
       
 
 
 
 

 

Közlemény! 
 

Kedves Olvasóink! Tisztelt barátai a Bornemisza Péter Társaságnak! 
 
 Köztudott, hogy a BPT nem tart a nyári hónapokban előadásokat. A napról napra alakuló járványügyi 
és törvényi helyzetet figyelemmel követve, folyó évben fenntartjuk magunk számára annak lehetőségét, hogy, 
amennyiben kivitelezhető, nyári előadást szervezzünk.  
 A Bécsi Posta, melyen keresztül meghívóinkat Önökhöz eljuttatjuk, nem jelenik meg a nyári 
hónapokban. Jelen, májusi, számunk után, a következő szám a szeptemberi. Amennyiben a nyár folyamán 
lehetőségünk adódik előadásszervezésre, az érdeklődőkkel való kapcsolattartás egyetlen módozata a 
drótpostán keresztüli kommunikálás. A Bécsi Posta leghátsó oldalán hónapról-hónapra felhívtuk olvasóink, 
illetve az előadásaink iránt érdeklődők figyelmét, hogy küldjék meg e-mail elérhetőségüket a 
bornemisza@gmx.at címünkre. Most ismételten: 
 

 Tisztelettel felhívjuk mindazok figyelmét, akik előadásaink iránt érdeklődnek,  
hogy e-mail címük megküldésével tegyék lehetővé számunkra, hogy az  

előadások időpontjáról, előadóiról, témájáról, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos törvényes 
rendelkezésekről értesíthessük Önöket! 

 
 Itt és most ragadjuk meg az alkalmat, hogy megköszönjük mindazoknak az adományát, akik a Bécsi 
Posta áprilisi számával együtt megküldött csekket kézhezvéve a Bornemisza Péter Társaság javára adakoztak. 
Köszönjük szépen! 
 A mihamarabbi találkozás reményében, üdvözlettel,           a BPT elnöksége. 

 
 

 Nem kétséges, történelmi időket élünk. Valamivel több, mint egy éve, tavaly tavasszal jelent meg ez az 
írás. Érdemes visszapillantani, felidézni a tavalyi tavasz hangulatát, feleleveníteni, hogy mit és hogyan láttunk 
akkor. Rákérdezni, hogy azóta mi változott bennünk és a világban… kz 
 

