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Előszó helyett
Haladj nyugodtan a lárma és sietség közepette és emlékezz arra a
békére ami létezhet a csöndben. Elidegenedés nélkül élj úgy hogy jó
kapcsolatod legyen az emberekkel. Mondd ki finoman és világosan az
igazságot, és hallgass meg másokat, még az egyszerű és tudatlan
lelkeket is, nekik is megvan a saját történetük. Ne hasonlítsd magad
senkihez, ezzel kockáztatod, hogy léhává és hivalkodóvá válsz.
Mindig vannak nagyobbak és kisebbek, mint Te. Örvendj a terveid
nek ugyanúgy mint a teljesítményeidnek. Törődj a hivatásoddal, még
ha mégoly szerény is, ez egy igazi érték az idők változó virágzásában.
Légy óvatos a Veled történtekkel kapcsolatban hiszen a világ tele van
csalásokkal. De ne légy vak ami a bátorságot és a lelkierőt illeti, mert
ez létezik. Sok egyén keresi a nagy ideálokat és mindenütt az élet
hősiességgel van tele. Lény önmagad. Különösen ne színleld a barát
ságot. Ezenfelül ne légy cinikus a szerelemben, mert az szemben min
den terméketlenségével és kiábrándulásával ugyanolyan örök mint a
fű. Vedd szívesen az évek tanúságait, emelt fővel lemondva a fiatalsá
godról. Szilárdítsd meg a lélek azon képességét, hogy megvédhesd
magad váratlan szerencsétlenségben. De ne bosszantsd magad
agyrémekkel. Sok félelem születik fáradtság és magány miatt. Egy
egészséges fegyelmen túl, légy jó magadhoz. Te a világmindenség gyer
meke vagy, nem kevésbé mint a fák és a csillagok, jogod van itt lenni.
És, hogy Neked világos vagy nem, a világmindenség úgy halad a maga
útján ahogy kell. Találd meg a békét Istennel, bármi legyen az
elképzelésed róla, és bármilyen munkáid vagy álmaid legyenek, őrizd
meo az élet hanoos zűrzavarában a békét a telkedben. Minden álnok-
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Boldogasszony hava
JANUÁR
Újév napja - január 1.

Hazánkban az egész középkoron át az év
kezdetét karácsonytól, december 25-től
számították. A január 1-jei évkezdet a
22 H Vince, Artúr
Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált
23 K Zelma
24 Sz Timót
általánossá, véglegessé 1691-ben, amikor XI.
4 25 Cs Pál
Ince pápa tette meg e napot a polgári év
26 P Vanda, Paula
27 Sz Angelika
kezdetévé.
28 V Károly, Karola
A változó évkezdet következtében az évkezdő
29 H Adél
szokások és hiedelmek széthúzódtak az
K
Martina,
Gerda
30
5
31 Sz Marcella
adventi időszak kezdetétől március elejéig. A
változó évkezdésre utal az újév „kiskarácsony” elnevezése is.
A január 1-jéhez fűződő hagyományok java része a gazdasági élet, a
háztartás, a család és az egyén szerencséjét kívánta megalapozni jós
lássá1, mágikus praktikákkal.
Több vidéken élt a földműveléssel kapcsolatos jósló-varázsló szokás:
újév reggelén felkeresték az ismerős házakat, és búzát, kukoricát,
árpád, stb. szórtak szét, miközben jókívánságokat mondtak.
A háziaktól bort, pálinkát, kalácsot, esetleg pénzt kaptak.
Az állattartással kapcsolatos újévi hagyományok között megtaláljuk a
tyúkok abroncsból etetését. Ezt azért tették, hogy szét ne széledjenek,
egész évben egy helyre hordják tojásukat és sokat tojjanak.
3

7

Elterjedt szokás volt a pásztorok, béresek nyájfordítása, más néven
kongózása, csergetése. Azt vélték ugyanis, ha a jószág éjfélkor a másik
oldalára fordul, akkor bízni lehet az egészségében és szaporodásában.
Ezért a kongózók végigjárták a falut és engedélyt kértek a nyájak meg
fordítására. Ha engedélyt kaptak, éktelenül kolompoltak, ostort pat
togtattak, hogy a jószág fölriadjon és megforduljon. Szívességükért
ajándékot kaptak.
Némely környéken megfenyegették a gyümölcsfákat, hogy azok sokat
teremjenek. Néhol - ugyanebből a célból - meg is rázták őket.
Az első újévi látogatónak férfit vártak, mert úgy hitték, hogy szerencsét
hoz.
A közismert hiedelem szerint újév napján semmit sem volt szabad kiad
ni a házból, mert ellenkező esetben egész éven át minden „kimegy”
onnan.
Azt tartották, ami ezen a napon történik valakivel, az ismétlődni fog
egész évben. Ezért igyekeztek a veszekedéstől tartózkodni, hogy egész
évben békességben legyenek.
Január 1-jén is munkatilalom volt.
Nem volt szabad főzni, mosni, varrni, állatot befogni, stb. Mosni már
karácsony óta nem volt szabad, sőt a kiteregetett ruha sok elhullott
jószágot jósolt.
Hagyomány volt újév reggelén a kútnál mosakodni, hogy egész esz
tendőben frissek legyenek. Néhol még napközben sem feküdtek le,
hogy egész esztendőben egészségesek legyenek.
Ezt a napot alkalmasnak tartották a férjjóslásra is. Több vidéken úgy
hitték, amilyen nevezetű férfit látnak először újév reggelén, olyan
nevezetű lesz a férjük.
Az újesztendei jósló, varázsló eljárásoknak igen fontos része volt a
táplálkozás, megszabott ételek fogyasztása, illetve bizonyos ételek szi
gorú tiltása.
Jól ismert a baromfihús evésének tilalma ezen a napon. Úgy vélték
ugyanis, hogy a baromfi elkaparja a szerencsét. A malac viszont
előtúrja azt - ezért kell disznóhúst enni. Előnyben részesítették a szemes
terményeket (lencse, rizs, köles), a mákot, abban a hitben , hogy a sok
apró - pénzbőséget jelent a következő esztendőben.

Az újévi étkezéshez egész kenyeret tettek az asztalra, hogy mindig
legyen a családnak kenyere.
Ezen a napon házról házra jártak köszönteni, felnőttek és gyerekek
egyaránt.

Vízkereszt, Háromkirályok napja - január 6.
Valamikor évkezdő nap volt, az egyház eredetileg ekkor ünnepelte
Jézus születésnapját.
*
Ma a karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang kezdőnapja.
Ezen a napon emlékeznek meg a nyugati egyházak Jézus megkereszteléséről -, erre utal a vízkereszt elnevezés, továbbá a katoliku
soknál szokásos víz- és házszentelés és emlékezés a három napkeleti
bölcs betlehemi látogatására.
A régi kultuszok maradványai legtöbbször együtt, egymással össze
fonódva bukkantak fel.

Vízszentelés
A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliájában végezték a templom
ban. (Sok helyen a vízzel együtt krétát is szenteltek.) A szenteltvíz
dézsákban, kádakban állt a sekrestyében vagy a templom arra alkal
mas helyén. A hívek üvegekben és nagyobb eredményekben hordták
haza.
A víz tisztító erejébe vetett hit az alapja, hogy ezen a napon néhol ősibb
formája is fennmaradt a vízzel való mágikus eljárásoknak. Pl.: léket
vágtak a folyón, és lelocsolták egymást, hogy egészségesek legyenek.
A víz a lélek megtisztulásának, azaz meggyógyulásának is ősi jelképe,
illetőleg eszköze.
Vízkeresztkor a szenteltvizet „háromkirályok vizének” is nevezték.

Házszentelés
A vízkereszthez kötődő házszentelés vagy koleda régen országszerte
gyakorolt liturgikus szokás volt.
Sokféle változata alakult ki.
A házszentelés alkalmával a pap néhány kísérővel: kántorral, ministránsgyerekekkel járta a falu házait. Megáldotta a házakat és a ben-

nük lakókat. A szoba vagy bejárati ajtóra szentelt krétával felírta a
három napkeleti bölcs kezdőbetűjét és az évszámot: Pl.
20 + G + M 4- B + 00.
Ügy vélték, ez a felirat megvédi a házat a villámcsapástól és véd a
boszorkányok rontása ellen. A pap és kísérői a házszentelés alkalmával
pénz- és terményadományokat gyűjtöttek.
Egyes vidékeken a templomból hazatérő asszonyok maguk végezték a
házszentelést.
A házszentelést a gonosz lélek távoltartására vélték alkalmasnak.
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Háromkirályjárás
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Január 6-ához tartozott a háromkirályok megjelenítése, a háromkirály
járás szokása.
A házról házra járó fiúgyerekek jellegzetes viseletdarabja volt a díszes
süveg, fontos kellékük a többnyire kiugratható szerkezetre szerelt csil
lag.
A lejegyzett szokásváltozások egy részében már csak a szereplők elne
vezése sejteti, hogy a háromkirályjárás valamikor dramatikus jellegű
játék volt. Többnyire csak az adománykérő, ünnepköszöntő
háromkirályjárás változatait ismerjük.

Vince napja - január 22.
Szent Vince régtől fogva egyik védőszentje a szőlősgazdáknak.
Népszerűségét és sajátos hivatását nagymértékben előmozdította
nevének a latin vinum (bor) szóhoz való hasonlatossága.
A hagyomány szerint sok bort kell inni ezen a napon a szent
tiszteletére, hogy bő legyen a termés.
Vince napján a szőlőtermelők figyelték az időjárást. Úgy tartották, ha
olvadni kezd, akkor ősszel sok bort lehet szűrni. Enyhe, napos idő
esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre számítottak.
Több környéken szokás volt úgynevezett „vinceszőlőt” metszeni ezen
a napon. Ezt meleg szobában vízbe állították, s abból, hogy mennyire
hajtott ki, a következő év termésére jósoltak.
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Böjtelő hava

FEBRUÁR
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja február 2.

Jézus Krisztus templomi bemutatásának
emléknapja.
A
hagyomány szerint ezen a napon mutatták
8
be és szentelték Istennek Jézust, mint
elsőszülöttet. A bemutatásra való emlékezés
26 H Edina
az ünnep fő tartalma.
9 27 K Ákos, Bátor
Gyertyaszentelőnek azért hívják ezt a napot,
28 Sz Elemér
mert a mise előtt egy körmenettel összekap
csolt gyertyaszentelő szertartást tartanak. A
gyertyaszentelés és a kör menet a pogány luperkália és a február 1-jén,
Februus isten tiszteletére tartott fáklyás bűnbánati körmenet marad
ványa, amelyet a kereszténység átvett és egybe olvasztott.
19
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Február valamikor az év utolsó hónapja volt, s ezért ragasztották hozzá
a szökőnapokat. Az év utolsó hónapjában pedig illett az embereknek
maguknak is megtisztulniuk, másrészt pedig az elhunytak tisztulását
elősegíteniük. Ezért ezt a hónapot tisztulási ünnepek jellemezték. Innen
származik a február név is.
Hajdan a rómaiak Februus, illetve Plútó tiszteletére égő fáklyákkal
járták körül a várost ezen a napon, és vesszővel igyekeztek egymást a
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bűnöktől megtisztítani. Ezzel párhuzamosan a keresztények gyertyás
kör meneteket tartottak.
A gyertyák megszentelése azonban későbbi eredetű. Európai elter
jedése a XII. századra tehető. A Pray-kódex szerint nálunk ezen a
napon először a tüzet áldották meg, és ennél a tűznél gyújtották meg
a gyertyákat.
A szentelt gyertya Krisztust, a világ világosságát jelképezi.
Ahogyan Mária tartotta a karján a kis Jézust a templomban ezen a
napon, éppen úgy tartották a hívek is a kezükben a gyertyát, Krisztus
jelképét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján.
Ehhez a naphoz fűződő népszokások is a katolikus liturgiában gyö
kereznek.
A katolikus családoknál gyertyaszentelőkor több gyertyát is vittek a
templomba megszentelni. Otthon szalaggal átkötötték, majd a falra
akasztották, vagy a ládafiában, a szekrényben tartották. Mint minden
más szentelményhez, ehhez is több hiedelem fűződött. A népéletben
számos alkalmazása volt:
Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a „pogánykát” ki ne
cseréljék a gonosz, rossz szellemek.
Szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy a kísértő gonosz lelket
messzire elriasszák vele. Különösen az olyan gyertyát tartották hasznos
nak, amelyet már hétszer megszenteltek, a hiedelem szerint azért, hogy
a lélek ne keresse sokáig a mennyország kapuját.
Mindenszentek napján, halottak napján, de más nagyobb ünnepen:
karácsonykor, húsvétkor is meggyújtották.
Egzengés, villámlás, jégeső idején szintén meggyújtották, hogy a vihar
rontó szelleme Krisztus előtt megszégyenüljön.
Valószínű, hogy hasonló célzattal falazták be a szentelt gyertyát az
épülő házba is.
Néhol a gyümölcsfákat is megverték vele, hogy azok bőven terem
jenek.
Időjárás- és termésjósló hiedelmek is fűződtek ehhez a naphoz.
Közismert a medvével kapcsolatos jóslás: ha február 2-án kisüt a nap,
a medve kijön a barlangjából, meglátja az árnyékát, visszamegy; még
40 napig tart a hideg.

B a lá z s nap ja - február 3.

Szent Balázs és vértanú ünnepe.
Egy középkori kódexben - Legenda Aurea - leírt történet szerint Balázs
püspök egy özvegyasszony fiát, akinek torkában megakadt egy hal
szálka, imájával mentette meg a fulladástól. A fiú édesanyja étellel és
szentelt gyertyával fejezte ki köszönetét a püspöknek.
A szent neki és mindenkinek, aki a templomba gyertyákat vitt, jólétet
és egészséget ígért. így vált szokássá, hogy szükség idején a szentek
gyertyákat áldoztak.
A VI. században a püspök nevét már a torokfájás gyógyítójaként
emlegették. Ennek emlékére alakult ki az a szokás, hogy a nép az
áldozatra szánt gyertyákat a torka elé tartotta, miközben egészségért
imádkozott. Később ezt a szokást az egyház szertartásként gyakorolta.
Balázs napján a templomban a pap a hívek torka köré vagy álla alá
gyertyát tesz és imát mond. Ez a Balázs-áldás.
Az áldás hatékonyságába vetett hit tette Szent Balázst a gyerekek,
diákok védőszentjévé.
Az esztergomi rituálé (szertartáskönyv 1505) erre a napra az alma
megáldását is előírta. A néphit a szentelt almát is a torokfájás elleni
védekezésként tartotta számon. Egyes vidékeken ezen a napon parázs
ra tett szentelt almával, másutt az alma héjával füstölték meg a torok
fájósokat abból a célból, hogy a betegséget okozó gonoszt elűzzék.
Szent Balázs a középkorban a diákoknak kedvelt védőszentje volt.
Ennek emlékét őrzi Közép-Európa egyes népeinél, így nálunk is, főleg
a Dunántúlon kedvelt szokás, a Balázs-járás.
A hagyomány keretében egykor ezen a napon gyerekek járták a fal
vakat. Beköszöntöttek a házakba azzal az indoklással, hogy ők Szent
Balázs katonái, és kisdiákokat verbuválnak az iskolába. A köszöntés
célja azonban az volt, hogy adományt gyűjtsenek.
Kezdetben a tanító tanítványaival járta sorra a falvakat, később már
csak a fiúk jártak házról házra: előadták éneküket, adománykérő ver
süket. Ezután ételeket, pénzt kaptak, ami régen a tanítójukat illette. A
XVIII-XIX. században a Balázs-járás bevétele hozzátartozott a tanító
alkalmi jövedelméhez, melyet sok helyen díjlevélben is biztosítottak
neki.
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M átyás napja - feb ru ár 2 4 .

Általánosan elterjedt, közismert jelző kapcsolódik Mátyás nevéhez:
jégtörő. Az elnevezés ikonográfiái hagyományokra vezethető vissza.
Mátyás apostol vértanúságának eszköze szekerce volt. Ezért a temp
lomokban mindig szekercével ábrázolták. Az apostol szekercéje töri
meg a tél hatalmát - tartották.
Időjárási regula is fűződik ehhez a naphoz: „Ha Mátyás jeget talál,
akkor töri, ha nem talál, akkor csinál.”
A halászok a Mátyás-napkor fogott halat az egész évi szerencsés
halászat előjelének tekintették. Ezt a halat több vidéken „Mátyás
csukájának” hívták.
Néhol, ha hó volt, február 24-én búzát, árpád, zabot vetettek a jó ter
més reményében. A gazdaasszonyok pedig sárgarépát, petrezselymet,
borsót, azzal indokolva, hogy akkor nem eszi meg a féreg a magvakat.
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Farsang
Vízkereszt lezárt egy sötét, szellemjárta időszakot, és utat nyit a tavaszi
napfordulót megelőző vidám, régigyökerű farsangnak. A farsang a tél
és a tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése. Időszaka víz
kereszttel kezdődik, és a húsvétvasárnapot megelőző 40 napos böjt
kezdetével zárul.
A tavasz a természet újjászületésének ideje, új élet kezdete. Mágikus
előkészítése már megtalálható már a Luca-napi, karácsonyesti, újévi
szokásokban, továbbá a regölésnél és az aprószenteki vesszőzésnél.
Erősen jelzik a tavasz közeledtét a farsangi szokások is.
Ezek a gonoszűző, termékenységvarázsló álarcos, alakoskodó szokások
többnyire februárban - farsang végére, farsang „farkára” összponto
sultak: farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre. Amikor
elérkezett a húshagyó éjféle, megkondult a harang, jelezve, hogy vége
a farsangnak. Abbahagyták a mulatozást. A bíró letette a vonót vagy
dudát, mert „begyött a böjt” .
A böjt húshagyókedd utáni nappal, a hamvazószerdával kezdődik. Ez
dologtiltó nap volt, böjtfogadónak is nevezik. Böjt időszakában fújnak
a sokszor viharos, de tavaszt hozó „böjti szelek” .

A farsang eredetileg a tavasz elővarázslására és ünneplésére, az élet
megújítására irányuló kultikus viselkedésnek volt az időszaka.
Szinte az egész országban megtalálható szokás volt a téltemetés, télki
hordás. Ennek keretében a telet jelképező bábot valami módon
elpusztították: vízbe fojtották, vagy elégették.
Nem lehetetlen, hogy a báb jelképes megölése ősi emberáldozatnak
csökevényes emléke, melyet az églek kegyelmének megnyerésére az
élet érdekében ajánlottak fel. A szokásokból sok helyen Koac vajda és
Cibere vajda, azaz a farsang és a böjt versengése, máshol pedig a böjt
temetése lett. Többfelé szokás volt a bőgőtemetés is, azaz a hangszerek
tréfás elföldelése.
Húshagyó hetében álarcosok, maskarába öltözött felnőttek mulatoztak.
A lakodalmak fő idénye is farsangra esett. Ennek egyik oka az, hogy
mágikus kapcsolatot éreztek az emberek az új pár jövője és az ébredő
természet között.
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hüvelyesek vetésére, és a palántának való mag földbe tételére is. Néhol
ekkor szórták el a mákot, mert úgy vélték, hogy akkor nem lesz férges.
Több környéken Gergely hetében vetették el a krumplit.

MÁRCIUS

16

9

1
2
3
4

Cs
P
Sz
V

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér

10

5
6
7
8
9
10
11

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Adorján
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska
Ildikó
Szilárd

11

12
13
14
15
16
17
18

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Gergely
Krisztián
Maliid
Nemzeti ünnep
Henrietta
Gcrtrud, Patrik
Sándor, Ede

B öjtm ás hava

MÁRCIUS

G ergely n ap ja - m árciu s 12.
A nap ünneplését IV Gergely pápa rendelte
19 H József, Bánk
el 830-ban. Ó elődjét, I. Gergely (Szent
20 K Klaudia
21 Sz Benedek
Gergely) pápát, iskolák alapítóját - aki a diák
12 22 Cs Beáta, Izolda
ság érdekében is sokat tett -, az iskolák
23 P Emőke
24 Sz Gábor, Karina
patrónusává, védőszentjévé tette. Azóta e
25 V Irén, írisz
nap a diákok ünnepe.
26 H Emánucl
A Gergely-naphoz Európa szerte felvonulá
27 K Hajnalka
28 Sz Gedeon
sok, diákpüspök-választások, különböző
13 29 Cs Auguszta
30 P Zalán
hagyományok kapcsolódtak.
31 Sz Árpád_______
Magyarországon az elmúlt századokban
országszerte gyakorolt szokásként élt a Gergely-járás. A játék valószínű
leg a középkorba nyúlik vissza. Az oktatás régi rendjének megváltoz
tatásával a hagyomány az iskolából kiszorult, de mint népszokás, és
mint dramatikus gyermekjáték sokáig fennmaradt.
A Gergely-járás köszöntő, adománygyűjtő szokás, de célja volt az
iskolába való verbuválás is.
Magyarországon Eötvös József általános és kötelező népoktatásról
szóló törvénye (1868) előtt nem volt kötelező iskolába járni. Hogy a
tanítók tanítványok nélkül ne maradjanak, az iskolások Gergely-napi
ünnepét diákok toborzásával is összekapcsolták.
Egyes vidékek hagyománya szerint Gergely napja alkalmas búza, rozs,

S ándo r n ap ja - m árciu s 18.
Az első meleghozó nap. Általánosan ismert mondás szerint:
„Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget.”
„Ám ha üres ez a zsák, nem kapod, csak a harmadát” - fűzték hozzá
némely vidéken.
Egyes kutatók szerint egy régi római hiedelem cseng vissza a szólásban:
a rómaiak hite szerint Aeolus, a szelek atyja bőrzsákba varrva tartotta
a szeleket. Ha kiszabadultak, a hajók a tengereken felborultak, az
emberek elpusztultak.
Ha Sándor napján szép az idő, jó termés lesz - tartotta a nép regula.
Jó zsef n ap ja - m árciu s 8.
A három össztartozó jeles nap közül szokásokban és hiedelmekben
József napja a leggazdagabb.
József az asztalosok és az ácsok védőszentje.
A József-naphoz számos hagyomány kapcsolódott:
A bukoviani magyarok körében ez a nap ünnep volt, a tavasz első
napjának ünnepe, munkatilalommal.
Némely vidék hagyománya szerint Józsefkor illett mindenkinek
megfürödnie, és tiszta fehérneműt vennie.
Néhol ekkor hajtották ki először a szarvasmarhákat a legelőre, de a
rendszeres kihajtás, legeltetés csak később kezdődött.
A József-nap a méhek kieresztésének is megszabott ideje volt.
A hagyomány úgy tartotta, hogy ha József-napkor kisüt a nap, bátran
meg lehet kezdeni a tavaszi vetést.
Ekkor várták vissza a fecskéket, gólyákat. „Fecskét látok, szeplőt
hányok!” - kiáltották a gyerekek.
József-naphoz időjárás- és termésjóslások is kapcsolódtak:
Amilyen az idő József-napon, olyan várható negyven napig - vélték.
Ha József napján fúj a szél, sok tűz lesz - terjedt el a hiedelem.
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József-nap a kedvelt névünnepek közé tartozott. Névnapjukon
felköszöntötték a Józsefeket, hisz jónéhányan kaptak valamikor ilyen
nevet. Tiszteletükre köszöntőversek is hagyományozódtak:
Különösen a dunántúli tájak népénél állt tiszteletben ez a nap, hiszen a
bencés rend itt gyökeresedett meg a leginkább.
Ilyenkor a Szent nevében fokhagymát szenteltek, melynek hittek bajel
hárító, gyógyító erejében.
Benedek napján ültetett hagymának szintén gyógyító erőt tulajdonítot
tak. Sőt egyes vidékeken úgy tartották, hogy az e napon ültetett hagy
ma elűzi a boszorkányt, így annak „téteményei” hatástalanok marad
nak.
Az időjárásra is következtettek Benedek napján:
Ha Benedek napján dörög az ég, száraz lesz a nyár - vélték.
,,Benedek, jönnek a jó melegek” - mondogatták.
Néhol a három jeles nap - Sándor, József, Benedek - együttes megfi
gyeléseiből vontak le következtetéseket:
Ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú, meleg nyár
várható. Ha nem süt ki, akkor hosszú, lucskos őszre lehet számítani.
„Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget” Ez az ország
szerte ismert mondás a javuló időre utal.
A hosszú tél után Szent Péter egy zsákba kötve elküldötte Sándorral a
meleget a földre. Sándor ment, mendegélt, de nagyon elfáradt a
melyeg súlya alatt. Hiába törölgette a homlokát, lazította a ruháját,
szomjas és fáradt maradt.
Amint körülnézett, meglátott a Tejút mellett egy kocsmát. Hogy megpi
henjen, ott lerakodott és iddogálni kezdett. Közben pillája elnehezülvén
- ottfeledkezett. Szent Péter már megsokallta a földi embereknek a
meleg utáni könyörgését és Sándor után elküldte Jóskát, hogy keresse
meg. Kereste, kereste, végre megtalálta az ivóban. A bor mellett azon
ban ő is elfeledkezett arról, hogy miért küldték. - Eriggy fiam, Benedek,
aztán nézz utána, hol kujtorog a két lator! - indította útba a harmadikat
is az öreg Péter. De biz’ Benedek is úgy járt, mint a másik kettő, mert
a Tejút melletti kocsmában igen jó bort mértek.

Szent Péter csak várta, leste, mikor ér a földre a meleg. Lenézett az
égből, de a jámbor vándorokat sehol sem látta. Nagyon megharagu
dott, és Mátyást küldte a földre, de most már korbácsot is nyomott a
kezébe.
Mátyás hamarosan rájuk akadt a kocsmában, mert már nagyon jó ked
vük volt, dalolásuk messzire elhallatszott. Amikor a három víg koma
meglátta Mátyást ostorral a kezében, gyorsan szedték a sátorfájukat és
siettek a földre a zsák meleggel. Hirtelen nagy meleg lett, minden jég
megolvadt.
Ezért mondják rájuk az ismert regulát, Mátyást pedig ezért tisztelték
meg a jégtörő névvel.
A történet érdekes példája népünk mondaalkotó képzeletének.
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legények az útjukba kerülő lányokat vödör kormos vízzel, rossz
ineszelővel ,,möghamvazták” . Az ilyen lányról azt tartották, hogy a
következő farsangkor férjhez fog menni.
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ÁPRILIS
Húsvét - változó időpontban

A tavasz legjelesebb ünnepe a húsvét.
16
Mozgó ünnep, vasárnapja a tavaszi napéje
gyenlőséget (március 21.) követő holdtölte
23 H Béla
utáni első vasárnapra esik, így március 22-e
24 K György
április 25-e közötti időben van.
és
25 Sz Márk
.17 26 Cs Ervin
A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal
27 P Zita, Mariann
28 Sz Valéria
kezdődik, ezt követi a nagyhét, húsvétvasár29 V Péter
nap és a húsvéthétfő.
30 H Katalin, Kitti
Hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó
időszak - a nagyböjt - a keresztény egyházban a húsvéti előkészület
ideje.

Hamvazószerda
Hamvazószerdával kezdődik a negyvennapos böjt.
Ehhez a naphoz kötődik a hamvazás egyházi, ma is élő szokása. A pap
mise után az elmúlt évi szentelt barka hamuját megszenteli, és keresztet
rajzol vele a hívek homlokára.
Régen úgy vélték, hogy aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje.
Ezen a napon, nagyböjt első napján, szigorú böjtöt tartottak.
A múlt században a hamvazás tréfás formájára is volt példa. A

A húsvét előtti vasárnapot nevezik virágvasárnapnak.
Ekkor ünnepli a kereszténység Krisztusnak Jeruzsálembe való diadal
mas bevonulását. A Biblia szerint a nép közül sokan ruhájukat terítet
ték az útra, hozsannával fogadták Jézust, ágakat törtek a fákról, pál
maágakat, virágokat hintettek lába elé. Innen a virágvasárnap elne
vezés.
Ennek emlékezetét őrzi nálunk is a - délszaki pálmát helyettesítő barkás körmenet.
Az újtestamentomi történet nyomán évszázadok óta pálmát szenteltek
ezen a napon. Magyarországon és Európa más tájain a pálmát barka
helyettesíti. A virágvasárnapi barkaszentelés tehát egyházi eredetű
népszokás. A középkorban nem a templomban, hanem a városon
kívül történt a szertartás. Innen vonultak diadalmenetben a városba. A
menet ekkor még színes és mozgalmas volt.
A virágvasárnap hazavitt szentelt barkát a nép sokféle célra használta.
Olyan foganatos szentelménynek tekintette, amely:
- mennydörgés, villámlás elhárítására;
- gyógyításra;
- és rontás ellen szolgál.
Legismertebb, általánosan elterjedt hiedelem szerint villámcsapás,
tűzvész ellen védi meg a házat. Több vidéken feltűnő helyre szokták
tűzni, rendszerint a ház kéményére, hogy a villámok mintegy észreve
gyék, és megrettenjenek a szentelmény látásától. Kapufélfára is tűzték,
bízva abban, hogy jégeső ellen is hatásos.
A barkaágakat a következő évig őrizték, majd tűzbe vetették, vagy a
templomba vitték, hogy azután hamvazószerdán ennek a hamujával
hamvazkodjanak.
A szentelt barkának az állattartásban is varázsló, rontás elleni erőt tulaj
donítottak. Egyes vidékeken ezzel füstölték meg az ólak belsejét. Néhol
sertésvész ellen az ólküszöb alá tették. A földműveléssel kapcsolatban
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szintén hatékonynak tartották. Pl. a kert földjébe tűzték, hogy elűzze a
férgeket.
A virágvasárnapot megelőző hetet sokfelé virághétnek nevezték, és a
névmágia kapcsán alkalmasnak tartották a virágmagok vetésére.
A húsvéti ünnepkörben, így virágvasárnap is hagyomány volt több
vidéken, hogy a lányok a tavasz behozatalának jelképeként felpánt
likázott zöld ágakkal, énekszóval végigvonultak a falu utcáin. Ez volt a
zöldágazás. Az egész ország területén ismeretes, mint gyermekjáték.
A virágvasárnaphoz két jellegzetes szokás kapcsolódott: a kiszejárás és
a villőzés.
A kiszejárás vagy kiszehajtás leginkább a palóc vidékek hagyománya
volt. A kisze - kiszevice - többnyire menyecskének öltöztetett szalma
vagy rongybáb. Ezt a falu fiatalsága - néhol csak a lányok - nagy
ujjongással, énekszóval végigvitték a falun, majd ünnepélyesen vízbe
dobták, vagy elégették. A kisze megsemmisítése szertartásosan ment
végbe. Elégetése után a tüzet körül is táncolták.
A kiszebábu valószínűség szerint a tél, a betegség megszemélyesítője
lehetett. (A kiszi szó - korpából készült savanyúlevest, jellegzetes böjti
ételt jelent.)
A villőzés szokása főként a Zobor-vidéken volt jellemző. A lányok
zöldellő fűzfaágakat tördeltek, azokat földíszítve végigjárták a falut. A
villőnek nevezett ággal a természet kizöldülését, a tavasz megérkezését
,,varázsolták elő” így - minden háznál köszöntő énekeket mondtak.

Nagyhét
Virágvasárnappal kezdődik a húsvét előtti hét, a nagyhét.
A természet tavaszi újjászületése, megújhodása az embert is analógiás
jellegű tisztálkodásra indította. Ezek az ősi tavaszi lusztrációs szokások
az ember egészségének és jólétének biztosítására, a betegségek
távoltartására, a háztájék és jószágok megoltalmazására irányultak. A
gyakorlati, de mágikus célt is szolgáló műveletek, cselekedetek
leginkább nagyhéthez kötődtek.
A nagyhét jeles napjai: nagycsütörtök, nagypéntek és a nagyszombat.

Nagycsütörtök
Ezen a napon megszűnik a harangozás. A közismert szólás szerint ,,a
harangok Rómába mennek” . Legközelebb nagyszombaton szólalnak
meg újra.
„Helyette a gyerekek kereplővel járják az utcákat, egy nagy kereplővel
a templom előtt csörgetnek a hajnali, déli, esti harangszó pótlására. A
kapukba kiálló asszonyoktól pénzt, diót, jutalmat kapnak.” (Timaffy
L). A kereplés szokásában nem nehéz felismerni a gonoszűző zaj
csapás ősi szertartásának nyomait.
Ugyancsak zaj keltéssel járó, liturgikus eredetű, de mágikus gonoszűzés
sel is összefonódó szokás volt a pilátusverés, pilátuségetés. Általában
nagycsütörtökön volt gyakori ez a hagyomány, amely egy Pilátust egyes helyeken Júdást - jelképező szalma vagy rongybábu
megveréséből, elégetéséből állt. A pilátusverésnek több változata
alakult ki.
A nagycsütörtököt néhol zöldcsütörtöknek nevezték. Ilyenkor spenótot,
salátát, fiatal csalánt főztek, hogy jó termés legyen. A csirkék eledelébe
is kevertek vagdalt csalánt.

Nagypéntek
Jézus kereszthalálának emléknapja. Ekkor tartották a legszigorúbb
böjtöt.
Ehhez a naphoz számtalan kereszténység előtti képzet, tavaszkezdetre
utaló hiedelem, szokás kapcsolódott. így az ősi tavaszkezdő lusztráció,
vagy tisztulási rítus, amely mosakodással és a szó mágikus erejével
akart egészséget szerezni, gonoszt, bajt és betegséget távoztatni. Ez a
szokás a kialakuló kereszténység kultúrkörben nagypéntekhez kap
csolódott. Valószínűleg azért, mert a néphit Jézus kereszthalálához
kötötte a testben való megújhodás gondolatát. Másrészt mert nagypén
teken - Krisztus halálára való emlékezésként nem harangoztak - ma
sem -, helyette kereplőt használtak. Ez pedig lármát okoz, a zajkeltés
viszont ősi gonoszűző módszer.
Különösen jelentőséget kapott ezen a napon a víz. Betegségelhárító,
tisztító erőt tulajdonítottak neki. Úgy vélték, aki nagypénteken
napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog a betegség.
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Nagypéntek hajnalán több vidéken patakhoz, folyóhoz mentek
mosakodni az emberek.
Ezt a mosdást egészségvarázslónak tekintették, sőt a szeplő ellensze
rének tartották. Ha a víz partján voltak fűzfák, a lányok odamentek
mosakodni, hogy szép hosszú legyen a hajuk. Néhol a patak vagy folyó
vizéből haza is vittek, és a húsvéti ünnepek alatt ezzel a vízzel
mosakodtak, általában egészségvarázsló céllal. Útközben jövet-menet
azonban nem szabadott szólniuk, ezért szótlan víznek is nevezték.
Másfelé rózsavíznek, hollóvíznek hívták. Általános hiedelem volt, hogy
aki ilyenkor a folyó vizében megmosakszik, egészséges lesz, nem lesz
beteg, nem fáj a szeme, fürge lesz a munkában.
Némely vidékeken az állatokat is megitatták a patak vizéből, másutt a
lovakat, jószágokat megúsztatták, megfürösztötték benne.
Nagypénteken a gonoszűzés féregűzésben is realizálódott. Több
vidéken ez nagyszombat délelőttjén megismétlődött, illetve néhol a
rítusos mosakodásra és a féregűzésre is ezen a napon került sor.
Általában azonban nagypénteken szokták a házból kiűzni a férgeket.
Ennek hagyománya egyes helyeken szótlanul, másutt lármával történt,
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korban húsvét hajnalán tartották, ősi soron kapcsolatba hozható a
húsvéti határjárás szokásával. Az egyház azonban már az újkorban
előre hozta húsvét vigíliájára.
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számára hatalmas élményforrást jelentett. Útvonalán az ablakokban
gyertyák égtek, emelve a szertartás fényét. A menet formája, belső
rendje, funkciói, a résztvevők elvárt öltözködése, viselkedése tájilag
sokféle változatot mutatott.
*
A nagyszombati liturgikus cselekmények közé tartozott - és tartozik ma
is - a tűzszentelés. Eredetét tekintve a pogány tavaszi tüzek szertartásá
nak elnyomása céljából került az egyházi szertartások sorába.
A középkorban a tüzet a templom udvarán szentelték meg, utána
szólaltak meg a harangok, jelezve azt is, hogy elmúlt a böjt. A népi
hagyományvilágra is kiható tűzszentelésnek és az új tűz kultuszának
országszerte sokféle változata, hagyománya alakult ki. Több helyen a
megszentelt tűz lángjainál vagy parazsánál gyújtották meg a templom
húsvéti gyertyáját. A szertartáson résztvevők a parazsat hazavitték,
ezzel gyújtották meg a nagypénteken kioltott tüzet.
A szentelt tűz parazsaihoz, mint a legtöbb szentelményhez, számtalan
hiedelem mágikus eljárás kapcsolódott. A tűz maradványait - némely
vidékek kifejezésével: júdásszenet - a hívek hazavitték házaikba, és ott
többféle célra használták. Sokan megtartották azt a régi szokást, hogy
nagycsütörtökön nagyszombat estig nem tűzetek. Nagyszombaton az
új tüzet a templom elől hazavitt szentelt parázzsal gyújtották meg. Ezen
főzték a húsvéti ételt. A tűz parazsából tettek az állatok itatóvizébe,
hogy azok egészségesek legyenek. Kivitték a szántóföldre, szőlőbe,
hogy a termést ne érje jégverés, a föld termékeny legyen. A parázsból
- júdásszénből - vihar idején a tűzbe is dobtak, hogy a villám elkerülje
a házat.

N agyszom bat
Jézus feltámadásának ünnepe.
A húsvét ünneplése már nagyszombat délutánján megkezdődött. A
katolikus falvak népe feltámadási körmenetben vett részt. Ezt a közép

Másik fontos nagyszombati szertartás a vízszentelés, egész pontosan a
templom keresztelővizének megszentelése. Régen ez együtt járt a házak
megszentelésével és a középkorban talán a felnőttek valóságos
keresztelésével is. Valószínűség szerint ezzel magyarázható a kereszt-
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szülő - keresztgyermek viszony húsvéti megélénkülése, a keresztgyer
mekek húsvéti megajándékozása.
A nagyszombaton szentelt vízhez is sokféle hagyomány kapcsolódott
Általános volt az az elképzelés, hogy akit az „új víz”-ben először
keresztelnek meg, szerencsés lesz egész életében. A hívek - különösen
azok, akiknél a vízkeresztkor szentelt víz már elfogyott - vittek haza a
nagyszombati szenteltvízből. Néhol a gyerekek piros tojásért hordták a
házakhoz. Egészségvédő céllal ittak belőle. Gyógyítottak és különböző
varázscselekményeket végeztek vele.
Ahol nagyszombaton került sor a gonosz- és féregűzésre, az újra
megszóló harangozás után a gazdaasszony a ház falát söpörte,
miközben ezt mondta: „Kígyók, békák, szaladjatok, megszólaltak a
harangok!” Kolompolással, bogracsveregetéssel is zavarták a gonoszt,
kiabálva az előbbi rigmust.
A ma is gyakorolt húsvéti nagytakarítás eredete részben a hajdani
szokásban keresendő. A takarítás régen többnyire meszeléssel,
mázolással is kiegészült. Minden dolognak - még a legapróbbak is ragyognia kellett a tisztaságtól.
Néhol amikor megszólaltak a harangok, kiszaladtak a kertbe,
megrázták a gyümölcsfákat, hogy a rossz, tavalyi elszáradt termés
lehulljon, ne legyen férges az új.
Nagyszombaton véget ért a negyvennapos böjt. A feltámadási
körmenet után a hazatérő családok - legalábbis az utóbbi évszázadban,
ünnepélyesen elfogyasztották a nagyrészt sonkából és tojásból álló
húsvéti vacsorát.

Húsvétvasárnap
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe.
Ehhez a naphoz is sokszínű hagyományok kapcsolódtak.
A nagyszombatról vasárnapra virradó éjszaka különleges népi
ájtatossága volt a Jézuskeresés, Istenkeresés, Szentsír-keresés.
Ez a szokás általában a következőképpen történt: nagyszombat éjsza
káján, éjfél előtt a templom bejáratánál gyülekeztek a hívek. Arra
törekedtek, hogy a falu apraja-nagyja ott legyen. Az előimádkozó
vezetésével az alkalomhoz illő különleges imádságokat mondtak, majd

körmenetben énekelve végigjárták a falubeli és a határban lévő
kereszteket. Mindegyiknél imádkoztak. A legtávolabbi keresztnél előző
leg valaki elrejtette a feltámadt Krisztus szobrát. Az éjszakai körmenet
megtalálta és valóságos diadalmenetben vitte vissza a templomba.
Ezután a temetőbe mentek, ahol mindenki leült a hozzátartozója sír
jára, kezében tartva a csonkig égő gyertyát. Az előimádkozó vezetésé
vel hajnalig imádkoztak.
Hasonló szokás volt húsvét hajnalán a Jézus keresése, amely a Praykódexben is fönnmaradt föltámadási misztériumnak laikussá vált
maradványa. Székelyudvarhelyen Jézus keresésére régebben a céhek
indultak. A zászlókat maguk a céhmesterek vitték. Ez a mozzanat régi
hagyományt őrzött meg, mert valamikor a liturgikus játékok rendezése
sokszor volt a céhek feladata. A lovasmenet hajnalban fegyverrel indult
el Krisztus keresésére, akinek szobrát előzőleg elrejtették a búzavetésben, ezt kellett megtalálni. A megtaláló boldogan vitte a szobrot a lova
sok kíséretében, akiket Jézus katonáinak neveztek. A város szélén állt
Jézus kápolnája, a menet itt ütött tábort. Elküldték az előköszöntőket a
városba jelenteni, hogy megtalálták Jézust, indulhat a processzió eléje.
Az előköszöntők élükön a bíróval tértek vissza, majd nemsokára a
processzió is megérkezett. A zászlókat Krisztus szobra előtt meghajtot
ták, Jézus katonái dísztüzet adtak, majd megindult a menet a városba,
misehallgatásra.
A húsvéthajnali határjárás, határkerülés szokása rokon a Jézus
keresésével. Régi teljességében csak a magyar nyelvterület peremein
maradt fönn sokáig.
Általában húsvétvasárnaphoz kötődött az ételszentelés szokása is.
Egyes helyeken azonban előtte való nap - nagyszombat - délutánján és
este történt; hogy a húsvéti feltámadás után már fogyasztani lehessen
a megszentelt ételeket.
A szentelt kalács, sonka, hímes tojás - a régi böjti fegyelem eny
hülésével sokat veszített régi kultikus jellegéből, de megszentelő, illető
leg gonoszűző hivatása a nép tudatában sokáig élt: betegségben
foganatos orvosságnak tartották, hitték, hogy hulladéka a jószágnak,
földnek hasznára válik. A megszentelendő ételeket - általában tojást,
sonkát, kalácsot - kosárba rakták, és szép hímzett térítőkké! letakarták.
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Elvitték a templomba, ott a pap - általában az oltár előtt - megszentelte.
A palócoknál hagyomány volt, hogy a szentelt tojást - a karácsonyi
almához hasonlóan - annyi részre vágták, ahány családtag volt.
Mondván: ha eltévednének, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást.
(A tojás az újra feltámadó élet jelképe.)
Sokféle képzet kapcsolódott a megszentelt ételek maradékához is.
Különös erőt tulajdonítva hozzájuk, akár a karácsonyi asztal ételeinek
morzsáihoz. Pl.: a szentelt kalács maradékát a tyúkoknak adták, hogy
sokat tojjanak, a szentelt sonka csontját a gyümölcsfára akasztották,
hogy bő legyen a termés.
Húsvétvasárnap is fontos szerepe volt a víznek. Különféle magyaráza
tokat fűztek hozzá:
Szokás volt ilyenkor piros tojást tenni a mosdóvízbe, és arról mosakod
ni. Hittek abban, hogy aki így tesz, egészséges lesz.
A húsvétvasárnap dologtiltó nap volt. Akárcsak más nagy ünnepen,
ilyenkor nem főztek, nem söpörtek, varrni sem volt szabad, az állatokat
sem fogták be.

28
H úsvéthétfő
„Föltámadt Jézus, mondják az írások,
Vízöntő hétfőre buzognak források” - szólt a népi rigmus.
A húsvéti locsolás régi szokása napjainkig hagyományozódott, noha
kissé megváltozott formában.
A locsolás, azaz a nők megöntözése, eredeti célzata szerint az asszonyi
termékenység elővarázsolására irányult. Az életadó vízzel való leöntés
vagy vízbemerülés sokféle hagyományban jelentett újjászületést, ter
mékenységet.
„Még a második világháború előtti időkben falun hideg vízzel, vödör
rel öntötték le húsvétkor a lányokat. Ma már megfinomodott a szokás,
és szagos vízzel locsolkodnak. Időpontjában is történt változás. Régen,
még az első világháború előtti években húsvét első napjának estéjén
volt a locsolás azután tevődött át a másodnapjára.” (Barsi E.)
A húsvéti locsolás szokása valószínűleg utal arra a legendára is, amely
szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolás
sal akarták volna a zsidók elhallgattatni, illetve arra is, hogy a Jézus sír

ját őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat.
A gyerekek versmondás közben végzett illatos vízzel történő locsolása
újabb keletű, adománykérő jellegű szokássá vált.
A húsvéti locsolást sok szomszédos országban nem ismerik, illetőleg
egyes szomszédos népeknél a lányok megvesszőzése foglalja el az
öntözés helyét. Néhány magyar faluban is feltűnik a húsvéti vesszőzés
szokása. A vesszőzés és a locsolás egyaránt félig mágikus, félig tréfás
céllal történt. Egyrészt hogy frissek, üdék legyenek a lányok, aszszonyok, másrészt játékos évődésre is sor kerülhetett.
Régen a locsolók hímes tojást, piros tojást, kalácsot, egy pohár italt
kaptak a lány otthonában. Ma már elterjedtebb a pénzadomány.
A húsvét ünnepi hangulatához - különösen a gyerekek világában szorosan hozzátartozott (és tartozik ma is) a piros tojás. A tojás a
keletkező életnek, a természet tavaszi megújulásának ősrégi jelképe.
Sajátságos, hogy igen sok pogánykori sírban is található tojás. Ez
bizonyára a lélek halhatatlanságának hitére utal. A keresztény szimbo
likában a sötét sírból, halottaiból feltámadt Krisztust példázza. A tojás
húsvét táján való jelentőségének, fogyasztásának, illetőleg
ajándékozásának valamikor mágikus célzata lehetett: a termékenység,
a növekedés analógiás előmozdítása. A piros színnek bajelhárító
hivatása volt, a későbbi szemlélet Krisztus vérét látta benne. A piros
tojás ajándékozása valamikor a keresztszülők kötelessége volt, hogy
keresztgyermekeiket a megváltás örömére emlékeztessék vele. A szak
rális képzetek elhomályosodásával az eredeti indítékokból napjainkban
pusztán az ajándékozás mozzanata maradt meg.
Fehérvasárnap
A húsvétra következő első vasárnap - a húsvéti ünnepkör zárónapja.
Sokfelé - főként a Dunántúlon - mátkáló vasárnapnak nevezték.
Ősi egyházi szokás volt, hogy a nagyszombaton megkeresztelt
katekumenek (az első gyónásra és áldozásra készülő gyerekek) ekkor
vetették le fehér ruhájukat. (Valószínűleg ezzel kapcsolatos a nap elne
vezése is.) Ilyenkor keresztszüleik megvendégelték őket. Az évfordulón
pedig ajándékokkal, elsősorban a húsvéti tojással emlékeztették őket a
keresztség szentségében való újjászületésükre. Később, amikor már az
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újszülötteket is megkeresztelték, ezen a napon történt a házasok, illető
leg a házasulandók között a leendő keresztkomáknak a kiszemelése. A
hazánk több vidékén élő komálás, mátkálás, komatálküldés ennek az
őskeresztény hagyománynak laikussá vált csökevénye. A szokás nem
más, mint szertartásos barátságkötés.

György napjához több időjárásra vonatkozó szólás, megfigyelés,
hiedelem kapcsolódott:
Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkeztet.
Gergely-napi szél Szent György-napig él.
György után kalapáccsal sem lehet visszaütni a füvet, úgy nő.
A György-napi eső is bő termésre enged következtetni - hitték.

Gyöirgy n a p ja - á p r ilis 2 4 .
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A leghíresebb jeles napok közé tartozik. A néphit innen számítja az
igazi tavaszkezdetet, a jó idő állandósulását.
Régen ekkor hajtották ki - különös szertartások között - a jószágot
először a mezőre. Valamikor ezen a napon szegődtek el a pásztorok,
béresek új helyre.
Gonoszelhárító, termékenységvarázsló célzattal a jószágot láncon, a
gazdaasszony kötényén stb. hajtották át, hogy a boszorkány meg ne
rontsa az állatot. Egyes helyeken a pásztor küszöbre tett ekevason haj
totta át a nyájat.
Egyes vidékeken a gazda a karácsonyi morzsával füstölte meg a jószá
gait, hogy a rontó hatalmak ne vigyék el a hasznukat.
György napját ugyanis a néphit rontásra, varázslásra alkalmas
időpontnak tartotta. Úgy gondolták, hogy ekkor a boszorkányok elsza
badulnak. Azért tűztek a kerítésekre, ajtókra stb. zöld lombú, illetve
tüskés ágakat, hogy ezzel távoltartsák őket. A hiedelem szerint aki
ilyenkor kimegy a keresztútra, megláthatja a boszorkányokat, mert
ezek e nap hajnalán kimennek harmatot szedni. Lepedőt, abroszt vagy
a kötényüket terítik a harmatra, úgy szedik fel a mezőről, gabona
tábláról a hasznot, Otthon kicsavarják, és az így nyert nedvet megitat
ják a tehénnel. A harmatszedést boszorkánytevékenységnek tartották,
gyakorlatilag azonban bárki végezhette. Lényege a harmat
összeszedése, amit aztán a tehénnek adtak a nagyobb tejhozam
érdekében.
A néphit szerint ugyanis a Szent György éjszakája keletkezett harmat
ban van a föld ereje. Ezért tulajdonítottak a György-éji harmatnak
mágikus erőt.

M á rk n a p ja - á p r ilis 2 5 .

Márk evangélista ünnepe. A búzaszentelés napja.
A szokás valószínűleg a régi ambarvalia maradványa. A rómaiak ugya
nis április 25-én körmenetet tartottak, és Robigus istennek egy kutya és
egy juh belső szerveit áldozták, hogy a vetéseket a rozsdától (robigo)
megóvja.
Ezt a körmenetet a keresztények is átvették, mivel kultikus szükségletet
töltött be, de természetesen már keresztény tartalommal. A búzaszen
telés szertartása és a vele kapcsolatos könyörgések azután az egész
keresztény világban elterjedtek. Különösen akkor jutottak nagy jelen
tőségre, amikor Európa állattenyésztő népei letelepedtek, és áttértek a
földművelésre.
Hazánkban is már a középkorban volt búzaszentelés. Ekkor még a
szentek ereklyéit is körülhordozták a körmeneten, hogy a vetésre
leselkedő gonosz még jobban elrettenjen.
A búzaszentelést általában Márk-nap délelőttjén, vagy a hozzá
közelebb eső vasárnapon tartották.
Mise után a hívek körmenetbe, processzióba rendeződtek. Kereszttel,
egyházi lobogókkal megkerülték a templomot, majd kivonultak a
búzaföldre. Itt a pap - a négy égtáj felé fordulva - szenteltvízzel meg
hintette a búzavetést. A szertartás végén mindenki tépett egy-egy szálat
a megszentelt gabonából. A férfiak a kalapjuk mellé tűzték, az aszszonyok imakönyvükbe tették, mert hittek gonoszűző erejében.
Egyesek egész marokkal vittek haza. Odafelé és visszafelé menet egy
házi énekeket énekeltek, imádkoztak az emberek.
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A szentelt búzát - mint általában minden szentelményt nagy becsben
tartották, mágikus hatást tulajdonítottak neki. Ezért többféle módon
felhasználták:
Néhol belefőzték teába, és ezzel borogatták a fájós testrészeket.
Márk napján a várható termésre is jósoltak: Úgy vélték, ha ezen a
napon pacsirta, fúrj vagy béka szól a búzából, az jó termést ígér.
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Munka ünnepe
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián
Györgyi
Ivett, Frida
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Gizella
Mihály
Gergely
Ármin, Pálma
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Pongrác
Szervác, Imola
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Bonifác
Zsófia, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Erik
Ivó, Milán
Bernát, Felícia

P ü n k ö sd hava
MÁJUS
Ősi tavaszünnep - május 1.

