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Kedves Barátom, Boron innen és túl!

Tokaj történelmi borvidékként 2002-ben a Világörökség része lett. A Kultúra Magyar 

Városa címet 2008 januárjában vehette át a város. Az elismerést olyan városok önkor-

mányzatai kaphatják meg, melyek a kulturális, mûvészeti életünket kiemelkedõen fej-

lesztik, támogatják, kulturális értékeiket példaértékûen mutatják be. 

Kevés település dicsekedhet a világon azzal, hogy neve bora révén, Nemzete Himnu-

szában említést nyerjen. A Partium Irodalmi, mûvészeti, közéleti folyóirat 2008. nyári 

számát Tokaj-lábujjára, hegyaljára tematizálja. Verset, prózát várunk Tõled Kopasz-

hegyrõl, Tokaji Aszúról, Furmintról, Hárslevelûrõl, Sárga muskotályról, Zétáról, Gohér-

rõl, Máslásról, borospincékrõl, nyelvbotlásokról, illuminált szöveg hasra esésekrõl.

Költészeti táborokról, a borvidékek minden szentségérõl, tokaji vörösrõl, szõke Ti-

száról, kevés ciánról, Bodrogról, egymásba ömlésrõl, hajókirándulásokról, kikötõkrõl, 

matrózokról, ritka kapitányokról, felszolgálólányokról, bor és csókkóstolásokról, bor-

fesztiválokról. Szövegedre feltétlenül számítunk!

Sajnos a honornak' nincs köze szõlõhöz, hordóhoz, pláne forinthoz, mégis az alkotó 

bódulat legyen Veled!

Üdvözlettel: 

Kürti László

P iumart

Tokaj
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Tokaj

Hegyoldalak, tágas-téres
barangolós lankák. 
Vissza- és elõretekintés
kavarog a nyárban. 
Bodrog, Tisza.
Jóízû várta, gáláns megváltás.
Dacos szoborarcok.

Hölgyek, urak víg kóstolás.
Tokaj-szellõ végigsimít.
Ittas kiszögellés.
Itt valami eldõl – mondják.
Vagy mi dõlünk el számos pincében
Trappolunk a furcsa éjszakában.

Borok, évszázadok.
Patinát kap a penész
Elevenné válhat. 
Szõlõgerezd, szõlõgerezd.
Várakozó szõlõgerezd.
Várakozó szoborarcok. 
Évszázadok daca.

PAYER  IMRE
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Hajnal van, még csendes a környék. Csupán a madarak ébredeznek, s a százéves kör-
tefa odvaiban keltõ rigók figyelnek. Kertek, cseréptetõk között a Kopasz sziluettje egyre 
erõteljesebb. Gondolataim tegnapi telefonhívásból indulva a diófáig jutnak: milyen érde-
kes a világ? A keleti végek lapja, a Partium tokaji különszáma éppen születõben. Húsz év-
vel ezelõtt Tokajban szervezkedtek a hasonnevû irodalmi társaság tagjai. És most diófám 
alatt, két világ határán rájuk gondolok. Kezemben a Jó hazát! c. kötet. Valamikor kívülrõl 
tudtam, ma már csak a visszatérõ sorokra emlékszem: 

Magyarország temetõföld,
Posztumusz humusz.
Történelme soha el nem
Évülõ priusz.

Akkor a szabadság beköszöntét jelezte az 
évekig fiókba kényszeríttet vers megjelené-
se. Szegény Ratkó József ma mirõl írna? És 
miért vágyott Tokajba annyira? Mi köti a Ti-
sza vidéke embereit ide? Az én diófám külö-
nös helyen áll: a folyó egykori medre köze-
pén. A mai Kistokaj, bocsánat: déli kertváros 
egy Tisza-meder belsejében alakult ki a 18. 
sz. második felében. Ebben a korban ország- és megyeleírások születtek. Szabolcs várme-
gye derék hivatalnoka, Schemberger Ferenc füstölgött is azt állítva, hogy Kistokaj szabol-
csi település, bár ekkor a folyó már lefûzte kanyarulatát. Diófám az annyira különbözõ 
zempléni és szabolcsi tájak egykori határán áll, s jelképesnek érzem a helyét. Mert köz-
igazgatási választóvonalat mindig jelentett a megyehatár, de a kapcsolatok ezer szála köt 
össze bennünket, legalábbis bõ ezer éve. Nincs természetesebb, mint az alföldi emberek 
vágyakozása a látóhatáron feltûnõ Kopasz iránt. Ratkóról a tiszadobi kastély építõjére, 
Andrássy grófra kalandoznak gondolataim, aki nemcsak a Loire-völgyi kastélyok szépsé-
gét felidézõ épületet emeltetett. A Tisza járhatatlan tölgyerdõjében kivágatott egy sávot, 
hogy láthassa a tarcali kastélyt és szõlõt, s a zombori Királyok hegyoldalán fekvõ birtokot. 
És Kazinczy? 1800-ban, amikor Kufsteinbõl Munkácsra vitték, s már induláskor így fa-
kadt ki: „Vajon hol a haza? Hol Tokaj még, mely a számkivetettnek örül?” Neki is ez a táj 
jelentette a hazát.

Az egyszerû emberek tekintete a Hortobágy szélein, az alsószabolcsi szántókon, lege-
lõkön, a nyíri tanyákon a munkában megállva akaratlanul is a Kopasz kúpján pihen meg. 
Képzeletükben évszázadok óta ez a boszorkányok éjféli gyülekezõhelye, ahová még 
Bûdrõl is igyekeztek. És a nyíribronyi bácsi a hatvanas években még Tokajt nevezte meg, 
mint a legközelebbi várost. A megyehatárt képezõ Takta túloldaláról kora hajnalban a to-
kaji piacra induló, „ladányi kenyeret, kalácsot” cipelõ nénik nem az elválasztó vonalra fi-

ZELENÁK  ISTVÁN

Diófa alatt, világok határán

A szabadság bora (Tokaj, 1987-1988)
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gyeltek, mikor a Kûhatárnál megpihentek. Rájuk, a Kenyeres-ér mentén érkezõ ladányi 
asszonyokra gondolok, mikor a szántókkal alig bíró Tokaj élelmiszerellátását Szabolcs 
megyének tulajdonítom. A város tanácsa a háborús éhség hatására kérte 1917-ben a bel-
ügyminisztertõl, csatolják át Tokajt Szabolcs megyéhez! 

Persze, nemcsak ilyen gyakorlatias a két vidék kapcsolata. Van valami felemelõ, ide-
genbe, messze tájakra vágyakozó aspektusa a Tokaj felé fordulók gondolatainak. Ennek 
alighanem történelmi gyökerei vannak, hiszen itt vezetett az út Erdély, a Balkán és a Ti-
szántúl felõl, s itt kellett eldönteni az utazónak, hogy Pest, Pozsony, vagy Kassa és a Sze-
pesség útjain menjen tovább a boldogabb vidékekre. Az évszázadok viharai idején mind-
két irányban pusztító hadak és járványok hatoltak át a portuson. Érthetõ, ha az emberek fi-
gyelmét az átkelõhely fölé magasodó hegy magára vonta. Itt, ahol diófám lombja mindkét 
partot egybefogja, csendben üldögélve irigykedve nézhetem a Sulymos-tó költõ helyeirõl 
a Kopasz túloldalára, a Bodrogzugba élelemért igyekvõ madarakat. Talán nekik idilli ez a 
táj, mint nekünk is, ha a problémákról elfeledkezünk. Csak ennyi a boldogság ára? A fele-
dés az ember hasznos tulajdonsága. És ezt így gondolhatják az emberi problémák – és va-
lószínûleg a haza helyzete miatt aggódó – vagy ellenkezõleg, netán boldog és kiegyensú-
lyozott lelkületû mai Partium-szerzõk? Mirõl írna a debreceni István-útról a nyughelyére 
került költõ?

Érdekes, hogy a szellemi élet emberei Tokaj felé fordultak, s ott kívántak mûködni.
Ugyanez a térbeli kapcsolattartás érhetõ tetten a tájhoz kötõdõ tudományok mûvelõi 

részérõl. Szemelgetve a múlt tarlójáról felfedezhetõ, hogy a történelem, a szülõföld sze-
retete, vagyis az identitásuk fontos részeit képezõ tudati elemek vonatkozásban sem vá-
lasztóvonal a Tisza. Kazinczy sógora, az 1800 körül élõ Derczény János, miután ma is jól 
használható könyvet írt a hegyaljai szõlõmûvelésrõl és a táj kõzeteirõl, Máramaros hasz-
nosítható kincseit kereste. Szirmay Antal több könyvet írt a Felsõ-Tisza vidékérõl. Zemp-
lén megye, valamint a szõlõtermõ hegyek leírása és történetük megírása mellett más me-
gyékkel is foglalkozott. A zempléni Balásházy János a „pincegazdászat” bemutatása után 
a Hajdúságban folytatta tudományos munkáját. 

Napjaink kiválóságai közül a Debrecenben élõ Orosz István professzor, Mád szülötte 
fontos tanulmányokban tárta fel a szõlõmûvelés és a mezõvárosok történetét. Kortársa, 
Frisnyák Sándor a történeti földrajz mûvelõjeként alkotott maradandót. Boros László 
életmûvének témája a szõlõtermelés természeti feltételeinek és a borvidéknek a bemuta-
tása. Takács Péter több történelmi téma és mezõvárosi monográfia szerzõje. A néprajzos 
Dankó Imre, a középkor történetével foglalkozó Németh Péter, a tokaji uradalom történe-
tét feldolgozó Ulrich Attila és még sok más szerzõ felsorolásához kevés itt a lehetõség. 
Csupán megemlítjük a Debrecenben és Nyíregyházán mûködõ, de a zempléni táj geológi-
ájával és a földrajzi viszonyokkal foglalkozó tudósokat, pontosabban csupán néhányu-
kat: Simkó Gyula, Pinczés Zoltán, Borsy Zoltán, Justyák János és Kulcsár László. Ez a 
névsor hosszan folytatható Sümegi Páltól Pécskay Zoltánig. (Itt nem maradhat el, hogy a 
kimaradtaktól bocsánatot kérjek. Elfogultságomban elõre vettem az ismerõsöket.) Mind-
ez azonban csupán jelezni kívánja, hogy sok érdemdús szerzõ akkor is kedvelte és ma is 
szereti vidékünket, ha nem volt szülõföldje.

Az elmondottakkal azt szeretném kifejezni, hogy Tokaj valami különös hely és a bora 
megismételhetetlen „alkotás”. Összefoglalva: szent ez a föld és Tokaj bora több mint egy 
ital. Utóbbiról még annyit, hogy többféle vallás kedvelt „misebora”, s ettõl konkrétabban 
nehéz kifejezni, hogy földöntúli kapcsolataink sajátos anyaga. Itt kellene hasonlókat leírni 
a mûvészetek mûvelõirõl, amennyiben az alkotás folyamatának része a mi borunk. 



9P iumart

A keleti végeken lakó emberek közül 
sokan vannak, akik idõrõl-idõre megmász-
szák a Tokaji-hegyet, s hozzák gyermekei-
ket. Jönnek a fiatalok: szerelmespárok és 
magánosok, iskolások és külföldiek. 
Mindegyikük számára jelent valamit a 
hegy és a kilátás. Így vagyok én is, kerül-
jek bárhová, a közeli magaslatra igyek-
szem. Tájékozódni, széttekinteni, friss levegõt szívni és átadni magamat a természetnek. 
Ha még a környék történetét és emlékeit ismerõ kísérõ is akad, akkor nyújt igazi élményt 
az ilyen kirándulás. Megértem az alföldi embereket, ha hegyet másznak.

Múltakba tekintõ szemléletem segít, s az elsõ „turistát” keresem. P. dictus magister 
személyében találom meg. Leírhatta volna érzékletesebben Árpád honfoglaló népének 
érkezését, ha õ maga nem tekintett volna szét a csúcsról? Õ az, aki elsõként bemutatta a 
vidéket. Gestáját olvasva szinte együtt haladunk Árpáddal, aki Hung várából „kijõve” va-
lahol a sátorhegyeknél az elõõrs kabarok vezéreire bízta a távolabbi környék kikémle-
lését, s állítólag a Kopasz csúcsát megjelölve versengést indítványozott. Tudjuk, „Tarcal 
vezér” (kinek személyét a közfelfogás szerint a hegy régi nevébõl vette Anonymus) nyer-
te a versenyt, s Árpád az õ szállásterületének jelölte ki a vidéket. Elõtte azonban a csúcson 
nagy áldomást csaptak, mert igen megtetszett a táj, s ellenségre sem találtak. Semmi kö-
zünk hozzá, de mi helybeliek büszkén hirdetjük, a Kopaszról széttekintve szerették meg 
azt a tájat a honfoglalók.

Anonymus a vezérek áldomásáról ír, a köznéprõl nem. S ha nem is vesszük szó szerint 
a történetet, azt elhihetjük, hogy a borivás a honfoglalók gyakori áldomásaiként része volt 
az életnek. Más tájakról származó szórt írásos emlékek szerint 1200 körül ez egészen bi-
zonyosan így volt. Hiába, ha már nincsenek régészeti leletek, településnyomok, eszközök 
vagy szõlõmag-maradványok, be kell érnünk a nagy mesélõ szavaival, ami egyébként a 
tudósok általános elképzeléseibe beleillik: a középkorban ezen a vidéken is termelték a 
szõlõt, s ezt a magyarság, vagy azzal egybeolvadó töredéknépek hozták magukkal ré-
gebbi szállásaikról, a Kaukázus és a Pontus vidékérõl. Eszerint ligeti mûvelésrõl, s annak 
késõbbi idõkben „hun bor” néven emlegetett elég egyszerû erjedt nedûjérõl lehet szó. 
Még jó, hogy aztán István király, II. Géza és IV. Béla római hagyományú tájakról hívott 
újlatin nyelvû telepeseket, mert általuk jutottunk el a jobb borokhoz.

Mint látjuk, ez a 11. században megtörtént. István király Déke (talán Gyéke) nevû vár-
jobbágyát már 1029-ben magához rendelte, s várföldet, Szõlõskét családjának adomá-
nyozta. Ez az egyik elsõ az ismert falunevek közül Zemplénben. Ne képzeljük, hogy a 
hegyoldalakon szõlõsorok díszlettek. Lent az erdõszélen, ármentes magaslatokon talán 
már néhol így volt. A legismertebb oklevél Sárospatak kiváltságlevele Imre király idejé-
bõl. Ez a már azelõtt települt négy pataki „olasz” telepest és lakóhelyét, a Retel-pataka és 
a Káliz-ér közötti bodrogparti Szõlõske, melynek nevét egy átvágott kanyarulat õrzi a 
mai Bodrogolaszi Kálnok nevû sziklás gázlója közelében. A telepesek pedig a terebesi 
Vallion falutól a Tállyai írtásig megjelentek. Liszka és Kisfalud egy-egy falurészét ma is 
Burgundiának hívják. 

Mi a bort emlegetjük, de a királyok részérõl a nyugati vallás terjesztése akkor talán 

Kilátás a Kopaszra és fentrõl
lefelé, egészen a pohár fenekéig
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fontosabb cél volt. Ott, ahol Királyhegyek vannak, a pogány neveket felváltotta Szt. Vin-
ce kolostora, a dominikánusok, a Szt. János-lovagok, a bencések templomai. Olaszi Ár-
pád-kori temploma, Karcsa kis katedrálisa az új hit gyõzelmét szolgálta. A Zombori Kirá-
lyok alatt fõesperesség alakult. Tarcal és Tokaj pogány áldozóhelyei már 1216-ban az 
Esztergom-Szentkirályról Budafelhévízre és onnan a mi vidékünkre települt János-ren-
diek hospesei lakóhelyei. Ahonnan jöttek, a magyar szõlõmûvelés bölcsõje, a fejedelmi, 
majd királyi központ vidéke volt.

Ezek után már nem meglepõ, ha Zemplén számottevõ bortizede, vagy a Mád melletti 
Öszöd falucskának egy szõlõhegyre cserélése került szóba a 13. sz. végén. Ekkor már a 
hegyeken is voltak ültetvények. A legjobb bort továbbra is a kolostorok telepesei termel-
hették. 1382-ben a tokaji hospesek egy hordó bort vittek – egyebek mellett – a debreceni 
vásárra. Nem tudták, hogy számunkra ez a fa edény mérföldkõ lesz, a tokaji bor általa vált 
szemünkben kereskedelmi áruvá.

Sajnos, éppen arról a korról tudunk kevés lokális adatot, mikor általánossá lett és felvi-
rágzott a szõlõmûvelés. Zemplén vármegye iratai 1527-ben Csicsva vára pusztulásával 
elégtek. Így aztán egy késõbbi korban már „érett” borvidék tárul elénk. Mátyás és a Jagel-
lók korában kiterjedt mûvelés, jelentõs és differenciált birtoklás, a termés egy részének 
áruba bocsátása és a helyi mezõvárosok sorának kialakulása, lakóinak gazdagodása a jel-
lemzõ. A Pest-Kassa-Krakkó kereskedelmi útvonalon szállított árucikkek között az aba-
úji és zempléni termõhelyek borai is megjelentek. Pedig ekkor a szerémi, budai, tolnai 
borokat várták a kereskedõktõl a Szepességben és a Kárpátokon túl. Eladni csak ezekhez 
mérhetõ minõségû miskolci, szikszói, szántói bort lehetett. Régtõl fogva ismert, hogy a 
török által elfoglalt Szerémség borát váltotta fel a tokaji. Ez a kép azonban pontatlan: Má-
tyástól Mohácsig egyre több bor került a piacra vidékünkrõl. A bártfai vámon az 1520-as 
években már ugyanannyi volt a hegyaljai, mint a szerémségi bor. Egyébként ekkor még 
csak egy-egy településrõl volt elnevezve a termés: újhelyi, tállyai, liszkai bort írnak a le-
véltári dokumentumok. Tokaj borát elõször 1512-ben, majd 1520-ban nevezték meg. Egy 
volt a sok közül a Hegyalján. Ha arra keressük a választ, miért vált Tokaj a borvidék név-
adó településéve, a várról kell szólni.

Az egykori földvárak, a szabolcsi és a Tarcal vezér által emeltetett, Anonymus szerint 
saját korában Hímesudvarnak nevezett egyaránt az átkelõhely és a tágabb környék védel-
mét szolgálták, ugyanúgy, mint a nyíri nemesek dombtetõre, árkok és sáncok rendszeré-
bõl alkotott erõdítménye az Óváron. A 15. században a torkolathoz és átkelõhöz emeltek 
castrumot, melyhez a volt tállyai váruradalom felét csatolták. Brankovics György uradal-
mához Munkács, Debrecen, Boldogkõ is hozzátartozott, ettõl kezdve sok tiszántúli falu 
szolgálta az õrség ellátását. A hegyaljai falvak az õrség borán kívül a pénzbevételhez se-
gítették a várnagyot, idõvel a provizorokat. Az uradalom, mint gazdasági egység a Tisza 
mindkét partjára kiterjedt. Ugyanezt mondhatjuk a vár földsáncait a Tisza áradásai és az 
ostromok után újjáépítõ robotoló jobbágyokra, õket a közeli zempléni és szabolcsi járá-
sok területérõl rendelték ki munkára.

A vár gyakran cserélt gazdát Mohácsot követõen. 1565-ben Ortelius híradása nyomán 
Európa-szerte megismerték Tokaj vára jelentõségét. Ez a korszak egybeesett a szõlõmû-
velés modernizálásával, melynek lényege az volt, hogy piacképes termék szülessen. Ne-
ves hadvezérek vitték a borok jó hírét, s néha a szõlõvesszõket is hazájukba. Császári 
zsoldosok dicsérték a táj szépségét. I. Miksa király udvarában tokaji bort ittak. A bornak 
elõször a híre, s csak aztán maga a bor jutott el nyugatra. Nagy szerencse, hogy a 16. sz. el-
sõ felének neves tudósa, Paracelsus eljutott annak idején Tokajba, mert 1541-ben megje-
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lent mûvében már a borok királyának hirdette a tokajit. Mai ismereteink szerint pedig 
1571-ben már nagy mennyiségû aszúbor is létezett a Garaiak tokaji pincéjében, vagyis 
megszületett a Hegyalja nektárja, folyékony aranya. Nemcsak hírét, de az aszúszemektõl 
sajátos ízt és tartalmat nyerõ bort vitték a kereskedõk Krakkóba, s más lengyel városokba. 
Ez volt a mi kincsünk, melynek ellenértékeként a lengyel urak királyaik törvényét is idõn-
ként megsértve aranyaikat és ezüstjeiket adták. Királyok és fejedelmek és persze legje-
lentõsebb fõúri családjaink versenyeztek a tokaji vár és a szõlõk birtoklásáért. Aki a tokaji 
várat és uradalmat bírta, a fél Hegyalját és így annak is aszútermõ vidékét mondhatta ma-
gáénak. Ezért lett tokaji a neve vidékünk borának, s igazán az aszúval, az aszús borokkal 
vált azzá számunkra, s a vásárlók számára. Én egyébként nem szeretek errõl mesélni, azt 
vallom, kóstolgatni kell. Emelgetni, nem csak emlegetni.

Ebbõl a történetbõl sohasem maradtak ki a folyó bal partján lakók. Tokaj mezõváros 
1570 táján született, de ma 1610-ben újraírt formájában ismert városkönyve és az urada-
lom urbáriumai rögzítették: a Tarcal felé esõ majorsági szõlõket a ladányiak, a Keresztúr 
felé esõket a rakamaziak mûvelték robotban. Ez a kettõsség általában is jellemezte a 
hegyaljai szõlõbirtokokat, mert a munkaerõt – emellett a karót és a trágyát – nagyrészt 
szabolcsi falvaikból biztosították a tulajdonosok. Különös tendencia érvényesült a kocs-
maborok esetében, mert a helyben termelt borok külföldi piacokra kerültek, a helyi kocs-
mákban nem egyszer érmelléki és hajdúsági borokat árultattak a kimérési joggal rendel-
kezõ birtokosok. Vagyis a megyehatár csupán közigazgatási szempontból volt tényezõ az 
itt élõk életében. Tágítva a kört, a tokaji bor megtermelése és értékesítése sohasem csak a 
helybeli lakosság ügye volt. Érdekes követni, hogy az egyébként eléggé kisméretû borvi-
déken rendkívüli népességtömörülés jött létre, s az 1737-ben zárt borvidéknek nyilvání-
tott Tokaj-hegyalja területén több volt a város és mezõváros, mint a falu. A történelem 
kedvezõ idõszakaiban ez a helyi népesség gazdagodását és kulturális felemelkedését je-
lentette. Máskor a birtokos osztály kisajátító tevékenysége erõsebben érvényesült.

Sokféle társadalmi és bonyolult gazdasági kapcsolatrendszer eredményezte, hogy a 
jövedelemszerzés kiemelt területe, nemzetközi forgalom árucikke lett borunk. A tulaj-
donlás felül közelítve a tevékenység fellendítõi és kihasználói között uralkodókat és fõ-
urakat találunk. Például Mátyás korában Kassa és a szepességi városok királyi kiváltsá-
gokkal biztosították közvetítõ kereskedõi szerepük hasznát, ugyanakkor a városok adóin 
keresztül a királyi hatalom is részesült a jövedelembõl. Ugyanez jellemezte a Habsbur-
gok idõszakát, amennyiben vámintézkedéseik mindig a magyar kamara jövedelmei biz-
tosítását szolgálták. Az említett szabad királyi városok mellett leginkább a helyi birtokos 
arisztokrácia használta ki vámmentességét jövedelemszerzésre. Rendkívüli szerepet ját-
szottak közülük a Szapolyaiak, akiknek tevékenységérõl alig maradt fenn iratanyag. 
Közismertebbek a Báthoryak, Homonnayak, Csákyak, Thurzók és még sokan mások. 
Mégis kiemelkedik a rangos névsorból a Rákócziak több generációja, például a Hegyalja 
legfontosabb termõhelyei nagy részét egyesítõ I. Rákóczi György és az aszúborokat szé-
les körben terjesztõ II. Rákóczi Ferenc. A nagybirtokosok rendszerint nemcsak családi ér-
dekbõl, de az általános fejlõdést elõsegítve tevékenykedtek. Különösen érvényes ez 
azokra, akik állami pozíciókat töltöttek be és láttak el.

A szabad királyi városok sokféleképpen hordozták a polgári fejlõdés jegyeit, s a helyi 
társadalom sokat átvett tõlük. Ilyen volt például az árubor készítéséhez vezetõ igényes 
szõlõmûvelés, a késõi szüretelés, a hordókészítés és a mûvelés eszközeinek kézmûves 
ipara, de kifejezett a városok szerepe a jogrendszer, az emberi igényesség, a mûvelõdés 
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területén is. Itt érkeztünk el a reformáció szerepéig, melynek kultúraformáló és szellemi 
fejlõdést hozó komplex szerepe a Hegyalján kedvezõ körülmények között hatott.

A fejlõdés sajátossága az interetnikus kapcsolatok sokfélesége. Közismert a lengyel, 
német, zsidó és a „görög” kereskedõk szerepe, melyet a borkereskedésben betöltöttek. A 
termelésben ugyanakkor a szabolcsi és hegyvidéki népesség, például a robotoló szlovák 
szekeresek szerepe kiemelkedõ.

A török kiûzését és a kuruc harcok befejezését követõen – Habsburg irányítás mellett – 
újjászervezõdött a bortermelés. Királyhû birtokosok, erõteljes rekatolizáció és a német 
nyelvû népesség betelepítése mellett a szláv és a zsidó népesség beköltözése, az erõteljes 
földesúri és állami elnyomó szervezet és az adóztatás, jobbágyszolgáltatás fokozódása új 
arculatot alakított ki a Hegyalján. Mindez a század közepétõl romló piaci viszonyokkal tár-
sult, s a társadalom válságjeleit eredményezte. A borvidék hanyatlása a városi fejlõdés 
megtorpanásában, a termelési technika stagnálásában, eladatlan borkészletekben jelentke-
zett, s a feszültségekkel terhelt korszak a kiegyezés koráig eltartott. Sajátossága a jobbá-
gyok szõlõdézsma-megváltási igényeinek lassú teljesülése. A borpiac pangása pedig ér-
dektelenséget szült, s ahogy mondani szokták: a világ kedvezõbb helyzetben lévõ jobbik 
fele elrohant mellettünk. Mindennek csak betetõzése volt a filoxéra pusztítása ’900 körül. 
A századfordulón még volt annyi lehetõsége a magyarságnak, hogy az államhatalom segít-
ségével, pozitív tartalmakkal vigye ki a Hegyalját a teljes pusztulásból. A vadalanyba oltás, 
Horváth Géza forrói orvos elévülhetetlen újítása, emellett a három fõ fajta kiválasztása, a 
szabályos tõkesorok megjelenése, a terület elõkészítés új módszere mellett a törvényi sza-
bályozás, a feltételek folyamatos követése és javítása tette versenyképessé a Hegyalja bo-
rát, elsõsorban a birodalom belsõ piacain. A világ jelentõs borvidékeivel szemben azonban 
nem a helyi népesség, hanem elsõsorban az arisztokrácia és a vele egybefonódott borkeres-
kedõi réteg vette hasznát az állami segítségnek. A kép teljességéhez hozzátartozott, hogy a 
hagyományos külföldi piacokon francia, olasz és görög borok, a belsõ piacon viszont az 
olcsó homoki borok kerültek elõnyös helyzetbe. Ráadásul már a háború elõtt beköszöntött 
a túltermelés, vagyis a megújított ültetvények borának egy része eladhatatlanná vált.

A huszadik század aztán kataklizmák sorát hozta borvidéken innen és túl. A szõlõter-
melés területe és piaca között határok sora húzódott. A határok felszabdalták az addig 
egységes régiót, megszüntették a gazdaságilag életképes kapcsolatokat. A birtokosok 
rendkívül alacsony munkadíjjal és különleges borok termelésével reagáltak a helyzetre. 
A borvidéket az állami segítség is alig fenntartható szinten védte meg. Érdekes, hogy a 
nagy gazdasági világválság idején a Tokaji Bortermelõk Társasága csupán a borkereske-
delmet tudta eredményesen folytatni, mivel azonban általános mezõgazdasági tevékeny-
séget folytatott, nem kerülhette el bukását.

A visszaemlékezõt arra csábítja az 1945 után kialakult helyzet, hogy részletekbe bo-
csátkozzon. Ennek azonban ellentmond, hogy Tiszán innen és túl azonos folyamatok zaj-
lottak, s hiába mesélnénk nemzeti vállalatokról, kisajátításokról, földrendezésekrõl, gé-
pesítéstõl és szocialista munkaversenyrõl, legfeljebb saját tapasztalatai felidézésére 
késztetnénk az olvasót. Végül is kialakították a borkombinátot, mely a szovjet piacra ter-
melést, vagyis a tömegborok készítését eredményezte, s ami teljességgel ellentmondott a 
borvidék sok évszázados múltjának. Ami pedig megmaradt: bõven termõ ültetvények a 
„szoknyaterületeken”, a borkészítés igényességének és technikai elmaradásának tragikus 
helyzete. Mindez társul az évszázados hagyományok, a társadalom unikális borok iránti 
igényei, az ehhez társuló piaci kapcsolatok és még sok más normális folyamat megsza-
kadásával, az újrakezdés nehézségeivel.
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Van-e ma is tokaji borvidék? Mindenképpen van. Ez elsõsorban a külföldi tõke megje-
lenésével létrejött ültetvények és borászatok látványos külsõségeiben és kifelé talán ész-
revehetetlen küzdelmeiben jelentkezik. Felnõtt és küzd a létéért – hol így, hol úgy – a he-
lyi szõlész-borász társadalom. A sokféle hiányzó feltétel között én szembeszökõnek azt 
tartom, ahogy a mindenkori állami irányítás „elfelejtette” szervezni és támogatni a helyi 
szõlõtermelõ polgári réteg kialakítását. Vagyis a borvidéken sem kedvezõbb a helyzet, 
mint a Tisza túlpartján.

A pangás napjait éljük. A Hegyalja és a Tiszántúl kapcsolata az áruházláncok világá-
ban nem hasonlítható a sok évszázados helyzethez. Talán annyi közös van, hogy a nagy 
bortermelõk egy része szakképzetlen munkaerõt a környezõ településekrõl, részben a Ti-
sza bal partjáról toboroz. Maga Tokaj mégis sokat jelet a szabolcsi embereknek. Hétvégi 
és ünnepi kikapcsolódásként sokan látogatják a megújult várost. A sokféle emberi kap-
csolat, néhány újszerû társadalmi jelenség, Tokaj táji szépsége a belsõ forgalom néhány 
formájának élénkülését hozta.

A kerti asztalnál, pohár bor és kedves ismerõsök között jó volt emlékezni a Partium 
Irodalmi Társaság húsz év elõtti tokaji megalakulására, de sok keserûség vegyül az emlé-
kek közé. Elsõsorban az emberi veszteségek. Ahogy Ratkó írja: halottaim, halott halot-
taim…

És töprengek, mi változott? Érdemes volt? Költõk, maradt-e valami a nagy vállalás-
ból? Az emberségbõl? Mondjátok-e még Ratkóval: 

„A számból a hûség
ki ne szaggattassék…”

Legalább most, az évfordulón idézzétek, talán eljut azokhoz, akiknek szól:
Földet, föld alá holtat, 
Holt alá deszkát, apró férget,
Tetejükbe meztelen fejfát –
S pillantok istenre, jól van-e.

Mormolom a receptet: földet,
Hegyet és vizet arányosan.
Tervezem nevét, zászlaját,
Bronzkori népét, véreimet.

Hó és zúzmarás vér határán
Hajnal s halál igézetében
Jó hazát csak így, láztalanul,
Nem hebehurgyán, mégis hittel.

Igen, jó hazára vágyunk, s ehhez kell 
most hit, erõ, emberség. Erre és a Tisza 
mindkét partján élõkre emelem poharam.

Tokaj, 2008. június 25-én. 

Évfordulón
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Bacchus

áldalak Bacchus bornak istene
a te véred tokaji hegy leve
minden lopóval néked áldozok
öröm és bánat ez mind inni ok

én istenem Bacchus papod vagyok
minden borospince a templomod
oltárod elõtt ülnek híveid
az örök üdvösséget hirdetik

máris a mennyben érzi mind magát
fenékig ürítvén a poharát
testvér ne sajnáld töltsd újra teli
szíves gazda a dugót nem leli

áldalak Bacchus bornak istene
a poharamat mindig töltsd tele
nem részeges vagyok csak áldozok
mert én a leghívebb papod vagyok

Pinceszer

feltárulkozó pincemély
iszamós homályban a kéj
meg-meglibben a gyertyaláng
árnyékot loccsintva alánk

milyen érzéki kép ahogy
a lopót a lyukba dugod
a hordó halkan felsikolt
s adja szûz véreként a bort

alámerülvén az éjbe
nõ a férfi szenvedélye
egyre nagyobb lesz a lángja
az oltószer csak táplálja

Tokaj szõlõvesszein

FECSKE  CSABA
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Égi hordó

a mindenség pincemélyén
óriási hordó az ég
beleütve a nap-dugó
szét ne folyjék az ûri kék

ó mulandóságunk bora
idõ amit a Gazda tölt
létünk törékeny poharát
édes Istenem el ne törd

Borsoroló

éljen Tokaj
sehol ilyen
príma nyakolaj

úgy el bírok szomorodni
ha fogytán a szamorodni

poharamban arany aszú
forrósodik számban a szó

a pincébe le egy úr ment
az úrba pediglen firmint

hitemben végleg megingok
ha nem ihatok rizlingot
helyesbítek rizlinget
folyton folyvást megingek

kedvelem a hárslevelût
egyszer feldob máskor elüt

reményre ó Bacchus van ok
amíg iszom meg nem halok

amíg élek csak bort iszom
ne gyötörjön a víziszony
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A prés mellett

elhal a szüreti ének
búsabbak lesznek a vének
lassan a végére érnek
végére érnek a sornak

ki tudja mit hoz a holnap

vigadnak bezzeg az ifjak
az ám tokaji bort isznak
szívükben szerelmet visznek
In vino veritas – hisznek
a szüret ideje ez most
a kádakban mézédes must
sírnak a szemek a présben
piros a levük mint vérem
sorsuk a sorsom így végzem
én is – kell-e hogy értsem
megtelnek a hordók sorban
vulkán ereje a borban
nem is bor az még lõre
de finom bor lesz jövõre
ha letisztul az lesz jó bor
s ha megéri majdan óbor

Tokaji polgárház

tisztulok én is a költõ
jár kezem alatt a töltõ-
toll tán még egy emberöltõ
s elnyel egy hatalmas gége
kluttyogok párat és vége
bármint lesz nem mondom kár volt
megittam egy-két pohár bort
nem jutok a mennybe holtan
itt mikor ittam ott voltam
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(Demeter Sándor fafaragó mûvei alá)

Szõlõgyökér, te rücskös,
áldott termõ keménység,
kedves kiirthatatlan,
kit én lángok lohadtán
kívánt jó lassúsággal
szoktam csak eltüzelni.

Hasonlítasz a földi
teremtett állatokhoz:
egy s kétpúpú tevéhez,
karcsúsodott kutyához –
sovány s kövér magyarhoz,
hogy végre felmutassa
a végzetes, még-élõ
s rejtõzködõ természet
e késes alkotásban
mint tesz csodát mivélünk.

Fehér borszõlõm termett
nyugat-déli lejtõn
túlfényes napsugárban.
Október elsejére
pincébe is került már.
Ám hosszúdad szüretben
miként a kedves siller,
fehér mi lenne másként,
kék festékét kiadta.

Hát te, selymes piros bor,
kék szõlõ tarka nyárban
érett kedves nedûje,
olyat hogy tudnál tenni,
hogy homlokom beverjem?

GONDOS  GYULA

Anakreon a szõlõgyökérrõl

Fehér-kék szõlõ
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a hídon túl otthon vagyok
és itthon vagyok a hídon innen
megfulladok de hazaúszom
ujjbegyeim aszúszemek a vízben

máshogy kellett volna kezdenem
talán a borral
de most mégis
minden rendben
éppen olyan most
mint néha
amikor Tokajban ébredek
bárhol is aludtam el
zavaros a folyó
és semmi sem történik 
órákon át
a helyszín is bizonytalan
Tokajban vagyok néha
amikor felébredek
aztán soha többé
nem emlékszem rá
akkor honnan is jön ez
akkor talán
máshogy kellett volna
befejeznem is

BÁN  OLIVÉR

Aszúszemek

Torz szimmetria
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Arcunk újra ragyog, zuhan egy nagy szárnyon az este.
Az asztal lesimult, kezes asszonyi teste feléd is
Nyújt poharában egy lassan hunyó csillagot érted.
Fûszagot õriz az emberi hús, szalma hajunkat
Mégis a hold koszorús indája tetõzi az égig.
Nézd, szökik a nap, alig két korty vagy annyi se van már.
Így csorog el tõlünk az utolsó mozdulat is majd.
Egy asztalra lecsügged a kéz, kelyhe kifordul.
Jó szemeinket ezegyszer megtölti csurig még.

Bort még. Szõlõindák vérzõ cseppjeit, és míg

bírom, hát legyek én árván rabszolga e gályán.

Harc ez, hajszám, minden szálkás mozdulatom sír,

és csüggedve csapong ereimben a vér, tefeléd száll

sóhajléptén férfiimádságom ragyogása.

ÁCS  ZOLTÁN

Arcunk újra ragyog…

Bort még…
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Este lebben szárnyain újra, mécsem
a pohár alján kortyok után vadászik,
pendül egy halkat Dion õsi húrja
hallgatag éjjen.