Karantén 
 
 Quaranta giorni. Negyven nap. Nem a bibliai hosszas esőzésre gondolok itt most, mely a Vízözönhöz, majd az 
emberiség és minden más teremtett lény teljes kihalásához vezetett volna, ha Noé apánk – Isteni sugallatra – csónakot 
nem épít és be nem tereli a természetrajzi lexikonok összes fajtáját annak a gyomrába. 
 Quaranta giorni, vagyis a negyven nap, itt most a Velencei Köztársaság azon 14.-15. századi intézkedésére 
vonatkozik, miszerint a messzi tájakról hazatért kereskedelmi hajók legénységének még pontosan negyven napig a 
hajón kellett várakoznia a kikötőben, nehogy a messzi tájakról valami szörnyű járványos betegséget Velencébe 
behurcoljanak. Nem lehetett könnyű ez a negyven nap! Képzeljük el: több éves tengeri út után még negyven napig a 
hajón ücsörögni, miközben a feleségek, vagy a híres velencei kurtizánok csábosan integettek a partról…    
 Ma sincs könnyebb dolgunk. Megint járvány dúlja nemcsak Velencét, hanem az egész világot. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO), most óvatosabb volt, mint tíz éve, nem sietett a Világjárványt kikiáltani. Aztán mégiscsak 
megtette, teljesen jogosan, ha a koronavírus elterjedési térképére és a számadatokra nézünk.  
         A járvány Kínában kezdődött, de nem csak a vírus, hanem az ellene meghozott drasztikus intézkedések is onnan 
terjedtek el világszerte. Elméletileg, ha minden egyes egyént hermetikusan elszigetelünk a másiktól – a járvány gyorsan 
lecseng. Ez egy olyan járványügyileg ideális állapot, melyet csak kemény, de jól szervezett diktatúrák tudnak megte- 
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remteni. Kína – miután a vírust a kezdetekkor lehazudta, ezért elterjesztéséért is felelős – a későbbiekben kiválóan 
teljesített. Hatalmas területen, eredményesen működtette a quaranta giornit, vagyis a karantént – a napokban be is 
jelentették a járvány végét. Persze, ha hihetünk nekik, és ha a jövő nem hoz újabb csalódást.  
 Ha nem is okoz csalódást, mégis meghökkentő – régies, de talán még érvényes terminológiával szólva – a 
Szabad Világ vezetőinek, politikusainak, polgárainak a viselkedése. A civilizált világ globalizált 21. századában, nem 
kis meglepetésre, Európa és Észak-Amerika középkori reflexek alapján intézkedik: a határokat mindenütt lezárva, 
becsapta az ajtót a potenciális vírushordozók orra, de nem a vírus előtt, mert az már rég nem ante portam, hanem a 
falakon belül van. Ez a koronás vírus, mindenféle más miazma elődeihez hasonlóan, az embert, a teremtés koronáját, 
igen csúnyán megtréfálta és trónjáról könnyedén lerángatta. Ismét kezdhetjük elölről: beletelik kis időbe, míg újra 
felépítjük a magunk Homo sapiens-i nagyszerűségéről szóló megdönthetetlen mítoszainkat – a következő 
mikroszkopikus kihívónk megjelentéig. 
 A fejlett országok igazi struccpolitikát folytatnak, megspékelve egy jó adag rettegő nacionalizmussal. Fel sem 
merül a baj koordinált együttes kezelése. Mindenki határsáncai mögé húzódik és igyekszik a helyzetet valahogyan 
kezelni.  
 Ha összehasonlítjuk a történelmi illetve az újkori járványok alatt kialakult helyzetet, első pillantásra komoly 
különbségeket veszünk észre. Második ránézésre, a mindenkori emberek és társadalmak reakciói zavarbaejtően 
ugyanazok. Nagy különbség, hogy elődeinknek közelről sem volt esélye a járványokra felkészülni: nem ismerték mi 
okozza őket, nem tudták hogyan terjednek, honnan jönnek? Mivel mindez az ismeret hiányzott, fogalmuk sem volt, 
hogyan hárítsák el betörésüket, lassítsák elterjedésüket vagy enyhítsék-kezeljék a tüneteiket. A régiek előnyére szolgált 
– pontosan sebezhetőségük miatt –, hogy hittek az Isteni gondviselésben és a csapások sorsszerűségében is. Kevesebbet 
szenvednek azok, akik elfogadják, beletörődnek, hogy ez a dolgok menete, vagy jogos az Isten haragja. Egyébként is, a 
legsötétebb órában is, tele voltak reménnyel: ha buzgón imádkozunk, áldozunk, vagy mezítlábas körmenetekben 
vezeklünk, Isten megszán és megsegít. 

 A spanyolnátha idején – 1917-18-ban – már valamivel 
felkészültebbek, de továbbra is tájékozatlanok voltunk, a szó 
szoros értelmében. Háború lévén, egész Európában működött a 
cenzúra, egyedül csak a semleges Spanyolországban írhatott a 
sajtó a járványról. Innen a spanyolnátha elnevezés. Később már 
a csapból is a járványra vonatkozó hírek folytak. Sok tízmillió 
halottat nem lehetett letagadni! 
 Eltelt száz év és most újra itt vagyunk: világjárvány 
dühöng és világszerte szedi áldozatait. Ma jól megalapozott 
tudományos ismereteink vannak, és az emberek nagy része is 
hozzáfér minden információhoz. Ez a szorongáson mégsem 
sokat segít, a világszerte elterjedt pánikvásárlások, illetve a 
kormányok kapkodó intézkedései ennek a legjobb bizonyítékai. 
Mai tudásunk meglehet korszerű, de reakcióink még ma is 
ősrégiek. 
 Az elmúlt napokban a járvány legyőzésére két fő 
stratégia körvonalazódott. Az első a kínai modell. A legtöbb 
állam világszerte ezt igyekszik alkalmazni: a teljes lezárás, 
elszigetelés, a terjedés minden áron való megakadályozása. 
Sajnos, aki nem erős, ne fitogtassa az erejét, mert pórul jár. 
Biztosan sokan hallottak Mao ce-Tung hírhedt, 1958-as, verebek 
elleni háromnapos írtóhadjáratáról. Három napig, felső 
utasításra, de belülről jövő, egyetértő lelkesedéssel, Kína teljes 
lakossága a verebeket irtotta, kiváló eredménnyel. Ilyesmit 
csakis Kínában és kínaiakkal lehet véghezvinni. A koronavírus 
miatt is Kína teljes lezárást rendelt el Wuhan városban, illetve 

