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Petrőczi Éva

Könyvről könyvre
Tengerfüred – prózában

Tóth Gábor Ákos Édesvízi mediterrán (Kanadai magyar menni Balaton)

Nem Balatonfüreden, hanem egy „Balatonszépének” nevezett északi parti, ha úgy tetszik, a Balaton-felvidé-
ken meglapuló falucskában játszódik ugyan Tóth Gábor Ákos varázslatos regénye, mégis minden sora, egész 
szellemisége mélységesen rokon Csontos János Tengerfüred című, 2011-es Quasimodo-különdíjas versének so-
raival: „…dajkált Tengerfüred, s magával ragadott, mint szépségben fuldokló édes örvény…” Madarász Imre e 
versről írott laudációjában olvashatunk a rég tudottról, de mindig újra és újra örömmel felfedezettről: a Balaton 
vidékének mediterrán jellegéről. Tóth Gábor Ákos kanadai magyar hőse, T. G. Oaks jóval messzebb jut ennél a 
felismerésnél. 

A Balaton versus Mediterraneum „csörtében” (főleg közte és provence-i gyökereivel kérkedő felesége között!) 
az ő életében, további sorsának formálásában egyértelműen a Balaton lesz a győztes. És nem egyedül a táj, a víz-
tükör  szépsége, a viharaival együtt is szelíd klíma hajlítja a morgó, vonakodva útra kelő muszáj örökös szívét a 
magyar tenger felé. Hanem a falu csodabogár lakói, elsősorban Rita mama, az a hol tündér, hol boszorkány öreg-
asszony, aki ott ragadt – gondnokként – az Oaks úrra szállt, roskatagon is gyönyörű hegytetői házban és pusztu-
ló szőlősbirtokon. Az, hogy a kertápoló cégével nyűglődő főszereplő egyáltalán rászánja magát ősei soha nem lá-
tott földje meglátogatására, ugyancsak egy idős szereplőnek, T. G. Parkinson-kóros apjának az érdeme, aki egy 
kanadai öregotthonban így emlékezik vissza a Balatonra: „– Hogy mi a fenét esznek a Balatonon most, azt nem 
tudom. De hogy mi volt a vonzereje régen, arról vannak emlékeim.” 

Az olasz és dél-francia strandfürdők nyáron olyan forrók, hogy alig lehet kibírni. A Balaton környékének az ég-
hajlata szeszélyes, változékony, de sohasem volt kibírhatatlan. A két nyári hónapban alig akadt néhány olyan nap, 
hogy ne lehetett volna a tóban fürdeni. A déli part homokja olyan bársonyos és finom volt, hogy régen vonattal 
szállították külföldre, mesterséges fövenyek kialakításához. A nagyvárosi ember a nyugalmat kereste a Balaton 
partján, nem a ramazurit. Rossz utakon, de mindig virágok közt járta az ember a csendes hegyoldalakat. A kis 
pincék előtt nagy kövön vagy egy fatuskón megpihenhettél a legszebb balatoni panorámában gyönyörködve. 
Kinn kellett vacsorázni a diófa alatt, temérdek lepkét-bogarat kellett néha lesöpörni az asztalról, de rendkívül 
hangulatos volt az ilyen vacsora, s nem győztünk gyönyörködni abban a folyton változó, némán villódzó arany-
hídban, amit a hold vert keresztül a csillogó tó tükrén.” Tóth Gábor Ákos, aki nagyon sokat foglalkozik műveiben 
az idős korral, az elmúlással, nagyon szép, vallomásos szavakat adott a kanadai magyar öregember szájába. 

