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A pogácsa meg ami mögötte van

– Megyünk vendégségbe! – je-
lentette ki időnként valamelyik felnőtt  Az előkészületeket utál-
tam  Aggályosan tisztára sikált gyerek, „szép ruha”, fehér zokni, 
ne adj’ Isten, lakkcipő, és ezernyi, untig ismételgetett szabály, 
mármint hogy nem zabálunk nyakló nélkül, nem vágunk sen-
kinek a szavába, nem verjük a többi gyereket, szépen játszunk, 
szépen eszünk, általában mindent „szépen” csinálunk, és bármit 
első felszólításra szépen abbahagyunk 

Persze, amikor már ott voltunk, azt lehetett szeretni  (Főleg a 
pogácsát )

A felnőttek számára is megvoltak mindennek a szigorú sza-
bályai  Mert a vendégség nem egyszerű, futó látogatás, annak 
meg kell adni a módját  Ha ebédre voltunk hivatalosak, hát az 
garantáltan finom és bőséges volt, még az én gyerekkoromban, a 
’60-as években is, amikor nem lehetett mindent kapni, és vendég-
látóink egyébként se álltak jobban, mint mi  A nagy ebédlőasztalt 
ünnepi abrosszal és étkészlettel terítették meg  Kötelező beveze-
tő volt a húsleves sok főtt zöldséggel – imádtam –, másféle levest 
inkább csak télen tálaltak (de akkor tartalmasabbat), utána pedig 
egy könnyebb második fogás vagy sült tészta, például – ujjé! – 
fánk következett  Gyakori menü volt valami hideg előétel − pás-
tétom, hideg sült és hozzá saláta −, majd egy könnyebb húsétel és 
valami finom desszert  

Vasárnap ebédre csak rokonokat vagy nagyon közeli bará-
tokat hívtak  Ha valami jelesebb alkalomra túl sokan gyűltünk 
össze, a kisebb gyerekek az úgynevezett „macskaasztalnál” ebé-
deltek, de azt is mindig abban a helyiségben terítették meg, ahol 
a felnőttek ettek  
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Az ebéd szereplőihez később csatlakozhattak olyan barátok, 
ismerősök, akiket ebéd utáni kávéra invitáltak  Még később is 
jöttek esetleg újabbak, uzsonnára: kávéra, süteményre, pogácsá-
ra  A gyerekek jó időben odakint, télen a szobájukban játszottak, 
de nem voltunk kitiltva a felnőtt társaságból sem  Ott viszont 
nem lehetett hangoskodni, és a beszélgetésbe csak akkor volt 
szabad beleszólni, ha kérdeztek  

Ha csak uzsonna volt a meghívás tárgya, akkor a felnőttek 
kávét, teát, esetleg likőrt kaptak, a gyerekek szörpöt vagy kaka-
ót, volt pogácsa (az mindig), sajtos rúd és legalább kétféle édes 
sütemény, amelyekkel – minden nagyszülői és anyai intelmek 
dacára boldogan engedelmeskedve a háziasszonyi unszolásnak 
– derekasan teleettük magunkat, így otthon már nemigen kellett, 
ezért nem is volt vacsora 

A felnőttektől lehetett tudni, hogy a régi, „polgári” világban 
léteztek hétköznap délutáni vendégségek is: a legtöbb családnak 
volt bejáratott „fogadónapja” (általában szerda vagy csütörtök), 
ilyenkor jöhettek 5–6 órától bejelentés nélkül is barátok, ismerő-
sök  Az ilyen várt és váratlan vendégek számára friss pogácsát 
vagy hasét sütöttek, teát, kávé, esetleg egy kis könnyű fehér bort 
kínáltak mellé 

A vacsoravendégség felnőtt dolog volt, nagykamasz korom-
ban került rá sor először  Megtapasztaltam, hogy az ebédven-
dégségtől eltérően kötelező elem a többféle alkohol, az étkezés 
időtartama jelentősen hosszabb lehet, és az utána következő 
beszélgetés is éjszakába nyúlik  (Találtam is egy szólásgyűjte-
ményben egy ezt igazoló mondást: „reggeli [vendég] délig, a déli 
estélig, az estéli reggelig” ) 

