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karácsony

Elfelejtett recept
A csend után ítélve, a város akár falu is lehetne. A körforgalom közepén felállított fenyõfán
villognak az apró lámpák, fáradt emberek sietnének a meleg otthonaikba, de lassan haladnak
a gépkocsik, valaki idegesen dudál percek óta,
amúgy pedig a település lakásaiba végérvényesen beköltöztek a kínai termékek, és nincs
olyan tiszteletes vagy plébános úr a Kárpátmedencében, aki meg tudná különböztetni
a székely mesteremberek kezében született
Jézuskákat és angyalkákat a kínai ismeretlenek
által készített Jézuskáktól és angyalkáktól.
A város túl van már a készülõdésen, nagy
dobozokban várják a Jézuska eljövetelét a
gyöngyfüzérek, a meleg zoknik, az összerakható játékok. Ajándékok sokaságával nyugtatják
lelkiismeretüket kicsik és nagyok, és most
szeretnének pótolni mindent, ami elmaradt a
januártól decemberig tartó nagy rohanásban.
A nagy fekete kalapja alól nézte az esti élet
zajlását a férfi, aztán meggondolta magát, lassú
léptekkel megközelítette a kopott épületet,
körülnézett, majd lenyomta a kilincset.
A zsurnaliszta késõbb csendben nézte a
kocsma legmélyén a kis gyertya lángját, elvarázsoltan követte a fény kiszámíthatatlan mozgását, és az egyre sûrûsödõ cigarettafüstben rég
nem látott kísértetek lopakodtak elõ a távoli
múltból.
Édesapja csendben intett, ne keltsen feltûnést,
csak néhány percre ugrott le a csillagok világából, mert rég találkoztak, és eszébe jutott egy
egészen különleges kolbászrecept, amit szeretne megosztani a zsurnalisztával, mert azt hallotta, a tavaly decemberben töltött kolbász túl
szárazra sikeredett. Aztán meglátta édesanyját.
A régi konyhában állt az asztal elõtt, készítette
saját két kezével a szaloncukrot. Nem különcködött, a kényszer miatt készítette saját maga a
szaloncukrot. Vizet öntött a cukorhoz, felfõzte,
és amikor megfelelõnek találta a masszát, egy
vízzel kiöblített porcelántálba öntötte az egészet, a tetejére is egy kis vizet öntött és hideg
helyre tette. Utána fakanállal addig keverte,
amíg hófehér pép nem lett belõle. Õrölt diót
és citromreszeléket adott hozzá, hideg tálcán
elsimította, és miután megdermedt a cukor,
akkor vizes késsel kis téglalap alakúra vágta az