Hubei tartományban, és az valóban teljes lezárást is jelentett – két hónapra. A rendeletek végrehajtását drákói szigorral 
gyakorlatba ültették, ellenőrizték a hatóságok. Úgy tűnik, működött, a járvány elmúlt.  
 Nyugat-Európa országai is bezárnak, lezárnak, a hatékonynak tűnő kínai stratégiát próbálják alkalmazni. Éppen 
most, hogy ezeket a sorokat írom, az osztrák kormány a már napok óta meghirdetett rendkívüli állapot további 
rendkívüli szigorításait vezette be. Amolyan bécsi keringőt lejtünk a forró kása körül. Mostantól nyilvános helyen 
legtöbb öt ember csoportosulhat, és szinte semmilyen körülmények között nem hagyhatják el otthonukat az emberek. 
Kivéve ha… Ezt a „kivéve ha”-t a rendőrség, katonaság szigorúan ellenőrzi. Nem szabad például játszótérre vinni a 
gyereket, mert mostantól 3600 eurós büntetés jár érte. Színházak, mozik, vendéglők, minden egyéb üzlet napok óta 
zárva, viszont a szupermarketek nyitva vannak, hiszen enni kell. Én személy szerint akkor már inkább egy színházban 
kapom el a vírust, mint egy Lidlben vagy Billában, de ez természetesen ízlés dolga. 

 (folytatás a 3. oldalon) 
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A Bornemisza Péter Társaság ezúton tudatja,  

hogy a koronavírus-járvány miatt 
a vasárnap, 2021. június 13-án 17:30 órára tervezett előadást 

 
E L H A L A S Z T J A. 

 
Előadásaink látogatóitól, akiknek egészsége számunkra rendkívül fontos, megértést 

kérünk. 
 

A mielőbbi találkozás reményében mindenkinek jó egészséget kívánunk. 
 
 

(folytatás a 2. oldalról) 
 A másik modell, az angol modell, a Boris Johnson-féle stratégia, mely a tudományos alapokon nyugvó orosz 
rulett iskolapéldája. A tudományos alapot ehhez az úgynevezett nyájimmunitás képezi, mely röviden azt jelenti, hogy 
elég egy populáció hetven százalékát egy ragályos betegség ellen beoltani, a teljes populáció védetté vállik, azáltal, 
hogy megszakítjuk a ragály terjedési láncolatát. Jól hangzik, mégis orosz rulett is, mert itt nem oltáskampányról, hanem 
arról van szó, hogy a járvány ellenére, az élet mehet tovább, nem tesznek semmiféle óvintézkedést, hagyják a lakosságot 
megbetegedni, hogy kialakuljon a szerzett immunitás. Bizonyos immunis kritikus tömeg elérése után a járvány magától 
kialszik. Ennek persze ára van: Boris Johnson azt is megemlítette, hogy sokan időnek előtte elvesztik majd szeretteiket, 
legrosszabb esetben félmillió halottal kell számolni. Igen, ezt mondta és az angolok egyelőre nem háborognak. Tény, azt 
senki nem tudja, hogy a járvány lefolyása hogyan alakul majd, de az már előre látható, hogy mindenhol ahol a 
félbezárások, féllezárások, a megelőzés szempontjából elégtelen, félmegoldását választották, a gazdaság hosszú távra 
kiható nagy csapásokat, csődtömeget fog elszenvedni. A társadalmi szövedék felfoszlásáról, a közbizalom 
megrendüléséről nem is beszélve. Lehet, hogy Anglia majd többet temet, de jövője esetleg sokkal inkább biztosított 
lesz. Az egyének felől nézve ez a szívtelen, racionális megoldás, nem lehetetlen, hogy a társadalom egésze számára a 
járható utat fogja jelenteni. Mindenesetre, szerencsejáték és szociáldarwinizmus szaga van a dolognak. Legyen enyhítő 
körülmény: a legveszélyeztetettebb korcsoportot, a hetven év fölöttieket, hivatalból hazaparancsolnák, mondván, négy 
hónapra ne hagyják el az otthonukat.  
 Minden vészhelyzet kihozza az egyének és társadalmak igazi karakterét. A járvány miatt a határok lezárásának, 
a szabad utazgatás, turizmus betiltásának, a vásárlás felfüggesztésének, az otthonülés elrendelésének beláthatatlan lelki, 
társadalmi következményei lesznek. Állandóan nyüzsgő, folyton száguldozó, türelmetlenül új élményekre vágyó 
globális falunk nehezen fog lecsendesedni. Kérdéses, hogy a Memento Mori mostanság ismét nagy tömegekre ható 
közösségi élménye mennyi bölcsességet hagy majd maga után? Mindenképpen jó hír, ha mi, emberek, nem is, bolygónk 
az utóbbi napokban valamelyest fellélegzett. Műholdfelvételeken látni, hogy amióta az emberi tevékenység 
visszafogottabb, máris tisztul a levegő, és a velencei kanálisok évszázada folyamatosan felkavart vize – azt mondják – 
tiszta patakhoz kezd hasonlítani! Jó lenne erre a kedvező fejleményre a járvány lejárta után is emlékezni és tanulni végre 
valamit a ránk szakadt bajokból… 