A meghívottak kötelezően virágot vittek a háziasszonynak, 
csokoládét vagy valami apró játékot a kicsi gyerekeknek, egy 
üveg italt a ház urának  (Ezt illett az ebédhez, vacsorához fel-
szolgálni )

Ugyancsak kötelező volt a vendéglátást másnap újólag meg-
köszönni, a vendéglátót belátható időn belül viszont-látogatásra 
hívni, neki pedig ezt el kellett fogadnia 

Nos, a városi polgári érintkezésnek ezek között a meglehe-
tősen szerény, racionális keretei között nevelkedve később elké-
pedve szembesültem a falusi házak ünnepi kínálatával és ven-
déglátási szokásaival, majd életem első falusi lakodalmával, 
azzal az észveszejtő bőséggel és pazarlással, amivel nehezen 
tudtam mit kezdeni 

A kulcsot a megértéshez – és így az elfogadáshoz vagy leg-
alábbis az ítélkezés nélküli tudomásulvételhez – későbbi olvas-
mányaim adták  A legelső ilyen Antalffy Gyula A honi utazás his-
tóriája című könyve volt,1 amelyből megtudhattam például, hogy 
„Thurzó Szaniszló galgóci várában az 1600-as évek elején 20 tál 
1 Athenaeum, Budapest, 1943  Az interneten is olvasható: http://mtdaportal 

extra hu/books/antalffy_gyula_a_honi_utazas_historiaja pdf (Utolsó letöltés: 
2020  03  03 )



ételt is felhordanak az asztalra, a vendéget hetekig ott tartják s 
nagy vígságot, táncot, vadászatot rendeznek tiszteletére”  És 
még számtalan példát hoz arra, hogy a „magyaros vendégszere-
tet” nem könnyű műfaj 

A régiek nem egy délutánra, hanem napokra, hetekre, akár 
hónapokra is igénybe vették a háziak vendégszeretetét – Krú-
dy még a 19–20  század fordulóján is tud elszegényedett lengyel 
nemesekről vagy csak egyszerűen távoli, lepukkant rokonokról, 
akik olykor örök időkre bekvártélyozták magukat egy vidéki 
kúriába –, és ezt a vendéglátók nem feltétlenül élték meg elemi 
csapásként  Hol volt még ekkor az „akármilyen kedves vendég, 
három napig untig elég” falvédő-bölcsessége?

A várt vendéget nagy előkészületek előzik meg  Antalffy ef-
féléket idéz: 

Thurzó György 1592 januárjában ilyen levélben jelenti fele-
ségének Nyári Pál és Révay Gábor érkezését: „Ez jüvő szerdára 
Nyári Pál uram mind feleségestül azonképen Réway Gábor ott lesznek 
nálunk Bichén. Azért én sem késsem sokat, hanem kedden jó idején, ha 
Isten egészségemet adgya, otthon leszek, kérlek azért édes lölköm, hogy 
az házakat fűttesd, hogy büdössek ne legyenek. Az ágyakat is készítsed 
el úgy, mint az palota mellett két házakban és az alsó bótban. Dánielt 
is haza bocsátám, hogy ő is lásson dolgához és az házakat elkészítse. Az 
asszonyok csak te éretted mennek oda Bichére, hogy meglátogassanak.” 