Ne gondoljuk azonban, hogy mélabús, orrlógatásra késztető könyvet veszünk a kezünkbe! A trilógiának ter-
vezett regény minden sorából nyári verőfény módjára süt az életigenlés, az életöröm. Édestesvére ez az írás Máté 
Ferenc (mára sikeres borász!) Toszkána hegyei című munkájának, továbbá a megszámlálhatatlan, Peter Mayle, 
Frances Mayes és társaikféle „északi ember megújulása a mediterrán világban, kulináris kitérőkkel” típusú best-
sellereknek. Csakhogy! Tóth Gábor Ákos tervezett trilógiájának első kötete a fenti sikerkönyváradatnál százszor 
inkább szerethető és befogadható, hiszen itt a gyógyító-megújító-újrakezdésre sarkalló táj a miénk. S ha valaki 
a szép szóakvarellek és humoros élethelyzetek mellett konyhaművészeti közjátékokra is vágyik, kap abból is bő-
ven: Sebastiantól, a gyerekorvosból szakáccsá lett helybéli néger vendéglőstől a parti halászléfőző versenyig és 
Rita mama kiváló borsóleveséig számtalan gyomorsimogató epizód is van a könyvben. És persze, hogy az idill 
ne sikeredjen túl édesre, előlépnek a helyi gonoszok is: az ügyvéd, a furmányos ingatlanos és a konkurens borász, 
akinek régóta fáj a foga a nem eladó birtokra, szabadon Mikszáth után. Sőt, szerzőnknek még arra is marad ideje-
figyelme, hogy a nyáridőben különösen fontos honi itóka, a fröccs fajtáit felidézze a mára ez ügyben már jobbára 
képzetlen nagyérdemű közönség számára. Reméljük, hogy ez a könyv, s elkövetkezendő folytatásai sokak derűt 
és reményt sugárzó olvasmányai lesznek a Balaton partján, s azon is túl. Rosszkedvünk annyi telén és nyarán 
szükségünk van ilyen, nem bugyuta, hanem elmélyült és maradandó jókedvet adó írásokra.

 (XXI. Század Kiadó, Budapest, 2012)
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Egy érzékeny utazó

Schäffer Erzsébet: A szőlővirág illata 

Most, tizedik kötetét kézbe véve már bátran kimondhatjuk, Schäffer Erzsébet „érzékeny utazó a javából”, s 
minden kétséget kizáróan egyenes ági lelki rokona nagynevű angol kollégájának, a Sentimental Journey Békés 
Pál által is parafrazeált szerzőjének, Laurence Sterne-nek, akit már Kazinczynk is olyan boldogan ültetgetett át 
magyarra. De Schäffer minden sorában, minden megnyilvánulásában a miénk, már legújabb könyve Lázár Er-
vintől vett mottójában is: „már nem tudom, hogy akartam befejezni a mondatot. Csak azt tudom, meg akartam 
magyarázni, hogy az »itthon« számomra mennyire fontos, akkor is, ha dúl a bunkóság, ha rettegni kell a szom-
szédoktól, ha minduntalan becsapnak, ha szeméthegyek között kell az erdőn sétálni, ha kutyaszarokat kerül getni 
az utcán, akkor is ide tartozom, itt tudok csak élni, megengedem: azért, mert máshol sokkal rosszabb lenne szá-
momra, akkor is, ha látszólag »jobb« lenne. Ezért aztán a hazaszeretet önzés, önvédelem. Lázár Ervin, Napló, 
2001. június 30.” 

Lázár Ervin szemérmes-kritikus „honfiúsága” Schäffer Erzsébet írásaiban nőiessé és finommá, ha úgy tetszik, 
„honleányivá”  szelídül, anélkül, hogy egy percre is finomkodóvá és széplelkűsködővé válna. Vallomásos mély-
ségű novelláinak, tűnődéseinek, valóságos és belső utazásainak éppen az ad hitelességet és távlatot, hogy nem 
csupán a szépet, a tündérit, a szivárványosat mutatja meg, hanem olykor az akvarellszerűen, néhány ecsetvonás-
sal ábrázolt sorsok pokolbugyormélységeit is. Remek ellenpontozó érzékre vallanak a gyűjteményben megjele-
nő ikerírások, ezek sorában talán a legemlékezetesebb a Virágot lépő kislány bicebóca lépteivel a városi aszfaltot 
is nyári mezővé varázsoló kis főszereplője és az Apaa, gondojj valamííít aprócska diktátora, aki alaposan feldúl-
ja a vele egy kupéban utazók életét.