Elhagy a vérem, de az újat öntöm,
már erednek kis erek ujjaimban,
kis kerek mély kútjaiból, ha rögtön
számba merítem.

Rácsodálkoznék pedig úgy magamra,
homlokom átfõve dohánylevélben,
délutánok sárga hevében ajkam,
oltani kéne.

Nyújts karod, de ne üresen, kezedben
árva holdak lomha magánya égjen,
tündököljön csillaga száz karátban 
még szemeimben.
Szomjhuhozó dalocska

Nem kell nekem menyecske.
Csak ez a kis vereske. 
Kitekerem nyakadat.
Ha nem hagyod magadat.
A libabõrös mindenit. 
Bõröm alatt hogy csal ez.

Párolog az ióta.
Nem leszek idióta.
Kenegetnek jó pácok.
Nyájasok és horácok.
A libabõrös mindenit.
Bõröm alatt hogy rúg ez.

Az asztalra leteszem.
Vénuszfényû fejemet.
Keringetem kancsalon
Szomjuhozó dalocskám.
A libabõrös mindenit.
Bõröm alatt hogy csal ez. 

Bordal 
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Már az ókorban is tudták, hogy bor nélkül a világ szürke és unalmasabb: bor kell a sze-
relemhez és a szerelmi csalódás elviseléséhez, a baráti beszélgetésekhez, bor mellett dön-
töttek háborúról és békérõl, és bort ittak tiszteletre méltó õseink akkor is, ha semmi külö-
nös okuk nem volt rá. Éppúgy mint mi, a késõi leszármazottak…

A szõlõnek ezt a nemes nedvét már ismerték az ókori Babilonban, többször szó esik 
róla a Bibliában, sõt a többnyire sörivó egyiptomiak is szívesen ízlelgették. Persze a talá-
lékony ember nemcsak szõlõvel kísérletezett: kipróbált mindenféle erjesztõ gyümölcsöt, 
hogy alkoholt készítsen belõle. A legfinomabb és legközkedveltebb jókedvre derítõ nedû 
azonban mindmáig a bor maradt, amelynek készítésében mûvészi és ínyenc fokon elõ-
ször a régi görögök jeleskedtek. A bor erõs hatást gyakorolt a kultúrájukra.

Manapság az a szokás, hogy többnyire étkezés köz-
ben isszuk a bort. Az ókori Görögországban éppen for-
dított volt a helyzet. Evés közben igen mértékletesen 
ittak, reggeli után viszont szívese fölhajtottak egy po-
hárral, hasonlóan ahhoz, ahogy egy csésze feketekávét 
isznak. Estefelé a hellének külön összejöveteleket ren-
deztek, melyek fõ napirendi pontja az ivászat volt. 
Ezeket a találkozókat szümpozion néven illették. 

Xenophón görög történetíró egy helyen leírja a kö-
vetkezõ történetet. Egy alkalommal a házigazda, Kal-
liász felfogadott egy fiatal fiút és egy lányt, akik egy 
ilyen szümpozionon táncokat és akrobatikus gyakorlatokat mutattak be, mûsoruk befe-
jezõ számaként pedig egy pantomimet láthatott a közönség, melynek témája Dionüszosz 
és Ariadné szerelme volt. A jelenet hatására a vendégek teljesen elvesztették a fejüket. 
Azok, akik agglegények voltak, megesküdtek, hogy azonnal asszonyt hoznak a házhoz, a 
nõs emberek pedig nagy sietve fölugráltak helyükrõl, hogy lóra pattanva hazavágtas-
sanak feleségükhöz, mert birtoklásukra vágynak. 

Hivatalosan a szertartásos vacsora után a szolgák a kupákba behozták a bort. A vendé-
gek fölálltak, a ház ura borral áldozatot mutatott be, ami abból állt, hogy egy kevés bort a 
földre loccsantott. Ezután hálaadó himnuszt zengtek, avagy Dionüszosz, a bor és a mulat-
ság istenének dicséretét harsogták, melyek végzetével hivatalosan is kezdetét vette a 
szümpozion, a filozófiai beszélgetésekkel, mulatságos adomázgatással töltött örömünnep.

A rómaiak kissé változtattak a szokásokon. Az áldozat bemutatását ugyan nem hagy-
ták el, de a fõ cél a lerészegedés volt. Nemcsak fényes lakomákon, hanem otthon, egyedül 

KEKEDI  ERIKA

A borkultúra

Az ókortól napjainkig

A bor ünnepe az ókorban 
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is nyakalták a bort. A vacsora és a szümpozion közötti különbségek elmosódtak, a ven-
dégek evés közben részegedtek le, mint azt a kortárs íróktól megtudhatjuk. Másrészt vi-
szont Horatius személyében megjelenik az ínyenc, nemes borok kedvelõje, aki vidéki há-
zában, barátja társaságában ízlelgeti saját termését.

Az öt nagy világvallás közül az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus kifejezetten 
tiltja vagy nem különösebben ajánlja a bor fogyasztását. A zsidó vallásban és a keresz-
ténységben a szõlõnek és a bornak jelentõs szerep jut mind anyagi, mind lelki értelemben.

A Bibliában Noéval kapcsolatosan esik szó elõször a borról. Az ember a bort már a víz-
özön elõtt ismerte. A bibliai hagyomány Noénak tulajdonítja a szõlõmûvelést, sõt egyes 
teológusok szerint Noé jelentése – nyugalom, vigasztal – is erre utal.

A zsidóság a Biblia szellemében élt a bor fogyasztásának lehetõségével. Palesztina 
híres volt szõlõskertjeirõl, s a bor népi italnak számított. A választott nép használta a bort 
mint a gyógyítás eszközét, mirhával keverve – súlyos szenvedés esetén – kábítószerként, 
használta mint élvezeti cikket (vízzel vegyítve), de a bor szerepet játszott a nép vallási 
életében, rituális gyakorlatában is. Az Ószövetségben létezett ún. borünnep is. A jó szüret 
Isten áldásának, a rossz pedig Isten büntetésének számított.

Az ószövetségi vallás áldozatai között szerepelt az ún. italáldozat, de a bort önmagá-
ban nem mutatták be áldozatul, legfeljebb más áldozatok adalékaként szerepelt. Bizo-
nyos bibliai személyek (Sámson, Keresztelõ Szent János), ószövetségi papok isteni intés-
re vagy önként vállalt vezeklésbõl nem ittak, ill. nem ihattak részegítõ italt (nazireusok).

Jézus példabeszédeiben szívesen használt szõlõvel és borral kapcsolatos képeket. Jé-
zus elsõ csodája is borral kapcsolatos: a kánai menyegzõn a vizet borrá változtatta. A bor a 
legnagyobb vallási szerepet az utolsó vacsorán kapta: a kenyér és a bor áldozását éli meg 
újra meg újra a keresztyén közösség az úrvacsorán. Ezáltal a bor megtisztítja, megszen-
teli, gyógyítja a lelket. A misebor csak szõlõbõl sajtolt, természetes színbor lehet.

Bor és vallások

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
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A bor a vízözön óta nagyon hosszú utat tett meg az emberiség kultúrtörténetében. Ma-
gasztosabb lett minden ételnél és italnál, mert Isten dicsõségét és a lelkek üdvösségét 
szolgálja.

A bor ünnepe hazánkban is folyamatosan fejlõdött, és igen színes borkultúra alakult ki.

Szüretkor megélénkült a szõlõhegy. A munkavégzés alatt is jellemzõ volt – közösségi 
munka lévén – a tréfálkozás, az éneklés, a hangoskodás. Utána azonban valódi ünneppé 
alakult a nap. A szüretelõk a végzésnapon a hegyrõl levonulva szüreti koszorút vittek a 
vállukon. Ez a koszorú fém, vagy favázra aggatott szõlõfürtökbõl állt, amelyet búzával, 
vagy szalagokkal, esetleg borosüveggel díszítettek. A feudalizmus idején a menet ilyen-
kor a földesúr házához vonult köszönteni. Itt a dolgozók verses rigmusokat mondtak, 
melyekben szót ejtettek a gazda fukarságáról, vagy jószívûségérõl is. A földesúr ezután 
megvendégelte munkásait, s este általában táncos mulatságot is tartott. 

A szüret befejezését nem csak a feudális idõkben ünnepelték meg. Szüreti felvonulás 
és bál sok városban még ma is van. A szerepköröket (bíró, bíróné, csõszlányok, csõszle-
gények, kisbíró, táncmesterek) ma is beöltözött szereplõk alakítják. A menet fontos sze-
replõje volt a múlt században a borkirály, vagy bálkirály. Õ, illetve a családja volt felelõs 
az esti mulatság rendezéséért. A menet érdekessége az úgynevezett baksus figurája, ami 
egy botra, vagy hordóra ültetett, piros ruhás férfibábu volt. Alakja Bacchusszal, a görög 
mitológia boristenével (másik nevén Dionüszosz) hozható kapcsolatba. A szüreti menet 
jellegzetes figurái a tolvaj és a csõsz, akik veszekedésükkel szórakoztatják a közönséget, 
de rajtuk kívül olyan beöltözött szereplõk is jelen voltak, amilyen alakoskodók (jelmezbe 

Az ünnep régen 

A szüreti felvonulás 
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bújt, szerepet játszó figura) általában a farsangi felvonulásokon szerepelnek (ilyenek pél-
dául a török, a szerecsen, a vándorárus, az úrfi, a cigány, a medvetáncoltató stb. figurája).

Az iparosok, a szegények és a gazdalegények régen külön bálokat tartottak. Késõbb, 
fõleg a kisebb településeken egy-egy nagyobb, közös mulatságon ünnepeltek. A bálok-
ban a szüreti menet szereplõi tovább viselték tisztségeiket. A csõszlányok és csõszle-
gények feladata például az volt, hogy a külön erre a célra felaggatott, vagy dekorációként 

használt szõlõfürtöket 
õrizzék. A bál folyamán 
ugyanis a résztvevõk 
ezekrõl „lopkodtak”. 
Akit „lopáson” értek, azt 
„megbüntették”. Bírsá-
got kellett fizetnie. Ezt a 
pénzt aztán a borkirály a 
bál rendezési költségeire 
fordította. Sok helyen 
egyébként ez a szõlõlo-
pásjáték még az 1970-es 
években is a szüreti bál 
része volt. A szüreti mu-
latság általában reggelig 
is eltartott. 

A szõlõ szedése közben sokat énekeltek, tréfálkoztak, hangoskodtak a szedõk. A mun-
ka végeztével a hegyrõl lefelé menet, vagy a szüreti bálon is jellemzõ volt a nótaszó. A bá-
lozók a táncok után, vagy azok szünetében daloltak. Jellegzetes szüreti nóta például: 

Szedjük a csóka dinkát, 
Azt a borbõ kékkadarkát, 
Hadd teljék a puttonyom, 
Aki elsõ végzi rendét, 
És felönti telt edényét, 
Azt ... megcsókolom.

Nemcsak a szüreti nóták, de a szüretrõl és a borról szóló irodalmi mûvek is a vidám-
ság, a mámor kellemes állapotát örökítik meg.

„Víg pohár közt édesebb a
Szerelem.
Ami benne keserû van,
Elnyelem.
Hejh, galambom, szõke bimbóm,
Mit nevetsz?
Áldjon meg a három Isten,
Ha szeretsz,”
(Vörösmarty Mihály Bordal, részlet)

Szüreti nóták 

A szüreti bál 
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Hamvas Béla a bor mellé Istent állítja, mint két nélkülözhetetlen elemet az emberek 
életében.

„Elhatároztam, hogy imakönyvet írok az ateisták számára. Korunk ínségében a szen-
vedõk iránt részvétet éreztem és ezen a módon kívánok rajtuk segíteni. Feladatom nehéz-
ségével tisztában vagyok. Tudom, hogy ezt a szót, Isten, ki se szabad ejtenem. Mindenféle 
más neveken kell róla beszélni, mint amilyen például csók, vagy mámor, vagy fõtt sonka. A 
legfõbb névnek a bort választottam. Ezért lett a könyv címe a bor filozófiája, s ezért írtam 
fel jeligéül azt, hogy: végül is ketten maradnak, Isten és a bor.”

Hamvas Béla: A bor filozófiája (részlet)
A képzõ- és iparmûvészeti alkotásokon, a vallásos és késõbb a világias tárgyú mûve-

ken igen gyakran megjelenik a szõlõ és a szõlõfürt, vagy éppen a bort fogyasztó ember. 
Költõk és írók emlékeznek meg borról, vidám hangulatú eseményeket örökítenek meg. 
Különös jelentõsége lesz azonban a szõlõnek és a bornak, ha borvidéken járunk, hiszen a 
vele kapcsolatos motívumok halmozottan jelennek meg a helyi címereken, épületeken, 
képzõ- és iparmûvészeti alkotásokon. Kedvelt figura az ókori görög Dionüszosz, vagy la-
tinul Bacchus, a szõlõtõ teremtõje, a bornak és a növényi termõerõnek, sõt általában a ter-
mékenységnek az istene. Jelképe nem csupán a szõlõtõ volt, hanem a phallos is. Az V. szá-
zadig méltóságteljes, szakállas öregemberként ábrázolták, a késõbbiekben inkább szép, 
kissé puhány, kövérkés fiatalemberként jelenítették meg. 

Mint láttuk a hétköznapokban úgy él velünk a bor, mint például a kenyér. Néhány szó-
lást emelnék ki, hogy bizonyítsam a bor sok életterületen „szóba” kerül. Talán nem is 
vagyunk tisztába olykor a szólás jelentésén, ezért bátorkodom ezeket is közölni.

Bort, búzát, békességet (, szép asszony feleséget)! = Népi jókívánság.
Jobb a jó bor kulacs nélkül, mint kulacs a jó bor nélkül. = Az mellékes, hogy miben van a 

bor, csak az a fontos, hogy legyen belõle.
Egy-két pohár borban sok jó barát lakik. = Borozgatás közben könnyû barátságot kötni.
Áldás, kegyelem; ezt a kis bort lenyelem. = Ivás, koccintás közben mondják.
Igyunk, úgy sincs házunk, ha lesz, meggyújtjuk! = Tréfás biztatás ivásra.
Huncut, aki meg nem issza! = Igyuk ki fenékig a poharat, ne hagyjunk benne egy csepp 

bort se.
Igyunk, hogy bodorodjunk! = Tréfás szólítás ivásra.
Kámfor, kapor, puskapor! = Tréfás szólítás ivásra.
Mit mondott az öreg Kis? „Azt, hogy egyszer igyunk is!” = Felhívás ivásra, az idézõjeles 

részt olykor az mondja, akinek a kérdést feltették.
Borban az igazság. = Ittas ember megmondja az igazat.
Többet beszélnek bor, mint étel mellett. = A bor beszédessé teszi az embert.

Az emberek a boldogságot keresik az életben. A bor az egyik isten ajándék, ami elõse-
gíti az örömöt. A bort fogyaszthatjuk meghitt ünnepek alkalmából, a hétköznapokon éte-
leink mellé, baráti beszélgetésekkor, és akkor is ha csak le akarunk részegedni. 

Gondolataimat Csokonai soraival zárom:
„A bolond észt lel a borba,
S úgy lesz bölcs:
Tölts tehát bort a csuporba,
Tölts, tölts, tölts!”



26 P iumart

Jószerével senkit sem ismertem Tokajban, amikor az Írótábor kurzusán elõször föltûnt 
imbolygó árnyékom. A kilencvenes évek közepére datálódik ez, kétségek között szálltam 
le a vonatról: most aztán hatalmas írók közé kell besomfordálnom, tapintattal, szinte ész-
revétlen, nehogy rossz néven vegyék, hogy asztaluk mellé óhajtok telepedni – egyetlen 
nyamvadt kötet! –, de majd csöndben leszek, és szerényen beérem a morzsákkal, melye-
ket Õk elhullajtanak. Némiképp oldódott bennem a görcs, amikor összeakadtam az Új 
Bekezdéses fiúkkal, Vass Tibivel, a Kabai fivérekkel, Vincze Csabával. Õket korábbról 
ismertem, az elõzõ évi Fiatal Írók Fesztiválján, Miskolcon volt hozzájuk szerencsém. Za-
jos jókedvvel fedeztek fel, amelytõl némiképp meglepõdtem, de jólesett, hozzátéve, me-
lyet késõbb tudtam meg, hogy a frenetikus üdvözlés hátterében egy dévaj éjszaka zson-
gott még, melyet meghosszítottak egy reggeli rátöltéssel. – Szeva!! Egyenesen Dorogról? 
Repülõvel jöttél! Hihihi! Pálinkát hoztál?! – lehelték rám cefreszagukat.

Kabai Zolival és Vincze Csabával kerülök egy szobába, amely megelégedésemre 
szolgál: ennyivel könnyebb, hogy nem vadidegenekhez kell szoktatnom magam mindjárt 
az elején. Mindazonáltal tovább tart feszengésem, a Rákóczi Pincében, ahol aszkéta írók 
közé sikerül bezsúfolódnom, és megérzem közöttük sorvatag mivoltom – még a levegõ is 
vibrál, szavuk atavisztikus archaika, pillantásuk háromnegyed évszázad profetikus révü-
lete. – Tudod, hogy Széchenyi találta ki az önözést? – kérdezi egyik aggastyán a másikat. 
Múzsám megzendül – Igen! Ezért jöttem! Ezért érdemes Tokaj, hogy ilyenekkel bõvüljön 
szellemi kincsestáram. – Egy másik matuzsálem a bölcsek lassú, szórágó modorában adja 
elõ – A tokaji bort Rettegett Iván meg XIV. Lajos is akceptálta. – Én ezt nem bírom! Rög-
vest kirontok az udvarra, föltekintek a magos égre, és elkezdek keringeni, akár a dervisek, 
hogy megérezzem Isten jelenlétét. Ennél üdvözültebb pillanata nem volt még életemnek.

A konferencia színhelyén jó elõre elfoglalom helyem. Egy szóról, egy betûrõl nem 
maradhatok le. Pótolhatatlan veszteség érné elbeszélõi mivoltom, általa a jövendõt. Bele-
zsibbad agyam a feszült figyelésbe. Elhangzik pár elõadás, melyekben megjelenik József 
Attila tünékeny alakja, karizmatikus költészete, majd valakik ragozni kezdik a ki vagy, 
népies vagy urbánus axiomatikus kérdését. Eddig úgy ahogy érdekelt, de ennél, remélem 
csak jobb lesz! Az egyik elõadó elkezdi a magyar történelem sötét korszakát fölpingálni, 
elnagyolt festékfoltok jelennek meg elõttem a légben – ez nem tartozik a témához –, bánt-
ják az érzékeimet. Az egy bolond százat csinál tipikus esete, megrezdülnek a tespedõk, 
sorba járulnak a mikrofon elé, tragikomikus manír arcukon, hangjukban, Trianon nevét 
annyiszor emlegetik, hogy... vagy csak hallucinálok. Páran témabõvítést hajtanak végre, 
a tanácskozás felemás szellemébe beszüremlik a politika, sérelmek fogalmazódnak meg: 
miért nem tesznek kormányszinten semmit az írók-költõk sanyarú sorsának javításáért, 
miért kell nélkülözniük a bizonyított szerzõknek, mikor látják már végre be azok, hogy a 
határon-túli mûvészeket sokkal jobban kell támogatni. Alapvetõen egyetértek, nincs ez-
zel baj, ámde hogy vág ide e téma. Naiv lennék? Körülforgatom a fejem: rossz helyre jöt-
tem? Én a Tokaji Írótábor tanácskozására fizettem be, nem pedig holmi alsóházi gyûlésre, 
ahol nemzeti, etnikai és személyes sérelmeiket harsogják a kiváltságos nemes urak.

Vacsora közben feloldozom magukról megfeledkezett tábortársaimat. Elragadta õket 
a hév, megesik az ilyesmi még a legnagyobbakkal is. A töltött-káposzta éretlen ízével a 

CSELENYÁK  IMRE

Tokaj szõlõvesszein…
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szájamban hangfoszlányok lengenek körül. A mellettem lévõ asztalnál három õsz író tár-
salog témájuk érdeklõdésemre számot tart. Ilyenkor olyan vagyok, mint a vadászkopó, fi-
gyelmemet semmi sem kerüli el. – Józsikám, mikor jelenik már meg a köteted? – A szel-
lemóriás kortyol borából, megvonja a vállát. – Talán a jövõhónap végén. – Elismerõ bólo-
gatás a másik kettõ részérõl. – Jó érzés lesz, biztos. – Az enyémet jövõre ígérték – vallja 
meg emez. A harmadik, aki még nem hallatta hangját, most megszólal. – Az már valami, 
higgyétek el. Nekem még ígéretem sincs.

Kanalat tartó kezemen kihûlnek az ujjak. No, álljunk meg egy picit. Lehet, hogy a há-
rom aggastyánnak még nem jelent meg kötete? Szavaikból erre lehetett következtetni. 
Nem, az nem létezhet. Elhessentem butuska gondolatom.

Másnap megújult lelkesedéssel foglalom el helyemet a kollégium udvarán, a tanácsko-
zás helyszínén. Átfutom a programot, reményem teljes, a mai elõadások valódi színvona-
lat sejttetnek. A lépcsõház felõl Vass Tibi meg Vincze Csaba integet vehemensen, mintha 
fölforrósodott kezüket hûtenék ily módon. Szájról olvasva kommunikálunk. – Gyere. – 
Hova? – Inni. – Hallgatni akarom az elõadást. – Minek? – Jó lesz. – Megvonják a vállukat, 
távoznak.

Az elsõ elõadót hõsiesen végighallgatom, és azt mondom rá, elég tanulságos volt. A 
második, a harmadik a negyedik felolvasó bõ lére eresztett, tudálékos dikciója már fáraszt. 
Aztán valaki ravaszul elõcsalja a tegnapi nemzetsiratást, önsajnálkozást, és megbolydul a 
publikum, mint esõ elõtt a hangyák, a sápadt arcokba vér tolul, hirtelen sokaknak van mon-
danivalója, ha másképpen nem, a szomszédjának böffent oda pár haragos szót. A bátrabbak 
fel is szólalnak, ismét hallom Trianont, az írók lebecsülését, az anyagi támogatás elégtelen-
ségét, a társadalmi válságot. Mélységesen csalódott vagyok. Lábam engedelmesen elszál-
lít innen, kisvártatva már a kollégium folyosóján rakosgatja cipõmet.

Vincze Csabát látom, bonviván alkata úgy jelenik meg elõttem, mintha most lépett 
volna le a színpadról, elegáns képén az elégedettség félmosolya, amely a rajongó nõi sze-
mek utóhatása. – Nem láttad Vass Tibit? – kérdezem. – Pihenget Nórival. – Fejemmel in-
tek neki. – Szomjas vagyok, tarts velem. – Nem kell kétszer mondanom. Mellém szegõ-
dik, hibátlan férfikezével szónokiasan gesztikulál. – A mûvész agyának szellemi táplálék 
kell, gyomrának pedig alkohol. Ha már nem viseljük nyûgünk, az italba vetjük remé-
nyünk. – Még rímel is! – kapom rajta. – Pedig véletlen volt. Ó, igen, itt kiteljesedik az em-
bert, három napig mûvésznek érzi magát, aztán visszakullog a hétköznapok silányságá-
ba, ahol csak egy illetõ a sok közül. Ezt így józanul nem lehet elviselni. – Rásandítok: iro-
nizál? De roppant megnyerõ. Nem is tudok mit tenni, nyomban szeretem õt. Sörözõbõl ki, 
borozóba be, számolatlanul nyeljük, mit csak Tokaj kínál. – Jól mutatunk így együtt – iro-
nizál tovább Csaba. – A fiatalos Cselenyák és a pályakezdõ, de még ifjúsága teljét élõ Vin-
cze. Nem is hasonlítunk az írótábor hajlott korú társulatához, hiszen ránézésre is legalább 
hatvanöt az átlagéletkoruk. Senki se gondolná, hogy mi is közéjük tartozunk, ha nem len-
ne rajtunk a kitûzõ. A csajok összepisálják magukat, ha meglátnak.

Öreg este fekszik Tokajon, benyitunk egy fluoreszkáló ajtón, amely fölé az van kiírva, 
hogy Night Club. Ha eddig nem tudatosult, odabent már igen: egy olyan helyre sikerült 
tévednünk. Az asztaloknál mindenféle hímek, kövérek, soványak, kigyúrtkopaszok, ve-
lük ledér öltözékû, festett ábrázatú, mûkörmös lányok bájolognak. Semmi tétovaság, az 
alkohol bátorrá tesz, elterpeszkedünk egy asztalnál. Kis idõ múlva csábos vigyorral telep-
szik mellénk egy lenge ifjú hölgy: fölsõ testén neonfényû topp, alul fehér tanga, lábán 
iszonyúan magas sarkú topán. Társalogni kezd velünk, de hogy mirõl… Idõvel fölszaba-
dul egy asztal, másik pillangó is hozzánk libben. Az éj folyamán azért akad pár tiszta pil-
lanataim. A lányok mindenfélérõl karattyolnak, s faggatnak bennünket, de elsõsorban tar-
hálnak: rendeljünk már nekik egy italt. Csabi éber, súgja, hogy neki nincs pénze, egy kok-
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tél meg háromezerbe kerül. Fölfogom és közlöm a hölgyikékkel, hogy semmire se szá-
míthatnak tõlünk, mi itt eltévedt firkászok vagyunk, banális félreértés áldozatai, vegyük 
úgy, hogy nem is látnak minket, el vagyunk varázsolva. A két lány képe kissé elfancsa-
lodik, illembõl még maradnak valameddig – vagy rokonszenvbõl? –, de végül is magunk-
ra hagynak. Nézem az itallapot, még egy kör részünkrõl belefér – fogalmam sincs, mit 
iszunk –, és olyan eszeveszett boldogsággal hörpölgetek tovább, amilyen boldogság 
nincs is. Miért? Laza, lüktetõ zene tölti be a teret. Odaintem az egyik leányt. – Ne hara-
gudj, mi most olyan kurva jól érezzük magunkat, hogy fölkérnénk benneteket táncolni. – 
Az üdvöske arcáról lehervad az elõlegmosoly. – Itt nem szabad táncolni.

Annyira imádom Csabát, hogy szívem szerint dögönyözném, ölelném, csókolnám. De 
ilyet már tizenhét éves korom óta nem merek fiúval megtenni. Akkor jutott ugyanis tudo-
másomra, hogy létezik homoszexualitás. Odaintem ismét a leányzót. – Ne haragudj, akkor 
csak annyit szeretnénk kérni, hogy itt az asztal mellett mi ketten a barátommal eltáncolgat-
nánk. A lány szeme rebben – most már unja a képünket, attól lehet tartani, hogy csúnyát 
mond, végül gyõz szolidabb énje – Megkérdezem a fõnököt. – Vibrál az élet, elfolyunk a 
kábulatban, mint vétkesen kiöntött hat puttonyos tokaji aszú a haszontalan kellékek kö-
zött. Parfüm illat, szájszagos lehelet a képembe. – A fõnök nem engedi a táncot, értsétek 
már meg!

Dagadt szemem alig bírom fölfeszíteni, a nap belém döfködi fényküllõit, mindenem 
fáj kívül és belül. A szobám hõkatlan; utolsóként csípem el a reggelit, kitámolygok a hely-
színre, ahol fát ültetnek a józan életû auktorok, nálamnál nyomorultabb nincs közöttük. 
Vass Tibi bazsalygó almaképe némi reményre jogosít: talán õ nem vet meg annyira tömör 
vétkem miatt. Még nevet is… – Hallom, hosszú estébe bonyolódtatok Csabával. – Jobb-
ra-balra billen a fejem, csak megállok egyenesen, vagy ki tudja. – Minek jöttem én ide? 
Mit tanulhatok? Inni eddig is tudtam. – Tibi szavai apró szegecsek a fejembe. – Nem azért 
kell ide járnod, hogy bármit is tanulj. Hanem, hogy megmutasd a korhely pofád, találkozz 
a barátaiddal, közös terveket szövögessünk…

Még mindig celofánba van csomagolva a valóság, megállunk Csabával a tokaji állo-
más peronján. Réveteg szemem a szemközti dombhátra mered – hogy a fenébe tudják a 
borgazdák ilyen meredek terepen megmûvelni a szõlõt? –, önkéntelen buggyan ki belõ-
lem – „Tokaj szõlõvesszein nektárt csepegtettél.” – Csaba álmélkodik, fejet csóvál, rágja 
a mondatot – Ilyen megállapítás tompa aggyal! Hát ezt fölülmúlni. Hacsak… – Fölveti a 
fejét, kontráz. – Volt egyszer egy ember. Szakálla volt kender. Levágtuk, oszt elszívtuk.

Jókedvünk teljes. A kupéban kedves, élemedett korú nõvel cseréljük az eszmét, aki 
ugyancsak az írótábor létszámát növelte (nyugdíjas könyvtáros Veszprémben), jó szórako-
zik rajtunk. Csaba Miskolcon leszáll, s vele elillan Tokaj-hangulatom. Szíven üt a felisme-
rés: nem csináltam három napig semmi érdemlegest a táborban. Mit szól majd ehhez, kin-
csem-asszonykám? Kiömlök, mint a szamorodni, rálocsolom ragadós fájdalmam a koros 
hölgyre – Borzasztó! Nem ismerkedtem meg egy szerkesztõvel, egy kiadóval sem. Pedig 
azzal jöttem el otthonról, hogy kapcsolatokat keressek. Mit fog szólni a feleségem, ha ha-
zaállítok eredménytelenül, üres zsebbel. – Megesik a hölgy szíve rajtam, táskáját kiforgat-
ja, összeírja nekem barátai címét, telefonszámát, akiknek némi közük van az irodalomhoz. 
Ám nem elégszik meg ezzel, áttotyog a szomszéd fülkébe, sõt a másik kocsiba, tûvé teszi 
az egész szerelvényt, marékra való névjegykártyával, cetlivel tért vissza. – Itt van, fiatal-
ember – szórja az ölembe. – Küldjön leveleket, telefonáljon majd nekik, és a felesége is 
elégedett lesz magával. – Képtelen vagyok érzelmeim palástolni, sajnos észreveszi, ami-
kor egy könnycseppet szétmorzsolok a szemem sarkában. – No, most kellene szétrúgni va-
lahogy a saját zrityómat!
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Ha bort iszik, a törpe megnõ,
Cirkáló lesz az ócska teknõ,
Gigász magzattá összetöpped,
Cserjék lesznek a csonka tölgyek. 

A nagy-erõsnek térde roggyan,
Szájhõs megbúvik a sarokban,
Tyúkmellét dülleszti a gyenge,
Gyávák kezében ritka penge.

Sárban hempereg most a gazdag,
Ki egész tartományt igazgat,
Két kézzel dúskál már a kincsben,
Kinek soha, semmije nincsen.

Az eszesnek megköt a nyelve,
Mintha habarcsban lefetyelne,
A hígvelejû szava perzsel,
Õ mindent tud, mindent kitervel.

Férfivá serdül fiatalka,
Kinek nem serken még a bajsza,
Ifjú titán lesz, ki fogatlan,
Szeme opálján szikra pattan.

Arcuk kitelvén kipirulnak
És megszépülnek mind a rútak,
A szépek képe zöld a bortul,
Szeme szétszalad, nyála csordul.

Ki éhségtõl görnyedne hétrét,
Iszik inkább, elverni éhét,
Iszik, aki a jó ebéddel
Eltelt és pihenni se szégyell.

Igyunk, mert úgy megy jól a munka,
Igyék, akinek semmi dolga,
Igyunk, keresni kis nyugalmat,
Igyunk, elûzni az unalmat.

LACKFI  JÁNOS

Bornak áldásairól
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A sántának nem kell a mankó,
Sem a haldoklónak harangszó,
De az egészséges beteg ma,
Fáj a feje, forog a gyomra.

Ki pincében fonnyadva gubbaszt,
Ó, bor, a magas égbe dobd azt,
Torony magasán aki szédül,
Légy puha fészke, menedékül!

Légy háza nyüves vándoroknak, 
Hogyha az árokpartra rogynak,
S útra keljen kishivatalnok,
Dobálják rémisztõ kalandok.

Légy szemüveg, lásson, ki nem lát,
Süketnéma nyerjen Ki nyer mát,
Borogatás és pólya légy te
Látnokok véreres szemére.

Ki önként nemlétbe forogna,
Kezébõl hulljon ki borotva,
S ki hájba fúlva hajthatatlan,
Semmibe bámuljon riadtan.

Aki apjára kést emelne,
Csússzon elébe térdepelve,
S kinek szívja vérét a zsarnok,
Felkél, hogy zeng belé a csarnok. 

Melengesd, ki télben vacogna, 
Hûsítsd, kinek izzik a csontja,
Hûs, mint a hó, hév, mint a katlan:
Testes vagy, ámde láthatatlan.

(Ajánlás)
Ne vesd szememre hát, hogy ittam, 
A bor elold, s megold legottan
Bút-bajt, csömörre ír, no, Herceg,
Igyunk, amíg a gyertya serceg!
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Átdolgozta Lackfi János

Keresztes Nagy Árpád mesternek süvegléseképpen

Bárkájából Noé atyánk mikor kiszálla,
Kurjantozó ezer barmot el-kibocsáta,
Õket Isten szaporítá száraz világba.

Ez idõben még nem vala szõlõ sehol sem
Paradicsomkert legmélyiben õrözte Isten,
Csak Vízözön áradatja hordá ki innen.

Az nagy Isten bort teremtett embör kedvére,
Tüzét vegyük, melegedjünk lelkünkben véle,
Mit ha vennénk mérték nélkül, házunk megégne.

Szõlõvesszõ egy nagy hegyen termett gyümölcsöt,
Egy bak-kecske harapálta, s vidúlni kezdött,
Lábát igen hajigálta, szakálla rezgött.

Ezt meghallván szõlõt Noé plántál kertjébe,
Oroszlán-vért és majom-vért öntvén tövébe,
Hullott oda kecske vére, disznónak vére.

Az nagy Isten bort teremtett embör kedvére,
Tüzét vegyük, melegedjünk lelkünkben véle,
Mit ha vennénk mérték nélkül, házunk megégne.

Részögök oroszlán-vértõl nagyharagúak,
Ordas szívû Sámsonokként dúlnak, vadúlnak,
Másnap hallván vitéz tettök, bokorba búnak.

Emezt játékra hergeli vére majomnak,
Mit mástul lát, azt mûveli, táncol, dalol csak,
Lába-hangja elcsukolván padlatra roskad.

Az nagy Isten bort teremtett embör kedvére,
Tüzét vegyük, melegedjünk lelkünkben véle,
Mit ha vennénk mérték nélkül, házunk megégne.

TINÓDI  LANTOS  SEBESTYÉN

Sokféle részögösrõl
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Oly rút féreg disznóféreg, koslat a sárba,
Tocsogóban fostosodik bársonyruhája,
Aki disznó-vérben részes, röffen a szája.

Kecske-vérben az ki ivott, fennen ugrándoz,
Öklel, tombol, szintúgy mekeg, kurjant, kajátoz,
Ina rogyván támaszkodik háznak falához.

Az nagy Isten bort teremtett embör kedvére,
Tüzét vegyük, melegedjünk lelkünkben véle,
Mit ha vennénk mérték nélkül, házunk megégne.

Aki részeg, igen gazdag, de csak szavakba’,
Száguldásban lovát veszti, reggel siratja,
Borzas fõvel pincébe dõl, penész nõ rajta.

Keresztes Nagy Árpád zöngi szomorú sorral,
Pohara nincs telve borral, csak torka porral,
Essék rajta meg szívetek, töltvén azonnal.

Az nagy Isten bort teremtett embör kedvére,
Tüzét vegyük, melegedjünk lelkünkben véle,
Mit ha vennénk mérték nélkül, házunk megégne.

Tokaj, Borfesztivál
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Reggelre valahogy idegen
voltál: távoli tér, park, kis utca.
Nem szóltam, bíztam, hogy idebent 
új lesz minden. S ami igazán furcsa,

hogy tág terek helyett, csak részletek.
De sehol egy pad, szobor, villanypózna.
Valahogy ismerõs. Mégis. Alig merek
bõgni, figyelni hangra, nyöszörgõ, csikorgó szóra.

Tudnám hol vagyok, ha elkószálnál bennem.
Nyomaink elmoshatók: az utakkal is rendben
volnánk. Egy úton keresünk másfajta célokat. 
Csendet kérek. Ha sikerül, megszólítalak!

Zuhanyoztam. Tíz körül. Kialudt a villany.
Jöttél volna te is, hogy a hátadat lemossam.
„Menj ki!” – kértem. Jobb neked most a zajongó tévé.
Máma keserû vagyok. Szeretsz. Talán félnél.

Hangosra vedd, ne halljam, hogy zokogsz az ágyon,
azon bosszankodhassak, a szappant nem találom.
Botorkálok, de tudom, hogy úgyis elhagysz végül.
Sürgetlek, mert a kínod is, ha itt hagysz, mind elévül.

Reménykedsz, azért zokogsz? Vagy más bömböl, a tévé?
Hagytál el szülõt, sorsot is, szappan nem válik vérré.
Ma még tán abban bízhatok: találsz majd mást helyettem,
Letusoltam. Éljük ezt az estét túl, ha lehet, mind a ketten.

KÜRTI  LÁSZLÓ

Ha sikerül

Kiégett szappan



34 P iumart

MS mesternek, Tokajra

tárlatcédulák, Pécs

Vannak képek, melyek egy másikat
is rejtenek magukban. Ha felfedezed,
nem tudod másképpen látni, szüntelen
elõkérezkedik a másik. Nem tudom nem
meglátni az óriást, ahogy tápászkodik,
fel, a Nagy-tarpatakban. Most veszem
észre, hogy a napsütötte sziklás völgy
a tar patak maga, ami alól kikel a mély.
A megbomlott rend tömbjei csatakként
folynak le a szörnyetegrõl. Most veszed
észre, hogy az óriás mögött bárka, siklik
felénk, taszítva szét a tar falat. A völgy-
mélyi kis patak persze mit sem tud errõl,
ha csak el nem árulta a túlsó falról az
Almát hámozó öregasszony kiforduló öle.