édes masszát. A zsurnaliszta két testvérével,
Andrással és Istvánnal ugrottak színes selyempapírt vágni, szépen megrojtozták a két szélét
is, de nem sokáig élvezhették a közös munka
örömét, a füstben eltûntek az égi vendégek,
csak a pohárban duhajkodó vörösbor nézett
farkasszemet a megfáradt nagy gyerekkel.
És akkor újabb régi ismerõst fedezett fel.
Cifrára festett szán úszott a kocsma füstjében,
és a bakon beburkolózva vastag pokrócokba
Veres Pista bácsi csattogtatta az ostorát, és a
csengettyûk olyan vidámsággal hirdették az
elsõ nagy havazást, mint ahogy kurjongatni
kelt kedve még a múlt évszázadban Halász
Károlynak, miután megkóstolta az újbort a
Küküllõ melletti pincében. A kisvárosban mindenki várta a karácsonyt, és a Jóisten puha
takaróval fedte be a Temes-partot, a parkokat
és az utakat. Az emberek kimentek az utcákra,
a sarkon forralt bort kínáltak aprópénzért, a
férfinép forralt pálinkával is bátorította magát.
A gyenge bánsági pálinkát felforralták, megcukrozták, és fekete borsszemeket dobtak bele.
A cujka illata belengte a kisváros utcáit, a nagy
szán után pedig tíz-tizenkét szánkót kötöttek a
gyerekek, és nagy visítozás közepette elindult a
menet, néha felborultak a szánkók, a gyerekek
pedig hangoskodtak, nevetgéltek, élet költözött
az utcákba.
A zsurnaliszta várta a többi régi ismerõs
megjelenését is, de nem jött senki, félbeszakadt
a kis csoda, eltûntek a régi emlékek, a pincér
pedig emlékeztette, késõre jár az idõ, illene
fizetni.
Az utcán már alig voltak, az emberek meghúzódtak a meleg szobákban. Egyre csak
sûrûsödött a köd, vizesek voltak az út menti
fák, és a zsurnaliszta mozgást észlelt az egyik
udvarban. Két árnyék mozgott serényen, vízzel
feltöltöttek egy nagy üstöt, kisebb szalmacsomót dobtak a földre, és akkor tudatosult benne,
itt disznóvágás lesz kora reggel, és a nagy
eseményre készülnek a ház lakói. Gondolta,
bekopog az ismeretlenekhez, és elmondja az
édesapjától hallott finom kolbászreceptet, de
az istenért sem jutott eszébe semmi. A villányi
kékoportó magával vitte a recept titkát.

Papp János
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Büki Attila meséi

Almába zárt madárka címmel, Poszpisek
Márta – a gyermeki
lélekhez hamar utat lelõ,
bájos – színes rajzaival
jelent meg a szombathelyi származású, ma
Érden élõ és itt folyóiratot szerkesztõ szerzõ
friss mesekönyve. (Az
író nem elõször fordul
a gyermekkorosztályú
olvasókhoz: a gyermekverseit tartalmazó Télidõ
címû könyve 1991-ben,
Három mese címû könyve 2007-ben, míg a Mari
Velin svéd írónõ általa
fordított Evelina és a
kert címû mesekönyve
2008-ban került a könyvesboltok polcaira. Hany
Istók címû mesejátékát
a Bartók Kamaraszínház
mutatta be 2007-ben, s
elõadták az ország más
városaiban is.)
A mesékben általában
szinte bármi megtörténhet. Így van ez Büki
Attila hét új meséjében
is, ahol a megszemélyesítés
lehetõvé teszi az állatok megszólalását, párbeszéd képességét egymással, az emberekkel, sõt még a felhõkkel is.
A könyvben szereplõ hét
rövid mese akár esti altatóul vagy nappali idõtöltéshez
alkalmas. Közös és egyértelmû
tanulságuk a jóságra nevelés.
Ezért megfelelõ a házi pedagógia támogatására, a jó erkölcsi magatartásra való oktatás
segédeszközeként. A mesék
hangulata, tömörségük jelesül
szolgálja a tanítva szórakoztatás
eredeti szándékát. A történetek
szereplõi medvék, madarak,

mókusok, macskák, sün, gyerekek, felnõttek, természeti
képzõdmények és jelenségek.
A modern Csalafinta mesében
pedig a fodrászüzlet forgalmának fellendítésében úttörõ szerepet játszó Ajtó és a lustálkodó
Csend. Érdekesség a címadó
mesébe dolgozott dal, a rab
madár éneke, majd a szabad
madáré.
A nemes vetélkedés sem
maradt ki a könyvbõl, és üdvös,
hogy A verseny nem durvul el,
gyõztest sem hirdet ugyan a
végén, hanem sugallva hangsúlyozza a részvétel fontosságát.
Becsületességre,
jóság-