Másréti Zoltán: Ismeri Ön Freudot? Brassói Lapok kiadása, Brassó, 2020 
 

Szentlélek 
 

„Kiárasztom rátok Atyám ígéretét...” (Lukács 24,49)  
 
 Ha fehér galamb lett volna, még azt hiszem, hogy a Szentlélek. Csak egy közönséges fekete szárnyú, 
fehér ingmellű molnárfecske volt. Berepült a templom tágranyitott főbejáratán. A reggeli misén résztvevő pár 
öregasszonyt leszámítva, hétköznapokon egész nap senki nem tér be a templomba. Én nem is bánom. 
Templomszolga vagyok, szeretem a magányt és a csendet. Körülöttünk a nagyváros zajosan sürög-forog, de 
itt bent csend honol. Csak néha reccsen egyet és visszhangzik nagyot a hőtágulástól a templom, bizonyítva, 
hogy e tárgyi világból való, akkor is, ha egy másik világ székhelye van benne. 
 A fecske berepült. Én az oltár előtt, a feszület alatt mostam a márványpadlót. Felnéztem és elbűvölve 
figyeltem a madár hajmeresztő mutatványait a magasan felfüggesztett csillárok között. Mintha Jézus is 
mosolygott volna a kereszten.                  (folytatás a 4. oldalon) 
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 Teltek az órák, dél lett, és a festett üveg ablakokon besütve a nap színes fénypászmákat vetett a 
falakra. A fecske csak írta végtelen köreit a magas mennyezet alatt. Sokáig.  
 Valami koppant. Egy erős fénynyaláb elvakíthatta a fecskét, mert nekiütközött az egyik csillárnak. 
Elkábult és, mint telitalálatot kapott harci repülőgép vagy lenyilazott sólyom zuhant a padló felé. Az utolsó 
pillanatban, mikor szárnya már súrolta a kemény, hideg márványt, erőre kapott és fellendült ismét a 
mennyezet alá. Nincs Isten teremtménye, aki ezt utána csinálná! Hálásan néztem a megfeszített Jézusra, 
mintha köze lett volna a dologhoz.  
 Sokat dolgoztam, elfáradtam. Leültem egy zsámolyra az oltár mellé, onnan néztem a templomhajóban 
órák óta repdeső kis fáradhatatlant. Ideje lenne, hogy kirepüljön az ajtón. Mire vár? A falusi istállókban ki-be 
röpdösnek a fecskék, nem maradnak bent sokáig a jászol fölött. Estig nyitva még a tágas templomajtó. Repülj 
ki rajta fecskemadár! Menj, isten hírével.  
 Figyelmesebben odanéztem, és feltűnt, hogy határozottan lassul a fecske repülése. Elfáradt volna? 
Soha nem gondoltam arra, hogy a fecskék is elfáradnak egyszer. Gyermekkoromban, a kövér májusi fűben 
hanyattfekve, órák hosszat néztem a magasságos kék egek végtelen távlataiban száguldozó vidám, fekete 
pontokat. Ma, idősödő emberként is, szívesen nézem őket. Ellenálhatatlan vágy fogott el hirtelen: ha a fűbe 
már rég nem is fekszem hanyatt, de most ledőlök a szőnyegre, úgy figyelem a röpködő madarat. Sokáig 
néztem amint tökéletes köreit, nyolcasait írja a levegőben. Aztán kicsit elbóbiskoltam.  
 Fájdalmas csivitelésre riadtam fel. A templom visszhangzott! Kis időbe telt, míg rájöttem, mi történt? 
A fecske irányt tévesztett és becsapódott a nagy orgona sípjai közé a karzaton! A borzalomtól végigfutott a 
hideg a hátamon. Felsiettem a karzatra. A kétségbeesett hangok az orgona belsejéből jöttek. A hangszer mögé 
kerültem és ideges, remegő ujjakkal kinyitottam az 
orgonaszekrényt. Arra számítottam, hogy a fecske, mint egy 
csapongó denevér, az arcomba repül. A csivitelő sikoly 
elhallgatott. Nem történt semmi. Bizonytalan, halk 
kaparászást hallottam csak, de az is lehet, hogy a templom 
egere volt az. Lámpát gyújtottam és benéztem a nagy 
orgonasípok szálfaerdejébe, a kis sípok ezüst csalitosába. A 
lámpám fényét megsokszorozó csillogáson, csillámláson 
kívül semmi mást nem láttam. Lementem az oltár elé, 
felnéztem a karzatra. Az orgona megint felsikoltott! Megrázó 
volt és rettenetes. Egész testemben remegtem. Szemrehányón, 
néma könyörgéssel fordultam Jézus felé: - Hogyan? A te 
templomodban? - aztán fennhangon kértem: - Segíts! 
- Meg vagyok feszítve, nem látod? - válaszolta. - Hogyan 
segíthetnék? Én nem mehetek fel a karzatra. Te szabad vagy! 
Felszaladtam ismét, de minden ugyanúgy megismétlődött, 
mint első alkalommal. 
 Már tízszer megjártam sikertelenül a karzatot. 
Kifulladtam és a munkaidőm is rég lejárt. Alkonyodott. Ha 
bejön a pap, nem lesz könnyű megmagyaráznom, mit keresek 
én itt ilyenkor a templomban. 