Bár e kisprózai írások természetesen nem célirányosan balatoni válogatásnak készültek, a TÓ, teljes, nagybe-
tűs varázsával ott csillog e könyv öt darabjában is, méghozzá a schäfferi őszinteségnek megfelelően nem kizáró-
lag idilli arcát mutatva. A Nők a vízben három edzett, katonás, ha kell, erőszakos balatoni nagymama pillanatké-
pe. Az Advent a vonaton egy, több tóparti megállót „áttangózó”, furcsa pár kettős portréja, a Szőlővirág illata egy, 
a Balaton fölött megújult présház (és lakóinak-építőinek) története. A Kánikula már markánsabb tavi történet: 
egy csónakkölcsönző szerelmi drámájának sűrítettségében is izzó és tragikus históriája. E magyar tengeri elbe-
szélések sorában a legszebb, a Sarkcsillag egy régi-régi Bertha Bulcsu-novella és a belőle készült film, a Harlekin 
és szerelmese világát idézi. Aligha véletlen, hogy ennek az írásnak néhány sora lett a kötet fülszövege: „Nem tud-
tam betelni a hajóval, a vízzel, a szemüveges fiú gondoskodásával. Akkor voltam először vitorláson, s először férfi 
közelében. Megcsapott valami a titokból, ami egy nőt és egy férfit összefűz, ami megremegteti a levegőt körülöt-
tük, legyenek bárhol. Nem tudtam én semmit, ahogy most sem tudok sokkal többet. Vágy ez? Kérés? Test és lé-
lek kívánsága? Kihajoltunk a víz fölé, aztán hanyatt feküdtünk, néztük a csillagokat. A karját a fejem alá csúsztat-
ta. Beleremegtem. Nem mertem beszélni, csak odasúgtam: – Miért Sarkcsillag a hajó neve?” 

Végül, de nem utolsósorban, ha már eljutottunk Sterne-től Bertha Bulcsuig, ne feledkezzünk meg hálátlanul a 
könyv „krudyánus” pillanatairól sem, amikor ételek, illatok, ízek közvetítenek emberi érzéseket, élethelyzeteket, 
mesteri pontossággal és felejthetetlenül. Mindegy, milyen konyhai műremekről is essék szó, hókifliről, madár-
tejről  vagy éppen újévköszöntő lencselevesről és kókuszkockáról. A lényeg az a szeretet, az az odafigyelés, az az 
önzetlen önátadás, amellyel ezek az ínyencségek hadat üzennek a közönynek, az igénytelenségnek, az ízekről 
való lemondásnak, az élet ízeiről való lemondásnak. Egyszóval mindannak, ami riasztó jelekkel és jelenetekkel, 
baljós történésekkel teli létünket mégis olyan széppé és reménytelivé tudja varázsolni olykor. Köszönet a szerző-
nek, hogy e varázslatok erejére figyelmeztet, emlékeztet, egy minden értelemben „elfastfoodosodó”, inkább sze-
méttel, mint pipacsokkal és árvalányhajjal, inkább szitokszavakkal és ármánnyal teli, mint a Tiszántúl szívében 
Ady szavaival imádkozó világban.

(Nők Lapja Műhely, 2011, 231 oldal, 2500 Ft)
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Konyhai mikrotörténelem

Wesselényi Kata: Gazdasszonynak szükséges könyv

Az Attraktor Kiadó és a sokoldalú irodalom- és művelődéstörténész, a régi korok nőirodalmának, női kultúrá-
jának ismerője, továbbá sci-fi író és nem utolsósorban világbajnoki vaddisznópástétom-készítő, S. Sárdi Margit 
jóvoltából már az Intra Hungariam (A régi magyar élet elfeledett dokumentumai) című sorozat harmadik köte-
tét vehetjük kézbe. Két, valamelyest hasonló tematikájú, de csak a halakra összpontosító, így részben balatoni 
érdekeltségű kiadvány után. A sajtó alá rendező és szöveggondozó méltán elhíresült ELTE-s „régi magyaros” 
szemináriumain nagyon komolyan vette a „mikrotörténelem”, s azon belül a kulináris történelem jeles étkeit – 
magam is vendég voltam egyik nyilvános jelenésükön, ahol megkóstolhattuk a tanárnő és diákjai ízletes szemi-
náriumi dolgozatait. E könyv bizonyos receptjeinek is hasonló bemutatója volt, épp a kiadvány megjelenésének 
idején, az Evangélikus Múzeumban, a múzeumok éjszakáján. Nem kell ahhoz főhivatású haspóknak lenni, hogy 
a régi korok étkeinek, házi készítésű italainak-gyógyfőzeteinek fontosságát felismerjük.

