
kisebb személyt váltott fel (le) a szentek hierarchiájában a főol tár kitüntető helyén, mint Keresztelő Szent 
Jánost . Csutor János szili esperes-plébános 1867. október 20-án, Vendel-napkor szentelte fel az új templo-
mot. A képen a védőszentet lábainál félkörívben heverésző birkái mellett találjuk, aki hosszú pásztorbot-
ját hóna alá szorítva imakönyvből tekint fe lénk. A háttér enyhe dombvidékének haj latában elterülő fo-
lyóvölgyi legelő tán éppen a Kapos-völgyét sejteti. Attalában tehát ma is Szent Vendel napján tar t ják a 
Vendel-napi búcsút. A községben született idősebb attalaiak, mint pl. Juhász Károly (sz. 1899) és felesé-
ge, Juhászné Földvári Rozália (sz. 1904) úgy tar t ják ma is: „Szent Vendel a pásztor-életnek példája vó t . " 
S ők még ismerik azt a régebben mindig énekelt imádságos-éneket, amellyel falujuk védőszentjéhez for-
dultak az október 20-án tartot t „búcsúi nagymise" szertartása közben: 

Téged kérünk esedezve, irgalmas Isten! 
Szentjeidnek fölajánlott könyörgésünkben: 
Jószágunkat őrizd meg mindennemű veszélynek 
Ártalmától, Szent Vendelünk könyörgésére. 
Mindenünket Tőled vettük, mindenek Ura! 
Te alkottad a barmokat szolgálatunkra. 
Te vagy élő kútforrása minden javaknak, 
Te adsz erőt, táplálékot minden állatunknak, 
Tartsd meg Uram, amit adtál, hogy hív munkánkkal 
Kenyerünket megszerezzük jóvoltod által. 
Te kormányozod az időnek minden járását, 
Ne bocsájtsd ránk haragodnak kemény csapását. 
Ments meg minket az éhségtől, háborúságtól, 
Szárazságtól, árvizektől és a döghaláltól. 
Jószágunkat őrizd meg mindennemű veszélynek 
Ártalmától, Szent Vendelünk könyörgésére. 

Itt jegyzem ide a már előbb említett híres dombóvári juhász, „birkás, pipás" Puszpán Vendel bácsitól 
hallott négysoros pásztordalt is: 

Haji ki, jószág a füre! 
Legeléssz el messzire. 
Majd gondodat viselőm. 
Ha mögsegél Vendelöm. 

Simon Károly 

Az ínyenc Jókai 
Jókai Mór felesége révén, rokoni kapcsolatban állott a népes Feszty-családdal, akik közül többen jelentős 

szerepet játszottak nemcsak Komárom vármegye, hanem Tata és Tóváros életében is. Feszty Árpád, a neves 
festő, Jókai fogadott leányának, Jókai Rózának a férje, sokat ta r tózkodot t nejével Tata-Tóvároson, hogy 
történelmi képeihez vázlatokat készítsen, és az ott élő testvéreket meglátogassa. Az Esterházy-uradalom 
alkalmazásában élt Feszty Lajos, jószágkormányzó, Feszty Adolf műépítész, országgyűlési képviselő, és 
Feszty Gyula, ugyancsak műépítész. A nyolc testvér közül a ha todik volt Feszty Béla (1686—1928) jogász és 
fia, a 89 éves korában, 1987 januárjában elhunyt Feszty István, akinek révén több Jókai-adat jutott b i r tokomba. 

N a g y ínyenc volt Móric bátyánk — vallja Feszty István. Alátámasztja azt Kozmáné Artner Mária 
(1863—1937), a tóvárosi „Szarka"-fogadó néhai bérlőjének, Ar tne r Antalnak (1837—1893) leánya, aki ezeket 
mondta Jókairól: „Ha Tatán járt látogatóban, soha nem mulasztotta el, hogy egy-egy ebédet, de különösen 
vacsorát ne fogyasszon el Fesztyékkel és barátaival, a volt pápai iskolatársakkal a fogadóban." 

Felesége — Laborfalvi Róza (családi nevén Laborfalvi Benke Judi t 1817—1886) — halála után Jókai Feszty 
Árpádék házánál élt. így a Fesztyekkel való kapcsolata megerősödöt t és a látogatások megszaporodtak. 
Sokszor kereste fel Komáromon kívül, Ógyallán a Feszty-kúriát és sűrűsödtek tatai utazásai is. így ír erről az 
időről 1893-ban: „Harmincznyolcz esztendeig éltem nőmmel háborítatlan családi életet. Most már csak 
arczképei vesznek körül, s ezek álmaimban jelennek meg előttem. De sokszor megjelen. Mindig ugyanaz. 
Hanem azért nem állok egyedül. A hozzám való jóindulat átöröklődött gyermekeinkre: egy leányom, egy vőm, 
egy kis csevegő unokám. Rokonszenves alakok mind. Eszük, szívük hozzámvaló. Művészi lelkek ..." 