[Ugyanő] 1596 októberében, amikor nagyobb vendégse-
reg érkezéséről ad hírt, így ír: „Miérthogy kedig komám uram, 
asszonyomval együtt, Czobor Mihály uram, sógorom, Bakith uram, 
mind oda házunkhoz jűnek, kérlek, hadd meg Hanznak hogy az há-
zakban kárpitokat és szőnyegeket szépen, az előbbi mód szerint felvo-
nasson. Az udvarbíró is lássa, hogy készen várjon bennünket éléssel 
és egyéb szükséggel.” (…) Ugyanez év novemberében a hálóházak 
gondos felfűtésére hívja fel felesége figyelmét, mert ismét ven-
dégek érkeznek: „… Istennek kegyelmességéből mai napon érkeztem 
szálon2 ide Bakith uram fiával Kralowánra, nagy jó egészségben. Hol-
nap estvére azon leszek, hogy otthon lehessek, azért várj édes szívem, 
vocsorára bennünket. Az alsó bótot, az melyben szoba és szenes ház 
vagyon, készíttesd édes lölköm Bakith uramnak, de mind az szobában 
s mind az szenes házban ágyak legyenek, mert az ifjú Révay Ferenc is 
ez jüvő hetfőn oda jű. Az ház tiszta és meleg legyen és gyertyatartó és 
mosdó legyen az házban…” 

És ez még nem minden: a vendégnek a szórakoztatásáról is 
gondoskodni kell, aminek a legkézenfekvőbb módja további 
vendégeknek a házba csődítése  Még mindig Thurzó írja a fele-
ségének 1599  március 20-án: 

2 A „szálon” érkezés magyarázatra szorul: néhány szálfából összeácsolt, kez-
detleges tutajról van szó, amelyen áradások idején nem épp veszélytelenül, 
de gyorsan lehetett utazni a folyókon lefelé  Ezt a primitív, olcsó közlekedési 
módot – mint a példa mutatja – tehetősek is választották 
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Nádasdiné asszonyom az bátyjához megyen Báthori Istvánhoz 
Echettre, azt értem, hogy arra megyen, Bichére, ha arra megyen, külgy, 
édes szivem, eleibe, és kérd, hogy betérjen. Az szomszéd nemes uraimból 
is hivass be, és ha betér, gazdálkodgyatok jól nekik, mégis ha azelőtt nem 
esmérted, esmerkedgyél meg vele. Az szomszéd nemes uraimban felhív-
hatsz édes szívem, úgy mint az vice ispánt, Ordódit, Mattyasowszkit, 
Marsowski Bálint fiát és Skrobakot Litawárul.

A „külgy, édes szivem, eleibe, és kérd, hogy betérjen” és „ha 
azelőtt nem esmérted, esmerkedgyél meg vele” felszólítások mai 
szemmel elképesztő helyzetet mutatnak  Gondoljunk csak bele: 
a távollévő férj arra szólítja a feleségét, hogy kapjon el az úton, 
tereljen be a házba és tartson jól számára vadidegen embereket  
Magyarán a vendégfogadás óriási presztízskérdés volt, minden-
áron meg kellett valósulnia 

Antalffy idézi a török utazó, Evlija Cselebi 1660-as évekbeli 
beszámolóit is, aki szerint a városokban a háztulajdonosok, az 
előkelő főemberek teljes természetességgel nyitják meg kapui-
kat idegen vendégek előtt, és néhány napig is készséggel ellátják 
őket  Ez olyannyira így van, hogy például Somogyban Koppány 
várának nincs is fogadója, mert „szégyennek tartanák fogadóban 
szállásolni el az útonjárókat” 

Ez nemcsak a török időkben volt így, hanem még jóval ké-
sőbb is: a Nemzeti Társalkodó 1840  évfolyamában egy Zaránd vár-
megyei honfi tiltakozik egy korábbi cikk alaptalan vádaskodása 
ellen, amely szerint 

Kőrösbányán fogadó nem lévén nem talál itt az utazó ebédet, és emi-
att sietve készül odahagyni a komor várost. Erre megfelel feljebb maga 
az utazó, midőn azt írja: a földes uraságok az idegeneket becsülők, ven-
déglők és barátságosok… – Olyan helyen tehát, ahol idegeneket vendé-
gelni szerető uraságok laknak, és ahol sokszor a vendéget még az utcán 
is keresik, vendégfogadóra szükség nincsen.