Le sem törlöd a krétaport a kezedrõl
úgy nyúlsz a tálba
pedig untat az érett gyümölcsök
látványa architektonikája
héjuk alatt sem találod
kezdheted újra
babrálni hámozni
az ismeretlent

MIKLYA  ZSOLT

Nem tudod másképp

Kezdheted újra
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Keresztezõdõ párhuzamosok
az ujjai között

Zsákvarrótûvel szedegeti fel
a szálakat mintha ezer
ablakot nyitna a vásznon
ezer ablakszemet

Behunyt szemmel is felismeri
a következõ fonalcsoportot

Olvasóját morzsolgatja így
szemrõl-szemre hátha
nyílna csak egyetlen egyszer
hátha keresztezõdne

Szemében párhuzamosok
azsúrsora 

genezis

fölsõ vizekbõl
alsó vizekbe tart egy
papírrepülõ

torzó

torziós ecset
ingamozgása mérte
arctektonika

zsoltár

hajlékunk voltál
mielõtt a hegyek meg
születtek volna

Szemei mögött

Haiku-ikonok
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Harmat lepi a szalonnasütés 
maradványait

Visszatalál medrébe a folyó
parton felejti a sok 
flakont faágat

Kövek közt perzselt
szalonnapörc

Parton felejti

Király Zsiga: Betyár és kedvese,
tükrös spanyolozott díszítése, 1842., Néprajzi Múzeum, Budapest
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Megdorgálom eszem
Miért nem élesebb?
Lábamon harapás, 
Szerét ejté egy eb.
Ki máskor dõzsöl
Ma már hallgat,
Sebem begyógyul,
Vérem megalvad.
Most is az vagyok,
Akit nem ismertem. 
Hegyek ízes levét 
Sokszor megízleltem.
Szidtak okkal mások,
Nem vettem szívemre.
Mégiscsak vigyázok
Kétes hírnevemre.

1997

Királyfi faragott 
Zeneszerzõt fából, 
Halkan kimúlt, ivott
A hat tyúk tavából.

Mákot szív, fehér por,
Látom ás, magasba.
Némán csöpög a bor
Zokszavú garatba.

Mûve olcsó tökély,
Vádol lyukas kezünk.
Örökre lenézve
Mélán szeretkezünk.

1994

LENGYEL  JÁNOS

Kutyaharapás

Mélán
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Tokaj-hegyaljai elõdeink emlékezetére!

Az elsõ magyarországi görög diaszpóra a török hódítás következményeként jött létre. 
1453-ban a törökök elfoglalták Bizáncot: ezután nagyon sok görög ortodox hagyta el szü-
lõföldjét, s így természetes, hogy a XV. század végétõl kezdve a görögök egyre növekvõ 
számban jelentek meg a magyar területeken is. Erdély kereskedelmében már a XVI. szá-
zadtól kezdve egyre nagyobb szerepet játszottak. Jelentõségüket jól mutatja, hogy a 
XVII. században még a fejedelmi udvarnak is szállítottak. E jelenség még vallástörténeti 
folyamatokat is beindított: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (történelmi jövõben gondol-
kodó államférfiként) megkísérelte a protestantizmus és a görögkeleti egyház közötti kö-
zeledést létrehozni. Jó kapcsolat alakult ki ennek keretében Lukaris Cyrill konstantiná-
polyi pátriárkával, aki rokonszenvezett a református hitvallással. (1) 1636-ban I. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem privilégiumban részesítette a görög kereskedõket: Gyulafehér-
vár és Brassó görög compániáinak bizonyos irányítói-igazságszolgáltatási jogköre volt, 
de a társaság által nyújtott jogszolgáltatás nem lehetett ellentétes az ország bevett törvé-
nyeivel. 1643-ban I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 2000 forint lefizetése esetén pe-
dig még szabad bejövetelt is engedélyezett a görög kereskedõknek. (2) A XVII. század 
elején majd 300 görög élt Erdélyben. Nagyszebenben ekkoriban már több mint száz gö-
rög ûzte a kereskedést, melynek keretében a higanykereskedelmet szinte teljességében 
uralták. A görög kereskedõk Brassóban vászonkészítéssel és gyapjúszövéssel foglalkoz-
tak. A görögöknek a Rákóczi-korban kialakuló gazdasági térnyerése a korabeli versek-
ben, énekekben is megjelenik rossz és káros folyamatként láttatva a megélt valóságot. 
Példa erre az „Ad graecos pannigeros” címû XVII. századi vers alábbi pár sora, melyben 
a gazdasági valóságról, a kor görögjeirõl azt fogalmazza meg az ismeretlen szerzõ, hogy

„Egy jó pénz Erdélyben miattatok (értsd a görögök miatt) nem marad,
Arany, tallér, ezüst ki kezékben akad,
Az erdélyiekre az vissza nem szakad,

Mely miá országunk pénze igen apad.” (3)

A fenti sorok igazságtartalmát nem vonnám kétségbe, de azt azért látni kell, hogy az üz-
letelõ világ lényege a történelem során mindig is az volt, hogy (vállalva a döntési kocká-
zatot) öntevékenyen, rugalmas látásmóddal, élelmesen megtalálja a maga haszna eléré-
sének útjait, módjait, ráérezve az éppen adódó lehetõségekre (jobb esetben kiszámolva a 
kockázat-haszon mértékét), és ezt koronként változó módon (idõnként bölcs és belátó mér-

DR. DIÓSZEGI GYÖRGY ANTAL

Hegyaljai aszúkereskedelem a XVII-XVIII. században,
avagy a tokaji görög kereskedõk tevékenységének fõbb jellemzõi

I. Az elsõ magyarországi görög diaszpóra 
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téktartással) téve akár hosszú távú hozamra tegyen szert. Nos, a XVII-XVIII. századi gö-
rög kereskedõk többnyire megtalálták ezt a helyes arányt a magyarországi kereskedelmi 
térhódításuk, és az ebbõl adódó egyéni és közösségi gazdagodásuk során: összességében 
(és erre a továbbiakban számos adatot ismertetek) igen komoly értékteremtõ gazdasági-
kereskedelmi tényezõként voltak jelen Magyarország történelmében. A görögök a borke-
reskedelemben különösen fontos szerepet vívtak ki: ennek igazi komoly térsége Tokaj és 
környéke volt. Ennek a folyamatnak az igazi megteremtõi a Rákócziak voltak.

A görögök a borkereskedelemben különösen fontos szerepet vívtak ki. A magyar bor-
történelem súlyos korszaka volt a XVI. század: elpusztultak az õsi szõlõterületek (külö-
nösen fájdalmas volt a kiváló szerémségi bor hiánya), ráadásul 1565-tõl a Habsburgok 
olyan súlyos vámkorlátot állítottak a magyar bor kereskedelme elé, ami alól csak Sopron, 
Ruszt és Pozsony szõlõterületein elõállított bor jelentett kivételt. Lengyelország felé volt 
csak nyitva a szállítás. A Rákóczi-család komoly szõlõterületet birtokolt Hegyalján majd 
100 éven át: 1616-tól egészen 1711-ig folyamatos és jelentõs volt a földbirtoklásuk. 1631 
Húsvétján Szepsi Laczkó Máté, (korábbi erdõbényei lelkész) a fejedelmi udvar papja a 
sátoraljaújhelyi Oremus dûlõ szõlõjébõl készült aszúborral kedveskedett I. Rákóczi 
György felesége, Lorántffy Zsuzsanna fejedelem asszony számára. I. Rákóczi György 
fejedelem (1631-1648) birtokainak gazdasági iratai között már az 1635. évi március 1-jén 
felvett sárospataki uradalom inventáriumában szerepelnek aszúbor készletek hordó-
számra, a pataki vár pincéjében: ez azt bizonyítja, hogy már 1635 elõtt készítettek aszú-
borokat nagyobb mennyiségben is. (4)

Az 1630-ban fejedelemmé választott I. Rákóczi György folyamatosan növelte a szõ-
lõbirtokait, hogy ezáltal már nagybirtokosként a hegyaljai borkereskedelem irányítója le-
gyen. 1644-ben megszerezte a legkiválóbb tokaj-hegyaljai szõlõbirtokot, a tokaji „Hét-
szõlõt”. Ügyességével és gazdasági érzékével, elõrelátásával mintegy 70 évre biztosította 
a Rákóczi-család kizárólagos egyeduralmi helyzetét a hegyaljai szõlõ- és bortermelés-
ben, és ezáltal a borkereskedelem hasznában is. Elõrelátó gazdaságpolitikusként az õ 
kezdeményezésére 1641 tavaszán rögzítették írásban a ma már történelminek nevezett 
Tokaj-Hegyalja gazdasági és földrajzi egységét, mint szabályozott borvidéket: megszab-
ták azt, hogy melyik helységek tartoznak e térségbe, elõírták a szõlõtelepítések, a szõlõ-
ben végzett munkák, a szüretelés, a borkészítés alapvetõ minõségi szabályait, sõt a keres-
kedés módozatait is meghatározták. Az aszú szemek elkülönítése, a belõlük való borké-
szítés a hegyaljai városok alapvetõ és fontos szempontja volt: az 1655. évi országgyû-
lésen törvényben rögzítették az aszú forgalmazására vonatkozó szabályozást. 

De hogyan váltak a görögök Hegyalján a kereskedelem uraivá? A görögök betelepü-
lése Felvidékre, majd ezt követõen Hegyaljára, fõként Tokajba három egymást erõsítõ fo-
lyamat mentén zajlott. Elsõ komolyabb felvidéki jelenlétüket mutatja az, hogy 1640-ben 
a kassai céhek (szabók, gombkötõk, csizmadiák) számos alkalommal tiltakoztak a görö-
gök ellen. Voltak olyan görög kereskedõk is, akik polgárjogért folyamodtak Kassán. 
1663-ban Kassa külvárosában már papjuk is volt a görögöknek. (5) Kassa még ebben az 
évben kitiltotta a görög kereskedõket a városból. (6) Ennek oka az volt, hogy a XVII. szá-

II. Rákócziak Hegyalján

III. Görögök Felsõ-Magyarországon 
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zad közepétõl erõs kereskedelmi vetélytársat jelentettek Kassán a görögök: a városi jegy-
zõkönyvek és a tilalmazások könyve számos bejegyzése tanúskodik errõl. Kassán 1660-
tól Görög Demeter, Görög István, Görög Péter, Karácsonyi János és Karácsonyi Tamás 
görög kereskedõ mûködése ismert. (7) A fenti (eredetileg Kassán megtelepedni kívánó) 
görög kereskedõk a XVII. század utolsó harmadában már leginkább Tokajban éltek. A 
Görög-család tagjai közül Görög István fia, Görög Demeter is adófizetõ volt már az 
1673-92. években Tokajban. (8) 

A XVII. század közepétõl a törökökkel szembeni küzdelem, az utolsó harmadától kez-
dõdõen a Habsburgokkal folytatott háborúk, a pestisjárványok a hegyaljai népesség csök-
kenéséhez, a hegyaljai szõlõmûvelés hanyatlásához vezettek. Bártfa, Kisszeben, Eperjes, 
Lõcse és Kassa borkereskedelmi bevételi forrásai sorra elapadtak, és ez súlyos gazdasági 
hanyatlást eredményezett. Az elsõ ismert görög Tokajban (akinek neve elõfordul e város 
tanácsülési jegyzõkönyvében) 1651-ben Görög Albert volt. (9)

A magyar gazdasági környezet igen nehéz volt: a felvidéki városok és Hegyalja keres-
kedelmi rendszerét kedvezõtlenül érintette a hegyaljai szõlõk túlzott megadóztatása is. 
Ilyen körülmények között a szabad királyi városok polgárai nem jelenthettek valódi ver-
senytársat az ekkoriban már nagyobb számban feltûnõ balkáni eredetû, gyûjtõnéven ún. 
görög (görög, makedón, török, bolgár, rác, albán, vlach, moldován, örmény) kereskedõk 
számára. Tokaj tekintetében megállapítható, hogy a legtöbb itteni görög család eredetileg 
a görög Szervia és Kozani városokból származott. Itt egy kis családtörténeti adalékot fon-
tos megemlíteni. Vélhetõen Szervia városából származtak, és ezért választották ezt a ne-
vet a tokaji görög Charis-család tagjai, akik a XIX. században a charisi Szerviczky-nevet 
viselték: elsõ magyarországi görög õsük már 1658-ban nemesi címmel bírt. Ez ekkoriban 
még példa nélkül álló eset a Magyarországon élõ görög kereskedõk körében: ez a család 
egyedi, különleges státusát mutatja. Ezt valószínûsítik azon tények, illetve leginkább a 
hiányuk, hogy a görög összeírásokban nem szerepelnek, ami szintén a külön jogállásukra 
utal. E görög családról még anyakönyvi bizonyíték is rendelkezésre áll. Egy 1658 január-
jában Tokajban keltezett görögkeleti egyházi anyakönyvi bejegyzés szerint Pater György 
volt itt a tokaji görög pap: ezen okirat egy Emanuel nevû görög gyermek keresztelõlevele, 
akinek görög szülei nemes Papademus Charis és Helena voltak. (10)

Megítélésem szerint a fenti hegyaljai betelepülési folyamatot erõsítette, hogy 1660 
augusztusában a törökök elfoglalták Nagyváradot. Az itteni görög kereskedõknek ekkor 
új kereskedelmi területeket, központokat kellett kialakítaniuk. A görögök egy része pedig 
ekkoriban kerülhetett Hegyalja térségébe. Két fontos kereskedelmi útvonal volt ugyanis 
Lengyelország felé: a Nagyvárad-Tokaj útvonal után az egyik a Tarcal, Mád, Tállya, 
Szántó, Vizsoly (Hernád-völgy), Hidasnémeti, Kassa; míg a másik a Tokaj, Bodrogke-
resztúr, Olaszliszka, Sárospatak, Sátoraljaújhely településeken át vezetett.

A harmadik komolyabb betelepülés a Debrecen-Szatmár-Németi-Tokaj útvonal volt. 
A kereskedelmi verseny egyik fontos területe volt Debrecen, ahol a helybeli kereskedõk 
védelme érdekében görögök le sem telepedhettek. 1618-ból való az elsõ olyan adat, 
amely a görögök kereskedelmi tevékenységét, árusítási idejét szabályozta a debreceni 
vásáron. Ezért választották azután a görögök már a XVIII. század folyamán Bihardió-
szeget az egyik székhelyüknek. (11)

A harmadik görög betelepülési mozzanat valójában a debreceni görög kereskedelmi 
compánia sorsával függött össze. A debreceni görög kereskedõk 1690. május 19-én (LR. 
XX. 372.) királyi kiváltságlevelet nyertek: Horváth Márton debreceni görög fõbíró és 
Hunyadi Sándor görög kereskedõ kérelmére került e privilégium kiadásra. Ez utóbbi sze-
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személy megítélésem szerint a vajdahunyadi lakos nagykereskedõ Karácsony/Karátso-
nyi Sándorral azonos, aki II. Rákóczi Ferenc legfontosabb görög kereskedelmi szállítója 
volt a szabadságharc idején (e család egy része már ekkoriban legalább három évtizede 
jelen volt Tokajban). Debrecen 1693-ban szabad királyi városi rangra emelkedett: a gö-
rög kereskedõtársulatnak távoznia kellett e városból. Leginkább Szatmár és Németi let-
tek az új központjaik e görög kereskedõknek. 1705-ben (Szatmár várának elfoglalása 
után) II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk döntése értelmében a Németiben lakó görögöket 
Tokajba telepítették, hiszen itt voltak a Rákóczi-családnak is birtokai. (12) Rákóczi feje-
delem Felsõ-Magyarország legfõbb borkereskedelmi központját Tokajban kívánta létre-
hozni. Ez, mint a továbbiakban látni fogjuk, meg is valósult. Az elõdei által Erdélyben 
már megtapasztalt gazdasági-kereskedelmi fellendítését várta II. Rákóczi Ferenc a görög 
kereskedõk tokaji mûködésétõl. 1708-ban pedig Debrecen városának még addig ott élõ 
görög kereskedõi is Tokajban találtak új otthonra. Az egész utóbbi betelepítési döntés egy 
megfontolt gazdasági stratégia része volt: amikor 1694-ben (a késõbbi II.) Rákóczi Fe-
renc átvette hegyaljai birtokait, szõlõgazdaságait, akkor a romlásnak indult hegyaljai szõ-
lõk rendbetétele érdekében már 1700-ban „Szabályzat”-ot adott ki a hegyaljai szõlõk mû-
velésérõl, melyben pontosan körülírta a gazdálkodás módjait, meghatározta a munkabé-
reket, rögzítették a vincellérek és a szõlõmunkások kötelességeit, a borkezelés módját, a 
borkereskedés kereteit. 1701. április 18-án Rákóczi Ferencet elfogták, a bécsújhelyi bör-
tönbe zárták: a mohó bécsi gazdasági érdekek rögtön jelentkeztek, melyre jó példa, hogy 
a Szepesi Kamara egyik prefektusa, Thavonat Lajos ekkor készítette el Rákóczi birtokai-
nak, fõként hegyaljai szõlõinek összeírását. (13)

Az 1703-ban megindult szabadságharc ideje alatt sem hanyagolta el Rákóczi a család 
hegyaljai szõlõit, hiszen különösen a szabadságharc elsõ szakaszában birtokainak, szõlõi-
nek jövedelmébõl fedezte a szabadságharc költségeit. Nem túlzás kimondani, hogy a sza-
badságharc pénzügyi alapját a tokaji aszúbor jelentette (pénzhelyettesítõ funkciójú csere-
eszközként), hiszen Rákóczi a visszafoglalt Hegyaljáról nyugodtan szállíttathatott bort a 
lengyel és orosz felvevõpiacra. Az aszúbor kiválóan alkalmas volt a távolsági szállításokra 
is; míg a többi borfajta e szállítások során vesztett volna minõségébõl. Tokaj elfoglalása 
után Rákóczi fejedelmi megbízottat rendelt ki e városba, aki a szõlõmûvelést, borkereske-
delmet felügyelte. Felhasználta a vezérlõ fejedelem a tokaji bort az európai szintû kapcso-
latok kiépítésére és ápolására is. Királyi, császári, cári udvarokba delegált követei mindig 
vittek magukkal néhány hordó tokaji aszút is. Rákóczi felismerte a tokaji aszú diplomáciai 
értékét: Nagy Péter és a Napkirály asztalára került aszúbor, mint „diplomácia bor” fontos 
hangulati szerepet játszott a bizalomépítésben. Minden oroszok cárja különösen megked-
velte a magyar aszút. (14) A XVIII. századi Tokaji Orosz Borvásárló Bizottság késõbbi lét-
rejötte, és évtizedeken át tartó mûködése ennek legékesebb bizonyítéka. 

A görög kereskedõk tevékenysége a Rákóczi-szabadságharc idején egyrészt Felsõ-
Magyarországon, és leginkább természetesen az Alföld déli térségében volt jelentõs.

De mit is jelentett akkoriban a hétköznapokban görög kereskedõnek lenni? Surányi 
Miklós igen érzékletesen így írt errõl a görög kereskedelmi létformáról: „Különösen 
nagyszerû emberek voltak a görögök. Nem valami szolid kereskedõk, de fáradhatatlan és 
nagyratörõ nép, kicsinyben kezdték el az adás-vevést, lóháton és nyikorgós szekéren jár-
ták be az úttalan utakat, süttették magukat a perzselõ Nappal, dideregtek a csikorgó szél-

IV. Görög kereskedelmi tevékenység
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ben, spekuláltak, törték az eszüket, megtanulták az új haza nyelvét, családot alapítottak, 
és meggyökeredzettek.” (15) 

Edzettek, leleményesek és összetartóak voltak. De az igazi nagy térnyerést a görög ke-
reskedõk újításai váltották ki, melyek a XVII-XVIII. században az üzleti élet terén igazi 
„kasszasikert” jelentettek magyarországi közösségeik számára. A görögökre a társas ke-
reskedés volt a fõ jellemzõ, mely a compánia létrehozásában is kifejezõdött: a helybeli 
kereskedõk ellen a királyi kamara támogatását igyekeztek megszerezni, mely érdekében 
meghatározott összeg befizetését kellett évente teljesíteniük. A görög kereskedõk közül 
csak kevesen tartózkodtak tartósan Magyarországon; a többség árubeszerzõ körúton volt, 
mégpedig karavánnal. E karavánok fontosabb görögországi kiindulópontja Szervia, Ko-
záni, Janina, Moszhopolisz és Sziatiszta volt. 1650-1850 között mintegy 1 millió embert 
mozgatott meg ez a fajta kereskedelem. (16) Az összetartás igen komoly jelentõségû volt 
gazdasági sikereik elérése terén: ez fejezõdött ki a compániáik létében. (17) Ma talán ezt a 
kereskedelmi társulati jelleget a kamara szóval is illethetnénk, hiszen a társulati tagok ré-
szérõl érdekvédelmi, információátadási, és kölcsönösségi együttmûködést feltételezett.

A görögök által folytatott kereskedelmi tevékenység egyik jellemzõje volt a hitel al-
kalmazása az adásvétel során: ebben a korban „göröghöz menni” annyit jelentett, hogy a 
boltban hitelben lehetett vásárolni. A hitel mindennapos alkalmazása a kereskedelem 
egyik legfõbb mozgatórugóját jelentette a görög kereskedelmi gondolkodásban. Az Itá-
liában alkalmazott váltót is a görögök terjesztették el Magyarországon. (18)

A hivatalos okmányain minden görög kereskedõ a saját pecsétjét használta, melyen 
egy pajzsformában a saját kezdõbetûit, mint kereskedelmi védjegyét használta. Ez volt 
tulajdonképpen a XIX. században oly elterjedt monogram használat kezdete. (19)

A görög kereskedõk által létrehozott vagyon jelentette az elsõ igazán kereskedelmi tõ-
két Magyarországon: ez a tõke aztán késõbb az ipari befektetésekben is testet öltött. (20) 
Hegyalja szempontjából viszont az az igazán jelentõs, hogy a tokaji aszú a görög kereske-
dõk révén távoli országokba is eljutott a XVII-XVIII. században: az aszú világhírre tett 
szert. A fenti adalékok nyomán egyértelmû, hogy a magyarországi görög kereskedõk által 

képviselt üzleti szerep kereskedelmünk tör-
ténetében igen sokrétû.

A görög kereskedõk nem pusztán a ha-
szonelvûséget tartották a szemük elõtt. A kö-
zösségi élményt alapértéknek tekintették, 
ezért a vallás és a templom, valamint az is-
koláztatás és az anyanyelv megõrzése is 
igen nagy jelentõségû volt az elsõ diaszpóra 
görögsége számára. A hegyaljai görögök kö-
zösségtörténetének vizsgálata kapcsán igen 
fontos körülmény az, hogy a XVII. század 
második felétõl már mûködtek görög papok 
Tokajban az Athos-hegy kolostorából, akik 

V. Templom és iskola

A volt görögkeleti templom
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leveleztek is görög földön élõ szerzetestársaikkal. (21) A tokaji görög közösség a görög 
ortodoxia kötelékét mindig is fenntartotta. (22) 

A templomépítés a hegyaljai görögök számára igen fontos szándék volt már a kezde-
tektõl. A Tokajban lévõ, ma már berendezésétõl megfosztott egykori Szent Miklós temp-
lom telkét (akkori nevén Moscovita fundus, vagyis Orosz telek) egykor a Tokaji Orosz 
Borvásárló Bizottság birtokolta. E telken állt a Bizottság kápolnája, amit a tokaji görögök 
is látogattak. 1775-ben a Kamara birtokába került, 1777-ben pedig a tokaji görögök sze-
rezték meg: itt épült fel ma is látványos szépségû barokk templomuk. (23) 

A tokaji görög ortodox templom tehát már az 1780-as évek elején állhatott: harangját 
Egerben öntötték 1790-ben, temetõjük is e templom körül lehetett. (24) A templom vö-
rösmárvány oltárát 1804-ben emeltette a maga és családja emlékezetére – a görög nyelvû 
felirat szerint – idõsebb Charis/Szerviczky György. (25) E vörös márvány oltár alapja ma 
Nyíregyházán található (az oltár többi részét az 1950-es években Tokaj város tanácsa 
döntése értelmében emléktáblák készítésére használták fel alapanyagként). A megmaradt 
alsó oltáralapon egy felirat olvasható. 1998. október 27-én, vasárnap reggel ismerkedtem 
meg Szabó G. Efrém szerzetespappal (hieromon), aki aztán decemberben elküldte szá-
momra a padlóba süllyesztett vörös márvány lapon lévõ görög nyelvû felirat magyar for-
dítását: „Ezt a szent oltárt, melyen a Szent Liturgiát végzik, kegyes szándéka kimutatása-
ként Haris fia, Szervitzka György adományozta, minden költséggel. Elhelyezték örök em-
lékül, a lélek egészségéért és megmentéséért, hogy elkerülje a vétkeket (… itt olvashatat-
lan a szöveg …) 1804 augusztus hónapban.”

Idõsebb Charis/Szerviczky György igen gazdag földbirtokos, postabérlõ és kereskedõ 
volt.

Hegyalja térségében 211 görög tartozott ekkoriban e vallási közösséghez, akik közül 
114 élt a XVIII. század végén Tokajban. (26) A többiek Mád, Tolcsva, Tarcal és a többi te-
lepülés lakói voltak. A tokaji görög ortodox hívek társadalmi tekintélye a XIX. század el-
sõ felében változatlanul nagy volt, annak ellenére, hogy ekkorra már sokan elköltöztek a 
városból. 

Ugyanakkor az iratokban újabb görög családnevekkel is megjelennek: Zákó, Motso-
nyi, Duchon, Dombera és Polity. (27)

Idõsebb Charis/Szerviczky György 1833. június 21-én hunyt el. Felesége, Karátsonyi 
Anna férje emlékének örök emléket állítva a tokaji görögkeleti ortodox templom hátsó, ke-
leti falába egy gyönyörû vörös márvány sírkövet helyeztetett el 1842. október 15-én. (28)

A sírkövön az alábbi szöveg olvasható:

„Néhai Tettes (Tekintetes) és vitézlõ Szerviczky György úrnak,
Több T. Vármegye táblabírájának, 
a tokai cs. k. Posta tulajdonosának, 

a legpéldásabb hívebb férjnek
1833. június 21-én korán történt halála után

örök emlékül emeltette
1842. év október 15-én

kesergõ özvegye
Nemes Karátsonyi Anna”

A hitélet mellett a görögök törekedtek arra is, hogy utódaik megõrizzék az anyanyel-
vüket, kultúrájukat: ez kifejezõdött az iskola létrehozását és fenntartását célzó tevékeny-
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ségükben is. A tokaji görög iskola már 1770-71-ben mûködött. A nemesi származású gö-
rögök közül Karácsony György és Lázár János a gyermekeik kedvéért tartottak görög ta-
nítót: ebbõl a házi tanítói gyakorlatból fejlõdött ki a tokaji görög iskola. (29)

A Helytartótanács 1795. január 30-i rendeletében említi a Tokajban mûködõ görög is-
kolát, ami a kétségtelenül érvényesülõ és ható asszimiláció ellenére a tokaji görög közös-
ség identitástudatát, nyelvük megõrzésére tett erõfeszítését jól tükrözi. Az iskola is a 
templom közelében lehetett, csakúgy, mint a kocsma, mely utóbbi már akkor is az egyik 
legjövedelmezõbb vállalkozás lehetett. 1797-ben Tokajban a nagymûveltségû tudós és 
költõ Polyzois Kontos (Janina, 1759-?) paptanár lett a tokaji parochus, fiát pedig 250 fo-
rintért szerzõdtették tanítónak. (30)

A fenti tényekbõl jól látszik, hogy a nemességet szerzõ görög eredetû kereskedõk val-
lási tekintetben sokáig megõrizték a görög egyházhoz való kötõdésüket. De ezzel párhu-
zamosan megkezdõdött egyfajta önkéntes beolvadási folyamat, melynek elsõ lépése az 
iskola- illetve a párválasztás új irányaiban is kifejezõdött. Jó példa erre az iskolaválasz-
tási folyamatra, hogy a tokaji görögkeleti ifjabb Charis/Szervitzky György (1811-75) 
már 1818-ban a sátoraljaújhelyi piarista iskolában tanult: érdekesség, hogy húga Cha-
ris/Szerviczky Zsófia férje (a XVII. században oly hírneves lõcsei orvosdinasztiából 
származó) Spillenberg József Gábor (1808-78) az osztálytársa volt. (31) Egy kis család-
történeti adalék e tanulmány fiatalabb szerzõje görög eredetû felmenõi tekintetében, 
mely a XIX. századi görögség beolvadási folyamatát is jól példázza: hadusfalvi Spillen-
berg József Gábor jogászi diplomája megszerzése után elvette feleségül iskolatársa édes-
húgát, charisi Szerviczky Zsófiát (1810-57). E házaspár ükunokája a jelen írás szerzõje; 
édesanyja, hadusfalvi Spilenberg Anna Katalin révén. 

Több görög kereskedõcsaládnál kimutatható ez az asszimilációs folyamat: a sátoralja-
újhelyi piarista gimnáziumban tanultak még például 1836-ban a tokaji görögkeleti Kará-
tsonyi Pál és Zákó György, 1841-ben Zákó Sámuel, 1844-45-ben Constantin András, 
1874-75-ben pedig Charis/Szerviczky Mihály. (32)

A beolvadási folyamat azonban nyilvánvalóan idõben elhúzódó jellegû, és fokozato-
san, nemzedékváltásokon keresztül ment végbe. Kiváló példa erre ifjabb Charis/Szer-
viczky György, aki annak ellenére, hogy piarista diákként tanult, mégis a görög közös-
séghez tartozott: az ortodoxiához való tartozásának ékes bizonyítéka, hogy a tokaji gö-
rögkeleti templom ikonosztázának egyik ikonjának (Szent István fõdiakónus az északi 
ajtón) elkészítési költségét 1838-ban 27 éves fiatalemberként õ állta. (33)

Tokajban a templommal egyidejûleg egyéb nagyarányú építkezést is folytattak a toka-
ji görögök. Ekkor épült vagy féltucatnyi kereskedõ ház. Ezek az igényes barokk házak, a 
görög templom épületével együtt, ma is Tokaj jelentõs mûemlékei. A Rákóczi út 56. szám 
alatti épület kapuívén megtekinthetõ ma is a görög kereskedõjelvény (és mellette a 4%-os 
emléktábla): a görög kereskedõ társulat jelvénye a horgony a kettõs kereszttel és 4-es 
számmal. Ez utóbbi szám a 4%-os tisztes kereskedõi hasznot jelenti. (Ez példaértékû és 
mai is gyakorlandó haszonkulcsminta lehetne jelen világunk pénzügyi korifeusai számá-
ra is, hiszen a magyarországi görög kereskedõk ezzel a tisztes haszonkulccsal is igen 

VI. Beolvadás

VII. A hegyaljai görögök épített öröksége
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meggazdagodtak.) Áll még a Keffala-ház is a Rákóczi út 48-50. szám alatt (a Kultúrház 
mellett, a Városháza közelében). A Bethlen Gábor u. 5. szám alatti Morelli-ház egyik lát-
ványossága szép kapuzata: kapuja felett kereskedõ jelvény található. Igényes épület: a 
Morelli-házban luxusapartmanok kerülnek majd kialakításra a Mûemléki Tervtanács 
2007 júliusában hozott döntése értelmében.

Ismert épület a Zákó-ház is (ez ma a fõtér Degenfeld Palotája): a Zákó-köznél, az átjá-
rótól délre lévõ üzlethelyiség volt a XIX. századi görög Zákó Soma üzlete.

És persze a Tokaji Múzeum épülete (Bethlen Gábor utca 7.): Karátsonyi Konstantin 
Pál 1790-ben építtette fel ezt a szép és gazdagon díszített házat. (34) Itt volt a compánia 
tanácsterme is. Fontos itt megemlíteni, hogy az ekkoriban copf stílusban épített Kará-
tsonyi-ház (három évtizede a Tokaji Múzeumnak ad helyet) külsõ és belsõ díszítettsége is 
jól érzékelteti a tokaji görög közösség elitjének gyors gazdagodását, és presztízsigényét 
is: a füzérdíszek, a kosáríves és kõkeretes kapuk, valamint a belsõ tér késõ barokk freskói 
a polgári élet színvonalas reprezentáns megnyilvánulásai. 

Tolcsván található a Constantin-ház barokkos (manzárdos) kúria jellegû épülete a fõ-
utcán (korábban Idõsek Napközi Otthona, ma pedig múzeum). Hegyalja több ezernyi 
pincéjének egyik legrégebbi, legnevesebb pincéje a Tolcsvai Bormúzeum: a fõ pinceág a 
Constantin-pince nevet viselte korábban is, és viseli ma is. Nevét a XVII. században Ma-
cedóniából Magyarországra betelepült gazdag görög kereskedõ Constantinus-családról 
kapta. Tokaj-Hegyalja borkereskedelmében a görögök fontos szereppel bírtak a XVII-
XIX. században: a Constantin-dinasztia egykori borkereskedõinek leszármazottai, Cons-
tantin Ottó (második keresztneve Leonidas), Constantin Mihály, Constantin Miklós, 
Constantin Tamás (második keresztneve Traján) sokat tettek Tolcsva borászatáért. Szõlõ-
birtokaikat, pincészetüket, borászatukat azonban 1945-ben államosították. A Constantin-
pincészet ma a Tokaj Kereskedõház Rt. Tulajdona.

Hegyalja görögsége tekintetében igen fontos az alábbi adat. 1667-ben I. Lipót kivált-
ságlevélben biztosította a felsõ-tiszavidéki görögök számára a kereskedés szabadságát: e 
kiváltságlevél engedélyezte, hogy boltokat nyithassanak, a Magyarországra hozott árui-
kat bárhol és bármikor árusíthassák, ha a helyi céheket nem károsítják; valamint a Török-
országból visszatérõknek pedig be kellett számolniuk bírójuk elõtt törökországi tapasz-
talataikról. Szabad királyi városokban nem telepedhettek meg, de ezen kiváltság bizto-
sította a feltételeket ahhoz, hogy a királyi kincstári birtokokon (Szatmár, Németi, Nagy-
kálló) házat vehessenek, török árukkal kereskedhessenek, és saját bírót választhassanak. 
A compánia köteles volt azonban évi 200 aranyforintot a Szepesi Kamara részére meg-
fizetni. (35) Hegyalja görög kereskedõi hozták létre érdekvédelmi szervezetükként To-
kajban a görög kereskedõtársulatot. 1667-ben (I. Lipótnak a görög kereskedõk részére 
történõ adománylevele kiadásakor) a görög compánia már létezett. (36) Ezt újította meg a 
korábban említett 1690-es privilégium a debreceni görög kereskedõknek.

A tokaji görög compánia egyik fõ tevékenysége a XVIII. század elsõ felétõl a bor, az 
aszú külföldre történõ szállítása volt. Fellépésükig a borkivitel egyéni kereskedés kereté-
ben zajlott. Fontos szerepe volt ebben annak, hogy szabadkereskedelmi jogokkal rendel-
keztek, az évi egyszeri adó (taksa) és vám lefizetése után más kötelezettség nem terhelte 
õket. (37)

A tokaji görög compánia tagjai voltak (többek között) 1711-ben: Pap István, György 

VIII. Tokaji kereskedõtársulat
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János, Kacsa Márton, Kondorosi János, Pap Kozma, Hacsi György, Grincsi István, Lué 
György, Pacsó Gáspár, Erdélyi János (társa Bagana Márton), Patim alias Deák Pál, Cso-
bán György, Gólya Tamás, Paráncs Mihály, Paskal Pál. (38) A legjelentõsebb tokaji görög 
családok közé tartoztak még a következõk: Charis/Szerviczky, Karátsonyi, Constantin, 
Keffala, Agora, Dogály, Moraly, Duvary, Pacsó, Parda, Kristóf, Kiró, Lázár, Paraszko-
vics, Koszta, Lefter, Görög. (39)

De mi is volt a compánia? A görögök gazdasági érdekvédelmi társulási formája volt a 
compánia. Magyarországon 1750 táján tíz compánia mûködött: a diószegi, a tokaji, az eg-
ri, az eszéki, a gyöngyösi, a miskolci, a kecskeméti, a pesti, a péterváradi és a világosvári. 
Az összes compánia nagyjából 480 kereskedõcsaládot tömörített.

Az országnak bármely területén élõ kereskedõ tagja lehetett ezeknek a kereskedõtár-
sulásoknak, a lakóhelytõl függetlenül. A kereskedõtársulat tagjai egymásért felelõsséget 
vállaltak, maguk közül választhatták a bírót. A bíró feladatai közé tartozott: a compániá-
nak a hatóság elõtti védelme és a tagok egymás közötti ügyeinek intézése. A görög com-
pánia a város lakosságától elkülönült közösséget alkotott, saját fõbírójuk volt. A fõbíró el-
járt a fontosabb ügyekben, például a hatósági eljárások során. A közösség által kijelölt fõ-
bírónak Tokajban a Kamara elõtt kellett letennie hûségesküjét. A compánia tagjának es-
kütételi kötelezettsége volt a fõbíró elõtt, ha például Törökországba indult. Ezen eskü ki-
terjedt a fegyverkereskedelem és Magyarország ellen való cselekedet tilalmára, valamint 
arra, hogyha Magyarországgal szemben ellenséges cselekedetet észlel útja során, akkor 
errõl be kellett számolnia. A kereskedõtársulat jelvénye a horgony, a szárán kettõs ke-
reszttel és a szár végén a 4-es számmal volt; hasonlóan a görög kereskedõk pecsétjeihez.