Artner Mária szerint, h a j ó k a i betért hozzá juk — legtöbbször többedmagával —, első dolga volt a konyhába 
menni , ahol megadta a kívánt ételéhez szükséges instrukciókat. Milyen fűszerekből mikor mennyikerü l jön az 
ételbe, pedig édesanyám (Mészáros Mária), aki egyúttal a főszakácsi teendőket is ellátta a fogadóban, nagyon jól 
ismerte Jókai ízlését. 
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Feszty István bátyám felhívta figyelmem a „Komáromi Lapok"-ban 1871. április l - j én N . V. aláírással 
megjelent hosszabb cikkre, melyből a Jókaira vonatkozó részt idézem: Pest, mártius 25-én. „Legnagyobb 
érdekeltséggel azonban Jókainak, a humor nagy mesterének — mint maga nevezi — böjti prédikátioját 
hallgattam. Jókai a felolvasásával tagadhatatlan érdemeket szerzett s megérdemlené, hogy miután jelenleg 
tiszteletbeli csizmadia (a komáromi csizmadia céh tette azzá), ezen díszes rangja mellé még tiszteletbeli 
föszakáccsá is megválasszák ( . . .) Valóban különös! Eddig tudtuk azt, hogy a rómaiak, görögök több ezer évvel 
ezelőtt mikép étkeztek, akár egy étlapot is készíthettünk volna számukra, de azt nem tudtuk, hogy őseink 
ezelőtt csak 150 évvel is mikép lakmároztak, asztalaiknál minő formaságok megtartását kívánták. Jókai ezen 
ismerethiánynak véget vetett s értekezett régi magyar szakácskönyveinkről, régi ételeinkről, s azon szokásról, 
mely az utóbbiak elfogyasztásánál divatban volt. A többek között Báthory fejedelem egy szakácsának mély 
szakismeretet eláruló könyvéről tesz említést, melyben egy étel leírása így kezdődik: végy 50 kakastarajt stb. 
(. . .) Ezelőtt száz évvel mindenkinek, ki egy tisztességes asztalhoz leült, evés előtt kezeit meg kellett mosni. 
Ezen formalitás jelenleg nincs divatban, pedig gyakran igen szükséges volna (. . .) Az asztalnál nem ültek a 
férfiak és nők vegyest, hanem a nők is egy sorban egymás mellett, meg a férfiak is. Oh! Mennyivel jobban van 
ez most elrendezve. Mily kellemes az az úgynevezett páros ülés! Mily hálára tarthat számot azon egyén, ki a 
leülésnél ügyesen tudja elrendezni, hogy mindenki oda jusson, hova szíve kíván! Mennyi irulás és pirulás, midőn 
egymás mellett helyet foglalnak! Mennyi „igen" és „nem" hangzik a zavarba jött szép hölgyecske ajkáról! — és 
ennek kellemeit a régiek mind nem élvezték! Ebben a tekintetben haladtunk! ..." 

Kozmáné Artner Mária visszaemlékezett Jókai egy mondására. „Még egy vessző is mennyigalibát okozhat az 
étkek között. Ott van például a csikós tokány, meg a csíkos tokány. Milyen más ízű az egyik vagy a másik." És 
mindjár t el is mondta a két ínycsiklandozó étel elkészítési módját , ahogy a „Szarka"-fogadóban készült, Jókai 
„útmutatása" szerint. 

Csikós tokány (négy személyre). Kell hozzá fél kiló sovány, szaf tos marhahús, 20 dkg bőr nélküli füstölt 
szalonna, 1 nagyobb fej hagyma, 3 zöldpaprika, 3 paradicsom, 1 csípős kisebb cseresznyepaprika, egy evőkanál 
zsír, egy kávéskanálnyi pirospaprika, íz szerint só. A húst és a szalonnát metélt tészta méretű csíkokra vágjuk. 
A jól megmosott paprikát, paradicsomot és cseresznyepaprikát szárától megtisztítjuk. A paradicsomból vágjuk 
ki a szárnál lévő zöld részt is, mert kesernyés, és felszeleteljük. A műveletek elvégzése után a csíkokra vágott 
szalonnát az előre melegített zsírban, lassú tűzön megfonnyaszt juk, majd kiszedjük a zsírból és hozzátesszük a 
húshoz . A forró zsírban az apróra vágott hagymát megpuhítjuk, rászór juk a pirospaprikát és jól megkeverjük, 
majd a csíkokra vágott húst , a fonnyasztot t szalonnát és sót keverjük hozzá és lassú tűzön addig pörköl jük, míg 
leve van. Közben kevergessük, hogy le ne égjen. Ekkor belekeverjük a felszeletelt zöldpaprikát , paradicsomot 
és cseresznyepaprikát. Pár percnyi főzés után fe lönt jük 3 del for ró vízzel — de jobb húslevessel —, lassú tűzön 
mintegy óráig főzzük. H a kell még egy korty víz, adjunk hozzá, és vigyázzunk, hogy le ne égjen. N e legyen túl 
híg. Tarhonyával tálaljuk. 