Május elseje a májusi-pünkösdi ünnepkör
évadkezdő napja. Szokásai ezért keveredtek
a pünkösdi szokásokkal.
21 H Konstantin
22 K Júlia, Rita
Ez a nap a tavasz, a termékenység, a zöld ág,
23 Sz Dezső
a fák, a madarak ünnepe.
Cs
24
Eszter
21
25 P Orbán
tavaszi virágzás, zsendülés örömünnepe a
A
26 Sz Fiilöp, Evelin
primitív-pogány
népeknél is megtalálható. A
27 V Hella
28 H Emil, Csanád
föld termékenységének istennője a róma
29 K Magdolna
iaknál Maia volt, a május hónapot róla
22 30 Sz Janka, Zsanett
31 Cs Angéla
nevezték el és neki szentelték. A római
kalendárium hatása alatt a nyugat-európai népeknél ez a tavaszi
ünnep május első napjához, néhol pünkösdhöz rögzítődött. Az ünnep
a germánok természetkultuszának különösen megfelelt.
Már a XV századtól kezdve magyarországi adat is létezik arra a - sok
helyen ma is élő - szokásra, hogy május elseje reggelén zöld lom
bokkal, bodzaágakkal dísztik fel a házak kapuját, bejáratát. Ehhez a
naphoz régtől fogva közös kirándulások, majálisok tartoztak. A
majálist, vidám mulatságot rendszerint valamelyik közeli erdőben tar
tották. A kirándulásokból hazatérve az emberek a házakba „bevitték a
tavaszt” a kint szedett zöld ágak, virágok alakjában.
A magyar nyelvterület több részén május elsejére virradó éjszaka állí-
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tották - illetve állítják néhol még ma is - a májusfát. A május elsején állí
tott fákat sokfelé éppen pünkösdkor bontották le.
A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának szimbóluma. A
legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.
Május elseje előestéjén az udvarló legények összefogtak, és az erdőben
kivágtak egy szép szál - legtöbbször - nyárfát. Ezt az egyik társuk válasz
tottjának háza előtt a földbe ásták. Szalagokkal, virágokkal díszítették,
egy üveg bort is akasztottak rá. A bort az ihatta meg, aki fel tudott
mászni érte.
A májusfákat pünkösdkor vagy május utolsó vasárnapján „kitán
colták” , azaz táncmulatság keretében döntötték ki. A gazda áldomást
fizetett érte, és muzsikaszó mellett táncra perdültek a fa körül.
A májusfa - nevezték hajnalfának, jakabfának is - állításával kapcso
latos szokások az ország egyes vidékein belül is eltérőek voltak. Több
környéken mindegyik legény külön állított májusfát a maga ked
vesének. Az ilyen falvakban nagy szégyen volt, ha a lány fa nélkül
maradt.
Május elsejéhez időjóslás is kapcsolódott. Rámutató nap, mert úgy
vélték, hogy időjárása mutatja, milyen lesz a jövő tél.
A várható termésre is próbáltak következtetni ennek a napnak az
időjárásából.
Pünkösd - változó időpontban
A húsvét függvényében mozgó ünnep. Neve a görög „pentekosztész”
ötvenedik szóból származik, ugyanis a húsvétot követő ötvenedik
napon kezdődik, így május 10-e és június 13-a közötti időszakban van.
A pünkösd régmúltban gyökerező, mágikus célzatú, termékenységet,
tavaszt, megújhodást köszöntő ünnep. Eredete az ókori római
Floráliára, a tavasz legnagyobb, hatnapos ünnepére vezethető vissza.
Ez a hagyomány a Földközi-tenger mentén soha nem veszett ki, ezért
a pogány múlttal megbékélt egyház a pünkösdbe olvasztotta be.
Bálint Sándor szerint: „minden népnél megtalálható valamilyen for
mában a tavasz megünneplése... pünkösdi királyt és királynőt válasz
tanak, akik a tavasz eljövetelét, a termést, a szaporodást akarják

mágikus szertartásokkal biztosítani... Az egyház nem tudta őket teljesen
kiirtani, keresztény tartalommal igyekezett megtölteni...”
Pünkösdöt a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai
szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apos
tolokra.
Több hagyomány kapcsolódott ehhez a naphoz:
Már hajnalban zöld ágakat, virágokat, pünkösdi rózsát, bodzavirágot
tűztek az ablakokba, kerítésekre. Úgy hitték, ez megvédi a házat a vil
lámcsapástól.
Pünkösdről néhol azt tartotta a hiedelem, hogy boszorkányjáró nap.
Termékenységvarázslás is fűződött hozzá. A pünkösdi királynéjárás
szokásában elmondott jókívánság a kender növését célozta.
Pünkösd időjárásából következtettek a várható termésre is.
Úgy vélték: ha esik az eső ezen a napon, akkor rossz termés lesz, üszkös
lesz a gabona.
„Pünkösdi eső ritkán hoz jót.”
„Pünkösd napi esésre, ne várj áldást vetésre!”
Ha szép az idő, sok bor lesz.
Pünkösdi népszokások:
- Pünkösdi király választás
- Pünkösdölés, falujáró köszöntés
- Pünkösdi királynéjárás.
Pünkösdi király választás
Erről a hagyományról Magyarországon a középkor óta tudunk. Ennek
egyik bizonyítéka egy szólás, mely a XVIII. században már az egész
országban ismert volt: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A mondás
ma is használatos, a pünkösdi királyság a rövid, múló, értéktelen hata
lom jelképe.
A szokás lényege, hogy a falu legényei közül verseny keretében válasz
tották ki a pünkösdi királyt. A verseny lehetett lóverseny, ügyességi
verseny vagy másfajta küzdelem. A király „hatalma” egy esztendeig
tartott. Ez idő alatt ő volt az első legény a faluban, ő parancsolt a töb
bieknek. Minden lakodalomra, mulatságra hivatalos volt. Jószágát
ingyen őrizték, büntetést nem igen szabhattak rá.
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P ü n k ö sd ö l és, falujáró k ö szö n tés
A szokás keretében a falu legényei, leányai közül kiválasztott pár - ki
rály és királyné - virágokkal feldíszítve körüljárta a falut. Közben
köszöntőket mondtak, énekeltek.
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P ü n k ö sd i k irálynéjárás
Ez a népszokás a Dunántúlon maradt meg a legtovább. A hagyomány
keretében többnyire négy lány házról házra vezetett egy kisebbet, a
pünkösdi királynét. A kislány fehér ruhát, fején virágkoszorút viselt, a
karján pedig virágszirmokkal teli kosarat vitt. Sorba járták a falu háza
it. A kis királynő feje fölé piros vagy mintás kendőt feszítettek ki baldachin módjára, vagy fátyollal borították le. Éneklés közben mozdulat
lanul álltak, vagy lassan körbejárták a királynét.
A dal végeztével a királynét általában a következő mondóka
kíséretében magasra emelték: „Ekkora legyen a kendtek kendere!”
A szokás eredeti célja, a termékenységvarázslás, idővel értelmét
vesztette. Az utóbbi években, mikor felemelték a kiskirálynét, már így
kiáltottak: „Ekkora legyen a kiskirályné!”
O rb á n n a p ja -m ájus 25.
Szent Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok védőszentje.
Napja a szőlőtermelő tájak ünnepe. Orbánt a néphagyomány a
fagyosszentek közé sorolja. Napjának időjárásából főleg a szőlőter
mésre szoktak következtetni. Azért választották patrónusnak, hogy a
május végi fagyokat égi közbenjárással riassza el. Az Orbán-napi hideg
a szőlőnek árt a leginkább, ezért - elsősorban a szőlőhegyeken - szob
rot szoktak emelni számára. Kápolnát szenteltek tiszteletére, képét
ráfaragták a présekre, hordókra.

JÚNIUS
22

1 P Tünde
2 Sz Kármen, Anita
3 V Pünkösd, Klotild
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Pünkösd, Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
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Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida

Szent Iván hava
JÚNIUS

K eresztelő S zent J á n o s n ap ja
vagy S zent Iván-nap - jú n iu s 24.
18 H Arnold
19 K Gyárfás
Szent Iván napja régen az esztendő legjele
20 Sz Rafael
sebb napjai közé tartozott. Az egyház ekkor
25 21 Cs Alajos, Leila
22 P Paulina
emlékezett meg Keresztelő Szent János
23 Sz Zoltán
születésnapjáról, akit Szent Iván néven
24 V Iván
25 H Vilmos
ismertek Délkelet-Európa több ortodox hitű 26 K János, Pál
keleti
egyházhoz tartozó - népénél. Nálunk is
TI Sz László
28
Cs
Levente,
Irén
régi
hagyomány
ez az elnevezés, amely a
26
29 P Péter, Pál
bizánci
egyház
középkori
kultikus
30 Sz Pál
befolyásából ered.
Másrészt ezen a napon ünnepelték a nyári napfordulót, ami tulaj
donképpen jún. 21-én következik be, a hagyomány mégis Szent Iván
napjához kapcsolta. Az ekkor szokásos tűzgyújtás nyilvánvalóan utal a
világosságra, a fényre... Hiszen jún. 21-vel kezdődően - pár napon
keresztül - a leghosszabbak a nappalok, s legrövidebbek az éjszakák.
Majd a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák pedig hosszab
bodnak, míg a téli napforduló (dec. 21.) ismét meg nem fordítja a
helyzetet. Már az ókori népek is észrevették a Nap és a napszakok
közötti összefüggést. A napfordulókon ünnepelték az istenként tisztelt
Napot. Az ezzel kapcsolatos szokások réges-régen - a kereszténység
felvétele előtt, a pogány időkben - kialakultak, a kereszténység felvétele
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után pedig az egyház igyekezett híveinek lelkében elhomályosítani az
ilyen pogány hagyományokat, képzeteket. Ezért tette meg Keresztelő
Szent Jánost a nap védőszentjévé, hogy az ő nevében, illetőleg az ő
segítségül hívásával történjék az ünneplés. A keresztény értelmezés
azonban nem bizonyult elég hatékonynak, mert a nap ősi, mágikus jel
legéből és célzatából alig veszített valamit. A pogány szokások marad
ványai megőrződtek, továbbéltek.
így alakult ki, hogy Szent Iván (Keresztelő Szent János) napjának
hagyományai magukba olvasztották mindazokat a hiedelmeket, rítu
sokat, amelyek a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak.
Az ünnep csillagászati gyökere tehát a nyári napforduló (jún. 21.)
asztrológiai eseménye, kis naptári elcsúszással (jún. 24.). Mert ilyenkor
a leghosszabb a nappal, legrövidebb az éjszaka.
Szent Iván napja előestéjén a falu apraja-nagyja kiment a falu szélére
egy tisztásra, domboldalba vagy az erdő mellé. Ott tüzet raktak,
meghatározott rend szerint körülülték, s azután hosszú éneklésbe
kezdtek. Erre utal a szólás: „Hosszú, mint Szent Iván-i ének.” A Szent
Iván-i énekes népszokás legfőbb helyszíne a Zoborvidék. Itt találta meg
Kodály a dalok teljes sorozatát.
Az ünnep lényeges mozzanata a tűzugrás - analógiás mágia - azt céloz
ta, hogy a Nap mindig olyan magasra „ugorjon”, mint ezen a napon,
a tűz keresztülugrálásakor énekelték a rutafa-dalt, belemondva az ugró
legény és leány nevét, vagyis regöléshez hasonlóan jó alkalom volt az
egyes párok „összeéneklésére” is.
A tűzugrás másik célja az egészség biztosítása volt. Ezért nemcsak a
házasulandó fiatalok, hanem gyerekek és öregek is át szokták ugrani.
Egyes helyeken még a jószágokat is áthajtották rajt, hogy „bajuk ne
legyen’’.
A szokás alapja a tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit. Az ekkor fel
lángoló füzekről azt tartották, hogy megvéd köd, jégeső ellen, elősegíti
a jó termést. Azért gyújtották a falun kívül, hogy az ártó szellemeket
elűzzék.
A máglyát több vidéken szabályos négyszög alakúra rakták rozséból,
zsúpszalmából. Gazt is dobtak rá, azt gondolták ugyanis, ha a gazt

elégetik, a gabonájuk is tiszta, gyommentes lesz. (Analógiás mágia.)
Néhol csontokból, szemétből, rongyokból kellemetlen szagú füstöt
támasztottak, hogy az ördögöt ezzel is elriasszák. Egyesek a mező
szélén raktak máglyát, és égő üszkökkel kerülték meg a vetést, hogy
ezzel mintegy elszigeteljék a gonosz ártó szándékától.
Általános szokás volt az is, hogy a máglyát a hagyományos tűzrevalón
kívül illatos virágokból, gyógynövényekből rakták, illetve ezeket
füstölték meg rajta. Parazsán ontotta illatát a rutafa is, a „Szent Iván
füve” . Ezt a növényt seprőrutának, istenfájának is nevezték. A feuda
lizmus korában a tisztaság jelképe volt. Gyógy- és fűszernövényként
használták. De más gyógynövényeket is füstöltek a tűz fölött, hogy
azok hatékonyabbak legyenek.
Gyümölcsöt is szórtak a tűzbe. Mivel Keresztelő Szent János a
kereszteletlenül meghalt gyerekek égi pártfogója, a gyümölcsöt a kis
halottak lelkének szánták. Az ezen a parázson sült almát orvosságnak,
gyermekóvó szernek tartották. A máglya körül elfogyasztott cseresznye
pedig - hitük szerint - a gyermekáldást segítette elő.
Általában estig tartott a szórakozás. A tüzet (hamvát) mezítláb taposták
el, mert azt tartották, hogy így egy évig sem tüske, sem szög nem megy
az illető lábába.
Az idős asszonyok és férfiak sötétedéskor elindultak a határba - szentiváni bogarat gyűjteni, hogy elkerülje a házat a baj. Egyesek
holdvilágnál gyógynövényeket szedtek, mert a hiedelem szerint a Szent
Iván éjszakáján gyűjtött növényeknek a legerősebb a gyógyító hatása.
Sokan úgy vélték, hogy erre a napra „megszólal” a gabona, azaz
„szűkülni kezd” .

Péter-Pál napja - június 29.
Péter apostol ünnepe. A szent a halászok patrónusa volt, ezért a céhes
időkben, víz menti tájakon nagy ünneplésben részesült.
Péter-Pál napja hazánkban hagyományosan az aratás kezdőnapja volt.
A néphit szerint ilyenkor „a búza töve megszakad” tehát tovább már
nem fejlődik, kezdődhet az aratás.
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Több vidéken Péter-Pálkor „aratók miséjét” tartottak a templomban.
Elvitték az aratáshoz szükséges eszközöket is, ezeket a pap megszen
telte, az aratni kezdőket pedig áldásban részesítette.
Aratáskor összefogtak a rokonok, szomszédok, jóbarátok, hogy az
egyén termése a legalkalmasabb időben kerüljön betakarításra. A régi
közösségi szellem, a kölcsönös segítés készsége, a feladatok kalákában
az aratás
elvégzése
sokáig fennmaradt
való
kollektív
munkavégzésében. A nagyobb gazda részeseknek, esetleg aratóbandá
nak adta ki a gabona begyűjtését.
Az aratás a földművelő munka koronája, jutalma. Népünk a búzát, az
„életet” Isten ajándékának tekintette. Ezért az aratásban - különösen a
kezdetében és a befejezésében - volt valami kultikus komolyság,
ünnepélyes, szinte vallásos hangulat.
A munkát fohászkodással kezdték.
Egyes vidékeken nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, az
első learatott búzakalászoknak. Ezekből a baromfiaknak adtak
egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító szerepet is
tulajdonítottak neki. Néhol két szálat az arató a derekára kötött, hogy
az majd ne fájjon.
Bizonyára nem véletlen, hogy a kévéket a földön kereszt alakban rak
ták össze, és az egészet keresztnek nevezték. Dunántúlon az általában
18 kévéből rakott búzakereszt a kepe. A keresztbe rakással és az elne
vezéssel a termést akarták a gonosztól megvédeni, az „Élő
Kenyérnek” , Krisztusnak oltalmába ajánlani. A kereszt felső kévéjének
többfelé papkéve volt a neve, ami a papnak adott tized emlékezetét
őrizte meg. Több vidéken, ha a gazda vagy valaki idegen meglátogat
ta az aratókat, a marokszedő lányok szalmakötéllel körülkötözték a kar
ját. A megkötésért ajándékot kellett adnia, nemcsak a megkötőknek,
hanem minden aratónak.
Különféle hiedelmek, szokások kapcsolódtak az utolsó kévéhez is.
Ebből készült az aratókoszorú. Ez különféle formájú és nagyságú
lehetett: csigaszerű, korona formájú, harang alakú, stb. A legszebb
kalászokból fonták gyakran mezei virágokkal, és szalagokkal díszítették.

Az utolsó kalászokból több kis csomót - keresztet - is készítettek.
Az aratók az ország több vidékén a koszorúk és az aratókeresztek alatt
énekszóval vonultak haza. A nagyobb uradalmakban a koszorú
átadása a tulajdonosnak ünnepélyesen ment végbe.
Az aratókoszorút általában a mestergerendára akasztották. Vetéskor
kimorzsolták belőle a búzaszemeket, és a vetőmag közé keverték.
Egyes helyeken a keresztet vagy koszorút őszi vetéskor a föld közepére
tűzték. Néhol az üres, kimorzsolt koszorút a föld végébe helyezték. Ezek
a szertartásos cselekedetek célzatuk szerint az ártalmak elriasztására,
illetőleg a bőséges termés biztosítására irányultak.
Az új búzából a katolikusoknál először ostya, a reformátusoknál pedig
úrvacsora-kenyér készült.
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Tihamér
Ottó
Kornél, Soma
Ultik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland

S zen t Ja k a b hava

JÚLIUS

S arlós B oldogasszony nap ja
- jú liu s 2.
29
Az egyház ezen a napon a Biblia egyik
jelenetéről, Szűz Máriának Szent Erzsébetnél
- Keresztelő Szent János édesanyjánál - tett
23 H Lenke
24 K Kinga, Kincső
látogatásáról emlékezik meg.
25 Sz Kristóf, Jakab
Sarlós Boldogasszony a szegények és szük
30 26 Cs Anna, Anikó
27 P Olga, Liliána
ségben szenvedők gondviselőjének, a
28 Sz Szabolcs
betegségben és fogságban sínylődök párt
29 V Márta, Flóra
30 H Judit, Xénia
fogójának, a halottak oltalmazójának számí
31 K Oszkár
tott. O volt a váradós édesanyák patrónusa.
Sok magyar helység népe választotta templomának védőszentjéül.
Ünnepén több vidéken tartottak templombúcsút. A kegyhelyek búcsú
napjai sorában is jelentős helyet foglalt el.
Mivel ez a nap az aratás idejére esik, nálunk a többi Boldogasszony ünneptől a „Sarlós” jelzővel különböztették meg. Másrészt a „Sarlós”
név is a búza beérésére, az aratásra, áttételesen pedig asszonyi vegetá
ciós ünnepre utal.
Viszonylag kései keletkezésű Mária-ünnep, csak a XIV században vált
általánossá, a XVII. században azonban már nem tartozott a parancsolt
ünnepek közé.
16
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Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel
Magdolna

A nép körében viszont a későbbi századokban is élt az aratási szoká
sokkal, aratási munkakezdéssel összefonódott egykori ünnep emléke.
Bizonyos, ezen a napon szedett gyógynövényeknek különös gyógyító
erőt tulajdonítottak elsősorban női betegségek ellen.
Valószínűség szerint sajátos egyházi áldások és vallásos néphiedelmek
is fűződtek ehhez a naphoz, amelyeknek ma már csak halvány nyomai
lelhetők fel. Ezek népünk nagy elfoglaltsága miatt mehettek
veszendőbe.
Az időjárásra vonatkozólag több vidéken azt tartották, hogy ha Sarlós
Boldogasszony napján esik az eső, utána még negyven napig fog esni.
Illés n a p ja - júliu s 20.
Illés az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája. A római katolikus és az
ortodox egyház is szentként tiszteli.
Életét a Királyok második könyve örökítette meg: a király bálvány
imádása miatt évekig nem esik eső, de az ő könyörgésére mégis
megered. Az Úr forgószélben, tüzes szekéren elevenen ragadja az
egekbe.
Az ótestamentomi történeten alapul az a hiedelem, mely szerint bár
milyen szárazság is van, ezen a napon esnie kell az esőnek, hiszen Illés
könyörgésére eső hull az égből.
Névünnepe táján tehát esőt vártak az emberek. De a néphit szerint a
nagy nyári viharokat, az égiháborút is ő támasztja, mert még most is
csatáz a sátánnal. Már előre készül erre a küzdelemre, mindig
kérdezgeti az égiektől, hogy mikor lesz az ő nevenapja. Ám eltitkolják
előtte. A hiedelem szerint ugyanis nem szabad megtudnia, mikor lesz a
nevenapja, mert ha megtudná, „olyan nagy parádét csapna, hogy
még a föld is megremegne belé, és összetörne mindent” . Pedig sokszor
érdeklődik: „Uram, mikor lesz az én nevem napja?” Válaszul ezt kapja:
„Az bizony még soká lesz!” Ha később újra kérdezi, így felelnek a szen
tek: „A te neved napja már rég elmúlt!” . Ekkor bosszújában - dörgés
be kezd.
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Néhol mennydörgéskor úgy vélték, hogy Illés abroncsolja a hordókat,
más környéken pedig, hogy ilyenkor Illés szekere zörög.
Egyes vidékeken azt tartották, hogy az Illés-napi eső miatt lyukas
mogyoró és dió terem.
Ja k ab napja - jú liu s 2 5 .
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Jakab apostol ünnepe. O volt az első, aki az apostolok közül vér
tanúságot szenvedett.
Az ünnep hajdani rangját mutatja, hogy nyolcaddal megült törvénynap
volt.
Jakab napjával kapcsolatban a nép körében is több hagyomány élt:
A Jakab napján köpült vajat néhol orvosságnak tekintették.
Úgy vélték, hogy az erre a napra kelt csirkék gyorsan nőnek.
Ez az időpont volt sokfelé a fokhagyma felszedésének ideje.
Egyes vidékek megfigyelése szerint: ,,a zab aratását Jakab-napig be kell
fejezni, mert ami gabona Jakab-nap után kint marad, az kint is veszik.”
Azt tartották, hogy ezen a napon áll meg a szőlő növekedése, és kezd
édesedni.
A nna napja - jú liu s 2 6 .

Szűz Mária édesanyjának, Jézus nagyanyjának ünnepe. (Hárman
együtt Mettertia néven ismeretesek.)
Szent Anna gazdaasszonyok, bányászok, szabók, továbbá a járványos
betegek, haldoklók egyik pártfogója. Innen a tiszteletére emelt számos
barokk kápolna. Márián kívül az újkorban leginkább csak Szent
Annának voltak és vannak kegyhelyei Magyarországon.
Anna kiváltságosán tisztelt szentje volt a magyar katolikus asszonyok
nak. Különösen a meddő, a terhes, a szülő nők fohászkodtak hozzá
pártfogásért.
Kultusza a középkor végétől elsősorban a keddi naphoz kötődött. Ezért
a szegedi tájakon Szent Annát Kedd asszonya néven emlegették. Sok
jámbor képzetet fűztek személyéhez, amelyek még a Szent Anna-kul-

tusz középkori virágzásának nyomai. Népénekeinknek Szűz Mária és a
szenvedő Jézus mellet legkedveltebb alakja volt.
Anna az egyik legkedveltebb női keresztnevünk volt. A néphit szerint
különösen gondját viseli annak, akit az ő nevére keresztelnek.
A hagyomány szerint azt tartották, hogy Anna napján szakad meg a
virágos kender töve, ezért ilyenkor kezdték a felszedést.
A Szent Annának szentelt kedd - sokfelé - évszázadok óta asszonyi
dologtiltó napnak számított.
*
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Ibolya
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Ipoly
Marcell
Mária
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Jácint
Hona
Huba

20
21
22
23
24
25
26

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Szt. István ünn.
Sámuel, Hajnal
Menyhért,
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
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Kisasszony hava

AUGUSZTUS
Nagyboldogasszony napja
- augusztus 15.

Mária mennybemenetelének és Magyaror
szág Mária oltalmába ajánlásának ünnepe.
34
Az Árpád-ház, Árpád megkeresztelkedett
nemzetsége Nagyboldogasszony oltalmába
ajánlotta magát. Az országot, uralmát és a
27 H Gáspár
28 K Ágoston
királyságot Szűz Mária szimbolikus tulajdoná
35 29 Sz Beatrix, Erna
30 Cs Rózsa
nak, Mária örökségének vallotta.
31 P Erika, Bella
Ebbe a választásba nyilván a pogány
Boldogasszony-tisztelet az archaikus Emese-hagyomány is közreját
szott: Mária az Árpádoknak mennyei édesanyja és oltalmazó királyné
ja volt.
A Mária-ünnep megtartására már az V-VI. századtól vannak adatok.
Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep volt Az 1446. évi
müncheni kódexben megtalálható magyar elnevezése: ,,Marianac fel
menbe vetete.”
Egyes kutatók véleménye szerint a néphit „boldogasszony” -a
a
innen
azonosult Szűz Máriával,
keresztény hatásra
Nagyboldogasszony elnevezés is.

Az egyik leggyakoribb templom-patrocínumnak számít (több templom
védőszentje) Magyarországon. Ünnepe ezért sok helység templom
búcsújának napja. Számos kegyhelyünknek Nagyboldogasszony
ünnepén van a fő búcsúja.
Mária halálának és mennybemenetelének legendaszerű története ked
velt témája volt a magyar középkori egyházi művészetnek és kódexiro
dalomnak, majd a vallásos népkönyveknek, és a nép között terjedt
epikus énekeknek. Szűz Mária mennybemenetelének történetét nagy
hatással adta elő az egykor közkedvelt „Makula nélkül való tükör”
című könyv.
A nép körében terjedő legendák és jámbor történetek serkentették a
Nagyboldogasszony napjához kötődő paraliturgikus cselekedetek jó
részét, például Mária virrasztását.
Nagyboldogasszony ünnepén az ország több vidékén füvet, virágot
szenteltek. Ez a hagyomány német földről került át hozzánk a közép
korban. A megszentelt növényeknek - gyógynövényeknek - különféle
hatást tulajdonítottak: foganatosnak tartották tűz és villámcsapás ellen,
a jó termés érdekében a vetések közé tették, zivatar ellen égettek
belőle, stb.
Az egyház a füvek megszentelésével kereszténység előtti szokásokat
szentesített, valószínűleg a germánok pogány fakultuszának ellensúlyo
zására és szublimálására rendelte el. A szokást azonban azzal magya
rázta, hogy amikor Mária sírba szállt, sírjából a füvek csodálatos illata
szállt ki. A „benedictio herbarum” , a füvek megáldása az 1496. évi
esztergomi rituáléban is szerepel.
Számos más hagyomány élt még Nagyboldogasszony napján.
A néphit a gyermekáldást Mária közbenjárásától várta, s e célból hét
vagy kilenc napig böjtöltek. Szeged vidékén azt tartották, hogy Mária
jelen van a gyermek születésénél, s azután két angyalt küld oda,
egyiket, hogy az anyát, másikat, hogy a gyermeket őrizze.
Néhol úgy vélték, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcs
fába, hogy egészséges legyen és sokat teremjen.
Több környéken hitték azt, hogy ha Nagyboldogasszony napján derült
az idő, ez a jó gyümölcs- és szőlőtermés előhírnöke.
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S zen t István n ap ja - au g u sztu s 2 0.
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Az első magyar király és egyben a magyar államiság ünnepe.
István királyt, a pogány magyarok megtérítőjét 1083-ban avatták
szentté. Az ország első koronás uralkodójának tisztelete és kultusza a
nemzeti és az egyházi hagyományokban is szerteágazó volt. (Pl. a szent
király koronájának szinte élő ereklyeként való tisztelete, a Szent Jobb
ereklyéje, stb.)
A középkorban zarándoklat formájában hatalmas tömegek keresték fel
a székesfehérvári királysírt. Az esztergomi hívek minden ünnepen
körmenettel járultak Szent István születési kápolnájához.
Az újkorban a Szent Jobb körmenetben történő meghordozása hiva
talos, reprezentáns szertartássá merevedett, amely alkalmas volt a
magyar államiság eszméjének deklarálására, de a népi hagyo
mányvilágban alig hagyott nyomot. A folklórban halványan élt Szent
István alakja. Bizonyos feltevések szerint az erőteljes hivatalos kultusz
ítélte pusztulásra a feltehetőleg korábban virágzó néphagyományt.
Legendák keringtek István királyról a nép között, de az ünnephez
kötődő szakrális szokásokat nem ismerjük.
Az Istvánról szóló mondák nemcsak nálunk, hanem a környező népek
között is szép számmal éltek. Ezeket feltehetően a középkori magyar
énekmondók és hittérítők terjesztették el közöttük. Érdekes példája ez
a középkori magyar szellemi hódításnak, hagyományaink ter
jesztésének.
A Szent Jobb a koronázási jelvények mellett a Szent István-i magyar
birodalomnak a szimbóluma.
A Szent Jobb kultusza nyilván ősrégi hitben gyökerezik. Eszerint a kirá
lyok az isteni kegyelem kiválasztottjai, akinek olyan hatom adatott,
amivel más ember nem rendelkezik. Személyükben kezdetben a papi,
orvosi, funkció egy volt, csak később szakadt külön hivatássá. A király
- a benne rejtőzködő isteni szikránál fogva - messze űzheti a gonosz
szellemet, meggyógyíthatja a betegeket. Ez a mágikus-misztikus erő
főképp a kéz áldó és elhárító mozdulataiban jut kifejezésre.

István király sírjánál - a hagyomány szerint - sok csodálatos gyógyulás
lörtént. Jobb kezét halála után is kiváltságos becsben tartották. Bencés
apátságot alapítottak a tiszteletére, így a Szent Jobb kultusza
hamarosan virágozni kezdett. Különösen a pereskedő felek keresték
föl.
Szent István az újkori történelmi Magyarország közel 350 templomá
nak volt patrónusa. Azokban a helységekben, ahol a templomot István
liszteletére szentelték fel, augusztus 20-án templombúcsút tartottak.
Többfelé úgy vélték, hogy ha István-napkor szép az idő, ez a jó
gyümölcstermés előjele. Ha rossz idő van Szent Istvánkor, enyhe lesz a
karácsony.
Néhol azt tartották, hogy ezen a napon mennek el a gólyák.
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A vetés előkészületeire is jelt adott ez az időpont. Néhol kora hajnalban
vagy Kisasszonyra virradó éjszaka kitették a harmatra a vetőmagot
abban a hitben, hogy az Úristen szentelése megfogja.
Régi hagyomány szerint fűzfát, szénát, kukoricaszárat, 3 almát és 3
nádszálat is szenteltek ekkor. Ha a jószág megbetegedett, adtak neki
belőle, majd bezárták az ajtót, s kívülről keresztet rajzoltak rá.
Az időjárásra is következtettek ezen a napon. Úgy vélték; ha ritka
*
szemű eső esik, esős időszak következik.

SZEPTEMBER
35

1 Sz Egyed, Egon
2 V Rebeka, Dolina
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Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
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Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna
Enikő, Melitta
Edit
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Zsófia
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté, Mirella
Móric
Tekla

SZEPTEMBER
Kisasszony napja - szeptember 8.

Ekkor ünnepli a katolikus egyház Szűz Mária
születésnapját.
Régen országszerte búcsújáró nap volt.
liturgikus hagyomány szerint Mária a „haj
A
24 H Gellért
25 K Eufrozina
nali szép csillag” . Ezzel a képzeletkörrel függ
26 Sz Jusztina
össze a Kisasszony-napi népi cselekedetek
27 Cs Adalbert
39 28 P Vencel
többsége.
29 Sz Mihály
Úgy tartottták, hogy aki megérdemli, a
30 V Jeromos
felkelő napban megláthatja Szűz Máriát és a
nap körüli rózsákat. Egyes vidékeken még a dombra is kimentek a
napot nézni. Ha tisztán kelt, azt mondták, hogy Mária ringatja a kis
Jézuskát.
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Szent Mihály hava

Számos más hagyomány is fűződött ehhez a naphoz. A néphit szerint
ekkor búcsúznak a fecskék, de még útnak nem indulnak.
Több környéken ilyenkor kezdték el a dióverést.
Kisasszony-napja volt sok helyen a cselédek szolgálatba lépésének
ideje is

Mihály napja - szeptember 29.

Szent Mihályt kódexeink Mihály arkangyalként is emlegetik. A hagyo
mány szerint ő a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, bírája.
Szent Mihály az egyik legkedveltebb templompatrónus volt a Kárpát
medencében. Ezért sok falu és város tartott templombúcsút szeptem
ber végén.
Mihály napja az őszi napéjegyenlőség tájára esik, mintegy ott áll a sötét
tél kapujában.
Ezt a napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az állat
tartók. A pásztorok ilyenkor adtak számot a rájuk bízott jószágokról. A
hagyomány szerint a Szent György-napon legelőre hajtott állatokat
Szent Mihály napján hajtották vissza a falvakba. Ezért ekkor számoltat
ták el, szegődtették újra a pásztorokat. A számadás részükről az egyik
legfontosabb esemény volt.
Több vidéken ilyenkor járt le a pásztorok éves szolgálati ideje, ekkor
fizették ki őket. Mulatságok, bálok tették nevezetessé ezt a napot.
A pásztorévek nem tették lehetővé a vagyoni gyarapodást.
Több vidéken a cselédfogadás ideje is Mihály napja volt.
Híresek voltak a Mihály-napi vásárok.
Szent Mihály nap után kezdték törni a kukoricát.
Ekkor indult az úgynevezett „kisfarsang” , a lakodalmazások őszi,
Katalin-napig tartó időszaka.
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A legény ilyenkor vitte el a lánynak a jegykendőt, ha még Katalin napja
előtt meg akartak esküdni.
Mihály-napra vonatkozóan sokféle szólás ismeretes:
„Szent Mihály öltöztet,
Szent György vetkeztet. ”
Szeptember 29. után már nem nő a fű, ezt így mondták:
„Szent Mihály-nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet.”
Néhol úgy tartották, hogy ha a fecskék nem repülnek el Mihály-napig,
akkor hosszú őszre lehet számítani.
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Mindszent hava

OKTÓBER
Ferenc napja - október 4.
Ekkor ünnepli a katolikus egyház Assisi Szent
Ferencet, a középkor legnagyobb szentjét,
rendalapítót. Személye a földi javakról való
lemondás, az egyszerűség és a szeretet
jelképe lett.

Egyes vidékeken a szüret kezdőnapjának
számított. Ezt a hagyományt talán a Fioretti
29 H Nárcisz
egyik csodája ihlette: a rieti pap szőlőjét
44 30 K Alfonz
31 Sz Farkas
megették a Ferenc látására összegyűlt
emberek. A kesergő plébános azonban a böngékből (a megmaradt,
később beérő szőlőfürtökből) mégis több bort préselt, mint amennyi
valaha is termett neki.
A hagyomány szerint minden miskei szőlősgazdáknak ezen a napon
kellett a szürethez hozzáfognia. Előtte kanászostorral pattogtattak a.
hegyen. így ötvöződött egymással a mágikus gonoszűzés és a szakrális
oltalomkeresés.
Több tájunkon a vetésre legalkalmasabb hétnek az ún. ferenchetet,
vagy ahogy másutt nevezték búzahetet tartották.
A vetés napjának kiválasztása nagy körültekintést igényelt. Tilos volt pl.
holdfogytával vetést végezni. Meg kellett várni a növekvő holdfázist,
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mert akkor a holddal együtt a búza is szépen, egyenletesen nő ...
(Analógiás mágia)
Magát a vetőmagot is bizonyos varázslatoknak, illetőleg szenteléseknek
vetették alá. Megfüstölték, hogy a gonoszt elriasszák. Szenteltvízzel,
szentelt borral öntötték le, hogy megtisztuljon. Bizonyos napokon
kirakták a szabad ég alá, hogy harmat érje.
A vetés művelete is kultikus szertartások kíséretében kezdődött:
Istenhez fohászkodtak, keresztet vetettek, imádkoztak. Ilyenkor nem
volt szabad beszélni, köszönni, hátranézni, stb.
A vetés általában nyakba akasztott abroszból történt, amelyről a kato
likusoknál a karácsonyesti vacsorát szokták enni, vagy a húsvéti szen
telésre vitt ételeket takarni. A termékenység fokozása végett a magvető
csak férfi lehetett.

A Vendel- és Dömötör-napi ünnepségek már a századfordulótól
vesztettek jelentőségükből, ezért a Szent Mihály-nap szerepe
növekedett.

Simon - Júdás napja - október 28.

I'.gyes vidékeken a Mihály-, Vendel- és Dömötör-napok mellett ez a
nap volt a juhászok elszámoltatásának és fogadásának a napja, vagyis
gazdasági határnap.
A két apostol: Simon - Júdás Hegyalja legkedveltebb patrónusai. Itt
ezen a napon kezdték meg a szüretet.
Iíz a nap az első télkezdő nap is. Országszerte ismert szólás kapcsolódik
hozzá:
,,Megérkezett Simon - Júdás,
Jaj, neked már, pőregatyás!”

Vendel napja - október 20.
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Szent Vendel a jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentje,
patrónusa. Tisztelete különösen a Dunántúlon volt a legélénkebb.
Ezen a tájékon emelték a legtöbb Vendel-kápolnát és Vendel-szobrot is.
A Vendel-kápolnákat október 20-án körmenetekkel tisztelték meg. E
körmenetekkel kérték a szent közbenjárását az állataik védelmére.
Vendel napja ünnep volt az állatoknak is: nem fogták be, nem dolgoz
tatták őket.

Dömötör napja - október 26.
Vendel-nap mellett a Dömötör-nap is őszi pásztorünnep volt.
Elsősorban az ország keleti felében.
Napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ekkor számoltatták el a
juhászokat a gazdáik.
A pásztorok az évi elszámolást követően nagy mulatozást csaptak;
hogy Isten a jószágot, gazdáját, pásztorát megtartotta. Ezt, a Dömötörnapi vigadozást juhászbálnak, juhásztornak, juhdérmációnak,
dömötörözésnek is nevezték.
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mert akkor a holddal együtt a búza is szépen, egyenletesen nő ...
(Analógiás mágia)
Magát a vetőmagot is bizonyos varázslatoknak, illetőleg szenteléseknek
vetették alá. Megfüstölték, hogy a gonoszt elriasszák. Szenteltvízzel,
szentelt borral öntötték le, hogy megtisztuljon. Bizonyos napokon
kirakták a szabad ég alá, hogy harmat érje.
A vetés művelete is kultikus szertartások kíséretében kezdődött:
Istenhez fohászkodtak, keresztet vetettek, imádkoztak. Ilyenkor nem
volt szabad beszélni, köszönni, hátranézni, stb.
A vetés általában nyakba akasztott abroszból történt, amelyről a kato
likusoknál a karácsonyesti vacsorát szokták enni, vagy a húsvéti szen
telésre vitt ételeket takarni. A termékenység fokozása végett a magvető
csak férfi lehetett.
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V endel n ap ja - o k tó b e r 2 0 .
Szent Vendel a jószágtartó gazdák és a pásztorok védőszentje,
patrónusa. Tisztelete különösen a Dunántúlon volt a legélénkebb.
Ezen a tájékon emelték a legtöbb Vendel-kápolnát és Vendel-szobrot is.
A Vendel-kápolnákat október 20-án körmenetekkel tisztelték meg. E
körmenetekkel kérték a szent közbenjárását az állataik védelmére.
Vendel napja ünnep volt az állatoknak is: nem fogták be, nem dolgoz
tatták őket.
D öm ötö r n ap ja - o k tó b e r 2 6 .
Vendel-nap mellett a Dömötör-nap is őszi pásztorünnep volt.
Elsősorban az ország keleti felében.
Napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ekkor számoltatták el a
juhászokat a gazdáik.
A pásztorok az évi elszámolást követően nagy mulatozást csaptak;
hogy Isten a jószágot, gazdáját, pásztorát megtartotta. Ezt, a Dömötörnapi vigadozást juhászbálnak, juhásztornak, juhdérmációnak,
dömötörözésnek is nevezték.

A Vendel- és Dömötör-napi ünnepségek már a századfordulótól
vesztettek jelentőségükből, ezért a Szent Mihály-nap szerepe
növekedett.

Sim on - J ú d á s n a p ja - o k tóber 28.
I .gyes vidékeken a Mihály-, Vendel- és Dömötör-napok mellett ez a
nap volt a juhászok elszámoltatásának és fogadásának a napja, vagyis
gazdasági határnap.
A két apostol: Simon - Júdás Hegyalja legkedveltebb patrónusai. Itt
ezen a napon kezdték meg a szüretet.
Ez a nap az első télkezdő nap is. Országszerte ismert szólás kapcsolódik
hozzá:
,,Megérkezett Simon - Júdás,
Jaj, neked már, pőregatyás!”
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szerint ugyanis a koldus könyörgése különösen kedvelt Isten előtt. így
imájuknak különös erőt tulajdonítottak.

NOVEMBER
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Szent András hava

NOVEMBER

M indenszentek napja - november 1.
Egyházi ünnep, azon szentekről emlékeznek
19 H Erzsébet
meg, akiknek nincs külön emléknapjuk az
20 K Jolán
21 Sz Olivér
egyházi naptárban.
47 22 Cs Cecília
Az ünnep eredete a VII. századra nyúlik visz23 P Kelemen
24 Sz Emma
sza. Ekkor adományozta Phokasz császár IV
25 V Katalin
Bonifác pápának a Kr.e. 27-ben épült
26 H Virág
27 K Virgil
Pantheont, amelyet az összes római istennek
28 Sz Stefánia
tiszteletére építettek, ezért sok fülkével láttak
48 29 Cs Taksony
30 P András, Andor
el. IV Bonifác pápa a pogány Pantheont
keresztény templommá alakította át, és Szűz
Mária, valamint a vértanúk tiszteletére szentelt fel. Az ünnepet az egész
katolikus egyház számára IV Sixtus pápa (827-844) terjesztette ki és
tette kötelezővé.
Ma is szokás, hogy erre a napra a temetőket rendbe hozzák, a sírokra
virágokat, koszorúkat helyeznek. Az est közeledtével gyertyákat gyúj
tanak, hogy az „örök világosság fényesedjék’’ az elhunytak lelkének.
A katolikus falvakban az otthonokban is gyújtottak gyertyát ilyenkor,
minden halott emlékére egyet. Szintén katolikusoknál volt szokás, hogy
élelmet küldtek ezen a napon a templom előtt álló koldusoknak. Ezt
mindönszentök kalácsának, vagy kóduskalácsnak nevezték. A koldu
sok az adományokért cserében imádkoztak a halottakért, a néphit

Halottak napja - november 2.
A természet őszi elmúlásának idején a föld számos népe idézi fel a
halottak emlékét.
Az ilyenkor elterjedt gyertyagyújtás mágikus szokást idéz: arra szolgál,
hogy a sírjukból kiszabadult lelkek visszataláljanak a helyükre, és ne
kísértsék az élőket.
Több faluban ekkor is alamizsnaosztással, a község szegényeinek nyúj
tott adománnyal emlékeztek a halottakra. Néhol meg is vendégelték a
szegényeket és a koldusokat. A nekik osztott élelem már kereszténnyé
enyhült mása annak az ősi hagyománynak, amikor az ételt a halott sír
jára rakták azzal a célzattal, hogy ne éhezzék a másvilágon.
Elterjedt nézet volt az is, hogy ezen a napon a halottak hazajárnak.
Ezért több helyen nyitva hagyták az ajtókat és nem pakolták le az asz
talokat, hogy az elhunyt ne maradjon éhen, és így ne bosszulja meg az
élőket. A megmaradt ételt másnap a koldusoknak adták.
Ezzel a nappal kapcsolatban többféle hiedelem alakult ki.
Számos vidék hagyománya szerint ezen a napon tilos volt mosni attól
tartva, hogy a hazajáró halott vízben állna. Néhol pedig azért nem
mostak, mert azt hitték ezen a napon megsárgul a mosott ruha.
Egyes vidékeken nem végeztek semmilyen földmunkát, mert azt tar
tották, hogy keléses lesz az, aki ezt megszegi.
Ezen a napon a legtöbb helyen tiltották a munkát, hogy ezzel se hábor
gassák az elhunytak nyugalmát.
Halottak estéjén is szokás volt odahaza gyertyát gyújtani. Rendre
annyit gyújtottak meg, ahány halottja volt a családnak. A gyertya
ugyanis Krisztusnak, az örök világosság urának a jelképe. A ház népe
mindaddig ájtatoskodott egyik-másik mellett, míg el nem égett. Néhol
a gyertyákat kirakták az ablakba.
Legújabban többféle szokás alakult ki. A hősök emlékművénél este a
négy világtáj irányában gyújtanak meg gyertyát, így emlékezve a
messze, ismeretlen helyen elhunytakra.
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Archaikus népi imák
A mindenszentek és a halottak napjához kapcsolódva érdemes
megemlíteni a népi imákat.
A népi imádságlíra egyéni, könyörgő kéznyújtás, védekezés a kísértő,
gonosz veszedelem elhárítására. Ezek az imák a kiszolgáltatott nép
magatartását, értékrendjét, menekülési törekvéseit magyarázzák a népi
költészet jellegzetes képeivel, stílusjegyeivel.
Bennük több történeti korból való réteg ötvöződik természetes
egységbe.
Motívumaik eredete elvezet bizonyos ókori keleti varázstevékenység
hagyományaihoz. Talán a sámáni pogány szertartásokból maradt fenn
néhány elemük. De az imaképek több szimbolikus jegye mutatja
egyrészt az őskereszténység apokaliptikus elemeit, másrészt a görög
bizánci apokrif irodalom Krisztus és Mária életére vonatkozó moz
zanatait.
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Márton napja - november 11.
Szent Mártonnak Magyarországon is jelentős kultusza alakult ki, mivel
Pannóniában született.
Márton napja az ősz és a tél határmezsgyéjén áll. Pogány őseink min
den nagy változás kezdetén áldozatot mutattak be. Ezek az áldozati
szokások a tél kezdetén, elsősorban Márton napjához kapcsolódtak. Az
emberek hízott libákat ajánlottak fel a pogány időisten számára.
Talán ebből ered a lúd szerepe Márton-napon.
Régi szokás volt libát vágni ezen a napon. Ettől fogva ugyanis a barom
fiakat, amelyeket nem akartak a télen etetni, elkezdték levágni.
„Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” . - tartotta a
mondás.
A liba mellcsontjából az időjárásra is jósoltak: ha fehér, áttetsző a csont
ja, akkor havas, hosszú lesz a tél, ha viszont barna, homályos a csont
lap, akkor rövid, sáros tél várható - vélték. A lúd mellcsontjának időjós
ló szerepe már Apáczai Csere János Enciklopédiájában is olvasható
volt.
A középkorban a Mártonnal kezdődő karácsony előtti 40 nap
Európában ugyanolyan bojtos időszaknak számított, mint a farsang és

húsvét közötti nagyböjt. A böjtre való felkészülésként Márton napján a
libapecsenyére újborral teli poharat ürítettek.
Márton napja évszázadokon át jobbágytartozási, elszámolási,
tisztújítási nap volt -, határnap. A jószág ilyenkor került végképp istál
lóba. A pásztorok ezen a napon számoltak el szolgálatukkal.
Szokás volt ezen a napon a pásztorok megajándékozása is. Ugyanis a
pásztorról mindig azt tartotta az állattartó, hogy befolyásolhatja az
állatszaporulatot, megronthatja a jószágot. Ezért a járandóságát nem
csak pénzzel, hanem ajándékokkal is megfejelték, hogy ezzel is kedvére
tegyenek.
András napja - november 30.
András apostol és vértanú „égi születésnapja” .
A XVIII. század végéig parancsolt ünnep volt vigíliával, azaz előtte való
napon tartott böjttel.
András-napkor kezdődtek a disznóvágások. Ilyenkorra meghíztak a
jószágok és elég hideg volt már az idő is a hús tárolásához.
A disznóölést követő vacsora, a disznótor jeles alkalom volt az
adománygyűjtésre, alakoskodó játékok bemutatására.
Több faluban járták a disznótoros házakat a kéregetők, a lesők, a kántálók. Erre a fiúk vállalkoztak.
András napjához, mint téli évnegyed kezdőpontjához egykor számta
lan babonás cselekedet és jósló tevékenység kapcsolódott. Az ősidők
től való pogány szokások emlékére a fiatalok ekkor próbálták
megjövendölni maguknak majdani élettársuk személyét. Mindez ter
mészetesen sok babonás cselekedettel volt kapcsolatban.
A hiedelmek pogány képzetekben gyökereztek. Azonban az egyház,
újonnan megkeresztelt híveinek a szentek segítségül hívását ajánlotta.
Ezért a néphit a maga babonás kívánságait és megnyilatkozásait sok
szor hozta vonatkozásba az illető nap védőszentjének nevével és ere
jével. Nemcsak közbenjárását kérte, hanem egyúttal szinte mágikus
hatalmat is tulajdonított neki.
Ilyen hatalmat, varázserőt tulajdonított Andrásnak, napját a legjelentő
sebb házasságjósló napnak tartotta. Eszerint ekkor különféle praktikák
kal, varázslásokkal meg lehetett jósolni, hogy ki lesz a jövendőbeli.
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Mindenekelőtt lányok végezték az ilyen cselekedeteket. A közös jóslá
sok többnyire a fonókban történtek: ólom- és gyertyaöntéssel,
valamint gombócfőzéssel.
Az ólom- és a gyertyaöntésnél az öntvény alakjából jövendő párjuk
foglalkozására következtettek, míg a gombócfőzéssel az illető nevére
kaptak útmutatást. A gombócokba elrejtettek 1-1- férfinevet, majd
megfőzték őket. Amelyik gombóc elsőként jön fel a víz felszínére, az
mutatja meg a jövendőbeli nevét.
Voltak azonban olyan praktikák is, amelyeket csak titokban lehetett
elvégezni. Ilyen volt az álomból jóslás: a kíváncsiskodók egész nap
böjtöltek, este párnájuk alá férfiruhát tettek, hogy álmukban meg
tudják, ki lesz a férjük.
A legények sem maradtak le a kíváncsiskodásban. Ők 13 cédulára írtak
fel 1-1 lánynevet, melyekből Luca napjáig minden nap eldobtak egyet.
Az utolsónak maradt papír árulta el, hogy mi lesz a jövendőbelijük
neve.
András napjával vége az őszi időszaknak, jön a tél.
Ezen a napon jósoltak az időjárásra is. Több helyen a gyümölcsfák
gallyainak virágzásából következtettek a téli időjárásra. Az ágakat vízbe
tették és felhelyezték a kemence „vállára” . Ott a kellemes melegben
kivirágzott karácsonyig. Ha először az ág alsó részén jelentek meg a.
virágok, akkor úgy gondolták, hogy a tél eleje zord lesz. Ha a közepén
virágzott, akkor január végétől várták az erős hideget. S ha az ág
hegyén bújtak ki a virágszirmok, az a tél végére jósolta a zord időt.

DECEMBER
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49

50

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Elza
Melinda
Ferenc, Olívia
Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália

10
11
12
13
14
15
16

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
H

Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony
Karácsony
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

K arácsony hava

DECEMBER
Luca napja - d e c e m b e r 1 3 .

A naptárreform előtt Luca napjára esett a
napforduló. Ilyenkor volt a leghosszabb az
51
éjszaka, a legrövidebb a nappal.
Maga a Luca név a latin lux - fény szóval áll
kapcsolatban.
Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi
52
hiedelem, szokás kapcsolódik, mint Lucanaphoz.
Ezen a napon elsősorban a tyúkok ter
mékenységvarázslása volt a cél. Ehhez kapcsolódott a nők munkatilal
ma. Úgy tartották, ha Luca napján fonnának vagy varrnának, ezzel,
„bevarrnák a tyúkok fenekét” . Napközben a gazdaasszonynak is sokat
kellett ülnie, hogy a tyúkjai is jó ülősek legyenek.
Az ország nyugati részében a fiúk ezen a napon kotyolni jártak.
Hajnalban elindultak, meglátogatták az ismerős házakat. Többnyire
szalmát, esetleg fadarabot vittek magukkal, melyre rátérdelve adták elő
a termékenységvarázsló, mágikus szövegüket. Köszöntőjükért tojást
kaptak ajándékba. Ám ha nem került adomány a tarisznyába,
fenyegetőzni kezdtek: „Egy csirkéjük legyen, az is vak legyen!’
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A kotyoló fiúknak örültek a házaknál, mert a népi hiedelem azt tartot
ta, ha ezen a napon fiú érkezik elsőnek a házhoz, szerencse kíséri a
tyúkokat. A lucázókat a konyhában leültették, hogy a tyúkok is jó
tojósak legyenek, az általuk vitt szalmát pedig a tyúkok alá tették.
Luca napját gonoszjáró napnak tartották. Ekkor ugyanis a bűbájosok,
boszorkányok nyugodtan tevékenykedhetnek, megronthatnak embert
és állatot egyaránt. Ezért kell védekezni ellenük. Luca előestéjén min
den ajtót és ablakot zárva tartottak, hogy a gonosz ne tudjon bemen
ni. Néhol fokhagymával is védekeztek ellenük. Keresztet rajzoltak vele
az ólak ajtajára, miközben azt mondták: „Luca, Luca távol légy!”
Még a seprűket is eltették, nehogy a boszorkányok azon nyargaljanak.
Nem szabadot ilyenkor semmit, így pénzt sem kiadni a házból. Egyesek
szerint kérni sem, mert a következő esztendő nem lesz szerencsés.
Különféle jósló tevékenységek is fűződtek e naphoz. Több vidéken
ekkor készítették a tollaspogácsát, az úgynevezett lucapogácsát. A jósló
eljárás lényege az, hogy akinek a pogácsáján a toll megperzselődik
sütés közben, annak ez közeli halált jelez.
A jövendőbelire is jósoltak ezen a napon. 12 cédulára felírták a
neveket, majd mindennap a tűzbe dobtak belőlük egyet. Amelyik utol
sónak maradt , karácsonyra, az mutatta a jövendőbeli nevét. Ilyenkor
gyümölcsfagallyakat is tettek vízbe és ha azok karácsonyig virágba
borultak, akkor az a házban lévő eladó lány hamaros férjhezmenetelére utalt.
Ezen a napon kezdték el készíteni a Lucaszéket is, amely a
boszorkányok felismerésére szolgált. Karácsonyig minden nap dolgoz
tak rajta valamit. Ismert szólás: „Lassan készül, mint a Luca széke.” A
szék anyagát, formáját előírás szabályozta.
A katolikus vidékek hagyománya szerint a lucaszékre karácsonykor, az
éjféli misén kellett ráállni, hogy megláthassák a boszorkányokat, akik
ilyenkor szarvakat hordanak. A néphit szerint a széket ezután nyomban
el kell égetni, mert a kíváncsiskodót elvernék a boszorkányok. Néhány
vidéken még mákot is vittek magukkal a széket készítők, mert ha azt
elszórták, a boszorkány csak akkor tudott utánuk eredni, ha a mákot
mind egy szálig össze nem szedte.