Ezzel meg is kaptuk a magyarázatot arra, hogy miért volt olyan 
kevés fogadó a magyar vidéken  (A nagyobb településeken, főként 
ott, ahol évente több nagy vásárt is tartottak, más volt a helyzet, ott 
a városlakók nyilván nem tudták, de nem is akarták hetekre in-
gyen elszállásolni és etetni-itatni az idegenek sokaságát )

Ha nem lasszóval fogták is, nem is az időjárás viszontagságai 
marasztották helyben, az úton járó ember dolgát nagyon megne-
hezítette, hogy kutyakötelessége volt betérni az ismerősökhöz  
Eötvös Károly szerint egy „középbirtokú, jómódú nemesember-
nek” például egyáltalán nem volt könnyű megtenni az utat a fa-
lujától Balatonfüredig 

Kétnapi járó az útnak hossza. Útba esik két atyafi, egy tanulótárs, 
hat falu-város, tizenkét csárda. Hol etetni, hol itatni, meg kell állani 
mindenütt. Valahol meg is kell hálni. Atyafihoz, tanulótárshoz be is kell 
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tekinteni. A ház előtt elmenni, s be nem nézni, ebédre vagy vacsorára ott 
nem maradni: erkölcsi lehetetlenség.

Erkölcsi?
De bizony életkérdés az. Aki rokona, jó barátja előtt elhajt, s be nem 

köszön: az nem akarja, hogy őt is meglátogassák. Az nem szereti a ven-
déget és rokont. Az vértagadó és emberkerülő. Azt kerülni kell min-
denkinek. Abból a vármegyében nem lesz semmi. Annak kerülik lányos 
házát. Annak fiából esküdtet nem csinálnak. Az megtagadja faját, ma-
gyar természetét, minden ősi erkölcsét. Ha él, ha mozog, ha ficánkol: 
mindegy az már, ő halott ember.

Meg kell tehát látogatni mindenkit, aki útba esik. De mikor fejezi 
hát be kétnapi útját?

Egy hét alatt, két hét alatt. Néha el se ér Füredig, hanem visszafor-
dul. Eltelt az ideje.3

Ahová betért, jaj volt neki  
Gróf Johann Centurius von Hoffmannsegg szász természetbú-

vár 1793–1794-ben utazott át Magyarországon, tapasztalatait re-
mek leírásokban örökítette meg  A pécsi úri családoknál például, 
mint mondja, több váratlan vendég érkezése sem okoz semmi-
lyen galibát, egy közönséges étkezésen 10–12 fogást vonultatnak 
föl, de a 24 vagy még több tál étel sem megy ritkaságszámba  De 
a főétkezésekkel még nincs vége a megpróbáltatásainak  

A szórakozásnak egyik neme még, amely nálunk nem dívik, az 
ozsonnálás. Ilyen alkalmakkor a meghívottak délután 4 órakor egy kert-
ben vagy más kellemes helyen összejönnek, s 5–6 óra között hideg éte-
leket esznek állva vagy járkálva – kinek hogy tetszik. Idegenre nézve ez 
az idő kezdetben igen alkalmatlan, hogy öt órakor egyék, midőn csak 
pár órával előbb állott fel egy gazdag ebédtől, de egy olyan országban, 
hol sokat enni igen jellemző szokás, azt is megszokja az ember, hogy 
minden órában éhes legyen, mert akármely órában lát enni, és ritkán 
múlik el látogatás anélkül, hogy az ember evésszerszámait mozgásba 
ne hozná.

August Ellrich német utazó 1830-ban járt nálunk, élményeit 
Berlinben 1831-ben kiadott könyvében összegezte (Die Ungarn 
wie sie sind). Ő a rémes időjárás és a járhatatlanná vált út miatt két 
teljes napra egy postamesternél reked, aki megmutatja neki, mi a 
magyar vendégszeretet és virtus  

Ebéd után az abroszt egyáltalán nem vették le, a borosüvegek teljes 
létszáma biztosítva volt, és minden negyedóra után haraptunk valami 
csekélységet, például sonkát, sajtot stb. borkorcsolyának, minthogy a va-
csorát csak úgy tíz óra tájban szolgálták fel. Étvágyunk, mivel már déli 
12 óra óta állandóan tevékenykedtünk, természetszerűleg a legmaga-