A tokaji görög compánia tagjai pénzjáradékot fizettek, biztonságban kereskedhettek, 
a tagok egyezséget, alkut, írásbeli vagy szóbeli megállapodást a compánia bírája elõtt 
kötöttek. (40)

A tokaji compánia fontos dokumentuma volt a viselkedési kódex, ezt ma talán etikai 
kódexnek neveznénk. E kódex 60 pontban rögzítette az elvárt és követendõ magatartást. 
A felvételhez az önálló kereskedõnek rendelkeznie kellett legalább 200 tallér vagyonnal, 
a felvételi díj 12 tallér volt. A szabályok tiltották, hogy bárki a társaság ítélete ellen külsõ 
bírósághoz forduljon. A tagoknak jelenteniük kellett, ha olyasmirõl értesültek, ami a tár-
saságnak vagy egyes tagoknak kárt okozhatott. Tilos volt Törökországban vagy bárhol 
másutt bármely tagot bíróság elé idéztetni. Szabályozták a tisztességes piaci magatartást, 
vagyis az üzleti-kereskedelmi tevékenység és együttélés kereteit is a társaság tagjai köré-
ben: e körben mintegy 35 féle magatartást rögzítettek. A pénzfizetési büntetési tételek 1-
200 tallér között mozogtak. Végsõ soron a társaságból való kizárásra is lehetõség volt. Az 
egyébként igen szigorú belsõ szabályozás célja az volt, hogy bármely vitás kérdés a kö-
zösség keretein belül elrendezõdjék. Érvényes szerzõdéstõl való visszalépés súlyos jog-
következményt, 12 botütést és 12 tallér büntetést; lopott holmi elrejtése és orgazdaság 80 
tallér pénzbüntetést; lopás pedig azonnali kizárást vont maga után. (41)

A szigorú szabályok 130 éven át igen jól elrendezték a tokaji görög kereskedõközös-
ség belsõ viszonyait. Ám a XVIII. század utolsó éveiben megbomlott a belsõ béke a hegy-
aljai görög kereskedõk között, és ez súlyos következményekkel járt. Két ügy zajlott: az 
egyik eset, bár jelentõs volt, mégsem hatott igazán a társaság további mûködésére; a má-
sik, kezdetben tyúkpernek tûnõ ügy viszont új irányt vett, és komoly szankcióval járt.

Karátsonyi Konstantin Pál 1798-ban már a tokaji görög kereskedõtársulat, a „görög 
compánia vénei” közé tartozott: ebben az évben a tokaji görög közösség fõbb vezetõi ösz-
szeültek a tokaji görög templom számadásának megvizsgálására a görögkeleti parókián. 
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A gyûlésen többek között jelen voltak: Dogali János a compánia görög fõbírója, Dogali 
Konstantin, Karátsonyi Konstantin Pál, Karátsonyi Áron, Duvari János, Diamandy 
György és még néhányan. Az elszámolások ellenõrzésének tapasztalatai, a vélt visszássá-
gok miatt a „vének” között heves vita robbant ki, sõt az ülés verekedésbe torkollott. A fõ-
bíró és társai által tettleg inzultált sértettek panaszt tettek a vármegyénél Dogali János 
compániai fõbíró ellen a templomszámadással kapcsolatban õket ért nyilvános sérelem 
okán. Mint „igazságot tudó és szerzõ istáp”-hoz fordultak a törvényes elégtétel céljából. 
Vitézlõ Jósa Antal alszolgabíró és esküdttársa, Kelemen Ábrahám jártak el a vármegye 
megbízásából az eset kivizsgálására. A vármegyei megbízottak jól végezhették feladatu-
kat, mivel helyreállították – ahogy az iratok írják – az „áldás-békesség” állapotát a szang-
vinikus öregek között. (42)

Tudomásom szerint korábban efféle vármegyéhez való fordulásnak belsõ vita rende-
zésére való eseményére nem került sor. Az elõzménye ezen vármegyei eljárásnak az volt, 
hogy 1772-ben megvonták a társaságtól a jogszolgáltatás lehetõségét. Ennek ellenére a 
már több mint egy évszázados joggyakorlatot a görög kereskedõk maguk között fenntar-
tották, és továbbra is választottak maguk közül bírót. 

Ebbeli magatartásuk, önkormányzati szilárdságuk helyességét igazolja, hogy 1780-
93 között ismét élhettek az igazságszolgáltatás jogával. (43)

Egy másik vitás (igazándiból pedig igencsak jelentéktelen) ügy viszont végzetes követ-
kezményekkel járt a görög compánia szempontjából. 1799-ben Polyzois Kontos tokaji gö-
rög paptanár vitába keveredett a társulat vezetõivel elmaradt járandóságai miatt. Kontos a 
feljelentésében titkos összejövetelekkel vádolta meg a társaságot. 1799-1801 között hiva-
talos vizsgálat indult a tokaji compánia visszaéléseinek kivizsgálására (az anyagok a Ma-
gyar Országos Levéltárban megtalálhatóak). A városparancsnok felülvizsgálat nélkül to-
vábbküldte a beadványt, ami a császárhoz is elkerült, aki bizalmas nyomozást kért az ügy-
ben. A nyomozás feltárta, hogy semmiféle összeesküvésrõl, alkotmányos vagy uralkodói 
sérelemrõl nincs szó. De több jogsértésre derült fény. A vizsgálat azt tárta fel, hogy örö-
kösödési ügyekben a görög társulat jogi döntõfórumként járt el, pedig ehhez nem volt joga. 
Mailáth államügyész további nyomozást javasolt, melynek eredményeként Esterházy Jó-
zsef gróf, zempléni fõispán áttekintette a compánia elõzõ évtizedekben született hivatalos 
dokumentumait, és tanúmeghallgatásokra is sor került. Kiderült, hogy gyámsági ügyekben 
az árvák több esetben károsodtak. Az eljárás során bebizonyosodott, hogy a tanárnak volt 
igaza. A hegyaljai görög közösség azonban ezt az egész eljárást természetesen rossz szem-
mel nézte: Polyzois Kontos 1800-ban visszalépett tokaji lelkészi munkájától. A vizsgálat 
után a gróf a társulat felszámolását javasolta, és az uralkodó ezt a döntést szentesítette is. 
(44) A nagy múltú tokaji görög compánia ezzel végérvényesen megszûnt. 

De a volt compániai görög kereskedõk azért 50 éven át még igen sikeresen mûködtek 
Hegyalján: késõbbi kereskedelmi szerepük csökkenésében inkább a természetes beolva-
dás és a földbirtokosi létformával összefüggõ életmódváltás játszhatott fõ szerepet.

Az engem kutatásra biztató, igen neves, Hegyalja csodálatos történelmi örökségét 
sokoldalúan és méltó módon feltáró, korábbi tokaji múzeumigazgató, dr. Bencsik János 
pár éve Tokaj városának kiváló társadalomrajzát adta az 1869-ben fennálló helyzetrõl. E 
mûben számos további adalék található a görögökre, ami fontos alapadatokat rögzít a 
XIX. századi hegyaljai görög közösség családi, rokoni és vagyoni viszonyainak elemzõ 
kutatása tekintetében. A görögök létszámcsökkenését, és korábbi meghatározó kereske-
delmi szerepük sorvadását az is mutatja hogy 1869-re Tokaj ortodox közösségét 25 fõ al-
kotta. (45) 
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A becsületes és bátor élet tisztalelkû üzenete sosem sorvad el. A XVIII. században a 
kereskedelem még fizikai helytállást is feltételezett: a karavánkereskedelem során ez kü-
lönösen fontos volt az útonállókkal való szembekerülések esetén. A vér nem válik vízzé. 
A harcedzett görög kereskedõk magyar nemességet szerzõ XIX. századi utódaiban is to-
vábbélt ez a küzdõszellemet feltételezõ kardforgató készség: jól példázza ezt, hogy 
Hegyaljáról az 1809-es nemesi felkelésben részt vettek a görög Karátsonyi György a test-
vérével, Karátsonyi Jánossal, idõsebb Charis/Szerviczky György és testvére, ifjabb Cha-
ris/Szerviczky Márton, a tokaji Mocsonyi Péter és a sárospataki posztókereskedõ Cons-
tantin Gábor. (46)

Köztudott, hogy az 1809-es gyõri csatában az egyesült osztrák-magyar sereg (negyven-
ezer katona, 32 löveg) vereséget szenvedett a túlerõben és technikai fölényben lévõ francia 
sereggel (ötvennégyezer fõ, 144 löveg) szemben. A vereség legfõbb oka elsõsorban János 
fõherceg hadseregparancsnok és a vezérkari fõnök, Nugent tábornok téves helyzetértéke-
lése, és az ebbõl adódó elhibázott stratégiai elképzelésük volt. Az is igaz viszont, hogy a 
nemesi felkelõ csapatok nem a legkorszerûbb hadviselést és fegyverzetet képviseltek.

A gyõri csatáról nem sok jót õrzött meg a történelmi emlékezet, ezért a zempléni neme-
si felkelõk méltó emlékezete okán hadd szóljunk néhány szót errõl is történelmi átértékelés 
szükségessége okán. A franciáktól elszenvedett vereség ténye nyilvánvaló, de túlzás úgy 
gondolni a gyõri csatára, mint vitézség híján való küzdelemre Európa legerõsebb és legta-
pasztaltabb katonai hatalma ellen. Nos, nézzük, hogy mit írt e harcokról a korabeli sajtó. A 
Kultsár István szerkesztette Hazai és Külföldi Tudósítások 1809. június 21-i számában ak-
ként írt a magyar katonákról, a nemesi felkelõ sereg vitézségérõl, hogy „az ellenségnek 
elejébe sietvén, Sárvárnál, Pápánál, Gyõrnél oly bátorsággal, oly állhatatossággal megvív-
tak, hogy vitézkedésöknek dicsõséges jeléül sokan közülök nagy véres sebekkel visszatér-
ni kéntelenítettek”. A felkelõ nemesek vitéz helytállását tanúsítja az a körülmény is, amirõl 
a fenti lap a november 29-i számában írt, mely szerint a „Magyar Ármáda háromezer em-
bert, a Francia közel 10.000-et vesztett.” Ez az adalékok is bizonyítja, hogy a nemesi fel-
kelõk hõsiesen küzdöttek az egész Európát egyébként végigverõ napóleoni csapatok ellen. 
(Egyébként igazán érdekes mozzanatokat abban a német nyelvrõl fordított mûben találha-
tunk, amit Pesten 1812-ben jelentetett meg Horvát István. E könyv címe: „A magyar ren-
des katonaságnak és felkelõ nemes seregnek néhány vitéz és ditsõ tettei az 1809-dik Esz-
tendei háborúban”.) A korabeli vármegyei közösség azonban nyilvánvalóan tisztában volt 
a fenti valós tényekkel, hiszen már 1809. október 16-án (Dessewffy József és Kazinczy Fe-
renc táblabírák által) bemutatásra került a vármegyei közgyûlésen az emlékmû tervezete. 
Tizenkét év múlva, az 1821. július 9-én tartott vármegyei közgyûlésen Szemere István elsõ 
alispán arról adott tájékoztatást, hogy a gyõri csatában elesett zempléniek emlékszobra 
végre elkészült. A szobor leleplezésére a hajdani és még életben lévõ nemesi felkelõk je-
lenlétében került sor Sátoraljaújhely fõterén 1821. augusztus 20-án.

A hegyaljai görögök a reformkor idõszakában, majd az azt követõ közéletben is cse-
lekvõ szerepet vállaltak. Peszkár Demeter sátoraljaújhelyi fõbíró volt 1824-25-ben és 
1834-ben. (47) Tolcsva mezõváros bírói tisztségét 1828-ban pedig Constantin Miklós töl-
tötte be. A reformkori országgyûléseket elõkészítõ vármegyegyûlések fontos köznemesi 
rétegébe tartoztak a Constantinok. (48) 1850-tõl a görög Karátsonyi Tamás viselte Tokaj 
fõbírói tisztét. (49) A XIX. század közepén Tokaj város közéletében a legmagasabb poszt-
ra jutott a görög közösségbõl Karátsonyi Tamás: majd másfél évtizeden át, vészterhes 

IX. Kardforgató vitézség
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helyzetben, a legnehezebb abszolutista idõkben, a rossz emlékezetû Bach-korszakban 
töltötte be a fõbírói tisztet. Kimagasló teljesítménnyel képviselte városa érdekeit. 

A hegyaljai görögök az 1848-49-es szabadságharc idején is kivették a részüket a haza 
védelmébõl. Idõsebb Charis/Szerviczky György egyik fia, Charis/Szerviczky Sándor 
(1818-69) tolcsvai földbirtokos az 1848-49-es szabadságharc során hadnagyként vett 
részt a hadmûveletekben. (50) Másik fia, a földbirtokos Charis/Szerviczky Antal (1809-
1881) szintén katonaként harcolt a magyar szabadságért. (51)

Egy bihardiószegi görög kereskedõ család sarja, Kiss Pál (1809-67) a magyar szabad-
ságharc legmagasabb rangú görög eredetû tisztjeként egyike lett a 30 magyar honvédtá-
bornoknak: századosból tábornokká való rangemelkedését kizárólag rátermettségének, 
katonai hõsiességének és hadvezetõi képességének köszönhette. Kiss Pál tábornok neve 
ma is közismert: emlékét ma is élénken õrzik Tiszafüreden, ahol múzeumot, iskolát, ut-
cát, cserkészcsapatot neveztek el róla. Családja 1795. április 7-én kapott magyar nemes-
séget: Kiss Pál bihardiószegi görög kereskedõ és felesége, a neves tokaji görög családból 
származó Bimbó-Lázár Anna (János, György, Konstantin, Demeter, Pál, Erzsébet nevû) 
gyermekeikkel együtt részesültek a királyi adományban. (52)

Zákó János tokaji postaalkalmazott rokona, Zákó Soma (alig húsz éves ifjúként) is har-
colt alhadnagyként 1848-49-ben. E görögkeleti, ekkor még nõtlen kereskedõ õrmesterként 
vonult be, majd 1849. július 22-tõl hadnagyként szolgálta a szabadság ügyét a 97. honvéd-
zászlóaljban. Világosnál tette le a fegyver. 1849. szeptember 28-án Aradnál besorozták az 
54. gyalogezredhez. 1859-ben a 34. gyalogezredtõl szerelt le. Tokaji kereskedõként 1867-
ben és 1890-ben is tagja volt a Zemplén megyei Honvédegyletnek. (53) A tokaji görög Zá-
kó-család utolsó tagja, a szabadságharcos Zákó Soma (1829-1904) az utolsó tokaji görög 
kereskedõ volt: Tokaj református temetõjében nyugszik fekete márvány sírkõ alatt, felesé-
ge, Szikszay Eszter (1839-1887) és unokájuk Schmitz Sándorné (Tokaj, 1886-1980.; az 
édesanyja Zákó Margit volt) társaságában. A temetõ elején található ez a szép vasráccsal 
körbevett kis terület, melyben négyen alusszák örök álmukat: külön sírkõ jelzi a Zákó-há-
zaspár kisfia, Zákó Zoltán (1862. szeptember 1-1864. december 2.) nyughelyét.

A görög eredetû szabadságharcos Karátsonyi Pál is Tokajban született 1825-ben. 1848 
októberében állt be a Kassán szervezõdõ 20. Honvédzászlóaljba, ahol novembertõl már õr-
mesteri rangot viselt. 1849. január 17-tõl hadnagyi rangot kapott: részt vett a felsõ-tiszai 
harcokban. Június 14-tõl pedig már fõhadnagyként volt a zászlóaljánál segédtiszt. Július 
közepétõl a Kazinczy-hadtest Bányaffy-hadosztályának segédtisztjeként szolgált. A sza-
badságharc leverése után, július 28-tól kényszersorozták a császári hadsereg 7. könnyûlo-
vas ezredéhez. 1856-tól hadnagyi rangot viselt a 11. dzsidásezredben. Habsburg-ellenes 
kijelentései miatt 1859. január 15-én lefokozták, és három év várfogságot kapott. Életútja 
alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy az itáliai magyar légióban az olasz egység meg-
teremtéséért küzdött: 1861-tõl hadnagyként, 1864-tõl pedig már fõhadnagyként harcolt. A 
gyõzelmek után hazatért Magyarországra: 1867-tõl a Zemplén megyei Honvédegylet tag-
ja volt. (54)

A hegyaljai csodálatos aszúvilág a XVII. század Európájának szellemtörténetébe, 
mint a tokaji szõlõben található arany legendája került be (mivel egy Sachs nevû német 
tudós 1670-ben ekként írta meg, mint tudományos közleményt). (55)

A XVIII. század felvilágosodása óta egyre kevesebb a világító csoda (vagy a csoda 

X. Az aszú élménye örök
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észrevételére képes ember), hiszen a csodavárás hiánya miatt igen nehezen válik észlel-
hetõvé mindazon csoda, mely a korábbi korok emberének még igen fontos lelki élmény-
vágya volt.

Amire vágyunk, ha eljön, akkor észre vesszük. Ha nem várjuk, akkor hiába is botlunk 
bele.

Nekünk, magyaroknak az aszú ízélménye örök ajándékunk, nektárunk. De volt olyan 
felvilágosultnak nevezett kor, amelyik az ésszerûséget hangsúlyozta, így az aszú aromája 
helyett mást keresett a nektárélményt adó csodás aszúszem teremtett voltában. Az arany-
szõlõ, az aszú kutatása céljából Mária Terézia 1779-ben elrendelte a vegyvizsgálatát a 
Hegyalján termelt szõlõnek: a komoly tudósok által lefolytatott elemzés után kimonda-
tott, hogy mégsem aranyszemek, hanem a Nap hevétõl kiizzasztott és mézgává sûrûsö-
dött nedv jelenti az aszú lényegét. (56) Nos, ennél biztosan több az aszú. De egy biztosan 
állandó: a Nyugat aranyéhsége mindig is csillapíthatatlan volt, és lesz, amíg világ a világ.

Tarcal a tokaji borvidék méltán híres községe: az itteni Rákóczi-pince egyik ágában 
alakították ki már több mint négy évtizede azt a Bormúzeumot, ami akkoriban több mint 
háromezer palack nemes tokaji bor birtokosa volt. 

A Hegyalján termõ aszú örök hírnevét az alábbi történet is jól érzékelteteti: ez a törté-
nelmi érdekesség jól mutatja még egynémely görög családok tagjai tevékenységének, 
közéleti jelenlétének, a közbeszéd és köztudatban való maradandóságát, akár fél évszá-
zad múltán is. Kossuth Lajos egy 1883. október 8-án (idõsebb Charis/Szerviczky György 
halála után 50 évvel) kelt levelében Szakmáry Donátnak (Lucsivnára) azt írta: „Ön ne-
kem szives jóindulata jeléül 81-ik születésnapomhoz királyi ajándékot küldött, négy üveg 
1811-ki tokaji bort; képletileg nevezem királyinak; mert biz’ azt, a mit Ön a hontalan öreg 
páriának küldött, királyok csak hirbõl ismerik – annyira mythikus dologgá lett. – Köszö-
nöm. És ime, Ön hetvenkét év mulva, az Alpesek tövében, Turinban izlelteti meg velem azt 
a bort, a melynek kitünõségére a Kárpátok tövében, Lucsivnán a ribiszke hat héttel a szü-
ret elõtt reá vallott. Újra köszönöm. A rakládácskán a négy üvegcse nektár pénzértékét 
100 frankra láttam irva. Alant becsülte az Ön pinczemestere a szállítmányt. V. Ferdinánd 
koronázásához 1830-ban kerestek 1811-ki aszu szõlõbort a hegyalján. Találtak Szirmay 
Antalnál Tolcsván, Dráveczkynál Mádon, Szerviczkynél Tokajban. Ezer darab körmöczi 
aranynyal fizették átalagját." (57) 

Azon túl, hogy 1000 körmöci aranyat kóstált 1830-ban egy akó (70 liter) 19 éves aszút 
tartalmazó hordó, leginkább az az érdekes, hogy a levél megírásakor már 81 éves Kossuth 
Lajos emlékezetében megõrzõdött a görög eredetû tokaji idõsebb Charis/Szerviczky 
György Zemplén vármegyében ezek szerint igencsak ismert és nemes személye.

Ez a közismertség vélhetõen sokrétû lehetett, és erre utal az alábbi adat is. A vármegye 
nemes, haladó szellemû, hazafias közössége társasági és politikai életének összefogása 
érdekében alakult meg 1831. január 24-én a sátoraljaújhelyi kaszinó (ezzel elsõként kö-
vette a vármegyei haladó nemesség gróf Széchenyi István 1827-es pesti alapítását): Kos-
suth Lajos készítette el a szervezeti szabályzatot. 1832-ben a kassai Werfer Károly 
könyvnyomtató által megjelentetett kiadvány „A Zempléni Casino Rendszabásai s tagjai-
nak névsora” címet viselte: ekkor a kaszinó kétszázkilenc törzstagja között szerepelt (tö-
bbek között) gróf Dessewffy József, Dókus László, Draveczky Alajos és Draveczky Fe-
renc, három Fekete, szendrõi Göcze Károly és Göcze Tamás, Hedry István, Kazinczy 
András, Kossuth Lajos öt másik Kossuthtal, négy Lehoczky, idõsebb Charis/Szerviczky 
György és fia, ifjabb Charis/Szerviczky György, budaméri Újházy László (1848-ban kor-
mánybiztos lett) és hadusfalvi Spillenberg József Gábor „Z. V. Tiszti Áll-Ügyész”. 1831-
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ben a koleralázadáskor meghalt nevezetesebb tagjai voltak még: Kazinczy Ferenc, Palu-
gyay Pál és Szulyovszky József is. (58)

Egy különös rejtély is fûzõdik a régi tokaji görögség múltjához: a XVII-XVIII. száza-
di tokaji görög egyház anyakönyveinek sorsa a mai napig feltáratlan. A tokaji nem egye-
sült ortodox görög egyház anyakönyvei az elsõ világháború idejéig a miskolci görög ala-
pítású egyházközség õrizetében voltak, ám az 1918-19-es viharos idõkben nyomtalanul 
elkallódtak. 1943 táján a miskolci görögkeleti magyar egyház úgy tudta, hogy a tokaji gö-
rögkeleti egyház anyakönyveit Karlócára vitte magával egy görögkeleti lelkész. Bízom 
benne, hogy egyszer majd elõkerülnek ezek a tokaji görögkeleti anyakönyvek, hiszen ez 
alapvetõ fontosságú forrást jelentene a görögök tokaji közösségének további kutatása 
szempontjából. (59)

De van bizonyíték a XVII-XVIII. századi tokaji görög anyakönyvezésre. A Charis/ 
Szerviczky-család 1658-ban Hajdúböszörmény, 1676-ban Hajdúdorog, 1700-ban Tokaj, 
1727-ben és 1747-ben újra Hajdúdorog városokban tartózkodott. Ezen települések közül 
azonban egyedül Tokajban volt már görögkeleti anyakönyvezés a XVII. században. A 
Charis/Szerviczky-család jogállása (mint erre korábban már utaltunk) eltért a többi görög 
státusától: ezt igazolja az a körülmény is, hogy az 1658-ban már meglévõ nemességük 
mellett 1690-bõl való nemesi levéllel (armális) is rendelkeztek, ami a görögök tekinteté-
ben példa nélkül álló ebben az idõben. A Charis/Szerviczky-családra vonatkozó anya-
könyvi kivonatok azokból az 1873. február 1-én Tokajban készült anyakönyvi kivonatok-
ból származnak, amelyeket az akkori miskolci görögkeleti ortodox lelkész, Margó Emíli-
án készített. Az anyakönyvek tanúsága szerint 1747-ig az anyakönyvezésekkor a „Papa-
demus Karisi (Karisch), alias Szerviczky”, ezután pedig a charisi, karisi nevet nemesi 
elõnévként használták. Az elveszett anyakönyv megtalálása új lendületet adhatna a hegy-
aljai görögség egyházi és társadalmi közösségi kutatásának, rokoni kapcsolatrendszeré-
nek feltárása révén. Jó példa erre a meglévõ, és már hivatkozott anyakönyvi kivonatok-
ban található adatok fontossága: a tokaji görög házaspár, Charis/Szerviczky Mihály és 
nemes Panajoty Anna 1700. augusztus 3-án született fia, Charis/Szerviczky Gábor ke-
resztapja a tokaji görög Agóra Antal; majd pedig e Charis/Szerviczky Gábor és Kondoru-
szi/Kondorossy Erzsébet 1727 februárjában született fia, Charis/Szerviczky Ferenc ke-
resztapja nemes Constantin Pál volt. Charis/Szerviczky Ferenc és (a szintén görög) ne-
mes Pusztay Zsófia fia, Charis/Szerviczky Márton 1769-ben vette feleségül a szintén gö-
rög Demeczky Baziliát: Kozmász tokaji görögkeleti pap adta össze õket; esküvõi tanúik 
pedig Kondoruszi/Kondorosy György és Kondi János tokaji görög lakosok voltak. Mind-
két keresztszülõ és tanú görög családja is jelen volt Hegyalján a XVII-XIX. században.

A megyei levéltár viszont ma is õrzi a tokaji görögkeleti egyházközség (akkori nevén: 
„Görög nem Egyesült Parókia”) 1827-1847 közötti anyakönyvi másodpéldányait (szüle-
tési, házassági, halotti anyakönyvek), valamint 1885-bõl még a születési, házassági és ha-
lotti anyakönyveket is. Az anyakönyvek magyar nyelvûek, azonban a lelkészek görög 
nyelven is aláírták. Az 1827-1847 közötti idõszakból megvannak az egyházközségi pe-
csétlenyomatok is. Fontos kutatási anyag ez a továbbiakban is, hiszen a görögkeleti egy-
házközség illetékessége nemcsak Tokajra, hanem egész Zemplén vármegyére kiterjedt: 
az észak-zempléni Sztakcsinból származó személyekre vonatkozó anyakönyvi bejegyzé-
sek is találhatóak benne; sõt, található az anyakönyvekben sok bejegyzés a Szabolcs vár-

XI. A tokaji görög anyakönyvek rejtélye
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megyében és Hajdúkerületben lévõ települések görögkeleti lakosairól (pl. Rakamaz, 
Nyírtass, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Tiszanagyfalu). A származási hely feltüntetése 
ez utóbbi esetekben leginkább a lakóhelyet is jelentette, hiszen e térségben Hegyalja ki-
vételével nem volt igazán jelentõs a görögkeleti közösség: e tájékon a szórványban élõ 
görögkeletiek lelki gondozását is leginkább a tokaji ortodox lelkész látta el. 

A XVIII. század második felében mintegy 6 ezer görög élt Magyarországon. A XIX. 
század közepétõl a magyarországi görög közösségekre már a természetes beolvadás volt 
jellemzõ. Az 1868. évi IX. törvénycikk tárgyalásakor a pesti, szentesi és kecskeméti görög 
eredetû ortodox vallásúak az országgyûléshez benyújtott petíciójukban hangoztatták ma-
gyarságukat. A korábbi évszázadok hungarus tudatához hasonló felfogásjelenség ékes pél-
dája ez a XIX. század második felében. Az önmagukat magyarként meghatározó, más 
anyanyelvû és eredetû, sõt vallású társadalmi csoportok önmeghatározása csak elsõ pillan-
tásra tûnhet érdekesnek vagy meglepõnek. Nem volt a hungarus-tudat ritka jelenség a men-
talitásukban, gondolkodásukban és kultúrájukban egyre inkább magyar tudatúvá váló, a 
magyar feudális nemesi vagy késõbb a polgári társadalomba etnikailag is egyre inkább 
beolvadó családok körében. E folyamat egyébként kiválóan tetten érhetõ a görög eredetû 
(fõként magyar nemességet szerzõ) családok magyarországi tagjainak sorstörténetén is.

A fenti történelmi tények kapcsán érdemes felidézni Jókai Mór sorait (Fekete gyé-
mántok), amelyekben a magyar polgárosodásban alapvetõ szerepet vállaló, könnyen asz-
szimilálódó görögökrõl az alábbiakban ír: „Derék, élelmes, kedves faj volt az a görög. Õk 
voltak a szilárd kereskedelem legelsõ megalapítói Magyarországon”, „a görög kereske-
dõ házán lehetett meglátni, minõ uraság van az észben és szorgalomban”, és „Többnyire 
nemes emberré lettek s büszkék voltak magyar armálisaikra”. 

A magyarság befogadó lelkülettel adott mindig otthont a hazát keresõ betelepülõknek 
a Kárpát-medencében a Kr. utáni II. évezred egész folyamán is. Az elsõ diaszpóra görög-
ségének sorsa kiváló példa erre: jó magyarrá váltak ezek a görögök, részt vettek magyar 
hazánk védelmében, minden szabadságküzdelmünkben. Hegyaljai görög közösség a 
XX. században már nem létezett, de léteznek ma is e görög eredetû családok vér szerinti 
utódai, akik közül sokan õrzik magyarságuk mellett görög elõdeik emlékét. 
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hesszelek egy bögynélküli pincércsajt p felfogás kérdése, tokajban 
bögynélküli pincércsajt hesszelni felér egy fehér sevrolé nyújorki
böngészésével, nem hesszeltem még élõben nyújorkot, tokajt 
annál inkább a túltengõ magyar szakosok és hessztéták idején p 
egy délután, jó régen, ledõltem a kisházban, nem nyújork, nem 
tokaj, tíz percet adtam magamnak, adott egy nyújorki sevrolé-
böngészõs álmot a tíz perc, ez a bögynélküli pincércsaj most itt 
van, az idõ pontos rögzítése végett írom, nem látni át rajta, nem 
a bögynélküli pincércsaj veddfelkéirõl beszélek, az ablaküvegek 
sötétítettek, kifelé láthatok rajtuk az álmomban p tíz perc volt az 

egész, amit adtam magamnak a kisházban, abból a nyújorki
sevroléböngészõs álom pár másodperc lehetett csupán, hessz-
kimó asszony mászik, az idõ pontos rögzítése végett: nagyon rám, 
nagyon rajtam p mélen kaptam pár fotót jó régen egy nyújorki 
nyilvános, egyszemélyes vécérõl a következõ tárgy mezõvel: te 
el tudnád végezni?, egy eleven tér kellõs közepén állt a henger 
alakú vécé, mellette egy fehér sevrolé, ablaküvegei sötétítettek, 
nem a sevroléról beszélek, be nem lehet látni rajtuk, de belülrõl 
kifelé mindent, ott jönnek-mennek a henger alakú, nyilvános 
vécé körül az emberek, az az érzésed, hogy hesszelnek, miközben 

tényleg nem, furcsa, hogy bizonyos helyzetekben egyáltalán nem 
ad biztonságot a tudat, hogy bátran végezhetnéd a dolgodat, 
mert nem látnak, és mire rájössz, hogy az zavar, hogy te látod 
õket, már befostál, mert nem merted idõben letolni a gatyádat, 
de a forró, habzó testlé szaga észhez térít, felfogás kérdése: 
valósággal megnyugtat, milyen jó, hogy mások ezt nem látják, 
nem érzik, rájössz eleven tered biztonságára a sötétítés mögött, 
értékelni kezded mint érzést, felitatod a forró, habzó testlevet, 
vidáman indulsz a henger alakú, nyilvános vécébõl, szabadulva 
pár percre a hasi diszkomfortérzéstõl, pár ruhadarabtól, mert 

VASS  TIBOR

Vesszein



57P iumart

pótalsót, pótzoknit nem hord magánál mindig az ember, még ha 
fostos hajlamú is p a bögynélküli pincércsajt, ahogy hesszelem,
nektár cseppen tokaj szõlõhesszein p átlátni a szándékán is, 
nem tokajéról beszélek, hessz madár, hessz, egy hasonló bögy-
nélküliség alsó ívére kerestél rá a besötétített sevroléból p tokajban 
is álmodtam már, adtam magamnak tízperceket, jellemzõ, hogy 
tokajban a kisházamról álmodom, nyújork az a kisházban jön be, 
én meg a bögynélküli pincércsajnak itt és most, az idõ pontos 
rögzítése végett írom, elkezdett hesszelni p tokajban lehet egy 
nektárcseppnyi nyújorkból, a bögynélküli pincércsaj megáll velem 

szemben az ellenfényben, alakja henger alakú és nyilvános p alsó, 
mint kifelé menet rajtam a henger alakú, nyilvános vécébõl, rajta 
sincs, kizárt, hogy az imént fosta volna össze épp, itt felfogás 
kérdése a hiány, az eleven tér, a szeméremajkak szembetûnõ léte, 
szépen nyugszanak a henger alakú, nyilvános testen, azaz inkább 
kifelé irányulnak, teresülnek a testbõl, akár a fehér sevrolé bal elsõ
ajtókilincse, kicsit kopottabb, mint a többi, a hesszeltetésbõl 
gondolom, ez az ajak is az lehet, épp annyira türemkedik ki, nem 
a kilincsrõl beszélek, hogy sejtetni vélje, hol a kulcs helye, az a kis 
henger, ahová ha bedugod, az egész test eleven tér lesz, menten

mozgathatóvá válik, felfogás kérdése, feltárul a nyújorknyi minden, 
tiéd tokaj összes hesszpresszós lánya p ebben az álomban a szemed 
sötétített ablak, s a valóság mégis micsoda hatalom, látsz mindent, 
befelé nem látnak p eszelõs a hesszelõs tér, ha eleven, nem látják, 
ha arról álmodom, egyszer a fosáson is úrrá leszek, ellenfényben, laza 
csiklómozdulattal fizetek egy a világörökség kitüremkedõ szemérem-
ajkának látszó tokaji utcában, koncepcióból nem lesz rajtam alsó, 
a sevrolé-kulcs viszont nálam, a henger alakú és nyilvános testû, bögy-
nélküli pincércsajnak jattot adok, mert tokajban a borravaló szónak 
legalább annyira nincs értelme, mint nyújorkban a hessznek p
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Jesszus Márai.
Boldogságos Szûz Márai.
Sebestyén Márai.

Márai Callas.
Márai Treben.
Márai Curie.

Mezei Márai.
Szepes Márai.
Stuart Márai.

Rainer Márai Rilke.
Carl Márai von Weber.
Erich Márai Remarque.

Santa Márai.
Vittner Márai.
Schmidt Márai.

Márai Magdaléna
Márai Terézia.
Márai Valéria.

Ómagyar Márai-siralom.
Claus Márai Brandauer.
Mára(i) ennyi(i).

Ave Márai
Cetlik Horpácsi Sándor tokaji asztalára*

Túlmegy minden határon, iskolázott anyámon: a gyertyák Ottlik égnek.
Annyira nem vagy, hogy az már sok.
Kun Marcella

*A Tokaji Írótáborban elsõ ízben 1992-ben vettem részt, Horpácsi Sándor unszolására. 
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„Az ivásnak egy törvénye van: 
bármikor, bárhol, bárhogyan.”

(Hamvas Béla)

a templomban apró kavicsokat kaptunk
az enyémnek öt lapos oldala volt
a kocsmapultra raktam
kettõ háromszög a többi rombusz és trapéz
a borospoháron megtört a fény
száraz fehéret ittunk
– szem elõtt tartva a hamvasi borfilozófiát –
könnyûvé tette a lelkedet
nevetve mondtad: átutazónak születtél
s mikor a sokadik pohár után
bennem tanyát ütött a gond
és hazaindultam – te csaltál s örökre el
„mert az utca épp arra lejtett…”
azóta minden sarkon lecsap rám a csönd
arcomba gyûri a pincedohos levegõt 
s éjszakánként ha kásásan vibrál az üres képernyõ
újra élem a behegesedett álmokat
(tudom most is csak súgni próbálsz nekem
mintha együtt leltároznánk az emlékeket
pedig már nem szeretlek
csak számon tartalak – ennyi az egész…)

OLÁH  ANDRÁS

csak számon tartalak
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Attilás téli éjjel,
Kolozsvár, hátradõlök
a széken, és az asztal
sarkán szivar s csak ennyi.
Ma nincs három szobában
kihez egy árva szót bár.
De persze nem nyavalygok,
egy-két nap s vége is van,
és bort hoz Vince, csönget
a készülék, s a kedves
megbékél, indul is már.
És szép e füstös óra,
habár nehéz az évszak,
s a fûtõtest alig hogy.
Picit tán arra vágyom,
langyos hullámot ontson
egy enyhén déli tenger,
és Pestre is titokban,
ezerszer bár Kolozsvár.
De mégis õ, ha most, s nem
holnapután, ha mégis,
hogy nem haragszik, indul,
hiszen csak õ, csak õ, csak
a téli éj, Kolozsvár,
a lélek füstbe öntve
már második dobozzal,
és közben pár pohár víz.
S ha szólna most a csengõ, 
ha mégis, és az ablak 
kinyílna és a füstöm
a bíbor égre szállna,
s a szél forró homokkal
szórná tele a blúzot,
amit ledob magáról,
egy enyhén déli tenger
partján, egy égi Pesten.