ra, józanságra, ügyességre, a
felnõttek tiszteletére, mások
megbecsülésére és segítésére, valamint, de nem utolsósorban a mûvészetek szeretetére nevelnek ezek a kedves,
hétköznapi történések párhuzamából fakasztott, mégis
szépségbõl álmodott Bükimesék. Óvodások, kisiskolások karácsonyfa alá kívánkozó
ajándékául nyugodt lélekkel
ajánlható e vékonyka, ám lelkiekben annál gazdagabb mesekönyv. (Büki Attila: Almába zárt
madárka – Foldatoy, 2009)
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0 RbP[sS es[Pbicsbsc \TVZ]]h~cWTcX Pi
Pcz]hbiTa»'_TaRTb3XsZWXcT[csYzZ^i
cPcUX[\P\T[hbiT_cT\QTaQT]\X]ST]
zaTccbzVXicTcZiz_XbZ^[PXVPiVPcYsW^i
T[Ydc^cc7PeP[PW^[TSSXV\zV]T\eTc~
cTcczZe^[]P[Tbi[XzacTZTi[TcT]ePVh
Pi^] Z~e[  PZZ^a zaST\Tb T[Zza]X
0 UX[\ ZizacWTcT] eTbiX b^aaP P [TV
U^]c^bPQQcdS]XeP[ZPcP3XsZWXcT[a[P
U^[hb~csbc[Pca[TbiczbXV
0  3XsZWXcT[a[ U^]c^b cdS]X W^Vh
]T\ QP]ZX WXcT[ WP]T\ TVh b_TRXs[Xb
RbPZPUT[b^ZcPcsbQP]cP]d[Zbis\s
aPT[zaWTcZ[Rb]=T\RbPZcP]S~YaP
ePVhP]P_X\TVz[WTczbaTWP]T\Qsa
\XaT Z[cWTc B^Z WP[[VPc cP]d[ ~Vh
XSTVT] ]hT[eTc  esbsa^[ bis\~cVz_Tc
ePVh X]cTa]TcT[UXiTczbaT U^aS~cYP* Z[
U[SX cP]d[\s]hcaP ePVh azbiZz_izb
aT dcPiXZ QT[[T B^ZP] eP]]PZ PZXZ
TQQ[ eTbi]TZ  zaczZTb biPZZ]heTc
ePVh TVhzQ SasVP b_TRXs[Xb cP]Tbi
Zic \PVdZ]PZ 0ZX _TSXV  TVh \sbXZ
esa^bQP] biTaTc]T c^esQQcP]d[]X Pi
P 3XsZWXcT[Q[ UXiTcWTcX Pi  dcPisb Pi
P[Qza[TcePVhPZ^[[zVXd\Z[cbzVTXc
0  3XsZWXcT[ \X]ST]Uz[T Zz_izbX U^a
\sQP]ZzaWTcs[[P\X[PVcs\^VPc^cczb
Z[cbzVcza~czbTb Zz_izbQT] TVhPas]c
WP P SXsZ ]TVheT] ze P[PccX zb PZc~e