Református vidékeken a lucaszéket keresztútra vitték, ott „várat kerítet
tek” maguk körül szentelt krétával, így láthatták meg az ott gyülekező
boszorkányokat. Ezután hazasietve fokhagymát tettek a kulcslyukba és
az ajtórésekbe, kést vágtak az ajtófélfába és keresztbe állították a
söprűt.
Szokás volt még ezen a napon a Luca-alakoskodás: fehér lepelbe
öltözött lányok vagy asszonyok arcukat belisztezték, hogy* felismerhetetlenek legyenek. Fakanállal, meszelővei ijesztgették néhol a
lányokat, másutt a gyerekeket. Kikérdezték, megimádkoztatták őket.
Aki jó volt, ajándékot kapott: almát, diót.
Volt, ahol a tyúkokat is megpiszkálták. A Lucák egyedül vagy csopor
tokban jártak.
Ezen a napon a legények több vidéken is tréfaként kicserélték a
kapukat, vagy szétszedve felvitték a szekeret a tetőre, ahol ismét össze
rakták.
Advent
Advent az eljövetel ideje, a várakozás, a reménykedés ideje, a kará
csonyra való előkészület időszaka.
Karácsony előtti 4. vasárnapon kezdődik, és december 24-ig tart.
Régen böjtöltek ilyenkor, ezért néhol kisböjt, adventböjt néven is
emlegették.
Advent Krisztus-váró hangulatát alapvetően meghatározták a hajnali
misék. Hajdan angyali misének, aranyos misének is nevezték. A
különös időpontban tartott istentisztelet, a korai harangozás, a sötét
reggelek sejtelmesége különleges élménnyé tették a hajnali miséket.
Advent idején tilos volt a zene, a tánc, a zajos mulatság.
K arácsony vigíliája - decem ber 24.
K arácsony n ap ja - decem ber 25.
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe.
Hagyományainak eredete régmúlt időkre nyúlik vissza. Előzményei
sok népnél megtalálhatók.
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Ez időtájt van a téli napforduló. Ekkor áll meg a napok rövidülése,
ekkor kezdenek újra hosszabbodni. Ezért a téli napfordulót a régi
ember úgy értékelte, mint a világosság győzelmét a sötétség felett.
A keresztény egyház a világosságot és az életet Istenhez kapcsolja, aki
Jézusban ölt testet, és közöttünk lakozik. A Születés időpontja ma sem
tisztázott, de a keresztény egyház 350-ben december 25-ét a Megváltó
születésnapjává nyilvánította. Nagyon sok elemből tevődtek össze azok
a hagyományok, amelyek karácsonyi hiedelmeinkben, szokásainkban
megtalálhatók.
Az egyház körültekintő okossággal karolta fel legendáival, szentelményeivel, áldásaival az ősi, beidegzett néphagyományt. Ezzel a
primitív-pogány képzeletvilág életét megnemesítette, meghosszabbítot
ta, fönnmaradását mintegy biztosította. A téli napfordulat szívósan élő
pogány szertartásainak helyébe a maga ünnepeit rendelte, hogy a litur
gia enyhítse és kultikus tartalommal töltse el a régi, mágikus célzatú
szokásokat és hiedelmeket.
Karácsonyi előkészületek

A vallási előkészületet a hajnali misék, roráték jelentették.
Advent időszakában szerveződtek és készültek fel a karácsonyi dramatikus népszokások előadói. Némely vidéken már advent idején is
jártak a gyerekek kántálni, mendinkálni, betlehemezni. Férfiak és
legények betlehemeztek, pásztorjátékot mutattak be, kántálással
köszöntötték a karácsonyt. Az asszonyok sok helyen a szálláskeresés
szokásával várták az eljövetel idejét.
A karácsonyt megelőző hétköznapokon együtt volt a család.
Beszélgettek, adventi, karácsonyi énekeket énekeltek, ezzel is készülve
Jézus születésének ünnepére.
December 24-e délutánja már ünnep kezdete volt. Ezen a napon mezei
munkát nem végeztek. A férfiak felseperték az udvart, bekészítették a
tűzrevalót, a jószágnak a takarmányt. Az asszonyok takarítottak, sütöt
tek, főztek. Ekkor készítették a karácsonyi asztalra kerülő ,.jézuske
nyeret” és a „jézuskalácsot’.

K arácsonyi v a c so ra

Amikor az Esthajnalcsillag már feljött, került sor a karácsonyi vacsora
elfogyasztására.
Erre több vidéken az éjféli mise után került sor. Addig böjtöltek.
A kultikus jellegű, mágikus célzatú vacsora alatt az emberi magatartás
nak szigorú rendje volt. Amíg a pogány ok nagy dőzsöléssel akarták
isteneiket megnyerni, a keresztény emberek asztalára régen böjtös
eledelek kerültek. A lakoma jellegzetes hangulatát az engesztelés adta
meg. Eredeti célzata tehát csak módosult, lényegében azonban nem
változott meg.
A gazdaasszony jó előre mindent odakészített az asztalra, mert a va
csorát felállás nélkül kellett elfogyasztania. A karácsonyi abroszt több
nyire csak erre az alkalomra használták. Olyan bűvös erőt tulajdonítot
tak neki, hogy tavasszal vetőabroszként alkalmazták, a gazdagabb ter
més érdekében. Hittek abban, hogy az asztalra, vagy környékére
helyezett dolgoknak mágikus erejük van. Ezért a termékenység
reményében magvakat, szerszámokat helyeztek az asztal alá, mellé,
stb. Az asztalra égő, szentelt gyertya került.
Imádkoztak, majd első fogásul mézbe mártott fokhagymát, dióbelet
nyeltek gonoszűző célzattal. A következő fogás leves, mákos tészta,
majd aszalt alma került az asztalra. Több helyen volt szokás, hogy a
vacsora végeztével a gazdaasszony annyi felé vágott egy piros almát,
ahányan az asztal körül ültek. Ennek az volt a célja, hogy a család is
olyan kerek egész és összetartó legyen, mint az alma. Voltak helyek
ahol az almát kancsóba, vagy a kútba tették és erről ittak egészen víz
keresztig, hogy egészségesek legyenek. Az almát ekkor közösen elfo
gyasztották, még a jószágnak is jutattak belőle.
Vacsora után a hulladékot, az úgynevezett karácsonyi morzsát
összeszedték és az állatoknak adtak belőle, hogy egészségesek
legyenek, majd a gyümölcsfákra és a földekre szórták a gazdag termés
reményében.
Vacsora után fönt virrasztóit az egész család egészen az éjféli miséig.
Sok helyen nem csukták be az ajtókat, mert az volt a hiedelem, hogy
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a Szentcsalád most is szállást keres az embereknél, ne találjon tehát zárt
ajtókra és szívekre ...

Karácsony éjszakájához kapcsolódó szokások, hiedelmek
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A karácsonyi szokásokkal nemcsak Jézus születésére emlékeztek. A
szeretet ünnepe mellett a karácsony a vidámságnak, a gonosz hatal
mak távoltartásának, varázsló és jövőkutató jóslások ünnepének is
számított.
Éjszakáján fontos szerepet kapott a víz, a tűz, a zajkeltés. Az év
bizonyos ünnepein, jeles napjain a víznek gyógyító- és varázserőt tulaj
donítottak, mégha kútvíz is volt. Különleges italként fogyasztották.
Karácsony éjjelén merítették az ,,aranyos vizet” vagy más néven
„életvizet” . Hatását azzal is fokozták, hogy pénzt és piros almát dobtak
bele, hogy szerencsések, egészségesek legyenek. Ebből ivott, mosdott
az egész család.
Több vidéken nyírfaseprű fáklyákkal vonultak az éjféli misére. Közben
a pásztorok ostort pattogtattak, lövöldöztek - az ártó hatalmak
elűzésére. Néhol - mialatt a mise szólt zajcsapással járták körül a
templomot, hogy a hívekre leselkedő gonosz szellemeket,
boszorkányokat a kürtöléssel, trombitálással távol tartsák. Bizonyára
azért a pásztorok, mert az embereke fiai közül ők voltak először
méltóak a kis Jézus imádására.
A hiedelem szerint az éjfél a szellemjárás ideje, a kísértetek órája.
Jézus, a világ világossága azonban erőt vesz a sötétség hatalmain és
megsegíti azokat, akik őt annyira várják. A kis Jézus születését a néphit
szerint különös jelek kísérik. Isten éjfélkor adja áldását az emberekre.
Az istállóban nagy fényesség támad, a jószágok, amelyek valamikor
körülvették a betlehemi jászolt, megszólalnak és beszélgetnek. Ilyenkor
a boszorkányok sem tudják félelmetes ismeretlenségüket megőrizni,
mert a lucaszékről felismerik őket. A szerelmesek is különös bizalommal
remélik, készítik elő az éjféli mise igézete alatt kívánságaik teljesülését.
A gazdák a mise után megrázzák a gyümölcsfákat, hogy azok majd
bőven teremjenek.

karácsony éjjelén az égő gyertya összefüggött a házasságvarázslással
I Egyes helyeken az eladó lányoknak olyan gyertya fénye mellett kel
lel I az éjféli misére öltözködniük, amely már egyszer lakodalomban
'/llágított a menyasszonynak. Másutt az éjféli misére hívó harangszó
alatt a lányok megráztak egy gyümölcsfát, hogy annyi kérőjük legyen,
mint amennyi gyümölcsöt terem a fa.
Azt tartotta a hiedelem, hogy az éjféli mise alatt megszólalnak az állalok, és kibeszélik gazdájukat. Ezért különféle szertartásos c^elekedeIcket végeztek az állatokkal kapcsolatban. Pl.: itatójukba piros almát,
’(>ld petrezselymet tettek, hogy azok egészségesek legyenek.
A karácsonyi időjárásból próbálták megjósolni a következő évi termést.
I Így vélték, ha december 25-én borús az idő, esik, havazik, akkor jó
nyár, bő termés - , ha süt a nap, akkor rossz nyár, rossz termés várható.

KARÁCSONYI NÉPSZOKÁSOK
Mendikálás
Mendikálni (énekes köszöntőért adományt várni) elsősorban gyerekek
jártak. Az elnevezés (mendaire - koldulni) a szokás adománygyűjtő jel
bigére utal.

Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elne
vezés (canteare - énekelni) a köszöntő énekes jellegére utal. Ugyanis a
kántáló énekekkel köszöntötték a ház lakóit.
Néhol kóringyálás, pászlizás, angyali vigasság néven emlegették ezt a
szokást.
Kántálni elsősorban a felnőttek jártak, este, az éjféli órákig. Az ablak
alatt vagy bent a házban engedélyt kértek a köszöntésre.

Szálláskeresés - Szentcsalád-járás
Szép szokás, sokáig élő hagyomány volt. Ez a szálláskereső-jelenet
szakrális hagyománya, a népi vallásosság egyik megnyilvánulása.
„Karácsony előtt 9 nappal összefognak a családok, és a Szentcsalád
képét minden nap másik lakásba viszik annak az emlékére, hogy Szűz
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Máriát és Szent Józsefet a gazdagok nem fogadták be Betlehemben, s
ezért kellett a kis Jézusnak istállóban megszületnie.
A tisztaszobában leterített asztalon kis oltárt emeltek virággal, gyer
tyákkal, kereszttel. Ide helyezték a Szentcsalád képét, s körülötte
ájtatosságot tartottak...
Az ájtatosság végeztével elköszönnek, de a kép ottmarad egész nap, s
másnap este közösen viszik át a következő családhoz.
Az utolsó ájtatosságot karácsony böjtjének délutánján végzik, majd föl
teszik a falra a Szentcsalád képét a következő esztendeig.” (Timaffy
László nyomán)
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S zállásk eresés - B ő-kovács já té k
A ,,Bő-kovács” vagy ,,bölcs-kovács” (a bő, bölcs szót gazdag értelem
ben használták) néven ismert archaikus karácsonyi játékot a
Bukovinában élő székelyek őrizték meg, majd Magyarországra való
áttelepülésük után új hazájukban is előadták. Ez lényegében a szál
láskereső jelenet erdélyi változata, amely párbeszédes vagy elbeszélő
formában megjelenő karácsonyi köszöntés.
B etlehem ezés
A betlehemi játékok a középkorból származó egyházi eredetű misztéri
umjátékok maradványai.
Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal
vagy betlehemi kistemplommal jártak házról házra. Szent énekekkel,
tréfás párbeszédekkel elevenítették fel Jézus születésének eseményeit.
A játéknak két fő formája volt: az élő szereplőkkel és a bábokkal
előadott úgynevezett bábtáncoltató betlehemezés.
P ászto rjárás
A pásztorjárás vagy pásztorjáték szereplői karácsony este éjfélig járták
a házakat. Általában 4-5 fővel. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát
tettek a vállukra. Kezükben pásztorbot volt. Mindannyian bajuszt
ragasztottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt.
Köszönés után ő lépett be elsőként a házba. A jászolt letette az asztal
ra, a többiek körülállták, aztán elkezdték a betanult jelenetet.

O styahordás
l'obbnyire karácsony böjtjén vagy néhány nappal előtte a kántortanító
rtz iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát
küldött. Az ostya tányér nagyságú volt. Ennek fejében a családok a
tanító számára lisztet, tojást, gabonát, stb. adtak. Az ebből származó
jövedelem korábban a tanítók díjlevelébe foglalt járandóság volt,
akárcsak a Balázs- és Gergely-napi koledálásból származó adomány. A
gyerekek pedig pénzt vagy cukrot kaptak az ostyahordásért.*
Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, melyet több helyen
mézzel, fokhagymával együtt ettek.
Az ostyahordás hagyománya leginkább a jász és a palóc tájak jel
legzetessége volt. Legtovább az Ipoly menti falvakban maradt fenn, de
a Dunántúlon, pl. Vas megyében is sokáig élt a szokás.
A karácsonyi ostyát egyes vidékeken nem ették meg, hanem a gazda
kereszt alakot vágott ki belőle, majd a gerendára akasztotta. Egészen a
következő karácsonyig ott függött, és - hitük szerint - vigyázta, oltal
mazta a népét. A karácsonyi ostya valószínűleg a középkori eulógiának
csökevényes maradványa. Az eulógia jelentette azt a megszentelt, de
nem konszekrált kenyeret, amelyet azok a hívek, akik nem járultak
áldozáshoz, a mise alatt magukhoz vettek. A régi szokás karácsony
ünnepéhez tapadva a palócok között elszigetelődve fönnmaradt, mint
annak a Krisztusnak a jelképe, aki a néphit szerint karácsony éjszakáján
minden házhoz bekopogtat.
István nap ja - d ecem ber 26.
Ján o s napja - decem ber 27.
,,A magyar nép régen nem tartotta meg a névnapokat. Ez alól csak a
karácsonyhoz kapcsolódó István és János volt a kivétel. Egyrészt azért,
mert a két név nagy tisztelettel övezett személyekre (Istvánra, az első
vértanúra és Jánosra, a szeretet apostolára) emlékeztetett, másrészt a
karácsony ünnepéhez kapcsolódott. Az asztal is terítve volt, az emberek
nem dolgoztak, hanem ünnepeltek. E két névnaphoz szép köszön
tőénekek is fűződtek.” (Barsi Ernő)
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István napjától újévig jártak a regősök. A regölés lényegében ter
mészetvarázsló köszöntés
bőségvarázsló, párokat összebűvölő,
adománygyűjtő célzatú szokás volt.
A regölés a téli napforduló pogánykori ünnepének emléke. A kará
csony-táji népszokások egyik legértékesebb hagyománya, egyike a
legterjedelmesebb szokásainknak, melynek eredete, elemei, célzata sok kutatás ellenére sem világos még előttünk.
A regősök ősi, pogánygyökerű, varázserejű jókívánságokat mondtak a
háziaknak. A szokás legfontosabb mozzanata ugyanis a jókívánságok
kifejezése. Hiszen a regősök eredetileg nem közönséges köszöntők,
hanem varázslók voltak, akiknek hatalmukban állt a szavakkal kife
jezett jókívánságok valósággá idézése is.
A „reg” szó hevületet jelent - a sámán extázisra, rejtekezésre utaló kife
jezés. A zajütésben és a „regö rejtem”-féle szavak ritmikus ismétlé
sében a finnugor sámánvarázslás csökevénye mutatható ki. Utal a szo
kásnak a téli napfordulat ősi primitív ünnepével való kapcsolatára is.
Férfiak, legények „kifordított bundában, kucsmában, kezükben láncos
vagy csörgős bottal, köcsögdudával, furulyával léptek be a házba és
énekelték a regősénekeket. Bevezetőjükben megnyugtatták a családot,
hogy nem rablók, hanem Szent István szolgái. A csodaszarvasról, tisz
ta forrásról, pázsitról daloltak, majd termékenységet varázsló jókíván
ságokat mondtak a gazdának és a háza népének. Ahol eladó lány volt,
ott legénnyel regölték össze, hogy mielőbb bekössék a fejét. Befejezésül
az ősi refrént énekelték: hej regő rejtem.” (Timaffy László)

mgződött, hogy az egyház ezzel is ellensúlyozza a germánoknak a téli
napfordulat idején tartott kultikus tobzódásait, amelyeket lappangva
továbbra is megültek.
A borszentelés szertartása Magyarországra is hamarosan átkerült.
IÍzen a napon minden család vitt bort a templomba. Ezeket a pap
megáldotta. A szentelt bornak is - mint minden szentelménynek mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele,
öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon "fel a bor.
Fölhintették vele a házat, a borospincét, hogy a gonosz lélek
szándékától megoltalmazzák.
Szent J á n o s á ld á sa

János evangélista tiszteletének egyik legsajátságosabb megnyil
vánulása a Szent János áldása, vagyis borral való köszöntés, eláldás,
áldomás.
Az áldomásból idővel szentelmény lett, amely az egyházi év liturgiájá
ba is bekerült.
A középkorban szentelt borral kínálták meg azokat, akik útra keltek,
csatába indultak, búcsúzkodtak, hogy Szent János áldása az út veszé
lyeitől és kíséreteitől oltalmazza meg őket. Ezért itattak valamikor szen
telt bort a haldoklóval is, aki olyan tartományba készül, ahonnan nem
tért még meg utazó ...
Az együtt vigadók is megitták a Szent János áldását. Ez a társaság
oszlásakor az utolsó pohár bort jelentette. Szólássá vált az ilyenkor
gyakran elhangzó felszólítás: „Igyuk meg a Szent János áldását!”

B o r s z e n te lé s

A p rószentek napja - d ecem b er 2 8 .

Szent János evangélista napján szokás volt a bor megáldása.
A középkorban a szentek ünnepén bent a templomban ittak a hívek a
szentek tiszteletére. Ez a szokás bizonyára még pogány hagyományok
ban gyökerezett. Az egyház azonban bölcs tapintattal arra buzdította
híveit, hogy most már ne a pogány istenekre, hanem a mennyország
szentjeire és angyalaira emeljék poharukat. Ezért magát a bort is
megáldotta. Ez az áldás hamarosan Szent János evangélista napjához

I leródes betlehemi tömeges gyermekgyilkolása során kivégzett kis
dedek emlékünnepe: a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek
szenvedéseit jelképezi. „Aprószent” minden fiúcsecsemő, akit Heródes
király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett.
lilevenen élt a bibliai történet az aprószentek-napi szokásban, melyet
vesszőzésnek, korbácsolásnak, suprikálásnak is neveztek. Ez a ha-
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gyomány valójában az újesztendei szerencsekívánásnak különös fajtá
ja. Ez a rítus valószínűleg nem függ össze a bibliai történettel, hanem
pogány termékenységvarázsló és katarikus rítusok halvány emléke. Ezt
az emléket az egyház úgy erősítette meg, hogy a korbácsolásra használt
vesszőt felvette szentelményei közé. Az ilyen vessző, vagy a belőle font
korbács a betegséget hárította volna el az emberektől. Máig sem tudjuk
azonban, hogy a korbácsolás rítusát és képzeteit az egyházi gyakorlat
ból, esetleg a szomszéd népektől tanultuk-e, vagy történelmünk
mélyebb rétegeibe vezet vissza.
A zöld ág az élet szimbóluma. Egyrészt a betegség szellemét akarták
vele távozásra kényszeríteni, másrészt analógiás varázslat. Célja a
nőknél a termékenység, gyerekeknél a növekedés elősegítése: amint a
fának is évről-évre új hajtásai vannak, úgy gyarapodjanak a
megvesszőzöttek is.
Aprószentek napjára bizonyára ezért rögződött, mert a betlehemi gyer
mekgyilkolásban is eleven a verés képzete.
A fiúk megkorbácsolásának szokását a betlehemi kisdedek szenvedé
seire vezették vissza, a lányok megvesszőzésének ceremóniáját pedig
azzal magyarázták, hogy Betlehemben a fiúk pusztultak el, most a
lányoknak kell értük szenvedni.

Tonotnár István

K icsi é s nagy karácsony
Kiskarácsony
nagykarácsony
szép karácsony
Iái de jó
/enyőillat szellőszárnyán
nagy pelyhekben hull a hó

cipőt teszek az ablakba
Betlehemnél letérdelek
jó vagyok én jó kis gyerek
öröm tölt el öröm hat át
átvirrasztom az éjszakát
*
neked Uram csakis neked

es most akkor ki jön
hozzám Jézuska vagy Télapó
mindeközben hull a hó
ki az aki meglep engem
kinek higgyek ki a jó

kiskarácsony
nagykarácsony
szép karácsony
jaj de jó
enyőillat szellőszárnyán
nagy pelyhekben hull a hó

kiskarácsony
nagykarácsony
szép karácsony
jaj de jó
/enyőillat szellőszárnyán
nagy pelyhekben hull a hó
apu mondja Télapó
anyu mondja Jézuska
elhiszem én mind a kettőt
várom is az eljövendőt
mert olyan jó mert olyan szép
akár egyik akár másik
hogyha eljő általuk lesz
szép esztendő

A kalendárium! összeállítás
Balogh Júlia: S ze n t M ihály havától Kisasszony haváig
(NOVODAT Bt. Győr, 1996) cím ű könyve alapján készült.
A z ábrák ,,Fam etszetes naptárdíszek 1 8 9 0 ”
az A n n o 1800... cím ű könyv alapján

kiskarácsony
nagykarácsony
szép karácsony
jaj de jó
enyőillat szellőszárnyán
nagy pelyhekben hull a hó

s ha hó nem lesz a karácsony
akkor is lesz majd kalácsom
megeszem
csupán száraz hideg fújja
ingemet attól én még ha lehet
jászolodhoz kisded Jézus
elmegyek
kiskarácsony
nagykarácsony
szép karácsony
jaj de jó
enyőillat szellőszárnyán
nagy pelyhekben hull a hó
hull a hull a hull a hó
kisded Jézus hozzád megyek
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Az elmúlt év eseményei

Egy kö télh ú zás tö rté n e te
A Komáromi Szakállas klub ismét annak a
megtisztelő felkérésnek tehet eleget, hogy
ismét helyet kapott a Koppánmonostori
Kalendáriumban.
E nívós kis könyvecske már több „szakál
las” eseményről számolhatott be. Ezúttal
egy komáromi esemény történetét tárom
Önök elé, de később megláthatják, hogy ez
is valamilyen
kapcsolódik
módon
Monostorhoz.
Valamikor 1998 tájékán beszélgettünk
Pazcurek Dezső barátommal egy kötél
húzásról, mely csak fél siker volt.
Dunaszekcső és Dunafalva között tartott kötélhúzó verseny során a
kötél megadta magát, és elszakadt. így a rendezvényt nem tudták
maradéktalanul megrendezni a Duna két partján lévő települések
között. Második próbálkozásuk sem járt nagyobb sikerrel, mert a Duna
fogva tartotta a kifeszített kötelet, nem engedve az erős kezeknek.
Ekkor fogalmazódott meg a gondolat bennünk is, hogy Komáromban
a Szakállas Klub is meg tudná rendezni ezt a versenyt, ám mi mindezt
szárazföldön, a hídon képzeltük el. Sajnos az első kísérletek nálunk sem
jártak sikerrel, hiszen 1999-es Komáromi Napokra tervezett verseny a
megfelelő engedélyek hiánya miatt nem jöhetett létre.
A 2000-es évben sikerült beszereznünk minden engedélyt és így létre is
jöhetett az első Nemzetközi Duna-hídi Kötélhúzó Verseny a két
Komárom erősei között.
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Észak-Komáromot a Kofedik Veteránok csapata adta, melynek segít

valósítani a KOSZA, de valamilyen oknál fogva mindig akadályba

ségére volt Szlovákia első és harmadik legerősebb és legsúlyosabb
embere.

ütközünk.
Szerintünk a sétánnyal egy új fejezet kezdődhetne Komárom és azon
belül Monostor életében is. A hajdani kellemes környezetben lévő, szép
kilátással bíró útvonal újbóli megnyitása lehetővé tenné a két városrész
szervesebb összekapcsolódását, a turistaforgalom növekedését. Erről a
tervünkről még nem mondtunk le, szeretnénk ha minél előbb rheg-

Dél-Komárom színeiben induló Szakállas Klubot segítette Fekete László
többszörös kőgolyó-emelő világbajnok. Magyarország legerősebb
embere, valamint Komárom erősei.
Az észak-komáromiakat a sörgyár támogatta, míg bennünket ,,A”
Beton Pécsi Parképítő Vállalat. A két szponzor jóvoltából egyen pólók
ban versenyezhettünk, majd a verseny végeztével felüdülhettünk egyegy baráti poharazgatással.
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Megkérdezték tőlem, hogy ki lett a győztes. Én erre csak azt tudtam és
tudom ma is felelni, hogy Komárom. Mindkét Komárom. Hiszen a ren
dezvény során új kapcsolatok, barátságok jöttek létre.
A jó kérdést 92 éves nagybátyám tette fel, ki azután érdeklődött, hogy
melyik csapat volt az erősebb. Természetesen Dél-Komárom csapata
volt ebben az évben erősebb. így most egy évig mi viselhetjük a
győztesnek kijáró büszke tartást, melynek megőrzéséért intenzíven kell
gyakorolnunk a következő évi visszavágóig.
A verseny létrejöttében nagy segítségünkre volt Gyöngyösi Zoltán
őrnagy, Budai István, Zatykó János, Észak- és Dél-Komárom
Polgármesteri Hivatala, valamint az MTK, mint szervező. Nekik ezúton
is köszönjük segítségüket, hiszen nélkülük lehet nem is jöhetett volna
létre ez a rendezvény.
S hogy miként kapcsolódik ez a történet Monostorhoz? Terveink között
szerepel egy Dunán -'átívelő kötélhúzás megvalósítása is, melyet a
monostori vasúti híd melletti területen képzeltünk el.
Az elképzelés megvalósításához azonban szükséges a Duna-sétány
felújítása, kitakarítása is. Ezt a munkát szeretné már évek óta meg

valósíthatnánk.
A KOSZA és Barátai Komáromért Közhasznú Egyesület várja azon
érdeklődők és segíteni készek jelentkezését, akik akár ebben a progra
munkban, akár a rendezvényeinken szívesen segítenének bennünket.
Szabó János
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Az erdőről, amely körülöleli Monostort
1999. május 11-től vagyok a Vértesi Erdő Rt. Kisbéri Erdészetének
koppánmonostori kerületvezető erdésze. Ezt megelőzően egy Somogy
megyei mezőgazdasági szövetkezetnél voltam erdészeti vezető, de
sajnos a szövetkezet fizetésképtelensége miatt a cég felszámolás alá
került, ezért nekem új munkahely után kellett néznem. Ekkor akadt a
kezembe egy újsághirdetés, melyben kerületvezető erdészt keresett a
Kisbéri Erdészet. így kerültem a hántai kerületbe, ahol hat évig dolgoz
tam.
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1999. májusában az erdészetnél átszervezések történtek és a vezetőség
felajánlotta a monostori erdőkerületet, amit rövid gondolkodás után
elfogadtam. így költöztem a feleségemmel és két ikerlányommal az
erdészházba. Tősgyökeres szőnyi lévén nem volt nehéz megszokni
Koppánmonostor városrészt.
Kezelésem alatt lévő erdőterület 715 ha, ami három jól elkülönített
részből tevődik össze. A legnagyobb rész északról dél felé haladva a
Duna és a Duna holtágtól az 1 számú főútig terjed, nyugatról az ácsi
szőlők, keletről az újszállási szántóföldek fogják közre. A másik erdőrész
az 1 számú főúttól terjed dél felé Herkálypusztáig, nyugatról az ácsi,
keletről a herkai szántók veszik körül. A harmadik erdőrész az ipari
parkkal szemben a vasútvonal déli oldalától a dögtemetőig terül el.
A terület átvétele után egyikét napi területbejárás után három fő prob
lémával találtam szemben magam:
- Az első és tán legnagyobb probléma a falopás
- A második a fokozott tűzveszély
- A harmadik az illegális szemétlerakás az erdő területén.

Az első egy évben több embert is feljelentettem falopásért, talán ez a
tevékenység visszaszorulóban van.
Az erdő fafaj összetételéből adódóan /főleg erdei- és feketefenyő/ tar
tani kell egy esetleges fűztől, ami az elmúlt évtizedben többször is elő
fordult. Mindannak ellenére, hogy a Földművelésügyi Miniszter kora
tavasztól késő őszig tűzgyújtási tilalmat rendel el, és erre a kirándulókat
táblák is figyelmeztetik. Ám a felelőtlen emberek többször is gyújtottak
kisebb-nagyobb tüzeket, volt olyan száraz augusztusi nap, hogy a
Magas parton a buzgárokkal szemben három különböző turistacsopor
tot akadályoztam meg a tűzgyújtásban a tilalmi tábla alatt.
Illegális szemétlerakás országos probléma, sajnos nem kivétel ez alól
a monostori erdő sem. Nemcsak kirándulók felejtik itt a szemetet,
hanem a környék településeinek egyes lakói is. Én az ősszel szerveztem
szemétszedést, sajnos csekély számú résztvevővel. A jövőben nagyobb
reklámmal újra próbálkozom.
Ennek a kicsivel több mint 700 hektárnak javarésze ültetvényszerű
erdő, monokultúrás erdei- és feketefenyő, a herkai oldalon összefüggő
akác- és nemes nyáras. Kis százalékban maradt meg természetszerű,
őshonos kocsányos tölgy, hogy ennek mi az oka, arról lehetne
vitatkozni, de egy biztos: 100 évvel ezelőtt mások voltak az éghajlati vi
szonyok, mint napjainkban. A megváltozott éghajlati körülmények rop
pantul megnehezítik az erdő felújítását. Az erdőgazdaság évek óta
kísérletezik más szárazságtűrőbb fafajok telepítésével, több-kevesebb
sikerrel. Ilyen például az amerikai fekete dió és a kerti dió. Az ezen
értékes fafajokkal történő felújítást én is szorgalmazom, mert viszony
lag jól tűrik a szárazságot.
Ezen említett fafajok képesek a száraz, homokos talajban megélni, ott
ahol az akác és a tölgy is kipusztul, nem beszélve még a véghasználat
esetén a jó áron értékesíthető faanyagról. Ha az aszályos idő az
elkövetkező években is tart, más, szárazságtűrő fafajok után kell
néznünk, ilyen lehet az atlasz cédrus és a celltisz.
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Mivel az éves kitermelt fatömeg nem haladja meg az 1000-2000
négyzetmétert, ami jóval alatta marad az évi növedéknek, örömmel
mondhatom, hogy az élő fakészlet évről-évre nő.
Az erdőgazdaság a közeljövőben nagy véghasználat tarvágásokat nem
tervez a komáromi kerületben, előhasználatban gyérítési munkák
várhatók, amiben a lakossági faszedés is engedélyezett, s melynek
rendjéről minden hétköznap reggel 7 órától 7.30-ig adok felvilá
gosítást. Az alábbiakban az erdőgazdaság hivatalos tűzifa árlistáját
szeretném az érdeklődők figyelmébe ajánlani, ami 2000. szeptember 4től 2001. szeptember 4-ig érvényes.
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Vastag tűzifa

Erdőben

Pályaudvari
telepen

Vevőhöz
szállítva

Export minőségű Tölgy/Cser
Kemény lomb
Lágy lomb és fenyő

5.900.5.300,3.200.-

6.800,5.900,3.600,-

7.000,6.050.3.800,-

7.100,5.900,-

8.200.6.900,-

8.300,8.800,-

9.400,9.800,-

Fűrészelt tűzifa
Kemény lomb
Lágy lomb és fenyő

Aprított tűzifa
Kandallófa
Konyhafa

„Kicsiny dolgokban mutatkozik meg
az igazi nagyság!”
Már az elmúlt év őszén suttogták a városban, hogy 2000 nyarán vala
mi készül a Monostori Erődben. Valami olyan, ami még nem volt.
Valami nagy dolog. Olyasmi, amihez talán az egész város részvételére
Számítanak. Komárom története.
I lakottunk, tanultunk s tudunk egy s mást erről a városról. Van, aki
többet, van, aki kevesebbet, s talán van olyan is, aki semmit. Talán ez
utóbbiak voltak többen, hiszen a közel fél éves előkészületi munkák
során nagyon nehéz volt a szereplőket összeszedni a történelmi
játékhoz. Az elképzelések szerint 200-300 fő statisztára számoltak a
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A vásárló által összegyűjtött:
vastag tűzifa árának alsó határa
2.700,vékony tűzifa
1.900,(Egy erdőrészleten belül a vékony tűzifa aránya nem haladhatja meg a
vastag tűzifa 50%-át.)
Fűrészpor
4.000,Az árak nem tartalmazzák az áfát.

Téglás Kálmán Attila
Kerületvezető erdész

R észletek a ,,Híres Kom árom ” cím ű történelm i já té k b ó l

elmaradtak, úgy döntöttek mégsem vállalják a szereplést. Gondolom
most már nagyon sajnálják.
A kánikula mellett a legnagyobb szenvedés az volt, hogy hallottuk nem
fogynak a jegyek. Mi lesz, ha „senki” nem lesz ránk kíváncsi? Hiába
küszködünk a porban, tesszük félre a mindennapos otthoni teendőket
íis veszünk ki szabadságot a próbák idejére. Nem lehet igaz, hogy a
20.000 fős városból ne legyen pár száz ember, akit érdekel a
szülővárosa, vagy lakóhelye története! Bíztunk abban, hogy ránk, stalisztákra majd csak kíváncsiak lesznek legalább a rokonok, barátok és
ismerősök. Szerencsénk volt, s telt házzal kezdhettük meg június 24-én
este 9.00 órakor az előadást.
Az izgalom hatalmas volt, még a táncosok körében is, pedig ők azért
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rendezők, mi pedig jó, ha voltunk százan. Ám ez nem okozott prob
lémát. A próbák csak nyár elején kezdődtek jó hangulatban kint, az
erődben. Érdekes volt, hisz nem vagyunk színészek, akiknek rutinfela
dat lett volna mindezt végigjátszani. A város civil szervezetei és iskolái
adták a statisztagárdát. így a nyugdíjas klub, vagy kertbarát kör
idősebb korosztálya ugyanolyan lelkesen és aktívan futkározott a
megálmodott koreográfia szerint, mint a stáb legfiatalabb tagja a
csupán öt esztendőt számláló Monostori Kristóf.
A próbák kuszáknak tűntek, még a főpróba előtt sem láttam, hogy
miként fog ez a valami összeállni, hogy alkot ez egy szerves egészet.
Bizonyára így voltak ezzel azok a „kollégák” is, akik a próbák alatt

B o ro s Ferenc és B oros G á b o r m in t sze k e re sg a zd á k
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már hozzászoktak a színpadhoz, a fényhez, a közönséghez. Ez azonban
más volt. Komolyan kellett venni. Jó volt benne lenni. Látni, hogy a
próbák alatt még rakoncátlan gyerekek, vagy az életet jó poénnak tartó
tinédzserek milyen komolyan és felelősségteljesen teszik a dolgukat.
Erezni, hogy a korosztályok közti különbség eltűnik, hogy az idős, a
fiatal mind egy cél felé halad. Mindenki tudta mi a dolga. A tikkasztó
próbákat feledve játszani. Játszani úgy, hogy a közönség mindebből
csak a lényeget lássa, s legalább erre az egy órára elfeledje saját maga
gondjait, bajait. Sikerült. Óriási sikere volt a darabnak. Akik látták, újra
szeretnék látni, s akik lemaradtak, ők bizony most utólag sajnálják.
Szerencséjük volt azonban, hiszen városunk Millenniumi napja
szeptember 21., ekkor újra előadhattuk a játékot. Mi, a szereplők is
nagyon vártuk az újabb előadást, mely szintén nagy sikerrel, telt ház
előtt zajlott.
Természetesen most sem láthatta mindenki, de a nagy siker, a jó
hangulat úgy látszik töretlen maradt, így a jövő nyár elején újból ter
vezik az előadás felújítását és előadását. S akkor majd azok is, akik
eddig nem látták, megtudhatják mi minden történt e kis városban ez
alatt a 2000 év alatt.
A millenniumi programok alatt folytatott segítő munkáért az ÉLETTÉR
Egyesület, valamint a Boros család - akik lovaikkal, felszereléseikkel és
nem kevés idejükkel álltak egész évben a város rendelkezésére Millenniumi Emlékérmet vehetett át.
Koppánmonostor városrészről sok statiszta, szereplő játszott az előadá
sok alatt. Ezúton köszönöm meg az ÉLETTÉR Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület nevében mindazoknak a segítségét, akik
bár nem tagjaink, mégis meghallották a hívó szót és segítségünkre
voltak.

Bagala András
Boros Csaba
Boros Gábor
Ifj. Boros Gábor
Boros Ferenc
Boros Péter
Iglódi Attiláné
Juhász Attila
Juhász Dávid
Juhász Gábor
Juhász Gáborné
Koczka Andrea
Koczka Lajosné
Kovács Gábor
Monostori Adám
Monostori Éva
Monostori János
Monostori Kristóf
Musicz Zsolt
Oplaznik Gabriella
Oplaznik Miklós
Vojvoda Eszter
Vojvoda Miklós
Váradi Adrién
Váradi Balázs
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Monostori Éva

Falunap (ok) Koppánmonostoron
2000-ben első alkalommal lehetett részese minden érdeklődő helybeli
és vidéki a Posta-réten megrendezett majálisnak. A szép idő, a jó prog
ramok és a családias hangulatnak köszönhetően mindenki jól érezhette
magát az egész napos programon. Ám a rendezvény csak kezdete volt
annak a nyári szabadtéri programsorozatnak, mely színesíthette az itt
élők ünnepnapjait.
A Monostori Kulturális Egylet aktív magja ebben az évben már hatodik
alkalommal rendezte meg az immár hagyományosnak nevezhető falu
napot.
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A kezdeti évek nehézségeit leküzdve, ma már rutinszervezéssé vált egy
egész városrész két napos szórakozásának megszervezése. Ahogy múl
nak az évek, a lakosság és a környező településeken élők is egyre
inkább várják ezt az eseményt. Ám az anyagi keret nem nő egyenes
arányban az igényekkel. Egyre nehezebb, hogy a csökkenő, vagy
éppenséggel stagnáló keretből igényesebb produkciókat lehessen
finanszírozni. Ilyenkor válik szükségessé a lakossági, és települési össze
fogás, mely a helyi civil szervezetek együttműködésére épít.
Idei munkafolyamat legszimpatikusabb része számomra az volt, hogy a
szervezők összehívták a település ,,mozgatórugóit” , így az ötletek és
tervezett programok szerves részévé válhattunk mi is, a többi egyesület
és intézmény is. A népi játszóház alapanyagait a Csokonai Művelődési
Központ, míg a játszóház vezetőket a helyi ÉLETTÉR egyesület adta. A
nap folyamán két alkalommal is lehetőségük volt a merészebbeknek,
hogy kipróbálják a lovaglást, esetleg kedvet kapjanak e szép, ám de
cseppet sem könnyű és olcsó sportoláshoz. A lovak és lovasaik nem
ismeretlenek már előttünk, hiszen a komáromi Boros család már 10

Játszóház gyöngyfűzéssel

éve segíti ki településünket különféle rendezvényeink lebonyo
lításában. A hagyományos szüreti felvonulások, Mikulás-túrák, szín
darabok és egyéb lovas programok elmaradhatatlan résztvevői. Ebben
az évben először kapcsolódnak be a rendezvénysorozatba, ezzel is szí
nesítve a programot, melyet reményeink szerint ezután is szívesen vál
lalnak majd.
A fiatal korosztály körében sajnos egyre jobban terjednek mind a
legális, mind pedig az illegális kábítószerek. A falu fiataljainak
egészségéért aggódó helyi Vöröskeresztes kis csapat is vállalkozott a
„lehetetlenre” , hiszen egy települési vidám programba beépülve kellett
ezzel az igen komoly problémával foglalkozniuk. A megelőzésre,
divatosabb szóval kifejezve a prevencióra építették fel kérdőívüket,

melyet a nap folyamán bárki kitölthetett, ezzel is foglalkozva e nem
hálás témával. S persze csábítóként a kérdőíveket jól kitöltőket Czita
Tünde, a helyi Vöröskereszt titkára meg is jutalmazta. A témavezető
arra is vállalkozott, hogy ezen a napon szóbeli tanácsokat ad a téma
iránt érdeklődőknek.
Sajnos az időjárás ebben az évben sem volt kegyes a rendezőkhöz, de
kedvüket nem szegte, hiszen kárpótlásul egy nagyon hangulatos
augusztus 20-i megemlékezést hoztak össze Monostor egyik legszebb
részén a Posta-réten. Ott lehetőség nyílott az esetleges elmaradott prog
ramok pótlására is.
Úgy gondolom, hogy egy igazán bensőséges és családias hangulat
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azonban csak akkor tud létrejönni (s ez szerintem minden falunap
célja), ha minél többen részt vesznek az előkészületekben és lebonyo
lításban, mert így folyamatosan tágulhat az a kör, akikre más
eseményeknél, rendezvényeknél is számíthatunk. Ha minél többen
magukénak éreznek egy-egy programot, akkor kevesebb lesz a kritika,
s nagyobb az egymás iránti megbecsülés. Remélem, hogy mi ez irány
ba haladunk.
M onostori Éva

A ugusztus 20-i ünnepség a P osta-réten
Augusztus 19-én a Posta-réten tartották az augusztus 20-ai megem
lékezést. A monostori rendezvényt Nagy Péter képviselő úr nyitotta
meg. A megnyitó után Máté László református lelkipásztor megszen
telte a nemzeti színű szalaggal átkötött cipókat. Az idősebbeket egész
napos ingyenes vérnyomás,- és cukorszint méréssel várta dr. Takács
Ágnes a monostori felnőtt háziorvosi rendelő vezetője és asszisztense.
A kisebbeket játszóház
várta,
ifjúsági
az
korosztályt a játékos
ügyességi
vetélkedők
vonzották.
A legügyesebbek hasznos
ajándékokat is kaptak.
Ilyen vetélkedő volt
például a tűzoltóság által
szervezett ,,Hab-party” ,
ahol az elrejtett aján
dékokat kellett meglelni.
Ebben a versenyszámban
a
legsikeresebbnek
Hamar András bizonyult,
akinek közel 5000 Ft-ot
sikerült kikotornia a hab
ból.
Minden korosztály szá,
, i , ,, , ,
maia szórakoztató lehe-
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K enyérszentelés
Máté László református lelkipásztorral

tett a drogellenes és egészségnevelési teszt, melynek keretében
tájékozódhattak a drog káros hatásairól és a különböző kábító hatású
szerek ártalmasságáról, továbbá minden résztvevő ismeretterjesztő
egészségnevelési képzésen is részt vehetett. A résztvevők a
Vöröskeresztes alapszervezet jóvoltából különböző szebbnél szebb
jutalmak közül válogathattak.
A póni-kocsi és a lovaglás az állatkedvelő ifjúságot kötötte le, míg a
lövészetben kicsik és nagyok egyaránt ügyeskedhettek.
A felnőttek körében nagy sikere volt a pörköltfőző versenynek, ahol az
első helyezést a vasutasok csapata érte el. A ,,legerősebbek” az erőssé
gi próbákon is számot adhattak erejükről.
Az egész napos ünnepi rendezvényt zenés szórakoztató műsor zárta.
Reméljük, hogy minél több helyi résztvevővel találkozhatunk jövőre is.
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Czita Tünde

Mi lesz veled Tornyos villa?
Koppánmonostoron egy régi villaépület alagsorában alakították ki az
50-es években azt a kis kápolnát, ami azóta is otthont ad minden
vasárnap a helybeli katolikus híveknek. Az épület többi része a helybéli
pap idejében plébániaként funkcionált, azonban azóta csak az
enyészeté volt, egészen mostanáig.
Az elmúlt év nyarán kaptunk egy nagyon agilis plébánost, aki bár nem
a mi településünkön él, de papi teendőinek egy részét itt végezte.
Kántor Atya irányításával és vezetésével valósulhatott meg már az
elmúlt ősszel az az ökumenikus gyermeknap, ahol közel 100 gyermek
lehetett részese egy egynapos kulturális és közösségi programnak. Ezen
a jól sikerült programon felbuzdulva jött a következő elképzelés, mely
szerint a ház alkalmas bentlakásos táborok rendezésére is. A terveket
tettek és sok-sok előkészületi munka követte, melynek megkoronázása
lehetett a július első hetében megrendezett hit és alkotóművészeti
tábornak.
A tábor talán nem is olyan egyedi, hiszen az ország számos területén
szerveznek hasonló nyári programot a gyerekeknek, ám a közösségi
munka már annál inkább, melynek eredménye lett végül ez az egy hét.
A helyi ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Egyesület ötleteinek
és szervező munkájának eredményei azok a pályamunkák, melyek
elnyerésével a gyerekek jóval olcsóbban tudtak részt venni a táborozá
son, ezzel is segítve azoknak a családoknak, akik egyébként nem
engedhetik meg maguknak 1-1 tábor részvételi költségét. Szintén az
egyesület tagjai voltak azok, akik több alkalommal tartottak népi
kézműves foglalkozásokat és játékos vetélkedőt.
A tábor irányítói közép- és főiskolás hallgatók voltak, akik Izsáki Tünde
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táborvezető segítségével szép és tartalmas programokat állítottak össze
és bonyolítottak le.
Intézményi támogatást is kaptunk a tábor idejére, hiszen a játszóház
alapanyagait a Csokonai Művelődési Központ biztosította számunkra,
immár sokadik alkalommal, melyet ezúttal is köszönünk.
A tábor eredményesen végződött, s reményeink szerint a gyerekek
olyan értékekkel is gazdagodtak, melyre a későbbiek során is szívesen
emlékeznek majd.
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A ház egy kis időre kiürült ugyan, de már nem hagyhattuk, hogy ezek
után is az enyészet és csupán a denevérek otthona legyen. Elterveztük,
hogy megnyitjuk kapuit, tartalommal és értékkel töltjük meg. A
következő kihívás időpontja szeptember 9-e volt, amikor egy egész
napos zenei napot szerveztünk a festői kápolnakertben.
Augusztus 1-jétől új plébánost kaptunk a komáromi Pados József főesperes-helyettes személyében, aki az év elején megkezdett és azóta
folyamatában zajló rendezvényünk mellé állt és segítségével maradék
talanul megvalósíthattuk korábbi terveinket. A rendezvény célja
egyrészt az volt, hogy igényes programokat hozzunk a településre,
másrészt pedig a rendezvényen folyó adománygyűjtés eredményes
legyen. Egyesületünk (ÉLETTÉR Egyesület) már két évvel korábban
sikeresen szervezett hasonló programot, melyen 80.000 Ft támogatást
tudtunk összeszedni. Majd ezt a „csekély” támogatást ez év júliusában
is sikerült további 40.000 Ft-tal megnövelnünk, ezzel is támogatva
korábbi elképzelésünket. Reméltük, hogy a zenei nap két okból is sike
res lesz. Szerettük volna, ha minél többen látogatnak meg bennünket
és minden érdeklődő kellemes zenei élményekkel tér haza, valamint
szerettük volna azt is, hogy egy újabb szép összeggel tudjuk segíteni e
nemes célt. A részletes programunk a következő volt:

• Délelőtt 10.00 órától népi, kézműves játszóház, majd a szekszárdi
HOLLÓ együttes Regélő című gyermekműsora volt látható.
• A délután folyamán több zenekar és szólista szolgáltatta a kellemes
muzsikát. Többek között fellépett Orosz Mihály előadóművész,
Cserhalmi Tamás, Vojvoda Eszter, Puskás Csilla népdalénekes, akit
hangszeren kísért Gábor Éva, Gábor Sándor és Monostori Adám, a
Holló együttes felnőtteknek szóló zenés irodalmi darabja, a komáro
mi MELÓDIÁK vonós együttese, a helyi Fúvószenekar, majd az
egész napi rendezvényt a budapesti Vagantes trió “Magyar Krónika”
című reneszánsz zenéje koronázta meg.
A Zenei Napon az égiek is mellénk álltak, hiszen csodálatos időben tölt
hettük el ezt a szép napot. Pados Atya több ízben is kilátogatott a
kápolnakertbe, ezzel is hangsúlyozva a rendezvény értékét,
fontosságát. A nap folyamán befolyt összeget, közel 33.000 Ft-ot ismét
maradéktalanul a kápolna felújítási munkálataira ajánlottuk fel.
Talán a vallástól való távolságtartás volt az oka annak, hogy a helyiek
kevésbé voltak érdeklődőek az igényes programra. Bizonyára bennük
még nem tudatosodott, hogy településünk egyik legszebb épületéről
van szó, melynek megóvása minden itt élő ember feladatának kell,
hogy legyen. Reméljük, hogy a következő években egyre többen
vesznek részt a rendezvényen, maguknak egy kellemes napot szerezve,
míg a kápolnának esélyt adva a túlélésre.
M onostori Éva
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MOHA
Monostori Havilap

1,z az idézet a következő:
,,M inden nap m egszűnik valami,
am iért az em ber szom orkodik,

Az ötlet, hogy K oppánm onostornak újsága legyen, valójában abból

de m inden nap születik valami új,

származik, hogy a település lakói tájékozódhassanak városrészünket

amiér érdem es élni és küzdeni!”
(Herakleitosz)

érintő m inden problém áról, kérdésről.
M indenképpen olyan dolgokról írunk és szeretnénk írni a továbbiak
b an is, mely m inden korosztályt érint. Legfőbb feladatunk a közösségi

Véleményem szerint, ami a közösség érdekeit szolgálja, azért valóban

problém ák m egoldása és a lakosokkal való kom m unikáció. A lap

érdem es élni és küzdeni.

összeállítóban 6 szerkesztő vesz rész, m indenkinek m egvan a saját
rovata, am it ő szerkeszt.
Szerkesztőtársaim: B arta B ernadett, Barta Zsanett, Czitáné Bibók
M elinda, Farkasné M aszlavér Mónika és Kosztolányi Lászlóné.
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Az első szám 1999. n ovem ber 27-én jelent m eg 50 példányban az
ÉLETTÉR Egyesület segítségével, jelenleg a 300-lapra bővült újsá
gunkat Nagy Péter képviselő úr felajánlására az ő irodájában, titkárnő
je segítségével sokszorosítjuk. Ezúton is nagyon szeretném m egköszön
ni, m ind az egyesület, m ind Nagy Péter úr tám ogatását, hiszen
nélkülük nem valósíthattuk volna meg ezt a kezdem ényezést.
A MOHA jelenleg m ég gyerm ekcipőben jár, de bővíteni szeretnénk a
lapszám ot és az anyagok, tém ák szám át. V áltozatosabbnál vál
tozatosabb tém ákat próbálunk felsorakoztatni. Egyre több olyan ripor
tot készítünk, m elyben bem utatjuk értékes em bereinket. Róluk az
,,Értékeink” című ro v atb an olvashatnak. Szeretnénk, ha a lakosság
m egism erhetné ezeket az em bereket, m ert ez a közösség szám ára igazi
kincs.
Az újságírás során kudarcok is értek, de van egy idézet, mely új s újabb
erőt ad ahhoz a tevékenységhez amit végzünk.

Czita Tünde
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Településünk felekezeti hitoktatásiés mise rendje:
R ó m a i k a to lik u s gyerm ek ek részére:

I lelyszín: Komárom, Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Tel.: 342 - 464
Minden héten kedden:

1. osztályosoknak:
2-3. osztályosoknak:
4. osztályosoknak:

15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30

Minden héten csütörtökön:

5-6. osztályosoknak:

15.00 - 15.45

T on om ár Istvá n

Aki

Hitoktató: Tóth Mónika
én és a Jézusom
én lettem O van „
s én tőle vagyok
az aki
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Helyszín: Római Katolikus Plébánia,
Kállai Tivadar u. 15. Tel.: 340 - 576
Minden héten csütörtökön:

7-8. osztályosoknak:

16.30 - 17.30

Hitoktató: Pados József főesperes-helyettes,
Koppánmonostor plébánosa

S z e n tm is e : v a sá rn a p o n k én t a k o p p á n m o n o sto r i k á p o ln á b a n
1 1 .0 0 órától

Cím: Koppánmonostor, Arany ember u. 55.
E gyh ázfen n tartási járulék:

Dolgozóknak:
Nyugdíjasoknak:

1.200 Ft/év
600 FT/év

Evangélikus gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Mártírok útja 10. Tel.: 343 - 664
Minden kedden:

első csoportnak:
második csoportnak:

15.00 - 15.45
16.00 - 16.45

Hitoktató: Ihász Beatrix evangélikus lelkész

Istentisztelet: minden vasárnap 9.30 órától
Cím: Evangélikus Imaház, Komárom, Mártírok útja 10

Egyházfenntartási járulék: tetszés szerint
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A kom árom i „Jézus szíve" tem plom . Tusnádi László tusrajza

Református gyermekek részére:
Helyszín: Koppánmonostor, Dózsa György Általános Iskola,
Koppány vezér út. 59.
Minden pénteken:

első csoportnak:

második csoportnak:
Hitoktató: Máté László református lelkipásztor

14.30 - 15.15
15.30 - 16.15

Istentisztelet: minden második vasárnap 15.00 órától
Cím: Koppánmonostor, Dózsa György Általános Iskola,
Koppány vezér út. 59.