Kimerülten lerogytam az oltár elé. Az orgona, a fecske 
elhallgatott. Mélységes mély csend volt ismét, úgy ahogyan 
azt szeretem, de ennek a csendnek most nagy ára volt. 

Hirtelen haraggal Jézus felé fordultam és rákiáltottam: -Tegyél csodát!  
 Fáradtan rám nézett és felsóhajtott: - Mind ugyanazok vagytok évezredek óta. Ha valami erőtöket 
meghaladja, máris kéritek, követelitek, sürgetitek a csodát.  
- Nem sajnálod az ártatlan fecskét, Uram? - suttogtam. 
- Nem sajnálom, válaszolta. És te sem! 
- Én sem?! - kérdeztem vissza. - Én sem, mondod? Hát ki szaladgál itt órák hosszat fel-le a karzatra, az 
orgonát egyfolytában nyitogatja, hátha megmenthetné a kis madarat? 
- Igen, azt látom, ahogyan fájdalomtól meggyötörve valóban szaladgálsz, de te is tudod, hogy ez nem elég. 
Már az út elején megálltál és aztán tőlem várod, hogy kudarcod megoldja. 
- Mi mást tehettem volna? - kérdeztem én elképedve.                                                   (Folytatás az 5. oldalon)  
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- Miért nem szedted szét az orgonát. Síponként, egyenként, lassan, figyelmesen, óvatosan – míg a madár 
megmenekül. Most halott. Talán megmenthetted volna… 
- Szétszedni az orgonát… - leesett az állam a döbbenettől. 
- Igen! Miért nem tetted meg? 
- Nem szedhetem szét az orgonát… - dadogtam – egy fecskéért… Egy csecsemőért, egy emberéletért 
biztosan, de egy fecskéért?... 
- Mi a különbség?! Akkor sem biztos, hogy élve, épen megmenekül, de te akkor mindent megtettél volna, 
amit megtehetsz, anélkül, hogy tőlem vársz csodát és nekem teszel szemrehányást. 
- Jézusom, ha szétszedem az orgonát nagy bajba kerülök, börtönbe, esetleg elmegyógyintézetbe, ha kiderül 
mit tettem egy közönséges molnárfecskéért. 
- Nem volt közönséges molnárfecske! Pontosabban az volt, de ő most már a te élő lelkiismereted. Hiába nézel 
fel rám, a Feszületre, mint a többi ember. Régen volt már, hogy ti ide engem felszegeztetek! Rég nem 
emlékeztek már az én, de még a saját fájdalmatokra sem, melyet megfeszíttettetésemkor még elevenen 
megéltetek, kétezer éve. Ezentúl bármikor lépj is be a templomba, felnézel az orgonára, és a tökéletes 
csendben újra meg újra átéled az elveszett madár halálsikolyát. Tombolhat, zúghat az orgona, te mégis az 
egyetlen fecske sikolyát fogod hallani, mely, ha tavaszt nem is hozott a világra, de felrázott, megérintett téged. 
Áldozata nem volt hiábavaló… 