3 https://mek oszk hu/04900/04924/html/balaton0010 html (Utolsó letöltés: 
2020  03  03 )
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sabb fokra hágott, úgyhogy valami gyorsan nemigen tudtuk étvágyun-
kat kielégíteni, s az éjfél még „teljes munkában” talált bennünket… A 
hajnal hasadása nem volt már messze, mikor hálószobámba jutottam, 
ahonnét azonban napkelte előtt már kivonszolt a szíves házigazda, és 
reggelihez ültetett… A vihar dühe a második napon megkettőződött, 
és további utazásomat lehetetlenné tette. Nem volt hát más választá-
som, mint hogy a második napot éppúgy kezdjem és éppúgy fejezzem 
be, mint az elsőt, míg végre a harmadik napon házigazdám a legmele-
gebb áldásokkal és egy erőteljes magyar káromkodással kikísért, azzal a 
megnyugtatással, hogy talpig legény vagyok, és jól kiérdemeltem, hogy 
„magyar ember” legyek, elbocsáttattam.

Azóta semmi sem változott  A vendéglátás egyik, hanem a 
legfontosabb mozzanata a vendég etetése, éspedig – manapság 
már jobbára csak a falusi kultúrkörben – lehetőség szerint agyon-
etetése  Nagyjából mindannyian voltunk már áldozatai ennek a 
gyakran gyötrelmes rituálénak: a gazdasszonnyal szemben sér-
tés nem elfogyasztani a tányérunkra szedett brutális adagokat, 
nem kérni repetát – akkor is, ha már a leves után ketté állt a fü-
lünk –, nem megkóstolni a vajkrémtől reszkető tortát vagy a zsír-
cseppeket gyöngyöző hájast  Mert nem elég, hogy sok ételt kell 
kitálalni: annak nemcsak mennyiségre kell bőségesnek lennie, 
hanem alapanyagait tekintve is gazdagnak, drágának, tápláló-
nak  Elég fölidéznünk a közelebbi múltból Móricz Zsigmond 
híres novelláját, az Ebédet, amelynek menüsorába a puszta ol-
vasástól bele lehet betegedni  (Étvágycsinálónak bőven pálinka; 
húsleves marhából és szárnyasból; velő pirítós kenyérrel; főtt 
marhahús ribizlimártással; birkapörkölt tökkáposztával; sertés-
pörkölt zöldbabbal; kacsasült befőttel; ludaskása libamájjal; pap-
rikás csirke; rántott harcsa; juhtúrós galuska – „mint az olvadt 
vaj  Habosan rengő, ínycsiklandó”; végül friss cseresznye és fe-
ketekávé, s menet közben persze bőven isszák a bort, hogy mire 
a cseresznyére kerül a sor, danoljanak is jóízűen )

Becsülete csak a jó evő vendégnek van, főzni csak neki érde-
mes  „A szakácsné csak rájuk pislantott egyet, már tudta, hánya-
dán van  Volt ott két pesti úr, sovány, mint az agár, a többi mind 
terebélyes úriember, hogy örvend a szív, ha látja, hogy fognak 
ezek enni ”

Bár Móricz novellájában ez nem szerepel túl hangsúlyosan, 
férfitársaságban ugyanilyen kötelezettség az ivás: a vendégnek, 
a meghívottnak helyt kell állnia, ha belepusztul is  A székelyföldi 
lakodalmakban ma kötelező elem a minden vendég elé odaál-
lított „féllitres” pálinkásüveg, amelyet aztán üresen lehet (kell) 
hazavinni emlékbe: rajta van a fiatal házasok neve  De ezen kívül 
is folyik a sör, a bor, a bármi, aztán a vége felé olykor a vér 

És nincs menekvés: Antalffy szerint a régi vendéget, 

ha menni akar, erőszakkal ott fogják (…) A szíves marasztalástól az 
erőszakos visszatartásig minden eszközt felhasznál a házigazda, hogy 
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további ott tartózkodásra bírja kedves látogatóját. Nemritkán szöknie 
kell a vendégnek, kitéve magát annak, hogy a tornácról utána poroz 
hintajával a halálosan megsértett nemesúr. 