Egyházfenntartási járulék: 2.200 Ft/év
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Tonomár István

Fekete-fehér
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A tél, a hó, az apó
ha eljön akkor télapó
s ehhez ugye kell a hó
úgy lenne szép
s teljes a kép
legyen az fekete vagy fehér
így volna jó
de a december vége
hótalan feketén is
Krisztus születése

Monostori portrék
103

,,A monostori ember mindig bízott
a saját erejében ...”
Elmondta: Ágoston Géza

T on om ár István

A szögek
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1923. áprilisában születtem Pusztamonostoron. Akkor még így hívták
n pár házból álló kis települést.
Koppánmonostor csak a 30-as évek elején vált belőle. Hiszek Nándor,
szeretett iskolaigazgatónk harcolta ki, hogy erre a szebben hangzó
névre kereszteljék át. A falunév így már jobban csengett, ám a falube
liek ettől még nem változtak meg. Továbbra is napszámosok, mezőgaz-

én csak egy én vagyok
az ego sum via
veritas et vita
belénk hasít
de ha sértenek is
a szögek
a kereszten nem csak
nekem szól a sóhaj
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Aratás Monostoron
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Szüreti munkák

dasági- és szőlőmunkások voltak. Házaik még az előző században épül
tek, vert falú, nádtetős, nyitott konyhás megoldással. Ez már bizonyára
keveseknek mond valamit.
Az egész faluban kb. 50-60 épület volt. Ilyen volt akkor pl. a Kővári
ház, a Csengel-ház, a Tomonőcziak házai, vagy a Kis-Duna partján a
Simon-féle ház vagy a Vidra-ház.
A konyhából fűtötték az egész lakást kemencével. Nagyon érdekes volt,
hiszen a kéményen át lehetett látni az eget. Ott füstölték a húst és egész
télen ott is tárolták. Gyerekkoromban nagyon féltem, hogy ott lakik az
ördög, mert csúnya, ronda, füstös volt az egész kémény.
Egy ilyen házban születtem én is, ami a nagyanyámé volt.
A monostori ember mindig bízott a két keze erejében, s mivel nagybir-

lók vette körül Monostort, így a grófi birtokon mindig megkeresték a
család eltartásához valót. Aki meg nem itt dolgozott az eljárt. De nem
nm busszal, akkor még a kerékpár is ritka volt. Gyalog jártunk.
Ismertem olyan embert is, aki naponta begyalogolt Almásfüzitőre, a
Irnkészítőbe. Ettől függetlenül az emberek nem távolodtak el úgy
egymástól mint most. Jobban összetartoztak, szolidarizáltak egymással,
félen nem volt munka - hiszen a legtöbben napszámosok voltak'-, így
volt idő összejárni esténkint. Hiába volt kevés az élelem, mindig akadt
valami, amivel meg tudtuk kínálni egymást. Hol főtt kukoricával, főtt
babbal. Vittük a kis pislancsot magunkkal, mert hát villany az még nem
volt sehol. Nappal pedig hol az erdőbe, hol a szigetbe jártak fát vágni
részibe. Megtörtént egyszer, hogy a grófné két télen át nem adott
engedélyt a favágásra, mert a
csősz bejelentette, hogy lopják a
iát. A csendőrök meg végigláto
gatták a házakat és mindenkinél
megnézték, hogy mivel fűt.
Nálunk is jártak - jaj, én akkor
nagyon féltem, még egészen
kicsi gyerek lehettem. De nem
találtak semmit, így semmi bántódásunk nem esett.
Akkoriban Fölsőhegyen volt egy
üzlet, ami teljesen a Martus néni
volt. Az üzlet maga abból állt,
hogy volt egy nagy kony
haszekrény-szerűség
benne,
aminek rengeteg fiókja volt.
A szüretelő
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Egy telefon is volt a faluban. Olyan lúgos, széndarabos. Szegény
Hiszek tanítónak sehogy sem sikerült a fejünkbe vernie, hogy ez a
készülék hogyan is működik. Még azt is megmondta, hogy mi még biz
tos megéljük, hogy nemcsak a hangot lehet majd hallani ilyen
készüléken, de még képet is láthatunk Pestről. Ha jól emlékszem, még
ő is megélte a televíziót.
Komáromig egy szép úton lehetett eljutni. Négy csoportban voltak
nyárfák, ami szegélyezte a kavicsos utat. Arra a szép nyárfasorra még

A h íres
n yárfasor

Kenyeret, meg ilyesmit nem árult, csak fűszereket. A kenyeret még
akkor maguk sütötték az emberek.
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Nálunk is egy héten kétszer volt kenyérsütés. A konyhából lehetett
befűteni a kemencét, melynek az egyik búbja a kisebb szobánkban
volt, így ez jó meleget is adott. Én aludtam a nagymamámmal a kisebb
szobában, így nekünk mindig jó meleg volt.
Fölsőhegyről 1931-ben jöttünk le ide lakni, addigra készült el a
házunk. Én már akkor második osztályos voltam, így nagyon örültem
annak, hogy ilyen közel lesz az iskola. Akkor még a Hiszek Nándor volt
az igazgató és a Tóth Kálmán a tanító. Azok mind a ketten aranyos
emberek voltak. A Tóth Kálmán meg nagyon agilis is volt. Ő még szín
darabokat is betanított nekünk, gyerekeknek, majd később a felnőt
teknek is. Dalkört is szervezett, a Haladás dalkört. Majd lett főzőtan
folyam is meg minden. így fejlődött szépen a falu
1933-ban vezették be a villanyt a temetőig. Az iskolába vezették be
először. Nekünk gyerekeknek, még az volt a jutalom, ha aznap jól
feleltünk, mi kapcsolhattuk fel és le.

nagyon sokan emlékeznek ám.
Már 14 éves korunkban kijártunk dolgozni. Itt Monostoron kevés volt
a lehetőség. így a csémi gazdaságba, a Brémóczy birtokra jártunk.
Reggel 4.00 órakor indultunk, gyalog. 6.00 órakor már elkezdtük a
munkát. Répát és kukoricát kapáltunk, egyeltünk. Napi 80 fillért kap
tunk, ami akkor sem volt nagy pénz. 34 fillér volt ekkor egy kiló kenyér.
Én három nyáron át arattam, mint gyerek. Két nyáron pedig
marokszedő voltam, a harmadik nyarat, mint 16 éves legény, már mint
kötöző dolgoztam le. Egy nyáron Csémen voltam, majd a Gyürky
gróféknál Nagyherkályon és Újszálláspusztán. Hathalomban,
Göbölkúton. Ezek mind puszták voltak. Hathalom és Göbölkút már
nem létezik, a háború után lerombolták. Nagyherkálynak is, csak egy
kis része van meg. Például én aludtam abban az istállóban is, ahol
1849-ben aláírták a Komárom megadásának szerződését. Volt egy
tábla is rajta ahol Klapka Györgyök, meg az osztrák részről is fel voltak
sorolva a résztvevők. Már sajnos lebontották. Most csak egy emlékmű
áll ott, amin rajta van, hogy ezen a helyen állt az az istálló, ahol a
szerződés aláíródott.
Az öreg Gyürky grófnéról keveset tudok, annál inkábba fiáról, Gyürky
Aladárról. O Újszálláson lakott, nagyon rendes ember volt. Szerették a
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felesége meg a lánya addig ostromolták Belgiumból, amíg utánuk
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cselédei is. Évtizedekig szolgálta egy-egy cseléd. A Kampós família, a
Maszlavér família, a Szemetei família. Ok béresek, cselédek voltak.
Onnan haltak ki. Kölcsönösen megbecsülték egymást.
A grófnő már nem volt olyan közvetlen a cselédséggel, pedig ő nem is
volt arisztokrata. Pedig az öreg grófné és a fia között lévő haragnak is
a fiatalasszony volt az oka. Hiszen a gróf úr nem volt hajlandó arisz
tokrata nőt elvenni, hanem a budapesti polgármester lányát szemelte
ki. Dr. Bárczyházi Bárczy Ödönnek hívták, még a sírköve is itt van a
kastélykertben.
A gróflány is itt élt, ő volt a Liptai báróné. Ők apanázsból éltek. Az idős
grófné adta nekik, és a Szúnyog-várat is ő építtette. A Liptai egy
elszegényedett báró volt, mellette pedig kitűnő ember. A fölsőhegyiek
mind szerették őt. Én is horgásztam vele többször is a kastély alatt. Van
egy jó történetem is róla. Kerestek akkor tájt embereket, hegesztőket.
Beszélgettünk, majd egyszer csak azt mondja: r Tudja, én nagyon
elmennék dolgozni valahova. De valami szakmunkásnak ám. Most
indítanak ilyen 3 hónapos tanfolyamokat, én azt is elvégezném.
Nekem, meg mindjárt eszembe jutott, hogy hegesztőket keresnek.
Mondtam is neki: Báró úr! Hegeszteni nem tud?
Hát - aszongya - olyan komplett hegesztő nem vagyok, de villannyal
tudok hegeszteni. Az autómat is mindig én szoktam meghegeszteni.
Volt, neki egy öreg autója, egy mercedes, még a háború alatt került
hozzá. Mindig azon bütykölt.
Szóval én meg elküldtem a Molajba hegesztő felvételre. És el is ment!
60 éves koráig volt átképzett hegesztő. Még élmunkás kitüntetést is
kapott, úgy megbecsülték a munkáját. Miután nyugdíjba ment a
felesége és a lánya kidisszidáltak Belgiumba. Ő nem akart kimenni. Azt
mondta, meg van a nyugdíjam, szegényen megélünk belőle. De a

ment. Rá egy évire meg is halt. Szegény embert nagyon sajnáltam,
nagyon rendes ember volt.

Lejegyezte: Iglódi Attiláné
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Csárda a Duna-parton
Elmondta: Badics Imréné - Szilágyi Rozália
Én nem itt nevelkedtem. Mamának volt egy testvére Pesten. Nagyon
jómódúak voltak. Másfél éves koromban elvittek és 6 évesen kerültem
haza. Én addig nem voltam itthon, csak vendégségben. Az iskolai
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szüneteket is mindig Pesten töltöttem. Szüleim jó módban éltek. Azon
kívül, hogy volt a vendéglő, fuvarozási vállalatunk volt a honvéd
ségnél. 15-20 fuvaros dolgozott nekünk.
Hárman voltunk testvérek. Egyik fivérem Kanadában élt, de ő már
meghalt. Másik itt élt, de ő is elment. Én 17 éve özvegy vagyok.
Az iskola elvégzésekor végleg haza kerültem. Itthon is elkeltett segítség.
43-ban nyílt a vendéglő, ott már én is segítkezteny A rendezvényeken
a Kalácsné és a Majerné segítségével 15-20 emberre főztünk.
Halászlét, túrós-csuszát, paprikás csirkét nokedlival. Volt, aki haza sem
ment vacsora után, ott aludt a domboldalban. Szombaton és vasárnap
kettőtől az ácsi cigányzenekar játszott. Jól ment a csárda, jöttek a
faluból, meg Komáromból. Négy lovunk is volt, de ezeket elvitte a
háború.

ültetve. Nagyon szerettek a városiak ide járni. Szép, gondozott volt
minden. Állandóan jégbehűtött sört és bort szolgáltak fel. Minden
héten kétszer jött a jegeskocsi, ami hozta a jeget. A pincében volt egy
nagy teknő, abba volt a jég. A teknőbe lettek berakva a sörösüvegek.
Még a Karádi Katalin is volt itt, forgattak egy filmet. Gondolom,
meghallották, hogy van itt egy ilyen csárda. Odajöttek délután. A
Mama finom házikenyérrel, házi sonkával és jégbehűtött sörrel kínálta
őket.
Komáromban volt tüzérség, árkászok, utászok, meg hát a huszárlak
tanya. Itt gyakorlatoztak a katonák, hát mind bejöttek oda inni.
1947-ben leadtuk a kocsma-engedélyt, mert el akarták venni, államo
sítani akarták ezért inkább visszaadtuk az engedélyt. Ott is laktunk. A
berendezést, az asztalokat, az összecsukható székeket, a pultot megvet
ték. Egy részét Szőnybe vitték. Többet ezután nem nyitottunk ki.
Átalakítottuk a kocsmát lakásnak, lett nekünk még egy szoba, konyha,
előszoba. Az átalakítás után összesen 4 szoba lett a házban. A Vízmű
tulajdonába került 1970-ben a kisajátítás után. 500.000,- Ft-ot kap-

Nagyon hangulatos báli cigányzene volt minden szombat-vasárnap.
Főztünk is. Rengeteg katona volt Komáromban. Mentek a menet
századok, ott tartották a búcsú vacsorájukat. Hétvégén meg tánc volt.
10 órakor lett volna a záróra, de mivel annyira jól érezték magukat,
nem mentek el.
Rossz idő esetén fenn a nagyszobában lehetett lenni. Lent volt a söntés, az udvaron voltak az asztalok, székek.
A Duna-part szép volt. Az udvarunk széle mogyoróbokrokkal volt végig

Rozi néni
hajdanán
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tünk érte. Az ügyvéd a napokban mondta, szépen becsaptak bennün
két. Sok hold földért csak ennyit kaptunk. Ami most a Vízműé, az mind

volt. A misét az udvari teremben tartottuk. Tóth Kálmán nagyon aktí
van csinálta a dolgokat. O szokott harmóniumozni. Szép hangja volt,

a miénk volt, 70 darab barackfával, amiket persze kivágtak.
Először úgy volt, hogy nem engedik odaépíteni, mert kolostor volt oll
a törökök idején. Bencés kolostor volt, a térképen jelölve, innen voll
Koppánmonostor a falu neve is. Rehgeteg csontvázat találtak. Kijöttek

6 kísérte a misét. Tekintélye volt az emberek között.
I la itt lett volna kultúrház, abban az időben,.amikor iskolába jártunk,
nagyon jó lett volna. így a műsorokat is az iskolában tartottuk. A terem
végébe összerakták a padokat, erre készítették a színpadot. Tóth
Kálmán nagyon tudta irányítani a dolgokat és nagyon lelkesen.- Az Ő

a tatai múzeumból. Az igazgató azt mondta, addig semmi esetre sem
engednek építkezni, míg ők itt kutató árkokat nem ásnak. Aztán nem
találtak semmi érdemlegeset a sírokban, mert annyiszor kirabolták,
csak rengeteg csontvázat. Azokat aztán összehordták egy rakásra és
eltemették. De nem ám a temetőbe, csak úgy egy nagy gödörbe. Olyan
épp fogaik voltak, hogy az nem igaz, nem ám ilyenek.
Kislány koromban egy nagy nyári vihar kidöntött egy barackfát. A
Papáék mikor a gyökereit kiásták rengeteg csontot^ találtak. De csak
koponyákat, törzs nem volt hozzá.
Régen sok szegény ember volt, az biztos. Sokan a lengyárban dolgoz
tak, meg hát napszámba jártak a szőlősgazdákhoz. Egész évben sok
munka volt a szőlőkben.
Villany is csak az iskolasaroktól a temető sarkáig volt. Én is a monostori
iskolában kezdtem 33-ban az első osztályt. Akkor még hat osztályos
volt az elemi, a többit Komáromban végeztem.
A faluban volt közös munka, például kukoricafosztás. Akkor hűvös
idők jártak. Ekkor még Szent Jánossal szemben laktunk. Akkor más
volt, elképzelhetetlen volt, hogy valaki a templomba ne menjen el.
Akkor még az iskolában tartották a szentmisét, mivel nem volt még
templomunk. A komáromi papot a város kocsija hozta ki. Aztán meg
akinek volt lova, be voltak osztva, hogy melyik vasárnap ki hozza ki a
papot. Itt mindig volt mise, de mindig tele volt a tanterem. Szép oltár

irányításával csinálták a jelmezeket és a háttér képeket. Most lehetne-e
ilyen élet ? Nem tudom, hogy a gyerekek milyen hozzáállással
lennének. Mi akkor nagyon lelkesen csináltuk, a szülők is nagyon örül
tek. Minden szombaton volt előadás. Itt volt a Haladás dalkör, benne
a férfiakkal, köztük a Bátyám is.
Mi rengeteget színdaraboztunk. Már novemberben elkezdődött.
Minden szombaton volt népművelődési előadás. Jött ki az orvos is, tar
tott előadást, közben voltak szavalatok, egy-egy kis jelenet. Szenteste
is. Gyönyörű kis ünnepélyeket tartottunk. Úgy jöttek este, hogy akik
közelebb laktak vitték a székeket, mert ugye nem volt. A bálokon nem
voltam ott, mert a csárdában voltak a bálok, májfa-állítás, kidöntés. De
hát ott mindig bál volt, mindig táncoltak Jól érezték magukat. Akkor
nem dolgozott senki. Vasárnap sem dolgoztak, még a saját kertben
sem. Az igény sem volt ekkora. Ez a szükségleteken felül van, ha más
nak van, hát nekem is legyen - így gondolkodnak manapság.
Azt a pezsgő életet már nem lehet visszahozni a faluba. Mit mondjak ?
Itt olyan sok idegen van, akik már talán igazán nem is érzik maguké
nak Monostort, mint akik itt születtek és itt jártak iskolába. Azt ma már
nem lehet megcsinálni. Ezt az érdektelenséget hozhatta meg a rohanás.
Mindenki dolgozik éjjel-nappal, vasárnap is. Nincs ünnep. A prob
lémáikat nincs kivel megosztani. Nem járnak össze az emberek.
Lejegyezte: Iglódi Attiláné
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egyszerű, de mégis lélekbeható választ adott: Azért, mert szeretem ezt

T elepülésünk népviseleti babán
Bemutatjuk Önöknek Fujasz Józsefné, Mária nénit, aki nagyon rég óta
él településünkön és csodás népviseleti babákat készít.
Beszélgetésünk során megtudtuk, hogy az első babája ötletét nővérei
adták, akik még népviseletben járjak. Hat évvel ezelőtt készült el az
első alkotás.
Több olyan babája született már, amit el is ajándékozott ismerősöknek,
barátoknak, rokonoknak. Mariska néni elmesélte nekünk, hogy milyen
népviseleteket varrt eddig, melyek nagy részét meg is csodálhattuk.
Gyűjteménye szép és figyelemreméltó.
Az első baba, ami keze alól kikerült, naszvadi viselet volt, melyet továb
bi ruhák követtek, mint pl. kalocsai, martosi, sárisápi, imelyi mintára.
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Egy ruha elkészítése kb. 2 hét munkát jelent, mivel az aprólékos varrás
nagy odafigyelést igényel. A babák ruhái tükrözik azt a stílust, amit
megjelenít. Keze munkáját jól mutatja pl. egy menyasszonybaba is,
ami esküvői autóra készült díszítésként.
Vannak még félkész babái, melyeket még szeretne befejezni. Tervei
között szerepel új népviseletek megvalósítása is.
Gyűjteménynek legérdekesebb darabja egy fiú baba. Aprólékos
munkával a kalaptól a cipőig mindent ő készített. A ruha anyaga
mutatja meg, hogy milyen idős az, aki hordja. Ennek a babának bár
sony fekete nadrágja, mellénye, fehér ingje, fekete cipője és fekete
virággal díszített kalapja van.
Mariska néni, mint elmondta a legtöbb babát kapta, de van olyan is,
amit azért vásárolt, hogy beöltöztethesse.
Arra

a kérdésünkre, hogy miért öltözteti népviseletbe a babákat,

csinálni és szeretném még minden babámat felöltöztetni.
Fujasz néni szeretné megmutatni a nagyközönségnek is a babáit.
Szívesen segítünk, hogy ez az elképzelése is valóra válhasson egy kiál
lításon és csak reménykedni tudunk, hogy mindig lesznek olyanok mint Mariska néni is -, akik nem hagyják, hogy a régi hagyományaink
teljesen elvesszenek.
Czita Tünde
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,,En nem törekedtem soha egyéni,
művészi dolgok létrehozására”
Beszélgetés Tasnádi Lászlóval

Tonomár István

Ómagyar Mária magamatsiratom
118
Halálom halála
halálnak halála
megszületésemért
rettenetes hála

Rengeteg ember van, aki nagyszerű valamiben. Ahhoz képest az egyén
bármiben is azt hiszi, hogy ügyes, okos, az csak saját magához képest
lehet mérni. Másokhoz viszonyítani nem lehet, legalább is szerintem.
Mindenkinek megvannak a maga érdemei, amire legalább annyira
lehet büszke, mint én a gondolataimra, rajzaimra.
A rajz számomra csupán hobbi. Gyermekkoromban azt mondták
rólam, hogy ügyesen rajzolok, és én akkoriban igyekeztem is ezt a di
cséretet minél többször kicsikarni. Ebből azonban később nem lett se
szakma, se hivatás.
Későbbi életem során persze visszatért ez az elfoglaltság, hiszen volt az
életemnek egy olyan szakasza, amikor fényképészként dolgoztam egy
vállalatnál Esztergomban. Ott egy csomó olyan feladatot is kaptam,
amelyhez grafikai munkákat is kellett végezni. Reklámokhoz készítet
tünk anyagot. Az ottani főnököm szerette az emberekből kihozni a
maximumot, csak a tehetséghez, ráérzéshez ragaszkodott. így a kezünk
alatt készültek képeslapok szitanyomással, melyből mára már sajnos
nem maradt meg példányom, s amit azóta is sajnálok.
Kiállításokon rendeztünk, pavilonokat, mindent csináltunk, ami meg
mozgatta az ember fantáziáját. Ezt a munkát nagyon élveztem.
Egyszer csak azon kaptam magam, hogy 15-20 képem van már, ami a
város nevezetességeit ábrázolta. S így elkezdtem ezt a kis gyűjteményt
kiegészíteni, függetlenül attól, hogy ezek a rajzok kellenek-e valamihez,
vagy sem. Ekkor aztán egy kicsit híre is ment a képeimnek. Többen
kerestek meg ezután ilyenfajta reklámanyag készítéssel, mint pl. a ve-
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teránautó klub, akiknek plakátot, zászlót, szórólapot is készítettem. Ez I
még a 70-es években volt.
Később tanítói végzettségünknek megfelelően eljöttünk Komáromba, <>
gyerekvárosba, akkor ennek a folyamatnak vége szakadt. Abban a
munkakörben nem volt igény és idő sem, hogy csak úgy hobbiból rajzolgasson az ember. Ekkor kiszivárgott az életemből egy kis időre ez a
»
tevekenyseg.
Későbba Klapka iskolába kerültem, ahol szintén nem volt fontos dolog,
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meg nem is tudtak róla a kollégák, hogy én szívesen rajzolgatok. Nem
tűnt ez a képesség ki, meg hát voltak ott rajztanárok is, az ember meg
nem tolakszik be mások elfoglaltságába, így ez eszembe se jutott.
A monostori iskolába kerülve azonban eszembe jutott, hogy kéne azért
valamit csinálni. Aktualitása is volt a dolognak,''akkor végzett a na
gyobbik fiam. Arra gondoltam, hogy búcsúzóul megrajzolom őket. így
készült el a tablójuk, ami persze nem művészi értékű, de egy kicsit más,
egy kicsit egyénibb volt. No, ha ez tetszik, akkor rajzoljuk meg a
tanárok tablóját is. Úgy tudom, hogy még most is díszíti a tanári falát
ez a két tabló.
Miután innen is elkerültem, akkor megint szünetelt ez a dolog, egészen
1996-ig, a Millecentenáriumig. Ez egy kerek évforduló, micsoda
véletlen, hogy én meg pont ebben az évben töltöm be az 50. évemet!
No, ha így összejönnek ezek a dolgok, akkor bizony valamit kéne
csinálni erre az alkalomra. S akkor elkezdtem rajzolgatni Komárom
nevezetességeit év elején.
Már arra nem emlékszem pontosan, hogy milyen apropóból, de
találkoztam a Jókai könyvtár dolgozójával, György Károlynéval,
Lenkével, aki a találkozásunk pillanatától diktálni is kezdte az iramot,
ösztönözve engem arra, hogy akkor már készítsek legalább annyi

képet, amit ki lehetne állítani. Akkori kiállításon, melyet a könyvtárban
x-ndeztek, a régiekből is kitettünk egy pár darabot. Nagyon örültem
ennek a lehetőségnek, mert a könyvtárban sokan látták a képeket és
l.dán még a városi tévé is foglalkozott vele. Ez adott egy kis energiát,
így szép lassan készülgettek a további képeim.
Az elkészült rajzokat akkor bevittem a Polgármester Úrhoz is, ha tet
szene nekik ez a kis illusztrációs anyag, akkor használjanak fel belőle.
0 ugyan akkor azt mondta, hogy neki tetszik, de igazából nem történt
velük semmi.
Talán pont ebben az évben, volt a tv-ben egy árverés is a kórház
javára. Akkor én is felajánlottam egy rajzott, ami el is ment. Sajnos
akkoriban még nem volt nálunk fogható a helyi adó, így nem láthat
tam a műsort. De a kép elkelt, s ez megint csak örömforrás volt szá
momra, hogy talán egy téglám nekem is van a kórházban. Még ha ez
csak áttételesen igaz is.
Gondoltam arra is, hogy az A/4-es rajzokon kívül más méreteket is ki
lehetne próbálni - de mi lehetne egy panoráma jellegű kép témája -, s
így találtam meg a víztorony tövéből nézve az Igmándi erődöt. Az
Igmándi erőd, mint látvány, részleteiben is érdekes, de ezekről már
nagyon sok illusztráció, fénykép megjelent, tehát újdonságereje nincs,
így készítettem a domboldalról egy 180°-os panorámaképet, ami na
gyon tetszett nekem is.
Majd ismét szünet következett, mert a következő témául a Monostori
erődöt szántam, ami szintén megfoghatatlan, ám nagyon csodálatos
épületegyüttes. Ehhez a munkához azonban, mint általában a többihez
is alkalom kell, vagy ihlet. Ez a külső ösztönzés volt az egykori
tanítványom Csordás Kati telefonhívása, aki elhívott egy kiállítás ere-
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I hermái Hotel jelentkezett értük, jelenleg ott látható a kiállítás anyaga.
Képeim kivétel nélkül tusrajzok. Ahhoz, hogy például festéssel szép,
művészi képeket lehessen alkotni, jobban kellene képeznie magát az
embernek. Én nem törekedtem soha egyéni, művészi dolgok létre
hozására.
Monostorról az erőd, a Kis-Duna részlete és a néhai Koppány vendéglő
készült el. Jelenleg itt tartok most, s hogy mit hoz a jövő, azt egyenlőre
még nem tudom, nincsenek nagy terveim, majd alakul az is szépen
magától.
Lejegyezte: M on o sto ri Éva
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Városháza - Komárom
Tasnádi László tusrajza

jéig az idei Erőd Próbák egyik részeként. A második ilyen nagy panorá
maképem a Monostori Erődről szól.
Készült erre az alkalomra több más kép is, a Dunai bástyáról is, meg
egy belső részlet is. Itt tulajdonképpen az okoz nehézséget, hogy a
hatalmas méretei miatt nehezen megfogható. Hiszen ez nem kiállítás
célra épült, nem egy várkastély kis tornyocskákkal, hanem egy földbe
süllyesztett erőd, ami a célszerűséget szolgálta és nem a látványt. így
nehéz is volt kitalálni, hogy melyik részletét ragadjuk meg, ami csak a
Monostori Erődre jellemző, tehát csak itt van, megismerhető mások
számára is. Ilyen részlete szerintem csak a bejárati rész, tehát a panorá
makép ott készült.
A kiállítás befejeztével nem sokáig maradtak itthon a képeim, mert a

A zene szeretete nem ismer határokat
Egy félszeg mosolyé, nagyon szerény fiatalemberrel beszélgetek, aki
még most is azt kérdezné, - miért éppen én?
Valóban, miért is beszélgetek ifj. Torna Lászlóval?
Kevesen tudják, hogy a 2000/2001-es tanévtől Laci felvételt nyert az
Universitát Für Musik und Daestell Ende Kunst Wien-be, azaz a Bécsi
Zeneakadémiára.
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Erre a tanévre a világ minden részéről összesen kilenc hallgató nyeri
felvételt a brácsa tagozatra, s közülük az egyik ő.
Hogyan kezdődött az ismerkedésed a zenével?
Még első osztályos voltam, amikor apukám egy alkalommal
megkérdezte tőlem, hogy járnék-e zeneiskolába. Én akkor még semmit
nem tudtam róla, de gondolkoztam , próbáljuk meg.
Vass Péterné, Marika néni, Méry Anasztázia, Horváth Györgyi
tanárnők voltak, akik első tétova lépéseimet irányították, akik fogták a
kezem, s elsősorban megszerettették velem a zenét, a hangszeres
játékot.
Az ő javaslatukra cseréltem a hegedűmet brácsára. Marika nénihez
gyakran vissza-visszajártam, járok, ha valamilyen problémám akad, ha
valahol megakadok.
A z első osztályt itt, Monostoron kezdted. Hogyan jutottál tovább?
Amikor hatodik osztályos voltam a Jókai Gimnáziumban már tanultak
a hatosztályos gimnázium elsősei. Jó tanulmányi eredményeim miatt
tőlem is megkérdezték tanáraim, nem próbálkoznék-e meg a teszt
megírásával. Megpróbáltam, sikerült. Egy jó osztályközösségből egy
másik jó közösségbe kerültem. Két kemény év következett. Sok tanu
lás, gyakorlás és zenélés. A nyolcadik évfolyam elvégzése után fájó

szívvel

váltam

meg

a

barátaimtól,

s

Győrbe

mentem

a

Konzervatóriumba.
Most, az érettségi után már tudjuk, hogy miért volt olyan nehéz az első
két év. Tanáraink szerint ritkán adódik, hogy ennyire tehetséges fiatalok
kerüljenek egy osztályba. Eleinte ugyan nem volt időnk egymásra is
figyelni, magunkkal voltunk elfoglalva, de ez az idők folyamán megvál
>.
tozott és jó barátokként váltunk el egymástól.
Térjünk vissza a zenéhez. Mondtad, tíz éve már, hogy hangszeres zenét
játszol, gyakran van fellépésed. Mennyire izgulsz ilyenkor?
Nagyon! Bár, most már talán kevésbé, mint régebben. Ezt a felvételin
vettem észre, ahol az izgalmam majdnem dühbe csapott át. Erre
készültem éveken át, miért ne sikerülhetne éppen most, - gondoltam.
Meddig tart a lámpalázad?
Talán, addig, amíg az első hangot el nem kezdem, s onnan már csak a
zene van. De kell is az az izgalom, főleg szóló előadásokon, mert ott,
akkor a hangszerrel meséljük el a hallgatóknak a zenét. Szívesen ját
szom Bach szóló számait, mert ő nem bonyolult partitúrákkal éri el a
hatást, hanem egyszerű szvitekkel.
Hogyan hat rád egy-egy fellépés?
Elsősorban idegileg kimerítő, de egy-egy szóló fellépés szó szerint is
megizzaszt.
Most focizni voltál, mielőtt leültünk beszélgetni. Nem veszélyes ez?
Igen. Az iskolában nem nézték jó szemmel azt, hogy fociztunk. Soha
nem gondolok játék közben arra, hogy baj is adódhat, de focizni job
ban szeretek, mint például úszni.
A bécsi nyolc év után hogyan tervezed a jövődet? Zenekarban, vagy
szólistaként folytatnád szívesen?
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Ezen még nem gondolkoztam, még elég messze van a vége. De azl
hiszem, inkább egy jó zenekarban játszanék szívesebben.
Rögtönzött, röpke játékod engem magával ragadott. Kíváncsivá tett,
mikor lesz alkalmam meghallgatni játékodat, s bizonyára az olvasók
között is van olyan aki szívesen látna majd a pódiumon, talán éppen
itt, Monostoron, egy zenei napon a kápolnakertben.
Lejegyezte: Juhász Gáborné
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„...sem az eredményeket, sem pedig
az érmeket nem osztogatják ingyen!”
Beszélgetés Grónai Sándorral, Grónai Róberttel
és Grónai Adriennel
A karatéval, mint sporttal elsőként Sanyi ismerkedett meg, akit egy hét
elteltével a fiatalabb testvér, Robi is követett, majd újabb két évvel
később a legkisebb testvér Adri is belekóstolt. A Grónai testvérek,
Sanyi, Robi és Adri, mindhárman szép eredményeket hoztak
Komárom, s azon belül is Koppánmonostornak. A sportról, a karate
iránti szeretetről és az életcélról beszélgettünk velük.
Ismerkedésünk e sportággal nagyon szokványos módon indult, hiszen
14- éves koromban elolvastam egy plakátot, ami felkeltette az érdek
lődésemet, s ami ösztönzésére elindultam ezen az úton. Az elmúlt évek
alatt természetesen mindhárman nagyon sok megmérettetésen
voltunk, s szebbnél szebb helyezéseket is elértünk. Szerintem itt,
Magyarországon az országos szinten a Magyar Bajnokság az, amin a
legnagyobb eredményt el lehet érni. Én azon szereztem egy harmadik
helyezést küzdelemben, illetve a nemzetközi versenyeken is szép
érmeket hoztam. Testvéreim úgyszintén indultak ezeken a
versenyeken, Adri első helyen végzett például a Magyar Bajnokságon,
Robi pedig Romániában nemzetközi versenyen 2. helyezett, valamint
a Magyar Bajnokságon 1999-ben szintén második, míg 2000-ben
pedig első helyezést ért el Budapesten.
.Jómagam már nemcsak sportoló vagyok és versenyzők, hanem
edzőként is tevékenykedem. Itt persze van kikötés is, hiszen egyrészt
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ehhez be kell tölteni a 18. évet, megfelelő öv-fokozatúnak kell lenni
illetve az edzőm az, aki valójában ezt a tevékenységet ajánlotta
buzdított rá. Az öv-fokozatnak legalább 2 kyu-nak kell lennie, ami
fekete öv előtti második fokozatot jelenti. Öcsémmel együtt mindketten
már az 1 kyu-s fokozatot elértük, most megyünk a fekete övre vizs
gázni. Természetesen ez a fekete öves kategória nem jelenti a fokoz.i
tok végét, hiszen a dánokat
innen kezdve kezdjük számlálni.
Amennyiben sikeres vizsgát
teszünk 1 dános fekete övesek
leszünk. A legmagasabb fokozat
10 dán. Edzőnk, Filep Imre 3
dános.
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Adri húgom sincs lemaradva
tőlünk, ő 2kyu-s. Sokan azt gon--^
dolják, hogy ez a sportág nem
való lányoknak, ám mégis egyre
találkozhatunk
többükkel
edzéseken, versenyeken. A mi
edzésünkön csak egy lány van,
aki megelőzi Adrit, ám ő már 18
éves. Tehát nagyon szép helyen
áll.

Gránát Adrién

Természetesen sem az ered
ményeket, sem pedig az érmeket nem osztogatják ingyen. Hetente
több alkalommal van edzésünk, sőt van, amikor a hét végén is. A
hétvégéink pedig edzőtáborozással, versenyzéssel telnek, tehát nem
bővelkedünk szabadidőben. Számunkra szinte csak az iskola, illetve a

munkahely és a karate van, másra nagyon nincs időnk. Ezek mellett
mindannyian jól szerepeltünk a jó tanuló, jó sportoló cím kiérdem
li-sekor is. Sokan kérdezhetik és kérdezik is, hogy akkor miért jó ez
nekünk. Egyrészt nagyon jó a társaság, másrészt pedig a versenyek
azok, amik mindig nagy motivációt adnak. A versenyeken mindig egy
képet kapunk arról, hogy hol is tartunk, meddig jutottunk el.
Természetesen a versenyszellem
mindig magával hozza az előbb
re jutás lehetőségét is. Adri
például 3 év után jutott el a
Világkupa második, majd első
helyére.
A világversenyeket itt, Magyar
országon rendezték meg, mind
hárman versenyeztünk is rajta.
Természetesen a határokon túlra
is eljutottunk már, tehát több
nemzetközi, európai versenyen
szerepeltünk, szép eredm é
nyekkel térhettünk haza.
Azt nem szabad azonban elhall
gatnunk, hogy ezek az utazások
mind belföldre, mind külföldre,
Grónai Sándor
nem kevés anyagi ráfordítást
igényelnek. Sajnos ezeket az utakat, versenyeket nem szponzorálják,
tehát a versenyzőknek kell állni. Mi erre áldozzuk a zsebpénzünket, ez
a „szenvedélybetegségünk” . De azt gondolom, hogy mégis többet ér,
mintha cigarettára, vagy kocsmázásra fordítanánk ugyanezt az
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p. szeretnénk elcsábulni ide, vagy oda. Ekkor kell erősnek lenni és minden csábítás ellen állni, s tovább menni. Ha ezeket a pontokat sikerül
.ilvészelni, akkor már jó úton vagyunk.
Nagyon sokan várják a gyors, látványos sikereket. Erre szintén azt kell
mondani, hogy ez sem megy így. Lejönnek az edzésre, járnak egy-két
Ilidet és már eredményeket érnek el. Előfordul az is, hogy az amerikai
Hímek után szabadon az első pár edzés után megkérdezik, hogy mikor
lógjuk tanulni ez, meg azt a figurát, amit látni ezekben a filmekben. Ez
sem így megy. Azok filmek, tudomásul kell venni. Ez pedig egy sportág,
amit folyamatosan űzni kell, kiszenvedni az eredményeket. Én csak
mindenkinek ajánlhatom, s ha valaki kedvet érez mindehhez szívesen
várjuk nemtől és kortól függetlenül az edzőteremben.
Lejegyezte: Monostori Éva
Grónai R óbert

130

\

összeget. S így legalább a testünk edződik, a lelkünk pedig egy kicsit
védve van a káros szenvedélyektől.
Mindez persze nem mindenkiben váltja ki a követésre való példát.
Vannak ismerőseink, akik jó szívvel gratulálnak sikereinkhez, izgulnak
értünk a versenyeken, de vannak olyanok is, akiknek ez az életforma
semmi jóval nem szolgál, nem értik meg, hogy miért nem mulatozunk
mi is hétvégeken, miért vagyunk ,,jó fiúk” . Én bízom benne, hogy
hosszútávon ez az életforma lesz a követendő példa a fiatalok nagyobb
részének, és nem az elkallódás.
Monostoron nagyon sokan kóstoltak már bele ebbe a sportágba ám
hosszú távon nagyon kevesen maradtunk. Tudni kell, hogy ehhez a
sportághoz is kitartás kell. Akkor is ki kell állni mellette, amikor nem a
csúcson, hanem a hullámvölgyben vagyunk. Nekünk is van rosszabb
időszakunk, amikor nem a sikerek határozzák meg a napjainkat, és mi
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rendelő a monostoriaknak épült”

Riportalanyunk:
dr. Takács Ágnes Koppánmonostor családorvosa
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Kedves Doktornő! Szeretném, ha pár szóban bemutatkozna, hogy ki
csit közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek Önnel a monostori lakosok!
1995-ben végeztem Budapesten majd az Országos Hematológiai
Intézetben dolgoztam egy évet. Részt vettem a SOTE 27 hónapos
családorvosi rezidensképzésén. Szerettem volna vidéki állást kapni.
Amikor meghirdették a monostori körorvosi állást, pályázatot nyújtot
tam be, s nagy örömömre elnyertem.
Egyl év elteltével hogy érzi magát a monostori körzetben, és hogy vi
szonyulnak Önhöz a monostori lakosok?
A kezdeti nagy betegforgalom mostanra kiegyensúlyozottá vált.
Kezdem megismerni az embereket. Orvos és beteg közötti bizalmas
kapcsolat kialakítása hosszú időt igényel. Mostanra már sokan fel
szabadultan járnak vissza hozzánk, levetve kezdeti szorongásukat.
Örülök annak, hogy sok fiatal jelentkezett be a 14-18 éves korosztály
ból. Szintén örömmel tölt el a falu fejlődése, a városból kifele irányuló
migráció.
A monostoriak kedves emberek, sok apró meglepetést okoznak. A ren
delőben lévő virágok mindegyikét más-más beteg hozta, minden
növénynek megvan a maga gazdája.
Milyen tervei vannak a közeljövőben?
A betegekre vonatkozó számítógépes adatfelvitelt sikerült befejeznünk,
mely a gördülékeny munka alapját jelenti. Szeretném folyamatosan
végezni a nemrégiben kötelezővé tett korcsoportfüggő betegszűrést.

Minden hónap első csütörtökén 15.00-16.00 óráig vércukor- és vér
nyomásmérést, ideális testsúlymeghatározást végzünk. Megbeszéljük
az egyes betegségekre vonatkozó kockázati tényezőket.
A rendszeres szűrővizsgálat lehetővé teszi az egyébként egészséges,
orvoshoz rendszeresen nem járó lakosokkal való megismerkedést is.
Igen sok cukorbeteg van a településen. Számukra megrendeltünk egy
ingyenes diabetológiai újságot, továbbá szeretnénk megfelelni diétás
tanácsadásban is, valamint szórólapok és tájékoztatók terjesztésében.
Nemrégiben jutottunk hozzá egy úgynevezett TENS készülékhez,
melynek segítségével bőrön keresztül történő elektromos ingerléssel
igen hatékonyan lehet kezelni többféle kórképet, úgymint: lumbágót,
ízületi fájdalmat, izomgörcsöt, arcidegzsábát, övsömör utáni fájdalmat,
rándulásokat, ficamokat, ínhüvelygyulladást.
A TENS készülék használatával jelentős fájdalomcsillapítás érhető el,
lerövidül a gyógyulási időtartam, kevesebb a táppénzes állományban
eltöltött napok száma.
Orvosi ellátáson kívül milyen tevékenységeket folytat a településen és
miben venne részt szívesen?
A Monostori Vöröskereszt elnökévé választottak, melyet nagy örömmel
fogadtam és örülök annak, hogy működik egy ilyen szervezet
Koppánmonostoron. Ezzel rengeteg segítséget lehet nyújtani a
lakosságnak. Továbbá szívesen vállaltam a Dózsa György Általános
Iskolában a szülőknek szervezett drogellenes előadást is.
Örömmel nyújtok segítséget egészségneveléssel, egészségmegőrzéssel
kapcsolatos témákban. Nagyon jónak tartom a Monostori Havilap
egészségügyi részét, melynek szerkesztésében szívesen segédkezem.
Sportrendezvényeken felügyeletet is ellátok pl: Dózsa György
Általános Iskolában.
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Részletek Bilkó István:
Komárom labdarúgásának története
című könyvéből
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Dr. Takács Ágnes munkával^töltötte az ünnepséget

A körzetben mit lát jónak, és min szeretne változtatni?
Szeretném, ha a monostoriak még nagyobb számban vennék igénybe
a rendelőt. Sajnálom, hogy nincs gyógyszertár. Ugyanakkor az idős
betegek gyógyszerrel való ellátását ezidáig minden esetben sikerült
megszerveznünk.
A rendelő a monostori lakosság számára könnyen elérhető, sürgősségi
esetben is gyors ellátásban részesülhetnek. Igyekszünk segítséget nyúj
tani egyéb dolgok ügyintézésében is pl: szociális segély, gyógyszertá
mogatások.
Remélhetőleg beindul a fogászat, így az alapvető egészségügyi szolgál
tatásokra lehetőség nyílik ezen a településen is.
C zita Tünde

„Az 1998/99. évi körzeti bajnokság augusztus 23-án indult és novem
ber 8-án fejeződött be az őszi szezon. Ebben a bajnoki évadban
Koppánmonostor csapatát a tatai körzetbe nevezték.
A bajnokság kezdete előtt augusztus 20-án az ÉLETTÉR Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület meghívására Koppánmonostorra látoga
tott a színészválogatott. A művészek ellenfele a helyi lila-fehér együttes
volt. Nagy izgalommal várták a játékosok és a szurkolók egyaránt a
mérkőzést. Ez természetes volt, hiszen monostoron először fordult elő
ilyen nagyjelentőségű sportesemény, még akkor is, ha ez csupán játék
volt tét nélkül. Az ötszáz főre tehető szórakozni vágyó közönség fer
geteges tapssal fogadta a pályára kifutó két labdarúgó együttest. A
vendégek között több közismert művészt láthatott a közönség, többek
között: Eperjes Károlyt, Bubik Istvánt, Nemcsák Károlyt, Patkó Bélát
(Kikit), Rudolf Pétert, Laklóth Pétert.
A házigazdák lendületesen kezdték a játékot és a 13. percben meg
szerezték a vezetést. A művészcsapat is szépen adogatott, de ered
ménytelenül. A monostoriak tovább rohamoztak és a 39. percben
ismét a hálóba találtak, 2:0. A második gól után a hazai gárda viszszafogott a tempóból, így a művészek is eljutottak a monostori kapuig,
de a gólozás sehogy sem sikerült. Előfordult részükről egy-egy ártatlan
szabálytalankodás is, de ez is inkább derültséget váltott ki a nézőközön
ségből, mint bosszankodást. A szó eredeti értelmében a vendégek
inkább játszottak, sem mint labdazsonglőrösködtek. A második félidő
elején egy ügyes támadásból a hazaiak megszerezték a harmadik gólt

135

is, így a továbbiakban már törekedtek a gólok számának növelésére. A
65. percben ismét a vendégek voltak eredményesek, így az eredmény
3:2-re módosult.
1
Ezen a jótékonysági sportműsoron egyébként sem az volt a fontos,
hogy melyik csapat győz, hanem az, hogy felszabadultan, kellemesen
szórakozzon a közönség. A gólokat a hazai csapat részéről Fücsök (2)
és Árendás, a művészek részéről Dózsa Zoltán és Laklóth Pétéi
szerezte.
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A jótékonysági sportgála után három nappal, augusztus 23-án mái
komoly tétmérkőzést játszott monostor csapata Kisigmánd együttesé
vel. Változatos, jó iramú mérkőzésen a hazai lila-fehér gárda 4:3
arányban győzött a vendégekkel szemben. Nemcsak a kezdés, de a
folytatás is jól sikerült a monostori együttesnek az őszi szezonban. A
második fordulóban Dunaalmáson l:l-e s döntetlent ért el, majd
Szomód ellen 5:l-es, Epöl ellen pedig 6:3-as győzelmet aratott. Kissé
lehangoló volt a Dunaszentmiklós elleni 2:l-es hazai vereség, de a
további mérkőzéseken kiköszörülte a csorbát a lila-fehér gárda. Öt for
dulón keresztül győzelem volt a tarsolyban. Összegezve az őszi szezont:
Koppánmonostor csapata a 3. helyen zárta 8 győzelem, 3 döntetlen és
2 vereséggel. Gólaránya 45:24 volt és 27 bajnoki pontot gyűjtött.
A téli szünetben a körzeti bajnokság csapatai 1999. január 30-án
találkoztak a tatabányai sportcsarnokban „Téli kupa” teremlabdarúgó
tornán. A tornára Koppánmonostor csapata is benevezett. A cso
portküzdelmek után a monostori gárda bejutott az elődöntőbe, ahol
Szomód ellen 5:l-es győzelmet aratott, majd Várgesztes ellen 2:2-es
döntetlent ért el. A megszerzett 4 ponttal a döntőbe került. A döntőt
Kömlőd ellen vívta a lila-fehér gárda, és 7:2-es fölényes győzelmet ara
tott. Tehát 12 csapat közül első alkalommal megszerezte a „Téli
kupát” .

Az 1998/99. évi körzeti bajnokság tavaszi pontvadászata március 21i'i) indult. A tabella 3. helyén álló monostori csapat nem dicsfénnyel,
hanem botránnyal kezdte a tavaszi szezont Kisigmándon. A mérkőzés
<supán 39 percig tartott, amikor is Árendás Károly „szövegelés” miatt
piros lapot kapott. A kiállított monostori játékos bántalmazta a
játékvezetőt, aki a szabályok értelmében lefújta a mérkőzést. Ez a
■porthoz méltatlan viselkedés nem emelte a csapat értékét. A szezon
második fordulójában pedig 3:2-es vereséget szenvedett a hazai
pályán Dunaalmás csapatától a monostori gárda. Nem ilyen kezdésről
álmodtak a KMSE vezető a tél végén. A további mérkőzések során is
döcögve haladt a lila-fehérek szekere, bár volt egy-egy fölényes
győzelmük is. Többek között Epöl ellen 6:2-re, Vértestolna ellen 8:l-re
győztek. Az utolsó fordulóban pedig 7:3-as győzelemmel búcsúzott a
csapat az 1998/99. évi bajnokságtól. Ezzel együtt visszaesett a gárda a
3. helyről az 5. helyre. A teljes bajnoki évadban 12 győztes, 7 döntetlen
és 7 vesztes mérkőzést játszott az együttes. 88:56 a gólaránya és 43
pontot gyűjtött.”
„A 47 éve fennálló Koppánmonostori Sportegyesület 1999 nyarán a
tatai körzetbe nevezte csapatát az 1999/2000. évi bajnokságba.
Kozenkow Ferenc edző már július végén megkezdte csapatával a
bajnokságra való felkészülést, mivel augusztus 22-én már indult az őszi
szezon.
Az első fordulót hazai pályán Szomód csapata ellen játszotta a monos
tori gárda. A közönség jó iramú sportszerű mérkőzést láthatott, melyen
1:1 döntetlent ért el a hazai csapat. A következő két fordulóban Dad,
majd Kisigmánd csapatától vereséget szenvedett a lila-fehér monostori
együttes. A két vereség után Kozenkow edző „összerázta” csapatát és
a további fordulókban már jól vette az akadályokat. Többek között
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Vértestolna, Epöl ellen 15:0-ra, Szend, Dunaszentmiklós ellen kisebb
arányú győzelmeket aratott. Komlód csapatát pedig saját pályán 11:1I
re elgázolta.
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A tabella első helyén álló Mocsa együttesével sziporkázó, kemény
csatát vívott a monostori gárda, de a hazai pálya előnyét élvező mocsaiak végül felülkerekedtek és 2:0-ra győztek. A három vesztes
mérkőzéstől eltekintve jól szerepelt a lila-fehér monostori együttes az
őszi szezonban. A csapat őszi mérlege: 6 győzelem, 3 döntetlen és 3
vereség. 21 bajnoki pontot gyűjtött és a tabella 5. helyén állt.
A téli szünetben jelentősebb játékos -mozgás nem volt. Az átigazolások
során csupán egy játékos, Kecskés Roland távozott a csapattól, viszont
visszatért Kozenkow Tamás (Kozenkow edző fia) a Komáromi FC-től.
A fiatal, jó képességű játékos visszatérésével jelentősen erősödött a
monostori együttes.
A tavaszi szezonban jól rajtolt a KMSE gárdája. Az első fordulót
Szomódon március 19-én játszotta a következő összeállítású monostori
csapat: Gróf-Jankovics, Pécsi, Bedecs, Tóth, Kozenkow T, Fücsök,
Beigelbeck, Árendás, Kekk, Urbán.
Edző:Kozenkow Ferenc.
A nyitómérkőzésen végig a vendég monostori együttes játszott fölény
ben és imponáló játékkal 6:4 arányban győzött. Góllövők: Kozenkow
T. (5) és Tóth. A következő fordulóra (szabadnap miatt) csak április 2án került sor. Ezúttal Koppánmonostor fogadta Dad község csapatát. A
mérkőzés kezdetét jelző sípszó után a hazai csapat nagy lendülettel
támadott és a 17. percben megszerezte a vezető gólt. Az első félidő
végéig erősen tartotta magát a vendégcsapat, így l:0-s hazai vezetés
sel vonultak a csapatok pihenőre. A szünet után ismét a hazai együttes

Kihámozott jobban és 4:0-ig meg sem állt. A vendégcsapat a második
Irlidőben el sem jutott a hazaiak tizenhatosáig. A gólokat Bedecs,
Kozenkow T , Beigelbeck és Árendás szerezte.
A monostori lila-fehérek április 9-én Kisigmándon vendégszerepeltek.
A nagyiramú mérkőzés sorsa azonban már az első félidőben eldőlt. A
két közel azonos képességű csapat nagy harcot vívott egymással, de a
vendégek jobban akarták a győzelmet és ez 2:1 arányban sikerült is.
A tavaszi szezonban - az első három mérkőzés eredménye alapján - a
Koppánmonostori SE csapatának teljesítménye százszázalékos.
A krónika lezárásának idején (2000. április 10-én) Koppánmonostor
labdarúgócsapata a tabella 4. helyén állt 9 győzelem, 3 döntetlen, 3
vereség és 30 bajnoki ponttal. “
Bijlkó István
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Deák Györgyné: Családi ünnepek ételei
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Az ünnepi asztal
Az étkezés kultúrája a szépen teríted
asztalnál kezdődik. Ünnepi alkalmakra
általában nem azokat az eszközöket
használjuk, mint hétköznapra. Ilyenkor
előkerül a nagymama által hímzett
abrosz, a féltve őrzött porcelán, esetleg
az ezüstnemű. Ám a meghitt családi
együftétkezésnél nem az a lényeg,
hogy értékes étkészletből, metszett
poharakból,
ezüst
evőeszközzel
kínáljuk a drága hozzávalókból készült
ételeket, hanem hogy másképp, az
ünnep jellegének megfelelő fogásokkal, apró figyelmességekkel - virág,
gyertya, fenyőág - díszítsük, vidámítsuk az asztalt és egymást.
ízelítő a főbb ünnepek jellegzetes ételeiből.
FARSANG
Farsangi fánk
Hozzávalók: 38 dkg liszt, 4 dkg élesztő, 6 tojás sárgája, 7 dkgvaj, 8-9
evőkanál tej, 1 evőkanál cukor, 1 kávéskanál rum, fél cit
rom reszelt héja, csipetnyi só, olaj a sütéshez.
Az élesztőből a cukorral, kevés liszttel, 4 evőkanál langyos tejjel kovászt
készítünk. A tojássárgákat a sóval elkeverjük, hozzáadjuk a liszthez,
majd hozzáadjuk a megkelt élesztőt, az olvasztott vajat, és a meg
maradt tejet. Addig verjük míg hólyagos lesz és elválik az edény falától,

majd letakarva meleg helyen kelni hagyjuk. Végül lisztezett deszkára
borítjuk és ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Letakarjuk és hagyjuk tovább
kelni. Kiszaggatjuk és mielőtt a forró olajba tennénk, kissé benyomjuk
a közepét, majd ezzel a felével lefelé tesszük a lábasba. Fedő alatt
sütjük szép pirosra, majd megfordítjuk és a másik oldalát már fedő
nélkül sütjük. Vaníliás cukorral és sárgabarackízzel kínáljuk.
HÚSVÉT
Hideg sonkás vagdalt
Hozzávalók: 20 dkg sertéslapocka, 20 dkg borjúhús (vagy pulyka), 3/4
1zöldségerőleves (kockából), 6 zsemle, 2 csokor petrezse
lyemzöld, 20 dkg főtt sonka, 6 tojás, só, őrölt bors, a
forma kikenéséhez margarin és <zsemlemorzsa, a
díszítéshez paradicsom és petrezselyemzöld.
A húsokat kb.40 percig főzzük, a forrásban lévő levesben. Az apró
kockákra vágott zsemlét 1/2 1 levesbe áztatjuk. A húst és a főtt sonkát
feldaraboljuk. Összegyúrjuk a tojással, a petrezselyemzölddel meg a
zsemlével. A masszát sóval, borssal ízesítjük és margarinnal kikent,
zsemlemorzsával meghintett hosszúkás formába töltjük, előmelegített
sütőben kb.l 1/4 órát sütjük. A kihűlt vagdaltat tálra borítjuk és
paradicsomcikkekkel, petrezselyemzölddel díszítjük.
Gombás kaszinótojás
Hozzávalók: 8 főtt tojás, 20 dkg gomba, 5 dkg vaj,l kis tubus majonéz,
2 dl tejföl, só, őrölt bors, pár csepp citromlé, mokkáskanálnyi porcukor.
A gombát nagyon apróra vágjuk, sóval, borssal megpároljuk, zsírjára
sütjük. A majonézt a tejföllel, a citromlével és a porcukorral simára ke-
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verjük. A tojásokat hosszában kettévágjuk, a sárgájukat kiszedjük, vil
Iával összetörjük, a párolt gombával és kevés mártással összedolgoz
zuk. A fél tojások üregébe halmozzuk a pépet, tálra ültetjük és <1
maradék mártással leöntve, jól lehűtve kínáljuk.