 E – látszólag jelentéktelen – mozzanatok felidézése nélkül a mégoly nagy sodrású történelmi események, kor-
szakok megismerése is lehetetlen, olyan, mint egy kopár, díszletek nélküli „szegény színház”. Hálásak lehetünk 
tehát mindazoknak a játékosan komoly tudósoknak, akik erre a bedíszletezésre időről időre vállalkoznak. S. 
Sárdi Margit utószavában ezt olvashatjuk a receptek összegyűjtőjéről és társairól : „Közkeletű tévedés, hogy a 
régi korok asszonyainak tevékenysége csupán a gyermekek nevelésére, a konyhai munkákra és a templomba já-
rásra korlátozódott. Ez így lehetett talán a 19. századi polgári családban (lásd a német Kinder, Küche, Kirche 
mondást! – P. É.) ; de biztosan nem így volt más korokban és más társadalmi rétegekben. 

A parasztasszony mindig részt vett a mezei munkákban; a nemesasszony feladatai pedig jóval sokrétűbbek 
voltak a gazdaságban való részvételnél. A nemesasszonyra, főleg a főrangú hölgyre sok és fontos feladat hárult. 
Míg a családfő diplomatáskodott, katonáskodott, hivatali és jogi ügyeket intézett, ő rendezte a család , a gazda-
ság ügyeit, eközben intézkedett növénygyűjtésről, eszközbeszerzésről, konyháról és kamráról. A család irányí-
tása műveltséget, pszichológiai ismereteket igényelt, a főúri háztartás vezetése ma már alig átlátható mennyisé-
gű munkaszervezési, logisztikai, gazdasági-kereskedelmi, konyhatechnikai ismeretet.” Vagyis, mindazt, amiben 
a Wesselényi Katánál közismertebb két, ugyancsak református nagyasszony, Lorántffy Zsuzsanna és Árva Beth-
len Kata sokak hasznára-örömére jeleskedett. Rájuk is jellemző a „konyhatündéri” mellett a családi gyógyítói 
szerep is. A náluknál egy, illetve két akkori generációval ifjabb Wesselényi Kata (1735–1788), a nagyenyedi kol-
légium egyik patrónája – fennmaradt könyvecskéje tanúsága szerint – mindkét szerepkörben kiváló volt. Érde-
kes módon, a korszak húsközpontú,  „köszvényig zabálom magam” szokásaihoz képest rendhagyó gyűjteménye 
vajmi kevés húsételt, annál több édesség, lekvár, likőr és szörp receptjét tartalmazza. 

Könnyen el tudnám képzelni e recipék jóízű füredi bemutatóját-kóstolóját, akár a Vaszary-, akár a Jókai-vil-
lában. Kedvcsinálónak álljon itt az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött kéziratból közkinccsé varázsolt 
könyvecske egyik hűsítő receptje, amely jól jöhet a füredi rendezvények forgatagában: „Hűvesítő italok csiná-
lásának módja . Egynehány citromot meg kell vékonyan hámozni, azt a vékony sárga haját tiszta vízben kell 
valami nagy cserép vagy egyéb tálba hányni, és forgatni és keverni kell benne, hogy a citrom hajaknak szaga járja 
meg a vizet, és azután a vízből ki kell a citrom haját hánni, és a citromaknak a levét belé kell facsarni, és meddig 
savanyú lészen, azmint tetszik az embernek, hogy micsodás savanyó légyen, azután nádmézet jól meg kell törni, 
jól meg kell szitálni, és belé kell tenni annyi nádmézet, amicsoda édessé akarja az ember csinálni. Jól öszve kell 
keverni, tiszta szitán meg kell szűrni, ez az limonáda. Notandum: négy citrom elég egy pint vízhez vagy egy pint 
lémonádához.” És egy saját megjegyzés: nádméz helyett kiválóan alkalmas a nádcukor is! Ez a limonádé minden 
bizonnyal jóval erősebb, mint mai, csak a citrom levéből készült utóda, s meglátszik, hogy egy olyan korban 
készült, amikor a citrom ritka és becses csemegének számított. Kellemes tallózgatást e jóízű leírások között, a 
Tempevölgyben, s azon is túl!

(Attraktor Kiadó, Máriabesnyő, 2012)