WP[[VPcX Y^VeXbi^]]hP[ aT]ST[ZTiXZ
0i Xb XVz]hT[WTcX P WPiPX 3XsZWXcT[c
PZX  Z[U[S] Pi 4da_PX 6PiSPbsVX
CzabzVQT]U^[hcPcYPcP]d[\s]hPXc4iT]
Z~e[ P  UT[bU^Z biPZZz_izbQT] azbic
eTe WP[[VPcZ Xb z[WTc]TZ P 3XsZWXcT[
[TWTcbzVzeT[
0  biT_cT\QTaQT] X]Sd[ cP]zeQT]
P Z[cbzVcza~czbTb SXsZ^Z \PgX\d\
WPeX $ Pi  s[[P\X[PV UX]P]bi~a^i^cc
Zz_izbQT] cP]d[Z \PgX\d\ WPeX #
TiTa U^aX]c^c  ZzaWTc]TZ DVhP]PZZ^a
c^esQQaPXbes[PbicWPcYsZPiTSSXV\TV
bi^Z^cc WPeX " !$  !  zb $ TiTa
U^aX]c^b Z[Rb]bbiTVTZTc 0 Z[Rb]
PZsaTVhbiT\TbicTaaTXbZzaWTczbP
SXsZes[PbicWPcW^VhWPeXazbi[TcTZQT]
ePVh biT\TbicTaT]Zz]c TVh bbiTVQT]
ZzaX 4Vh cPePbiX Z^a\s]haT]ST[Tc
zacT[\zQT] b_TRXs[Xb TbTcQT]  WP  Pi
XVz]h[ bi[TX \sa ]T\ z[]TZ ePVh
z__T]aTVXbicas[cs[[sbZTaTbZWPe^]cP
c^esQQX  TiTa U^aX]ccP[ ]WTc Pi XVz
]hT[WTc bbiTV 0ZX \sa biT_cT\QTa
$XVZzaXPi^ZcQTa $z]\saQP]Z
bis\[sYs]cP[s[WPcYPPZzacbbiTVTc
0  3XsZWXcT[ XVz]h[zbTZ^a ]X]Rb
WXcT[Q~as[Pc \X]c PW^Vh ZTiTbc bT\
ZT[[  UT[\dcPc]X zb P eXbbiPUXiTczbaT
Xb Z]]hTQQ biPQs[h^Z e^]PcZ^i]PZ

BT\ P  ca[Tbicazbi[Tc ]PVhbsVP bT\
P eXbbiPUXiTczb XScPacP\P ]X]Rb T[aT
aVi~ceT  0 cP]d[\s]h^Z P[Pcc ]T\
ZT[[ca[TbicT]XbT\ZP\Pc^cUXiTc]X0
WP[[VPcXY^VeXbi^]h\TVbi»]zbTdcs]
\zV ]zVh W]P_ caT[\X XSTYZ eP] P
ezViTccTZ]TZPca[Tbiczb\TVZTiSzbz
aT 4ic ZeTcT] Pi^]QP] UVVTc[T][
P\d]ZPeXbi^]hc[\TVZT[[ZTiST]XP
eXbbiPUXiTczbc
<XeT[ P ca[Tbicazbi[Tc \X]SXV Pi
TVhz] YeTST[\zWTi XVPi^SXZ ~Vh
P]]PZ bbiTVzc ]T\ QTU^[hsb^[WPcYP
bT\\X[hT]es[bsV~VhP\^bcP]X_z]i
VhX Za~iXb bT\ 0i T[b Zzc ca[Tbicz
bX zeQT]  UbiPQs[hZz]c Pi T[i zeX
WXePcP[^b \X]X\s[Qza % bisiP[zZsc ZT[[
WPe^]cP  scdcP[]X Ti !(QT] WPeX
# #U^aX]c0WPa\PSXZzec[PiPSb
]PZPZzczeeT[Z^asQQXQadccQzaTWPc
bisiP[zZsc ePVh WP Pi ]T\ zacT T[ P
\X]X\s[QzacPZZ^ac^esQQaPXbP\X]X
\s[QzaWPcbisiP[zZscZT[[UXiTc]XT0ZXZ