összehajtogatjuk, majd ismét kinyújtjuk. 10 percig pihentetjük és ezt
még kétszer ismételjük. Egy órára hűtőbe tesszük, majd 2 cm
vastagságúra nyújtva különböző formákat szúrunk vagy vágunk belőle.
Klzsírozott tepsibe tesszük, tojással megkenjük. Egy részét reszelt sajttal,
.i lobbit köménymaggal megszórjuk.

Húsvéti kuglóf
Hozzávalók: 3 dl tej, 40 dkg liszt, 8-8 dkg vaj és kristálycukor, 3
tojássárgája, 1,5 dkg élesztő, 1 citrom héja, 5-5 dkg
barackíz és mazsola, csokoládémáz, só.
Az élesztőt belemorzsoljuk 1* dl langyos tejbe, majd 3 dkg lisztet és
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csipetnyi cukrot is hozzáadva kovászt készítünk és langyos helyen
megkelesztjük. A vajat keverőtálba tesszük, a cukorral és a
tojássárgájával simára keverjük. Hozzáadjuk a megkelt kovászt, a
lisztet, a mazsolát, a reszelt citromhéjat és gyengén megsózzuk. Addig
dolgozzuk, amíg a tészta a fakanáltól elválik. Letakarva, langyos helyen
megkelesztjük. Kivajazott kuglófformába töltjük úgy, hogy a forma félig
legyen a tésztával és ismét megkelesztjük. Sütőbe téve kb.40 percig
sütjük. A tésztát a formából kiborítjuk, barackízzel kívülről bekenjük és
csokoládémázzal bevonjuk.

Sajtos pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 35 dkg margarin, 5 tojássárgája, 2 dl tejszín
vagy tejföl, 15 dkg reszelt sajt, 2 kávéskanál só, kömény
mag, őrölt bors, 2 dkg élesztő, 1 dl tej, 1 evőkanál só.
Az élesztőt a langyos tejben felfuttatjuk. Hozzáadjuk a felsorolt
anyagokat és jól összegyúrjuk. 1 óra állás után kinyújtjuk, a sarkoknál

ANYÁK NAPJA
BALLAGÁS
Tejszínes karaj
/ lozzávalók: 8 szelet karaj, 5 dkg liszt, 1 to^ás, 10 dkg reszelt sajt, 4 dl
tejszín, só, 1 dkg vaj.
A hússzeleteket kiveregetjük, sózzuk, majd lisztbe, tojásba, végül a
reszelt sajtba bundázzuk.
A szeleteket kivajazott tepsibe fektetjük, és egyenletesen leöntjük a
tejszínnel. Fóliával letakarva kb.40 percig sütjük.

Gombás rizs
Hozzávalók: 20 dkg rizs, 25 dkg gomba, 4 dkg reszelt hagyma, 2-2 sár
garépa és fehérrépa, 2 evőkanál olaj, 1 húsleveskocka, 1
csokor petrezselyem, 5 dkg reszelt sajt.
Az olajban a hagymát megpirítjuk, a kis kockákra vágott répákat
átsütjük rajta. Hozzáadjuk a felszeletelt gombát és rátesszük a rizst.
Kétszer annyi vizet öntünk rá, mint amennyi a rizs térfogata és fedő
alatt, kislángon puhára pároljuk. Tálalás előtt vágott petrezselyemmel
és reszelt sajttal megszórjuk.
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SZÜRET

Sajtos palacsintatorta
Hozzávalóké palacsintához: 2 db tojás, 3 dl tej, 15 dkg liszt, kevés szó
davíz, só, cukor, 1-1 csokor petrezselyem, kapor, metélő
hagyma, olaj a sütéshez, a töltelékhez: 1 kg paradicsom,
bors, 20 dkg gonda sajt.
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A zöldfűszereket megmossuk, apróra vágjuk. A palacsinta hozzávalói!
csomómentesre keverjük annyi szódavízzel, hogy sűrű palacsintatésztál
kapjunk. Csipetnyi sóval, cukorral ízesítjük és az apróra vágott zöld
fűszereket is belekeverjük. A palacsintákat kevés olajban megsütjük. A
paradicsomot karikákra vágjuk és megsózzuk. Egy tepsit sütőpapírmi
kibélelünk, a palacsintákat rétegesen lerakjuk a reszelt sajttal megszór!
paradicsomkarikákkal. Tetejére reszelt sajttal megszórt palacsinta
kerüljön. Előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük. Cikkekre vágvn
kínáljuk.
D iós torta
Hozzávalók: 6 evőkanál liszt, 15 dkg vaj, 3 tojássárgája, 4 evőkanál
porcukor, 4 evőkanál darált dió, 4 evőkanál baracklekvár
3-3 evőkanál darált dió.
A vajat, a három tojássárgáját és a cukrot elkeverjük, hozzáadjuk <>
lisztet, a darált diót és habosra keverjük. Vajjal kikent, liszttel megszór!
tortaformába tesszük és mérsékelt tűzön kb.40 percig sütjük. Ezután
megkenjük baracklekvárral, megszórjuk a reszelt dióval és bevonjuk a
mázzal. Addig sütjük, míg a máz aranysárgára nem pirul, (kb.10 perc).
A máz készítése: 2 tojásfehérjét habnak felverünk 4 evőkanál porcukor
ral, fél citrom reszelt héjával, 3 evőkanál darált dióval, és egy kávés
kanál liszttel simára keverjük.

Székely sertéscsülök
I lozzávalók: 2 csülök, 15 dkg vöröshagyma, pirospaprika, 80 dkg
savanyúkáposzta, 2 gerezd fokhagyma, köménymag, 2 dl
tejföl, 3 dkg liszt, só, olaj a sütéshez.
A sertéscsülköket tepsibe tesszük, megsózzuk és forró olajjal leöntjük.
Forró sütőben, saját levével locsolgatva addig sütjük, amíg színt kap. A
sütésből visszamaradt zsiradékban a finomra vágott hagymát meg
pirítjuk, megszórjuk pirospaprikával, felengedjük vízzel, megsózzuk és
a csülökre öntjük. Fedővel letakarva félig puhára pároljuk, majd hoz
zátesszük a megmosott, kinyomkodott káposztát, a zúzott fokhagymát
és a köménymagot. Amikor a hús megpuhult, kiszedjük, kicsontozzuk,
a húst visszatesszük a káposztába és az egészet tejfölös habarással
besűrítjük.
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Káposztás-töpörtyűs pogácsa
/ lozzávalók: 30 dkg töpörtyű, 40 dkg liszt, 1 kg fejes káposzta, 1 tojás,
3 tojássárgája, 2 dkg élesztő, 10 dkg zsír, őrölt bors, só.
Az apróra vágott káposztát megsózzuk, néhány percig állni hagyjuk,
majd kinyomkodjuk, megborsozzuk. Kevés zsírban megpároljuk és le
pirítjuk. A töpörtyűt ledaráljuk, a liszttel, az élesztővel, a tojásokkal,
sóval és borssal összekeverjük. Hozzáadjuk a káposztát és jó össze
gyúrjuk. Pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, kizsírozott tepsibe tesszük,
tetejüket bekockázzuk és fél óráig kelesztjük. Végül a tetejüket tojással
megkenjük és közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük.

DISZNÓVÁGÁS
Disznótoros dagadó
Hozzávalók: 60 dkg sertésdagadó, 20 dkg sertésmáj, 25 dkg sertéshús
8 dkg rizs, majoránna, őrölt bors, 2 tojás, 2-3 evőkanál
1
olaj, só.
A sertésmájat és a sertéshúst enyhén sós vízben megfőzzük, majd
amikor langyosra hűlt, ledaráljuk. A hús főzőlevében félig puhára főz
zük a rizst, majd a húsos májhoz keverjük. Fűszerezzük, hozzáadjuk <>
tojást és jó? összedolgozzuk. Ezzel a töltelékkel a dagadót megtöltjük, p
nyílást betűzzük. A hús minden oldalát megsózzuk, tepsibe helyezzük,
leöntjük olajjal, kevés vizet aláöntve közepes hőmérsékletű sütőben,
gyakran locsolgatva megsütjük. Felszeletelve, házi savanyúságokkal
tálaljuk.

Mandulával töltött pulykamell
I Inzzávalók: 4 szelet pulykamell (kb. 60 dkg), 15 dkg pulykahús, 2
zsemle, 2 tojás, 2 dl tej, 3 dkg vaj, őrölt bors, fél csokor
petrezselyem, 8 dkg mandula, 20 dkg füstölt szalonna, só.
/\ szeletekre vágott pulykamellet felszúrjuk úgy, hogy tölthető legyen. A
pulykamellből lehulló darabokat a tejben áztatott és jól kinyomkodott
■.(•miével együtt ledaráljuk. Hozzáadjuk a tojást, a lágy vajat, és
borssal, sóval, vágott petrezselyemmel fűszerezzük. Végül hozzáadjuk
apróra vágott mandulát, és jól összekeverjük. Ezzel a töltelékkel a
pulykamelleket megtöltjük, és a vékony szeletekre vágott húsos füstölt
szalonnába göngyöljük. Kivajazott tűzálló tálba tesszük, kevés vizet
Öntünk alá , és sütőben megsütjük. Burgonyapürével tálaljuk.

Karácsonyi halfalatok
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I lozzávalók: 80 dkg pontyfiié, 3 tojás, 2-3 evőkanál liszt, 2 teáskanál
só, olaj a sütéshez, köretnek vajas burgonyapüré, 3 dl
tartármártás, 20 szem kimagozott meggybefőtt.

Gesztenyekrémleves
Hozzávalók 4 személyre: 6 dl leszűrt erős tyúkhúsleves, 20 dkg
gesztenyemassza, 2 dl tejszín, 1 dl tej, 1 teáskanál liszt, só,
bors, késhegynyi őrölt gyömbér.
A levest felforraljuk, beleszórjuk a fűszereket, és hozzáöntjük a tejszín
felét. A maradék tejszínhez adjuk a tejet, a lisztet és a gesztenyét, majd
addig turmixoljuk, amíg sima massza lesz belőle. Hozzáöntjük a
leveshez, és kevergetve néhány percig forraljuk. Hagyjuk kihűlni, majd
hűtőben fél napig hűtjük.

A halfiléből személyenként 5 darab 3 cm hosszú, 2 cm széles csíkot
vágunk, ez lesz a ,,halfalat” . Mindegyiket megsózzuk, majd lisztbe és
felvert tojásba forgatva, olajban megsütjük mindkét oldalán. Jól lecsöpögtetjük és melegen tartjuk. Tálaláskor a tányérok aljára tartármártást öntünk és a mártásba 5-5 halfalatot teszünk. Mindegyik tete
jére dió-nagyságú burgonyapürét rakunk - akkor lesz igazán szép, ha
nyomózsákkal formázzuk - és egy-egy szem meggyel díszítjük.
Nemcsak finom, de nagyon mutatós is.
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K arácsonyi rá c so s
Hozzávalók: 25 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 10 dkg mandula, 20 dkg
vaj, 18 dkg porcukor, 2 egész tojás, 1 citrom reszelt héja,
késhegynyi őrölt fahéj, 3 db őrölt szegfűszeg, ribizli- vagy
baracklekvár, só.
A lisztet összegyúrjuk a sütőporral, a vajjal, a darált mandulával, a
cukorral, a 2 egész tojással, hozzáreszeljük a citrom héját, hozzáadjuk
az őrölt szegfűszeget, a fahéjat, kevés sót, és sima tésztává gyúrjuk. Egy
nagyobb,és egy kisebb cipót formálunk. A nagyobb tésztát tepsi
nagyságúra kinyújtjuk, megkenjük lekvárral, a kis cipóból rácsokat
készítünk, a tetejére rakjuk, és előmelegített sütőben, közepes lángon
megsütjük.
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M ákos guba
Hozzávalók: 10 db szikkadt kifli, 5 dl tej, 3 evőkanál cukor, 1 tasak
vaníliáscukor, 15-15 dkg darált mák és porcukor, 5 dkg
mazsola, 5 evőkanál savanykás lekvár.
A kifliket felkarikázzuk, tűzálló tálba rakjuk és leöntjük a cukorral és a
vaníliáscukorral ízesített meleg tejjel. Megszórjuk a porcukorral elkevert
mákkal és a beáztatott mazsolával, meglocsoljuk a felmelegített lekvár
ral és 10-15 perc alatt a sütőben átforrósítjuk.

SZILVESZTER
S a jttö lcsér
Hozzávalók (6 személyre): 25 dkg trappista sajt, 10 dkg vaj, 1 doboz
szardínia, újhagyma, paprika, paradicsom.
A sajtot 12 vékony szeletre vágjuk, tölcsér formára összegöngyöljük. A
szardíniából és a vajból krémet készítünk, és a tölcsérekbe töltjük.
I lagymával, paprika-és paradicsomdarabkákkal díszítve tálaljuk.
K áposztás kifli
Hozzávalók (8-10 személyre): 2 csomag leveles tészta, tojás a
kenéshez. A töltelékhez: 80 dkg fehér káposzta, 3
evőkanál olaj, só, őrölt bors, cukor.
A káposztát megreszeljük, megsózzuk, kevés cukorral a fölforrósított
olajba tesszük és sárgára pirítjuk, ízlés szerint őrölt borssal ízesítjük. A
felengedett leveles tésztát kinyújtjuk, háromszögekre vágjuk, majd a
háromszögek szélesebbik oldalára kanalazunk a káposztából, felsodor
juk, és kifliket formálunk belőlük. Tojássárgájával megkenjük, a sütőle
mezre úgy helyezzük, hogy a háromszög csúcsa alul legyen, így nem
nyílik fel. Világossárgára sütjük.
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Ügyfélfogadási rend
hivatalok, orvosok, gyógyszertárak, állatorvosok
Komáromban
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<Jnkormányzat: Szabadság tér 1. - Telefon : 340 - 011
1lelfő
Krdd
'i/erda
i toütörtök
1’Pntek

:
:
:
:
:

8.00 - 16.30
nincs
13.00 - 16.00
nincs
8.00 - 12.00

(Jsztályokon

:

szerda kivételével, naponta: 8.00 - 16.00

1)<wfélszolgálat

:

Hétfőtől csütörtökig :
Pénteken
:

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Hétfőtől csütörtökig :
:
Pénteken

8.00 - 16.00
8.00 - 12.00

Adóhivatal
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Földhivatal: Szabadság tér 1. - Telefon : 340 - 273
13.00 - 16.00
nincs
8.00 - 16.00
nincs
8.00 - 12.00

1létfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Városi Rendőrkapitányság: Igmándi út 24. - Telefon : 343 - 007
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:

7.30 - 15.00
nincs
7.30 - 15.00
12.30-15.00
7.30 - 12.00
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Közjegyző H ivatal: Szabadság tér 1. - Telefon : 340 - 011

I1GÁZ Rt. : Igmándi út 45. - Telefon : 344 - 604, 344 - 605

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Hétfő
Kedd-csütörtök
Péntek
Pénztár

♦

nincs
8.00 - 15.00
nincs
8.00 - 15.00
nincs

:
:
:
:

6 .3 0 -1 7 .0 0
6.30 6 .3 0 -1 2 .0 0
7 .00 -1 3 .0 0

VIZÁK, Komárom - Ács Vízmű Kft.:
V árosi B íróság: Beöthy Zsolt u. 26. - Telefon : 342 - 153
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
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8.00 - 12.00
nincs

I létfő
' izerda

Panasznap : 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
nincs
8.00 - 12.00

V árosi Ü gyészség: Beöthy Zsolt u. 26. - Telefon : 342 - 089
Hétfőtől péntekig:

Sport u. 35. - Telefon : 343 - 860, 340 - 188
7.00 - 16.30
7.00 - 14.30

Saxum Közszolgáltató és Kereskedelmi Kft.:
Marék József u. 3 - Telefon : 340 - 664
I létfő - péntek

6.30 - 14.30

7.30 - 15.30
Posta: Koppánmonostor, Radnóti Miklós u. 6. - Telefon : 340 - 751

Falugazda:
Vállalkozók Háza, Árpád u. 21. - Telefon : 345 - 306
Csütörtökönként :

8.00 - 12.00

Hétfőtől péntekig:
Pénztári órák
:

8.00 - 16.00
8.00 - 15.00

13.00 - 16.00
Posta: Komárom, Szent István tér 2. - Telefon : 344 - 536

EDASZ Rt.: Klapka György út 41. - Telefon : 540 - 706
Hétfő - csütörtök :
:
Péntek

9.00 - 16.00
9.00 - 13.00

Hétfőtől péntekig
Főpénztár
Szombaton

8.00 - 19.00
8.00 - 18.00
8.00 - 12.00
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ORVOSI RENDELŐ Tamási Áron u.

3. - Telefon: 346 - 409

Komáromi Rendelőintézet szakorvosi rendelései:
Cím: Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. Telefon : 344 - 080

Dr. T ak ács Á g n e s családorvos : mobil: 6 0 /3 2 1 - 956

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00
12.00
8.00
12.00
8.00

- 12.00
- 16.00
- 12.00
- 16.00
- 12.00

Dr. S c h le r S z ilv ia g y erm ek g y ó g y á sz : mobil: 20 / 9454 - 704

Csecsemőtanácsadás: minden hónap első péntekén : 12.00 - 13.00

S eb észet

8.00 - 14.00
I létfőtől - péntekig:
Ügyelet: Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2.
Telefon: 342 - 840
N ő g yó gyá szat

: 8.00 - 14.00
I létfőtől - péntekig
Ügyelet: Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2.
Telefon: 342 - 840

Dr. Z silk a Ilo n a gyerm ek g yógyá sz: mobil: 30 / 9944 - 730

Csecsemőtanácsadás: minden hónap első hétfőjén: 11.00 - 12.00

156
Dr. B o ld o v T ibor gyerm ek gyó gy ász: mobil: 30 / 9395 - 326

Csecsemőtanácsadás: minden hónap első péntekén: 9.00 - 10.00
P isk o v szk i J á n o s n é véd őn ő: telefon: 343 - 662

Kismama tanácsadás:
Csecsemőgondozás:

kedd: 9.00 - 11.00
csütörtök: 9.00 - 11.00

F ogászat, telefon: 341 - 934
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Dr. S z e k e r e s György

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:

8.00 - 14.00
12.00 - 18.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
Iskolafogászat

Dr. W ander Z suzsann a
F eln ő tt ü g y e let: Komárom, Tóth Lőrinc u. - Telefon : 344 - 770

Hétfőtől péntekig:
Szombat - Vasárnap:

17.00 - 7.00
egész nap

G yerm ek ü g y e let: Selye János Kórház,

Komárom, Széchenyi István út 4. Telefon: 342 - 840

Hétfő
Iskolafogászat
:
Kedd
8.00 - 14.00
:
12.00 - 18.00
:
Szerda
:
12.00 - 18.00
Csütörtök
Péntek
8.00 - 14.00
:
Iskolafogászat: Feszty Árpád Általános Iskola, Csillag Itp. 16.
Telefon : 343 - 601

Belgyógyászat
H é tfő

:
7.00 - 13.00
K edd
:
7.00 - 13.00
S z e rd a
:
7.00 - 13.00
Csütörtök
:
12.00 - 15.00
Péntek
:
7.00 - 14.00
Ügyelet: Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út
Telefon: 342 - 840
Szem észet
Dr. Török K atalin
hétfő - péntek
:

I nboratórium
I Ittll'ő - péntek

7.30 - 10.00

Köntgen
I h•tfő - péntek

8.00 - 14.00

Sportorvosi ren d elés, Tóth L. utcai ügyeleti rendelőben
l |z l f ő
•_
14.30 - 15.30
O nkológia
I létfőtől szerdáig :

8.00 - 14.00 (sürgős esetekben)

Szemüvegíratás előjegyzéssel történik.
Páros héten szerdán a rendelés szünetel!

Ortopédia
' izerda
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9.00 - 13.00

14.OO-tól

R eum atológia, Táncsics Mihály u. 34. - Telefon : 344 - 696
Orr-, fül-, gégészet
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Audiológia:

7.00
9.00
7.00
7.00
7.00

hétfő - péntek:

Ideggyógyászat
Szerda kivételével, hétfő - péntek:
P szichiátria
Szerda kivételével, hétfő - péntek:

- 12.00
- 12.00
- 12.00
- 12.00
- 12.00

Dr. N ém eth E leonóra
I létfő - péntek
:

7.0 0 -1 3 .0 0

Dr. Fazekas István
Hétfő - csütörtök :

13.00 - 14.30

8.00 - 14.00

Dr. Boldov Tibor gyerm ekgyógyász
Telefon : 345 - 915, m obil: 30 / 9395 - 326
Hétfő
:
8.00 - 12.00
Kedd
:
8.00 -12.00
Szerda
:
10.00 -12.00
14.00 - 15.00

8.00 - 12.00

Csütörtök
:
8.00 -12.00
Péntek
:
8.00 -12.00
Csecsemőtanácsadás szerdánként: 12.30 - 13.30

12.00 - 14.00
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Dr. S c h le r Szilvia g yerm ek gyógyász

Telefon : 345 - 924, mobil : 20 / 9 4 5 4 - 704

Aranykígyó P atik a. Kalmár köz. - Telefon : 343 - 940

Hétfő

7.30 - 11.00

I létfő - péntek

:

9.00 -18.00

Kedd

7.30 - 10.00

Szombat

:

9.00 -12.00

14.00 - 15.00

B alzsam Patik a, Klapka György út 3. - Telefon : 340 - 063

Szerda

7 .3 0 - 1 1 .3 0

Csütörtök

I létfő - péntek

:

7.30 -17.30

7.30 - 11.00

Péntek

Szombat

:

8.00 -12.00

7.30 - 11.00

Csecsemőtanácsadás keddenként: 12.30 - 13.30
Dr. Z silk a Ilon a g y erm ek g y óg y ász

Telefon : 346 - 368, mobil : 30 / 99 4 4 - 730
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( GYÓGYSZERTÁRAK:

Hétfő

8 .0 0 - 12.00

Kedd

10.00 - 12.00

M entha P atik a, Jedlik Ányos u. 12. - Telefon : 345 - 925

I létfő - péntek

:

8.00 -17.00

Szombat

:

8.00 -12.00

V ásártér Patik a, Széchenyi István út 81. - Telefon : 343 - 063

I létfő - péntek

:

8.00 -17.30

Szombat

:

8.00 -12.00
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14.00 - 15.00
Szerda

8 .0 0 - 12.00

Csütörtök

8 .0 0 - 12.00

Péntek

8 .0 0 - 12.00

Csecsemőtanácsadás csütörtökönként: 12.30 - 13.30

ÁLLATORVOSOK:
Dr. Győrí'i L a jo s, Táncsics Mihály u. 61.

Telefon : 342 - 480

Dr. Logodi A n n am ária, Sport u. 14.

Telefon : 343 - 306

Dr. M uravölgyi L ász ló , Gábor Áron u.

B ő r- é s N em ib eteg g o n d o z ó In tézet, Telefon : 340 - 011
Hétfő

9 .0 0 - 15.00

Kedd-szerda

9 .0 0 - 14.00

Csütörtök

csak a visszarendelt betegeknek
9 .0 0 - 13.00

Péntek

Telefon : 30 / 9468 - 862

Dr. N edeczky Á rpád, Jókai Mór tér 9.

Telefon : 342 - 367

Dr. R ép ási G ábor, Babits Mihály u. 9.

Telefon : 342 - 907

Teríték k ö lc s ö n z ő , Koppány vezér út 53.- Telefon : 344 - 168

ÜZLETEK NYITVATARTÁSI IDEJE:

I létfő
Kedd
Szerda

P ro-Food B t. ( Nagy b o lt) Koppány vezér út 111.

Hétfő - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:
:

6.00 - 17.00
6.00 - 12.00
8 .0 0 -1 0 .0 0

Csütörtök
Péntek

:
:
:

:
:

szünnap
14.00 - 18.00

H arm ónia V irá g b o lt, Csendes u. 4.- Telefon : 340 - 905

B e s t-o f A B C , Koppány vezér út

Hétfő - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:

14.00 - 18.00
szünnap
14.00 - 18.00

:

6.00 - 18.00
6.00 -12.00
7.00 - 10.00

1létfőtől péntekig :
Szombaton

8.00 - 11.00 és 14.00 - 17.00
8.00 -12.00

K ozm etika, Csendes u. 4. - Telefon : 340 - 905
K is - D u n a ABC, Koppány vezér út
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Hétfő - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:
:

7.00 - 17.00
7.00 - 12.00
8.00 - 10.00

Palackos gáz csere a bolt nyitvatartási időpontjával megegyezően.
B o r d á c s A B C , Aranyember u.

Hétfő - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:
:

7.00 - 17.00
7.00 - 13.00
7 .0 0 -1 1 .0 0

M ini A B C , Koppány vezér út 129. - Telefon : 341 - 835

Hétfő - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:
:

6.30 11.00,
6.30 - 11.00
9.00 - 11.00

15.00 -17.00

Páros héten :
Kedd
:
Szerdától szombatig:

14.00 - 20.00
8.00 - 14.00

Páratlan h é t:
Hétfőtől péntekig :

13.00 - 20.00
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Komárom - Koppánmonostor autóbusz menetrendje :

i ll 1VELÓDÉSI INTÉZMÉNYEK
I rokonai M űvelődési Központ, Komárom, Kelemen L. u. 7.

Komáromból indul munkanapokon :
4.10, 4.50, 5.00 táborig, 5.50, 6.25, 6.40 iskolai napokon, 7.3(1
táborig, 8.20, 10.00 táborig, 12.00,^12.55, 13.55 iskolai napokon és a
táborig, 14.30, 14.55, 15.4(1 táborig? 16.35, 17.25, 18.40 táborin.
19.50, 20.30, 22.30 Ácsra Monostoron keresztül.
Komáromból indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.10, 5.00 táborig, 6.25, 7.25 táborig, 8.55, 10.00 táborig, 12.00,
13.55, 15.25, 16.50, 17.30, 18.40 táborig, 19.50, 20.30, 22.40.
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Koppánmonostorról indul munkanapokon :
4.30, 5.10, 5.30 tábortól, 6.10, 6.45, 7.10 iskolai napokon, 7.55
tábortól, 8.40, 10.25 tábortól, 12.25, 13.15, 14.20, 14.50 iskolai
napokon és a tábortól, 15.15, 16.05 tábortól, 17.00, 17.45, 19.05
tábortól, 20.10, 20.50.
Koppánmonostorról indul szabad-, és munkaszüneti
napokon:
4.30, 5.30 tábortól, 6.40, 7.50 tábortól, 9.15, 10.25 tábortól, 12.25,
14.15, 15.45, 17.10, 17.50, 19.05, 20. 10,
20. 50

|t Iríon : 342 - 2 0 S
: 7.00 - 20.00
: 9 .0 0 -2 0 .0 0
: 13.00 - 18.00

i kilótól péntekig
t iiinbaton
V.r.árnap

Komáromi K isgaléria, Komárom, Kelemen L. u. 7.
It'lefon : 342 - 2 0 8
I létfőtől- péntekig
Szombaton
Vasárnap

: 7.00 - 20.00
: 9.00 - 20.00
: 13.00 - 18.00

K özösségi Ház, Komárom, Jedlik Ányos u. 8.
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Telefon : 340 - 140
1létfőtől - péntekig
Szombaton
Vasárnap

•_ 7.00 - 20.00
: 9.00 - 17.00
: zárva

Jókai Mór Filmszínház, Komárom, Táncsics Mihály u. 13.
Telefon : 340 - 165
Téli időszámításkor az előadások kezdete
17.00 és 19.00 óra
Nyári időszámításkor az előadások kezdete
18.00 és 20.00 óra
Szünnap

: csütörtök

Pénztár nyitás előadás kezdete előtt 2 órával.

J ó k a i M ór V á r o si K ö n y v tá r, Komárom, Táncsics Mihály u. 10.

Támogatóink a következő szolgáltatásokkal

Telefon : 344-631

állnak Önök rendelkezésére:

Keddtől péntekig :

9 .0 0 - 18.00

:

9.00 - 17.00

Szom baton

P ő cz e J ó z s e f , a u tó s z e r e lő m e s te r , Vendéglő u .l. - Tel.: 340 - 720

G y e r m e k k ö n y v tá r , Kom árom , Jedlik Á. u. 8.

Keddtől péntekig: 9 .0 0 - 18.00
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csütörtök: szünnap

:
I létfő
Keddtől péntekig :
Szombat
:

szünnap
8.00 - 15.00
8.00 - 14.00

D ó z s a G y ö rg y Á lt a lá n o s I s k o la K ö n y v tá ra , Koppány vezér üt f>‘1

I la r m ó n ia V ir á g b o lt, Czeglédi Lászlóné, C sendes u. 4.

Telefon: 3 4 0 - 6 8 8

Tel.: 340 - 905
I létfőtől péntekig :

8.00 - 11.00 és 14.00 - 17.00

Hétfő

14.00 - 15.00

Kedd

14.00 - 15.00

Szerda

szünnap

K o z m e tik a , C z e g lé d i G a b r ie lla , C sendes u. 4. - Tel.: 340 - 905

Csütörtök

14.30 - 15.30

Péntek

14.30 - 15.30

Szom bat

szünnap

Páros héten:
Kedd
:
‘Szerdától szombatig

14.00 - 20.00
8.00 - 14.00

Páratlan héten:
I létfőtől pé

13.00 -2 0 .0 0

Szombaton

T e n g e r é s z e ti M ú z e u m , Kom árom , Szabadság tér 1.

:

8 .0 0 - 1 2 .0 0
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Telefon : 34 0 - 011
I

Keddtől szom batig

RAIFFEISEN BANK RT

13.00 - 17.00

Vasárnap

10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

H e ly tö r té n e ti K iá llítá s , Komárom, Kelemen L. u.

Telefon : 3 4 4 - 697
:

13.00 - 17.00

Vasárnap

:

10.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

M o n o s to r i E rő d H a d k u ltú r a K ht. Telefon : 341 - 968, 540 - 582

C soportos látogatási lehetőség előre bejelentkezéssel
:

X

R aiffeisen
BANK

M indent tud, amit egy folyószámlának tudnia kell.
Amiben viszont egyedülálló:
1., Egyesíti a lakossági folyószámla és egy betéti számla előnyeit.
2., Sávonként változó, betéti hozamoknak megfelclú kamatok lekötés nélkül.

Keddtől - szom batig

Az erődben lévő kiállítás n a p o n ta

NAGYOBB SZÁM, MINT GONDOLNÁ
RAIFFEISEN ÉRTÉKSZÁMLA

9.00 - 16.00

3.,
4.,
5.,
6.,

Ingyenes nemzetközi bankkártya.
Korlátlan és díjmentes készpénzfelvétel a kijelölt bankjegykiadó automatákból.
Átutalások, közüzemi díjfizetések bonyolítása limitfigyeléssel.
24 órás hozzáférés telefonon.
Hívja a 34,345-125-ös telefonszámot, vagy érdeklődjön Komáromban
a Mártírok u. 14. szám alatt található fiókunkban.

Tartalomjegyzék
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koppá nmonost or i
ANEKDOTÁK
ÉS EGYÉB
Á llA E M E S É K

Előszó
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Forrott már a monostori szőlők leve rendesen. Két ember ballagott
hazafelé az úton az öreg Pflégeréktől egy jó kis murcizgatás után. Meg
megálltak, rágyújtottak, dödörögtek egymással jókedvűen. A Sós úthoz
i-rtek, amikor megszólalt az egyik, a vékony, szikár:
Lajos! Menjünk be a Csenge! pincébe még egy fél literre!
Neki éppenséggel útba esett e nemes hely, hiszen a temetővel átellenben lakott. O volt Koppánmonostor susztere, Felner István
clpészmester.
Hát, Pistikám - válaszolt a cimbora - nincs az a pénz, amiért még
rgy fél litert meg bírnék inni!
- ‘Iszen nem volt az olyan sok a Pflégeréknél, hogy ne menne el még
egy! - így a másik.
- Nem is úgy gondoltam öregem, hanem a bukszámban nincs az a
pénz, ami fél liter murcira elég volna.
Ezen aztán jót nevettek, majd miután sodortak egy cigarettát, rápöfIöntettek, és a Csengelék felé vették az irányt természetesen. A bort
majd a cipészmester fizeti. Megálltak még egy percet a pince előtt.
- Csak azt bánom Lajos, hogy miután kiköltöztünk a Stiglickertbe, a
sok vidám dolog, ami életünk során velünk megesett, mind-mind
feledésbe vész.
- Nem úgy van az, öregem! Én már annyit meséltem a négy unokám
nak az életemről, ha csak egy részét megjegyzik, már az is valami.
Aztán majd csak mesélnek rólunk az ő gyerekeiknek.
Ez az emlékkép villant be a képzeletembe, amikor elhatároztam,
hogy megpróbálok lejegyezni néhány történetet nagyapáim világából.
Felner papáról, aki anyai és Barassó papáról, aki apai ágon volt
nagyapánk, és nagyon szerettük mindkettőt.
De nemcsak az ő dolgaikról írnék, hiszen Koppánmonostoron annyi
vidámság történt azelőtt.
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Szegénységben éltek akkoriban az emberek, de szívükben gazdagok
voltak. Az emberek összetartottak, no meg össze is jártak egymás
szórakoztatására, még a mi gyermekkorunkban is. Mi meg csak
füleltünk, faltuk a felnőttek meséit, történeteit.
Azt sajnálom, hogy akkor melegében nem gyűjtötte össze senki
ezeket az anekdotákat. Abban bízom, talán még most sincs túl későn.
Ha sikerülne a faluban élő emberek emlékeiből néhány történetet le
jegyezni, azt talán szívesen olvasnák a fiatalok is, némi képet kapva
arról a régi szép monostori világról.
I
Az állatmesék meg amellett, hogy némelyik talán rejt magában
valamiféle tanulságot is, felhívja a figyelmet arra a csodálatosan szép
bennünket itt,
környezetre,
természeti
amely
körülvesz
Koppánmonostoron.

Barassó Péter
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A Julis
Bágyadtan bámult be az októberi nap a suszteráj kicsinyke ablakán.
Sok mindent nem láthatott, mert a félig nyitott ajtón csak úgy tódult ki
n dohányfüst. Bentről vidám kvaterkázás hangjai hallatszottak.
Pótítsak, suszter?! - kérdezte az egyik atyafi a Felner papát, aki a kis
i ipészasztal fiókjából kotorászta elő az aprópénzt, hogy - ki tudja
hányadszor - küldje el valamelyik fiát demizsonnal a Csenge! pincébe.
Ez a jelenet persze cseppet sem volt ritkaságba menő, mivel a bará
tok gyakorta összejöttek a cipészműhelyben egy kis jó iszogatásra,
beszélgetésre. Lehettek vagy öten-hatan, csoda, hogy elfértek a csöpp
helyen. Ráadásul az öreg cipészen kívül volt a suszterájnak egy állandó
lakója, a Julis. Julis volt a malacka, aki úgy élt a műhelyben, mint egy
családtag. Nagyapám kényeztette, beszélgetett hozzá. Julisnak persze
roppant mód tetszett a társasági élet, hiszen nem csak a Felner papá
nak volt a kedvence, a cimborák is szerették a suszterasztal alatt szu
szogó, röfögő jószágot. Senki sem gondolta, hogy Julis valaha is a böllér kése alatt fog
eltávozni az árnyék
világból.
Ámde történt azon
a nevezetes verő
fényes októberi na
pon, hogy a sokadik
demizsonból is elfo
gyott a jófajta Csen
ge! bor, mely-nek
hatására a cimborák
gyomrából a szom
júságot immár ki
szorította az éhség.
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Amely, mint tudjuk, igen nagy úr. Főképp, ha a a jó rizling sava is m<n
dóssá az ember fiának a gyomorfalát.
Amikor a hangulat a tetőfokára hágott, - mivel a Felnerék éléskan i
rájában sem voltak nagy tartalékok (nyolc gyerek mellett ez tálán
érthető) - nem volt mivel csillapítani az éhséget.
1
Ezért aztán a suszterasztal alá terelődött a figyelem, és a Felner papn
kimondta a halálos ítéletet: - Megdöglő, Julis!
Az elhatározást tett követte. Megölték, megpörzsölték, megsütötték <1
malackát. Be is lakmároztak a finom sülthúsból.
így lett hát gyászos vége a szegény Julisnak, de hát a legtöbb disz
nónak előbb vagy utóbb úgyis csak ez a sors jut.
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Valószínű, hogy a malacpecsenyére újra megszomjaztak a cimborák.
S mivel a demizson újra üres volt, a Felner fiúk meg már elaludtak, az
is nagyon valószínű, hogy a jó barátok a Csenge! pince felé vették az
irányt.

A M eszes saroknál
Felner nagyapám szenvedélyes horgász volt. Főleg a csukászást
szerette, és ritkította is őket eredményesen. Akkor még szép számmal
volt ragadozóhal a Kis-Dunában, és hatalmas példányok is horogra
akadtak.
Emlékszem, úgy tíz-tizenkét évesek lehettünk Pali öcsémmel, magas
ságunk meghaladta a métert. A papa akkora csukával tért meg, hogy
a vállunkra vetett seprűnyélről a földet verte a farka. Nem is csuka volt
az, hanem inkább kisebb krokodil.
Nemigen volt akkor bambusznyél, kisherkályi bambusszal horgászott
akkor a papa, ahogyan ő a mogyoróbotjait nevezte. A zsinór meg
faragott falapocskákra volt felcsévélve. Mégis nagyritkán maradt üres a
szákja.

Kedvenc helye a Meszes sarok volt; hol a gyümölcsös, hol a Kerek
sziget felőli oldalon pakolta be a csukázó „vercájgját” . Berva moped
jének messziről megismerte mindenki a hangját.
Letisztultak már a borok Monostoron. A november eleji ajándék nap
sütés elolvasztotta a hajnali deret a növényeken, a vízben aranysárga
levelek kergették egymást.
Felner papa tizenegy órási csukakapásra várt. Jó néhány hal volt már
a szákjában, és mivel minden fogás után jót kortyolt a hegy levéből, az
üveg - merthogy az üres üvegnek nagy becsülete nincsen - dicstelenül
hevert a hátizsákja mellett.
Ekkor eltűnt az egyik nagy csukázódugó. Papa a szokásos „Zutty!”
felkiáltással bevágott, és már húzta is ki a jókora csukát. Most viszont
elmaradt a szokásos szertartás, a borosüveg meghúzása.
Egy cipészmester meg csak nem iszik vizet! Téblábolt, kínlódott, mint
aki nem találja a helyét.
Látta ezt a másik horgász a túlsó partról, akinek aznap nem volt
szerencséje, bora viszont annál több. Emelgette is a kis demizsont
lépten-nyomon, főleg, hogy látta a papa kínlódását.
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- Nem vagy szomjas, öregem?! - vetette oda neki.
- Nem a kórság! - pislant fel a remény lángocskája a szikár susztei
ben.
- Hát, akkor dobd át az üvegedet, majd töltök bele! - biztatta a cini
V
bora.
Felner papa gondosan rákötötte a csukázóra a palackot, és a
második próbálkozás után az nagyot cuppant az iszapban.
Eközben a távolabb lévő vercájgot gyomrolni kezdte egy csuka.
- Megy ám! - kiáltotta, és odasietett. A borfejtés fenséges folyamatai
így nem kísérhette figyelemmel. Mire kivonszolta a partra a termete-",
csukát, a koma is végzett odaát. De nem ám bort öntött az üvegbe,
hanem vizet!
- Gyün ám! - örvendezett nagyapám, mosolygó szájában billegett a
szipka, amit mindig a fogai közé szorított, ha beszélt.
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De hova is beszélek, hiszen nem is volt foga szegénynek! Hiába
csinált neki édesapám műfogsort, nemigen használta.
A préssajtot úgy ette, hogy centis kockákra felaprította.
Egyszer apám megkérdezte: - Fater! Hogyan lehet már így enni a
préssajtot?!
Felner papa így válaszolt: - Fiam! Az mind buta ember, aki a préssaj
tot nem kockára vágva eszi!
Nos, miután kissé lemosta a zöld palackot, nagy sóhajtással a
szájához emelte. De az első korty után már röptette is bele a vízbe, a
halak közé.
Hogy mit mondott ezután a pukkadozó cimborának, arról ne
szóljunk. Összepakolt csukát, vercájgot, felpattant a Bervára, és
elfüstölgött.
De azért estére, amikor a Csenge! pincében összejött a társaság, a
Felner papa mérge is elpárolgott, és nevetve mesélte a cimboráinak a
csúfos esetét a vízzel.

Nagyapám kulacsa
Féltett ereklyeként őrzök egy alumínium katonakulacsot. Egyik
oldalára ez van rávésve: „Emlék a galíciai vérmezőről 1916. gfr.
Barassó Lajos” . A gfr. természetesen nem a gróf rövidítése, hanem az
úrvezetőé. Boldogult nagyapámé volt, aki megjárta az első
világháború poklát és a szibériai hadifogságot. Háborús meséiből
sajnos nem sok maradt meg bennünk, mert gyerekkorunkban mi már
javában vívtuk a saját nagy csatáinkat, a „katonásdit” . Ezért aztán
amikor a bablevest kanalaztuk az öreg kálmánkörtefa árnyékában
egymás kezéből kapkodva ki az orosz kanalat, mely átmenet volt az
evőkanál és a merőkanál között, s amelyet a papa hozott a hadi
fogságából; a délutáni Szajkóvár elleni ostrom járt a fejünkben, és nem
az ő elbeszélésére figyeltünk. Azért néhány történet megmaradt ben
nem, főleg a hadifogságról.
Vitte a katonavonat a bakákat országokon keresztül, sok-sok állomá
son megállva. A legtöbb rendes német és osztrák váróterem ajtaján ott
függött a tábla: Eingang (bejárat) és Ausgang (kijárat). Egyszer az egyik
monostori honvéd elkezdi ingatni a fejét, és halkan mormogja: „Nem
értem, nem értem...”
- Mit nem értöl, komám?! - faggatja a társa.
- Hát azt, hogy ez a vonat alighanem valahogy körbejár velünk.
- A körösztanyád térgyekalácsa! Má’ mér’ járna körbe? - így a másik.
- Csak azér’, mert én világosan emlékszem, hogy Auszgangban már
jártunk egyszer!
Volt is aztán nagy hahotázás. Itthon meg elterjedt a mondás:
„Bejártam én már egész Németországot, még Auszgangban is voltam!
Ülnek a bakák a tábori latrinán, ki-ki a saját nagy dolgával van
elfoglalva. Egyszer az egyik éktelenül elkezd röhögni.
- Neked meg mi a franctól lett ilyen jókedved?! Nem ölig a bajunk
ebben a farkasordító hidegben?! - korholja a szomszédja.
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- Hát csak az jutott az eszembe, hogy otthon is ölig messzi volt a/
árnyíkszék a házunktul. Ezér’ aztán, ha a fröccstül ki köllött mennem,
mindig csak megálltam a házunk sarkánál. Szegíny idesnyám pörűt r.
velem ölöget, hogy aszonygya: „Fijam, nem tunná egy kicsit messzeh
menni?!
Hát most má’ ipp’ ölég messzire együttem a házunk sarkátul, hoiy
evígezzem a dogomat.
cM>

178

Vágni lehetett a dohányfüstöt a kis faházban, valahol
Oroszországban. A sűrű füst keveredett a vodka, meg a kvassz lenyeli
és kilélegzett émelyítő szagával. A kvassz is jellegzetes orosz ital, talán
a sörhöz hasonlít, csak annál gyengébb. Barassó papa sokszor csinált
itthon gyerekkorunkban, mi is megkóstoluk egyszer-egyszer, persze
csak kíváncsiságból
Szóval jellegzetes illata volt a csöpp szobácskának, melyben néhány
hadifogoly és egy nagydarab kozák tartózkodott.
A nagy ember vedelte az italt nyakló nélkül. A magyarok csak mód
jával egy kevéske kvasszt kortyolgattak, mert már alig tudták nyelni a

nyálukat. A kis asztal közepén ugyanis egy egész sült liba pihent, és
h-nséges illata gigászi harcot vívott a dohányfüst, a vodka és a kvassz
szagával.
A nagydarab orosz meg csak ivott, füstölt és táncolt, felverte a kis
■./óba döngölt padlójáról a port. A foglyok csak nézték őt és az imád•.ágos m adarat az asztalon.
Az orosz lerúgta csizmáit, úgy táncolt, mint egy szibériai maral
•izarvasbika, nagyokat szökkenve. Már elmúlhatott éjfél, amikor a
vodka és a kvassz legyűrte, és a kis szoba sarkában eldőlt, mint a faj
ijai fenyő. Csak az egyenletes horkolása mutatta, hogy nem halt meg,
csak alszik.
A magyarok csak ezt várták. Vezényszó sem kellett, mint a sáskák,
úgy lepték le a sült libát. A kint őrködő kutyának nem kellett volna
sokat szopogatni a csontokat, ha kivitték volna neki.
Mert nagyapám mindenre gondolt. - A csontokat dobáljátok
szerteszét a padlón - mondta a társainak.
Ezután ők is nyugovóra tértek a jóllakottság mámorító érzésével.
Hanem eljött a reggel. A foglyok már rég fent voltak, mert hiszen
melyik rab madár tud nyugodtan aludni a kalitkában?
A nagydarab kozák is feleszmélt, és gyomrát nemcsak az elfogyasz
tott ital, hanem a feneketlen éhség is roppant mód mardosta. Imigyen
fordult nagyapámhoz: - Lajs! Doéli guszi vecserom?, hát hogy meget
tük tegnap este a libát?
A papa természetesen kész volt a válasszal: - Doéli, doéli... megettük,
persze megettük. Hát nem látod a csontjait a földön?!
A kozák elmerengett, azután köpött egyet a padlóra. Hogy a nagy
éhségen kívül még mire gondolt, csak a Jó Isten tudja. Lehet, hogy az
édesanyjára, aki a sült libát küldte, és talán sohasem tudhatta meg,
hogy a fia nem evett belőle.
38
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No, azután a papa elkerült egy orosz családhoz munkára. Valami
molnárféle lehetett a gazda, Zotyé Kuzmicsnak hívták. Molnárnak kel-
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lett lennie, mert a nagyapám egy menyecskéről is mesélt, aki zsákok
ba szedett valamit, lisztet, vagy korpát egy szűk kis kamrácskában. Jól
behajolva ott kotorászott a testes orosz nő naphosszat.
De más is történt ám! A papa kifigyelte, - véletlenül, vagy
szándékosan, nem tudni - hogy mindennap ugyanabban az időben
megjelent a nő kedvese, és hát, megtörtént a dolog. De úgy ám, hogy
a liszt, vagy korpa kotorászása sem szünetelt, hiszen fentről meg jött az
anyag.
Egyik nap meg csak nem jött a legény a szokott időben, se egy, se kél
óra múlva. A papa meg gondolta magában, hogy jobb lesz, ha nem
szakad meg a folytonosság, megnézte, hogy tiszta e a levegő, és szépen
besorolt a legény helyére.
A menyecske meg nyilván érezhetett valami különbséget, mer olyal
tett, amit máskor nem szokott. Hátranézett. Lett azután nagy csihi
puhi, a papa csak jót akart, mégis alig győzött menekülni.
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Zotyé Kuzmics egyszer elment a városba. Nagyapám kettesben
maradt a gazda termetes feleségével. Tettek-vettek a ház körül, mire
eljött az este.
- No, Lajos, gyere velem - mondta, vagy mutatta Sziklityéja. Valami
szűkös ólba, vagy kamrába vonultak kettesben. Az asszony elővett a
szoknyája zsebéből egy skatulya gyufát, és elkezdte gyújtogatni, mintha
keresne valamit. A gyufa ellobbant, újat gyújtott. A papa meg csak állt,
és tekingetett mindenfelé, segített a keresésben. Nem gondolt ő semmi
másra, tán a matróna külleme miatt, meg mégiscsak a gazda
feleségéről volt szó.
Ahogy fogytak a gyufaszálak a skatulyából, Sziklityéja úgy lett egyre
türelmetlenebb és idegesebb. Mikor aztán az utolsó szál is elpislogott,
dühbe gurult: - Tü durák! (te együgyű) - förmedt rá nagyapámra, s
azzal nagy mérgesen kituszkolta a titkos helyről.
Hát ilyen eset is megtörtént a papával, bár úgy gondolom, hogy az
efféle csak ritkábban.

H azatérés után
1919-ben jött haza a Barassó papa a fogságból. Még a fronton
ígéretet tett haldokló bajtársának, hogy ha a Jó Isten hazasegíti, gondoskodni fog annak özvegyéről. így azután feleségül vette szépemlékű
nagyanyámat, született Peresztegi Margitot.
A papa itthon igen gazdag életutat járt be, már ami a foglalkozásait
l'i illeti. Volt hegyőr, kisbíró, gazdálkodó, postás, fűtő a Lukács
gőzösön, fűtő a városházán. Jó kézügyességgel bírt, szinte minden
mesterséghez értett valamennyit. Olyan játékot készített nekünk
például, hogy két bádog ember fűrészelt egy parafa dugót. A kályha
tetejére kellett tenni, és a meleg hozta mozgásba a figurákat.
Emellett a zenélés sem volt tőle idegen, harmonikázott, hegedült, ha
kellett. Volt egy mondása: “Citerálj fiam! A citerát is én csináltam,
légedet is én csináltalak, hát citerálj!
Egyszer mondta neki az édesapán: - Papa! Hogyan mer maga eljárni
muzsikálni lakodalmakba, hiszen négy-öt nótánál nemigen tud többet
eljátszani!
- Fiam! - válaszolt a nagyapám,- vacsora után olyan részeg ott már
mindenki, azt hiszed, hogy nem mindegy már azoknak, mit
muzsikálok?!
Igen jól megtanulta az orosz nyelvet. A nagy ünnepeken mindig a
Barassó bácsit hívták tolmácsnak, ha szovjet vendég is volt. Emlékszem
egy ilyen esetre a monostori kultúrházban. A papa felballagott a szín
padra, és így kezdte a fordítást: “ Hát kérem, azt mondja az orosz... Ez
persze némi derültséget keltett a nézőközönségben.
De nemcsak hogy jól beszélt oroszul, nagyon sok közmondást meg
anekdotát hozott a földjükről. Azután amikor fürdőőr is volt a KisDunán, a testes orosz nők úgy körülülték a kocsma alatti zöld gyepen,
mint a török basát a háremhölgyek. De dőltek is ám a nevetéstől,
amikor a papa elkezdett nekik mesélni oroszul.
Egyszer egy hölgy, ő történetesen magyar volt, így fordult
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nagyapámhoz: - Jaj, Barassó bácsi! Olyan nagy bajban vagyok, nem
■
hoztam fürdőruhát, most meg már úgy megfürödnék!
- Sose búsuljon angyalka! Melltartó csak van magán, meg ott az a
pöttyös kendő a fején. Menjen csak be a vízbe, csinálok én magánulabból a kendőből fürdőruhát!- így a papa.
I
Úgy is lett. A menyecske begázolt jó derékig, a papa meg a víz aluli
ráadta kendőből összehozott fürdőruhaalsót. Igen ám, de amikor mái
majdnem készen volt, addig matatott, hogy a keze véletlenül mindi<|
megcsúszott egy bizonyos helyen, és kezdhette elölről az öltöztetést. A
hölgy meg hangos sikkantásokkal fejezte ki nemtetszését, vagy tel
■
szését.
Pár hét múlva újra megjelent ez a hölgy. A papa mindjárt meg Í-.
kérdezte őt: - No angyalka, csináljak-e fürdőruhát?
1
- Köszönöm, Barassó bácsi! Van már, aki megcsinálja!
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Kedvelte a szebbik nemet. Postás szolgálata alatt sok táviratot kihoi
dott hivatali idő után is. Amikor Monostoron is megjelentek az orosz
katonák, az egyik „táviratos” háznál ez történt. A megrémüli
fehérnépet imigyen próbálta nyugtatni a katona: Harassó mamkéi,
W
harassó. Jól van, jól van, mamka...
A menyecske halálra váltan rebegte magában, amikor egyedül
maradt:
- Szűzmária, idesanyám! Hát ezek most gyüttek ide, hát vajon hunnan tudja már, hogy idejár a Barassó!?
■

Szeretett horgászni ő is, akár a Felner papa. A Rabóczki bácsi is nagy
barátja volt, gyakran mentek horgászni együtt, csónakkal a Kis-Dunán.
Ilyenkor nagyapám húzta a két nehéz evezőt, menetiránynak háttal, az

'(| Rabóczki meg a ladik farában lógatta az ő lapátját nagy sza
b i leiemmel, ahogy az egy igazi kormányoshoz illik. De még oda is
.,-i >ll a nagyapámnak: - Húzd csak, öregem! Majd elkormányzom én!
Mintha legalábbis az lett volna a dolog nehezebbik része, nem ám a
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l'.'l böszme evezővel lapátolni a vizet.
I gyszer a papa talált egy hatalmas balint a Kis-Dunán. El volt kábula hal, valószínű, hajólapát csapta meg. Felkötözte a kerékpárra, és
|n lassan tekert az Újsoron, hogy mindenki megcsodálhassa a nagy
Ingást.
A Kemenesi Dezső bácsi ugratta is sokáig: - Hallom öregem, hány
szor is elfelejtetted bevenni a kanyart a Szent János-szobornál!