Másréti Zoltán, Bécs - 2021 
Haza a fazékban 

 
 Mindenhol jó, de legjobb otthon – tartja a mondás. És igaz. Nagy mobilitású, globalizált világunkban azonban, 
sokak számára megfakult és jelentőségét veszítette a kérdés: hol vagyunk otthon? Mi, Tamási Áron óta hisszük, hogy 
szerencsés esetben azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Megfordítva: ha otthon vagyunk benne, 
akkor nem hiába vagyunk ezen a világon. Azok a boldog kiválasztottak, azt hiszem, akik soha nem hagyják el 
szülőfalujukat.  
 Akik elhagyták mégis, azok állandóan azt kérdezik maguktól: hol vagyok otthon? Eufemizálnak: azt mondják 
itthon és otthon, pedig az embernek két otthona nem lehet. Csak egy vagy egy sem. Csakis a valódi világpolgár az – 
nagyon ritka fajta! –  aki mindenütt otthon van, de erre születni kell. Bohém emberek is előadják a számot – mármint 
mindenütt otthon lenni –, de a legtöbbször ennek sírás lesz a vége. 
 Az otthon legrealistább meghatározását egy kolozsvári származású hajdani barátomtól hallottam. Választott 
városában, Sümegen, a helyi szőlőhegy könnyű asztali bora mellett, honvágyát leplezve, fátyolos hangon azt mondta 
nekem: ott van az otthonom ahol a számlákat fizetem. Vérfagyasztó meghatározás, viszont – ha nem vagyunk 
romantikus alkat – egészen közel áll az igazsághoz. És mi van akkor, ha nem tudom a számlákat fizetni? Akkor sehol 
sem vagyok otthon? Vagy, Tamásit parafrazálva, azért lennénk a világon, hogy valahol a számlákat fizessük benne? 
 Aki elhagyja otthonát – szabad akaratból vagy kényszerítés által – és nem tér már oda vissza, annak az otthon és 
a haza fogalmai hamarosan összemosódnak. Ha ráadásul még más nyelven is él, az anyanyelve is azonnal otthona és 
hazája lesz egyaránt.  
 Az emberek érzékenysége nagyon különböző. Attól is sok függ természetesen, hogy valaki hogyan boldogul, 
hogyan érzi magát új helyén általában. Bárhogyan is legyen, az emigránsok, disszidensek, vendégmunkások, a 
kitelepülők mindannyian hajlamosak a fazékba menekülni. Igen! Rövid távon sokan alkohollal, dohányzással vagy 
munkamániával igyekeznek kezdeti erőteljes honvágyukat és szorongásaikat enyhíteni. Hosszabb-rövidebb idő eltelte 
után, miután megnyugszanak egy kicsit, végül mindannyian a konyhában kötnek ki. Számtalan élettörténetet hallottam 
már a fehér asztal mellett. Az egyik fő motívum, hogy patriarchális férfiemberek, akik „otthon otthon” egy tojásrántottát 
nem készítettek volna, új világukban gourman szakácsokká váltak. Annak idején – otthon – testük vonalaira aggályosan 
figyelő hölgyek, új életükben nagymamáik receptjeit cserélgetik, készítik, kóstolgatják és nem figyelnek már annyira 
fölös kilóikra. Mihelyt kinyitják a szakácskönyvet – otthon vannak benne. 
 Minél távolabbra vetődik az ember, egy másik kontinensre például, annál tudatosabban őrzi a hagyományait, 
köztük elsősorban a kulinárisakat, mert az otthoni ízek-illatok szolgálatkész dzsinnként hazavarázsolják az embert. Ez 
akkor is így van, ha a receptek, ételek, kisebb-nagyobb mértékben torzulnak – elsősorban a szükséges eredeti 
alapanyagok beszerzésének nehézsége, vagy a receptek pontatlansága miatt. Ilyenkor a régi receptekbe új alapanyagok, 
eljárások épülnek be. Én láttam már olyan amerikai magyar töltöttkáposztát, hogy a székely faluból, ahonnan hajdanán 
az ősei elszármaztak, biztosan kihajtották volna a szakácsot, mint egy rossz papot. Ott viszont mindenki az ujját és a 
szájaszélét nyalta, nem győzött az otthoni ízekkel betelni.  
 Minden nép fiára, lányára jellemző a hazának gasztronómiai utakon való felkeresése. Különösen a híres és nagy 
nemzeti konyhák polgáraira jellemző az ízek-ízharmóniák világszintű, már-már imperialista, képviselete. Saját 
ismeretségi körömből, egyik érdekes példa erre, egy elzászi születésű, de magát franciának valló, tizenegy nyelven 
folyékonyan beszélő üzletasszony, aki sikeres vállalkozást és szép családot alapított az akkor még boldog időket élő 
Venezuelában.  