Csíkos tokány (négy személyre). Kell hozzá 60 dkg szaftos marhahús , 1 nagy fej hagyma, 1 kávéskanál piros 
félédes paprika, késhegynyi őrölt bors, 1 kávéskanálnyi majoránna, másfél evőkanál zsír, só ízlés szerint, 1 
paradicsom. A húst metélt tészta vastagságú csíkokra vágjuk. A zsírban megfonnyaszt juk az apróra vágott 
nagymát , rászórjuk a pirospaprikát , sorrendben a húst, borsot, majorannát és a jól megtisztí tott , megmosott , 
3—4 darabra vágott paradicsomot, ízlés szerint a sót. Jól összekeverjük, míg levet enged, pörköl jük , majd 4 del 
fo r ró vizet öntünk alá és lassú tűzön (kb. egy óra) addig főzzük, míg meg nem puhul. Közben kevergessük, 
hogy le ne égjen. Tarhonyával tálaljuk. 

Feszty István szerint Jókai ínyencségét mi sem bizonyítja jobban, mint a körmös bableves elkészítési módja , 
melyet ma már Jókai-bableves néven emlegetnek. Kozmáné Artner Mária is mindig megemlítette nekem, ha a 
Fesztyekről és Jókairól volt a beszélgetés: „hogyha mód volt rá, nem maradt el a körmös bableves az étlapról", 
de soha nem esett szó elkészítéséről. Végül is Feszty István barátom hozzájut ta tot t a leves leírásához. 

Jókai bableves. A nagy szemű tarkababot egy éjjelen át vízben ázta t juk. A fiatal disznólábakat (körmöket) 
jól megtisztít juk, hosszában ketté hasítjuk, majd a beáztatott babbal, fokhagymával, vöröshagymával, 
szódabikarbónával, sóval és a megfelelő mennyiségű vízzel mintegy másfél óráig fazékban, közepes tűzön 
főzzük . A másfél órás főzés után rántást készí tünk liszt, zsír, pirospaprika (nem erős), hagyma és petrezselyem 
hozzáadásával és a főze tbe belekeverjük és további két órát f őzzük vagy tovább, ha a disznólábak kora azt 
megkívánja. A főzés befejezése elótt bőven fe lönt jük tejfellel. Vigyázzunk, hogy író ne kerül jön a levesbe. 

Hozzávaló négy személyre: fél liter tarkabab, 3—4 darab disznóláb, 5—6 kis gerezd fokhagyma, egy nagy fej 
hagyma, két és fél liter víz. Kívánalom szerint só, egy késhegynyi étszóda, 3 del tejfel. A rántáshoz kevés zsír, 
f inomra vagdalt hagyma, bőségesen petrezselyem, pirospaprika és liszt annyi, hogy közepes sűrűségű rántást 
kap junk . 

Feszty István szerint valószínű, hogy a „körmös bableves" — mert Jókai így nevezte — az 1860-as években 
készült először. A „Szarka"-fogadónak, a későbbi „Esterházy"-nak étlapjára 1880 körül kerülhetett , Artner 
Mária elbeszélése alapján. 

Ma a „Szarka"-fogadó és az „Esterházy" „Kristály" Étterem és Szálloda néven Tata egyik legforgalmasabb 
ét terme. 

Strobel Árpád 
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A szórakozáson túl 
elmélyült ismereteket is nyújt 
könyveivel a Gondolat Kiadó 

Alap-, közép- és fe lsőfokon ad ki t udományos és ismeretterjesztő könyveket a legszélesebb 
skálán, a társadalom- és természet tudományok köréből. Különösen fontosnak tekinti a 
tör ténelemtudomány témakörét , amelyből az utóbbi években is jelentős műveket adot t ki. 
Például: 

Egy ezredév 
Magyar História sorozat kötetei 
Magyar História Életrajzok sorozat kötetei 
Máfyusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon 
Közös Dolgaink sorozat kötetei 

A z olvasók tájékozódásának megkönnyítésére a kiadó létrehozta a 
G O N D Ó L A T BARÁTI KÖRT, 

s tagjainak évente há romszor könyvismertető jegyzéket küld, díjmentesen. Vállal továbbá 

f>ostai utánvétes szállítást, nagyobb összegű vásárlás esetén folyószámlára történő vásárlást is 
ehetővé tesz, és később megjelenő könyveire előjegyzést vesz fel. Kérésre megküldi a Gondo la t 

Kiadó 1957—1985 közö t t megjelent könyveinek teljes — tematikusan is csoportosí tot t — 
címjegyzékét. 

A Gondolat Baráti Kör tagja lehet bárki, 
aki szeret és tud OLVASNI 
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