A csókapörkölt
Főzni is igen jól tudott. Abban az időben a monostori szigetben
lomegével költöttek a vetési varjak, így az éppen csak kirepülős var
iakból főzött fenséges csókapörkölt nyár elején gyakorta szerepelt az
étlapon.
Nagyapám a Tornyos villa alatt nagy üstben rotyogtatta a pompás
ételt. A komáromi városháza dolgozói részére készítette, akik szívesen
kirándultak Monostorra. Jöttek is szép számmal, egyik család a másik
után.
Nagyapám számolgatta is őket, közben az üst tartalmát is méregette,
összevetve az erősen felduzzadt létszámmal. Amikor látta, hogy újabb
és újabb családok érkeznek, akkor sem esett kétségbe, mindig lebal
lagott az alumíniumbögrével a Dunára, megmerítette, és feljavította a
pörköltet, legalábbis a mennyiségét. Mert a jó sűrű szaft már odalett.
De a városi vendégeknek így is nagyon ízlett a csókapörkölt, és jól
lakhatott mindenki.
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K utyaszanatórium
Élt Monostoron egy idősebb hölgy. Volt neki egy agyonkényezteti dl
ölebe, amolyan pincsiféle. Megkapott az minden finomságot, ami ■
kutya szem-szájnak ingere. Ettől azután, meg a sok tespedéstől el n
hízott rendesen, majd pedig teljes étvágytalanságba esett. Asszonya
hiába kínálgatta a legjobb fogásokkal, melyeket a monostori gyerekei',
talán csak elsőáldozásuk ünnepén ehettek, a pincsi csak unottan
megszimatolta, hozzá nem nyúlt semmihez. A hölgy teljesen kétségbe
'■
volt esve.
Éppen jókor kopogtatott be a postás, a nagyságos asszony sírással
küszködve fordult hozzá: - Jaj, de nagy bánatom van, kedves Barasso
úr!
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11
- Mi a baj, nagyságos asszony?- kérdezte nagyapám.
- Az én drága kutyuskám beteg! Hiába kínálom csirkemájjal, tejbe
aprított kuglóffal, nem nyúl ő már semmihez- kesergett az asszony.
- Sose búsuljon a nagyságos asszony, tessék csak rám bízni a kis
beteget, majd én kigyógyítom. Nemrégen rendeztem be otthon egy
szanatóriumot az ilyen beteg kutyuskák számára. Tessék csak betenni
egy szatyorba, én ígérem, hogy egy hét múlva gyógyultan kapja vissza
a nagyságos asszony.
Úgy is lett, a papa otthon bezárta egy üres disznóólba a nagybeteget,
csak vizet tett elé. Telt-múlt az idő, a kutyadoktor meg is feledkezett a
páciensről. Majd a kúra negyedik napján jutott eszébe, hogy meg
nézze, javult-e az állapota. Egy darabka száraz kenyeret hajított elé, s
lássatok csudát: Az öleb, mint az oroszlán, úgy esett neki a kenyérnek,
és rágás nélkül nyelte lefelé, fuldokolva.
„No úgy látszik, a beteg kigyógyult a nyavalyájából” - állapította
meg a nagyapám, és másnap visszavitte aggódó gazdájához.
- Nagyságos asszonyom! Hál’ Istennek, meg a szanatóriumi kezelés
nek, az ön drága kutyuskája teljesen meggyógyult. De azért arra tessen
vigyázni, hogy az első időkben csak egy kis kenyérkét adjon neki,

u'inmi hús és semmi cukmisság. A gyomra ugyanis még egy kicsit
Uyenge szegénykének.
I lát a nagyságos asszony teljesen odavolt a gyönyörűségtől, és nem
időzött hálálkodni a nagyapámnak.

M edve a szigetben
Negyvenöt után a monostori sziget a termelőszövetkezet tulajdonába
került a benne lévő grófi gyümölcsössel együtt. Akkor még bőven tér
mérték a fák az almát, körtét, szilvát. A szegény monostori nép meg
természetesen szorgalmasan szedte a gyümölcsöket. Az elnök úgy
próbálta elriasztani a szedőket, hogy elhíresztelte: „Emberek!
Vigyázzanak, mert medve van a monostori szigetben. És ez egy
vérszomjas ragadozó, emellett nagyon szereti a gyümölcsöt, és nagyon
nem szereti, ha megzavarják csemegézés közben.” Volt, aki elhitte, volt,
aki nem.
Abban az időben János is bejárt a szigetbe egy takaros kis menyecs
kével, no nem kimondottan gyümölcsöt szedni. És mivel a mosolygó
almáknál többre értékelte kedvese piros orcáját, a medveveszély egyál
talán nem rettentette vissza attól, hogy továbbra is a gyümölcsös nagy
fái alatt legyen a titkos találkák színhelye.
A nagyapám persze tudott a dologról, de a János ezt nem tudta.
Egyszer együtt ittak a kocsmában, és sok minden szóba jött, többek
között a medve is.
- Te Lajos! Hallottad, hogy medve van a gyümölcsösben? - kezdte
János.
- Ki ne hallotta volna! A medve igen veszélyes tud ám lenni, én
Oroszországban sok véres tragédiáról hallottam annak idején. A
gyümölcsöt meg igen szereti- tódított a papa.
- Hát én majd akkor hiszem el a létezését, ha ezzel a két szememmel
látom! - tamáskodott János.
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- Látni még én sem láttam, csak a nyomait- vette át a szót a Barassú
papa. - A minap a Nagy-Pipagyújtó medrén mentem át a szigetbe, <••.
ott voltak a nyomai az iszapban.
- Ne bolondozz! És milyen nyomai vannak a medvének? - hökkenl
meg János.
- Hát, nem tudom, én Oroszországban igen sok medvenyomot lát'
tam, de azok nem így néztek ki. Ez a mi medvénk nagyon különleges
szerzet lehet!
- Aztán miért? - kérdezte János nagy érdeklődéssel.
- Hát, csak azért, mert a mellső lábnyomai a körömcipőéhez hason
lítottak, a hátsókon meg, mintha bakancsot hordana.
Erre János már egy kicsit elsápadt, aztán kitört belőle a nevetés:
- Te bitang, hát ezek szerint te már mindent tudsz!

M isebor és tejberizsa
Géza bácsi a May László plébános úrtól vett bort a disznóölésre, aki
lildva lévőén nemcsak lelkipásztorként, hanem bortermelőként is
kiválóan megállta a helyét. Szóval, Géza bácsi vitt egy tízliteres demizsonnal a jó nedűből, hogy azzal majd kimuzsikálják a disznóölést, meg
a tort. De valahogyan nem ízlett neki, amikor otthon megkóstolta.
Tüstént vissza is vitte, de a plébános úr házon kívül volt. így a
házvezetőnője nyitott ajtót.
- Tessék megmondani a tisztelendő úrnak, hogy az a bor nem jó!- tért
rá a lényegre Géza bácsi.
- Hát ilyet aztán ne tessék mondani, hiszen a tisztelendő úr még misé
zésre is ezt használja!- szabadkozott az asszony.
- Kérem! Az lehet, hogy misézésre jó, de disznóölésre nem való,
mondja meg a plébános úrnak!- vágta rá Géza bácsi, s azzal távozott.
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M ese az elcsú szás lóról
Szabó papa volt nagyapámék násza. Kisherkályról hordta a tejet
Monostorra, és mi tagadás, az út végén ő is megszomjazott. Ilyenkor
bement nagyapámékhoz, és a bajba jutott ember hangján szólt a
Barassó papához: - Gyere már nászom, légy szíves, elcsúszott a lovam,
segítsd már fölállítani.
Papa ilyenkor készségesen ugrott a segítségnyújtásra. No persze
valamelyik pincébe mentek, mert a lónak természetesen kutya baja
sem volt. Az eset jó párszor megismétlődött. Amikor a Szabó papa
megjelent a szokott időben, nagyapám már ment is vele.
Egyszer már a nagymama, aki végtelen jóhiszemű asszony volt, csak
megszólalt: - Idehallgasson nászuram! Nem olyan szegény ember
maga. A Jó Isten áldja meg, miért nem vesz már magának egy rendes
lovat, amelyik nem esik el lépten-nyomon!

Tetőt készített az ácsmester egy háznál. A háziak hasztalan próbálták
marasztalni ebédre, hajthatatlan volt: - Megyek haza, főzött otthon az
asszony - mondogatta.
- Mi volt az ebéd Géza bácsi? - kérdezte valaki a háziak közül.
- Babcsuspájz ( főzelék ) volt fiacskám, meg fasérozott- válaszolt a
mester.
Másnap ismét megkérdezték: - Mi volt az ebéd, Géza bácsi?
- Máma csak egy kis sz.. rizsa volt fiacskám - mormogta.
- De biztos volt rajta valami hús is - erősködött a kérdező.
- Dehogy volt azon hús, fiacskám! Csak egy kis sz.. fahéj - fakadt ki
a mester. A tejberizsa minden bizonnyal nem tartozhatott a kedvenc
ételei közé.
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Esti sétalovaglás
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Két testvér ballagott Komáromból hazafelé, át a monostori réten a
nagynyárfás úton. Az egyik vagy fáradt volt, vagy csak lusta, imigyen
szólt fivéréhez: - Testvér! Fizetek neked fél liter rumot a Matus
csárdában, ha elviszel a hátadon odáig. A testvér igen szerethette a
rumot, mert kertelés nélkül ráállt az alkura.
A Matus csárda a Posta-rét felső végénél működött, és sok érdekes
dolog történhetett öreg falai között. Többek között az is, hogy kishal
úszkált a borban. Hiába közel volt a Kis-Duna.
Nos, hát elindult a különös pár, testvér a testvér hátán. Nyögött,
izzadt, fújtatott nagyokat a „hátasló” , de a lelki szemei előtt ott lebegett
a fél liter rum pompás látványa, és ez megsokszorozta az erejét. Nagy
keservesen felért a Rukken-tó magasságában lévő dombra, és itt már
szinte a szájában érezte a rum fenséges ízét, amelytől már nem is volt
annyira távol. Az út meg már inkább enyhén lejtett, úgyhogy nagy baj
már nem lehetett.

Igen ám, de a zsoké meg kezdte magát csehül érezni a nyeregben,
mert a Matus csárda vészesen közeledett. Vadul elkezdte hát sarkanlyúzni, meg a könyökével biztatni a fújtató paripát: - Gyerünk,
gyorsabban! Bezárnak a Matusék, mire odacammogsz!
- Pisti, ne marhulj, mert ledoblak! - förmedt rá a testvére. De a Pisti
csak nem nyugodott, szünet nélkül sarkantyúzta a fivért.
A vége aztán az lett, hogy a ló ledobta a lovast, aki jól kipihente
magát útközben, és könnyűszerrel elnyargalt a tajtékzó bátyja elől, aki
természetesen elvesztette a fogadást.
Pedig már igazán nem voltak messzire a Matus csárdától.

Volgái halászlé
Péter bácsi volt a csősz a kaszálón és a gyümölcsösben. Őrizte a cso
port vagyonát reggeltől estig, hétköznap, ünnepnap. Felesége jó
monostori feleség módjára vitte neki az ebédet. így történt ez azon a
vasárnapon is, finom falusi paprikáscsirkét hozott nokedlival. Az ebéd
elköltése után Péter bácsi megiszogatta a maga fél liter borát, kicsikét
beszélgettek az asszonnyal az élet dolgairól, majd miután elbúcsúztak
egymástól, az öreg csősz elnyújtózott a jó illatú fűben, és elszunnyadt.
Kellemes fűzfafüst illata csapta meg az orrát, amikor felébredt.
Ösztönös kíváncsisága, no meg a szolgálat tüstént a Meszes sarok felé
vezette, ahol egy orosz tiszt horgászott. Azaz hogy nem horgászott,
hanem egy kis fazékban rotyogtatott valamit a tűz fölött. Péter bácsi
odament hozzá, és köszöntötte illendően: - Drasztutyi tovaris! A tiszt
szívélyesen fogadta, és „szagyisz papka” szavakkal hellyel kínálta. Az
öreg leült egy kidőlt fűzfatörzsre, és figyelte a katonaember
serénykedését, aki egy zsebkendő féle rongyba rakta a néhány dürgencset, amit a délelőtt folyamán kifogott a Kis-Dunából. Csak úgy,
pucolatlanul. A rongy négy sarkát összekötötte, egy fej hagymát dobott
a lobogó vízbe a hal mellé.
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Forrt, zubogott a ,,halié” , Péter bácsi gyomrában meg elkezdtek
mozgolódni a finom szaftos nokedlik. Negyedóra múlva már készen r.
volt a volgai halászlé- Nu, papka, igyí, kusáj! - Gyere papa, egyél! - dörrentett rá a tiszt u
sápadozó öreg csőszre.
1
Péter bácsi hiába tiltakozott kézzel-lábbal, hogy így, meg úgy, hogv
nem éhes, a felesége hozott már ebédet, a katona olyan szúrós szem*
mel nézett rá, mint aki vérig van sértve.
Szegény öreg magába erőltetett néhány kanállal megköszönte
illedelmesen: - Szpasziba, doszvidányija!
Aztán elsietett, de csak az első almafáig jutott el. Ott aztán a finom
vasárnapi ebéd meglehetősen méltatlan helyre került, a volgai halász
lével együtt.
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P ü n kösd
Két atyafi iszogatott a Székely csárdában piros pünkösd napján.
Amikor a hangulatuk már elég rózsaszínné vált, megszólalt az egyik, aki
mélyen vallásos volt: Gyűjjön koma, elballagunk a pünkösdi misére!
- Nem nekem való hely az, ott csak a pap iszik, az is csak keveset ódzkodott a másik, aki nem sokat koptatta a templomkilincset.
- Gyűjjön csak, előtte minálunk megfrüstökölünk, iszunk egy fél litert
- erősködött a cimbora.
Ez már hatott, átkerekeztek az erdőn, át Újszálláspusztán, és kellően
megéhezve, megszomjazva értek haza.
A gazda kiment a kamrába, hozott be sonkát, bort, meg két füstölt
disznókörmöt az ebédfőzéshez. Eszegettek, iszogattak, a füstölt körmök
az asztalon várták, hogy a gazdasszony kezelésbe vegye őket.
Egyszercsak a hitetlen koma marokra fogta az egyik körmöt, ráfogta
a gazdára, és imigyen kiáltott fel: - Ne pisztoly, ne körömi!

Az meg elsápadt, és halkan rebegte: - Ujj, ujj! Ne játsszon ezzel
kedves komám! Mert, ha a Jó Isten akarja, még a disznóköröm is elsül
het!
No aztán elindultak a misére. A pap kijött díszes ruhájában, és
elkezdte a ceremóniát. A hitetlen koma odasúgta a vallásosnak.
- Testvér, ez a pünkösd?
- Nem, ez a tisztelendő úr! De figyeljen csak komám! - biztatta a
társa.
A pap latinul mondta a misét, éppen ott tartott, hogy: Per omnia
székula, székulórum.
Megszólalt erre a hitetlen koma: - Hájjá, koma?! Ez is aszongya,
hogy a Székelynél van a jó rum!
Aztán egy kicsit el is nyomta az álom, csak a mise végén riadt fel. így
szólt a komájához: Testvér! Ez a pünkösd?
- Ez bizony koma! - büszkélkedett a másik vallási áhítattal. Amaz meg
csak annyit morgott a bajusz alatt, borgőzös aggyal:
- Na fene a jó dógát, nem ilyennek kípzetem itet.

A fogadás
Aratták a kenyérgabonát a herkályi határban. Persze kaszásokkal,
marokszedőkkel, kötélterítőkkel, keperakókkal.
Hegedűs bácsi volt az elsőkaszás, mögötte néhány fiatal legény.
Amikor elérkezett a nyolcórai pipahuja ( cigarettaszünet ) ideje, az
öreg megszólalt: - Fiaim! Fogadok veletek öt liter Csenge! borban, hogy
innen hazakiáltok az anyjukomnak, hozzon nekem két deci kisüsti
pálinkát fél órán belül.
A legények annyira lehetetlennek tartották ezt, hogy bátran bele
csaptak az elsőkaszás tenyerébe. Hát, már hogy is menne el az öreg
hangja Felsőhegyig, tán még a herkályi sorompóig se!

- Milyen jó lesz ledönteni estére az öt litert a Csenge! picében! •
köszörülték a torkukat.
Hegedűs bácsi kiment az akácfa árnyékából, két kezét a szája elé tar
tóttá, és elkurjantotta magát, ahogy csak a torkán kifért:
- Anyjuk! Hozzá’ nekem kétdeci kisüstit!
Jót mosolyogtak a legények, és ki-ki beállt a maga rendjébe. De
lehervadt a mosoly az arcukról, amikor meglátták, hogy egy babos
kendős asszonyka kerekezik a dűlőúton. Már messziről odakiáltott az
aratóknak:
- Apjuk! Gyere, meghoztam a pálinkádat!
Mert a legények új fiúk voltak az aratóbrigádban, így nem tudhatták,
hogy az aratás kezdete óta a Hegedűs néni minden áldott nap kihozta
az urának a kétdeci pálinkáját a früstökkel.

192

Hazafelé
Egy jókedvű atyafi tántorgott az úton Komárom felé, valamelyik
monostori pincéből, jó kapatosán. Igen jó hangulatban volt, a fején
kalap, amely ugyan nem volt téglaporos, mint a kedvenc nótájában,
melyet jó borgőzös hangján énekelt. De csak az első két sorát, hogy
aszongya: ,,Én a téglagyárban lakom, téglaporos a kalapom.”
Meg-megállt, morgott valamit magában, majd újra nekilendült.
Beérte őt egy lovaskocsi, amelyen határőrök utaztak Neszmélyre.
- Jó estét, bátyám! - köszöntötte mosolyogva a lovakat hajtó katona.
- Akarja, hogy hazavigyük?
- Az jó lenne! - motyogta a mámorban lévő ember, aki nem volt más,
mint Klug Károly, az asztalos.
- Hát aztán hol lakik? - érdeklődtek a katonák.
- Én a téglagyárban lakom, téglaporos a kalapom - dúdolta a cim
bora.

Gondolták a határőrök, hogy majd Komáromban újra megkérdezik
az utast, addig meg hadd dudorássszon a kocsi farában.
Be is értek a városba, meg is kérdezték újra: - Hát, osztán hol lakik,
bátyám?
Klug Károly dalban válaszolt: - Én a téglagyárban lakom, téglaporos
a kalapom. Aztán el is nyomta az ittas emberek mély álma.
- Aha! - nyugtázta a kocsis - akkor nyilván Neszmélyen lakik a koma,
hiszen ott van a leghamarabb téglagyár. Mi úgyis Neszmélyre
megyünk, majd lerakjuk a téglagyárnál. Addig egy kicsit ki is alussza
magát.
Le is segítették az atyafit a neszmélyi téglagyár előtt, leültették egy
téglakupacra. El is szenderedett újra, és mikor hajnal felé megébredt,
csak lesett, hogy ő most hol van.
Ijedtében mit tehetett mást, rázendített kedvenc nótájára, de most
már egy kicsit szomorkásán: - Én a téglagyárban lakom, téglaporos a
kalapom.
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Árm in

194

Ármin egy robusztus termetű, nagy szakállú, nagy bajuszú országjáró
volt. Hátán egy nagy ládát cipelt, abban tartotta az edényfoltozáshoz
szükséges szerszámokat, kellékeket. De nem drótostót volt, hanem
izraelita vallású ember. Mi, gyerekek rettenetesen féltünk tőle, nemcsak
a marcona kinézete miatt, hanem mert a hangja is olyan volt, mintha
hordóba dörmögött volna. Pedig szerette ám a gyerekeket, és műveli
ember volt. Ládájában mindig hordott könyveket, sokukat édesapám
nál cserélte ki.
Néhai Sméja Miklós ácsi rajztanár megrajzolta az arcképét, amely
most is ott lóg a bátyám lakásában. Egyszer ránk dörrentett gyerekko
runkban: - Te gyerek! Megvan még a képem az előszobátokban?
Kora tavasztól késő őszig szalmakazlakban aludt, máskor pajtákban,
fészerekben. Meg is kérdezte tőle az egyik monostori néni: - Ármin
bácsi! Nem fázik maga abban a szalmakazalban? Ármin rámordult a jó
asszonyra: - Februárban nem kérdezte?!
Egyszer a monostori kocsmából az Ármin taxival vitette magát
„haza” . A sofőr kicsit gúnyosan megkérdezte, hol van a lakása.
- Menj, csak amerre mondom! - förmedt rá az Ármin. Kivitette magát
a kisherkályi határba, és az út melletti harmadik szalmakazalnál megál
lította a kocsit. - Na, ez a lakásom! - mutatta a sofőrnek, és eldohogott.
Szeretett megülni a monostori kocsmában. A kocsmárosné kezéből
egyszer kiesett a pálinkademizson, ahogy az Ármin belépett. A sok jó
szesz meg szétszaladt a padlón. Ármin letette a hátáról a szerszá
mosládát, nekihasalt, és csak úgy szürcsölte a pálinkát az olajos
padlóról.
Másnap meg azt mondta a kocsmárosnak: Te! Megmelegíthetem a
vacsorámat a kályhán?

- Persze, tedd csak föl! - volt a válasz. Hanem mikor elkezdett terjen
gem a vacsora „illata” , a mindenféle pacal meg „viselt hús” - ahogy ő
hívta a cupákjait - átható szaga, az Ármin egyedül maradt a vacsorájá
val, a vendégek nem várták meg a zárórát, a kocsma kiürült.

A k e c sk e m eg az újság
Békésen szunyókált a bakter az őrház előtt a karosszékében. A
sorompó leeresztve, mert hát nyugodtan szundikálni csak zárt sorompó
mellett lehet. Kezéből kiesett az újság, a kecske meg ott legelt mellette.
Egyszer a kecske gondolt egyet, bekebelezte az újságot.
Közben egy türelmetlen kocsis megrángatta a sínpár melletti huzalt, a
bakter felriadt. Tudta, hogy ezidőtájt vonat nem jöhet, nagy komótosan
feltekerte a sorompót. Szeme a kecskére tévedt, a derék jószág akkor
darálta be az újság utolsó darabjait. - No kecske, ha neked ez kell?! -
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mondta a bakter, felballagott a padlásra, lehozott egy vesszőkosárnyl
újságot. Leeresztette a sorompót, visszaült a székébe, és a délutáni
napsütésben újfent elszundított, aludt is az újabb huzalrángatásig.
Ránézett a kecskére. Az békésen kérődzött, mert az utolsó szemig
megette a vesszőkosarat, az újságokhoz hozzá sem nyúlt. Azokat már a
késő délutáni pajkos szél kergette. A szél, amelyből hamarosan vihar
lett, mert a bakter imigyen szólt jámbor állatjához:
- Na, te kecske ezért holnap lerántom rólad a kombinétot!

A telhetetlen gyerek
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Főzte az asszony a csuszát nagy fazékban, mert nagy volt a család,
sok a gyerek, kicsik és nagyok, mint az orgona sípjai. Főzte, kavargatta, majd amikor kifőtt, leszűrte egy nagy lábasba. Kicsinyke zsírt tett rá,
és kevergette nagy szakértelemmel. Közben meg kóstolgatta feszt. Az
urát meg kérdezgette gyakorta: - Mit tegyek a csuszára, apjuk?
A gazda a konyhában pihengetett a sezlonyon, a mennyezetet
bámulta, nem válaszolt a feleségének. Mikor az asszony már vagy
ötödször kérdezte: - Hallod, apjuk, mit tegyek a csuszára? -, az embert
elfutotta a méreg: - A födőt, az anyád Jó Istenit, mert mire a nagyok
megjönnek a gyárból, elkóstolgatod az egészet!
Hát, meg is jöttek a nagyok, és nekiültek a nagy lábas lekváros
csuszának, mert végül is lekvár került a csuszára. Leültek egymással
szemben, bal kezükkel megragadták az edény füleit, jobb kezükkel a
villát, és adj neki. Mire a lábas kiürült, a kerekből ovális lett. Ezután
visszanyomták eredeti formájába.
No, a gazda egyszer átevezett a szemközti Orsújfaluba, hogy a
vágóhídon valami olcsó húst vásároljon. Vett is mindenféle belsőséget,
fejet, lábakat. Utána a jó vásár sikerén felbuzdulva beült a kocsmába,
és ott már nem a sikeres húsvétel örömétől, hanem a bortól részegült
meg. Lényeg, hogy az utolsó fillérét is elitta.

Másnap az asszony megfőzte a sok belsőséget, fejet, lábakat, mert
hát nagy volt a család. De kenyerük meg nem volt. Ették is a gyerekek
■i sok cubákot kétpofára. Egyszer megszólalt az egyik kisebbik:
- Idesanyám! Hát egy kis kinyírkát nem lehetne enni?
Az apja elkapta a fülét, és így korholta: - A telhetetlen mindenségit a
fajtádnak, hát te kenyeret akarsz, mikor ott a sok finom hús?!

Tibi bácsi meséi
Hogy volt-e Tibi bácsi a fronton a második világháborúban, ez eset
leg megkérdőjelezhető. De, hogy sokat mesélt róla, az bizonyos.
Mesélte, hogy olyan hideg volt Oroszországban, hogy amikor az
ezredkürtös el akarta fújni a takarodót, meg az ébresztőt, a trombitába
belefagytak a hangok, nap, mint nap.
Hanem azután tavasszal, amikor megjött az olvadás, a hangszerből is
kiolvadtak ám a hangok. Volt is ott olyan zenebona, hogy az egész
ezred a fülét fogta a nagy hangzavarban.
Állítása szerint pilóta is volt. Amikor jött vele szembe az ellenséges
gép, hirtelen nem tudott kitérni előle, ezért aztán hátramenetbe kap
csolta a repülőt, és így tudott elmenekülni.
Meg mozdonyvezető is volt, és istenverte kanyargós szerpentinen
vezette a mozdonyt. - Egyszer kinézek a mozdonyból, és a szerelvény
utolsó kocsiján egy ismerős alakot látok integetni. Nem akartam hinni
a szemeknek, amikor felismertem a saját zárfékesemet! - mesélte.
Itthon meg olyan sertést hizlalt, amit aztán disznóöléskor nem tudtak
kicsalogatni az ólból. Mégpedig azért, mert a disznó teljesen behízta
magát az ólba, ráadásul szögletesre, teljesen kitöltve a helyét. Nem volt
hát mit tenni, le kellett róla bontani az ólat, azután tudták csak levág
ni.
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Pap leszek!
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Élt egy igen rossz gyerek Monostoron. Élt ugyan több is, de ez |
gyerek az iskolát is végtelenül utálta. Hordta is haza a rossz jegyek l
garmadával. Az apja meg mindig veréssel próbálta jobb belátási,i
bírni. Egy-egy ilyen fegyelmezési gyakorlat alatt a gézengúz nebuló
mindig elkezdett éktelenül sivalkodni: - Jaj, idesapám, ne bántson, pap
leszek, pap leszek!
Apja, aki vallásos ember volt, ennek hallatára abbahagyta a veré'.l
és így szólt: - O, bocsánat! Nem bántjuk a tisztelendő urat.
De mivel a tanulmányi előmenetel csak nem akart javulni, az öreg
újfent nekiesett a leendő szentatyának, ki tudja hányadszor.
- Jaj, idesapám, ne bántson, pap leszek, pap leszek! - jajveszékelt .1
gyerek.
Az apja mostmár átlátott a szitán, gondolta, hogy ilyen bizonyítvány
nyal sohanapján lesz az ő fiacskájából pap, imigyen folytatta a verést
- Pap leszel te, az anyád Jó Istenit! De olyan pap, aki lovakat, meg
kutyákat temet!

A búcsúban
Csúcsúnak becézték az illetőt, aki a szedres úton ballagott Monostoi
felé. Közben meg- megállt, marokszámra tömte magába a földiszedret.
Mire Monostorra ért a lányos házhoz, degeszre ette magát az éreti
gyümölcsből. A faluban már javában készülődtek a búcsúra, sütöttek,
főztek.
A család már éppen túl volt az ebéd elköltésén, amikor a Csucsu
beköszönt a házba. Hellyel kínálták, a gazda töltött neki, a háziasszony
meg biztatta feszt: - Tessék fogyasztani egy kis finom ropogós kacsa
pecsenyét!
- Á, köszönöm szépen, idáig vagyok zsírossal - mutatta Csucsu a
torkán.

- Hát, akkor legalább kapros-túrós lepényt - erősködött az asszony.
- A, köszönöm, teljesen tele vagyok.
Csucsu eztán már nem is beszélt többet, a társalgásba csak nagy
titkán kapcsolódott be, akkor is csak egy halk ,,hümm” -öt engedett
meg magának. Egyszer az órájára nézett, és megszólalt: - Hű! Már
három az óra?! Hiába, elviccüget az ember, oszt eltelik az idő.
Kiballagtak hát a búcsúba, ahol vidáman zajlott az élet. Csucsu
befészkelte magát a körhinta egyik ülésébe, s mert a lánynak meg akar
ta mutatni, hogy ki a legény a gáton, három menetet is végigült.
Hanem aztán a sok forgástól-pörgéstől kegyetlenül felháborodott a
gyomra. Sietve elköszönt a lánytól, meg a családjától, és az első bokor
mögött kitette a sok zsírost. Illetve a sok földiszedret.
A következő vasárnap meg Bőnyön volt búcsú. Szombati délután
három órakor így szólt József bácsihoz a cimborája: - Pajtás! Holnap
ilyenkor engem már ütnek a bőnyi búcsúban. József bácsi hitte is, meg
nem is.
Eljött a vasárnap. József bácsi ebéd után felült a kerékpárra, és
megérkezett Bőnyre. A búcsú a falu főterén volt a templom előtt.
Emberünk rögtön egy nagy porfelhőre lett figyelmes. Közelebb ment, a
templomtorony órája pontosan három órát mutatott. És lássatok
csudát! A porfelhő közepén a bőnyi legények már javában verték a
József bácsi barátját, aki ezek szerint olyan látnoki képességgel ren
delkezett, hogy huszonnégy órával előtte meg tudta jósolni a saját
sorsát.

Az öltönyvásár
Elment az egyszeri monostori ember Győrbe, az Állami Áruházba
öltönyt venni. Az eladó nagyon udvariasan fogadta: - Parancsol, uram,
tessék, miben segíthetek?
- Öltönyt szeretnék - volt az egyszerű válasz.
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- Igen kérem, van többféle színben, ha van elképzelése ... - ma*
gy arázta az eladó.
- Világos! - vágta rá emberünk, merthogy ez volt a szavajárása.
A boltos máris eltűnt, és hamarosan visszajött egy öltönnyel.
- Méltóztassék felpróbálni a zakót, nahát uram, mintha önre szabi, d-.
volna, és a színe is különleges - ugrálta körbe a vevőt.
Az meg csak annyit mondott: - Világos!
- Igenis, kérem, máris hozok egy másikat, más színben-, és már hozl.i
is. Ugyanaz a fazon, csak sötétebb árnyalatban.
- Nos, uram, ennél különbet nem talál egész Győr városában. Éh
I
ennek már a színe is ...
- Világos! - vágta rá a derék monostori.
- Ha még mindig úgy látja az úr, hozok egy másikat tisztelettel m ondta az eladó, most már némi erőltetett udvariassággal a
hangjában, és előhozott egy mélyszürke öltönyt: - Ezt tessék szíves
megnézni, ez már biztosan megfelel az ön elképzelésének!
- Világos! - csak ennyit mondott az emberünk.
A kétségbeesett boltos most már egy fekete öltönnyel jelent meg.
No mikor az egyszeri monostori erre is azt felelte „világos” , a derék
kereskedőben eldőlt a borjú, és kifakadt: - Idehallgasson jóember! Ez
magának világos?! Hiszen ez az öltöny már sötét! Érti? Sötét, mint a
legsötétebb éjszaka!

Az óriás csuka
Ugyanaz a derék ember mondta egyszer a cimborájának a monostori
kocsmában: - Öregem, a Jossink ekkora csukát fogott-, s bal karját
kinyújtva a jobb tenyere élével a vállát kezdte riszálni.
- Ne lódíts, nem volt az akkora! - korholta a cimbora.
- No, de ekkora volt - s a tenyér lekerült a könyökig.
- Akkora se volt, hiszen ott voltam, láttam - vágta rá rögtön amaz.
- No, de Isten bizony, ekkora volt -, de akkor már csak a csuklója
fölött tíz centivel volt a méretet mutató keze.

Kutyaharapást csirkével
Dezső bácsi édesapámmal ballagott a Vili bácsiék pincéjébe. A sors
úgy hozta, hogy a Dezső bácsi jobb lábát egy kicsit megharapta a
Szabó néni kutyája. A gazdaasszony szörnyen megijedt, és imigyen
könyörgött: - Jaj .jaj! Aranyos Kemenesi úr! Adok magának egy szép
rántani való csirkét, csak ne csináljon belőle ügyet, nehogy elmenjen a
rendőrségre.
- Tudja mit, Szabó néni?! - válaszolt Dezső bácsi, mert a sérülés nem
volt túl komoly. - Holnap kijövök megint, megharaptatom a bal lába
mat is. Akkor aztán adjon nekem egy szép, sütni való kacsát!

A Szilágyi kocsmában
A Szilágyi kocsma ott állt az első itató és a Tornyos villa között, a KisDuna partján. Véget nem érő kártyacsaták, vidám borozgatások,
jókedvű kvarterkázások színhelye. Nagyapáink, a Kiss Lajos bácsi,
Csenge! Béla bácsi gyakorta látott vendégei voltak.
Egyszer a Felner papa borozgatás közben kedvenc ételét, a préssaj
tot eszegette, persze
apró kockákra vágva.
Mű rágókészlete a
pihent
táskájában
dologtalanul. Azaz,
hogy csak pihent
volna, mert a papa
vesztére éppen abban
a pillanatban nézett
oda egy orosz katona,
amikor a műfogakat
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eldugta. A katona odaugrott a papához, és magyarázta neki, mutass.)
meg, mit tett a táskába.
- Elmész te a kaszab francba! - förmedt rá a papa mit akarsz te .1
fogaimmal?!
De az orosz hajthatatlan volt, csőre töltötte a géppisztolyt, és így szólt
- Nu, davaj!
A papa láthatta, hogy ez nem tréfadolog. Kénytelen volt előkotorni a
fogakat, és odaadni az orosznak, aki az ámuló arcáról ítélve még sosem
látott ilyen csuda szerkezetet.
Kiss Lajos bácsi oldotta a feszült hangulatot, amikor a Barassó papa
„harmónikaszólójára” elkezdett táncolni.
Kis idő múlva, amikor a kocsmai hangulat a rendes kerékvágásba
visszatért, leroskadt az egyik székre, és keservesen elkezdett jajgatni: jaj ..., - jaj ... jajajajj ... A cimborák nem estek kétségbe, mert ők
ismerték az öreg „mackó” magánszámait, de azért a hatás kedvéért
komoly, aggódó arccal nézték barátjukat.
Hanem a kocsmárosné előjött a nagy jajveszékelésre, és látva Lajos
bácsit a széken, ahogy sűrűn kapkodott a szívéhez, és jajgatott szünet
nélkül, vizes ruhát hozott ki a csapszékből.
Már épp be akarta gyömöszölni a beteg ember szíve alá, amikor
Lajos bácsi kinyitotta a szemét, elkapta a kocsmárosné karját, és dalol
va folytatta a jajveszékelést: - Jaj, de szeretem a nőket, csak el ne kéne
venni őket!
Lett is erre nagy derültség, még a kocsmárosné is felocsúdott a nagy
ijedtségből, és együtt kacagott a többiekkel. Lajos bácsi meg elkapta a
derekát, és vad lengyelpolkát kezdett vele lejteni. Az asszony
csakhamar kiszabadult a karjaiból, és elsietett a dolgára.
Igen ám, de ekkora a hangulat már annyira emelkedett, a ritmus meg
úgy felgyorsult, hogy az öreg „mackó” egyszerűen nem tudta abba
hagyni a táncot, egyedül folytatta. Szaporázta, cifrázta, járt a lába,
mint a géppuskasorozat, úgy kopogott a kocsma padlóján, szökkent
nagyokat újra meg újra.

Egyszer aztán fájdalmas hangon felkiáltott: - Zene állj, szépen! - ez
volt a szava járása: szépen, szépen, a kérem szépem kurtított vál
tozataként -, elszakadt a húrom. És most valóban lerobbant, elszakadt
az izületi szalag a lábában. A barátok kézben vitték haza lesérült cim
borájukat.

K ét m ese
A két nagyapám igen jó barátságban volt. Természetesen ez nem
zárta ki azt a tényt, hogy állandóan ugratták egymást valamilyen
kitalált mesével, melyeknek néha azért volt egy kis valóságalapjuk is.
Felner papa meséje: Meghalt egy fiatal lány, és felkerült a menny
országba. Ott találkozott a Szent Péterrel, aki imigyen fogadta:
- Ne félj, kislányom, itt jó sorod lesz, majd találok neked kedvedre
való elfoglaltságot is.
És kezdte volna bemutatni az országát a lánykának, aki már nagyon
feszengett, tipródott.
- Mi bajod van, kislányom? - kérdezte Szent Péter.
- Jaj, Péter bácsi! Már nagyon kell pisilnem, és nem tudom, hol
szabad ezt elvégeznem.
- O, emiatt ne aggódj! Ott van az a bárányfelhő, csücsülj csak rá a
szélére, és végezd a dolgodat!
A lány rá is ült a felhő szélére, de ahogy lenézett a Földre, felsikoltott:
- Jaj, Istenem! Valaki áll alattam ott lent, félek, hogy rácsorog.
O, csacsi gyermek - nyugtatta Szent Péter. Hát az csak a Barassó
bácsi, attól nyugodtan végezhetet a kis dolgodat, sőt még a nagyot is.
Barassó papa meséje: A Széles villa alatt fürdött a Felner
nagyapám a Dunában. Odament hozzá egy gyönyörű fiatalasszony, és

addig kacérkodott vele, míg a derék cipészmester felöltözött, és felment
a hölggyel a villába.
A tünemény bement a fürdőszobába, hogy rendbehozza magát, n
papát meg kérte, hogy vetkőzzön le addig. 0 készségesen eleget tett .t
felhívásnak, és türelmesen várt a szobában egy szál fürdőnadrágban
Nagyot dobbant a szíve, amikor nyílt az ajtó. A gyönyörű fiatalasz
szony két kisgyermekkel jelent meg az oldalán, és így okította őket:
- Látjátok kicsikéim? Ti is ilyen csúnya soványak lesztek, mint ez <1
bácsi itt, ha nem eszitek meg a spenótot.

S zü ret idején
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Csörgött, csordult a hegy leve Monostoron a kellemes szeptember
végi napsütésben. A pincékből, a présházakból a fülnek oly kedves
nótaszó hallatszott minden felől. Igen jó szőlőtermés volt abban az
évben. József bácsi présházában és pincéjében tele lett az összes hordó
finom, édes musttal, sőt még a nagy szüretelőkád is. Volt már persze az
előszüretből jófajta majomtej, amely még nem letisztult bor, de már
nem is csípős murci.
József bácsi a nagy termés miatti határtalan örömében, vagy csak a
bor szeretete miatt gyakran kóstolgatta a finom nedűt.
Meg is szédült tőle rendesen, és addig téblábolt a hordók között, míg
végül csak sikerült beleesnie a nagy szüretelőkádba, amelyik színültig
volt musttal. Szerencséjére a veje felfigyelt a nagy loccsanásra, és
berontott a présházba. Ott látta az apósát, akinek csak a lábai kapálóz
tak a kád szélén. Gyorsan kihúzta az öreget, akinek már éppen elfo
gyott a tartalék levegője.
József bácsinak meg ez volt az első kétségbeesett kérdése:
- Fiam! Remélem, nem nyomtam ki sokat ebből a finom anyagból?!
Aznap indult el a Béla bácsi mákdarálót kölcsön kérni a faluba.
Felesége mákos kalácsot akart sütni ebédre, de darálójuk meg nem
volt. Elküldte hát az urát, hogy kérjen kölcsön valamelyik háznál. Béla

bácsi szívesen ment is, de azért - mert hát az ördög nem alszik - a
kártyapaklit a zsebébe csúsztatta. Kártyázni ugyanis végtelenül
szeretett, hol az egyik, hol a másik kocsmában jött össze a szenvedély
be! megáldott cimborákkal.
A Szilágyi kocsma tájékán arra gondolt, korán van még, ráér az a
daráló. Beült hát, és már verték is az asztalt a társakkal. Közben tíz
órára ugrott az öreg falióra mutatója. Valakinek eszébe jutott, hogy a
másik kocsmában folytathatnák, ott ki lehetne ülni a teraszra. . Béla
bácsi egy kicsit szabadkozott, hogy őt tulajdonképpen mákdarálóért
küldte az asszony. Erre valamelyik cimbora, aki a kocsma közelében
lakott így nyugtatta: - Ne aggódj, öregem, van nekünk otthon, majd
elviszed azt.
Felértek hát a dombra, és leültek a kocsma teraszán. Jól belefeled
keztek a kártyacsatába, közben persze ittak is pompásan. Már dél is
elmúlt, de a mákdaráló nem jött szóba, sem akkor, sem délután.
Bejött akkor egy vadászember, csak úgy fegyvertelenül. Kálnoki Józsi
bácsi nyomban el kezdte ugratni: - Milyen vadászok vagytok ti,
Pistikám, hiszen sose lottók semmit.
- Ne mondjon már ilyet, József bátyám, máma hajnalban is lőttem
egy szép kanrókát! - így a vadász.
- Na ne mondd! Akkor hiszem, ha látom - hitetlenkedett Józsi bácsi.
- Hát, megmutatni nem tudom, mert a szőre ilyenkor nem jó, úgy
hogy kinthagytam az erdőn: De az orra itt van a zsebemben, ha nem
hiszi - magyarázta a szegény jáger, azzal elővette a zsebéből a puska
pucoló rongyot. - Itt van benne. Persze nem volt abban semmi!
József bácsi megfogta a rongyot, de kibontani nem merte, mert
undorodott az ilyesmitől.
- Hát, fiam, én nem sokat értek hozzá, de a szaga az az! - jelentette
ki határozott hangon.
Közben lassan beesteledett, lassan eljött a záróra is. Feloszlott a kár
tyás társaság, és Béla bácsinak ekkor villant be emlékezetébe a mák
daráló.
- Gyere komán, odaadom - mondta a cimbora.
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Hogy aztán mit kapott otthon a Béla bácsi a mákdarálóért, vagy a
mákdarálóval, és mikor sütöttek náluk mákoskalácsot, nem tudni.
De igen sokáig ugratták a cimborák: - Komám! A mákdarálót vidd
ám!

P ogácsasütés
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Bircsák bácsi az adóhivatalban dolgozott, ezért aztán gyakran megla
togatta édesapámat, aki fogtechnikus volt, és otthon dolgozott a ki',
műhelyében. Bircsák bácsi persze nem csak adóügyekben látogatta <i
papát. Szívesen elbeszélgettek, eliszogattak a műhelyben, meg szívták
a cigarettát, egyiket a másik után.
Édesanyám pogácsát sütött, berakta a rendűbe, de valami dolga voli
a faluban, ezért így szólt édesapámhoz: - Apa! Elmegyek, figyelj a
pogácsára, nehogy lesüljön!
A beszélgetés folytatódott, a borozgatás, meg a füstölés fokozódott,
így aztán vágni lehetett a füstöt, nemcsak a műhelyben, hanem a
konyhában is, melyet egy függöny választott el tőle.
És mivel a füst az füst, a füstölgők nem vettek észre semmi különöset.
Csak amikor édesapám ki akart szellőztetni, akkor lett neki gyanús,
hogy csak nem oszlik a konyhában a homály. - Úristen, a pogácsa! villant át az agyán, kinyitotta a rendlit, és meglátta a szénné égeti
pogácsákat.
- No Barassó uram, én megyek is - szólalt meg a Bircsák bácsi -, mert
ha a naccsasszony megjön, itt valószínűleg nagy vihar lesz.

A m osoly együ ttes
Talán már a nevükből is kitűnik, hogy nem voltak híján a humornak.
A törzsgárdának sajnos már csak egy élő tagja van, a felsőhegyi Rucska
István. Kedvenc gyülekezőhelyük a „kisház” volt, a Nagy Feri bácsiék

hétvégi háza Felsőhegyen. Persze a „pártot” is sűrűn látogatták, ahogy
6k a monostori kocsmát hívták. A helyi kocsma mellett volt ugyanis a
helyi párt alapszervezet „székháza”.
No, volt ez a kisház Felsőhegyen. Itt jöttek össze a jóbarátok minden
|eles ünnepen, mert ebben a nagy baráti társaságban szinte minden
hétvégén volt valamelyik cimborának ünnepelni valója. Ha meg nem
volt, akkor találtak valami okot az ünneplésre. Ilyet például:
- Lajos! Hallottad, hogy a Sereg néni barna gácsérja nem ment fel a
többiekkel a Dunáról, valaki meg vadkacsának nézte, és lelőtte?! Hát,
ezt aztán meg kellett tárgyalni asztal mellett, irány a kisház.
Egy bizonyos időpontja azért volt a mosoly együttes össze
jöveteleinek minden évben. A május 1-je. Ekkor mindig összegyűlt a
társaság, ha esett, ha fújt. Volt, aki kora reggel érkezett a kisházba, volt,
aki csak a felvonulás után. A jeles ünnepen mindig kiskecskét vágtak,
és abból főztek valami fenséges ízű pörköltöt.
A Rucska, a Vidra, a Szokolai, a Bekker, a Váradi, a Kiss Lajos bácsi
..., és jó apám, Barassó Lajos. Rajtuk kívül voltak a „díszvendégek” is,
mint pl. az Ács bácsi, aki Felsőhegyen lakott az Ápol nénivel. Az ő
anekdotáiból sajnos nem sokat lehet megírni, no nem azért, mert híjá
val volt a mesének. Az ő meséi túlságosan pajzánok ahhoz, hogy
megtűrnék a nyomdafestéket.
Aranyos kis öregember volt, úgy nézett ki, mint a Bem apó. Ment az
utcán, és ezt dudorászta: „Már én nem ...hatok, mert már öreg vagyok,
...anak csak azok, akik fiatalok.”
Jött vele szemben egy fiatalasszony, kézenfogva vezetve gyerekét.
Ács bácsi horgászatból jött, szákjában néhány halacska. Azt mondja az
asszonykának: - Dehallgass! Cseréljünk gyerekér’ halat.
- O, Ács bácsi! Én ezt a gyereket a világ összes haláér’ el nem cserél
ném.
- Hát, nem is úgy gondoltam - mosolygott huncutul az öreg az ősz
bajusza alatt -, hanem én odaadnám ezt a halat, cserébe meg csinál
nék neked egy gyereket.
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Menni kellett neki fiatal korában a frontra, az első nagy háborúba
Azt kérdi a parancsnokától:
- Parancsnok Úr! Aztán azok ott a fronton íjjel is lűnek?!
- Hát persze, hogy lőnek édes fiam! - volt a tiszt válasza.
- A fene a dógukat, hát a sötétben még az ember szemit is kilűhetik!

nem tudja, hogy mi fog történni vele, utána meg már nem emlékszik
iá!
Rotyogott a kecskepörkölt, fogyott a jó monostori bor, szól a har
monika. Akkoriban nem volt vidámabb társaság Monostoron. De úgy
gondolom, hogy azóta sincs!

Sűrűn hangoztatta: - Nem filek én a munkátú, még mellé is fekszek!
Húzta aztán a kisházban a gombos harmonikáját, a cimborák meg
mulattak rá, de nagyon. Egyszer a Lukács asztalos, aki szintén
Felsőhegyen lakott, valahogy lekerült a pincébe jó kapatosán.
Egy idő után elkezdte kérlelni a cimborákat, no nem azért, hogy
húznák már fel a pincéből. A pincének ugyanis nem volt lépcsője, csak
egy csapóajtón és létrával lehetett lemenni. Meg kívülről volt valami
búvónyílás az oldalán. Nem is akart kijönni az asztalosmester. Lehet,
hogy az elfogyasztott bor tette, vagy a pince páradús levegője, de ret
tenetesen megkívánta a NŐT.
Volt őneki felesége, egy takaros kis menyecske, sokak szerint elég
kikapós is volt. Valakinek eszébe jutott, hogy át kéne hozni a
Lukácsnak. Át is mentek érte, s az asszonyka nem is kérette sokáig
magát, pedig nem tudta ám, hogy az urával lesz randevúja!
Igen ám, de létra meg nem volt, így kötélen engedték le a menyecs
két a pincébe a feljazott mesterhez, aki mindenféle kóstolgatás nélkül
nekiesett, vadul, mint egy latin szerető.
Az asszony valamiről csak felismerte az urát még sötétben is, és
kegyetlenül elkezdte csépelni. Hogy ki érezte magát megcsalva, nem
tudni. Tény, hogy a szegény asztalosmestert a cimboráknak kellett
kimenteni a búvónyíláson.

Eljártak lakodalomba is természetesen. Nagy Feri bácsi hegedült,
Hekker Laci bácsi dobolt, édesapám harmonikázott. A többiek meg
szekundáltak, fokozták a jó hangulatot.
Egyszer télvíz idején reggel jött haza a mosoly együttes a lakodalom
ból, valahonnan a híd környékéről. A nagy evészet után maradt még
egy egész tyúk az asztalon. Valaki kötött a lábára egy madzagot, a
másik meg megrakta a zsebét morzsolt kukoricával.
No húzták a fagyott tyúkot végig a Dunaparton felváltva, közben
meg szórták elé a kukoricát: - pipike ne...pipike ne, ne...
Elértek a kocsma alá, a vidám társaság hangjára előjött a házából a
Bedecs Feri bácsi. - Eszel egy kis jó főtt tyúkhúst, komám? - kérdezte
egyikük. - Persze, hát! - válaszolt Feri bácsi, s azon „melegében” neki
állt a tyúknak, csak úgy vacogott a fagyott hús a fogai között.

Vidra Laci bácsit egyszer megkérdezte a gazda felesége a kiskecske
levágása előtt. - Oszt nem sajnálják levágni ezt az ártatlan kis jószágot?!
- Már miért sajnálnánk? - hökkent meg a Laci bácsi, leginkább ő
dolga volt a kecske levágása, megnyúzása és feldarabolása - amíg él,

A „pártból” ballagott haza a mosoly együttes néhány tagja, élükön
édesapámmal. A Matus kocsma magasságába értek, amikor valame
lyikük kitalálta, hogy menjenek be az egyik házhoz, látogassák már
meg a gazdát. A család már aludt, de az ajtó még nyitva volt.
No leültek a cimborák a konyhában, és halkan szólítgatták a gazdát,
nehogy a gyerekek felébredjenek.
De bizony nem jött ki senki a szobából. Unalmukban elkezdték
eszegetni a vájdling pogácsát, ami az asztalon volt, aztán meg úgy bele
jöttek a rágcsálásba, hogy - mivel a pogácsa az utolsó szemig elfogyott
- bementek az éléskamrába, és nekiálltak a kolbászokat tördelni, a
sonkát nyesegetni vidám hangulatban. De erre már felébredt a ház ura,
kilopódzott a szobából, és a kamraajtót rázárta a díszes társaságra. -
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Akkor további jó étvágyat! - beszólásra sorsukra hagyta őket. Egy dara
big jó soruk is volt, eszegették a sok finom disznóságot. Egy idő után
már elunhatták magukat, meg a sok sós húsra meg is szomjaztak.
Elkezdték hát kérlelni a gazdát, először könyörgésre fogva, később
már mérgesebben. De ő hajthatatlan maradt, és csak reggel engedte ki
őket, amikor ment a család dolgozni. Mert végtelen nyugodt embei
volt és nagyon jószívű.
Annyit mondott csak nekik búcsúzóul: - Remélem, jól mulattatok az
éjjel!
Délután a gazda kinn állt a kiskapuban, amikor jött vele szemben az
édesapám. - Te, Lajos! - szólalt meg nyugodt hangján, s közben a
nagyobb kavicsokat rugdalta szét a kapuban -, az még csak hagyján,
hogy a gyerekek elől elettétek a pogácsát, de, hogy még szét is szórtá
tok a kapuban, azért ez már nem szép dolog!
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Bér makeresztapám, a szépemlékű Szekeres „köröszt” is sokszor részi
vett a mosoly együttes megmozdulásain. O Pesten élt, de, ha csak
tehette, lejött Monostorra. Nagyon szerette a falut és az itteni társasá
got. Egyszer a Kiss Lajos bácsival és az édesapámmal elment borozgatni. Szó szót követett, egyik pince a másikat, végül a kocsmában
kötöttek ki, a pártban. Meg is éheztek, ki-ki evett valamit. Kiss Lajos
bácsi szerette a túróscsuszát. Már két adagot is befalt, erre felfigyelt a
keresztapám. Kért neki még egyet, majd még egy újabb takaros
adagot, hiába mondta szegény ,,mackó” : - János, szépen, elég volt,
szépen. Már a füle is túrós volt, de a „köröszt” egyre csak biztatta: Megeszi Döncike a túróscsuszát! Valószínű, hogy Lajos bácsi egy életre
megcsömörlött a túróscsuszától! Elindultak hazafelé. András bácsi
szeretett leszólítani mindenkit kerítésen bévülről, most sem tette
másként: - Na mi van, atyafiak!? Ölig vót?
Keresztapám megjátszott sértettséggel rögtön nekitámadt: - Hogy
mersz te tisztességes járókelőket leszövegelni?! - és berontott az udvar
ba.