ORBÁN JÁNOS DÉNES

A téli éj, Kolozsvár

Parti Nagy Lajosnak, Egy hosszú kávéjáért
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és a lányok visszatérnek sorra,
égõ tekintetükkel hozva a szerelmet,
suttogva, hogy te jó vagy
Sántha Attila: A lányok visszatérnek sorra
Azok a lányok, akik ugyanazon középiskolába
jártak, mint én, kivándoroltak az életembõl.
Azoknak a lányoknak a hetven százaléka
férjhez ment, egytizede tanul, a többi kóvályog,
céllal vagy céltalanul. Néhányan öngyilkosok
lettek, egyikük szerelmi csalódása után
fehér ruhában és balladai fájdalommal ölte
vízbe magát; egyet meggyilkoltak: megerõszakolták,
megfojtották, és megfejthetetlen keleti
írásjelekkel vésték tele a testét. Azok a lányok
most boldog vagy fásult családanyák,
munkások és takarítónõk, éhezõ és elkurvult
egyetemisták, és elárusítónõk, legtöbben 
elárusítónõk. Csak üzletekben találkozom velük
néhanapján, kétes káefték kétségbeesett
miniszoknyás madárijesztõivel. Azok a lányok
kivándoroltak az életembõl, és elfoglalták
helyüket emlékeim országában. Azokba a
lányokba úgy együtt voltam és vagyok szerelmes,
egy, lényegében egy, de személyében háromszáz
lányba, aki tulajdonképpen az elsõ nõ volt, aki
otthagyott. A második már lényegében és
személyében is egy volt, és egy volt velem is,
de, azóta sem tudom pontosan miért, a kék
szemek megfagytak, és a szerelmet »eladták
idegen házba«, és én, balladai fájdalommal
és mélységes önérzethasadással a hisztéria
egy halálosabb formáját választottam, mert 
akkor, húsz hosszú évvel a hátam mögött,
csak röhögtem a vén Vida válaszán, aki
»minden ami szép, mögöttem van« sóhajomra
epésen vágta rá: »elõtted már csak az élet van,
fiam«. Az elsõ, akire ráeszméltem, a kórházi
ágy szélén ülõ Attila volt, aki szenvedélytelen
arccal közölte, hogy ezen túl kell esni, õ is
túlesett, s hogy »majd visszajõ az a rohadt
tyúk« (irodalmi változatban: »a lányok
visszatérnek sorra«), és kezembe nyomott

Nem fognak visszatérni

Thuróczy Iohannes: Cronica Hungarorum.
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egy Stephen Leacock-kötetet, melyen sikerült
megint az ájulásba röhögnöm magam.
»Osztán a némberekér’ ne szakaszd meg magad,
te legény!« – oktattak a prosztatás-gyomorfekélyes
öreg falusiak, akik természetesen mind az 
egyetlen öngyilkosjelöltre telepedtek rá.
»Visszagyünnek azok, csak izé kell nekik, s ha
nem gyünnek, annyi baj legyen, gyün majd elég,
csak gyõzzed!« »Bort iszol-e?« – kérdezte Attila
mindig, midõn (általában kétnaponként)
megjelentem náluk vigasz-adagomat követelni.
»No, nem lehet éhgyomorra inni« – tette hozzá
rögtön, és az asztalra rakta a világ legfinomabb
füstölt szalonnáját, és minden jó falatot, amit
csak össze tudott szedni. »Meglásd, visszajõ!«
– mondogatta. »Hadd forrjék a bor, érjen, hadd 
gyöngyözzön a hideg veríték a szeretõ képén, 
amint veri szét láthatatlan, nõ-fonta szerelemfonalak
lomha, nehéz rácsát« – olvasta föl szilveszterkor;
és mindenki azt mondta, hogy visszatérnek
sorra a lányok, és két éve a lányok csak mennek,
és csak mennek. És én, csak én, csakis én
tudom, hogy nem jönnek vissza soha. Azok a
lányok már férjnél vannak, riadt madárijesztõk
kétes káefték pultjai mögött, törtetnek, kurvulnak,
öngyilkosok és gyilkolják õket. Azok a lányok már
nem térnek vissza soha, suttogván, hogy »te jó 
vagy«, nem hozzák régen ismert vagy soha nem 
ízlelt szerelmüket, ágyékukat. Mert õk érzik, azok
a lányok mindent megéreznek, érzik, hogy csak
múltként, csakis múltként van rájuk szükségem. 
Mert huszonkét éves vagyok, és szép és okos 
és megfelelõen õrült, és minden, ami szép, 
mögöttem van, és elõttem már csak az élet.
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A jó bor minálunk ritka vendég,
mindent elborít a sörnek árja.
Nem számít a régvolt, csak a nemrég,
hiába a szándék, mindhiába.
Sosemvolt asztalok körül ülünk,
szomjasan nézünk a nyári égre
– hogy milyen ez a világ nélkülünk,
nem ad okot túlságos reményre.

Kicsiny ember ül az esti csendben,
a barna sörtõl spiccesen mereng:
mi az, ami sosem lesz már rendben,
és hány korsót érhet nekünk e rend.

Néhány vonás, és készen áll a vázlat
– bár nem tudom, mit szól hozzá az Úr –:
egy ember, aki nem kérdez, nem lázad,
de régi könyvekbõl mintát tanul.

És belevész lassan az éjszakába
E furcsa kép. 
Õ nem halad a korral:
a nyárikert bezár, de nemsokára
tán lesz még szõlõ, bor, és lesz még bordal.

PAPP  ATTILA

A ritka vendég
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Bor nem segít, csak boldog emberen,
e könnyû méreg, túl könnyû halál!
Én habzó pohárral vedelhetem
az éj tüzét, de reggel rám talál
a fény, az új nap, új keserv-világ,
szavakból épít betû-tornyokat;
megölt szerelmes melankóliád,
megöl belõled minden gondolat!
Belõlük ittam csordultig pohárt,
hogy arcodból több százat lát szemem;
nem látványodból itta mámorát
elém varázsló vad képzeletem! –
Szavakból ittam, ízleltem vakon;
papír-szivembõl, tisztán, józanon!

Meddig vagyunk e versben, – Én? Veled? –,
amíg a földbe ránt a mord Halál?
Ma kõbe vésni, verset nem lehet,
a bölcs utókor modernekre vár.
Ha meghalunk, mi, versben vétkezõk,
Mi, pillanatba zárt palack-szavak;
Mi, elhagyottak s késõn érkezõk,
Miránk az Égiek haragszanak?!
Miért is írnék „újat”, Kedvesem!
Hasonlót? Inkább semmit sem teszek;
ha elporlik majd testem, szellemem,
Téged is felejt: az Emlékezet.
Ha megtalálják majd palack-szavunk?
Akarattalanul: feltámadunk!

SZABÓ  PÁL

Szavakból ittam…

Palack-szavak
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– az Arad-Hegyaljai Balla-pincészetben

Mintha császárok poharát emelnéd
újra szájadhoz s hazatérsz e tájra,
fûszeres, testes, zamatokkal áldott
ménesi borhoz.

Kérd a Kékfrankost, a Királyleánykát;
vár a pincében Magyarádi Mustos,
Prémium-fajták, a Kadarka, Merlot,
Ballada-Balla!

Kezdd fehérborral, – keserûre édest –,
tölts rubinszínû Sauvignon Cabernet-et
s végy a desszerthez, Kadarisszimából
édes aszúbort!

Mert, ki megkóstolta: e táj borától
nyelve oldódjon, magyarul beszéljen;
könnyedén szárnyaljon a hegyre föl-le,
solymosi várra!

Onnan elláthat, haza, otthonáig.
Hûs Maros partján, ide húzza vissza
szíve; nincs béklyó, szabadon beléphet,
várja Hegyalja.

Bordalok zengték a pohár Hatalmát
harsogó rímmel, duhaj énekekkel. –
Balla-dát kezdtem… de mi lesz belõle?!
Himnusz…a borhoz!

Himnusz… a borhoz



66 P iumart

Lugasok közt – – –,
szõlõfürtök édes reménye alatt
fekszem és nézem az égbolt
megkékült medrét.

Fölemel és mélyre taszít
egy kõ, hûtlen gondolat:
ki ûzte el szívembõl a Tiszát
és a hegyek áldott szerelmét?!

MADÁR JÁNOS

Tokaji meditáció

Tokaj belvárosa
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 Léka Gézának

Borozni úgy jó, ha tétje van,
ketten egyedül: te és a bor.
Számot vetsz: ami az, mégsem az,
végigböngészed az étlapot.

Ételt nem rendelsz, ma nem fizetsz.
Jól tudod, mibõl hány százalék.
Szentháromság játssza ki betlidet,
bármit hív Atyád: tromfod rá a Rét.

Réted, mit a fény poklokig sikált,
de hermelinjét megõrizted újnak,
arany szárnyalás alatt bújik át,
hol kopár rajokban ágak vonulnak.

Bujdokolsz, vannak itt elegen.
Csillag is tisztul, te már soha.
Bárki von kérdõre idelenn,
nem kell Úr tömjénje, kánona.

Sárga csizmád kerüli a sarat,
fogat a bagó régóta nem.
Tetõbõl, hátból gerinc kihasad:
galamb verdeste szíj, odafenn.

FALUSI MÁRTON

Borozni úgy jó
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Bort inna ’56 végén a csongorádi italmûvek egyik részlegében a muszkakatona.
– Sto eta vina… – kérdezte valami ilyen módon, miféle bort tud neki tölteni a gaz ma-

gyar ellenforradalmár csaplárja a Tisza-parton. 
Nyilván a kezében szorongathatta (PPS, mi több, dobtáras) davajgitárját.
– Ezörjó, kövidinka, kadarka… – sorolta volna még valameddig a megrémült csapos.
– Nye harós Kadar, Nagy Imre harasó! – vágta ki a rezet, huszonegy helyett ötvenhat 

végén, ötvenhét elején a sokat látott, Lembergbõl egyenest a Szuezi-csatornához küldött s 
Szöged-környékön fölébredt szovjetvöröskatona.

Vörösnek vörös, de akármi neki sem felelt volna meg.
Ha kérdi valaki a véleményét.
Kadar, Kadarka… 
Ha bor, s nem micsurin.
Szekszárd, Ménes, Eger, Kunság, Csongorád vére.
Jóféle magyar piros.
– Le, le…
Ám míg a csonka-magyarországi borászok zöme ejtette a kadarkát, a bánságiak – a 

’Duna-Körös-Maros-Tisza eurorégiában’, tehát a Tömösközben és Arad-hegyalján – a 
ménösi kadarka s ts-ai fölélesztésén törik a fejük. Mert hogy ez lehetne a táj fõbora.

Alsó Tisza-mentén hogy teremne jó bor! Teszik eléd Kanizsán egyik este a balkáni 
módra sülteket, másikon a tiszai módra sütött harcsát, pontyot. Kint a parton jerkét forgat 
a villanynyárs, más vendégeknek. A tiszai fövenyfürdõ vendéglõje melletti, üzletek kerí-
tette téren Tisza-menti csárdást jár a helybéli ifjúság, ropja némi amerikai beütéssel a 
majdnem lagzilajcsis banda muzsikájára az akármilyent, valamennyire azért magyarost, 
valamelyest hazait a környékbeli zenekarok, énekesek, táncosok mûsorát kísérve végig. 
Szegedet emlegetik a melletted ülõ ifjak, hogy oda mennek (bevásárolni, üzletelni, szóra-
kozni, dolgozni is, ha engedi õket a nagyságos ‘magyar’ ‘kormány’). (Mert a szerb enge-
di, menj, ne is lássalak!) (Csak a ‘magyar’ ne akadályozná õket.) (‘Magyar’ a magyart.) 
(Majd továbbállnak, távolabbi Nyugatra, Délre, Északra!) (Ha egyszer nem kellenek ‘a 
magyarnak’.) (Jaj.) (Bor, mért nem a borról beszélsz?) (Mihály, megint politizálsz!)

Szerémi, például ürmös véletlen sem, kerül viszont a kupádba macedon vörös. Azt 
mondják, Csókára viszik a macedónok, õk nem boldogulnak vele, a csókaiak terítik, õk 
palackozzák, töltik edénybe, adják el (gondozzák is, javítják?). Így jut belõle Szerbia-
szerte. Magyarkanizsára hogyne. Tisza-parti csárdába.

– Nem száraz, savanyú! – adja meg a mustoha-anyaországi koma.

SARUSI MIHÁLY

Alföldi kadarka
Kadar nye harós, Nagy Imre harasó!

Rác fejér, macedon piros
Ókanizsai Tisza-parton
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Savanya valóban, de nem azért, mert rossz lenne, nem volna száraz, éppen hogy majd-
nem túlontúl savanyú. Amúgy épp a legjobb… De, valóban, ezen nem túl sokat változtat-
hattak a borgyáriak.

Azaz: inni való. A szerémi ürmös pedig – kár! – csak a mesékben. 
Papírdobozban fehér is kerül, napnyugati egységdobozolásban: vino zupa, Grasevina, 

rác olaszrizling Nándorfejérvár alól, Közép-Rácországból. Italijanszki rizling a lel-
kem… Az ijesztõ csomagolás ellenére némi olaszrizling, magyarbor íz lepi el a szádat.

Ó-Kanizsa, magyar bor mentesen. 
Ám hogy a Tisza vizét ihatod…
– Egész Délvidéken egyedül a Mura-vidéken volt jó bor!
Lendva táján?
(Muraszemenye…)
Majd legközelebb! Ha arra kerülsz.
Az, biza, már pannon bor vala.
…Leve?

Nagyvárad 2005-ös partiumi írótáborának résztvevõjeként a bihari Hegyköz Hegy-
közszentimre nevû magyar falucskájának a szõlõhegyén lévõ pincéjében s elõtte, vén 
diófa alatt (alattunk a félsetétben a Berettyó-völgy, messzebb a Réz-hegység, szóval ez it-
ten szinte a Réz-alja…) megejtett pincézésen volt alkalmam belenyalni a kelet-alföldi ne-
dûkbe is... Ne is mondd, igen ízlettek az elé-, meg alá-, szóval mindeközben-való, tegnapi 
disznóvágás hulladékaként a húsos fazékból elénk tett disznó-paprikáshús falatok is. 
(Nyakalni ezúttal sem lehetett, mert az Írószövetség jeles elnöke azt a megjegyzést tette, 
hogy aztán nehogy busztisztítási költségbe verjük magunkat! Mivelhogy elõtte, közben, 
utána még jóféle bihari-hegyközi szõlõtörkölypálinkát is fölszolgáltak...) 

A hegyközszentimrei pinceszer egy szem bora, mely igen kívánatos, innivaló vala, kö-
zönséges olaszrizling leve. Oly finom lõn az Istenadta, hogy reggelig elkortyolgatta volna 
a szegény ember bornemissza fia. A július eleji napok egyikén megejtett disznótoros pince-
szert megelõzõen másfél mázsás mangalicát zavart a gazda fia az atyja nagykésének, hogy 
a tor vendéglátó népe jóféle disznópaprikáshúst tehessen elénk, moldvahoni, erdélyorszá-
gi, alföldi, túladunai, felföldi tollforgatók elé az öreg diófa alatti asztalokra. A hús a szabad 
tûz fölött üst helyett megtermett lábasban fõtt, avagy sült, tudja, aki tudja, mindenesetre 
amikor elénk tette a gazda és háza népe az asztalra a nagytányérba a húsdarabokat, azok ott 
omladoztak elõtted, s kedvedre szakíthattál az egybefõtt (-sült) darabokból a neked tetszõ 
méretû falatokat. Ilyet, így egybefõve-sütve erdélyi cimboráink sem láttak…

A pince vagy kétszáz éves, a hegyoldalba vágott alagutakban penész, izzadság, sok-
sok üres, teli és megkezdett hordó – igen jót lehet mellettük nótázni! Ötven holdat fogtak 
szõlõ alá? A valahai magán nagygazdaság – egyházi? mert a falu valaha a váradi püspök-
ségé vala – a kolhozé volt, majd a mai magyar gazda megszerezte, s fölvirágoztatni igyek-
szik. 

– Érmelléki?
Hogyne, Hegyköz létükre oda tartoznak.

Érmelléki
Szentimrei rizlingjava
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A falu kálvinista istenháza elõtt Szent Imre szobra, a Lakitelki Alapítvány ajándéka. 
Szent Imre herceggel, Biharban fél nap, fél éccaka.
Csak a hirtelen támadt esõ képes bennünket szaladásra venni: uccu neki, vesd el ma-

gad, a társaskocsiig, hogy hazáig õrizd a szádban e kedves bor ízét.
Jó szívvel adták, ráadásul meglehetõs…
Jobb, mint némely nagyhírû borvidék átlagborocskája.
Jóféle érmelléki, melybõl Váradon is kortyolgathatsz, mert az egyik vendéglõ az õ 

borukat kínálja.
Csak nem: bakator?
Hogy az íróné ott a szentimrei szõlõhegyi tetthelyen – már a pince fölött az öreg fa 

árnyékában fölállított asztalnál – mihamar borgazmusba essék. Rusnya bacchánsnõ mód-
jára (a poharak közé borulva) álmában már a tizenhatodik lovagnál tartott.

Gróf Grassalkovich Antal, aki 1744-tõl Arad vármegye fõispánja, 1749-ben Ménesen 
kastélyt építtetett. „A környéken rengeteg szõlõt ültetett és Buccarin és Fiumén át elõször 
szállíttatta tengerre a ménesi aszut” – írta volt Zeiner Adolf Arad multja címû könyvében 
(Arad, 1940). Hasonlót magad is ittál Lippán a Maros árterében fekvõ csárdában, a gyu-
laiak és az aradiak magyar-román baráti találkozóján. A Makra högye alattiból lett Arad-
Hegyalján.

Magyarádi, barackai, ópálosi, pankotai… a ménösin túl. Az aradiak úgy tudják, az 
Árpád-háziak óta legalább.

Emlegetik a ménösi kadarkát még Kisiratoson is. Sõt, ménesi kadar, mely aszúsodni 
képes – azazhogy néha megesik vele, hogy átváltozik ménesi aszúvá. (Meg, ha ügyes – 
szemfüles – a gazda!) 2004-ben édes szamorodni kadarkája is lett a Balla-pincének. Szlá-
vics János (1872-ben) mit nem tud: „… az Arad-Hegyalján élõ románok híres szõlõmû-
velõk…”. Kár, hogy errõl 2006-ban (Csávossy tanár úron kívül) senki sem tud. 

Mi felétek pince, sõt, présház, mi több, borpince, Ménesen kolna! Ahol a prés (a 
szõlõsajtoló), a hordók, s a gazdának ágy, hogy (mért ne adódna úgy) ott aludhasson – 
regéli 1991-ben Juhász Zoltán aradi hírlapíró, hogy szóba kerül a kisiratosi-aradi író-
népköltési gyûjtõ Kovács Ferenc özvegyének hegyaljai, a változásokkal visszakerülõ 
szõleje. A hegyoldalba vájt üregben rejtõznek a hordók, afölött a kolna! Más esetben 
egész kastély – az egyik épp Rákóczié vala.

Kolna: kaliba? Szõlõház? Borház. Hétvégi szállás. Hova húzódhatsz esõben, vihar-
ban, hideg elõl. 

– Öt hordó, mindben más fajta. Az ötödik kupával már nem tudtam meginni.
Kár, hogy nem voltunk ott (kicsikét segíteni).
– Fogadjunk egy hordó ménesibe, hogy nem iszol meg kettõt?
Még ha icce lönne. (Itce? 7-8 deci.)
Jó Peretsényi urunk úgy tartja (1805-ben), hogy a tokaji a beteg, a ménesi a 

makkegészséges ember bora!
– Egészségedre.
Az enyémre hogyne.

Hordó Makra-aljai
Ménösi a’, makrai kadarka (aszúja)
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(Mely kolnák egyikében – Fábián Gáboréban – lapult 1849-ben Vörösmarty és Baj-
za… – tudod meg Réhon József tanár úrtól 2006-ban az aradi Fábián-házban.) (Magad 
csak eldöcögtél e kolna mellett a tengelytörõ 'országúton'.) (Tábla, mely a menedékhely- 
és borkínáló kolnához vezetne, sehol.)

(Ma már ottan: se menedék, se kolna, se bor?)
(Úgyhogy továbbhajtottál.)
Amarra, Tömösközben, Rékás kadarkája.
– Gyühet!
Még hogy balkáni lenne a kadarka… Jó Csávossy Györgytõl tudhatod: oda Kis-

Ázsiából keveredett. A Balkánon át?... Más úgy tudja, õshonos a Kárpátok ölelte tájba.
– Még egy kupával.
Mert hogy akkor még inkább. 
„A Kadarka a vörösborok hetyke fickója. Kedély van benne és kedélyre hangoló, be-

szélgetõ bor. Színe is kacagó piros, gyászba sosem öltözik. Illata ingerlõen fûszeres, szeg-
fûszegre emlékeztetõ. Íze könnyed, üdítõ, enyhén fanyarkás, közepes testû, de igen barát-
ságos és ebben kitartó.”

Csávossy urunk kínálja ily módon e nyakalni valót! Ménesen, s azon kívül; ámen. 
Barátságosan, kitartóan.
Makra-alján, hun a Kisiratoson jappánnak (hogyne, se szép, se rusnya, csak egysze-

rûen idegennek) tetszõ Pinot Noir is kisburgundi.

A legközelebbi Ruszki, damój! akkor hagyta el emberünk száját, midõn egy – 1994-
ben megesett – magyar-román baráti rendezvényen a lippai Maros-part (amúgy akkori-
ban egész évben üres) szállójának éttermében délután kettõtõl éjfélig tartó, fogadásnak 
nevezett lakomán lehetett vendég. 

A Maros árterében lévõ szálló elõtt kolduscsapat igyekezett megszerezni a betévõ fa-
latra valót. 

A magyar vendégeket a vendéglátók úgy etették-itatták, hogy azok majdhogy nem 
rosszul lettek. Rosszul nem, de a nóta vége a közös (oláh-magyar, magyar-oláh) körtánc 
közbeni kuruc csujogatás lett. Ne is mondjam.

– Ruszkije damój, pasli!
Tokorodó.
Mert hogy az oláh vendéglátók közt egy besszarábiai testvér is akadt, ki arról regélt, 

milyen csúnyán elbántak, elbánnak (el fognak bánni) az oroszok a moldovai románokkal.
Oláhozó hõsünk úgy veszi: a testvérünk oláh, a sovén disznó ellenben román. 
Na de errõl – bõvebben – késõbb.
(Ha jut rá idõ.)
– Mért ne lenne rá érkezésünk?!
Már megint kezdi; nem is ivott (eleget), mégis kötözködik. A legrosszabb fajta részeg 

(ember).
Másnap meg restelli.
A moldovai oláh emberrel együtt érzõ, amúgy valóban egyre inkább borközi (borkö-

Lippai pinceszeren
Hegyaljai, ami beletér
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zepi, bormelléki, borban az igazság, borban az igaz állapotba jutó) tejtestvérünk – öccsé-
nek a bátyja, anyjának a fia, fiának az atyja, öreganyjának az unokája satöbbi – mindössze 
közös oroszellenes érzelmeinket sûrítette egyetlen, mind az oláh (-román), mind a ma-
gyar (-ungur) mulatozóknak érthetõ módon megfogalmazott rikkantásba. 

Hármat találhatsz.
1965 után 1994, majd 1997.
– Öregszel, bátyám!
Vénülök…
Megáll az ész; így már érthetõ, miért óvakodott a szomszéd a túlzott italfogyasztástól.
A megboldogult kádári tizedek alatt.
– Jókor mondja...
A Pasli, tovaris!-t.
Honnan tudná, amit öcskös, hogy volt, mint esett a mi drágalátos huszadik századunk 

derekán Magyarhonban a muszkaverés.
– Szép volt, igaz sem volt.
Igaznak igaz, de sokra nem mentél vele. 
Az oláh meg a magyar vegyes csapat a vodkázás, borozás, sörözés, cujkázás, konya-

kozás, borvízbeöntés csúcsán e közös rikkantgatásban összeölelkezett. A mindkettõ által 
egyként utált megszállás kigúnyolása hozta össze (akkor) – néhány órácskára – a két nép 
fiait.

Ha (addigra) a moszkovitája túl volt is már árkon, bokron. 
– Ereszd el a hajamat!
Ez az.
Bizonyos (afféle) – mondhatni, mert így van: emberiség elleni bûntetteket elkövetõ és 

pártoló – körökben azt terjesztik a komáról, hogy ha betintázik, szélsõséges nézeteket 
hirdet.

– Mit lehet itt tenni.
Igaz (s ezt a rémhírterjesztõ, sötétben bujkáló gazemberek nem veszik észre), fél pint 

után már hasonlókat pedzeget. Ruszkik ide, jenkik oda.
Újabban a – remélt – kertszomszéd pincéjében.
Azt a ménesit hogy felejtené! Míg él, nem fogja. Jó, persze, vörös is, de a java itt, Mak-

ra-alján is vinum hunnicum, a fehér! Melyben – mit ad Isten – aszú is került a Lippa-széli 
kínálatban.

A többi összeivott mindenfélét, magad maradtál a nyolcvannyolcféle ménesi, gyoroki, 
barackai bornál. Hogy attól is épp eléggé megerõsödj, majd elgyöngülj.

Roptátok a magyar-román, oláh-ungur körtáncot! Egymásba karolva, mindenki a ma-
ga nyelvén mondja, csujogatja, énekelve, Ruszkik haza!, Pasli damój, ajándékba kapott 
borosüvegekkel a hónod alatt járva a Makra-alji csûrdöngölõt, hogy egyenként pottyan-
janak ki a palackok az áldott Maros-parti fövenyre húzott szálló vendéglõjének padlójára. 
A végén borban tocsogó üvegtörmeléken adtatok a világnyomorító hatalmasoknak.

Az a bor, a ménesi egy életre összehozza a különbözõ nemzetiségû, de tisztességes 
embereket.

A bor igen. A pálinka, a cujka, a vodka, a konyak, a viszki egymás ellen indít.
Vágd kupán!
Le a fejit.
Nem, a borban más van.
A bor: élet. 
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A tiszta szesz (ízesítheted, ahogy akarod): maga a halál.
– Azért a rossz bor së kutya!
Ménes, Ménes, Ménös-java.
Erre mondta Vörösmarty: nem tudta, hogy Ménesnek ilyen bora van.
Küldtek neki.
A sok lõré mellett… ilyen is.
Úgyhogy. 
(Tíz év múltán emlegetik: Lippán mindenki berúgott! Mire te: lehet, hogy ittál, de nem 

lettél rosszul! A válasz: Te, O. Pista, meg még valaki nem lett rosszul – a száz magyarból.)
Csávossy tudja: a bakator itten ménesi rózsás (minálunk ménösi rúzsás), nem szólva a 

magyarádi mustosfehérrõl, magyarádi mustosról, a (Csombord fõborász költõje szerint 
föltehetõleg szerémi származék, amúgy fehér szlanka) magyarkáról, a vagy erdélyi, vagy 
tokaji – (itt) somból lett – furmintról…

Milyen lönne a szerémi Tarcal-hegyrõl való az aradi Makra-hegyre kapaszkodó Mé-
nösön (és a hozzá kapcsolt erdélyi részeken), mint magyarka?!

A betyárját.
Hun a kancsó?...
Hun, hun; a kezedben!
Ménösi vörös.
–Dinka, ebbõl kérj!

Enyeden hallottam Csávossy György uramat (erdélyi-hegyaljai) bort kínálni, de a 
Makra-alji – makrai – boroknál sem adja alább.

„A Magyarádi mustos õshonos fehérborszõlõ-fajta Arad-Hegyalján. Olyan sajátos 
hegyaljai jellege van, mint Tokajon a hárslevelûnek... Bár könnyû bor, nem tûnik köny-
nyednek, igazi beszélgetõ bor, kártya mellé is ajánlható, nem fõbántó, de magát itató.

A Királyleányka…tornácra való ital naplementekor, egy kis birkapörkölt, vagy friss 
töpörtyû mellé.

A Piros tramini… Selymes, mint az asszonyok bõre, egy picurkát fanyar is, mint nagy-
asszony a dohányzószalonban.

(Az) Olasz rizling(et)… Harapni kell, lassan elrágcsálni, hogy ne mondjam ‘falaton-
ként’ szopogatni.

Kadarka. Arad-Hegyalja büszkesége volt. Az oszmán terjeszkedés elõl menekülõ 
szerbek hozták e borvidékre, de szinte õshonosnak számít. Sehol másutt magyar borvidé-
ken nem készítettek belõle vörös aszút, csak a ménesi borvidéken. Ehhez azonban mere-
dek déli lejtõ, sûrû tõkeállomány, ménesi karikázó metszés s igen késõi szüret az, ami nél-
külözhetetlen. Mindezekkel nem találkozunk ma már Gyorok és Baracka között, az aszú 
egykori termõhelyein.

A Merlot az az altiszt, kibõl marsall lehet.
Kisburgundi kék (Pinot noir.) Ha a vörösborokat a férfinemhez hasonlítjuk, úgy ez a 

szelídebb fajta. Anyás gyermek, de igen jól nevelt… Nagyon megnyerõ tud lenni, mert fi-
ús mivolta mellett is behízelgõ.

Ménösire-gyorokira-magyarádira!
Irgumburgum, Makra-ajji
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Cabernet franc. Ez már igazi atléta, izmos és pompás, mint egy görög szobor.
A Cabernet sauvignon e borvidéken is a borok királya. De nem valami puhány nagyúr, 

hanem a vörösborok nagysándora.”
Mondanom sem kell: ahány fajta bor, annyi kóstolás!
Hogy a végén…
– Eresztd el a hajamat!
„Az arad-hegyaljai borokat a pince szentélycsendességében bölcs szünetekkel és él-

ménygyûjtõ készséggel lassan ízlelgetni a fukar sors nem mindennapi ajándéka.”
– Mikor mén Ménesre az elsõ villamos? 
Valljuk be, elment.
(Már akkor, amikor a Kisiratosi MGTSz – fél Aradvármegye kolhozaihoz hasonlóan – 

hatalmas táblán szõlõt termesztett a hegyaljai pincészeteknek.)
(Mi adtuk a levet, õk az ízesítõt.)
(Hajaj, alföldi szõlõlé erjesztve a Hegyalján.)
(Nem kellett a meredekre mászni!)
(„Ménösi aszú”… Az köllene ezeknek, meg a hanyatt esés.)
Pedig a Makra-alji, még így is, a legjobbak közül való. Mert a lényeg két század óta 

nem változott. Peretsényi Nagy László írja a XIX. század elején az Ópálos és Borosjenõ 
közti – borban fürdõ – világról: „Egy kis paraditsomi élet is a víg szüret, melly után ha 
Noé is eltántorodott nem tsuda – különös Isten adománya a szöllõ, és kivált a leve, szív vi-
gasztaló, orvosi erõvel bíró, keserûség kergetõ, szegénylegény enyhítõ írja, fáradtnak ere 
helyreállítása, bágyadtnak erõsítõje – bátortalannak késztetõje, szív titka, elme tüköre, 
goromba vakmerõsége, szerelmesnek szemtelensége, ájtatosnak rikkanója, poétának vé-
nája – ügyetlennek átalkodása, ribatzok kivánsága, korhelyek eledele, sokféle indulatok 
szülõje, kimutatója, kivált a jó gyoroki közönséges barna piros bor, kitõl a vér hamar fel-
forr – és annak dísze a jó készített aúszprug, egy bizonyos nektár és hirheltt mennyei 
ambrosia” (idézi ide nekünk a szintén költõ Cs. Gy. tanár úr). Mely ménösi aszú – szakér-
tõ vélekedés szerint – rubin vala a tokaji aszú gyémántja mellett Bakkhosz koronáján.

(Aúszprug-)Aszú-mentesen, az akkor még falvankénti ezer kolna helyetti egy szem 
pincében/prösházban nyalintva, mi ránk ma-

radott. Netán a (Mátyás király, ki 
tudja, Árpád apánk látta) Rákó-
czi-pince melletti harmadik szõ-
lõpajtában… mokrai/makrai/ 

apatelki borocskát kortyolgatván. A 
barackai Balla-borászat ópálosi 
szárnyékában szundítván egyet két it-
ce hegyaljai közben – szünetet tart-
ván, hogy maradjon holnapra is.

Mulató betyárok
szaru sótartó karcolt díszítése,
Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
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Királykegye Krassó-Szörény vármegyében – magát románul (s tán bánsági svábul) 
Tirolnak becézve az Úr 2008-dik esztendejében igen piros, vérpiros, tulipiros, jajvörös, 
átláthatatlanul sötét és makula nélkül valóan tiszta vörösborával kápráztatja el a véle 
üsmerkedõket a Kõváry E. Péter bcsabai író könyvbemutatját követõ kisded Körös-parti 
könyvesházi fogadáson. Amúgy a könyvbarátoknak a maga színtiszta szilváját kínálja föl 
KEP urunk az est tetõfokán (hogy megszabadultak az olvasók, még pontosabban a 
barátok az est szereplõitõl) - szilvapálinka, benne némi ringló, állítja, érezhetõen okkal, a 
gazda. Mondom szilva az is, mondja KEP nem egészen. Na, mindegy, a csabai szilvalé 
szilvóriumát követõen került elõ rögvest a királykegyei kamara bora, cabernet (vagy mi a 
csuda a neve). Ittad, ittad; persze, elõbb csak kóstáltad, szömrevételözted, 
körbeszagultad, belegyugtad a micsodádat, kináltad a cimboráknak, akiknek jobbára 
kínálni sem kellett. Mire a pájinka elfogyott volna (legjava pálinka, azaz érett, mosott, 
magvazott szilvából való kisüsti nagyital), a kis hordó tömösközi vörös is a végét járta.

– Ezt most lejért kapod, Miska, de legközelebb csakis euróért vihetsz belõle! –
bátorított a pincemester Bugyur urunk a kisiratosi pincészetté vedlett gazdaház elõtti 

kertben emelt filagória rejtekén ejtvén meg a (beitató) borkóstolást. 
Hijjnye. Valóban. 
– Hol vetted?
Hol, hol. Aradon itt és itt (a balra esõ legelsõ borozótól számítva jobbra az elsõ) 

vehetsz akárhány hordóval belõle.
Löhet; vöhetsz.
Királykegye java.
Svábok, Tirolban? Valaha lehettek.
Még hogy svábok, tiroliak!
Tiroli piros a Délkelet-Alföld szélén az Aninai-hegyeken túli Szemeniknek, Déli-

Kárpátoknak szaladó Dognácskai-hegység nyugati lábainál lévõ szõlõhegyrõl.
Tirol, Tirol; már megint hol nem jártunk.

Tömösközi vörös
Királykegye-piros

Savanyó Jóska elfogása
dunántúli tükrös
spanyolozott és
karcolt díszítése, 1885
Rippl-Rónai Múzeum,
Kaposvár
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1.

JA-val az írótáborban borozunk. Én vöröset iszom s a szõkével szemezek, a nagy mel-
lek piheszõrére gondolok, annak a nõnek a mellbõrén olyan szõke pihék simulódnak biz-
tosan, hogy a vörös majdnem kiborul. JA pálinkát iszik, kajszit s hirtelen kigombolja az 
inggombját, szellõztet, mert melegünk van. Mellkasa beesett, szinte látom, ahogy az ital 
belülrõl kiszánt a csontok alatt. Mondja, hogy halála óta gyakorta eljön ide, szeret itt 
ücsörögni, az írótáborban, mert nem érez szagokat, nem igazán zavarja a hõség sem, ez 
amolyan megszokás, ez a kitárulkozás nála, ne rójam fel neki, nem is akarom, nem is, de 
gondolom, hogy halott költõnek hiába a szép maradiság, az aligszürke mosoly mögül a 
türemkedni vágyó fogsorakozás, a szerelem és a mellek azért… De nem kezdem el mon-
dani, a felesivás után JA letorkoll, hogy na, azért nem olyan rossz az, mintha tudná, mibe 
kezdtem volna épp, a belek szerinte még mûködnek, a férfiság sem lankad, a szerelem 
meg, jön az a mellekkel, érkezik a pihepuhasággal, az apróbolyhokkal, a vörösborivással, 
felesenként, nem felesleges várakozás… Az írótáborban a két mell a szõkén úgy mozdul 
most meg, hogy kifelejtünk legalább tíz mondatot, s két hörpintés közt olyan soha nem élt 
módon válik lankássá az idõ, hogy észre sem vesszük, istenigazából, mikor már úgy bele-
részegedünk, benne is vagyunk a szerelemben. JA még mond valamit, nem hallom s mo-
solyog hozzá a szemével. Tokaj száraz és meleg, csak mi izzadunk, a sok ital így üt ki, át 
rajtunk, az írótáboron. 

2.

Egy átmulatott nõ a tokaji éjszakában, párás szemmel a mámorodott percektõl, mesz-
sze az átitatódott szerelem, de épp elég közel a kocsmai borostákhoz, a koros kirostákhoz, 
a káros keresetekhez, a hiába keresettekhez – s hozzám, hogy lássam. Hogy odanézzek, a 
boromkortyok mögül, ülök a sarki asztal mögött, szemben JA részegen, halott költõ a to-
kaji pincében, üres poharas kézzel várjuk a megváltást, újabb borkupáért ágaskodunk, jön 
a borzasztó asszony kedves mosollyal, köszönjük, de fél szemmel már az átmulatott nõn, 
nyitott nevetõ ajkai közé képzeljük magunkat. Nem büdös, mondja JA, nem érez szago-
kat amúgy sem, az átmulatás neki szagtalanul telik. Ha nem, akkor jó illatú, menjünk hoz-
zá valahogy közelebb, súgom JA-nak, aki halott és csak a fejemben létezik. Visszahajol, 
közelebb, menjünk, mosolyogja, felállunk, én megszédülök, tartom magam, egy korty 
vörös a nõ felé menet, aki befejezi a nevetést és könnyes-vidám szemén megcsillanunk, 
mint két fénybogár az elektromos lámpán. Valahogy összeesik minden és a helyére kerül, 
JA eltûnik félúton, az átmulatott nõ köszön, savanyú szagot érzek, kezemben a félüres po-
hár, mosolygás közben csuklani kezdek és azt kívánom, bárcsak már hajnal lenne, párás, 
tisza-szagú. A tokaji nõt beforgatják, elörvénylik a szûk asztalközi térben, egyedül állok 
valahol középen, a helyünkre leül valaki más.