Ugyanez a mozzanat még Móricznál, a leitatás elől elosonni 
próbáló vendégeire részegen lövöldöző Semlyéni Bandi anekdo-
tájában is megjelenik  Az alispán meséli: 

Úgy két óra tájban lehetett éjfél után, nyár volt, már mindenki ki-
dőlt, én nem mertem lefeküdni, mert ismertem az emberemet, de a vé-
gén én is elszöktem, s elbújtam egy nádi kunyhóba… Hát egyszer csak 
hallok valami éktelen csinnadrattát, hogy Bandi kiabál: „Ezek meg itt 
hagytak engem egyedül, pedig még minden hordó tele van.” Jön aztán 
a durrogtatás, piff-puff! Jó lesz itt, mondom, meglapulni. Mert ez nem 
tréfa. Veszem aztán észre, hogy itt is kúszik egy ember, ott is egy másik. 
Hát Bandi kergeti a vendégeket. Vesztemre kiszóltam, hogy: „Bandi, ne 
bolondozz, kárt teszel a bőrünkbe!” „Kárt tettetek ti az én becsületembe 
– mondta –, mert ilyen csúfot még nem értem, hogy a szegődött vendé-
geim így cserbenhagyjanak!” És elkezd arrafelé lövöldözni, amerre én 
szállásoltam el magam.

A rettentő mennyiségű étel feltálalásának és elfogyasztásának 
kényszere mögött fölsejlik a régi emberek állandó aggodalma, 
akiknek, mint Massimo Montanari a táplálkozás európai kultúr-
történetéről szóló könyvében megállapítja, „ha az éhezéssel nem 
is, de az éhezéstől való félelemmel nap mint nap szembe kellett 
nézniük, s ennél a félelemnél semmi nem ösztökél jobban mohó 
falánkságra, amikor éppen van mit enni” 4 

De van itt más is  Míg a zsidó vallásban kitüntetetten nagy 
szerepet kapott a vendégszeretet, az ókori görögöknél pedig az 
idegen – miután egy templomban az istenek oltalma alá helyez-
te magát – hivatalos vendégjogot nyert, vendégbarátságokra 
tett szert, amelyek nemzedékeken át tarthattak, és megszegésük 
nagy bűnnek számított, addig Rómában a hostis szó egyszerre 
jelentett idegent és ellenséget 

Az ellenséget pedig le kell győzni  És ha a vendégbarátság ha-
gyománya nem engedi, hogy véres eszközökkel éljünk, legyőz-
zük másként  Megmutatjuk neki, ki az úr a háznál  De nemcsak 
neki, hanem országnak-világnak  A régieknél például az ország-
útról vagy a város utcáiról begyűjtött idegent a szomszédoknak, 
az ismerősöknek  Ma a vidéki lagziban a „pesti vendégeket” az 
egész falunak 

Marcel Mauss nagyszerű munkájában – Tanulmány az ajándék-
ról (Az ajándékcsere formája és értelme az archaikus társadalmakban)5 
– a szerinte „nagyon helytelenül primitívként vagy alacsonyabb 

4 Éhség és bőség, Atlantisz, Budapest, 1996, 36 
5 Mauss, Marcel: Szociológia és antropológia, Osiris, Budapest, 2000, 193  skk 
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rendűként emlegetett társadalmak” bonyolult csereviszonyait 
elemezve beszél a „totális szolgáltatások rendszeréről”, ahol 

nem kizárólag javak és vagyontárgyak, ingóságok és ingatlanok, 
gazdaságilag hasznos dolgok cserélődnek, hanem mindenekelőtt az ud-
variasság megnyilvánulásai, lakomák, rítusok, katonai szolgálattételek, 
asszonyok, gyerekek, táncok, ünnepek és olyan vásárok, amelyeknek 
csupán egy mozzanata az üzletkötés, a javak körforgása pedig csupán 
egyik eleme a jóval általánosabb és jóval tartósabb szerződésnek. 