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Félévszázados ottani élete folyamán, az asszony mindenhez könnyedén alkalmazkodott. A család elsősorban spanyol 
nyelven élte életét, és mind üzletileg, mind társadalmilag kiválóan érezte magát a dél-amerikai országban. Az 
asszony egyetlen dologból nem engedett: a francia konyha fölényéből, egyeduralmából. Minden vasárnap délben 
ötfogásos, törzskönyvezett francia ebédekkel traktálta családját. Mikor gyermekei felnőttek és egyetemre járván 
évfolyamtársaik, barátaik révén végigkóstolhatták a bennszülött arepák, hajacák és tacok nagy választékát – kitört a 
belviszály. Az anya könnyedén megbocsátotta gyermekei vagy férje bármely gyengeségét, kivéve, ha hűtlenek lettek 
francia főztjéhez – még ha egyetlen vasárnapi ebéd erejéig is. Amit furcsállok, hogy meggyőződéses francia konyhai 
sovén létére az asszony egyik kedvenc étele, melyet szívesen és remekül is készített, a Wellington-szelet volt. Az 
ételt arról az Arthur Welleslayről nevezték el, közismert nevén Wellington hercege, aki Waterloonál megverte a 
francia hadistent és zsenit, Napoleont. 
 Mi is, magyarok, méltán vagyunk büszkék nemzeti konyhánkra, ételeinkre. A gulyás, a paprikás és a pörkölt, 
no meg a halászlé központi szerepet játszanak bármely a hazától távolbaszakadt magyar társaság honfiúi és leányi 
bújának megenyhítésében. Egy kellőképpen paprikázott, éppen a szükséges mértékben odakapatott 
borjúlábszárpörkölt mellett még az Antarktiszon is otthon érezné magát a magyar. Persze csak akkor, ha két kupica 
pálinka indítja, majd egy jó kancsó bikavér kíséri az 
étkezést. Ilyenkor nem csak az ősökről meg a 
szülőföldről regélnek egymásnak az emberek, de 
recepteket is cserélnek, mégpedig olyan gyöngéden, 
ahogyan szülő mond esti mesét gyermekeinek. Egy-
egy szépen, illatosan elmesélt recept, még ha az elején 
könnyet csal is a szemekbe, képes álomba ringatni a 
honvágy fájdalmát. 
 Jut eszembe, könnyek. Tucatnyi 
meghívottjának nagy vacsorát rendezett félig olasz, 
félig osztrák származású, idős barátom. Tehetséges, 
szenvedélyes szakács, tobzódtunk a rafinált 
élvezetekben. Nem tudom hányadik fogás után, 
könnyekig meghatódva hatalmas, gőzölgő fazekat 
helyezett az asztalra. Mielőtt leemelte volna a fedőt, 
meghatódva elmondta: utoljára gyermekkorában volt 
alkalma ebből a kolbászból, egy kis emilia-romagnai 
falu helyi specialitásából, falatozni. Most sok év után 
hozzájutott, és ma este meg akarja velünk, barátaival a 
különleges ételt osztani. Örömmel és gyanútlanul 
vártuk a fedő alatt megbújó meglepetést. Szörnyű volt! 
Én tényleg bármit és általában élvezettel megeszem, 
de ez alkalommal majdnem én is bedobtam a 
törölközőt. Valamilyen nyúlós, zselészerű, enyhén 
büdös nyákos massza volt hurkaszerűen megtöltve és 
lobogó fűszeres vízben felfőzve. Hidegen talán, 
fagyasztva, sok csípős mustárral és tormával még 
elment volna, de ebben a formában háborgott tőle a 
gyomrunk. Így vagy úgy, de mindenkinek sikerült 
valahogy diszkréten az adagjától megszabadulni, senki 
nem ette meg azt. A szobában szaladgáló két kutya 
meg három macska jóllakott estére. Öreg barátom nem 
fogott gyanút. Én, mivel mellette ültem, 
udvariasságból nagy nehezen legyűrtem adagomat és 
megkönnyebbülten a magyar boroshordók kiválóságáról tartottam kiselőadást. Barátom közben, megállás nélkül, 
különleges húskészítményét, illetve örömkönnyeit nyelte. Hirtelen áriába kezdett, hogy ugye, milyen finom a nyákos 
kolbász? Szemmel láthatóan az ízek-illatok szárnyán hazaérkezett falujába és engem is magával akart vinni: kitett a 
tányéromra még egy darabot.  
- Örömmel megosztom veled, mert látom, hogy ízlik és szereted! - ölelt át meghatódva. Körülöttem forgott a világ. 
Emberfeletti erőfeszítéssel legyúrtam az újabb adagot, majd az asztalról kétségbeesetten felragadtam a pálinkát és 
egyszuszra kiittam felét az üvegnek. Egy perc múlva hazaérkeztem Székelyföldre. Anyám éppen azt kérdezte, mit 
ennék ebédre szívesen: véres- vagy májashurkát?... 