Andris bácsi bemenekült az árnyékszékbe, és rettegve hallgatta a
megjátszott szitkolózást: - Gyere ki, gyere ki! Eltaposlak, mint egy fér
get, hogy mertél velünk így beszélni?!
Drága jó apám másnap nem győzte magyarázni Andris bácsinak,
hogy csak viccelt ám a pesti rokon.
Később aztán jót nevettek az eseten valahányan.
Volt a keresztapámnak egy igen jó barátja, a szintén pesti Kolmann
Károly, a Kari bácsi, ő is nagy mókamester volt. Egyszer lejöttek együtt,
és a Kari bácsi házunk mosókonyháján kopogtatott, kezében egy ósdi
éjjelilámpa.
Édesanyám nyitott ajtót az alkalmi „ócskásnak” , és persze nem
ismerte fel. olyan alázatos hangon szólt hozzá: - Csókolom a kezét,
édes kedves nagyságos asszonyom! Tudnám ajánlani ezt a csodálatos
éjjeli lámpát ...
- Jaj, köszönjük szépen, nem kérünk mi ilyesmit - mondta a mama.
- No, de olcsón megszámítom a nagyságos asszonynak - erősködött
a Kari bácsi.
Közben keresztapám, édesapám is odaért, volt aztán nagy derültség.
Itt járt akkoriban a Gina Lollobrigida Budapesten. Azt mondja más
nap a Kari bácsi a keresztapámnak: - János, kérlek, képzeld, tegnap
szeretkezhettem volna az isteni Lolloval.
- Hülye vagy te, Kari! Mit akarnál te már a Lollobrigidával, hiszen las
san nyolcvanéves leszel?! - volt a válasz.
- N a de kérlek, tegnap itt volt Pesten! - felelte Kari bácsi komoly, meg
fontolt hangon.
De térjünk vissza a mosoly együtteshez! Pista bácsi akkor építette a
családi házát Felsőhegyen a Kis-Duna fölött. Két ladikkal közeledett a
vidám társaság az épülő tornyos ház felé. Nem volt még az a nagy
kánikula, hiszen tavasz elején történt, a Duna vize akár a mély kúté. De
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a cimborák a ,,pártban” bevették a melegítőt, úgyhogy nem fáztál',
mire a Rucskáék alá értek.
Pipacs sógor jó pár évvel fiatalabb volt az együttes tagjainál, telve n
fiatalság lendületével, vidámságával. Amikor az első ladik - ez volt Ql
Auróra cirkáló - befordult az épülő ház irányába, édesapám kiadta a
parancsot: - Szabó önkéntes! Irány a Téli Palota, roham, előre!
Pipacs sógor nem habozott, beleugrott ruhástól a vízbe. Azt azonban
nem gondolta, hogy mellig fog érni, és istentelenül hideg. Ezért aztán
a partraszállás után a cimborák nem győzték melegíteni szegényt
Kívülről száraz ruhával, belülről jófajta kisüsti pálinkával.
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Máskor meg kitalálták hajnalban, egy átmulatott éjszaka után, hogy
menjenek át a kisházból a Rucskáékhoz, adjanak a Mariska néninek
szerenádot. Fel is kerekedett a mosoly együttes, édesapám szakszofon
nal, a többiek meg lábassal, fedővel, fésűmuzsikával, kátrányhanggal.
Rá is zendítettek, valami nótafélére, mire Mariska néni nagy nehezen
lámpást gyújtott: - Jaj, Lajos! Maguk azok? Én meg már megijedtem,
hogy a féreg viszi csibéket!
Hát szép hangzása lehetett annak a szerenádnak!

A veszett kutya
Elment a Ferenc bácsi legénykorában a sorozásra, de nem nagy
kedve volt a katonáskodáshoz.
No kérdi tőle a sorozóorvos: - Van-e valami panasza, fiam, lúdtalp,
aranyér, visszér ...
- Nincs, kérem - válaszolt a legény.
- Egyéb panasza, ami a katonáskodást befolyásolná? - faggatta
tovább a doktor.

Hát, igen, kérem. Engem megmart egy veszett kutya - válaszolt a
kendő újonc.
Na, és mikor történt az eset? - kérdezte az orvos.
Hát, kérem, márciusban lesz egy éve.
O, akkor már nem lehet semmi baj, jócskán letelt a lappangási idő
nyugtatta a sorozóorvos.
- Jól van, kérem, én nem bánom ... De, ha megmarok száz embert?!
próbált megkapaszkodni az utolsó szalmaszálban Ferenc, az újonc.

Májashurka
Pista bácsi első osztályú böllér volt Monostoron, rendkívül ízletes kol
bászt, véres és májas hurkát tudott tölteni.
Az egyik háznál történt. A gazdaasszony a disznóölés előtti estén min
dent gondosan előkészített: fűszereket, rizsát, zsömlét, a vöröshagymát
zsíron megfonnyasztotta a májas hurkához.
No elérkezett a disznóölés. Ment is minden, szinte forgatókönyv
szerint: ölés előtt a lefogópálinka, utána forralt bor, reggelire hagymás
vér és máj, ebédre orjaleves, finom pecsenye. Közben meg borozgatás,
de csak módjával, mert Pista bácsi tudta, hol a határ.
Délután háromra el is készült minden: hurka, kolbász, sonkák, sza
lonnák, kocsonyának való lesózva, zsír kisütve.
A gazdaasszony térült-fordult, és a kamrába érve összecsapta a te
nyerét, s felkiáltott: - Pista bácsi! A dinctűt hajmát kifelejtette a
májashurkából!
A böllér a hüvelyk- és mutatóujjával meghúzogatta az orrát, és csak
ennyit mondott nyugodt, ellentmondást nem tűrő hangján: - Nem baj,
Marika néni! A dinctűt hajmátú’ úgyis csak nagyon ímelgős lett vóna!
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A gyógynövényes
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A fácánosban történt. Nyaralt itt akkoriban egy pesti ember, aki .»
vadászszövetség főtitkárának volt a sógora, és nagy gyógynövény
gyűjtő és felhasználó volt. Minden növényről tudta, hogy milyen
nyavalyára jó. A fekete nadály erre, a medvehagyma arra, a papsail
meg amarra.
Károly bácsi fontos volt, és valami munkához volt kölcsön adva d
fácánosba. Hallgatta ő is a tudós embert, bólogatott is nagyokat a sok
csudafű hallatán.
Egyszer csak így szólt az egyik vadőrhöz: - Pistikém! Most vagyok <1
legbolondabb férfikorban! - Hogy-hogy, Károly bácsi? - így a vadőr.
- Azér’ mer’ tudom, hogy már nem megy, de még erőltetném! Hát,
azt tudod-e, hogy az öregember mitű nyeri vissza az elveszett férfi
asságát? - folytatta az öreg fogatos. A jáger elmerengett, és kérdezte: ■
Mitű, Károly bácsi?
- Mitű, mitű ... Hát, azt már bizony semmitű! - válaszolt Károly bácsi
nagy bölcsen.

- Tinn vótam a’ Innácná’ - válaszolta. Ignác bácsi volt a szomszé
dunk.
- Na és mit kerestél az Ignácnál? - faggatta a Pista bácsi.
- Bort akartam venni, de nem adott a túrva! - válaszolta Ferkó
mérgesen.
- Hogy-hogy nem adott? - hüledezett a vendéglős.
- Mer’ nem vót tinn! - magyarázta a suszter Ferkó, majd hozzátette: De típzed e’, a cigán doktor felesige estéli ruhában sétálgatott! hát.
Persze, mert reggel volt, édesanyám pongyolában tett-vett a ház
körül.

A kutyacsalád
Megkölykedzett a szomszéd kutyája. A gazda, aki lágyszívű ember
volt, átszólt a szomszédjának: - Te koma! Nem irtanád el a kutyákat?!
De ásd is el őket, légy szíves, mert én látni sem bírom szegénykéket.
- Jól van, koma! Menj csak be a házba, oszt majd szólok, ha
végeztem.

S u szte r Ferkó
Felsőhegyen laktunk akkoriban. Édesapámat rengetegen ismerték
Ácson is, mivel valamikor a Schneider doktornőhöz is kijárt fogászkodni. Az ácsiak rendesen „ledoktorurazták” , talán a fehér köpeny miatt.
Sohasem tudta velük megértetni, hogy ő csak fogtechnikus.
Volt egy ember, a Suszter Ferkó, akivel a nap bármely órájában,
szinte bárhol lehetett találkozni, mert kerékpárján mindig úton volt.
Ferkó az édesapámat „cigán” doktornak” hívta, talán a fekete haja,
bajusza miatt. Az erdészt meg tertésznek.
Egyszer Erdő csárdában kérdi a Suszter Ferkót a vendéglős: - Hol
voltál, Ferkó?
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így is lett. A szomszéd kiirtotta a kutyacsaládot, majd a kert végében
eltemette őket. Dolga végeztével bement a házba: - Végeztem komám,
Isten áldjon! - mondta.
- Várjál koma! Igyunk egy kis pálinkát a halotti torra! - így a gazda.
Mikor az áldomásivás megtörtént, kezet ráztak, és ment volna ki-ki a
maga dolgára.
A szomszéd visszanézett, és látja ám, hogy a gazda a kutyaól előli
térdel, és néz befelé, de nagyon.
- Mit keresel, komám? - kérdezte a szomszéd.
- Hát, az anyakutyát! - volt a válasz.
- Hát, én agyoncsaptam azt is! - mondta az alkalmi sintér.
- A g y o n c s a p t a d ? ! - hüledezett a gazda.
- Persze! Iszen azt mondtad, irtsam el a kutyákat. De azt egy szóval
se mondtad, hogy az anyakutyát hagyjam meg.

A fagylalt
Török bácsi volt a fagyialtos Monostoron. A házuknál volt a fagylallosműhely, ott is lehetett fagyit kapni, ötven fillér volt egy adag. Most is
az orromban van az a fenséges vanília-, meg citromfagyi illat, amit ott
érezni lehetett. Hallom a keverőgépek monoton, idegnyugtató hangját.
Török bácsi kétkerekű kocsiján tolta be Komáromba a fagylaltot, per
sze a gyerekek már a faluban megrohamozták. A jó öreg fagylaltos meg
csak mérte az adagokat, és mindig ennyit fűzött csak hozzá kedves,
nyugodt hangján: - Tessék „paaancsolni” kérem, de csak a Dunában,
ha meleg lesz a vize. Volt úgy, hogy visszafelé jövet is maradt vala
mennyi fagylalt a kocsijában.
Egy hűvösebb, esős nyári napon odament hozzá Toncsika, és
megkérdezte: - Török bácsi! Van fagylajt?
- Nincs kisfiam, már elfogyott - válaszolt Török bácsi sajnálkozó
hangon.
Mire Toncsika: - Jobb is, mer úgyis fázok!
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Sorbanállás
Záróra volt a „pártban” . A Kocsma vendégei lassan elszállingóztak,
utoljára a kocsmáros. Ahogy leért a dombról, látja ám, hogy a
törzsvendégek közül két testvér, meg más legények szinte sorba állnak
a bokros árokpart mellett.
Másnap reggel aztán kérdőre vonta az egyik fivért, a fiatalabbikat: Te, Sanyi! Mi volt tegnap este az a nagy sorbaállás ott lent?
- Hát, egy menyecskével volt találkánk - fogalmazta meg szépen a
dolgot a legény.
A kocsmáros csak nagyot nézett, mire Sanyi fülig érő szájjal újfent
megszólalt: - De jól kitoltam ám a Misivel!
- Aztán, hogyan, Sanyi? - kérdezte.
- Hát úgy, hogy én kétszer is beálltam a sorba!

Az iskolában
Nagyon-nagyon szerettük a Pálfy tanító nénit. O aztán igazán értett a
gyerekekhez. A jó feleleteket mindig jutalmazta valami aprósággal, hol
egy papírból kivágott állatfigurával, hol egy szem karamellával. A rossz
nebulókat - mert azért ilyen is akadt mindig a monostori iskolában pedig bezárta egy kis időre.
Nem lehetett őt nem szeretni. Pali öcsémmel rajongtunk érte, ezért
aztán nem csoda, hogy mi is megpróbáltunk kedveskedni neki
valamivel. Egyszer egy szép verset szavaltunk az évzárón, melyet édes
anyánk írt Ani nénihez, és mely hűen tükrözte a kisdiák tanítója iránt
érzett szeretetét és tiszteletét.
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No egyszer nálunk is elérkezett a disznóölés ideje. Gyermekkorunk
bán az még nagy ünnepnek számított, este összejöttek a rokonok, ettél,
a sok finomságot, iszogattak, énekelgettek. Mi meg nem győztük .1
kompótot enni, mert estére jól elrontottuk a gyomrunkat a sok nehéz
I
étellel.
Számunkra természetes dolog volt, hogy a disznóölés előtti napon anélkül, hogy ezt szüléinkkel megbeszéltük volna - , szeretettel meghív
tűk az imádott tanító néninket a disznótorra, másnap estére. Az
iskolából hazatérve örömmel újságoltuk, hogy milyen okos kisfiúk
voltunk. Édesapánk, aki végtelen jószívű ember volt, csak ennyit mon
dott: - O fiaim, most nem tartunk nagy disznótort, hiszen kicsinyke voll
ez a jószág. De, hogy a becsületén folt ne essék, majd küldünk a tanító
néninek egy takaros kis kóstolót.
Másnap az első szünetben odaállítottunk Ani néni elé: - Tanító néni,
kérem, édesapánk azt üzeni, hogy ne tessék jönni a disznótorra, inkább
majd hozunk kóstolót!
Egyszer meg tintaírás volt, azaz, hogy nem egyszer, hanem többször
is, és egyformán retteget tőle minden gyerek. Mert hiába tudott a ta
nuló szépen írni, az a fránya tinta csak le-lecsöppent a papírra, és ettől
a betűvető roppant ideges lett.
Hát, velünk is megesett ez a szörnyűség, és egyikünk, - hogy
melyikünk, arra már nem emlékszem - hármas osztályzatot kapott a
tintaírásra. Ettől aztán úgy elkeskenyedett, hogy bánatában hazasza
ladt sírva.
De mivel - egypetéjű ikrek lévén - együtt voltunk minden jóbanrosszban, a másik is hazafutott pityergő testvére után. Szüléink alig
tudtak megvigasztalni bennünket, és rávenni az iskolapadba történő
visszatéréshez.
Pálfy tanító bácsi, az Ani néni férje a második osztályban tanított
bennünket. O is jó tanító volt, de ő már enyhébb testi fenyítéstől sem

iladt vissza, ha a szép szó nem használt a rakoncátlan nebulóknál. Az
volt a szavajárása: „Kapsz egy pofot” , majd meglátod!”
A felső tagozatosoknál történt az eset: Volt egy Csandi becenevű a
Iliik között. No, ő sem volt az a kimondott jó gyerek, és mivel már
érezte a serdülőkor erejét, sok borsot tört a Dezső bácsi orra alá.
A padban olyan dolgot művelt - evett például az óra alatt - ami nem
tetszett a tanító úrnak, aki ezért sarokba akarta állítani. Mondta is neki:
- Csandi, gyere ki!
:•.
- Nem megyek én! - volt a válasz.
- Csandi, gyere ki! - még egyszer.
- Nem megyek én! - ismételte a dacos kamasz, de közben
észrevétlenül telerakta a kabátja gallérját gombostűvel.
Dezső bácsit elfutotta a méreg, odament a Csandihoz, és elkapta a
grabancát. Persze a sok gombostű teleszurkálta a feldühödött tanító
tenyerét.
Hogy mi lett a nóta vége, azt én nem tudom, de, hogy a Csandi nem
a vele egyívású gyerekekkel járta ki az iskolát, az bizonyos!
Az almáról tanultunk akkoriban. Pálfy tanító bácsi az egyik gyerektől
elkérte az almáját, amit nyílván tízóraira hozott. Szép, piros alma volt,
talán még ki is volt fényesítve. Dezső bácsi bal kezébe fogta, sosem
felejtem el azt az előadást: - Ez itt az alma. Ez itt a héja. Elővette a bics
káját, az almát kétfelé vágta. Mutatta: - Ez itt a húsa. Szép húsa volt az
almának, nem győztük nyelni a nyálunkat. - Ez itt a magház, benne
magokkal. No nem mintha addig nem ismertük volna az alma héját, a
húsát, a magházát a magokkal!
Egyszer csak azt mondja a tanító bácsi: - Megkóstoljuk.
És szépen, komótosan gusztusos kis bicskájával megeszegette a még
gusztusosabb almát. Héjastól, húsostól, magházastól, magostól.
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Ikrek
Amikor mi megszülettünk Pali öcsémmel, két bátyánk, Lajos és
László - akik szintén ikrek - három és fél évesek voltak. Valaki átvitte
őket a Peresztegi Gazsi bácsihoz. Gazsi bácsi már tudott a nagy hírről,
hogy a Barassóéknál már megint két ikerfiú született, így kérdezte őket:
- Na, és hogy hívják a kistestvérkét?
Azt mondja erre a Lajos: - Péter. Mire Laci is előlépett: - És meg Pál
is!

Áruházban
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Édesanyám mindig egyformában járatta ikerfiait. Mivel a bátyáink is
egyformák voltak, a Lajosnak ugyanolyan méretű ruha és cipő kellett,
mint a Lacinak. Ezért sokszor csak az egyik fiút vitte el a boltba.
A győri áruházban történt. Lajos bátyámnak - mint aféle négy-öt
éves falusi kisfiúnak - végtelenül tetszett a sok látnivaló, a sok ember, a
sok ruha, cipő, a sok játék. Szinte megszédülve kevergett a nagy
áruházban, amikor egy tükör elé ért. Megállt, belenézett, és így szólt: Lacika! Hát te meg hogy kerültél ide?!

A két királyfi
Barassó papa nagyon tudott mesélni az unokáinak. De a meséket
rendre ő találta ám ki, nem a magyar népmesékből olvasta fel.
Imádtunk a papáéknál aludni, számunkra ez egy életre szóló élmény
volt. Ilyenkor a nagymama teát főzött, és baracklekvárral ízesítve tette
elénk az aranyozott szélű csészékben. Annak ízét azóta is hiába ke
ressük!

No egyszer a két bátyánk ott feküdt a papa mellett, ő meg mesélt
nekik imigyen: - Élt a faluban két királyfi, hát azok olyan egyformák
voltak, mint két tojás. Erről a két bátyám rögtön tudni vélte, hogy
csakis róluk lehet szó. Papa folytatta: - Hát ez a két királyfi beleszeretett
két világszép királykisasszonyba. A bátyáim elkezdtek feszíteni,
hancúrozni a dunyha alatt, tetszett nekik a cselekmény alakulása.
- No, csaptak is nagy lakodalmat, volt ott minden finomság. Aranyló
húsleves, piros pecsenyék, különféle sütemények, még a kutyák is
csokoládétortát ettek - folytatta a papa a mesét, és a viháncolás,
kacarászás folytatódott a dunyha alatt.
Hanem ezután ez a két királyfi úgy beevett a finom süteményekből,
tortákból, hogy utána össze-vissza csinálták magukat. Édesanyjuk a
királyné alig tudta őket tisztába rakni.
Megbotránkoztak ezen a csúfos befejezésen a mese hallgatói, de
nagyon ám. Csípték, rúgták apapát, nem győztek tiltakozni: - Papa! Ez
nem így volt! Papa, ez nem így volt!

Kamaszkor
Jócskán suhancok voltak már, fel-fellátogattak a „pártba” is önál
lóan. No meg a lányokat is kezdték „kermelgetni” .
Egyszer a Laci magához akarta venni a ruhásszekrényben gondosan
elrejtett „esőkabátot” , hogy indul bevetésre. Addig keresgélt, matatott,
zirgett-zörgött a szekrényben, míg édesanyám belépett, pont amikor a
bátyám zsebébe csúsztatta a védőruhát: - Mi az, kisfiam?
- Csak egy kis cukorka - magyarázta zavartan a Laci.
- Adjál a kicsinyeknek is - kérlelte édesanyám.
Egy másik alkalommal a Laci bement a Felner mamához, aki
szegénysége mellett is igen jószívű asszony volt. Idősebb hölgyek
mesélték, hogy nem tudtak úgy elmenni a házuk előtt kiskorukban,
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hogy a mama - ha mást nem - egy szelet sózott, paprikázott kenyerei
ne adott volna nekik. Panni néni azt is mesélte, hogy egy hideg őszi
napon mezítláb ment az utcán a Felnerék előtt. Sírt, mert nagyon fázott
a lába. Nagyanyám adott a lábára kiscsizmát.
No bement a Laci a mamához, mert a ,,pártba” akart fellopakodni:
- Mamuska! Légy szíves, adjál kölcsön egy húszast!
A mama adott, a bátyám elviharzott. Fél óra múlva jött a másik, a
Lajos.
- Mama! Légy szíves, adjál kölcsön egy húszast!
- De hát kisfiam, félórája sincs, hogy adtam!
- Nekem? - hökkent meg a bátyám. - Az a Laci volt. Na csak találkoz
zak vele, majd elkapom a frakkját, hogy mindig kéregét.
Nagy valószínűséggel hamarosan találkozhatott vele, mert ő is a
kocsma felé vette az irányt.
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K i kicsoda?
Persze engem is sokszor összetévesztettek a Palival és fordítva, hiszen
mi aztán tényleg úgy hasonlítottunk egymásra, mint két nyúlbogyó.
Van olyan gyerekkori fényképünk, amelyen én sem tudom, hogy ki ki
csoda. Amikor az unokahúgom kislány volt, így kereste a Palit:
- Hát a másik Peti hol van?
Mégsem éltünk vissza sosem az egyformaságunkkal. Sem az
általános iskolában, sem a gimnáziumban nem feleltünk egymás
helyett. Mondjuk az igaz, hogy a gimnáziumban voltak annyira rafinál
tak a tanárok, hogy mindkettőnket számon kértek, biztos, ami, biztos.
Érettségi után a fácánosba mentem dolgozni. Egyszer télvíz idején
úgy megfáztam, hogy ágynak kellett dőlnöm. Megkértem hát a Palit,
menjen ki helyettem a telepre, etesse meg a fácánokat, foglyokat.
Teri néni, a telepvezető felesége még nemigen látott bennünket
együtt.

- Pali reggel kiment a telepre és így kezdte a napot: - Teri néni, kérem!
Hol találom a takarmányt?
A jó asszony meg csak nézett, hogy megháborodtam-e, vagy mi van
velem, már fél éve ott dolgozom, most meg a takarmányraktárt kere
sem!
Mikor meg tűzoltó voltam, az egyik kollégám kijött Monostorra. A
bolt előtt találkozott a Palival, és így szólította meg:
- Szervusz, Péter! Mi újság, megjöttél a pesti tanfolyamról?
- Hát én nem jöttem meg, mert el se mentem - szabadkozott Pali mert az lehet a bökkenő, hogy én nem Péter vagyok, hanem Pál!
- Peti, ne hülyéskedj, hát egy szobában voltunk benn, a tűzoltóságon.
Mi van veled? - faggatta a kolléga.
- Csak az van velem, hogy én Pál vagyok, tessék itt az igazolványom
- magyarázta az öcsém, aki az életében nem látta az illetőt.
A jó ember tágra nyitott szemekkel csak ennyit tudott kinyögni: - Jaj,
ne tessék haragudni! A Péterrel együtt vagyunk tűzoltók a Molajban.
De én is ültem már olyan buszon, ahol hátulról valaki megveregette
a vállamat: - Szervusz! Mi van veled?
- Veled mi van? - kérdeztem vissza, mert azt az illetőt meg én nem lát
tam életemben.

Ki vagyok én?
Még egy történet, ami nem olyan régen történt. Jöttem haza
kerékpárral Komáromból. Vesztemre a város szélén jó hosszú
sorompót kaptam. De már az elején utolért az egyik ismerősöm, aki
arról híres, hogy nagyon gyorsan beszél, és ahogy választ kap a
kérdésére, kis idő múlva megkérdezi ugyanazt.
No azt mondta nekem: - Szevasz! Te most melyik vagy, a Peti, vagy
a Pali?
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- Én nem csak most, hanem mindig Peti vagyok - magyaráztam neki
- Te dolgozol az Autópálya Mérnökségen? - kérdezte egy másodper!
alatt.
- Nem, ott az öcsém dolgozik, a Pali - próbáltam felvilágosítani.
- Akkor szóval te a Peti vagy! - állapította meg végre, és én örültem,
hogy végre tisztázódott, ki, kicsoda.
De a sorompó csak nem akart nyílni, így aztán el kezdte sorolni, hogy
ő is akart az autópályán dolgozni, de hát az nem embereknek való
munka, azon a meredek rézsűn kaszálni, miért nem legeltetik olyan
birkákkal, amelyeknek a mellső lábaik rövidebbek a hátsóknál, azok,
tudnának csak ott megállni. Ezt mondta öt másodperc alatt.
- Mikor aztán elpanaszkodta magát, könnyű agytornaként még
megkérdezte: - Most akkor te dolgozol az autópályán?
- Nem, hanem az öcsém, a Pali - válaszoltam magabiztosan.
Újból rázendített a panaszáradatra,: hogy ő az első nap megmondta
Iv
a főnöknek, hogy már holnap nem is jön, ez nem emberhez méltó
munka és így tovább.
- Most akkor te dolgozol az autópályán, vagy a testvéred? - kérdezte
sokadszor.
- A testvérem, a Pali - magyaráztam sokadszor.
- Most akkor te melyik vagy? A Peti, vagy a Pali? - tette fel a
találóskérdést, hosszú, tíz másodperces hallgatás után.
- Én a Pali vagyok - vágtam rá megszédülve. - Jaj, dehogy! - helyes
bítettem rögtön - én a Peti vagyok. Közben meg arra gondoltam, hogy
Pali is vagyok. Mert ez a cimbora addig hablatyolt szünet nélkül, hogy
jól bepalizott, Palira vett tisztességesen.

A kacsasü lt
Egyszer oroszlányi ,,hippik” táboroztak a fácános mellett, a Dunaparton. Pali öcsémmel jól összebarátkoztunk velük, olyannyira, hogy
főztünk is nekik, meg ők is meghívtak egyszer bennünket vacsorára.

Felső
Azidőtájt
hegyen szilajon tartot
ták az asszonyok a
kacsát, libát. Ami azt
jelentette, hogy reggel
leengedték őket a KisDunára, este meg
felkiabálták őket, hogy
“rucis, ... rucis, ...
lililili”.
Nekünk
is
volt
harminc szép fehér
kacsánk, de egyik este
huszonnyolc
csak
totyogott fel a Dunáról. Kerestük őket, de aztán beletörődtünk, hogy
elkapta őket a róka.
No másnap elmentünk vendégségbe az oroszlányi haverokhoz a
monostori fenyvesbe. És halljatok csudát, mi volt a vacsora?!
Bográcsban sült kacsapecsenye!
Összenéztünk a Palival, és sejtésünk beigazolódott, amikor a társaság
előadta a kacsahús beszerzésének történetét.
Bizony, bizony, a saját kacsáinkból készült vacsorára hívtak meg ben
nünket.
Sok vidám dolog történt még velünk, de azokat majd talán az
unokáink fogják megírni. Akik, ha csak annyira fogják szeretni a
szülőföldjüket, amennyire őseink szerették, és mi szeretjük, és legalább
olyan büszkék lesznek arra, hogy Koppánmonostoriaknak születtek,
őseink sem és mi sem éltünk hiába!
Úgy érzem, valamit sikerült visszaadnom a nagyapáink, az édesapám
világából. És, ha ez így volna, talán nem volt hiábavaló, hogy a kezem
be tollat fogtam.
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Két sikló sütkérezett a Fekete-tó partján, ott, ahol az összefüggő sás
rengeteget egy százéves vörösfűz kikorhadt töve törte meg.
A Posta-rét felől perzselőn tűzött a júniusi nap, felmelegítve a parti
iszapot, s a két sikló láthatóan jól érezte magát.
A nagy közel volt a méterhez, a kicsi alig érte el az egy araszt.
Osszetekerőzve pihent mindkettő, fejük a testükre eresztve, apró
kígyószemük hidegen bámulta a tó csillogó tükrét.
A kicsi kígyó szólalt meg először :
- Anya ! Miért nem szeretnek minket az emberek, miért undorodnak
tőlünk ?
- Nem tudom kicsim. Talán azért, mert hideg a testünk és hideg a
nézésünk. És a mozgásunkat sem találják szépnek.
- De te olyan szép vagy anyu ! Te vagy a legszebb siklómama a vilá
gon.
- Te is szép vagy kicsim ! Ha megnősz, te leszel a legszebb siklófiú.
Csak az emberek nem látnak szépnek minket. Talán félnek is tőlünk.
Amikor a kígyónyelvünket öltögetjük, azt gondolják, hogy meg fogjuk
csípni őket. Mekkora tévedés ! Hiszen nekünk nincsen méregfogunk.
így beszélgetett a két kígyó, amikor a százéves vörösfűz gyökerei alól
egy barnásvörös, patkány formájú állat, egy pézsmapocok dugta ki
kíváncsi fejét. Feketésbarna orrocskája, hegyes bajusza szaporán moz
gott, ahogy beleszimatolt a tókörnyék iszap- és zöldillatú levegőjébe.
- Sehol egy lakott kagylóház, sehol egy ínyemnek kedves, finom
falat. Csak ez a két sikló sütkérezik itt, előttem - dunnyogott magában
a pézsma és kidöcögött az odújából.
A két sikló rémülten csúszott be a Fekete-tó vizébe, jó arasznyi széles
utacskát hagyva maguk után az összefüggő békalencse szőnyegében.
A kis fahíd mellett csúsztak ki a partra. Itt folyik be a víz a Rukkentóból a Feketébe.
Megint a kicsi kígyó szólalt meg :

- Hú, de megijedtem, anya !
- Én is megijedtem, kicsim. Pedig a mi népünket nem nagyon hábor
gatja a pézsma - felelte az anyasikló és így folytatta :
- Pihenjünk most már, ránk fér a fárasztó úszás után.
Elszunnyadtak mindketten, bár ez a nyitott szemükből nemigen volt
kiolvasható.
Egy vénséges kecskebéka kúszott ki ekkor a partra a békarokka sűrű
szövevényéből.
- Hú, de meg tudnám mammogtatni ezt a kis siklót, ha egyedül
lenne! - berzenkedett az öreg kuruttyoló bajnok.
- Kvakk ... kvakk .. megbosszulnám rajta azt a sok szenvedést, amit a
siklók a békák népének okoznak sok-sok esztendő óta.
Tovább már nem nézhette a szundikáló kígyókat, mert észrevette,
hogy egy kíváncsi gyermekfej tűnik elő a nádasból, kezében valami
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botfélével. Az öreg béka szép csukafejessel csobbant a békarokka
tövéhez és már csak a kíváncsi békaszemei látszottak a víz felszínén.
A gyerek ekkor érte el a partot, ahol a két sikló pihent. Arcán kaján
vigyor jelent meg, ahogy a levegőbe emelte a botját. Már-már sújtott
volna le az anyasiklóra, amikor egy mély hang reccsent a vén
szürkenyár törzse mögül :
- Megállj !
A fiúcska úgy megrettent a hangtól, hogy a lába földbe gyökerezett,
a bot kiesett a kezéből. A zajra ismét rémülten menekült a két kígyó a
tó vizébe, s ki tudja hol értek partot.
A lápi ember odalépett a sápadt arcú fiúcskához :
- Meséld el nekem, miért akartad agyonütni a vízisiklót!
- Azért, mert olyan csúnya és hideg a teste és hideg a nézése.
Undorító a mozgása - hadarta a megszeppent kisfiú.
- Figyelj rám ! - folytatta a lápi ember, miután mindketten leültek az
öreg fűzfa kidőlt törzsére. A természetben minden élőlénynek megvan
a maga helye, szerepe. Az, hogy némelyik faj az ember számára nem
tetszetős küllemű, nem ok arra, hogy elpusztítsa őket. Nehéz lenne fel
sorolni azokat a fajokat, amelyek az ember „jóvoltából” pusztultak ki a
Földön. S ezzel az emberiség lett szegényebb ! Tudod-e, hogy a békák
és a siklók mennyi temérdek kártevőt fogyasztanak el !? Ha ők nem
lennének, a kerteket elpusztítanák a káros rovarok, a terményeket
ledarálnák a pockok, az egerek. ígérd meg hát nekem, hogy a jövőben
nem fogod bántani a kétéltűeket és a hüllőket, a békák és a kígyók
népét. S a barátaidat is erre fogod tanítani.
- Megígérem bácsi ! - rebegte a gyermek és nyomatékül darabokra
törte a száraz botot.
A lápi ember pedig ugyanolyan észrevétlenül tűnt el a nádasban,
mint ahogyan megjelent. S a Rukken-tó széléből ezer vöröshasú unka
zendített rá lágy, andalító énekére.

A tü c sö k hegedűje
- Elmegyek, Anyám! Elég hosszú már a szarvam, izmosak a lábaim.
Ugrok én akkorát, mint a zöld lombszöcske, aki a rekettyefűz bokron
lakik - berzenkedett a kis barna olaszsáska, s hogy nyomatéket adjon
mondandójának, lábával és szárnyával heves köszörülésbe kezdett,
akár a nagyok.
- Hátrább az agarakkal! - cirrentett rá az apja. - Nem voltál te még
kívül a nagy eperfa árnyékán, nem láttál még szobormereven álló,
halálos lecsapásra készülő fürgegyíkot. Egyébként meg hová akarnál
menni?
- Világot látni, apám! - pirregte a fiatal sáska.
- Világot, világot... A világ itt van mellettünk. Annyit mindig meg
kapsz belőle, amennyire szükséged van. Zsenge füvet ehetsz, friss har
matot ihatsz. Esténként pedig hallgathatod a sáska- és szöcske-
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nemzetség zenészeinek fenséges muzsikáját. Mi kell még a
boldogsághoz? - cirpogta az öreg olaszsáska.
A fiatal elgondolkodott, miközben lenyalt egy csepp esti harmatot a
tarackos tippan leveléről.
- Többre vágyom! Most is hallok valami csodás zenét, messziről,
nagyon messziről. Talán onnan, ahol az újszállási kiserdő esténként
hűvös árnyékával simogatja a monostori nagyrétet. Ó, ha egyszer
közelről hallgathatnám ezt a lágy dallamot, ha megláthatnám a
csodálatos hangokat kicsalogató muzsikust! - sóvárgott tovább.
- Indulj hát, fiam! Úgysem tudnálak visszatartani, mint ahogyan
engem sem tudott az apám, és az apám dédnagyapját sem tudta viszszatartani az ő apja. Ez a törvény! A fiú elindul, ha úgy érzi, eljött az
idő.
Köszönj el tőlünk, és indulj! De kérlek, óvakodj a nagy, öreg fürge
gyíktól! - az öreg sáskának le kellett harapnia egy keserű fűszálat, hogy
leplezni tudja meghatottságát.
Amikor a nap sejtelemes, szürke derengést küldött a monostori
nagyrétre, a kis sáska már a harmadik mély lövészárokból mászott
kifelé. A hajnali hűvös levegő, a harmatos füvek hidegsége arra
ösztönözte, hogy kisebb ugrásokkal, rövid repüléssel folytassa útját.
Megállt pihenni egy kicsit egy vakondtúrás tetején. Ekkor már a nap
a rét harmatos füveit drágaköves, csillogó gyémántruhába öltöztette.
Mohón szívta magába a melengető napsugarakat a sáska, de a
következő pillanatban már ugrott is le a bucka tetejéről. Az erős gyík
állkapcsok néhány centiméterre csattantak mögötte.
- Apám megmondta! A nagy fürgegyík! Óvakodjak tőle! - zakatolta a
kis sáska agya, ahogy félig ugrálva, félig repülve sikerült egyre távolod
nia a gyíktól.
Behúzódott egy útilapu alá, és a fáradtságtól, na meg az átélt izgal
maktól elszunnyadt. Éppen harmatos, lágy füveket lakmározott
álmában, amikor vakító világosság ébresztette fel. Sehol sem volt már
a hűvös árnyat adó lapulevél, ehelyett ismeretlen, bégető hangot adó

négylábú szörnyek dübörögtek fölötte, iszonyatos porfelhővé változtat
va a nagyrét üde levegőjét.
Csak a fürgeségének köszönhette a kis sáska az életét, hol jobbra, hol
balra ugorva sikerült kikerülnie a birkapaták halálos taposását.
A nap most bukott le az újszállási kiserdő mögött. Tikkadásig
kimerülve mászott a poros dűlőúton, és egy hatalmas hangyaboly
tövében pihent le. Miközben a szárnyát és a lábát kezdte tisztogatni,
elmerengett: - Hát érdemes volt? Elhagytam a családom, azt sem
tudom, hol vagyok, halálosan elfáradtam. Ráadásul azt a csodálatos
muzsikát sem hallom. Jöjjön most már, aminek jönnie kell!
És ekkor a hangyaboly másik oldalán felhangzott a fenséges, lágy
zene.
A kis sáska felkapta a fejét, és óvatosan mászott a hang irányába.
Kikukucskált az aranyvesszőfű töve mögül, és akkor megpillantotta a
művészt.
A kis fekete tücsköt, aki olyan átéléssel hegedült, hogy körülötte
megállt az egész világ.
A kis sáska látta a kezében a fényesen tündöklő kis hangszert. Igen
ez volt! A hegedű! A tücsök hegedűje!

Párbaj a tölgyfaágon
A félig kiszáradt tölgyfa törzsén egy szürkéskék hátú, rozsdasárga
hasú, hegyes csőrű madárka kúszott föl, s alá. Farontó rovarok után
kutatott időnként fémesen csengő hangját hallatva. Akkora volt, mint
egy veréb, fekete sáv húzódott a fején a szeme vonalában. Csuszka a
madárka neve, és a jellegzetes mozgásával erre alaposan rá is szolgál.
- Tvitt... tvitt... tvitt..., hol vagytok ti nyavalyás férgek, délceg tölgyfák
megrontói?! - ismételgette magában a madárka, hegyes kis csőrével
szaporán ütögetve a száraz fakérget.
Kis idő múlva már húzta is ki a háncs alól az apró, vörös színű
fakukacot, amely egy röpke pillanat el is tűnt a kis madár begyében.
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- Ez jól esett, tvitt..., tvitt... - örvendezett a csuszka, és vidáman fel
röppent a tölgyfa alsó ágára. De attól, amit ott látott és hallott, rémül
ten csusszant vissza a fa törzsére.
A vastag ágon ugyanis két gyönyörű, sötétbordó színű, hatalmas hím
szavasbogár vívta küzdelmét életre-halálra.
A kis madár jobbnak látta átrepülni a szomszédos szürkenyárra, és
annak ágai közül kukucskált kifelé.
- Hát, te meg mitől ijedtél meg ennyire? - kérdezte tőle egy piros sap
kás kis tarkaharkály, amely éppen akkora volt, mint a csuszka.
- Ott, ott, szemben, tvitt..., a tölgyfán két hatalmas bogár, tvitt...
tvitt... - hadarta a szárnyát, farkát idegesen mozogatva a kis csuszka.
- Próbálj lehiggadni pajtás, ki-ki-ki-ki... - nyugtatta a harkály, és
tovább dobolt a szürkenyár száraz ágán.
- De hát ezek meg is ölhetik egymást! - folytatta a csuszka, és szapo
ra matatásba kezdett a nyár törzsén le - föl csúszkálva.

- Megölhetik, megölhetik... Az ő dolguk - állt megy most egy pillanat
ra a kis harkály a kopogással, majd folytatta: - Nekünk abból sem
kárunk, sem hasznunk nem lesz. A szarvasbogarak minket nem bán
tanak, hatalmas, kemény páncéljuk pedig még a nagy feketeharkálynak is túlságosan nagy falat lenne. Gyilkolják csak egymást, ha nincs
jobb dolguk.
- Nem tudnánk valahogy mégis megakadályozni ezt az értelmetlen
öldöklést? - okvetetlenkedett tovább a kis csuszka.
- Megakadályozni biztosan nem, de azt talán kideríthetnénk, hogy
miért folyik a küzdelem. Nézzük hát meg őket közelebbről! - indítvá
nyozta a kis piros sapkás harkálydoktor.
A két kicsiny madár egy gyors röppenéssel a tölgyfa második ágán
termett, és a tarkaharkály kissé bátortalanul szólalt meg:
- Hé, ti ott lenn! Miért ropogtatjátok egymást oly nagy elszántsággal?
- Van valami közöd hozzá, kukacevő?! - förmedt rá a nagyobbik
szarvasbogár, akit tekintete miatt Gonosznak hívtak. Ahogy forgatta
apró, sötét szemeit, bizony látni lehetet, rászolgált a nevére.
- Ne szóljatok bele a küzdelembe, madarak, ez a mi dolgunk! - vette
át a szót a másik, akit Sántának hívtak, mert a múlt évben egy másik
ádáz harcban a bal első lábát térdből, a másodikat combtőből
elveszítette a küzdőtéren. - Bár igazán nem tartozik rátok, de ha már
ennyire érdeklődtök, elárulom: Ez a mihaszna Gonosz szemet vetett az
anyámra!
A két hím szarvasbogár ebben a pillanatban olyan nagy erővel
csapott össze, hogy a két kismadár ijedtében egy ággal feljebb röppent.
Csattogtak a hatalmas szarvak, kongott, recsegett a páncél. A Gonosz
egy alattomos csellel a Sánta nyomorék lába felé vágott, de elvétette,
s így csak a levegőt szorította erős szarvaival. A Sánta kihasználva az
elvétett csapás miatti helyzeti előnyt, elkapta ellenfele összezárt
szarvait, és egy csavarintással kibillentette őt egyensúlyából.
A Gonosz lehuppant az avarra, de már mászott is vissza a törzsön, és
pár perc múlva újra összecsaptak a szarvak. Szorították, ropogtatták
egymást a nagy bogarak, de egyiküknek sem sikerült felülkerekedni.
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A két kismadár megszeppenve, néma csendben szemlélte a harcot.
Ekkor erős zúgás rezegtette meg a levegőt. Egy óriási lódarázs száll I
le a tölgy árára, és rárivallt a küzdőkre:
- Nincs jobb dogotok, együgyű bogarak?! Ti itt marakodtok, én meg
alig tudtam elmenekülni egy vérszomjas méhészmadár falka elől!
- Az a te dolgod, ez meg itt a mienk! - förmedt rá a Gonosz, majd
folytatta: - Pusztulj a tölgyfánkról, különben a szarvaim között találod
magad. És neked nincs páncélod, amely megvédene a halálos
szorítástól.
- A karvaly vágja ki azt a gonosz szemedet, sündisznó ropogtassa a
híres páncélodat! - átkozódott a lódarázs. - Én csak jót akartam neked!
- azzal elzúgott a feketefenyves felé.
Ki tudja meddig tartott volna a két szarvasbogár ádáz küzdelme, ha
a csuszka és a kis tarkaharkály hirtelen el nem röppen a tölgyfáról. Ok
ugyanis hamarabb észlelték a veszélyt, ment a viaskodó bogarak.
A holtág felől kimért léptek hangját hozta a kora esti fuvallat. Kis idő
múlva egy erős kéz szétválasztotta a küzdőket, és a Gonoszt messzire
vitte, a feketefenyves közepén álló magányos tölgyfára.
- Nem engedhetem, hogy kárt tegyetek egymásban! Hiszen úgyis
olyan kevesen vagytok az erdőnkben, ti gyönyörűséges szarvasboga
rak! - dörmögte a hang. Gazdája nemsokára a holtág nád- és sás
rengetege felé vette az irányt.
O volt, minden bizonnyal. A lápi ember.

S zajkó M átyás m ennyegzője
A négyesfenyő melletti nagy akácfán három szarkaasszony cser
regett.
- Hallotta, ángyom, hogy a Gulyakúti Szajkóék nagyobbik fia aszszonyt visz a házhoz? Recsecse... cserecsecse! - kezdte el a pletykát,
farkát billegetve a legidősebb.
- Ne mondja! És hol talált magának menyasszonyt az az élhetetlen,

anyámasszony katonája? Hiszen még egy poszáta fészket sem képes
önállóan kifosztani! A mamája farktollába kapaszkodik minden
vadászat előtt. Tere csecse csecse... - csacsogta a sógorasszony.
- Tecs... terecs... Ne ítéljünk elhamarkodottan asszonyok! Az én
Károlyom sem volt egy galambászhéja, mikor egybekeltünk, és most ő
az énekesmadarak réme a Csikókaputól a Csücsökfenyvesig - kap
csolódott a tereferébe a harmadik szarka. - Egyébként a Nagytölgyesi
Szajkó família legkisebb lányát hozza ide a Mátyás. Nagyerdőre szóló
lakodalmat terveznek, és a Csemetekert melletti erdei fenyvesben fog
nak lakni a fiatalok. Itt a Gulyakút körül nem sok szajkólakásnak való
fenyő áll már.
- Az Ember! Az Ember! Minden fát kivág maga körül! Igaz, hogy
utána újat ültet, de mire az megnő, a Kisemberből Öregember lesz méltatlankodott a legidősebb.
Ekkor a három szarka mintegy vezényszóra húzta össze magát a nagy
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akácfa ágain. A fa tetejére ugyanis egy hatalmas egerészölyv teleped, n
le. Asszony volt ő is, dőlt belőle a szó:
- Mit karattyoltok itt össze-vissza, ti madárfészkek fosztogatói? Nlm
dolgotok otthon, a fészkeitek körül!? Nézzetek meg engem már a Iimi
madik erdei pockot viszem a kis ölyvecskéimnek. Rendülnek is szép< 11
a sok finom falattól, öröm rájuk nézni.
W
- Már röppenünk is! - alázkodott meg a szarkák nevében a legidősel 41
- csak a közelgő mennyegzőről cseverésztünk.
- Miféle mennyegzőről? - vijjantott az egerészölyv.
- Hát nem hallotta, ölyvasszonyságod? - bátorodott fel a szarka.
- A Gulyakúti meg a Nagytölgyesi Szajkóék fia és lánya. Nagyerdőit'
szóló lakodalom lesz, még a tövisszúró gébics is cserebogártortát esi'lh
majd. Azt is hallottam, hogy hat fekete tücsök, három ájtatós manó c,
három pirregő tücsök fogja húzni a talpalávalót...
- Lári-fári! - vágott közbe az ölyv - majd hiszem, ha látom. Engem
ugyan nem hívott senki, de a legkövérebb pocok életére esküszöm,
meglátogatom ezt a locskacsőrű népséget.
A négy madár szinte egyszerre billent le az öreg akácfáról, és ki l-.i
vette az irányt a saját fészke felé.
A gulyakúti úton ugyanis egy puskás ember lopakodott, és igencsal',
mérgelődött magában, amiért nem sikerült a madarakat lőtávolb.i
belopnia.
A nap még nem bukott le a fácántelep mögött, amikor a Gulyákul
környéke megtelt az erdő madaraival. Az akác-, a tölgy, a fekete- és
erdei fenyőfák ágaira már egy ökörszem, de még egy tüzesfejű király
ka sem fért volna, de már a fekete bodza, a kökény és a galagonya
bokrai is telis-tele voltak a sokféle madárral.
A szürkevarjak, szarkák és a szajkók a .magasles melletti fenyőkön
foglaltak helyet, mint a népes nagycsalád képviselői. A környező
magas akác- és tölgyfákon az ölyvek, héják és a karvalyok forgatták
éles szemüket. Most az egyszer csupán a kíváncsiság vezette őket, nem
a zsákmányszerzés.
Az egyezés szerint ugyanis a mai délutánon nincs vadászat. Két
szürkevarjú, két szarka és két szajkó hirdette ki a parancsot kora reggel:

I Ih délután kettőtől a nagyerdőben tilos a vadászat!”
A rigók é s az apró énekesmadarak hitték is meg nem is, így most is
Inkább jobbnak látták behúzódni a kökény és a galagonya sűrűjébe.
Apró szemeikkel onnan lestek kifelé a tisztásra, és várták az ifjú párt.
A két Szajkó család a magaslesen foglalt helyet. Idevárták Gulyakúti
hr.njkó Mátyást és ifjú hitvesét Nagytölgyesi Szajkó Sárát.
A kiszáradt tölgyfa ágán egy öreg macskabagoly méltatlankodva kaflogott: - Ki látott még ilyen bugyuta népséget! Világos nappal rendezni
. zl a nagyerdőre szóló eseményt. Semmit sem fogok látni az egészből!
A kakukk éppen rázendített az énekre, amikor a két ifjú szajkómadár
immár befejezvén a nagyherkályi akácosban elkezdett
iiaszrepülésüket - a magasles korlátjára röppent, és ezzel kezdetét vette
.i mulatság.
Ki tudja meddig húzták volna a tücskök és az ájtatós manók, meddig
tartott volna a dáridó, ha egy éber öreg szajkó- a Kerek-szigeti család
ból - meg nem neszelte volna, hogy a puskás ember a nagy varjútövis
bokor mögött ólálkodik.
Egyetlen hangos és éles rikkantására másodperc alatt ürült ki az erdei
lisztás.
Szajkó Mátyás ifjú hitvesével túl az első ijedtségen boldogan
ereszkedett be a Csemetekert árnyat adó fenyőfái közé.
Egyedül az öreg macskabagoly maradt a kiszáradt tölgyfán hunyorgó
szemekkel. Talán érezte, hogy őt nem fenyegeti a fogai között
szitkozódó puskás ember.

Sün Sámuel családja
Élt a holtág partján a százéves szilfa gyökerei alatt egy sündisznó
család. Az apa Sün Sámuel, az anya Sarolta és a három gyerek:
Sándor, Simon és Stefánia.
Nagy békességben éltek, megettek minden ehetőt, amire rátaláltak,
mert a mindenevők népes táborába tartoztak. A legeslegjóbban mégis
a gyümölcsöket kedvelték, melyekből a szigeti gyümölcsös öreg fáiról
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bőségesen hullott a földre a sokféle alma, körte, szilva, mirabolaii
ringló, vadkörte, más néven vackor. De nagy élvezettel habzsolták |
földi szeder indákról lelógó sötétkék, málnához hasonló bogyóit. Voll r
ott olyan csámcsogás, meg szürcsölés, mint egy valóságos falusi disz
nóólban.

238

Az augusztus végi nap még alig bukott le a Concó-patak mögött,
amikor Sün Sámuel előtotyogott a gyökerek alól. Nyújtózott egy jó
nagyot, körbeszimatolt apró orrocskájával, és kaffantott egyet:
- Hú, de finom halszagot érzek! Itt valahol a közelben a parton ha
lacskának kell lennie.
Lesétált a holtág partjára, és rövid keresgetés után megtalálta a jóko
ra vörösszárnyú keszeget. Nemrég múlhatott ki a halacska, a teste még
nem volt merev. A sündisznó alig kapta fel a szájába, amikor az öreg
szilfáról ráförmedt valaki: - Teszed vissza rögtön a halamat, krá... kráá.

Sün Sámuel ijedtében elejtette a halat, apró szemeivel a félelmetes
hang gazdáját kereste. Nemsokára meg is találta egy vénséges
dolmányos varjú személyében, aki szünet nélkül szórta rá átkait. A
megszeppent sün nem győzte hallgatni.
-Kráá...kráá...kráá... Mit képzelsz magadról te cserebogár faló,
poshadt gyümölcs majszoló tüskelovag?! Nem elég, hogy felfaljátok
előlem a fácántojásokat a kaszálón, még a halvacsorámtól is meg
akarsz fosztani? Már alig győztem kivárni, hogy a botos ember, aki a
halat idedobta, összecsomagoljon és elballagjon! - vartyogta a vén
varjú.
- Bocsánat, bocsánat. Nem tudhattam, hogy öné ez a hal itt az iszap
ban. Csak erre jártam, és rátaláltam - mentegetőzött Sün Sámuel.
- Hát, akkor indulj el arra, amerről jöttél, különben...
- Különben mi lesz? - hallatszott egy másik hang a sás felől. A sün
felesége, Sarolta asszony volt ott, aki igencsak kardos menyecske
hírében állott a környéken. - Csak nem gondolod, hogy megijedünk
tőled, te dögevő, te madárfészkek fosztogatója?! - perlekedett a sünaszszony.
Ez már sok volt az öreg szürkevarjúnak, lebillent a fáról, hogy
megleckéztesse a sünöket. Igen ám, de a két sün ekkorra már ezer tűvel
meredező gombóccá változott. A varjú kerülgette őket jobbról, meg
balról, próbálkozott olyan helyet találni a testükön, ahová odavágha
tott volna erős, hegyes csőrével, de csak a rengeteg süntüskével
találkozott.
így nemsokára felhagyott a sündisznók megbüntetésének tervével,
ehelyett megindult a vörösszárnyú keszeg felé. Már éppen fel akarta
kapni, amikor a Meszes sarok felől feltűnt a Kisember alakja. A vén
varjú, akinek sok kellemetlen találkozása volt már az emberrel, ijedten
röppent fel a szilfára. Onnan leste, mi fog történni.
A gyerek elővette a zsebéből a csúzlit, a varjú csak azt látta, hogy
valami nyúlik a kezében. A következő pillanatban egy jókora kavics

239

240

koppant az ágon, a varjú mellett pár centire. Az rémülten menekült ,i
fáról, még a nagyerdő felett is szórta átkait.
A két sün ekkor már a farkasalma biztonságos védelmében hallgató
zott, majd amikor az emberi lábak jellegzetes dobogása egyre
távolodott, óvatosan kitotyogtak a partra. Sün Sámuel gyorsan felkap
ta a vörösszárnyú keszeget, és elsiettek az öreg szilfa gyökerei felé.
A gyerekek megszeppenve, kíváncsi szemekkel várták őket a bejárai
nál. Hallották a vén varjú átkozódásait, és érezték, hogy szüleik veszé
lyes helyzetben lehetnek.
- Ne aggódjatok gyermekeim, nincsen semmi baj. Amiért jók volta
tok, és nem hagytátok el az odút, hoztam nektek egy pompás halacskái
- mondta Sámuel, és letette eléjük a keszeget.
A három kis éhenkórász pár perc alatt felfalta a halat, szüleik csak a
csontokat szopogathatták utánuk.
- Hát ez igazán finom előétel volt! - cuppantott a sünmama.
- Most pedig elindulunk vacsorázni! Megy az egész család. Kiballa
gunk a gyümölcsösbe. A szarka ma reggel azt cserregte, hogy a
mirabolánszilva elkezdte hullajtani a gyümölcseit - vette át a szót Sün
Sámuel.
Elindult hát a család. Elől ment az apa, mögötte Sün Sándor, Sün
Stefánia és Sün Simon. Sarolta, a sünmama zárta a sort. A hold már
a gyümölcsös felett ragyogott, amikor nagy sokára megérkeztek a nagy
mirabolánfa alá.
- Mama! Milyen állatoktól kell igazán félnünk? - kérdezte Stefánia, a
félénk sünleány.
- Bármilyen állat támad ránk, ha összegömbölyödünk, az ezer szúrós
tüskénk megyéd ellenük. Egyedül attól az átkozott, ravasz rókától kell
rettegnünk. O ugyanis addig mesterkedik, amíg bele nem görget a
vízbe, és ott el tud bánni velünk. Ezért nagyon óvakodjatok a rókától,
és kerüljétek a vizes helyeket! - okította gyermekeit a sünmama.
A gyerekek hallhatták is, meg nem is az okítást, mert olyan nagy
csámcsogással voltak a szilvafa alatt. A süncsalád degeszre ette magát

a lédús, édes gyümölccsel, nemhogy mozdulni, de még szuszogni is
alig tudtak. Ezért azután egykupacba feküdtek, és elnyomta őket az
álom.
A hold már lebukott a Concó-patak mögött, amikor elindultak a
százéves szilfa védelmet adó gyökerei felé.

