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nepségek alkalmával közösen fogyasz-
tottuk el). A fiú azonban ez után sem
akart távozni, így megkérdeztem, hogy
mire vár. Kissé szégyenkezve azt vála-
szolta, hogy legyek szíves megírni az ön-
életrajzát is. Úgy egyeztünk meg, hogy le
nem írom, de alkalomadtán lediktálom.
A megjelölt idõpontban iskolás húgával
jelent meg arra hivatkozva, hogy neki
szebb az írása.  

A román-magyar barátságot egy Er-
délybõl idesodródott, vegyes szülõktõl
származó, mindkét nyelvet kiválóan
nem beszélõ üzemi fogatos, Gyula kép-
viselte, aki mindig magyarul káromko-

dott, de a rendszert (nyilván az ottanit)
románul szidta. A munkakönyvében
foglalkozásként a „levente” szó szere-
pelt. Az erdészetnél dolgozó „emberi-
ség”   legellentmondásosabb alakja dr.
Keresztes Kálmán egykori banktisztvi-
selõ, abban az idõben a Mátraházai
munkásszálló üzemi konyhájának
anyagbeszerzõje volt. (Hosszú évekig õ
volt az erdõgazdaság egyetlen dokto-
ra.)  Õt – sokad magával – 1950-ben
mint deklasszált elemet, vagyis osztály-
idegent telepítették ki a fõvárosból.
Amikor a politika enyhülésekor felaján-
lottam neki, hogy segítek a visszatérés-

ben, így válaszolt: érzem, hogy nem-
csak elfogadtatok, hanem meg is szeret-
tetek, nem akarok többé visszamenni.
Azt azonban megköszönném, ha a
nyolcágyas szobából átköltözhetnék
egy kisebbe. Természetesen késõbb az
õ sorsa is jobbra fordult. A Mátrát és a
munkatársait úgy megszerette, hogy a
fõvárosba sose tért vissza, élete végéig
Mátrafüreden élt.

Több mint fél évszázaddal ezelõtt így
teltek napjaink. A hétköznapokon sok
munkával, de ünnepnapokon jutott
mód jókedvre és vidámságra is. 

Rakonczay Zoltán

Bizonyára emlékeznek a könyvet forga-
tók, a Tinta Kiadóra, mely a Mi nyel-
vünk nagysikerû egyesületi kiadvány
megjelenése fölött bábáskodott. 

Nos legújabb könyvei közül három
kötetre hívta fel a figyelmet. A Növény-
nevek enciklopédiája részletesen foglal-
kozik az elnevezések eredetével, a növé-
nyek kultúrtörténetével és élettani hatá-

sukkal. Nagyon izgalmas a Rácz János
szerzõ könyve. Sokat tanulhatunk belõle.

De hasonlóan meríthetünk a Család-
nevek enciklopédiájából is, mely
leggyakoribb mai családneveinket veszi
górcsõ alá. Megtudhatjuk eredetét, vál-
tozatait, típusait. Például a Nagy veze-
téknevet 238 444-en viselik. A Marosánt
522-en, a Kökényt 3375-en… és így to-
vább. Érdekes részleteket tudunk meg
az elterjedésrõl és az eredetrõl is.

A harmadik kötet Vargha Katalin
munkája Találós kérdések címmel je-
lent meg. 1295 hagyományos magyar
szóbeli rejtvényt tartalmaz. Ha megvesz-
szük, megtudhatjuk, hogy mi az amit
„Erdõn vágják, megfaragják, hazahoz-
zák, lelket tesznek bele”. Gyermekek-
nek igen hasznos olvasmány. 

Kaphatók a könyvesboltokban.          
Ref.: Pápai Gábor

Jelentkezett a Tinta Kiadó

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.erdo.hu

www.mgszh.gov.hu