eXbi^]c  Z[cbzVcza~czbTbZz]c PZsa TVh
biTaXbPbis\dZaPXVz]hQTeTWTc[TV
\PVPbPQQbbiTVTcZzaczZ!(! 
QT] WPeX $ TiTa Pi^Z TiiT[ TVhcc
\PVPbPQQca[TbiczbXWs]hPS^c]h^[R
bisiP[zZXbes[[P[]PZ
7PPca[Tbicazbi[Tc]PVhbsVsc]T\
Xb ST Pi TVhz] YeTST[\zc zaX]cWTcX P
es[bsV4aaTeP[cTZX]cTccT[P3XsZWXcT[
:i_^]c P UT]]s[[ X]S^Z^Z eXibVs
[PcP ]z[Z[  \PgX\d\ !# W]P_aP
T]VTSz[hTiX P WPeX ca[Tbiczb \zabzZ
[zbzc 4]]TZ _^]c^b  bbiTVzc cTWTaeX
bT[Zz_TbbzVTUVVez]hzQT]PiVhUz[
biPQWPcYP\TVVhW^VhPi]T\[TWTc
ZTeTbTQQP\X]X\s[Qza%bisiP[zZs]s[
0  3XsZWXcT[c P ! Tb X]Sd[sbP cP
!& TiaT] XVz]hT[czZ zb $' TiaT] \sa
\X]ST]PSbbsVdZPc[TcdScsZ0bcPcXbi
cXZPXPSPc^ZPic\dcPcYsZW^VhPca[Tbi
czbbT[  ]X]RbT]TZ V^]S^Z 0 3XsZWXcT[
:i_^]c P !'Pb zeQT] &( \X[[XsaS
U^aX]cZcT[Tica[Tbicazbi[TcQTUXiTcz

bzc~acPT[4iiT[biT\QT]ZXWPbi]s[eP
PS~YcP[P]zbZieTc[T][PcZTcPac^isbc
RbZZT]cT[ca[Tbiczb[TWTcbzVzc #$
\X[[XsaS U^aX]c zaZTiTcc QT P ca[TbiczbX
bis\[saP 4i Pi Pas]h  \PYS Sd_[P
P]]hXQTUXiTczbzaZTiXZ\X]cPZcT[Ti
 ]T\ ZdaXid\ WXbiT] Pi  T[ca[Tbi
czbX [TWTcbzV !"Pb QTeTiTczbT cP
U^[hP\Pc^bP]UT]]s[[
0WXcT[Pizac[TWTcX[hT]ZTSeTi\Tac
Pi s[[P\X cd[PYS^] 3XsZWXcT[ :i_^]c
Pi  s[[P\ ZziUXiTc ZTiTbbzVes[[P[sbP
\T[[Tcc ZTSeTi ¢^[Rb£ Z[Rb]ZTc
eTbi UT[  0i ~Vh QTe^]c U^aasb^ZPc
]Z[cbzVX T[eT] i[TcX WPbi^] ]z[Z[
PSYPc^esQQPSXsZ^Z]PZWXbiT]PY^V
biPQs[hbiTaX]c]T\cTa\T[WTc_a^UXc^c
4]]TZ Zbi]WTc W^Vh 3XsZWXcT[
ZP\PcP P WPb^][ UTSTiTc ]z[Z[X
U^aX]c P[P_ Qsa\XaT Z[cWTc QP]ZX
WXcT[TZ_[PbiT\z[hXZ[Rb]sc[PV^b
ZP\Pcs]PZ UT[zc bT\ zaX T[ 0 czeWXccT[
T[[T]czcQT]P3XsZWXcT[cXVz]h[WP[[VPc
bis\saP]\PVsQP]TiPZ[Rb]]T\
YT[T]cPZPSs[hcTVhzQWXcT[TZ_[[PZsb
WXcT[UT[ezcT[z]z[bT\
oaST\Tb cdS]X W^Vh !( UT[b^ZcP
csbX  X]czi\z]hQT] [TWTcbzV eP] Pi
] T]VTS\z]hTicTczbaT 4i Pic YT[T]
cX W^Vh P  WP[[VPcZ 3XsZWXcT[Z TVh
\TVWPcsa^i^ccazbizcZieTc[T][PUT[
b^ZcPcsbXX]czi\z]h]TZdcP[cPcWPcYsZ
~Vh P Z[cbzVcza~czb QTUXiTczbT ]z[Z[
P biT\TbicTa ZTiSTcz] QTXaPcZ^iWPc
]PZ4aa[P[TWTcbzVa[PcP]d[\s]hX
VhTZZT[U^V[P[Z^iWXePcP[QP]Rz[biT
a»zaSTZ[S]X
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