SZÉKELYHIDI  ZSOLT



77P iumart

(esszé)

A szõlõk és a borok olyanok, mint a drágakövek. Az egyetlen Egy jelenései. De mind-
egyik az Egynek más és más spirituális esszenciája. 

(Hamvas Béla: A bor filozófiája)

Ha felidézzük Leonardo Da Vinci ugyan erõsen az enyészet útjára lépett, mégis min-
den mûvelt emberben szinte õsképként élõ, Milánóban a Santa Maria delle Grazie temp-
lom melletti refektóriumban megtekinthetõ Utolsó vacsora címû alkotását, láthatjuk ma-
gunk elõtt a feszültséggel teli jelenet tetõpontján megteremtett tökéletes geometrikus har-
móniát, mely az emberi gyöngeségek feletti magasabb rendû erõ gyõzelmét van hivatva 
kifejezni. Értjük a nagy reneszánsz mester briliáns szerkesztõkészséggel véghezvitt mû-
vészi gesztusát, hiszen ezen az estén különleges cselekmény részesei lehetett az a tizen-
kettõ. 

Mát. 26.27-28
És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebbõl mind-

nyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek 
bocsánatára.

A Biblia tanúsága szerint, egy új szövetség köttetett Isten és az ember között. Az Ószö-
vetségi tanokra ráépülve létrejöhetett az új tanítás, az Újszövetség, mely egyedül irány-
adó és üdvözítõ a jövõre nézve. Ennek a szövetségnek a jelképe a kenyér és a bor, mely 
ezen estén megszentelõdött, mely a következõ napok szellemi eseményeit jósolta meg. 
Amikor Krisztus vére a földdel érintkezett, szellemi-alkímiai értelemben Krisztus a Föld 
szellemévé vált. Innentõl kezdve, ha kenyeret eszünk, ha bort iszunk, már más kell, hogy 
eszünkbe jusson, mint Krisztus elõtt. Ezért ma már a helyes kenyér és bor készítése döntõ 
fontosságú, hogy a gondos kézzel elkészített étkek fogyasztása közben mélyen, spirituá-
lisan képesek legyünk átélni, hogy megváltozott a világ.

Hamvas Béla Tabula Smaragdina címû munkájának Alchimiával foglalkozó részében 
hétféle alkimista operációról tesz említést. A hét alkimista operációhoz egyértelmû ana-
lógiás megfeleltetéssel hozzárendeli az asztrológia hét õsi alkotóelemének, õsprincípiu-
mának szimbólumát, mely általános közkedveltsége révén minden bizonnyal segíti a fel-
vázolt rendszer megismerését. Ahogy sorra vesszük õket, látható lesz, hogy ezek milyen 
tökéletesen hozzáilleszthetõk a borkészítés fázisaihoz, a szõlõ borrá válásának metamor-
fózisához.

Tehát az alapmûveletek,

a sublimatio,
a finomítás. Megfelelõje a Nap. A borkészítés alapja, a Nap által érlelt, megfelelõ cu-

korfokkal rendelkezõ szõlõ megléte. A Nap Isten fénye, a Föld életadója. Gondoljunk 

SZIRMAI  PÉTER

A bor alkímiája
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csak bele, hogy napfogyatkozásnál, milyen rossz érzés vesz erõt emberen, állaton. Nap 
nélkül, Isten nélkül nem megy. 

Kifejlõdik a fürt, megkezdõdik a szemek zsendülése, formába szökkenése. A teljes 
méret elérése után már csak a Nap érlelõ, finomító hatása érvényesül. Aki már kapcsolat-
ba került szõlõvel, könnyen felidézheti a felemelõ érzést, amikor a lenyugvó Nap fényé-
ben végigsétál a sorok között, szemben vele a zöld levelek közül elõbúvó, a Nap melegét 
még õrzõ sárguló szemek látványa, s eltölti az elégedettség, megsimítja a gondolat össze-
csengve a nagy költõ soraival, hogy mégis-mégis élni jó. 

a solutio,
az oldás. Megfelelõje a Hold. Beleérzéssel kell végezni. Az érés után az elsõ szemé-

lyes kapcsolat a szõlõszemekkel. Hozzáértéssel kell elválasztani a fürtöket a levéltõl, a 
bogyókat a kocsánytól. A hibás szemeket el kell távolítani. Ezt a mûveletet semmiképpen 
sem szabad elsietni! Ha a hibás szemeket a kiválasztottak között hagyjuk, az kellemetlen 
hatással lesz a végeredményre. A betegség, a mintától való eltérés. A rothadás, az éréssel 
ellentétes folyamat. Ezt ki kell küszöbölni.

a separatio,
az elkülönítés. Megfelelõje a Merkúr. A szõlõ levét elkülönítjük a magtól, és a héjtól. 

Ez a leghatározottabban, és a leggyorsabban végezhetõ mûvelet. Csak ügyesség szüksé-
ges hozzá. A végeredmény, a tárolóedényekben felfogott édes must.

a preparatio,
a mûveletek számára alkalmas állapot megteremtése. Megfelelõje a Vénusz. A ki-

egyenlítés mûvészete. A jó minõségû bor érdekében a mustot meg kell tisztítani a bogyó-
foszlányoktól, magtöredékektõl. Ha értõ kézzel járunk el, a végeredmény egy tökéletesen 
elõkészített alapfolyadék. Munkánkat figyelve, a testben kiterjedõ harmónia segít a leg-
tökéletesebb állapot elérésében.

a calcinatio,
a fölösleges és tisztátalan anyagok eltávolítása és kiégetése. Megfelelõje a Mars. Ak-

tív alkímia. A zavaros újbor a gravitációs ülepedés folytán fokozatosan tisztulni kezd. A 
folyamat azonban lassú és nem tökéletes, így a bort hatékony kezelésekkel kell megtisz-
títani. A bor élvezeti értékét a tisztaság mellett alapvetõen fõbb alkotórészeinek aránya, 
összetétele határozza meg. Ezért a borok esetleges összetételbeli hiányosságait mielõbb 
meg kell szüntetni. 

A bor készítése során talán a lelket leginkább igénybevevõ mûvelet. Állandó készült-
ség, a figyelem fokozása a végsõkig, a beavatkozástól való félelem legyõzése. A rossz is-
kolázás kockázata: az anyag hibás kezelése a folyamat eltorzulásához, visszafordíthatat-
lan elromlásához vezethet. Kitûzött célunk helyett máshová juthatunk, s lehet, hogy csak 
évek múlva döbbenünk rá, hogy mégsem azt értük el, amit szerettünk volna. Ennek elke-
rülésében segíthet a régi idõkben nem csupán gyakorlati célokat szolgáló gyertya haszná-
lata, mely analógiásan, a tûz elem jelenléte miatt szintén összefügg a borral, a bor aranyá-
val, a szellemi oldallal. Sõt, ettõl a folyamattól kezdve, az egyre nehezedõ alkímiai foko-
zatok miatt, egészen a bor fogyasztásáig erõsen ajánlott a gyertyafény segítségül hívása.
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a reductio,
és az aktív és tiszta gyökre való visszavezetés. Megfelelõje a Jupiter. Bölcsességet 

igénylõ mûvelet. A folyamat végére szinte teljesen átalakul a kezdeti anyag: átformálódik 
és mindinkább véglegessé válik íze, zamata, illata. A bor érésekor több fiziko-kémiai, ké-
miai reakció játszódik le. A minõség ellenõrzése, a derítés, az elmaradhatatlan szûrés 
mellett a legkomolyabb munka, egyben a legnagyobb élvezet is: a folyamatos kóstolás, a 
szájban szétáramló ízek elemzése, a nagy formátum illetve az arrafelé való törekvés felis-
merése, segítése, betetõzése.

a coagulatio,
minden felbontó nedvesség eltávolítása, a szilárd és végleges helyzet megteremtése. 

Megfelelõje a Szaturnusz. A mûveletsor lezárás nélkül csak illékony álom, a gondolat csa-
lóka játéka, mely a következõ pillanatban már nem is az, aminek hittük. A stabilizáció el-
sõdleges célja, hogy a következetes munkával elért íz, illat, színvilág megmaradjon, a fo-
gyasztásig ne mehessen végbe semmilyen káros fizikai, kémiai vagy biológiai elváltozás. 

Az elmélet ismertetése végén Hamvas megjegyzi: „Aki ezeket a mûveleteket ismeri, 
és azokat végre tudja hajtani, minden fémet arannyá tud változtatni.” Én még ehhez any-
nyit fûzök, hogy az arannyá változtatott bor, csak fölemelt, megtisztított, spirituális életre 
nevelt testben fejtheti ki a hatását: hogy fölemeli az emberi lelket a magasabb régióba. 
Ehhez érdemes behatóan tanulmányozni Hamvas: A bor filozófiája címû mûvét. 

Az általam felvázolt elmélet nem az enyém, nem tudom és nem is akarom birtokolni. 
Mindenki elõtt nyitott az út, de, annyi bizonyos, hogy végigmenni rajta, jó bort készíteni, 
jó bort megfelelõen inni csak a legkitartóbbak, és a legkövetkezetesebbek fognak. 

Felhasznált irodalom:
1. Károli Gáspár Bibliája
2. Hamvas Béla: Tabula Smaragdina 
3. Váradi Tibor: János evangéliuma, 

Napfényes Élet Alapítvány, 2002

A Rákóczi–Dessewffy kastély kapuja
– Kollégium
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(Beszélgetés Szirmai Péterrel)

– Hogyan találtál a Partium folyóiratra?
Sz.P.: Az Internet segített benne. Fiatal írók publikációs listáiban gyakran elõkerült a 

Partium folyóirat neve, s ez természetesen kíváncsivá tett. Megtaláltam a partium.uni-
tarius.eu címen a honlapot, letöltöttem a 2006. tavaszi számot. Örömmel láttam, hogy Or-
bán Viktor írt köszöntõt a lapban a folyóirat 15. születésnapja alkalmából. Magam is ke-
resztény, polgári gondolkodású vagyok, ezért ez rögtön szimpátiát ébresztett bennem a 
lap iránt. Az ismert nevek pedig magukért beszéltek: Orbán János Dénes, Kürti László, 
Lezsák Sándor, Oláh András. Kitûnõ írások voltak. A 2007. évi Könyvhéten találkoztam 
Felhõs Szabolccsal, aki biztatott, hogy küldjek novellákat. A 2007. nyári számban meg is 
jelenhetett az Évgyûrû-kronológia címû rendhagyó, szépirodalmi eszközökkel írt törté-
nelmi visszaemlékezésem. 

– Miben látod a Partium igazi értékét?
Sz.P.: A hagyománytisztelet és az új áramlatok felé való nyitottság együttes jelenlété-

ben. A Partium, szélesebb körben az UART, a beregi, a kelet-magyarországi írók, képzõ-
mûvészek fóruma, az alkotásokban felmutatja a táj jellegzetességét: a magyar földhöz va-
ló ragaszkodást, az abból teremthetõ kiemelkedõ értékeket. A Partiumban fontos szerep 
jut a magyar hagyományokban gyökerezõ kereszténység, az unitárius vallás ápolásának. 
Ez lényeges, hiszen az európai ember jövõje, ami irányt adhat, ami kivezethet a szellemi 
kiüresedésbõl: a kereszténység, és azért is lényeges, mert mi magyarok nem felejthetjük 
õsi hagyományainkat, szokásainkat, ami mindenkinek ott van a vérében, a szívében kitö-
rölhetetlenül. Mindezek mellett, a Partium felismerte, hogy az ember gondolkodása vál-
tozik az idõk során, így alakul a nyelv, alakul az írott szöveg szerkezete, s a Partium Mû-
hely beengedi az új irányzatok képviselõit is maguk közé.

– Milyennek látnád szívesen a Partium arculatát?
Sz.P.: Szerintem a folyóirat színvonala és a külalakja felveheti a versenyt a többi ma-

gyar nyelvû irodalmi, kulturális kiadvánnyal. Esetleg lehetnének meghatározott rovatok, 
melyek jobban elkülönítik az azonos tematikájú vagy mûfajú írásokat. Pl. Szépirodalom, 
Kritika, Történelem, Beszámoló stb. 

– Szerinted hogyan él tovább a két lelki-szellemi elõd, Ratkó József és Balázs Ferenc 
szellemisége?

Sz.P.: Amit a nagy elõdök megfogalmaztak: keresztény és magyar. És, hogy nem szá-
míthatunk más népekre, csak magunkra. Hiba azt gondolni, hogy Európa majd felvirá-
goztat minket. Csak magunk tudjuk ezt megtenni. Ehhez minden adottságunk és lehetõ-
ségünk megvan. A magyar föld képes ellátni a magyar embert egészséges élelemmel. Ele-
gendõ a víz, jó az éghajlat. A magyar mindig is szoros kapcsolatban állt a földdel, és képes 

FELHÕS  SZABOLCS

Hagyománytisztelet és nyitottság az újra
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is megmûvelni. Emellett még az Isten közelségére van szüksége az embernek, mert „ször-
nyûséges, lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az Élet”. Harmóniában Istennel s a termé-
szettel az ember képes kimagasló alkotásokban megfogalmazni ezt a bonyolult kapcso-
latot. Ahogy Ady írja: „a csillag-szóró éjszakák ma sem engedik feledtetni az ember szép-
be-szõtt hitét.”

– Tudnád-e gyarapítani unitárius témájú írásokkal a Partiumot?
Sz.P.: A történelemnek vannak kiemelkedõ unitárius kötõdésû eseményei és az unitá-

rius vallásnak vannak különösen izgalmas egyéniségei. Most csak egyet-egyet emelnék 
ki. Jelentõs történelmi esemény volt az 1568-as tordai országgyûlés, ahol Európában pél-
da nélküli módon, János Zsigmond fejedelem és az erdélyi Rendek jelenlétében elrendel-
ték, hogy vallási nézetei miatt senki se üldöztessék. Ez olyan jelentõségû szellemi tett 
volt, ami megelõzte a korát, ami még bizonyos vallások között, az emberek fejében, ma 
sem valósult meg tökéletesen. A vallási tolerancia, a másik legbensõbb hitének tisztelet-
ben tartása békét teremthetne sok békétlenségben. Az izgalmas egyéniség, akirõl még 
szólok, Dávid Ferenc vallásalapító, gondolkodó és elsõsorban Ember, aki mert kételked-
ni, mert újat megfogalmazni. Ezekrõl nemcsak lehet, de kell is írni.

Tokaj – A Zsinagóga avatása
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„Végül is ketten maradnak
Isten és a bor.”
Hamvas Béla: A bor filozófiája

Mielõtt bárki is azt gondolná, hogy teljesen elment az eszem, vagy túl sokat csepegtet-
tem magamba a címben említett értékes nedûbõl, hogy ily könnyen összekeverem a por 
és a bor szó jelentését, bevezetésként egy rövidke kalandtúrára hívnám Önöket nyelvi 
emlékezetünk helyenként már csak pislákoló fényénél a jelentéstörténet, az etimológia 
vagy a szemantika sokszor sötét és kanyargós útvesztõibe. 

Utunk során át kell vágnunk néhány omladozó szélû meredélyen, elkorhadt deszkájú 
függõhídon hatalmas, tátongó mélységek felett, hogy végül egy kis eldugott barlangocs-
kában rátaláljunk a Borra és a Porra, a két zöngés és zöngétlen ikertestvérre, akik éppen 
egy kis asztalocskánál üldögélnek. Szülõanyjuk, a Föld talán éppen egy kis pohárkával 
tölt nekik a hegy levébõl, miközben õk arról beszélgetnek, hogy egyszer majd milyen tá-
volra kerülnek egymástól, õk, akik egy tõrõl fakadnak, és mennyire mást fognak jelenteni 
az embereknek, akik meghallják a nevüket. De aztán egy széleset mosolyognak, össze-
ölelkeznek, és jókorát kortyolnak a legértékesebb nektárból, amit csak a világ adhatott.

A bor és a por szó valóban egy tõrõl fakad, valamikor ugyanabban a jelentéskörben 
mozogtak, de még most is megtalálhatunk valami összefüggést a jelentéseik között, hi-
szen mindkettõ a földbõl származik, abból teremtõdik valamiféle csodálatos isteni akarat 
megnyilvánulásaképpen. Az ember és a bor tehát egymástól elválaszthatatlanok. Mi is, 
akik az Isten képmására teremtettünk, porból lettünk, és a zöngésebb testvérünk, a bor ad-
ja meg az életünknek a zöngét, az éteri muzsikát. 

De mielõtt teljesen eltévelyednénk a jelentéstörténet kacifántos kacskaringóiban, be-
széljünk inkább arról, hogy mit is jelent számunkra a bor. Ehhez talán leginkább a mûvé-
szeteket tudnánk segítségül hívni, amely számtalanszor emlékszik meg errõl a káprázatos 
nedûrõl. Gondoljunk csak a legprofánabbakra, a bordalokra, amelyek közül talán a legis-
mertebb a Bánk bán operaváltozatához írt dalocska, amelyet Vörösmarty Mihály öntött 
szavakba: „Gondold meg, és igyál…”. Ott van a bor az elsõ számú nemzeti költemé-
nyünkben, a Himnuszban is: „Tokaj szõlõvesszein nektárt csepegtettél.” Nem véletlen, 
hogy ez így van, mivel a magyar embert alapvetõen borivónak tartják, hiszen a szõlõter-
mesztést már évezredek óta ismeri. Azonban nem csak a magyarság körében jelentõs a 
szõlõtermesztés és a bor kultusza.

Ha visszakanyarodunk a mûvelõdéstörténet gyökereihez, akkor azt láthatjuk, hogy a 
bor tiszteletébõl, kultuszából egy egész mûnem is kialakulhatott, méghozzá a dráma mû-
neme. Az ókori görög kultúrában az elsõ, kezdetleges drámákat Dionüszosz isten ünnep-
ségein adták elõ, aki a bor és a mámor istensége volt. Az újbor felszentelésekor hatalmas 
ünnepségeket tartottak, és ehhez adtak elõ különbözõ szertartásos darabokat, amelyekbõl 
késõbb a dráma is kialakult. Arról most ne beszéljünk, hogy ezeken a szertartásokon sok-
szor szûz lányok vérét is vették, hogy azzal keverve megnemesítsék a borukat. Persze 

KINCSES  ZOLTÁN

Borból lettünk, s borrá leszünk
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nem kell itt mindjárt gyilkosságra gondolni, hiszen a szûz leányok vérét másképpen is ki 
lehet serkenteni a just primus noctit követve, de ennél a témánál se idõzzünk tovább, ha-
bár a bor, a mámor és a szerelem azóta is elválaszthatatlan fogalmak egymástól.

Az ókori Róma idején megszületett Dionüszosz korcs testvére, Bacchus, aki szintén a 
bor és a mámor isteneként volt aposztrofálva, de az úgynevezett bacchanáliák már sokkal 
kevésbé emlékeztettek az eredeti isteni szándékra, inkább jó római módra eldurvultak, el-
fajzottak, és inkább nevezhettük azokat vad és kicsapongó orgiáknak, mint felemelõ szer-
tartásoknak. Mindebben persze a bor nem hibás, ne is hányjuk a szemére.

A bor tehát a kezdetektõl velünk van. Az elsõ bortermelõ a fáma szerint a mi õsünk, 
Nimród nagyatyja, Noé volt, aki miután kiszállt a bárkából, elsõ dolga volt, hogy szõlõt 
ültessen. „Noé pedig földmívelõ kezdé lenni, és szõlõt ültete.” Mózes I. könyve 9.20. És 
arról, hogy a szõlõbõl bort is készített szintén tanúságot szolgáltat számunkra a Biblia, bár 
nem a legnemesebb formában: „És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelen vala sát-
ra közepén.” Mózes I. könyve 9.21.

Enyje-benyje, irgum-burgum. Noé, Noé, hát szabad ilyet csinálni? Szabad hát, ha utá-
na mi is egy egész nemzetséget teremtünk, de addig csak csínján, és mértékkel.

A bor és a szõlõ ott van az Énekek énekében is a szerelem szimbólumaként, csakúgy, 
mint a görög eszmeiségben. „Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival, mert a te 
szerelmeid jobbak a bornál.” Énekek éneke 1.2. 

Salamon, akit egyébként rendkívül bölcsnek tartanak, nem véletlen, hogy a szerelme 
csókját a borhoz hasonlítja. Ennél nagyobb dicséret nem is nagyon létezhet. Ami már a 
bornál is édesebb, az bizonyosan mindennél csodálatosabb. 

Hamvas Béla errõl így beszél: „Az ivás a szerelem legközelebbi rokona. A bor olyan 
volt, mint a cseppfolyós csók.” Hamvas a szerelmet, a nõket a drágakövekhez, a borhoz 
hasonlítja. A bor és a drágakövek a nõk esszenciái. A lényegük. A kivonatolt értékeik. 

„Ha tehetném, – írja Hamvas – például megtenném, hogy egy szép leányból spirituális 
lényét kivonnám, és egészen addig tisztítanám, sûríteném, desztillálnám, szûrném, kristá-
lyosítanám, amíg elmúlhatatlan és tömény eszenciáját megkapnám. Minden szép nõbõl 
drágakövet lehetne készíteni. Vagy bort. De akkor nem kristályosítani kellene, hanem fel-
oldani. A drágakövet úgy használnám, hogy aranyba foglalnám, és esszenciáját szeme-
men keresztül magamba szívnám. A bort természetesen úgy, hogy meginnám. A Zsoltár 
azt mondja: Kóstoljatok meg, és lássatok! – Persze az lenne a legjobb, ha a drágakövet, 
amikor akarom, átváltoztathatnám nõvé, kigyönyörködném magam benne, aztán újra át-
változtatnám, és meginnám, végül ismét drágakõ lenne, és sose fogyna el. Volna zafír és 
ametiszt és gyöngy és gyémánt és smaragd és topáz asszonyom és borom.”

Zárójelben megjegyezném, hogy egészséges (nem liberalizált) férfiemberként Ham-
vas Béla gondolataival tökéletesen egyetértek. Bár én a kristályosítás folyamatát talán ki 
is hagynám. Nincs szükségem drágakövekre, csak nõre és borra. Ha meglátok egy Egri 
leánykát bennem is feltámad rögtön a Bikavér. De itt is célszerûbb az ugrás, mielõtt még 
belelovalom magam a témába, és enyhe izzadságcseppek kezdenének gyöngyözni a 
homlokomon. Térjünk vissza oda, ahol korábban is futtattuk az eszmét. 

A bor és a szõlõ máshol is megjelenik az Énekek énekében. „Bevisz engem a borozó-
házba (Hát hová máshová vinné? – a szerzõ megjegyzése), és zászló felettem a szerelme. 
Erõsítsetek engem szõlõvel, üdítsetek fel engem almákkal, mert betege vagyok a szere-
lemnek.” Énekek éneke 2./4.5. 

Tehát mindebbõl láthatjuk, hogy a bor tisztelete ott van a zsidó és keresztény kultúrá-
ban is. A bor számukra is a legnemesebb ital. Az evangéliumokban nem véletlen, hogy Jé-
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zus a vizet éppen borrá változtatja, vagy hogy az utolsó vacsorán a bor vérré válik, az Õ 
vérévé, amely átadja, átviszi azt a tudást, amely benne lakozik a tanítványaiba. Szerintem 
a Szent Grál, ha létezett ilyen, nem az edény, amelybõl a bort itták, hanem, amit ittak be-
lõle, Krisztus vére. Errõl a harmadik, Örök vér címû regényemben elég sokat agyalok. 
Remélem, nemsokára megjelenik, és akkor azt elolvasva Önök is véleményt nyilvánít-
hatnak gondolatmenetem helyességérõl vagy helytelenségérõl. A lényeg azonban annyi, 
hogy a vérben ott van az ember általános és egyedi genetikai kódja, az örök tudás. És ha 
elfogadjuk azt, hogy az Isten az embert a saját képmására teremtette, akkor ott van benne 
maga az Isten is, mint ahogy ezt az okfejtést követve ott van a borban is.

Nem véletlenül mondja Hamvas Béla A bor filozófiája címû munkájában, hogy „Vé-
gül is ketten maradnak Isten és a bor.” Hamvas tanulmánya megérdemel néhány kereset-
len szót, így ezért én vele folytatom. Ha kissé csapongónak tûnne az írásom, akkor kérem, 
bocsássák meg nekem. De tudják be ezt annak, hogy a bor és az emberiség kapcsolata 
olyan mély gyökereket eresztett már az évezredek során, és a természete oly szerteágazó, 
hogy sem az idõ, sem a hely nem elegendõ arra, hogy még csak egy apró eszenciát is ad-
hassak róla. Így a magam szertelenségével ide-oda kapdosok, hogy hátha sikerül megra-
gadnom néhány alapvetõ sarokpontot vagy érdemi gondolatot, bár tisztában vagyok az-
zal, hogy tervem eleve sikertelenségre van ítélve.

Hamvas az említett mûvével egy imakönyvet szeretett volna megalkotni, amely elsõ-
sorban az ateistáknak szólna. Az ateisták számára beteg emberek, lelki szegények. „E kor 
leginkább segítségre szoruló gyermekei.” A szerzõ még tovább megy, azt mondja róluk, 
hogy nyomorékok. Ez sajnos nem csupán abban a korban volt igaz, amikor a szerzõ a mû-
vét megírta. Manapság sajnos még inkább igaz. Ha Hamvas Béla sejtette volna, hogy mi 
lesz nagy ellenlábasának, Lukács Györgynek az eszmerendszerébõl, hogy ideológia te-
remtõdik több mint hatvan esztendõ kommunizmusához, amely még ma sem ért véget, 
csak átalakult, akkor talán lehet, hogy még sarkosabban fogalmaz. Fábry Sándor mód-
szerváltásról beszél, míg egy dévaványai idõs bácsika gengszterváltásként emlegette a 
nyolcvanas évek végének átalakulását. Azt, hogy mit gondolnak errõl, Önökre bízom. 
Annyi azonban bizonyos, hogy az ateizmus most is bõszen, sõt böszmén dühöng.

Az ateizmus, ma már tudjuk, hogy nem csupán lelki szegénység, lelki fogyatékosság, 
hanem a legveszedelmesebb fertõzõ betegség, amely a hitetlenségébõl fakadóan nagyra 
törõ, fennhéjázó, hataloméhes, a végletekig sznob és a tudatlanság okán a legjobb indu-
lattal is csak középszerûnek tekinthetõ. 

Ma sajnos ezt nap mint nap megtapasztalhatjuk, hiszen itt van a jelenvaló létünkben, 
körbefog minket, elnyom és leszorít lenézve és kikacagva minket, mint valamiféle ana-
kronisztikus maradványokat, akik képtelenek meghallani az idõk szavát, akik nem értjük 
a környezetünket, a világ igazi természetét. Hatvan esztendeje itt ülnek a nyakunkon, ok-
tatnak minket, mint valami eltévelyedett gyereket. Néha elhúzzák elõttünk a mézesmad-
zagot, csak hogy aztán még jobban fájjon a húsunkba csapódó korbács. Korábban kom-
munisták voltak, ma liberálisok. Elõtte internacionalisták voltak, ma a globalizmus hívei. 
Kérdezem én, mi változott? Akkor is és most is azt mondták, hogy egyenlõ jogokat min-
denkinek. De hát Orwell óta tudjuk, hogy az egyenlõk között is vannak egyenlõbbek. 

Hamvas azt mondja, hogy az ateistákat meg kell nevelni, ki kell gyógyítani a betegsé-
gükbõl, szelíden, a lélek erejével. Ez a keresztény ember módszere, de õk soha nem bán-
tak, nem bánnak velünk ilyen kesztyûs kézzel. Összetörnek, megtaposnak, fröcsögve szi-
dalmaznak, majd beperelnek minket testi sértésért. Ilyen világban élünk. A csencselt tab-
lettás bor nemzedéke uralkodik felettünk. Õk beszélnek tisztaságról és erkölcsrõl, amikor 
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Tokaji aszú vagy Soproni kékfrankos helyett cukorból, szeszbõl és boraromából kikevert 
vér folyik az ereikben. Hol van itt már a Szent Grál, és hol van itt már Krisztus vére?

Nehogy abba a hibába essünk azonban, hogy azt hisszük, hogy az ateistáknak nincs hi-
tük és vallásuk. Az õ hitük az erõben rejlik, és a vallásuk a hatalom és a pénz. Ehhez õk 
mindennél jobban kötõdnek. Nincs az a hívõ ember, aki ennyire görcsösen ragaszkodna a 
saját eszmerendszeréhez, mint ahogy õk teszik. A keresztény ember életében számtalan-
szor elõfordul, hogy egy-egy pillanatra elbizonytalanodik, hosszabb-rövidebb idõre hité-
ben meggyöngül. Na errõl náluk szó sem lehet. Õk az utolsó vérig kitartanak, és fertõz-
nek, fertõznek, fertõznek. De hogy ne keserûséggel a szánkban váljunk el egymástól, ide-
citálnék néhány gondolatot Hamvas mûvébõl, és egyben el is köszönnék Önöktõl jó ol-
vasását és jó elmélkedést kívánva. Jöjjön hát az idézet.

„Az ateisták a mi lelki szegényeink. A kor leginkább segítségre szoruló gyermekei. Lel-
ki szegények, azzal a különbséggel, hogy a mennyek országára alig van reményük. A múlt-
ban sokan haragudtak reájuk, és harcoltak ellenük. Ezt a módszert én teljes egészében el-
vetendõnek tartom. Csatázni? Egészséges ember a sántákkal és vakokkal verekedjék? 
Mert nyomorékok, jóindulattal kell közeledni hozzájuk. Nemcsak hogy nem szabad rábe-
szélni õket, észre sem szabad venniük, hogy mi történik velük. Fejlõdésben visszamaradt, 
még értelemben is gyenge gyermekeknek kell õket tekinteni, bár értelmükrõl különösen 
sokat tartanak, és azt hiszik, hogy az ateizmus valami tökéletes tudás. Miért harcoltak ve-
lük a múltban? Elsõsorban azt hiszem azért, mert az ateizmus, mint fogyatékos értelem és 
korcs kedély, az élet egész vonalán hoppon maradna, ha valahol nem szerezne kárpótlást. 
Mi ez a kárpótlás? A túlzott aktivitás. Így vezet az ateizmus szükségképpen erõszakra, és 
mert erre vezet, az ateistáknak szükségképpen meg kell szerezni a világhatalmat. Meg is 
szerezték. Akik harcoltak velük, tulajdonképpen irigyelték õket. Szerintem ez volt a hiba. 
Amikor az ateisták látták, hogy irigylik õket, elbizakodtak.

Taktikát változtattam. Különösebben nem volt nehéz. Csak az igazságot kellett helyre-
állítanom. Az igazság pedig, hogy nincs tõlük semmi irigyelni való. Mit irigyelhetnék a 
nyomoréktól, ha mégoly hatalmas is. Mit irigyelhetnék a bénáktól, a süketektõl a félke-
gyelmûektõl és a féleszûektõl? Ha irigyelném õket, annyit jelentene, hogy igazat adok ne-
kik; úgy tüntetném fel, hogy azt, aminek õk birtokában vannak, megkívánom.

Így változtattam meg a taktikámat, Ahelyett, hogy harcolnék velük és igyekeznék õket 
megteríteni, sajnálom õket. És ez nemcsak trükk. Nem akarok elvenni tõlük semmit. Vala-
mit nyújtani szeretnék, aminek hiánya oly gyengévé, szegénnyé, és mit tagadjuk, nevetsé-
gessé teszi õket.”

Ígéretemtõl eltérõen mégiscsak visszatérek egy gondolat erejéig. Ha belegondolunk, 
hogy végül valóban csak ketten maradnak, az Isten és a bor, akkor nincs más dolgunk, 
minthogy ezt elfogadjuk, lelkünk megtelítjük Isten szeretetével, testünket pedig borral. 

Erõs hitet és jó borozást.

Szeghalom, 2008. 06. 27.
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A múlt század eleji Nagyváradon, amikor minden és mindenki a változás lázában 
égett, úgynevezett törzshelyeken jött össze az értelmiség – mûvészek, hírlapírók, ügyvé-
dek. Az EMKE vagy a Royal mellett ilyen emblematikus helynek számított a Színház-bo-
dega is. Mert eredetileg így hívták a bazárépület színház felé esõ oldalának alagsorában 
mûködõ helyet. Érdemes néhány szót ejteni errõl a bazárépületrõl is: a tér rendezésekor 
azért emelték, hogy a benne lévõ kiadók, irodák, üzletek stb. bérleti díjaiból törlesszék a 
színház építésére felvett bankkölcsön egy részét. Nos, ennek alagsorában nyílt a bodega. 
Ady írja 1901 februárjában a Szabadság hasábjain: ,,Nagyváradon Pollák Gyula hívta 
magát az újságírók fõpincérének. A népszerû Gyula a Magyar Királynak (a késõbbi Ro-
yalnak) volt a fõpincére, mikor meg az irodalmi kávéház volt. Most új otthona van Gyu-
lának. A színházi bodegát vette át, s a már-már hanyatlani kezdõ üzletet rövid ottléte alatt 
újra kedvenc látogatott hellyé tette.”

Ettõl kezdve nevezték Pollák-bodegának, s így rögzült a köztudatban is. Ady Endre 
egyik kedvenc tartózkodási helye lett Váradon. Nagy Mihály leírása szerint: „Különös, 
furcsa csigalépcsõ vezetett le a pince zegzugos, rejtelmesnek tûnõ folyosójára, ahonnan 
parányi kis tarkán fénylõ szeparék nyíltak. S a folyosó végén széles pincehelyiség hoff-
manni hordókkal és hoffmanni hangulattal.” Színészek, újságírók és egyéb éjszakázó bo-
hémek torzshelyévé lett a bodega. Egyik fõ attrakciója Pollák Gyuláné – mindenki Ma-
mája – volt, aki hatalmas termetével állandóan ott trónolt a pult mögött. Finomnál fino-
mabb falatokat, libamájat és tepertõt kínált. Hamarosan bizalmába fogadta Adyt, akinek 
apró szívességeket is tett. A másik nevezetessége a pincének vak Gyula volt, a cigány. 
Elõbb a Bunda nevû kocsmában húzta, és Ady már 1900 telén így írt róla A vak hegedûs 
címû írásában: ,,Bodegákban, éjjeli kávéházakban ismerõs alak egy vak fiú, aki mintha 
hozzá volna nõve a hegedûjéhez, mindig annak a társaságában ül. (…) Ha jön egy bús if-
jú, akinek arcáról lesír a bánat, a vak fiú megérzi, elérkezett az õ ideje (…). Belemerül vak 
tekintetével az õ örökös éjjelébe, és talán onnan lopja a csodálatos hangokat, melyek édes 
kínnal hasogatják az emberszívet.” Valószínû e cikk hatására is került Boros (vak) Gyula 
a színházbodegába, amit vele együtt bérelt ki Pollák Gyula. Állandóan sötét szemüveget 
hordott, és egyéni módon úgy hegedült, hogy a térdére támasztotta hangszerét ahelyett, 
hogy azt az álla alá fogta volna. Mindenfélét játszott, a dalokat énekelte is. Nem csoda, 
hogy Ady kedvenc zenésze lett. A költõ éjszakánként, mikor már alig volt vendég, szíve-
sen hallgatta a nótákat. A jó borocska mellett elõ-elõfordult, hogy õ maga is bekapcso-
lódott, mint például a Gacsaj Pista nagylegény volt… kezdetûnél.

Késõbb, amikor vissza-visszatért Nagyváradra, minden alkalommal megkereste – éj-
fél után – vak Gyulát és a bodegát. Miután 1908 táján megjelentek a megzenésített Ady-
versek, a bodega torzsvendégei megtanították vak Gyulát egyikre-másikra. Érdekes a Zi-
lahi ember nótája címû vers története. Év elején írta meg Ady  és Balázs Árpád zenéjét ,

TÜZES  BÁLINT

*Bodega a színház oldalán

* Részlet a szerzõ Forrongó századelõ c. könyvébõl
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hallás után tökéletesen megtanulta vak Gyula, ám a szöveggel nem boldogult. Ennek 
önkéntelen paródia lett a vége. Álljon itt mindkét változat elsõ versszaka:

Ady: ,,Zilah felett felhõzik most / Ifjúságom kicsalt vére, / Vörös-fényes a Diák-domb ,
/ Vér hullott a Terbetére, / Régi ember régi vére."

Vak Gyula: Zilah felett bujdosik most / Ifjúságom kicsent vére / Vörös lángos a Diák-" , 

domb / Vér hullott a termetére, / Régi ember égi vére."
Ady szívbõl nevetett, midõn ezt a változatot meghallotta.
Ám a költõ nem csak lazított a bodegában, a visszaemlékezések szerint több versét is 

ott írta. Juhász Gyula errõl így emlékezik: „Egyszer láttam Ady Endrét, amint verset írt. 
Nem is egyet, de hármat, mert õ nemigen adta alább, ha eljött a sikerülés remek órája, 
ahogy Arany Jánosunk nevezte az ihletet. Ez az óra rendesen záróra után jött el. Akkor ép-
pen a Nyugat váradi matinéja elõtt virrasztottunk a híres váradi bodegában. Kaffka Mar-
gitot elõbb lefektettük, és mi, holnaposok: Ady, Emõd Tamás, Dutka Ákos meg én a vak 
Gyula cigány õsi bánatot lehellõ népdalai mellett toroztunk tovább. Ady egyszer csak el-
tolta a poharat, papírt és ceruzát vett elõ (mindig ceruzával írt), és megindultak a versek”. 
Ekkor született egyébként egyik legmélyebb és legnagyobb szerelmes verse, a Hiába hi-
deg a Hold.