Másréti Zoltán: Ismeri Ön Freudot? Brassói Lapok kiadása, Brassó, 2020 
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PÜNKÖSDI KIRÁLY 
 

 A pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink. A 17. század végén és a 18. század elején 
a huszárezredekben „májuskirályt” választottak. A közmondás is ismert: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A 
többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott. A múlt 
századi szokásgyűjtemény részletesen közöl egy lovasversennyel történő pünkösdi királyválasztást a 
Dunántúlról. A győztest és lovát virágokkal és szomorúfűzágakkal borították be. „Egy évig azután őt nevezik 
pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. 
A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen 
rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha netán valami apró 
vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig”  
(Réső Ensel 1867: 217).  

 
 
      Tarnamérán pünkösdi királyt és királynőt választottak. A lányok fehérbe öltöztek, a legények gyolcsinget, 
gyolcsgatyát vettek fel, árvalányhajas kalapban, kislajbiban mentek a lányok után. Táncoltak és énekeltek a 
házaknál. Pénzt és ennivalót kaptak, amit elosztottak, illetve közösen elfogyasztottak. Énekük: 
 
 

Mi van ma, mi van 
ma piros pünkösd napja. 
Holnap lesz, holnap lesz, 

a második napja. 
Királyné pálcája, 
szálljon a házára, 
ha nem a házára, 
az úr asztalára. 

 
Lányok ülnek a toronyba, 

arany koszorúba. 
Arra mennek a legények, 

sárga sarkantyúba, 
levenném a süvegemet, 

annak örülnétek. 
Királyné pálcája, 
szálljon a házára, 
ha nem a házára, 
az úr asztalára. 

(Papp L. gy. 1958) 
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ELŐZETES 
 

      A Bornemisza Péter Társaság, a nyár folyamán, a következő két rendezvényt szeretné megtartani: Biró 
Enikő (adjunktus, Marosvásárhely, Sapientia EMTE): A kissebségi anyanyelv és a kétnyelvűség - előadás, 
illetve Pengő Zoltán: (újságíró, Kolozsvár, Magyar Szó Online): Gyalogosan Ázsián keresztül - Körösi 
Csoma Sándorért - előadás és könyvbemutató. A tervezett előadásokkal kapcsolatos minden információt 
kizárólag e-mailben lesz lehetőségünk megküldeni. Megértésüket köszönjük! 
  

KIÁLLÍTÁSOK 
 

Die Donau. Eine Reise in die Vergangenheit.  
(A Duna. Utazás a múltba) 
    Évszázadokig veszélyes viziútként tartották számon a Dunát. Árvizek 
sújtották a folyó partjához közeli városokat, így Bécset is. Végül a 19. 
században a Monarchia elhatározta a Duna rendezését. Így lett a folyó 
Európa egyik legfontosabb víziútja, összekötve a Monarchia országait 
egymással és a szomszédos országokkal. 
     A kiállítás november 7-ig tekinthető meg Bécsben, az Osztrák Nemzeti 
Könyvtárban (Österreichische Nationalbibliothek)  

 
Bessere Zeiten? Waldmüller und das Wiener Biedermeier 
(Szebb idők? Waldmüller és a bécsi biedermeier) 
    A bécsi Oberes-Belvedere új kiállítása a metternichi restauráció idejéről, a polgárság 
megerősödéséről, egyben a politikai életből a magánéletbe való visszavonulásáról szól. 
Ennek a kornak egy új művészeti stílus lett a terméke: a bécsi biedermeier. Ez irányzat 
uralkodó témája pedig a megerősödő polgárság látszólag idillikus élete lett. 
    A kiállításon többek között Ferdinand Georg Waldmüller, Friedrich von Amerling, 
Rosalia Amon, Josef Danhauser, Thomas Ender, Peter Fendi, Pauline Koudelka-
Schmerling, Carl Schindler, Franz Steinfeld, Adalbert Stifter művei láthatók. 
    A tárlat 2022. február 28-án zár. 
 
 

 
 
E számunkat George Gheorghe bécsi festőművész-grafikus rajzaival illusztráltuk. 
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