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KÁLLAY KOTÁSZ ZOLTÁN 

KÖNYVAJÁNLÓ 
MERZA JÓZSEF: NAGYPAPA 

TÚRÁZIK 
 

Merza József (1932) matematikus, könyvtáros, tanár, 
tankönyvíró, szakfordító. A Napkút Kiadónál korábban 
megjelent kötetei: Mivé lesz az ember? (2017); 
Naplemente (2018) A test erőfeszítései és kalandjai a 
tudat erőfeszítései és kalandjai is, a tudat pedig csak 
akkor örül a boldogsághormonok csak akkor 
szabadulnak fel és robbannak az agyban, hogy 
szakszerűen fogalmazzak -, ha próbatételek, 
szenvedések után és árán az ember kijelentheti, igen, 
sikerült, elértem, amit akartam. Talán távolabb került 
tőlünk az elérhetőség, a kérdéseinkre kapható válaszok 
már messzebbre esnek, vagy csak a testi tunyaságunkat 
kell néhanap hirtelen és nagyobb nekibuzdulással 
ellensúlyozni? Annyi bizonyos, hogy Arisztotelész 
követői, a peripatetikusok még sétálgatva tanultak és 
tanítottak, nem volt szükségük extrém fizikai 
kihívásokra, hegymászásra, szakadékugrásra, 
teljesítménytúrára. A dialógusban hittek persze 
megtehették, hiszen a filozófiájuk élő volt, friss 
növendékfa, amely napról napra hozta ágait és leveleit, 
ám amely növesztett már akkora árnyékot, hogy a 
sétában kitikkadva odaülhessenek alá hűsölni is. A ma 
embere a könyvtárba ül be, magába szívja évezredek 
bölcseletét, útmutatásait, aztán elindul - igen, 
teljesítménytúrára, egymaga -, és miközben tapodja a 
jól kivehető vagy elgazosodott ösvényeket, kavarja 
lábával az út porát, ülepíti, rendezgeti a fejében 
összegyűlt mindenfélét. Belső dialógust folytat a 
mestereivel, egybeszitálja leírt szavak és saját 
élettapasztalatok tanulságait, rácsodálkozik erre-arra, 
eltéved, gödörbe esik, kimászik, bokrok, fák ágaiba 
kapaszkodik, folyókon és pocsolyákon gázol át, megy, 
megy, napfényben és éjszakában, hóban, sárban és 
gutaütéses melegben, elandalodva, reménykedve, 
kétségbeesve, hittel és csak azért is... Megy, mert 
szeretne megérkezni. Merza József túrabeszámolói 
ilyen külsőbelső vándorlásokról szólnak, a mozgás által 
előhívott tág asszociációk felszínre vetődéseivel, a 
nehézségek és az „élvezzük az életet” lelki-állapotának 
kendőzetlen elmesélésével. Higgadt, eleven és 
olyannyira magával ragadó szövegek ezek, hogy 
magam is, mint szerkesztő, egy-egy írása olvasása után 
szinte éreztem tagjaimban az 50-100 kilométer 
megtételének fáradtságát, a légszomjat, a naturális 
benyomások zápora utáni zsongulást, a célba érkezés 
mámorát. Az élményátadást, a szépirodalom 
varázslatát. 
 

 
FALFIRKA!!! 

 
A munkanélküliség az a tevékenység, 
amelynek azonnal neki kell látnod, 
amint fölébredsz.  

(ismeretlen) 
 

*** 
 

A kürtőskalács egy nagy semmi, egy 
lyuk, amelyet tésztával gondosan 
körültekerünk. 

(Mesterségek ünnepe, Vár, 2012.) 
 

*** 
 

A nő az a személy, aki kiválasztja azt a 
férfit, aki majd ki fogja választani őt.  

(A feleségemtől hallottam! Egy 
papucsférj) 

 
*** 

 
A józanság az alkoholisták 
átmeneti állapota. 

(Bp. VII. Klauzál téri 'Kispiszkos' 
falán felirat, 1990 körül) 

 
*** 

 
A kleptománia az ősi gyűjtögető 
hagyományok rendszeres 
felelevenítése.  

(Bp. XIV. Rendőrkapitányság 
fogdája, 2015.) 

 
*** 

 

Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, 

amit hallasz. Zseniális, ha tudod, melyik 

felét.  

(ismeretlen forrásból ismerős mondás.) 
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