Ö reg kutya nem vén kutya
A Szúnyogvár kerítése mellett egy csapzott bundájú, ősz pofájú öreg
keverék kutya ugatta a ragyogó teliholdat. Úgy, ahogy azt illik, teletorokból, hosszan elnyújtva.
- Hát, te meg mit vonítasz ilyen nagyon, kopott szőrű öreg komám?
- settenkedett a kerítés mellé egy kivénhedt kanróka.
- A te komád ott fekszik a Nagy Pipagyújtó nádasban, és a varjak,
meg a szarkák lakmároznak a rühes testén - mordult rá az öreg
házőrző. - Horrr...horrr...horrrdd el az irrrhád, amíg jól van dolgod.
- Úgy megijesztettél öreg, hogy még egy fácántoll sem maradt a
számban! - szemtelenkedett tovább a róka, s hogy fokozza pimaszsá
got, megdörzsölte bolhacsípte bundáját az egyik kerítésoszlopnál.
Ez már sok volt a vén ebnek. Szerette volna széttépni a láncát,
átrepülni a kerítést, és megleckéztetni ezt a szemtelen tyúktolvajt. Szája
tajtékzott, a nyakörv meg úgy elszorította a nyakát, hogy a szeme kigu
vadt, hang se jött ki a torkán.
- Csillapodj már, öreg szolga! Nem félek tőled, és nem azért, mert az
Ember láncra kötött. Különben meg csak azt kérdeztem, hogy miért
vonítasz ilyen keservesen - próbálta nyugtatni a ravaszdi.
- Hrrr...hrrr... te ezt úgysem értheted! A gyökerek... az ősök
tisztelete... a vadon szava... - mélázott el az öreg kutya.
- Nahát, ti már alaposan eltávolodtatok a gyökereitektől - fanyalgott
a róka, majd folytatta: - Mióta az Ember táppal etet benneteket, akár a
tyúkjait, talán már harapni sem tudtok, csak ugatni. Az én nagyapám
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nagyapja még találkozott igazi kutyákkal, akiktől a rókáknak is retteg
niük kellett. Ilyen volt a Zsilvölgyi Etna, vagy a Mocsáriék Bobija.
Az apám apjának az öregapja a monostori Nagyréten lakott, a
Szajkóvár melletti lövészárokban volt a kotorékja. Ott ismerkedett meg
a gémeskútnál az élete párjával. Mint ifjú rókalovag, kedveskedni akart
neki valami finomsággal, és egy holdvilágos téli éjszakán meglátogatta
a Zsilvölgyiék tyúkólját. Alig kezdte ébresztgetni a szendergő tyúkokat,
amikor a farakás mögül kipattant az Etna, aki egy jagdterrier keverék
volt, és valóban úgy viselkedett, mint egy igazi tűzhányó. Úgy belemart
az ősöm bal hátsó lábába, hogy az alig tudta menteni az irháját, és
örök életére sánta maradt.
Nahát, az az Etna, az egy igazi kutya volt! Meg a Mocsári Bobi!
- Állj csak meg! A Bobiról nekem is sokat meséltek kölyökkoromban
az őseim - szakította félbe a kutya a rókát. - O volt a görények réme. A
Hamék, meg a Nagy Jánosék farakása alól, meg az iskola padlásáról
egész görénycsaládokat irtott ki.
- Egyszer az erdőben majdnem megcsípett egy süvölvényt a mi
népünkből, a farkából le is szakított egy darabot. Legalábbis így
mesélték. Hát, igen. Azok még kutyák voltak. Nem riadtak vissza egy
kis versenyfutástól sem - kezdte a ravaszdi újra a piszkálódást.
Az öreg házőrző hátán most ismét felborzolódott a szőr, az ínye felalá ugrált, kivillantak megkopott fogai.
- Volnék csak szabad, majd megmutatnám neked! - vicsorgott a róka
felé.
- Száz méter után a földet nyalnád, öreg csotrogány! - acsarkodóit a
vörösbundás.
A nagy szürkenyár száraz ágára ekkor egy éjszakai madár telepedett
le. Már az is furcsa volt, hogy nem keresztben, hanem hosszában ült
meg az ágon. A lappantyú rázendített a reszeléshez hasonlító, lágyan
pirregő énekére. Majd elhallgatott, és egy ideig némán szemlélte a róka
meg a kutya torzsalkodását. Később megszólalt:

- Muszáj nektek veszekedni ezen a gyönyörű, holdvilágos éjszakán!?
Az öreg kanróka felkapta ősz fejét, és dühösen förmedt rá a madár
ra:
- A csőrödet csak lepkefogásra használd, és ne szólj bele egy vadász
meg egy szolga vitájába, te...te...te kecskefejő!
- Ami azt illeti magam is vadász vagyok, az éjszaka rovarvadásza. És
az Ember nagyon hasznosnak tart engem - felelt a lappantyú.
- Kecskefejőnek meg azért becéznek, mert éjjel az istállókba is belá
togatok rovarok után kutatva. Emiatt az a hiedelem járja a babonás
embereknél, hogy megrontom a jószágot - magyarázta lágy hangján a
madárka.
- O. az Ember csak a saját szemszögéből ítéli meg az állatok hasznát,
vagy a kárát. Engem alapvetően károsnak tart, pedig a sérült, beteg,
elhullott állatok elfogyasztásával, no meg a temérdek egér és pocok
összekapkodásával mennyi hasznot hajtok neki!
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Ugyanakkor itt van ez a kivénhedt éjjeliőr, akit láncra verve, tápon
hizlal. És amiért fél éjszakán át ugatja a holdat, azt mondja rá: „Jó
kutya, igen jó kutya! Meg éber kutya!” Nevetséges. Ne lássam a
csikókapui kotorékomat többé, ha amikor az éjszakai homályt a hajnali
derengés váltja fel, és én jövök vissza a vadászatomból, őkéimét ébren
találom. Bizony, az őr úr akkor már javában sonkacupákot rágicsál
álmában.
Na és, ha véletlenül kitéved az erdőbe, és űzőbe vesz egy süldő nyulat, vagy egy őzgidát- lomha testével ugyan soha el nem éri - az Ember
nyomban rásüti, hogy káros, sőt még a puskáját is rásüti. Pedig csak az
ősi ösztönei hajtják a szerencsétlent.
- Várj csak, várj csak! - sziszegte a vén kutya a fogai közt, mert érezte,
hogy a napszítta, esőáztatta öreg szíj a nyakán a sok feszítéstől
megrepedt, és már nem sok kell hozzá, hogy elszakadjon.
A ravaszdi olyan átéléssel szapulta a kutyák elpuhult népét, nem
vette észre, hogy a lompos farka betévedt a kerítés alatt egy kis nyílá
son, amit egy szemtelen nyulacska kapart ki valaha.
Ekkor ért oda a kutya őrült lendülettel, és már csattantak is az
elkopott öreg fogak a ravaszdi ékességén.
- Uramatyám, szűzanyám, most segíts! Ez már a vég kezdete! Jaj
nekem, a szépséges farkam odalesz! - jajveszékelt a róka.
De az erős kutya állkapocs nem engedett, egészen addig, míg a
ravaszdi egy nagyot nem rántott rajta.
Az öreg kutya undorral ejtette ki szájából a jókora szőr- és bőrcsomót,
ami a róka farkáról lenyúzódott.
A vörösbundás halálra rémülten menekült, és csak a Csikókapunál
állt meg. Onnan üvöltötte vissza átkait a falu felé.
Az öreg házőrző csak ennyit morgott a bajusza alatt:
- Mondd csak, mondd csak, te vén bolhafészek! Remélem most meg
tanultad örök életedre, hogy az öreg kutya nem vén kutya!

Vidra V iktor nagy kalandja
A Szent Pál szigeti gyümölcsös Meszes melletti széle felől sejtelmes,
nyikorgó, jajgató hangot terelgetett a gyenge nyári szellő :
- Jaj nekem, jaj nekem ! - jajgatott az öreg üvegalmafa.
- Rosszul van, szomszédasszony ? - kérdezte a vele egykorú bőral>
mafa.
- Úgy érzem, most fog leszakadni a nyolcvanéves bal vállam. A
férgek már teljesen szétrágták, hiába jár ide hosszú évek óta a jóságos
harkálydoktor és az ő népes nagycsaládja, a mélyen lakó hernyókat
nem tudják utolérni - nyögte az idős matróna.
- Sok-sok éve már az ember sem segít rajtunk. A grófné idejében
minden tavasszal jött valaki kisfűrésszel és levagdalta rólunk az
elszáradt, férgekkel teli gallyakat. Ma már senki emberfia nem törődik
velünk... Egyedül a lápi emberben bízhatunk még, talán egyszer majd
csak idetalál - kesergett a bőralmafa.
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- Ó, a lápi ember ! Nem ér az rá velünk foglalkozni. A kétéltűekre,
meg hüllőkre vigyáz, meg a ritka növényekre, nehogy a Kisember
elpusztítsa őket.
Az ember hatalmas ám, szomszédasszony 1Ismeretlen bolygókat akar
meghódítani - magyarázta a százéves üvegalmafa.
- Inkább arra figyelhetne az ember, hogy az élőhelyét, a Földet ne
tegye tönkre ennél jobban. Mindig kiagyal valamit, amivel a levegőt, a
talajt, a vizeket beszennyezi.
Tegnap a százhúsz éves fehér nyár tetejére telepedett le tizenkét
seregély. Véletlenül kihallgattam a csivitelésüket. Azt mesélték, hogy a
faluban a meggyfák levelei elsárgulnak és lehullanak. Pedig még csak
július dereka van. Valami rossz jött a levegőben.
így beszélgetett a két famatuzsálem, amikor a holtág felől forró déli
szél kerekedett és elkezdte rázni, cibálni az öreg fák koronáit.
- Nem elég a bajunk, még ez is kínoz bennünket ! - sóhajtoztak az
almafák.
A kajla szél, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan távozott. Mögötte
fülledt, meleg levegő ülte meg a Meszes sarkot. A százhúsz éves
fehérnyár levelei meg sem rezdültek a rekkenő hőségben.
A néma csöndet a Meszes vizének lágy loccsanása törte meg hirtelen.
Egy barnásvörös, nagybajszú állat mászott ki az iszapra. Lerázta
bundájáról a vizet, és már ugrott is fel a magas, hamvasszederrel
benőtt partra. Egy másik ugrással a százhúsz éves fehérnyár félig kiro
hadt hatalmas törzsében termett, és elnyújtózott a tacskó nagyságú
állat. Egy vidra volt. Pontosabban egy karcsú, fiatal vidraleány.
A Meszes Nagy-Duna felöli csücskében ekkor dugta ki nagybajuszé
rőt fejét a vízből egy másik vidra, egy jókora ifjú hím.
A déli szél fenséges illatot terelt felé. A folyton mozgó, érzékeny vidra
orr alighogy vette az üzenetet, gazdája már bukott is a víz alá és pár
perc múlva ugyanott ért partot, ahol a szépséges vidralány. Hogy az ő
nyomait követte-e a víz alatt, az iszapban, vagy valamilyen rendkívüli
érzék vezette, nem tudni.

Tény, hogy ugyanott jött ki a vízből, és három nagy szökelléssel a
hatalmas faodúban termett.
A kis nőstény cseppet sem volt meglepve, szemérmesen pislogott,
amikor a vidrafiú oldalba bökte nedves orrával.
- Viktor vagyok és szívesen megmutatnám neked a halpikkely
gyűjteményemet - súgta a fiú.
- Vilma a nevem, és a mamám arra tanított, hogy sohase menjek
halpikkely gyűjteményt nézni első hívásra - rebegte a leány.
- A mamád bölcs asszony, ezért elmondom még egyszer, és akkor ez
már a második hívás lesz : szívesen megmutatnám neked a halpikkely
gyűjteményemet - súgta a fiú.
Nagyokat ugrálva rohantak a kaszáló térdig érő, üde zöld füvei, pil
langós növényei között. Néhány perc múlva megérkeztek a nagy völgy
höz, amely a lehúzódott árhullám után tele volt kristálytiszta, langymeleg vízzel.
A két fiatal, szerelmes vidra boldogan csobbant a tavacskába és
játékos úszkálásba kezdett. Egy árva vidrafütty nem sok, annyi sem
esett többé köztük a halpikkely gyűjteményről.
Önfeledt lubickolásukra két kis fekete sügér riadtan menekült ki a víz
szélére.
- Selymes durbincs legyek, ha ebből nem vidraszerelem lesz - szólalt
meg az idősebb.
- Na és ! Mit számít az nekünk ? Ez az őrült nap egy röpke hét alatt
kiszárítja a tavacskánkat, és akkor úgyis végünk ! Jön az utálatos,
hosszúnyakú, hegyescsőrű, alattomos léptű szürke gém, odavág és
bekap. Volt dürgencs, nincs dürgencs ! - sopánkodott a kisebbik
halacska.
- Gondolkozzál, keménypikkelyű ! A gém egy pillanat alatt végez
veled, szinte semmit sem érzel az egészből. De a szerelmes vidránál
nincs kegyetlenebb. Harmincháromszor kidob a partra és hagyja, hogy
harmincháromszor visszakínlódd magad a vízbe. Csak azért, hogy a
kedvese előtt tetszelegjen. Azután már nem érdekli, hogy a víz tetején
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tátogva, nyomorultul pusztulsz el. Jó esetben idevetődik egy küszvágó
csér, és megszabadít a szenvedéstől - így bölcselkedett az idősebb kis
sügér.
A szerelmes vidrák ezeket már nem hallhatták, mert boldogan pihen
tek a hamvas szeder kusza szövevénye alatt, ott, ahol az öreg vörös fűz
sok száz éve dacol a múló, romboló idővel.
X

É jszakai hajsza
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- Tessék már mondani nekem, az ott a nap, vagy a hold ? - hallotta
a kis serdülő nyúl a háta mögött az udvarias, de ravaszul csengő han
got. Éppen a zsenge lucernában lakmározott az Újszállási út és a
Csücsök fenyves közötti táblában.
Ami azt illeti, a hold ragyogott fölötte, és ezüstösen csillogó szőnyeg
gé varázsolta a lucernaföldet.
- Jaj ! Én .. én .. én nem tudom, kérem, én nem vagyok idevalósi hebegte ijedten a nyulacska, amikor belenézett a süldő róka szemébe,
amely valósággal izzott a holdfényben. - Én csak erre jártam ... - tette
hozzá félénken, minden porcikájában remegve.
- Hát, ha nem vagy idevalósi, akkor én most szépen hazakísérlek ! vakkantotta a róka, és egy alattomos, gyors ugrással igyekezett a nyúl
közelébe jutni.
Igen ám, de a kisnyúl ekkora már ösztönösen felismerte az ősi ellen
séget, és félrecsapott farokkal elkezdett baktatni a fenyves erdő felé. A
róka meg utána, összeszorított fogai között szidva a nyulat, aki nem
fogadta el az őszinte, lovagias felajánlását a hazakísérést illetően.
- Állj már meg, te kis csacsi ! Még eltévedsz ebben a nagy
rengetegben ! - kiabált utána, s közben majd szétvetette a méreg, mert
a nyulacska csak nem lassított, majd imigyen folytatta : - Tele van az
erdő kóbor kutyákkal, innen járnak ki a felsőhegyi faluvégről. A csutka
farkad is felfalják, hogy anyád életed végéig baktathat utánad, akkor se
talál belőled egy fél ecsetre való szőröcskét sem. Én csak jót akarok
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neked. Elvezetlek oda, ahol a rokonaid a káposztát gyűjtik télire hadovázott a róka és amikor látta, hogy a nyulacska egy pillanatra
megállt, ő is leült a hátsójára.
- Mit mondjak még neki ? - morfondírozott magában egy kissé bizakodóbban. - Figyelj rám sárgarépadaráló 1 Esküszöm a macskabagoly
sárgán izzó szemeire, hogy jót akarok neked !
- Hú .. huhuhu ... hú ... Hú, micsoda alávaló, pimasz szavak !
Egyáltalán hogyan merészelsz te az én rubintos szemeimre esküdözni,
te apróvadak hóhéra, te vörös bundás hazudozó ! A varjak piszkálják
a szemeidet a szűz havon, sántulj meg a bal hátsó lábadra az ember
vasában. Nem elég, hogy az én vadászterületemen garázdálkodsz, de
még a szépséges éjjellátó szemeimet is emlegetni mered egy hitvány
nyúlfióka előtt ? !
A rókaifjonc felnézett a fenyő ágára, ahonnan a szitkok zúdultak rá.
- Csókolom a kezét, csupatoll, huhogó vénasszony ! - kaffantotta.

i
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- Nem is tudtam, hogy kegyed ilyen nagy hős lesz, amikor a nap
helyett a hold veszi át az égen a helyét. Bezzeg, amikor meghasad az
ég alja, és a hajnali fény eloszlat minden rémtörténetet, amelyet az ön
drágalátos népe terjeszt a nagyerdőben, főbagolyasszonyságod köré.
Nappal miért nem huhogja nagysád, hogy így, meg úgy ? !
- Halgass, pimasz kotoréklakó, mert meggyűlik velem a bajod ! Ha
csak a famíliám idősebb tagjait szabadítom rád, a vadászatodnak lőt
tek. Egész éjjel kóborolhatsz az erdőben, az állad mégis felkopik.
- O, hát nem akartam én semmi rosszat önnek, csókolom a kezét ! alázkodott meg sunyi pofával a ravaszdi.
- Hát, nem is ajánlom ! Úgyhogy menj sietve, ne zavarjuk egymás
vadászatát - mondta a vén bagoly, és nyomatékül pattintott egyet erős
csőrével.
A süldőróka beleszippantott a párás , friss nyár-éji levegőbe, elkezdett
jobbra-balra cikázva szaladgálni, mint akit ezer bolha, meg kullancs
csíp. Sehol sem találta a kisnyúl szagát, és így dohogott magában :
- Tessék ! Kellett nekem ezzel a vén csonttal szóba állnom, hogy a bőr
hűljön rá, mielőtt a Szőcsék szamara reggel másodszor ordít. Miatta
elszalasztottam a finom nyúlpecsenyét, pedig már úgy éreztem, sikerül
a nyuszkót ledöntenem a sártaposóiról.
Ezalatt a kisnyúl már árkon-bokron túl volt, és jóllakottan, az átélt
izgalmak után lecsillapodva pihent a Csemetekert melletti öreg erdei
fenyők összerakott tuskói között készített vackában.
A süldőróka nagy éhségben és elkeseredettségében lefojtott egy erdei
cickányt a Négyesfenyőnél. Forgatta, szimatolta, talán meg is nyalta
egy kissé, de nem volt képes szájába venni. Pedig a gyomrát már ezer
karommal mardosta az éhség. Hirtelen felkapta a fejét, mert az úton a
nagyerdő legöregebb kanrókája kocogott felé.
- A bánatnak ölitek meg a cickányt, ti süvölvény rókaifjak ? 1Ha nem
jó a húsa, minek megölni ? Olyanok vagytok, mint az Ember ! 0 is
megöl maga körül sok mindent, pedig tudja, hogy nem fogja megen
ni. - mormogta a vén róka.

- Önnek igaza van keresztapám ! - hízelgett a kis ravaszdi. - De
kérem, értse meg, én annyira éhes vagyok, hogy mindenre lecsapok,
ami mozog és nagyobb a bolhánál.
- Gyere velem 1 Itt az akácosban találtam egy elhullott, satnya
őzgidát, csak a felét tudtam megenni, a többi a tiéd. - mondta az öreg,
és jól megvendégelte a kis rokont.
A fiatal róka elnyújtózott egy elhagyott kotorékban, s miközben száját
nyalogatva lassan hatalmába kerítette az álom, elgondolkodott : Kellett nekem azt a hitvány nyulat hajkurásznom, az öreg macska
bagollyal veszekednem, mikor itt volt a közelben a finom őzpecsenye!?
Ó, hogy milyen kevés is elég az életben a boldogsághoz !

H oldtölte
Az újszállási kastélykert öreg feketefenyői mögül most bukott ki a
hold. Olyan volt, mint egy nagy-nagy, kerek, sárga sajt. Szépen kitelve,
lassan kúszott fel az égre, melyen most még egy aprócska bárányfelhő
sem úszott. A csillagok is igen haloványan pislogtak, az újszállási
kutyák meg csak úgy ímmel-ámmal ugatták a holdat, amely, ahogy
egyre magasabbra jutott a vándorútján, úgy lett mind tündöklőbb és a
kastélykertben egyre nagyobb lett a világosság.
Hogy a Vörösék szamarának mi jutott ekkor az eszébe, senki sem
tudhatja. Tény, hogy olyan hangon kezdett ordítani, amelytől a
környék kutyái pár percre abbahagyták a vonítást. Sőt, még az éjsza
kai vadászatra induló busafejű, tojáslopó macska is megállt egy pil
lanatra a kórókupac mellett.
- Mi lelte ezt a nagyon bolond szamarat ? Nem szokott ez ilyenkor
ordítozni . - morfondírozott magában az öreg kandúr és szertartásosan
megrázta hol a bal, hol a jobb mellső lábát. Azután leült a harmatos
fűre és talán észre sem vette, hogy a hosszú, lompos farka ütemesen
vagdalózott a teste mögött. Felnézett a teliholdra és hirtelen öszszerezzent: - Az ördögbe is ! Én itt ezen a csacsin csodálkozom, közben
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velem is mi van ? Olyan kellemes borzongás és bizsergés fut át az öreg
testemen, mintha nem is szeptember végi, hanem meleg nyári éjszaka
lenne. Sőt, talán inkább május végi, zöldillatú.
így mélázgatott a vén kandúr, amikor az úton egy fekete árnyat látott
közeledni. Egy pillanat alatt felfutott a nagy krisztustövis ágára és
onnan bámult le az útra.
- Hrrr ... hrrr ... hirrrtelen meg sem ismertelek öreg Mirnyók ! - mor
dult rá Bogár, a Mészárosék házőrzője, aki fajtájára nézve mudi és
pumi keveréke volt. - Te is a holdat ugatod, akarom mondani bámu
lod ? Én már tizenkét akácvirágzást értem meg itt a kastélykertben, de
ilyen ragyogó tisztának még nem láttam. Hallod öreg ? Nem is merek
kimenni az erdőbe, pedig szét akartam nézni egy kicsit a Csemetekert
környékén. De hát olyan világos van, talán még százötven lépésről is
kilyukasztaná a bőrömet egy éber vadőr a távcsöves puskájával.
Hanem te ! Most már lemászhatnál a fáról, cseppet sem tetszik nekem
ez a bizalmatlanság. Hiszen ismerjük egymást már vagy nyolc éve.
Ismertem az apádat, az anyádat. Ott voltam a szomszédban amikor a
világra jöttél.
A vén kandúr felváltva mozgatta a füleit, tetszett is neki, meg nem is
a kutya bizalmaskodása, de azért óvatosan lekúszott a földre. Bogár
néhányszor oldalba bökte nedves orrával, a macska felpúposított hát
tal és felgörbített farokkal viszonozta az üdvözlést.
A nagy krisztustövis fára ekkor egy macskabagoly telepedett alig
hallható huppanással. Fejét jobbra-balra ingatva, sárgán izzó szemeit a
macskára szegezve megszólalt :
- Hú .. huhú.., micsoda szégyenletes dolog, hogy egy macska egy
kutyával barátkozik ! Szinte kezdem restellni a nevemet !
- O, te vén pocokleső ! Vedd már észre azokkal a híres éjjellátó sze
meiddel, hogy nem most jöttünk ki a kórókupacból. Már vagy nyolc
éve ismerjük egymást és nyugodtan elviheted a hírt a nagyerdőbe :
Ujszálláson létezik az igazi kutya-macska barátság ! - nézett bele az öreg

Mirnyók az izzó bagolyszemekbe és nyomatékül hozzádörgölődött a
vén Bogár kutya fekete testéhez, akinek ettől valami leírhatatlan
melegség öntötte el a szívét.
- Istenem ! - ábrándozott az öreg házőrző. Miért nem tud a többi állat
is ilyen békében élni egymással ?
- Érzelgős, vén bolond ! - huhogta a bagoly. Pattintott egy nagyot a
csőrével és nesztelenül tovasuhant a kiserdő felé.
A kutya meg a macska elindult a kastély rozoga istállója felé.
- Jól megkaptuk a magunkét öreg Bogár barátom ! - sóhajtott
Mirnyók, bár a hangján érezni lehetett, hogy nem igazán törte le a
dolog.
A hold ekkor már jó magasan járt az égbolton, és síri csend honolt a
kastély kertben és környékén.
Az öreg Bogár és pajtása, a nagyfejű Mirnyók kandúr ért oda az istál
ló ajtajához, amelyben Manci, a Vörösék szamara volt elszállásolva.
- Manci ! Alszol már ? - mordult be halkan az ajtórésen a kutya.
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Manci a jászol előtt feküdt, de alvásról szó sem volt. Nagy, szürke
füleit felváltva billegetve erősen figyelt az ajtó felé.
- Dehogy alszom, dehogy alszom ! - dunnyogta a szamár. Nem hal
lottátok, hogy mekkorát üvöltöttem az imént ? Ez a mindenfelől
beszűrődő ragyogás nem hagy aludni. Kiscsikó koromban volt utoljára
ilyen éjszakám. Legalábbis úgy emlékszem, - folytatta, majd hozzátette:
- Miért nem jöttök beljebb, Mirnyók ? Legalább megleshetnéd az
egeret, aki minden éjjel itt matat a szénában. Nem azt a pár szem kuko
ricát sajnálom tőle, amit összekapkod a földről, hanem folytonos
kotorászása miatt nem tudok aludni.
Több se kellett a macskának, már ugrott is fel a jászol szélére és szo
bor mereven figyelt. Bogár az istálló sarkában nyúlt el, őszülő fejét az
első lábaira eresztve pihent. Kis idő múlva Mirnyók a korát meghazud
toló ugrással kapta el az egeret és letette a kutya orra elé :
- Látod öreg ? így kell vadászni.
- Fújj ! Vidd innen ezt az undorm ányt! - mordult fel Bogár és kisomfordált az istállóból, ám ez a macskát egy cseppet sem zavarta. Egy pil
lanat alatt eltüntette a gyomrában az egeret és elégedetten nyalta meg
utána a szája szélét.
A kutya ezalatt már a kastélykert falu felöli szélénél járt és orrát a
földre szegezve nagy izgalommal rohangált a fűben. Érezte ugyanis,
hogy egy süldő nyulacska baktathatott arrafelé kis idővel azelőtt.
- Hogy vagy, hol vagy ? - ismételgette magában, de bizony nem
sokáig, mert a lósóska sűrűjéből kiugrott a nyúl és őrült iramban rohant
a kastély veteményeskertje felé. Vesztére ! A kerítésről visszapattant és
mire felugorhatott volna, már csattantak is a nyakcsigolyáján Bogár
fogai. Mire a kíváncsi természetű Mirnyók kandúr odaért, már csak
néhány bőrcafat emlékeztetett a Nyulacskára.
- Látod öreg ? így kell vadászni ! - feszített a vén kutya nagy büszkén,
hogy Mirnyók kandúr végigszimatolja a nyúl földi maradványait.

Ú tra készen
Két apró madárka üldögélt a kerítésen az őszi verőfényben
Láthatóan jól esett nekik a napsugár simogatása, és olyan mozdulat
lanul ültek, mintha elbóbiskoltak volna. Csak a néha-néha megbillenő
vörös színű farkuk árulta el, hogy ébren vannak. A házi rozsdafarkú
tojója szólalt meg először:
- Nemsokára el kell indulnunk. Bár szívem szerint maradnék még egy
darabig. Nem tudhatjuk, mikor komorodik el az idő. Ha megjönnek a
hidegek, eltűnnek a rovarok, nekünk menni kell.
- Nem tudom mi lehet a gyerekeinkkel, merre járhatnak? Olyan gyor
san kirepültek mindkét fészekaljból! - sóhajtott a hím madárka.
- De jó volt hordani nekik a temérdek rovart, kukacot. Tudod-e, hogy
mennyire hiányzik az életemből az a mindennapos nyüzsgés, az izga
lom, a zsákmányszerzés izgalma. Az az elmondhatatlan jó érzés,
amikor az utolsó kis éhes szájat is sikerült megtölteni... De hol vannak
a fiatalok? - kérdezte inkább csak magától, elmerengve, s a szemében
megjelent valami alig észrevehető csillogás, egy pirinyó madárkönny.
- Ne keseregj jó párom! Ez az élet rendje. A fiókák kirepülnek, és
önálló életet kezdenek élni. Mi szülők megteszünk minden tőlünk tel
hetőt, megvonunk magunktól minden falatot, csakhogy a kicsinyeknek
minél több jusson. Ők kirepülnek, mi itt maradunk, és készülünk a
nagy útra. Pihenj, és egyél sokat, hogy legyen erő a szárnyaidban. A
fiatalok miatt meg ne aggódj, ők már elboldogulnak! - nyugtatta párját
a kis tojó.
- Más is aggaszt engem! A csontjaimban és az izmaimban valami
furcsa gyengeséget érzek. Félek. Félek, hogy tavasszal már nem tudok
visszatérni ide, Felsőhegyre. Pedig itt annyira jó élni! Táplálék is van
bőven a szőlőkben, és az Ember is olyan rendes. Inkább nem vette le
a fáskamra faláról a botjait, amelyekkel a halakat szokta kifogni a
vízből. Mi azokra raktuk tavasszal a fészkünket, és nem akart hábor
gatni bennünket. És a macskát is mindig elhajtotta a kamra
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környékéről. Sőt, amikor a kicsiknek hordtuk a táplálékot, inkább
megállt, ha valami dolga volt a környéken, csakhogy ne zavarjon ben
nünket az etetésben.
Jó volt itt élni! Bárcsak visszatérhetnék tavasszal! - sóhajtott az öreg
rozsdafarkú.
- Persze, hogy visszajövünk! Úgy, ahogy sok éve minden februárban.
Megigazgatjuk a fészket, és felneveljük a fiókáinkat, úgy, ahogy sok éve
minden tavasszal és nyáron! - vigasztalta a párját a tojó.
Ekkor egy kis széncinege röppent az almafa ágára. Néhány gyors
mozdulattal lekapkodott a fa kérgéről egy-két apró kukacot, és kis
kíváncsi fejét a rozsdafarkú házaspár felé fordítva megszólalt:
- Mit...mit...mit szomorkodnak szomszédasszonykám? Hát nem örül
nek ennek a csodálatos napsütésnek? Én ki tudnék bújni a tollruhámból, annyira jól érzem magam. A fák ágai tele vannak apró
rovarkákkal, kukackákkal. Olyan könnyű jól lakni mostanság. És a
simogató őszi napsugár annyira kellemesen melengeti a testemet, hogy

kedvem volna újra megigazgatni a fészket, és szólni a páromnak...
pink...pink...
- Cinkeasszony, cinkeasszony! Könnyen beszél kegyelmed, hiszen a
cinkék népének nem kell útra kelni. Ha a hideg elűzi a rovarkákat, meg
a kukackákat, maguk idejönnek az Ember háza elé, beugrálnak a
madáretetőbe, és a terített asztalnál jól laknak a különféle magvakból,
meg a faggyúból. Lehet akármilyen hideg, akármilyen vastag a hó, az
etetőben mindig találnak élelmet. A mi sorsunk egészen más. Útra
kelünk dél felé, és halálosan kimerültén érkezünk meg. Magukat az
Ember segíti, hogy túléljék a szigorú telet, mindet pedig az ösztönünk
messze földre parancsol - bölcselkedett a házi rozsdafarkú kicsi tojója,
majd folytatta: - Nagyobb baj, hogy a párom mindenféle csont- és
izomgyengeségre panaszkodik.
- O, ezek az öregedő hímek! pink...pink...pink... Az én párom is alig
tudott kijönni tegnap abból a kertkaput tartó csőből, amelyben a
fészkünk van. Bezzeg, amikor meglátta a cinkelányt a diófán, úgy
elröppent utána, mintha nem is Felsőhegyen lakna! Hát erről csak
ennyit, kedves rozsdafarkú asszonyság.
A kerítés melletti szőlősorokat ekkor egy nagy csapat seregély lepte el
fülsiketítő zsivajgással. Nem sokat törődtek az almafára kirakott öreg
kabáttal, kalappal. Megszokták már a látványt. Sietve tömték magukba
a fekete szőlő apró bogyóit.
- Nem szeretem ezt a zajos népséget! - fordult magába a rozsadafardú
hímje. - Csak az Ember munkájának gyümölcsét tuják elpusztítani,
hasznuk meg semmi! A tavaszi rokonaik, akik velünk érkeznek, azok
igen! Azok irtják a rovarokat, kukacokat rendesen.
Most kinyílt a fáskamra ajtaja, és kilépett belőle a gazda, aki eddig a
téli tüzelőt rakosgatta. A hangosan lakmározó seregélycsapat mintegy
vezényszóra hallgatott el, és emelkedett az ég felé. A kis cinke egy ággal
feljebb röppent az almafán, de a két rozsdafarkú nem mozdult a
kerítésről. Csak a farkukat billegették, és a szemükkel kísérték az
Embert, míg az el nem tűnt a ház sarkánál.
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Nem sokkal később a rozsdafarkú tojó idegesen kezdte rázni a
szárnyait. Éppen úgy, mint amikor betegséget színlelve a macskát szok
ta elcsalni a fészek közeléből.
Meg is jelent az öreg tigriscsíkos kandúr, és száját nyalogatva felszólt
a madarakhoz: - Hát, ti még itt vagytok, madárkáim!? Nem bánnám,
ha eltűnnétek végre! Akkor talán a gazda ritkábban hajkurászna engem
a serűjével! - mondta a macska, és elballagott a kukoricagóréhoz
egereket lesni.
- Te is érzed, amit én? A testemben megnőtt a feszültség és a nyug
talanság. Tán, csak nem igaza lesz a vén kandúrnak, és hamarosan
útra kell kelnünk!? - súgta a kis tojó a párjának.
- És reggelre teljesen megváltozott az idő. Nyoma sem volt a tegnapi
melegnek, csípős, hideg dunai szél pergette a gyümölcsfák leveleit.
És az ember egész nap hasztalan kereste a két kis házi rozsdafarkút.
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A nagykócsag halála
Az utolsó csepp víz is eltűnt a Rukken-tó fenekéből. Pár napja még
vízimadarak nyüzsögtek a kis pocsogókban, sirályok, gémek csapatai.
Volt ott sürgés-forgás, kapkodták a levegőért tátongó apró halak száza
it. De reggelre eltűnt a tóból minden; vízi, hal, madár. Csak egy-két
lomha mozgású csibor szédelgett a tófenék zöldjei között.
Egy öreg szürkegém szállt a százéves vörösfűz ágára, és onnan
bámulta mozdulatlan világot. Nem kellett sok idő hozzá, hogy belássa:
számára nincs a környéken semmilyen ennivaló. Lebillent hát a
fűzfáról, és nagy szárnysuhogással elhúzott a holtág felé.
A lápi ember csak erre várt. Már vagy fél órája leskelődött a sűrű nád
takarásából, és az üdezöld iszapzsázsa hajladozó mozgását figyelte
erősen. Ott ugyanis valamilyen állat törte magát előre a kefesűrű
növényzetben lassú araszolgatással. Amikor a mozgás elérte a kidőlt
szürkenyár legvékonyabb ágait, a lápi ember odaballagott.

- Nicsak, nicsak! Hát, te motoszkálsz itt, Teknős Tekla!? Mit keresel
ebben a kiszáradt tófenékben?
- Az öreg cigányponty bajuszára mondom, nem értem az egészet!
Tegnap még tele volt a tó feneke apró pocsolyákkal, bennük száz szám
ra a kicsiny halacskák, a békaporontyok. Egész nap itt szédelgek, mint
valami mérgezett egér, és sehol sem találom a vizet - dunnyogta Teknős
Tekla.
- O, te boldogtalan! Hát, itt van a víz a hátad mögött, a holtágban.
Hát, nem érzed?! - mondta a lápi ember, és kezébe vette az öreg
teknősbékát, majd elindult vele a Kis- Duna felé. Lába előtt rémülten
ugráltak a hűvösödő őszi idővel dacoló kecskebékák, meg a világos
barna színű, lomha erdei békák. Áttörte magát a sűrű bozóton, majd
az egyre jobban süllyedő iszapban cuppogva elérte a víz szélét,
Óvatosan engedte el Teknős Teklát, aki a lápi ember kezében rúgkapálva alaposan kimerült. Ám amikor megérezte a lágy víz simogatását,
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olyan gyorsan úszott el a parttól, hogy még köszönni is elfelejtett a
nagy evickélésben.
A lápi ember meg átgázolt a Kis-Pipagyújtó torkolatánál a sekély
vízen, majd bevette magát a lebukó nap bágyadt sugaraitól egyre
sejtelmesebbé váló sziget sűrűségébe. Nem is jött ki onnan csak más
nap hajnalban, amikor a szigetfarok felől épphogy megindult valami
halovány derengés.
De, mire végig sétált a kaszálón, és a Meszes-toroknál visszafordulva
elérte a Posta-rétet, annak fái között már ezernyi tündöklő fénynyaláb
kezdte simogatni a még mindig üdezöld füveket, és az ezüstösen csil
logó, apró virágú pásztorkóró sűrű foltjait.
Ahonnan éppen most sétált ki egy pompás tollruhájú, délceg tartású
fácánkakas. Meg akarta mutatni a tyúkjainak - akik még a fűzfákon
üldögéltek-, hogy tavasszal ismét számíthatnak rá. Ám a bemutatónak
hamar vége lett, mert egy fekete-sárga kis tacskó vinnyogva nyargalt
végig a réten, és az öreg fácánkakas kénytelen volt visszaröppeni a
közeli szürkenyárfára.
A lápi ember most megállt a rét közepén, ott, ahol a vízparton már
hetek óta várják az öreg facsónakok az áradást, hogy a hasukat végre
megsimogassa a holtág lágy vize.
Az aranysárga ruhába öltözött kőrises felől egy nagy madárcsapat
tűnt fel, és húzott el a holtág felett. A Rukken-tó előtt megfordultak, és
leszálltak a túlsó parton a füzes előtt. Harminchárom hófehér, hab
könnyű mozgású, tündérmesébe illő szépségű madár. Harminchárom
nagykócsag.
Nézte őket a lápi ember, mert ekkora gyönyörűséget még ő sem
látott, pedig már régóta, sok-sok éve itt éli az életét a holtág mellett.
Nagykócsagot látott persze, egyet-egyet ilyenkor ősszel. Na de
harminchármat!?
A fenséges madarak jöttek-mentek, halászgattak a Kis-Duna sekély
vizében, amely most olyan tiszta volt, mint a kristály, talán épp a nemes

látogatók tiszteletére. Szedegették, kapkodták az apró halakat, néme
lyikük fel-felröppent egy pillanatra, ám a háborítottság legkisebb jele
nélkül, inkább csak afféle kötelező óvatosságból... Mert a holtág vizén
és a belátható partszakaszon semmi gyanúsat nem észlelhetett még a
legélesebb kócsagszem sem.
A lápi ember is úgy elrejtőzött egy kányabangita bokor mögött, hogy
tán még a nagy békászó sas sem vette volna észre. De csak egy pár
perc telt el ebben a fenséges nyugalomban. A parton megjelent egy
ember, a kezében horgászbot.
A harminchárom gyönyörű madár egy szempillantás alatt kelt
szárnyra. Azaz csak harminckettő. Egy ott maradt a víz szélében,
habfehér szárnyát széttárva, citromsárga csőrét, elhomályosuló szép
szemeit a kék ég felé, harminckét társa felé fordítva.
- A Vezér! A Vezér!... - jajongták a hatalmas fűzfák felett keringő
madarak. - A Vezér nem jön! A Vezér nem mozdul! Mi lesz most
velünk!? - kérdezgették egymástól a nemeskócsagok.
- A Vezér elhagyott bennünket. Az ő élete itt ért véget. Már az örök
vadászmezőkön van. Próbáljatok megnyugodni! Mostantól én vezetlek
benneteket! - kiáltotta egy pompás tollruhájú öreg hím, aki most a
legvénebb volt a csapatban, és a tekintélyét hangsúlyozva hozzátette: Kráh...kráh... Ami a köztudottan szűkszavú kócsagnépnél bizonyára
nagy jelentőséggel bírhatott.
A lápi ember mindent látott és hallott a kányabangita bokor mögül.
Elhomályosuló tekintettel nézte a halott kócsagot, és sírt, bár könny
nem jött a szeméből. Belül sírt, mélyen a lelkében. Mint amikor sok-sok
éve elment a holtág környékéről az utolsó kék csóka, és soha, soha
nem tért vissza...
Másnap hajnalban egy csapzott bundájú, ványadt süldőróka lépett ki
a méregzöld sás sűrűjéből. Szimatolta erősen az iszapszagú környéket,
abban reménykedve, hogy legalább egy rossz sügér tetemére rátalál.
Abban a pillanatban, amikor a Rukken-tó felől kezdett lengedezni a
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hajnali szellő, az éhes róka a kócsag teteme felé fordította folyton
mozgó, csillogó orrát. Miután minden irányban körbeszimatolt, három
négy ugrással a madár mellett termett. Szájába kapta, és igazi rókához
illő büszke tartással bekocogott vele a füzes bokrai közé.
A lápi ember ezt már nem láthatta, mert szívében a nagykócsag
halála miatti keserűséggel a sziget legnagyobb sűrűségébe húzódott.

Varjúsors
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Egy koromfekete, gurnyadt hátú madár totyogott ki a behavazott
rétről az út széléhez.
- Kár...kár..., mondom nagy kár ezért a korai hóért! - vartyogta
Kormos Károly, a kilencvenkilenc éves vetési varjú. Csőrét, amelynek
ezüstös tollak ékesítették a tövét, többször nyitotta szólásra, mint
ahányszor hang jött belőle.
Öreg volt már Károly, a varjúnemzetség talán legöregebb tagja a
monostori Nagyrét környékén.
Igazából még nem volt itt az ideje a télnek. November második
felében váratlanul tört rá a szokatlanul nagy hideg és a hó emberre
állatra egyaránt.
Érthető volt tehát a vénséges varjú méltatlankodása, aki kitotyogott
az út széléhez, és nyakát nyújtogatva beszélt, beszélt, szitkozódott. De
inkább csak magában, mert hang már csak ritkán jött ki a torkán.
A hótól letakart fűben kezdett keresgélni. Talán ő maga sem tudta,
hogy mit keres, de hát éhes volt nagyon, s így a keresgélés kis idő
múlva lázas kutatásba ment át.
- Kár... kár..., mondom nagy kár, hogy ilyen korán behavaztunk.Kár
az embernek, kár a madaraknak. Ráá...ráá...ráért volna leesni ez a
nagy hó karácsony napján. - billegett az út szélén Kormos Károly, a vén
vetési varjú.
- Mit...mit...mit károgsz már annyit vén varjú?! - ugrált a közelébe

Pipiske, a búbos pacsirta. - Te minden tél elején ugyanazt szajkózod,
hogy így kár, meg úgy kár... Akinek ilyen erős, vastag csőre van, ne
nagyon sajnáltassa magát.
- Panni! Panni! Nagy kár neked itt pipiskedni. Tudod jól, hogy a tél a
hó minket madarakat egyformán sújt. Hiába van nekem erős és vastag
csőröm, ha a föld lefagy, és ráadásul vastag hó borítja, én sem jutok
táplálékhoz. Te bátran kimehetsz az útra lakmározni, ha egy lovasko
csi elhaladt. Rám az Ember kavics - és ólomzáport zúdít, mert az öreg
csontjaimból és a húsomból állítólag finom levest tud főzni.
Az út mellé ekkor egy fiatal varjú röppent, és így szólt az öreghez: Jó napot! kár... kár... Kár oly bátyám! Mit hallani errefelé?
- Édes fiam, nem sok jó vaár...vaár...várható. Igen korán jött a hó. nyújtogatta nyakát az öreg, miközben a fű között a fekete földet kezdte
ütögetni a csőrével. Aminek ugyan az éhség csillapítása szempontjából
nagy jelentősége nem volt, de a tekintély fitogtatására kétségkívül al
kalmasnak bizonyult.
A fiatal varjú oda is totyogott a kis földkupachoz, de amikor látta,
hogy nincs ott semmiféle ehető, felnézett az égre, és megszólalt:
- Úgy látom kár...kár... Károly bátyám, nemsokára sütni fog a nap.
Akkor pedig elindulunk a csapattal Paptelekre, mert ott az Ember ha
gyott néhány csövet a kukoricakórókon.
- Menjetek csak édes fiam, nekem az már sajnos túl messzire van. Ha
lesz még annyi erőm, valahogy elbotorkálok a szeméttelepig. Ott
mindig akad egy kis kenyérhéj, miegymás... Nekem már nem sok min
denre van szükségem, időm sem túl sok lehet már hátra. Elüldögélek
egy darabig valamelyik akácfán, azután jöhet, aminek jönnie kell.
- Káár...nagy káár...Károly bátyámnak így beszélni, hiszen maga a
példaképe minden vetési varjúnak itt a nagyrét környékén. - fordult
vissza a levegőben a fiatal varjú.
- Ami volt, elmúlt, édes fiam, az időm lassan lejár. Káár...kár, nagy
kár, de így van. - kiáltotta a fiatal varjú után Kormos Károly, a vénséges
vetési varjú.
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bánatára. - vartyogta Kormos Károly, és néhány fával odébb röppent,
kivénhedt szárnyait nem kis erőpróba elé állítván.
A rozoga öreg kandúr meg kaffogva fújt visszavonulót saját magá
nak, és jobbnak látta valamelyik kukoricagóré mellett egér-lesállást
foglalni.
Pipiske Panni, a búbos pacsirta ekkor engedett fel a rémület fagyos
szorításából, melyet a kopott szőrű macska megjelenése okozott.
Visszatért hát a lovaskocsi nyomainak átvizsgálásához, és ez a
tevékenysége egyre inkább arra a megállapításra juttatta, hogy az öreg
varjúnak cseppet sincsen igaza. Az élet szép, még ha a hó korán jött is.
Az élelemhez hozzá lehet jutni, és a boldogsághoz éppen elég annyi,
amennyi itt, a fagyos úton megtalálható.
Kisvártatva eljött az este, és Kormos Károly a kilencvenkilenc éves
vetési varjú felröppent a szeméttelep melletti akácfák egyikére, és más
nap hajnalra ezüstös-fehér dér lepte be öreg, gurnyadt hátán a
kékesfekete tollakat.
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A Jancsifalu szélső házából ekkor ténfergett ki egy öreg fekete-tarka
macska, és éhes száját nyalogatva a vén varjú felé vette az irányt. Az
árokpart melletti gazban lopakodott, és már majdnem elérte a
madarat.
A pipiske hirtelen röppent fel a levegőbe, és olyan vészhangot halla
tott, amelyre a varjú korát meghazudtoló fürgeséggel az út melletti
akácfa ágán termett.
Az utolsó pillanatban, mert az öreg kandúr már a halálos ugrásra
készült.
- Mi a jó...mi a jó... mi a jó ebben, te öreg csonttollú?! Mindig eljátszod velem, hogy elkaphatlak! - méltatlankodott a macska.
- Káár, bizony kár a gőzért, engem élve nem foghatsz meg, macska!
De ha ennyire éhes vagy az én rágós húsomra, a szeméttelep mellett
kilesheted, amikor majd leszédülök valamelyik fáról. A leselkedésben
neked úgyis nagy gyakorlatod van, sok egércsalád legnagyobb

K a rá cso n y e s te
Az erdőben hirtelen félelmetes morajlás támadt, kiszorítva maga elől
a fák, bokrok között megülő, hideg templomi csendet. A hatalmas
feketefenyők zúgva-nyögve hajladoztak az üvöltő, dermesztő északi
szélben, amely megtalált minden erdei szárnyékot, átfújt még a leg
vastagabb jáger posztó kabáton is.
A kőkeménnyé dermedt erdei utakon hangos zizegéssel menekültek
a barnára fagyott tölgylevelek a metsző szél előtt.
A nagy varjútövis bokron egy sárgahasú kis cinege gubbasztott, és
fekete sapkácskáját mélyen az apró szemeire húzva felsóhajtott:
- Cintere...cintere...cin..cin..cin..tarara... ítéletidő! Ennek már a fele
sem tréfa! Húzódjunk csak tüstént valami árnyékos helyre.
Pink...pink...- s azzal már be is fészkelte magát a kiszáradt tölgy odújá-
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ba, ott akarván kivárni a szélvihar végét, pontosabban az új
reményekkel kecsegtető hajnali derengést.
Mert hiszen az erdőben az amúgy sem túl erős nappali világosság
helyét kezdte már átvenni a szürkén-homályos decemberi alkonyat,
hogy azután kis idő múlva ő is meghajoljon a titkokkal, sejtelmekkel teli
éjszaka előtt.
Most csillapodott a szél őrjöngése, de ezzel egyidőben az erdei úton
mintha millió sörét kezdett volna kopogni a vastag tölgylevél-szőnyegen.
A kis cinege már nem hallhatta a jeges hódara sustorgását, mert
amikor a fekete rigó az utolsó cikkanásával jelezte, hogy eljött az este,
álomra hajtotta sapkás kis fejét a menedéket nyújtó odúban. Almában
napraforgóval és nagy darab bájakkal roskadásig megrakott
madáretetőben lakmározott a sok kis éhes madár között. Ijesztő hangra
riadt fel.
Az öreg macskabagoly a száraz tölgyfa ágára huppant nesztelenül, és
nyomban a zord időt kezdte el szidalmazni: - Hú...huhuhu... hú mi
csoda zegernye! Most azután kereshetem az egérkéimet, meg a pockocskáimat, ki nem jönnek azok egyhamar az avar alól.
Abban a pillanatban, amikor a vén bagoly elhuhogta méltat
lankodását, az erdőre ráült a csend. Az a fajta síri csend, amely az üres
templomban és az elhagyott temetőben is honol. A decemberi éjszaka
is engedett fagyos szorításából, és hangtalanul, óriási, puha pelyhekben kezdett esni a hó.
Órákig nem mozdult senki és semmi az erdőben. Mintha minden
lakója, az összes élőlény tudta, érezte volna, hogy karácsony estéje
van, és ezt a néma áhítatot nem illik, nem szabad megzavarni.
A hatalmas koronájú erdeifenyők úgy álltak mozdulatlanul az út mel
lett, mint a fák, bokrok népének uralkodói. Agaikon a puha hóréteg
akár a hermelinpalást.
Közben a telihold is lerúgta magáról vastag felhődunnáját, és ragyo
gásával nappali világosságot varázsolt az imádságos tájra.

267
A vénséges bagoly visszaszáll a száraz tölgyfára, lerázta puha tollruhájáról a maradék havat, majd kajsza csőrével szertartásosan igaz
gatni kezdte azt. Nem sokáig tartott a ceremónia, mert a behavazott
úton valami sötét folt közeledett. A bagoly kíváncsian tekergette nagy,
busa fejét, meresztgette fekete szemeit. Már akkor felismerte a kopott
szőrű, öreg rókát, amikor az leült a hatalmas erdeifenyő ferde törzse
alatt egy földbuckára.
- Gyere csak, öreg tyúktolvaj! Gyere, és nézd meg mi lett a
vadászterületünkből! Az egér- és pocokjáratokat vastagon belepte a hó,
a legkisebb ökörszem is titkos odúba húzódott. Hú...huhuhu...hú, de
nagyon szűkös idők jönnek! - sopánkodott a bagoly.
- Hagyd már abba a siránkozást, vén huhogó! Nekem éppenséggel
kedvez ez a vastag hóréteg, kivált, ha megolvad, és utána megfagy. A
nyulacska, meg az őzgidácska nem igazán tud elmenekülni előlem az
elkövetkező napokban.
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Ámde hallgass rám öreg! Biztos helyről tudom, mert a Puskás Ember
mondta a társának, amikor elhaladtak mellettem. Én a hamvas szeder
alatt lapultam akkor, és a saját fülemmel hallottam. Azt mondta a
Puskás Ember, hogy ma karácsony este van, a szeretet és a békesség
ünnepe, és ilyenkor vadászni nem való.
Úgyhogy ma mi sem ölünk, de ha éhes vagy, gyere velem, pajtás! A
tuskés út mellet van egy csökött vadmalac abból te is csipegethetsz okította a róka a baglyot.
A ravaszdi azzal elsündörgött a hasáig érő hóban, a vén macska
bagoly tisztes távolságból követte, egyik fáról a másikra szállva.
A százéves feketefenyő alatt hangtalanul jelent meg az őzsuta kicsiny
gidájával. Megálltak, füleltek, szimatoltak, a vastag hó alatt heverő
kukoricacsöveket keresték, de hiába kaparták vékonyka lábaikkal a
hótakarót, az élelemnek még a közelébe sem jutottak.
A feketefenyves alatt most elpattant egy ág, és a két őzikét a húrként
feszülő karcsú lábak másodpercek alatt repítették a sűrűbe.
Csuhás, az öreg vadkan nyomult elő a fagyai sűrűségéből, nagy
ormányával túrva-fújva maga előtt a szűz havat. A feketefenyő alatti
tisztáson megállt, és szobormereven várta, hogy történik-e valami.
A suta és gidája előóvatoskodott a takarásból, majd az őzmama
félénken megszólalt: - De jó, hogy itt vagy Csuhás! Nézd meg, mi lett
a terített asztalunkból. Fél óráig kapargattam a gidácskámmal ezt a
vastag havat, és nyomát sem találtuk a kukoricánknak. Ugyan, turkáld
már meg egy kicsit a pompás ormányoddal!
A remetekan szót fogadott, és pár perc múlva kukoricacsövek he
vertek a hó tetején. Suta és gidája jóízűen ropogtatta a tengerit, ám
ekkor Csuhás megszólalt: - Tudjátok-e őzanyó, hogy ezt a finomságot
a Puskás Ember rakta ide, éspedig azért, hogy a fenyőfáról lepuskáz
zon bennünket!?
- O, igen, tudjuk. Ámde az imént hallottam az öreg ravaszdit, amint
a vén macskabagolynak újságolta, hogy a Puskás Ember ma nem öl,

mert ma van karácsony, a szeretet és a békesség ünnepe - válaszolt az
őzsuta.
- Úgy legyen, anyó! - horkantotta Csuhás, az öreg vadkan, és
örömében olyan erővel kezdte túrni a havat, hogy az egerek és a
pockok megrettentek a vastag avar alatt.
A ragyogó telihold most úgy világította be a puha hóval borított
fenyőfákat, hogy azok csillagszórós, gyertyafényes, vattapelyhes kará
csonyfákká változtak. Szikrázó százzá, tündöklő ezerré.
Karácsony volt. Karácsony Szent Estéje.
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