Külön fejezetet szentel Északnyugat-Amerika eszkimóinak, 
akik télre összegyűlnek városaikba, s ekkor „egész törzsek, nem-
zetségek, családok járogatnak folyvást egymáshoz vendégség-
be”  Ehhez kapcsolódó ajándékozási rendszerük egyik kulcsfo-
galma pedig a dicsőség  

Az a kérdés, ki lesz a leggazdagabb és egyben a legőrültebb költe-
kező. (…) Az esetek egy részében nem is ajándékozásról és viszonzás-
ról, hanem pusztításról van szó, még a látszatát is elkerülendő annak, 
hogy netán viszonzást óhajtanának. Dobozszámra égetik a halolajat (a 
candle-fish, a gyertyahal olaját) vagy a bálnaolajat, házakat gyújtanak 
föl, takarók ezreit tüzelik el; összetörik vagy a vízbe vetik a legdrágább 
rézlemezeket, hogy vetélytársukat megtörjék, „lehengereljék”. Az ember 
ezzel nemcsak önmagát, hanem egész családját is előbbre juttatja a tár-
sadalmi ranglétrán. 

Az „adni–kapni–viszonozni” szentháromságának bonyolult 
rendszerében könnyű fölismerni a párhuzamot a mi hagyomá-
nyainkkal  

Ezekben a társadalmakban az emberek iparkodnak adni. (…) Az el-
fogadás kötelezettsége nem kevésbé kényszerítő. (…) Aki így viselke-
dik, kimutatja, hogy fél a viszonzástól, fél, hogy „lelapított” marad, míg 
nem viszonzott. (…) Fennhangon kell méltányolni az ételt, amit ne-
künk készítettek. Aki azonban elfogadja, tudja: elkötelezi magát (…), 
arra kötelezik magukat, hogy hatalmas élelemmennyiségeket kebelezze-
nek be (…). Az adástól tartózkodni, éppúgy, mint az elfogadástól tar-
tózkodni, méltatlan dolog – csakúgy, mint a viszonzástól.

Vendég szavunk ismeretlen eredetű  Első ismert szövegbeli 
előfordulása 1138-ból való  A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára szerint „a vesz ige származékaként való magyarázata té-
ves”  Ezt komolyan sajnálom, mert nagyon is beleillett volna a 
gondolatmenetembe  De régi jelentései közül néhány nagyon is 
beleillik: „idegen származású, máshonnan jött személy; otthon-
talan személy; rokonnál, ismerősnél látogatóban lévő személy”  
A vendégséget a ma ismert szövegekben 1416-ban írták le először  
Előtte vajon mi volt a neve?
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Nyilván minden magyar háziasszony hevesen tiltakozna, ha 
valaki azt állítaná, hogy ő valamiféle ádáz és nemtelen küzde-
lembe bocsátkozik, amikor rácsukja a sütőajtót a második tepsi 
pogácsára  (Még akkor is, ha emlékeztetnénk rá, milyen meg-
jegyzéseket tett a sógornőjére, aki legutóbb két zacskó csipsszel 
és Pilóta keksszel szúrta ki a szemüket ) A vendég „lelapításá-
nak”, „legyűrésének”, legbeszédesebb kifejezésünkkel „lekenye-
rezésének” kényszere a néplélek legmélyén, tudat alatt működik, 
de az ereje ezredévek óta ugyanakkora  És a legalsó bugyrokban 
mélyen és veszélyesen fonódik össze a híres magyar vendégsze-
retet az idegengyűlölettel, márpedig a kettő párharcában mos-
tanság az utóbbi látszik győzedelmeskedni 

Ha csak vissza nem hozzuk még időben a szintén ősi hagyo-
mányokban gyökerező agapék eredeti szellemét 
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