Késõbb, a költõ halála után meg hosszú ideig megvolt a bodega. Pollák Gyula húszas 
évekbeli elmúlása után özvegye vezette tovább, Boros (vak) Gyula is játszott hegedûjén. 
A genius loci, azaz a hely szelleme számos alkotást ihletett. Szép példája ennek Dutka 
Ákos verse, a Levél a váradi bodegába: ,,Felsír-e titkon – olykor még az éjbe: / Vér hullott 
a Terbetére? / Oh, él-e még az Ady vak cigánya / És sír-e húrján még a régi dal / A váradi 
híres öreg bodegába / ...Találtok jobb írt a szív sebére? / Vér hullott a Terbetére.”

Tokaj, Patkó-bánya
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CSORBA DÁVID

Debreceni bortölcsérek: a Veres-palack és társai

Jelen cikk néhány 17. századi hajdúsági ivóeszközt mutat be, melyeket nem a tárgyi 
néprajzi kutatások hoztak a felszínre, hanem régi prédikációk lapjain nevesített formák-
nak találtuk meg a fazekas- és ötvösmûvészetben a mintáit. Példáink a 17. századi Debre-
cen környéki folklórból származnak: olyan ivótárgyakat nevesítünk, melyek különleges 
értéket foglaltak el a korabeli közgondolkodásban. A szövegforrásunk: Sajószentpéteri 
István részegeskedés elleni prédikációs kötete, a városi jegyzõnek, Takács Istvánnak a 
korra vonatkozó feljegyzései, illetve a képi anyagot a hajdúsági néprajzi monográfiákból 

1illesztettük ide.
A prédikátor speciális érdeklõdését mutatja, mikor egy bûnnek szentel egy egész kö-

tetnyi beszédet. Ilyen mûvek láttak napvilágot Diószegi Bónis Mátyás, illetve a 17. szá-
zadvégi debreceni prédikátorok, Kabai Bodor Gellért, Gyulai T. Mihály, Szenci A. Pál, 

2Pathai B. János, Szentpéteri István, Polgári Gáspár és Nánási Vas Gábor keze alól.  A 17. 
század végi képviselõi ennek a prédikációtípusnak munkáikat vagy debreceni prédikátor-
ságuk alatt szerezték, vagy itt nyomtatták. Az 1680-83 közti idõszak református prédiká-
cióirodalmának az említett mûfaj meghatározó eleme: a volumenében nagy számot ma-

3gyarázzák a speciális történeti és lélektani körülmények.  Azt azonban meg kell állapíta-
nunk, hogy ez a prédikátori szemlélet nem csupán egyes esetek általánosításán alapul, és 
annak kiprédikálása: Takáts Sándor tanulmányai megerõsítik azt, hogy a borivás mérték-
telensége szükségszerûség is volt (a rossz vizek miatt), és egyben társadalmi jelenség is 
(minden alku koccintással végzõdött, külön szakmai elnevezések és jogok épültek a 

4kocsmáztatásra, a sör, bor, pálinka kimérésére).
Sajószentpéteri István azonban a 18. század fordulójának kíméletlen prédikátora. 

Hangos trombita címû kötetének elõszava a témaválasztását ekként indokolja: „a’ Sátán 
nagy birodalmat fogott ez utolsó világban élõ emberekben õ magának, s’ a’ Részegeske-
désnek sûrû sárjával sziveiket bé-borította, melly miatt e’ Világ a’ bortól el nyomattatván 

5kedvére nyúytozik, s’ fejek a’ Részegeskedésnek hagymázzától meg-kámporodott”.  A 
dorbézolás ellen a korban egyenesen országgyûlési rendelet szólt (1670), református zsi-

1 TAKÁCS István: A Debreczeni diárium [1680-1695]. Közreadta: CSÛRÖS Ferenc. Történelmi Tár 1909, 
529-546.; UO., 1910, 51-95., 223-253., 354-375., 566-596.; UO., 1911, 37-67., 161-203. (tovább: TA-
KÁCS I. 1695/1911); SZENTPÉTERI István: Hangos trombita. Debrecen, Vincze György, 1698. (RMK I. 
1521.) (tovább: SZENTPÉTERI 1698); SZABADFALVI József: Népmûvészet I. = Hajdú-Bihar mûemlé-
kei, irodalmi emlékhelyei, népmûvészete. Szerk. SZÕLLÕSI Gyula. Debrecen, [1972]. 277-316.; HOFER 
Tamás, FÉL Edit: Magyar népmûvészet. Bp., Corvina, 1977.2 (tovább: HOFER-FÉL 1977); BOBROVSZ-
KY Ida: A XVII. századi mezõvárosok iparmûvészete. Kecskemét, Nagykõrös, Debrecen. Bp., 1980. (to-
vább: BOBROVSZKY 1980); Hajdú-Bihar megye népmûvészete. Szerk. GAZDA László, VARGA Gyula. 
Bp., Európa, 1989. (Népmûvészeti örökségünk.)

2 RMK I. 820., 1220. (1280.), 1255., 1283., 1295., 1296., 1501., 1521., 1538., 1722.; RMKP 2191.
3 CSORBA Dávid: Debrecen második „lelki válsága”: az 1680-as évek vallásos világképe. Debreceni 

Szemle Ú. F. 13 (2005/2), 263-270.
4 Ld. TAKÁTS Sándor: Küzdelem a részegeskedés ellen.; Küzdelem a tánc és muzsika ellen.; A látópohár és a 

borbírák. = UÕ., A magyar múlt tarlójáról. [Bp.], Genius, [1926]. 296-301., 302-316., 323-329.
5 SZENTPÉTERI 1698, A3v.
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nati rendelkezés a pálinka ellen (Rácböszörmény, 1697). A részegeskedés állandóan na-
pirenden lévõ kérdés volt. Mivel az iskolák egyik alapvetõ jövedelme származott a bor-
alamizsnából, és a vizek tisztasága hagyott maga után kívánnivalót, így a borivás ebben a 
korban teljesen természetes volt, törvény rendelkezett a diákok heti fejadagjáról.

A kápsálás, kántálás, legáció és a diákbúcsúztatás pedig sok „visszaélésre” adott okot 
(erdõn borozástól a botrányokozásig számtalan gradus létezett). A borral élés különbözõ 
modusaiért más és más büntetés járt: a megrovástól a pénzbüntetésen át a kicsapatásig, 
ami függött kortól, felekezettõl, városi mecenatúrától is. Viszont a szigorú iskolai törvé-
nyek ítéletei sem olyan türelmetlenek, mint a Szentpéterié. Szerzõnk minden baj okának 
tartja a részegeskedést, következményei az élet minden területére kiterjednek. „Jaj (…) 
ez mi sepréjére szállott nyomorúlt mértékletlen ’s Részeges nemzetünknek, kik fruges 

6consumere nati, semper Bachanalia vivunt”.  Társadalmi szintenként is szemlélteti a 
kámporodott fejû magyarság pusztulását: iszákos asszonyok, deáktalan Deák ifjak mel-

7lett koldulásra jutnak miatta; a Magyar Tanács délig fõfájó, szédelgõ, délután részeg.  
„Elégnek itilik a’ mi Magyarink; ha reggel az Ur napján prédikátiót halgatnak, annak 
dellyesti részét osztán tsak merõ testi dolgokban, vétkes foglalatosságokban, vendéges-

8kedésben, ételben, italban, hajja-hujjában töltik-el”.
A dühödt hangú ítéletmondó, Szentpéteri a nagyivókat kicégérezte: azok „bor-töl-

csérek, bor csiszárok, nyálasok, maszlagosok”, és idézte a népi ivórigmusokat is ehhez 
(„Igyúnk, úgymondnak, vitézek ’s itt hállyúnk. Pintes Kannát ne útállyúnk”), sõt történel-
mi képes kifejezéssel ítélt róluk („a’ kupa völdgyén õket Torok Bálint minden javokból 

9ki-fosztya”).  Szentpéteri kortársa, Nánási Vas Gábor, kurucprédikátor, a részegség elleni 
feddõzõ beszédében sorba vette a különbözõ ûrmértékeket (babilóni és zsidó tömlõ, ma-

10gyar átalag [‘hordó’],  fél ejteles, ejteles [kb. 6 dl] és pintes [kb. 1,2 l] edények), melyek-
11bõl vedelik a lõrét a magyarok.  A retorikai túlzás (hiperbola és amplifikáció) eszközével 

élt, amikor így szólt a borivás ellen: „Mert ha valaki én reám vetné, hogy bor ivó hadat fo-
gadgyac, nem tartanéc nehéznec, kevés idõ alatt, csak a’ városoknac hostatiból-is [‘kül-
városaiból’] ezer vitézeket a’ mustrára vinni, a’ kik egész napot dorbézolásban töltenek-
el. Bizony ennec elõtte régenten olly ritkák voltac ez illyenec, mint a’ Far-kasok, de 

12mostan ollyan sokak, mint a’ disznók”.  A fenti prédikátorok, „adatközlõink” lelki alka-
tától nem állt távol a törvénykezés: utalásaik olyan puritán-képet, az álszent keresztyén 
emberét jelenítik meg: ez a puritán-image angol nyelvterületen volt általános, nem ná-

13lunk.  De mint tudjuk, több okból kifolyólag magyar földön sem vetették meg a jó bort, és 
bizony a hajdúvárosok „bûnben való elmerülésének mértékét” nehéz patikamérleggel 
mérni. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy nem lehet véletlen, ha egy adott tájegység-
nek jellegzetes kancsóformái vannak, és így van ez éppen Debrecennel is. Szemléltetésül 

6 UO., C8r.
7 UO., D3r.
8 UO., C2v.
9 UO., E8r., C8v., D2v.
10 TESz I/192.
11 NÁNÁSI Vas Gábor: [Prédikáció a részegség ellen.] [Kolozsvár, 1675-85k]. (RMKP 2191.) B3v.
12 UO., B3r.
13 Lori A. FERRELL, Peter McCULLOUGH: Introduction. = The English Sermon revisited. Religion, litera-

ture and history 1600-1750. Eds. Manchester, New York, 2000. (Politics, culture and society in early modern 
Britain.) 14-15.; Frank LUTTMER: Persecutors, Tempters and Vassals of Devil: The Unregenerate in Puri-
tan Practical Divinity. The Journal of Ecclesiastical History 51 (2000), 37.; Kristen POOLE: Radical religion 
form Shakespeare to Milton. Figures of Nonconformity in Early Modern England. Cambridge, 2000. 12.
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hadd álljon itt néhány példa részint a reprezentációs fogadások, díszebédek, részint a köz-
alkalmak ivóeszközei közül a kora újkori Magyarországról.

Használati tárgyak sora került terítékre Szentpéteri István Han-
gos trombita címû kötetében, amelyek a részegeskedéssel kap-

csolatosak, ékes bevezetõ mondattal: „Az ökör-is eleget 
ihatnék belõle, a’ minémû pohárokkal kezdõnek edgyest 

15innya [’amilyen poharakból kezdenek egyest inni’]”.  
Debrecenben a „céhen belüli fokozatszerzés” egyik 

fontos lépcsõje, a legénnyé válás vendégeltetést je-
lentett, ahol „Czéhes Társ-pohárt” illett inni az új tag-
ra, edgyest a társakkal, azaz mindenkivel áldomást. A 

szokásról néhol rendelkeztek is (szíjgyártók), máshol 
16fizetéssel váltották ki (kötélverõk).  A prédikátor ivótár-

gyai népi elnevezések: a bilikum, amely a bajor Willkommen-ital (‘köszöntõ pohár’) lerö-
vidült változata, a késõ középkorban már a kristálypalackra, üvegpohárra használják Má-

17tyás udvarában; a duska pedig lengyelül jelent poharat.
A különös érdeklõdésre számot tartó speciális pohárfajták katalógusát számos olyan 

példával gyarapította Szentpéteri István, melyekbõl sajnos nem maradtak fenn tárgyi le-
18letek. Úgymint meg-aszott agykoponya, Sárkányfõ, Czipellõ, Solya, Csizma.  Számta-

lan variációt ismer a néprajzkutatás az ivóbutykos, csanak és butella díszítésére a 18. szá-
zadtól kezdve: ember, asszony, juhász, leány, katona, sõt hordó, könyv, Biblia és címer 

19formájút is.  A perverz fantázia eredményeként egész különös formákat is készítettek, 
mint arról 17. századi forrásunk beszámol: „Szememmel láttam Diszno formára tsináltat, 
kinek (tisztesség adassék mind az Urnak[,] mind az hiveknek) a’ seggibõl isznak. Ezen 
formájut Bakot-is láttam. Leány formára tsináltat-is láttam, kit seggel forditanak-fel; úgy 

20isznak a’ Részegesek belõlle”.

22Ha az elõbbihez tartozik a pohár, akkor természetesen nem fõbíró,  hanem ötvös a név 
hordozója. Balyik Miklós, az 1645-51 körül alkotó híres debreceni ötvös keze munkájáról 

23lehet szó, akitõl fennmaradt egy nagy elegáns kiállítású tölcséres pohár.  A monogramja 

141. (Sün)disznó formájú ivókancsó

14 FÉL Edit, HOFER Tamás, K. CSILLÉRY Klára: A magyar népmûvészet. Bp., Corvina, 1969. 62. sz.
15 SZENTPÉTERI 1698, C8v.
16 TAKÁCS Béla: Debrecen ipara 1693-ig. = Debrecen története 1693-ig. Szerk. SZENDREY István. 

Debrecen, 1984. (Debrecen története, 1.) 465.
17 TESz I/302.; LUKINICH Imre: I. Apafi Mihály temetése. Századok 47 (1913), 197.; BALOGH Jolán: A 

mûvészet Mátyás király udvarában. I-II. k. Bp., Akad., 1966. I/440.; II/688. (tovább: BALOGH J. 1966)
18 SZENTPÉTERI 1698, C8v.
19 HOFER-FÉL 1977, 415-416., 445-446. sz. kép.
20 SZENTPÉTERI 1698, C8v.
21 BOBROVSZKY 1980, 78. kép.
22 Balyik András, asztalos céhmester, Debrecen fõbírája 11 ízben (1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 

1680, 1682, 1684, 1687). Ld. SZÛCS István: Szabad királyi Debrecen város történelme. 1-3. k. Debrecen, 
1871-72. II/576.

23 BOBROVSZKY 1980, 62., 129., illetve a 77. és a 78. kép.

212. Balyik Miklós v. Béri Miklós pohara



91P iumart

sajnos megegyezik kortársának és kollégájának, Béri Miklósnak a 
névrövidítésével, bár nem a speciális ötvösjegyével, de egyéb korrela-

tív adat híján csak azt tudjuk biztosan, hogy valamelyikük készített 
ilyen kancsót és poharat. A személytõl függetlenül ez a díszpohár értel-
mezendõ itt metaforikusan: egy bizonyos ‘pohár’, mely jelképezheti 
csak ebben a kontextusban a cívisek ‘álpuritán’ szemléletét. Kemény 
eszközökkel felügyelik a bormérést, és borivást, de maguk igen díszes 
ivóeszközökkel dorbézolnak. Szinekdochéként értve, a fõbíró, Balyik 
András (vagy bármely más városi vezetõ) által hivatalosan rendezett 
reprezentációs fogadások, díszebédek szimbóluma. A kor tárgyalási stra-
tégiájának ugyanis része volt a nagymértékû ajándékozás, és adat híján 

ezzel a pohárral szemléltettük a debreceni városvezetés anyagi gazdagságát és mûvészeti 
24igényességét.

A másik eset Debrecen városának küldöttsége tisztelgõ látogatást tett a Buda várát os-
tromló Starhembergnél 1684-ben, és a jó hangulatú beszélgetés közben a német generális 
felemlegette a cívisvárosban töltött idejét. Különösen is kiemelte, hogy „a debreceni 

26meggyes bort Veres György nevû palaczkban ante omnia kedvellette”.  Ennek a „pa-
laczk”-nak még a 18. századból is van említése, mely annak különlegességére utal. Szat-
mári Paksi Sámuel iskoladrámájában Morio, a komédiás erkölcscsõsz mondja a követke-
zõ rigmust.

„Be jó Fija vagyok az Apámnak,
Õ is torkával keréste, a mije nints,

Meg tartom a’ kulatsát,
Betsüllöm a’ kotyogóssát,

27Soha el nem adom a' veres gyurkáját”.

28Ez a szöveg láthatóan a kulacs, „kotyogós” (‘szûk nyakú üveg’)  és 
„veres gyurka” közt kétféle kapcsolatot teremtett meg: azonosítást (a 
kulacs szinonimáiként) vagy tárgyi, funkcionális hasonlóságon alapuló 
metonímiát (három különbözõ, ivásra használt forma jelzésére). A 18. 
századi iskoladráma szövegkiadásához írt nyelvi és tárgyi magyaráza-

29tok közt a „veres gyurkára” egyszerûen „boros kulacs” áll,  de látha-
tóan nem a tárgyi néprajz kategóriájaként jelölve. Az elnevezés mögött 
állhat az antropomorfizáló szándék metonimikus gondolattársítása: a 

24 Egyhelyütt úgy jelent meg a Balyik-pohárra vonatkozó leírás, mintha az Nánási Vas Gábor egyik beszédé-
ben fellelhetõ lenne (ld. CSORBA Dávid: „A sovány lelket meg-szépíteni”. Debreceni prédikátorok (1657-
1711). Debrecen, Hernád, 2008 (Nemzet, Egyház, Mûvelõdés, 5.) 160-161.), de a kései autopszia bebizo-
nyította, hogy ez elírás.

25 Katona Mihály munkája 1860 körül (Tiszafüred), ld. www.mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-648.html
26 TAKÁCS I. 1695/1911, 178.
27 SZATMÁRI Paksi Sámuel: Pandora. [Sárospatak, 1773.] = Protestáns iskoladrámák I/2. S. a. r. VARGA 

Imre. Bp., Akad., 1989. (RMDE XVIII. század, I/2.) 31. sz., 965., 1226-1229. sor.
28 TESz II/595-596.
29 SZATMÁRI PS. 1773/1989, 972.

253. Miska-kancsó
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‘Miska-kancsó’ mintájára ember formájú ‘György-palack’ (akár ember, vagy emberarc), 
mely veres orrú vagy csupán a meggyesborhoz illõ, veres színû ivóeszköz.

Mindenesetre nem egy közhasználatú tárgyról van szó, hanem olyanról, melynek 
megvan az önértéke. Azt nem tudni, hogy mûfaji definíciónak kell-e érteni, amit a városi 
jegyzõ leírt: azaz vasalt ezüstpalackról van-e szó. Csak formál-logikai alapon kizárhatjuk 
az ivóformák közül a fazekas készítette sörös bokályt és természetesen a vizes kancsót és 
a csészét; illetve az ötvös készítette kupát, fedeles kupát, serleget, melyek sörivásra szol-

30gáltak.  „Vina bibant homines, animalia coetera fontes”, mint azt a korban tartotta a mon-
31dás: ezt láthatjuk viszont Mátyás híres velencei üvegpoharának talpán is.  Egy figyelem-

re méltó gasztronómiai utalásról sem feledkezhetünk meg: Mátyás király híres fõszaká-
32csát hívták Veres Györgynek.  A reneszánsz mûvészeti tárgyak katalógusában Balogh Jo-

lán nem említette ezt a fenti tárgyat, és a szakács neve sem szerepel a névmutatóban, mint 
33aki szóba jöhetett volna esetleg a megajándékozottak listáján.

Debrecen sokáig a Hunyadi-birtok része volt, és még a 18. században is éltek a város-
ban Hunyadi néven leszármazottak. Elképzelhetõ, hogy az 1460-as évek Budájáról 200 év 
múltával Debrecenben még õriztek egy mívesebb, reneszánsz ezüstkupát vagy kristálypa-
lackot, melyet csak ritka vendég számára kínáltak fel a város urai. És így már a meggyes 
bor íze is jobban megragadt a német katonában. A lehetséges provenienciája is kinyomoz-
ható ennek (vagy az ehhez hasonló) díszserlegnek. Apafi Mihály és felesége 1686-os in-
ventáriumában van egy idevágó utalás: az étkészletek sorában található egy rejtélyes nevû 

34tárgy, a „Mátyás király kupája” nevezettel.  Nem véletlenül írták már a 19. század végi ku-
35tatók, hogy „e drága edények olykor messze elvándoroltak”.  Elképzelhetõ, hogy a rene-

szánsz udvarból Debrecenbe került ivóeszközt a város 1686-ra az erdélyi fejedelemnek 
ajándékozta. Több példa maradt fenn a város történetébõl, hogy aranyos kupákat adtak 

36ajándékba török és magyar fõuraknak egyaránt.  Azt a tényt pedig, hogy egy német katona 
nem felejtette el az alföldi útját, sõt a Városházán tartott lakoma vagy éppen a Kardos-ház 
csapszékén mért bor kapcsán különleges emléket õrzött meg róla, a 17. századi szöveg 
leírója, Takács István, a város jegyzõje, mint Debrecennek jó hírt szerzõ esetet jelölte, tehát 
a díszserleget mint a várost reprezentáló ivóeszközt említette.

Láthatólag még az oly forrásszegény korszakoknak is, mint a 17. század, sõt még a 
borban igencsak szegény tájegységeknek, mint a bihari, tetten érhetõ a sajátos arculata. 
Ez a csodálatra méltó jelenség, hogy vannak és maradtak emlékei a partiumi borkultúrá-
nak 300 év távlatában, abból a korból tûnik elénk, amikor Debrecen az átmenõ forgalom 
kereskedelmi hasznából az ország egyik leggazdagabb városává nõtte ki magát. Az a tény 
pedig, hogy ma tudhatunk elõdeink kárhoztatott ivóeszközeirõl, nemcsak a tárgyi kultúra 
ápolása szempontjából fontos kedvezõ körülményeknek köszönhetõ, hanem talán annak 
is, hogy a debreceni prédikátorok olyannyira viszolyogtak a borissza emberektõl.

30 THALLÓCZY Lajos: I. Apafi Mihály udvara. Századok 1878, 514-515.; CSÁNKI Dezsõ: I. Mátyás udva-
ra. Bp., 1884. 112-114.

31 BALOGH J. 1966, I/440., II/688. sz. kép.
32 CSÁNKI 1884, 38-39.; GUNDEL Károly: A vendéglátás mûvészete. Beszélgetések a fehér asztal örömeirõl 

és múltjáról. Bp., 1934. (Gasztronómiai Könyvtár, 1.) 79.
33 BALOGH J. 1966.
34 THALLÓCZY 1878, 514.; BALOGH J. 1966, I/349.
35 CSÁNKI 1884, 115.
36 BOBROVSZKY 1980, 59., 115.
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(Adalékok Hamvas Béla hagyomány- és vallásértelmezéséhez)

„A hagyomány és a vallás között igen lényeges különbség van. Ez a különbség nagy a 
taoizmusban, a hinduknál, a buddhizmusban, a muszlimoknál, de sehol sem nagyobb, 
mint az eredeti evangéliumi és a történelmi kereszténység között, ahol a kereszténység el-
sõdleges alakja és történeti megjelenése közötti aránylag rövid idõ alatt az eltérés száz-
nyolcvan fokos lett, mert a vallás már igen korán szembefordult saját forrásával.” Hamvas 
Béla e megfogalmazásában a kereszténységnek mint vallásnak a történelem bestiája elé 
való odavetésében nem volt semmi erõszakolt, furfang vagy érzelgõsség. Mindemellett 
több helyütt és határozottan állítja – és ez Hamvas kereszténység felfogásának alapja –, 
hogy a kereszténység a létezés alapállásáról való kinyilatkoztatás, ez pedig nem bukhat 
meg, mert ez mindenkori létünk igazságának felismerése.

Bárhogy is van, ismeretelméleti szempontból nagy változást hozott a kinyilatkoztatá-
son alapuló vallások megjelenése. A kereszténység elterjedése az antik holizmus végét je-
lentette. Mindez alapjaiban határozta meg az európai civilizáció alakulását.

A kinyilatkoztatásos vallások (esetünkben a kereszténység) legfontosabb jellemzõje a 
semmibõl való teremtés, a „creatio ex nihilo” elve. A leglényegesebb mozzanat az, hogy 
elõször tûnik fel az immanens és transzcendens közötti határozott különbségvétel, a világ 
és az Istenség közötti áthidalhatatlan távolság tételezése. Hamvas Béla a vallás és a ha-
gyomány különbségérõl a következõképpen vélekedik: „Vallásnak kell hívni a kísérletet, 
amely a történet permanens válságában élõ ember legsúlyosabb terhein kíván könnyíteni. 
Amikor az alapállás elmerült, az ember elvesztette létének abszolút pozitívumát, halha-
tatlanságtudatát. (…) A vallásnak semmi köze a hagyományhoz. A vallás arról ismerhetõ 
fel, hogy elõször turbában él, másodszor külsõ Istent tételez fel, akinél védelmet keres, 
harmadszor, hogy a világban való szenvedés gyógyulását az üdvben keresi. A hagyomány 
viszont a turba felszámolásában él, az isteni lényt minden lénnyel azonosnak tartja.”

A világ ettõl fogva Istentõl végletesen különbözõ jellegûvé lesz. A teremtés koncep-
ciójában a teremtett mint egy iparos, mesterember által készített tárgy jellegét kapja, mely 
utóbbi természete alapvetõen különbözik a megalkotójától. A dolog ugyan magán hor-
dozza az alkotó keze nyomát, viszont semmi esélye arra, hogy azonosuljon, eggyé váljék 
vele. Ezzel szemben a hagyomány azt mondja, hogy Isten és az ember viszonya fedetlen: 
„Az ember Istent felismeri Istenben és önmagában, mint azt, aki az egyetlen azonosnak 
látja és az alapállást realizálva a megszabadulást keresi.” Ebben a viszonyban semmi ho-
málynak, vagy árnyéknak nem szabad lenni. Ezt az abszolút tudást nem szabad, hogy 
megzavarja hódolat, alázat, szolgálat, áhítat, tisztelet, félelem, de még a szeretet sem. 
Mindez az azonosságot nem elõzi meg, hanem az azonosságból következik. Az azonos-
ság csak akkor igaz, ha tiszta, egyenes és nyílt. Mint ahogy a világban minden „van” két-

KOVÁCS  GÁBOR

*Hagyomány és vallás

*Részlet a szerzõ Az önvaló dicsérete c. esszékötetébõl
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séges, és az egyetlen biztos az, hogy „vagyok”, az ember egyetlen „vagyok”-ban bizo-
nyos, és ez az istenazonosság.

A holisztikus elv tehát háttérbe szorul. Ok és okozat, amelyek az antik világban köl-
csönösen áthatják egymást – mérhetetlen távolságba kerülnek. Isten megismerése végle-
tesen elkülönül a világ megismerésétõl. A transzcendens és az immanens között meg-
marad az analógia (saját képére és hasonlatosságára), viszont a heterogenitás határozott 
posztulált.

Történelmileg az elsõ kreacionista modell a judaizmus volt. A kora kereszténység erre 
összpontosított a teológia kidolgozásában. Módosításokkal ugyan, de a kreacionizmus 
integrálódott a keresztény tanításokban, alapvetõen meghatározva ezzel a történeti ke-
reszténységet.

Az antikvitással szemben a kinyilatkoztatásos vallások világmegismerése nem jelenti 
automatikusan Isten megismerését – az immanens és transzcendens közötti különbség 
határozottan lesz megvonva. Sõt, e határ elmosódása „pogány”, negatív megkülönbözte-
tõ jeggyé válik. Az antikvitás így eltévelyedés lesz, az emberiség alapvetõ tévedésévé, 
amely úgymond még nem ismerte fel a valódi, a világtól lényegében különbözõ Istent. 
Így jöhetett létre az elképzelés, miszerint az ember porszem és hamu. Mindaz, amije van, 
ajándék, jutalom, s amitõl szenved, büntetés. „Az Úrtól félnie kell, az Urat szolgálnia 
kell, mert az a hûtlenséget megtorolja. A vallás Istene külsõ Isten. És ha a misztika belsõ-
vé is teszi, a különbség nem lényeges. A külsõ és a belsõ megkülönböztetése ezen a he-
lyen törvénytelen. A hagyomány grandiózus nyugalma elvész. Mindaz, amit Európa 
bármilyen területen alkotott, az õskorihoz és a hagyományos keletihez képest híg és üres. 
Semmi stabil, semmi a valódi fénybõl, semmi az eredeti abszolút voltából, semmi végle-
tes értelem. Végül is mindaz, amit Európa kétezer év alatt alkotott, gondolat és mûvészet, 
tudás és szépség, másodlagos. A hagyomány bizonyossága helyett az individuumok kü-
lönlegességeinek varázsa, abszolút bázis helyett káprázat és vásár, becsvágyak versenye, 
önkényes és alaptalan.”

A Vasvári Pál utca a 
görögkatolikus templommal
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Önmagában az életkor nem érdem, azonban Isten különös ajándéka és kegyelme mu-
tatkozik meg abban, ha az évek száma a lélek magas mûveltségével töltekezik ünnepelt 
barátunk Bánffy György 80 éves – de tudásában kortalan, energiájában pedig sokszor a 
fiatalokat is lepipálja. Egyik nap Budapesten, színházában találjuk, másnap már talán az 
ország legtávolabbi pontján jár – vagy a szívügyének tekintett, határon túlra szorított ma-
gyarságot ott helyben szolgálja.

Színész, rendezõ, tanár, a közélet szüntelen jobbítója. Családapa, nagyapa, és nem 
utolsó sorban hûséges barát. Elõttünk egy teljes élet áll, teljes pompájában.

Bánffy György nem szûkölködik elismerésekben. Jászai Mari-díjas, Kazinczy-díjas 
érdemes és kiváló mûvész. A rendszerváltás után Magyar Örökség-díjat (1999), Kossuth-
díjat (2001) vehetett át, Köztársasági Érdemkereszt, majd Érdemrend tulajdonosa. Szá-
momra és tisztelõi számára ez nem különös, ezeket még tiszta kezekbõl vehette át!

Meggyõzõdésem azonban, hogy ennek a mai díjnak, kitüntetésnek megkülönbözte-
tetten örül, hiszen olyan magyar emberektõl kapja, akik hitelesen szolgálják a jobb sorsra 
érdemes magyar nemzet ügyét.

Nem a hivatalosságtól, hanem a hitelesektõl jön ma az elismerés, méltó szellemi kör-
nyezetben, méltó névsorhoz csatlakozva.

Laudáció keretében lehetetlen felsorolni élete fontosabb állomásait, legendás szere-
peit. Pályájának különleges szépsége, erõssége azonban a monodrámák színrevitele – 
ahol egymagában hordozza az egész elõadás súlyát, s változik át estérõl estére választott 
hõsévé: Bethlen Miklóssá, Széchenyivé, Bolyaivá, vagy Dózsává.

25 filmben tûnik fel, s tûnik ki alakítása.
A Zenemûvészeti Fõiskolán 20 évig tanította az énekeseket a helyes kiejtésre, a szép 

beszédre.
Politikai állásfoglalásai mindig világosak és erkölcsi mércéhez igazodóak voltak.
1985-tõl független országgyûlési képviselõ lett, majd az alakuló MDF színeiben mun-

kálkodott. Az õ parlamenti interpellációja következtében írták alá 1987–88-ban a „Genfi 
Egyezményt”, így a szekuritáté elõl menekülõket nem toloncolták többé vissza Romániá-
ba. A bõs-nagymarosi gát ellen tiltakozott parlamenti szavazatával. Õ indítványozta az 
utolsó kommunista parlament feloszlatását, ami meg is történt. Politikai ténykedése min-
dig emberi-mûvészi hitvallásából fakadt. Szolgált „rendületlenül”. 

Bánffy György az elnöke – nem véletlenül – az Anyanyelvápolók Szövetségének 
1990 óta mind a mai napig. A klasszikus értelemben „zengzetes” hanghordozása, tökéle-
tes nyelvhelyességgel és választékossággal párosul.

Az elhanyagolt magyar nyelvû versmondás nagymestere. Önálló estjei: Ékes-érdes 
anyanyelvünk (1972), Anyád nyelvét bízták rád a századok (1976) hazai és külhoni kö-
zönség elõtt közel 2000-szer hangzottak el. Mindenütt szólt, ahová hívták, mert elõtte 

JÓKAI  ANNA

*Bánffy György dicsérete

*Elhangzott 2008. június 22-én Kisvárdán, a Tõkés-díj átadásán
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Házak a hídfõnél

nincs „kis hely” – vagy „nagy hely”, csak lelki ínségben, táplálékra áhítozó magyarok 
vannak. Sütõ András mûveibõl összeállított estjét folyamatosan mûsorán tartja.

Fárasztó utakat vállalt és vállal, hogy szavalóversenyek zsûrijében segíthessen, fel-
rázhassa a fiatalságot.

Ami – summázatként – a legfontosabb: egy olyan korban, amikor sajnos megdöbben-
tõen sokasodik a haza, a nemzet, az Isten kiárusítóinak, vagy elárulóinak száma, éppen a 
mûvészek táborában, amikor divat lett az értékek relativizálása, az elcsatolt magyar test-
véreink iránti közöny, Bánffy György példát mutat, nem alkuszik, cselekszik.

Élete lobogóját lelke legmagasabb pontjára helyezte, erõsen tartja a zászlórudat. Meg-
érdemli a széles e világon szétszórt magyarok szeretetét és tiszteletét, amit az önök szív-
hez szóló, nemes gesztusa – mindannyiunk örömére – jelez.

Isten tartsa tenyerén Bánffy Györgyöt, s ezt a háláját kinyilvánító, jelenért és jövõért 
mûködõ közösséget!
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Az ünnep attól ünnep, hogy emlékezünk: százhuszonöt évvel ezelõtt született Supka 
Géza. A doktor, a professzor, a régész, a mûvészettörténész, a politikus, a lapszerkesztõ, 
az író-mûfordító? Az ember.

Ha összetett egyéniségét egyetlen fogalommal lehet illetni, maga volt a két lábon járó 
csoda, a tudás eleganciája. Hogy õ viselte-e ezt a polgári életet jellemzõ, a mások boldo-
gulásáért mindenét odaadó, csöndességében is „hõsi” maszkot – amelyet a tudomány tor-
nyai színesítettek és nehezítettek –, vagy épp az õ karakteres arcából kölcsönzött vonáso-
kat (hogy emberibbé váljék) a tudomány megannyi ága, nem tudhatni.

Azt viszont igen, hogy erre a kedélyes, nem kevésbé öntörvényû, virgoncságában 
ugyancsak komoly magatartásra – tudósunk a szellem várárkainak bebarangolása mellett 
jókedvében nem egyszer kupléénekesnek és -zenésznek is fölcsapott –, bizton lehet épí-
teni.

Mert aki az Üllõi úti Paradicsom kabaréban barátját, Zubolyt (Bányai Elemért) gitár-
ral kísérte, az Bajcsy-Zsilinszkytõl Márai Sándoron át Itókáig (Bölöni Györgynéig) a leg-
komolyabb ügyekben levelezett. S aki meg – ezer példát hozhatnék – a nagyszentmiklósi 
kincs jelekkel fölvirágzott darabjainak a megfejtésén fáradozott, vagy éppenséggel a Mo-
narchia szerkezetét boncolgatta, nem átallott gyermeki ésszel és hevülettel kis unokájá-
nak, Eszternek mesét fabrikálni. Egész rege-sorozatot a munkáról. Hiszen Méz-anyó 
nem csupán a kicsi arcát simogatta meg, hanem – tündökletessé váló szárnyával – az ég 
felhõinek pázsitosát is, hogy még szemléletesebbé váljék az emberi életet – szolgálatot – 
arannyá tevõ szorgosság.

A cselekvõ lendület.
Supka Gézát mindvégig ez éltette. S élteti ma is. Ezért vette nyakába a világot – Grác, 

Berlin, Stockholm, Róma, Lipcse, Páris, Köln katedráiról hirdette az igét –, ezért állította 
a tudás és a tájékoztatás szolgálatába a csaknem másfél évtizedig (1926-tól 1938-ig) Ady-
val, Pirandellóval, Joyce-szal, Dohnányi Ernõvel, Babitscsal és Swifttel, Szép Ernõvel és 
Ezra Pounddal világító lapját, a Literatúrát. „Minden egészséges nemzeti lét alaptörvé-
nye a gondolat szabadsága” – írta betiltott lapjának a védelmében, mintha ezzel az er-
kölccsé váló megállapítással akarta volna a mennyet, a szabad szellemi áramlás terepét 
aládúcolni. Az õseit is idehíva, hogy kiderüljön, milyen – ezerszer megalapozott – maga-
tartás és gondolkodásmód számára nem termett itt (a harmincas évek végén vagyunk) 
babér.

Supka Mátyás három fiúgyermeke a boroszlói egyetemen végezvén Wittenbergában, 
Luther templomában szenteltetett pappá. Amikor a kései utód a mohácsi vészt követõ 
idõszakra visszatekint, más vészek ellen is harcolva írja a Literatúra hoppon maradt elõ-
fizetõinek (1939. januárius 1-én): „visszatérve a wittenbergai jegyzõkönyvre: nem hin-
nõk, hogy mindazok közül, akik a mai sajtó- és zsidótörvények elgondolói, megszavazói 

SZAKOLCZAY  LAJOS 

A tudás eleganciája
Supka Géza százhuszonötödik születésnapjára
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avagy végrehajtói, csak egyetlenegy is akadjon, akinek õsei már fél századdal a mohácsi 
vész után önkezükkel írták meg az életrajzukat, vagy pláne tudatosan írták vagy írhatták 
le magukról, hogy magyarok és városi polgárok". („A Supka-család tagjai ettõl fogva 
tudatosan és hivatásszerûen élnek a magyar kultúrának. Papok, gimnáziumi és fõiskolai 
tanárok.”)

Az apai ágat találomra böngészve a szabadságharc vörös sipkás katonájával is 
találkozhatunk (Antal Supka Géza nagyapjának fivére volt), az anyai ág pedig – amely-
ben a francia és angol vér is keveredik – olyan nagysággal dicsekedhetik, mint Kazinczy 
Ferenc, aki a polihisztor ükanyjának a sógora volt. (Az ükanya egyik unokaöccse nem 
más, mint Csiky Gergely, a drámaíró.) Ám ez a fényes alapozás sem nyújtott menedéket 
arra, hogy a kedvenc kilátó, a Literatúra megmaradhasson. Aligha van megrázóbb vallo-
más, mint a pálya- és eszmerajznak is tekinthetõ Igentisztelt Elõfizetõink! kezdetû episz-
tola. (Jegyezzük meg, a folyóirat legnagyobb bûne az volt, hogy „mindenkor pártoktól 
mentesen ismertette a magyar szellemiség termékeit”.) „Amikor így sorra veszem publi-
cisztikai munkáimat s kritikai szemmel mérlegelem õket célkitûzésük és elért hatásuk 
dolgában, megint csak azt kell mondanom: ha volt hibám, csak az volt, hogy – közírói kö-
telességemnek megfelelõen – elõre láttam a végzetszerûen esedékes sorsfordulatokat s a 
régi francia politikai axióma értelmében, amely szerint prévoir c’est prévenir, ipar-
kodtam az utakat is megjelölni, amelyeken a legsúlyosabb csapásokat emberi számítás 
szerint megelõzhetjük vagy elkerülhetjük."

Supka Géza közgondolkodói lelkülete nem engedhette meg – bár a tudás eleganciájá-
hoz a kor ízlése szerint igencsak járt a frakk és a cilinder –, hogy az akár legszegényebb is 
szellemi táplálék nélkül maradjon. Ha csak röpke pillanatra fölvillantom, hogy a Litera-
túra 1927 januárjában – nem árt ismételni: a szellemi tisztánlátás reményében – milyen 
elõadás-sorozatot indított, azonnal látni Supka glóbuszának nagyszerûségét. Íme az ak-
kori – késõbb más írókkal, mûvekkel és szellemi irányzatokkal is kiteljesedõ – lista: Pász-
tor Árpád: Vajda János szerelmei; Kosztolányi Dezsõ: Írás, költészet, ihlet; Schöpflin 
Aladár: A magyar irodalom útjai; Balassa József: A reklám szerepe az irodalomban; 
Karinthy Frigyes: Madách Imre; Benedek Elek: Az erdélyi irodalom.

A világ úgy kerek – most nem a szaktudósról beszélünk, hanem az anekdotázó ember-
rõl – ha a könyvismertetõ fölül a humor kocsijára. Kaphatott-e nagyobb reklámot Goethe 
Faustja (öt pengõért a Lantos könyvkereskedésben vesztegették), mint Dr. S – a G – a föl-
vezetõje? Késelés a Retek-uccában. Egy Faust nevû ember leszúrt éjnek idején egy Va-
lentin nevû katonát. Ki hitte volna, hogy ebbõl születik majd meg minden idõk legna-
gyobb drámája. Valószínû, hogy ez a részlet Goethe személyes élményein alapszik, mert 
minden jel arra mutat, hogy fiatalkorában megölt valakit. Ezért tudta késõbb a gyilkos 
Goethe oly vérfagyasztó realitással festeni az utcai késelést.

Kell-e mondani, hogy a Greichen epizód is megtörtént dolog, és a valóság csak annyi-
ban tér el a költészettõl, hogy nem jutott gyermekgyilkossághoz, hanem gondosan elhaj-
tatta. Érdekesnek tarjuk megjegyezni, hogy Goethe lopott, csalt, sikkasztott, homoszexu-
ális és 40-ik életévéig mazochista , aztán szadista volt, egy Schiller nevû középiskolai ta-
nárt megmérgezett. Gyakran szenvedett reumában, amit emberevéssel gyógyított. Mind-
ezek a tények érdekesen dokumentálják a könyv irodalmi értékét, mely kapható Lantos 
könyvkereskedésében.

Íme a tündéri szellem! 1926 Szilveszterét megvidítóan. Ha a humornak van honfogla-
lása – miért ne volna! –, egy évtized múlva egy komoly Supka-ötlet nyomán fölvidítja az 
utcát a nyomtatott betû is. „Az évnek egyik napján, lehetõleg a tavasz vége felé, az iskolai 
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év befejezte elõtt néhány héttel, az ország minden városában és falujában könyvnap ren-
deztessék, amely (…) az írót és a közönséget közvetlen kontaktusba hozza egymással, 
hogy ezen a napon egyszer egy évben a könyvírás és könyvkiadás mûvészete is kimenjen 
az utcára, és pedig ingujjban, közvetlen, bohém formában. Legyen ez a nap a könyv ünne-
pe, nemzeti mûveltségünk manifesztációja, legyen ez a nap a könyv, a tudás, az írás pro-
pagandájának szentelve.”

Supka Géza 125 éve – gondoljunk csak remek mûfordítására, a Hõsi ének Dzsangár-
kánról címû kalmük népeposzra (1941) – folyamatos fölvilágosító példatár. Némely kor-
szakában remek versezetet termõ, amely mellõl a megvilágosító magyarázat sem hiány-
zik. „Itt jól esik most már a régészeti emlékeken túl, határozottan irodalmi formában is rá-
bukkannom arra az erõteljes buddhista mûveltségre, amely Közép-Ázsia törökségére 
annyira jellemzõ a Krisztus körüli századokban, le egészen az iszlám betöréséig. S végül 
szabad talán pár egyszerû szóval arra a mély költõi hangulatra is rámutatnom, amely az 
egész Dzsangár-éneken végighúzódik. Képet nyújt a magyarságnak arról a korszakáról, 
ahová Julian baráttól Körösi Csoma Sándorig sok jó magyar elme fáradhatatlanul kereste 
a benyíló utat.”

A református templom
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Búcsúzom Sánta Ferenctõl a Magyar Írószövetség nevében, az írótársadalom, a bará-
tok, a tisztelõk, az olvasók képviseletében. Búcsúzom a magam nevében is, hiszen életem 
meghatározó élménye volt, hogy megismerkedhettem vele és életmûvével, amely végig-
kísért felnõtt életemben magánemberként és irodalomtörténészként egyaránt, s amely ve-
lem marad mindhalálig.

Sánta Ferenc 1954-ben egy új nemzedék lehetséges vezéralakjaként tûnt fel, s a tehet-
ségek gazdag rajzásában õrizte és kiteljesítette ezt a szerepet. Elsõsorban nem az irodalmi 
életben óhajtott hatást elérni, nem az ahhoz kapcsolódó politikaiban, hanem abban a szel-
lemi világban, amely gondolati és etikai értelemben oly sokszor torzult el a huszadik szá-
zadi magyar történelemben, s amelynek helyrezökkentése rendre százak és ezrek erõfe-
szítését követeli meg. A „hozzáértõ, dolgozó nép” és az iránta való felelõsséget átérzõ író 
minden korban szabadságra vágyakozik, s tudja, hogy ehhez az igazmondás jogának ki-
harcolásán át vezet az út. Amikor a politikában hazuggá vált minden szó, az irodalomra 
várt a feladat, hogy visszaperelje a szavak és a mondatok eredeti jelentését. Sánta Ferenc 
ebben a küzdelemben vállalt kezdeményezõ szerepet. A feladat összetett volt, hiszen a 
társadalom elementárisan vágyott a hitelességre, s az igazság puszta kimondása is gyújtó 
hatásúvá, forradalmi tetté tudott válni, miként ezt 1956 októbere tanúsította. Október 
elõtt és után azonban meg kellett találni azokat az elsõsorban irodalmi közlésmódokat, 
amelyeknek lehetséges a nyilvánosság elé kerülése. S ehhez társult az is, hogy a gyarló 
sematizmussal szemben, amely hol a diktátorokat dicsõítette, hol Októbert gyalázta, új 
poétikai-nyelvi formákkal kellett kifejezni az igazságot.

Ezen a mindvégig keskeny ösvényen Sánta Ferenc eljutott a kívánt célig. Tudta, hogy 
a puszta igazmondás nem teszi nagykorúvá, világirodalmi szintûvé az irodalmi alkotást. 
S ami még eredetibbé teszi munkásságát: tudta azt is, hogy nincsen egyetlen, abszolút 
igazság. Nem volt filozófus, de filozófushoz illõen gondolkodott az igazság fogalmáról, 
amely a tudományban is a legvitatottabb kérdések közé tartozik, s mintha Sánta Ferenc 
regényei az egyértelmûségnek ezt a hiányát a léttapasztalatok alapján meg is erõsítenék. 
Ugyanakkor korántsem relativizálta a fogalmat. Ellenkezõképpen járt el: a politikai erõk-
tõl egyértelmûen elhatárolva magát, folyamatosan azt fejezte ki, hogy az igazságok kö-
zött hierarchikus rend állapítható meg, méghozzá az etikai értékekkel való szembesítésük 
alapján. Ez a hierarchia nem merev: mindig a konkrét helyzet határozza meg, hogy me-
lyik a jó és igaz cselekedet, s melyik a rossz. Felfogása szerint a cél önmagában nem szen-
tesíti az eszközt, különösen a történelemszemléletben nem, hiszen a cél többnyire belát-
hatatlan, s így tévesnek is bizonyulhat. A társadalmak egészével tilos hazárdjátékot ûzni. 
A mindennapi létezés kiélezett helyzeteiben viszont igazolhatónak mutatkoznak olyan 
döntések, amelyek esetében nem a jó és a rossz, hanem a kisebb és a nagyobb rossz között 
kell választani. Sánta Ferenc három regényét s számos elbeszélését olvasva rendre ezek-
kel a kérdésekkel szembesülhetünk feledhetetlenné vált alakok sorsán keresztül. Ezek a 
mûvei következetes rendszerkritikát is tartalmaznak, egyúttal azonban azt is kifejezik, 
hogy az emberiség történelmi útja nem írható le egyértelmû fejlõdésként, inkább meg-

VASY  GÉZA

Sánta Ferenc ravatalánál
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világosodások és elsötétülések hullámmozgásával szembesülhetünk. Sem a reformok, 
sem a forradalmak nem kínálnak megoldást, az emberiség a maga kárán sem képes igazán 
okulni.

Hogyan is kellene élni? Miként, hogy boldogok lehessünk? Sánta Ferenc minden írá-
sának mélyén ott van ez a kérdés is, hiszen az élet egyszeri és megismételhetetlen, s álta-
lában nem a romantikus hõsi halál a célja. A mindenkori társadalom ritkán segíti a szemé-
lyiséget, inkább gátakat emel a kiteljesedés elé. Sánta Ferenc azonban úgy gondolta, hogy 
van mindannyiunk számára járható és igaz út. A kisebb, a belátható közösségekben: a csa-
ládban, a munkahelyen, a faluban, a városrészben telik el életünk, s itt mindenki számára 
adott a lehetõség, hogy igaz ember módján, hasznosan és helyesen éljen, s így minél több 
pillanatát találhassa meg a boldogságnak. S elképzelhesse azt, hogy ott van az Isten a sze-
kéren, az õ szekerén, vendégként az õ szerény hajlékában. 

Sánta Ferenc mûvei nem könnyed, gondot feledtetõ olvasmányok, hanem olyanok, 
amelyek segítik a gondok pontosabb megértését, segítik a helyes válaszok megtalálását. 
Így volt ez fél évszázaddal ezelõtt, így van ma is. E mûvek örök idõszerûségének felisme-
réséhez csak figyelmes olvasás szükséges. 

Az igazi értelmiségi ritkán szokott végleges megelégedettséggel végigtekinteni élet-
pályáján. Sánta Ferencben is erõs volt a kételkedés. S még erõsebb az aggodalom a ma-
gyarság, az emberiség sorsáért. E sors távoli jövõjét nem sejthetjük, de azt tudhatjuk, 
hogy Sánta Ferenc magyar író mindent megtett azért, hogy felelõsen gondolkodó és cse-
lekvõ lények maradhassunk mi magunk és ivadékaink is. A Mester eltávozott közülünk, 
de mûve itt maradt. Nyugodtan pihenhet haló poraiban is: mi megpróbálunk az õ tanítása 
szerint élni. S tudjuk, hogy minden írása a Halálnak halála.

Fûszertartó karcolt és spanyolozott díszítése,
Vincze Sándor munkája, 1847., Savaria Múzeum, Szombathely
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Az apa és a fiú. Egyszerre haltak meg. Mindössze nyolc óra különbséggel egymás 
után. Apám vasárnap (június 22-én) este 8 órakor, Laci hétfõre virradóra. A házban, ahol 
minden anyánk hiányáról beszélt, és amely már a boldog élet szentélyéhez hasonló sosem 
volt, egymás támasza és áldozataként, egymásra utaltan éltek, a betegség közös rabságá-
ban. 

A kórházban ugyanúgy, meztelen, bepelenkázva feküdtek. Hörgõ lélegzetvételük is 
ugyanaz, a testi bénultság mozdulatlansága is, a szemük fátyolos, barna tekintete, a már 
segítséget sem kérõ, mozdulatlan szembogarak. Mindezeken nem látszott, hogy egyik az 
apa, a másik a fiú. Nem látszott, hogy az egyformán megtört két férfiember közt 30 év a 
különbség. 

Vasárnap este, két tenyerembe fogva apám kezét, mint a kézfogáskor, szorítottam 
meg. Ugyanúgy Lacinak; de ebben benne volt, benne volt még a viszontlátás reménye. Az 
elsõ halálhírre, ha feldúlt volt is, lelkem nem háborgott. Szenvedõ öcsémre gondoltam: 
neki túl kell élni… de úgy láttam, a tekintetébõl azt olvastam ki, hogy kár, fölösleges már 
mindenért. A leghosszabban tartó emberi érzés fájó hangján a dal, ami vigaszt ad, ami 
még csupa remény, az a dal neki már nem szól, számára vége a dalnak. Halálhírére földü-
hödtem a fölösleges szenvedésekkel teli világra. Megrázott a bánat: könnycseppek hull-
tak rólam. 

Nem tudtam, Lacikám, nem tudtam benned tartani a lelket. Hogy nincs vége, soha 
sincs vége a világnak. Hogy van remény. Mindig van remény. Nem ezt tanultuk, testvé-
rem, nem ezt, egy életen át, a legnagyobbaktól? 

De mit lehet tenni velünk, ha elhárítunk minden még kínálkozó segítséget. Ha ma-
gunkra hagyatva, bénán, a földre esve is azt kiáltozzuk: „nem kell”. Ha nem hallgatjuk 
meg a még idejében mondott szavakat, a figyelmeztetést, a kiáltást, hogy az alkohol a ha-
zugság világát nyújthatja csak; s hogy az álságok világában mindennek a fordítottja igaz. 

Sivatagi szomjúhozók, csak ott, a sivatagban gondolunk már erre, ahol a lábunk, a ke-
zünk, mozdulatlan testünk úgy fekszik a kórházi lepedõn, mintha a keresztfához volna 
szegezve. Ahol megbénult nyelõcsövünkön nem vagyunk képesek lenyelni már egy 
korty vizet. Mikor száraz szájpadlásunkhoz ragad a nyelvünk, s azt látjuk, hogy priccol-
ják a vizet, de nekünk nem adnak belõle, hogy megmentsenek, nincs egy „valaki”, aki ad-
na egy korty vizet. Ott. Csak ott. Ahol a halál jelenti már számunkra a megváltást, el hisz-
szük végre, hogy az önmagunkkal szemben elkövetett bûneinkért valóban meg kell halni, 
sorsunk utolér. A sivatagban. A morfium szagú szobában. A kórházi ágyon, ahol oly vég-
telen sokára jön el az a perc, az az utolsó pillanat, mikor számunkra az idõ véget ér.

ÓSZABÓ  ISTVÁN

Búcsú apámtól és öcsémtõl
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UART találkozó a 79. Ünnepi Könyvhéten
Június 7-én 14 és 16 óra között, az ünnepi könyvhét keretében, a Heltai Gáspár Unitárius 

Könyvesbolt standja elõtt tartotta meg az UART a soros találkozóját. Az ülést Felhõs Szabolcs, a 
Partium felelõs szerkesztõje vezette, ismertetve a napirendi pontokat. Kitért az eddig elért ered-
ményekre, továbbá felvázolta a távlati célokat. Meg kell említenem, hogy a könyv éves ünnepére 
jelent meg a kulturális folyóirat legújabb száma is.

A létszám ugyan nem volt teljes, de így is népes társaság verõdött össze. Jelen volt Karner Ottó, 
az UART nemrégiben megválasztott elnöke, Biró Albert, a Partium szerkesztõbizottságának elnö-
ke, Léta Sándor, unitárius lelkész, az UART alelnöke, Mátyus Attila, a társaság titkára és egyben a 
lap egyik szerzõje. De a funkcionáriusok mellett jelen voltak más szerzõk is: Oláh András költõ, 
Szirmai Péter író, akinek ekkor jelent meg a „Valami készül Hunniában” címû kötete, Lengyel Já-
nos és Kovács Gábor, kárpátaljai író és esszéista. Utóbbiak egyben a Partium testvérlapjának, az 
Együttnek is állandó szerzõi.

A találkozót, ami hamarosan átcsapott baráti eszmecserébe, megtisztelte jelenlétével Szakol-
czay Lajos irodalomtörténész, Döbrentei Kornél költõ, Pécsi L. Dániel heraldikus, Pozsgay Éva 
újságíró, Ébert Tibor író. A mesterséges határokon átívelõ kapcsolatok ápolása keretében a talál-
kozón részt vett, Sándor Zoltán és Csík Mónika, a délvidéki Sikoly nevû irodalmi lap fõszerkesz-
tõje és állandó szerzõje. A Sikolyban, amely ugyancsak a Partium testvérlapja, legutóbbi számá-
ban számos UART szerzõ munkája jelent meg. Ugyancsak a határokon átnyúló magyar irodalmi 
kapcsolat elmélyítését szolgálta Füzesi Magda, kárpátaljai költõ látogatása. A költõnõ ugyan már 
áttelepült Magyarországra, de továbbra is fõszerkesztõje a Kárpátaljai Hírmondó nevû kulturális 
és közéleti kiadványnak.

Felhõs Szabolcs és munkatársai arról is gondoskodtak, hogy az érdeklõdõk megtekinthessék a 
Partium régebbi és újabb számait. Az idei év vízválasztó volt a kiadvány történetében. A számos 
támogatónak köszönhetõen megújult, színesebbé vált a külalakja. Jobb minõségû papírra nyom-
ják, ez által vonzóbbá vált az olvasók számára. Igaz, hogy a tartalom a legfontosabb, de a külalak 
sem elhanyagolható.

Meg kell még említenem, hogy az UART képviseltette magát a budapesti eseményekkel egy-
idõben zajló nyíregyházi megyei könyvnapokon is. Továbbá az UART tagsága és a Partium szer-
kesztõsége köszönetét fejezi ki a budapesti Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt munkatársainak 
a találkozó lebonyolításában nyújtott elévülhetetlen segítségükért.

L. J.
* * *

Rendhagyó ünnepi közgyûlést tartott május 14-én a Beregi Múzeum Baráti köre. Vendégek 
voltak Dr. Tomcsányi Pál, Dr. Tomcsányiné Szemere Sarolta és Gombita Sándor patrónusok, a 
baráti kör támogatói.

* * *
Május 22-én az Unitárius Alkotók Társasága (UART) tisztújító közgyûlést tartott a székhelyén, 

a Heltai Gáspár Unitárius Könyvesboltban. Az új elnök Karner Ottó író lett. A vezetõség tagjai:
1. alelnök: Felhõs Szabolcs (a folytonosságért és a hagyományok ápolásáért felel)
2. alelnök: Biró Éva (a gazdasági ügyek intézõje)
3. alelnök: Léta Sándor (az egyházi összekötõ, lelkész)
titkár: Mátyus Attila
A tiszteletbeli elnöknek továbbra is Szinte Gábor festõmûvészt választották meg.

* * *
Május 19-24-ig tartott a XVI. Szent István Könyvhét. A 160 éves fennállását ünneplõ Szent 

István Társulat 16. alkalommal rendezte meg a keresztény szellemiségû könyvkiadók hagyomá-
nyos könyvhetét. 22 pavilonban 33 könyvkiadó közel 7000 kiadvánnyal, 80 könyvheti újdonság-
gal és kedvezményes akciókkal várta az érdeklõdõket Budapesten, a Ferenciek terén.

* * *

HÍREK 



P iumart104

Be kell lakni az országot!
Ezzel a jelszóval tartottak eszmecserét a Szatmári Múzeumban május 28-án. A magyar tanya is 

hungarikum! – jelentette ki Lezsák Sándor Mátészalkán. (Az édesanyja is a Nagycserkesz melletti 
tanyabokorból való.)

Le lehet modellezni a kicsibõl a nagyot. Egy mintaszerû tanyavilág minta lehet az egész ország 
számára. A mai tanyavilág pusztulása parasztgenocídium, amit meg kell állítani. Ehhez átfogó, vi-
lágos nemzetstratégia kell! Egy átfogó vidékfejlesztési program még visszafordíthat mindent: él-
hetõ vidék – élhetõ Magyarország.

Új típusú polgári gondolkodást kell meghonosítani! A tanyavilág életképessége (növényter-
mesztés, állattenyésztés, korszerû intézményrendszer) a városi világ érdeke is – hangzott el.

* * *
Búcsú Lévay Botondtól (1933-2008)

Eltávozott tõlünk a nálunk is gyakran publikáló barátunk. A debreceni Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképzõ Anyanyelvi és irodalmi tanszékének vezetõ tanára, s a Református Egyház ku-
rátora volt.

Lévay Botond Szabó Lõrinc kései lírájával foglalkozott, de publikált Juhász Gyuláról, Babits 
Mihályról, Tóth Árpáról, s nagy hatással volt rá József Attila, Pilinszky és Márai gondolkodása is.

1962-tõl 1967-ig publikált rendszeresen, de elsõ verskötete Kõ a szájban 1986-ban jelent meg. 
Ezt követte az Isten, a szobrász (1997) s az Akkor is írsz (2003). Prózai esszé jellegû könyvei: a Hit 
gémeskútja és a Kegyelem illata.

A jó pályakezdés, a hosszú hallgatás után újult meg alkotói kedve. A XX. századi megújítva 
folytatástól jutott el a szabadvers gondolatiságáig, de az Istenhit, s a szilárd értékrend egész pályá-
ján végigkíséri Lévayt.

A halál közelsége nem rendítette meg, keresztényi bölcsességgel fogadta el az elkerülhetetlent. 
Béke poraira, s legyen vele az Úr kegyelme. Tartsuk meg jó emlékezetünkben.

D L
* * *

Meghitt ünnepség keretében rendezték meg a protestáns hétvégét a Biblia éve alkalmából Fe-
hérgyarmaton, június 6-8-án. Az ünnepségsorozat Ismerd meg a Bibliát! Bibliaismereti verseny 
döntõjével kezdõdött a református imaházban. Az egész napos rendezvény a keresztény családok 
napja. Nagy siker volt Varga Miklós szabadtéri koncertje, amelyet a Kaláka együttes követett. 8-án 
hálaadó istentisztelet volt a 340 évvel ezelõtt tartott fehérgyarmati zsinatra emlékezve a zsinat hely-
színén. Az ünnepséget Károli Gáspár mellszobrának avatásával zárták a Biblia éve 2008. alkal-
mából.

* * *
Kolozsvár

A Bulgakov kávéház irodalmi szobájában mutatkozott be a Partium folyóirat június 14-én este 
5 órakor. A szabadelvû protestáns kör részérõl Szalóczy Anita, Szalóczy Béla és Felhõs Szabolcs 
vettek részt. A Partium folyóirat részérõl Felhõs Szabolcs felelõs szerkesztõ ismertette a folyóirat 
történetét és verseket olvasott fel Dusa Lajos, Bakos Kiss Károly és Kürti László alkotásaiból, 
majd a házigazda Orbán János Dénes kapott szót. Meghitt hangulatban zárult az összejövetel, 
amelyen sok érdeklõdõ jelent meg, akik Partium-számokat kaptak ajándékba. A folytatás ez év no-
vemberében lesz.

* * *
„Csodavilágba téved, aki Bereget járja. A Tiszán holdsarlóként megpihenõ táj rétjével, csalit-

jaival, erdeivel megigéz. Beregerdõ – mondjuk – és ami e szó hallatán kinyílik elõttünk, nem más, 
mint egy nép messzirõl hozott szellemi üzenetének ma is élõ öröksége. Mert az erdõ fája elkíséri az 
itt élõt a bölcsõtõl a sírig. A házak, a tárgyak, a templomok, a tornyok századok óta õrzik az itt élõk 
és a fa megbonthatatlan kapcsolatát.” Burget Lajos

Fafaragó népi iparmûvészek kiállítása volt Sárospatakon az Új Bástya kiállítótermében június 
18-án. Csepeli István Kodály Zoltán-díjas és Schmidt Sándor Kapoli Antal emlékdíjas fafaragók 
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alkotásaiban gyönyörködhettek a látogatók. Külön megemlítendõ Csepeli István Cantata 
profana, Népballada 2006, Rege, az Életfa és a Sámán címû alkotása.

* * *
Fesztiválnyitány 

A Határon Túli Magyar Színházak XX. Fesztiválját június 19-én nyitották meg Kisvárdán. Öt 
társulat, a sepsiszentgyörgyi, a révkomáromi, a szabadkai, a beregszászi és a marosvásárhelyi teát-
rum vehetett át díjat. 

* * *
Elhunyt Sánta Ferenc Kossuth-díjas író, életének 81. évében. Sánta Ferenc 1927. szeptember 

4-én született Brassóban, szegény családban. A II. világháború Debrecenbe sodorta. Családja 
fenntartása érdekében elõbb bányászkodott, majd gyári munkásként dolgozott. 1954-ben jelent 
meg a Sokan voltunk c. novellája; 1955-ben szerepelt az Emberavatás c. antológiában, majd 1956-
ban jelent meg elsõ novelláskötete, a Téli virágzás. Leghíresebbek a regényei: Az ötödik pecsét 
(1963), Húsz óra (1964), Az áruló (1966). 1970-ben Isten a szekéren címmel jelent meg novel-
láskötete. 1994-ben esszéit, cikkeit gyûjtötte kötetbe (A szabadság küszöbén).

Kitüntetései: József Attila-díj (1956 és 1964), Arany Nimfa Díj Monte-Carlóban (1970), Kos-
suth-díj (1973), Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje (1993), Magyar Köztársaság Ér-
demrend Középkeresztje (2007).

Sánta Ferencet Szabó Árpád kolozsvári unitárius püspök, Vasy Géza, a Magyar Írószövetség el-
nöke, Fekete Gyula író, Ferencz Éva énekmûvész, Solymosi Zsolt, a kolozsvári unitárius kollégium 
igazgatóhelyettese, Fóris Ferenczi Gábor a kollégium diákja, valamint Ágh István költõ búcsúz-
tatta.

A temetésen a Partium szerkesztõségét Biró Albert és Pozsgay Éva képviselte, akik koszorút 
helyeztek el az író sírjánál.

* * *
Június 27-én a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában Wass Albert tiszteletére ün-

nepi és tudományos emlékülés volt. 28-án Gyõrfi Sándor szobrászmûvész Wass Albert szobrát 
avatták fel a Medgyessy sétányon. 29-én pedig ünnepi istentiszteletre került sor a Nagytemplom-
ban. Az ünnepség végén megszólalt a Rákóczi harang a nagy író tiszteletére.

„Nemzetünk örökkévaló forrása,
minden idõben maga az úristen volt!...
Éljetek vele ti boldogtalanok” (Wass Albert)

* * *
Tõkés-díj születésnapi ajándék

Kisvárdán 1989-ben hozták létre a Tõkés László Alapítványt. A kuratórium évenként egy 
egyéni díjat ad át a magyarság érdekében kiemelkedõ teljesítményt nyújtó személynek. A korábbi 
években többek között Gelu Peteanu román költõ, Ágoston András és Duray Miklós határon túli 
magyar politikusok-írók, Sára Sándor filmrendezõ, Szörényi Levente zeneszerzõ, Kallós Zoltán 
és Benkõ Samu erdélyi tudósok, Tempfli József romániai katolikus püspök, Nemeskürty István 
történész, Orbán Viktor miniszterelnök vehette át kitüntetését, míg a tavalyi díjazott Szabó Magda 
írónõ volt. A 2008. évi tõkés díjat Bánffy György színmûvésznek ítélték oda. A 81 éves színmû-
vész ugyanis június 19-én született, a kitüntetést pedig a hétvégén vasárnap nyújtották át. Tényke-
désérõl, munkásságáról Jókai Anna írónõ írt laudációt, amit a lapunk is közöl.

* * *
Átadták az Árpád-pajzsokat

A kaposmérõi Kassai Lovas-íjász-centrumban adták át július 5-én az Árpád-pajzsokat. A díjat 
a Szörényi Levente által alapított Holdvirágárok Alapítvány hozta létre. Idén elismerést kapott 
Chrudinák Alajos újságíró, Cselényi László, a Duna TV elnöke, Csete György építész, Duray Mik-
lós író, Kassai Lajos hagyományõrzõ és Szervátiusz Tibor szobrász, valamint posztumusz László 
Gyula régész.

* * *
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Július 6-án az Alföldi Unitárius Búcsú a Wass Albertre való emlékezés szellemében zajlott le. 
Az UART részérõl Kincses Zoltán író méltatta a nagy írót, Deák József Wass Albert: Mikor a buj-
dosó Istennel beszél címû versét szavalta, és Zoltáni Zsolt gitáros énekes atyánkfia Wass Albert-
verseket adott elõ. Az ünnepi istentisztelet keretében emléktáblát avattak Wass Albert tiszteletére, 
amelyet a beregi unitárius szórvány 3 fõs delegációja megkoszorúzott (Kósik Attila, Deák József 
és Felhõs Szabolcs).

* * *
„Biblia a családban – család a Bibliában” ökumenikus családi nap a Biblia éve jegyében Kis-

várdán a Várkertben, július 26-án egész napos családi program, melynek keretében ökumenikus is-
tentisztelet, kiállítások, játszóház, Kormorán, Kaláka, Vörös Rébék és egyéb családi rendezvény. A 
Megfeszített rockoperát a kisvárdai református ifjúság adta elõ Százvai László rendezésében.

* * *
Elkelt Kopernikusz könyve

A Christie’s New York-i árverésen Nikolausz Kopernikusz lengyel csillagász 1543-ban meg-
jelent: De Revolutionibus Orbium Coelestium (Az égi pályák körforgásáról) címû könyve 2,2 mil-
lió dollárért kelt el. A kézirat, amely a napközéppontú világmodellrõl szól, csak a szerzõ halála 
után jelent meg. Kopernikusz elméletét, amely a világmindenséget úgy modellezte, hogy a Nap 
volt a központban, nem pedig a Föld, a tudomány történetének legfontosabb hipotézisei között 
tartják számon; a csillagászat és a modern tudományok kiindulópontjának is tekintik. Az egyház 
szerint csak egy elvont matematikai modellrõl volt szó, ezért alig támadta. Galileo Galilei volt az, 
akit a modell valóságként való hirdetéséért késõbb az inkvizíció halálra ítélt.

* * *
Megjelent Oláh András, a Mátészalkán élõ költõ, drámaíró tanár Érintetlenül címû legújabb 

verses kötete a Hungarovox Kiadó gondozásában. A borítót Bócsi Krisztián díjnyertes fotója fém-
jelzi.

* * *
Supka Géza (1883-1956) születésének 125. évfordulója alkalmából az Írószövetség klubjá-

ban kiállítást rendeztek, ahol Szakolczay Lajos méltatta az ünnepelt munkásságát, aki a Magyaror-
szági Unitárius Egyház fõgondnoka is volt, és õ indította el az ünnepi könyvhetet is 1929-ben. Az 
esten bemutatták Supka Magdolna, a könyvhétre megjelenõ Aba-Novák albumát. A házigazda L. 
Simon László, az Írószövetség titkára volt.

* * *
54 éves korában elhunyt Sz. Kima László balmazújvárosi versmondó elõadómûvész, költõ, 

Ószabó István debreceni költõ, alapító fõszerkesztõnk öccse. Önálló mûsoraival Párizsig eljutott, 
de elvitte a verseket a legkisebb magyar faluba is. Az utóbbi 15 évben pályája megtört. A verset, a 
költõk legutolsó menedékét is megfosztotta tõle az új idõk szelleme. A temetési szertartást Balázsi 
László unitárius püspökhelyettes végezte.

* * *
Július 12-én a kisvárdai Várkertben rendezték meg az I. Kisvárdai Bornapot. A programban 

borkóstolás, kézmûvesek bemutatkozása és gasztronómiai bemutatók szerepeltek. Az elsõ bornap 
koncertekkel zárult.

* * *
A Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetsége július 10-13. között rendezte meg 

Egerben XVII. vándorgyûlését Dobó István városa és a kárpát-medencei végvári élet címmel.
* * *

ODFIE színjátszó találkozó, augusztus 1-4.
Ismét kiosztják a Balázs Ferenc különdíjat a színjátszó találkozón, Csíkfalván. Három kategó-

riában kerül díjazás:
1. a legjobb nõi alakításért
2. a legjobb férfi alakításért
3. a legjobb együttes díja
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Az UART vezetõsége nevében Karner Ottó elnök és Felhõs Szabolcs alelnök vesznek részt a 
zsûri munkájában. A nyertesek egy Balázs Ferenc oklevelet, egy emlékérmet és értékes könyv-
jutalmat Partium számokkal kapnak.

* * *
Egyetemes Unitárius Találkozó Szejkefürdõn, augusztus 9-én, ahol a beregi unitárius szór-

vány ünnepélyesen átveszi a felszentelt gyülekezeti zászlót a püspökségtõl.
* * *

Hamar Péter a korábbi nagy sikert arató, Móricz utolsó szerelme címû könyve után folytatja 
az életmû kibontását, ezúttal Tiszacsécséhez kötve az eseményeket. A Kairosz Kiadónál megje-
lenõ Ködösítés nélkül címû könyv öt tanulmányt tartalmaz:

– a Móricz- ingatlanokról,
– a tüzesgép-ügyrõl,
– a népdalgyûjtõ utakról,
– a díszpolgáravatásról,
– a Csécséhez közvetlenül kötõdõ novellákról.

* * *
Elhunyt Osztojkán Béla költõ, újságíró, roma író, költõ. Aktív közéleti szerepet játszott, 

1995-tõl tagja volt az Országos Cigány Önkormányzatnak. Titkára volt az ország egyetlen cigány 
gimnáziumát mûködtetõ Gandhi Alapítványnak is. 1948. február 8-án született Csengerben. 1966-
76 között a Ganz-MÁVAG-ban esztergályos, marós volt, majd 1977-tõl szabadfoglalkozású író-
ként tevékenykedett. Verseiben a cigány és a magyar hagyományok, legendák, mítoszok keve-
redtek. Bari Károly költõ barátja volt.

Nyugodjon békében!
* * *

Az Erdélyi Vándorszínház az idén Tiszaszalkán a Weisz-vendégházban készült fel idei darab-
jára, Kele Fodor Ákos: A kéjvágyó vén szamár címû – Shakespeare-adaptáció alapján írt – vígjáté-
kára.

A darab fõpróbája Tarpán volt, a nagy sikerû premier pedig a vendéglátó Tiszaszalkán, a Falu-
házban. Az UART részérõl Felhõs Szabolcs és Deák József vett részt a bemutatón. A társulat – 
amelyet Csuja László színészvezetõ alapított 2007-ben, a Vajdasági Faluszínház mintájára – innét 
egy hetes turnéra indult Erdély szórványmagyarok lakta vidékeire.

A társulat védnökei: Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke és Czomba Sándor beregi or-
szággyûlési képviselõ.

* * *
Tartalmas eszmecsere zajlott július 20-án Beregszászon, Lengyel János állandó munkatársunk 

lakásán a kárpátaljai Együtt fõszerkesztõje, Nagy Zoltán Mihály, Bakos Kiss Károly költõ, Felhõs 
Szabolcs felelõs szerkesztõ és Lengyel János társaságában.

Megbeszélték, hogy az Együtt bemutat egy válogatást a Partium legjobb mûveibõl; továbbá 
azt, hogy Kürti László helyett Bakos Kiss Károly lesz a Partium költészeti rovatának a vezetõje.
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A Partium folyóirat megvásárolható:

Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt Budapest, Alkotmány utca 12.

Írók Boltja- Parnasszus Kiadó Kft. Budapest, Andrássy út: 45.

Litea Könyvesbolt és Teázó Budapest, Hess András tér 4.

Magyarok Háza Budapest, Semmelweis út 1-3.

Bereg Könyvesbolt Beregszász, Ivano Franko út 19.

Betûbirodalom Kft. Antikvárium Könyvesbolt Debrecen, Jászay Mari út 2.

Antikvárium-Könyvesbolt Mátészalka, Zöldfa út 2-4.

Esze Tamás Gimnázium Mátészalka

Illyés Gyula Református Könyvesbolt Nagyvárad, Jan Calvin 2.

Szent István Könyvesbolt Nyíregyháza, Szent István út 4.

Városi Könyvtár Fehérgyarmat, Kossuth tér 38. 

Városi Könyvtár Kisvárda, Flórián tér 19. 

Balázs József Városi Könyvtár Vásárosnamény, Szabadság tér 5.

"Ibolya" Könyvesbolt Nagykálló, Szabadság tér 15.

Ratkó József Városi Könyvtár Nagykálló, Bátori út 1.

Ennek a számnak a megjelenését támogatták:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
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