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Élményözön 
a Zebegényi Tökvilág Fesztiválon

„Vannak vidékek, tájak, városok, 

melyek különös varázzsal bírnak. 

Megmagyarázhatatlan erők von-

zanak vissza oda, ahol egyszer már 

megérintett a Hely Géniusza. Újra 

és újra meg kell látogatnunk, s  ha 

nem lehetséges, mítosszá növekszik 

bennünk az emlék.” (Szőnyi István 

Baráti Kör, Zebegény)

Csodálatos szépségű, fenséges 

tájék a Dunakanyar! Ha (egyelőre) 

csak nyaranta is, de Kismaros-Bör-

zsönyliget immár az otthonommá 

lett. Ám a kis alpesi faháznyaraló 

kertjében, vagy éppenséggel a túrá-

zások alatt – a börzsönyi vadonban 

az erdők, mezők, vadvirágok kaval-

kádjában, a  vaddisznócsörtetéstől, 

szarvasbőgéstől hangos, s  tücsökci-

ripeléstől zengő éjszakák után egyre 

sürgetőbben éreztem, a  természeti 

szépségeket kicsit mellőzve, fel kell 

fűznöm a környék kulturális értéke-

it, épített örökségét, történelmi em-

lékeit (is) egy hosszú szálra…

A legvirágosabb falu

Egy hírportál olvasója írja: „Az 

ország északi határánál, a  vén 

Duna legszebb kanyarulatánál, he-

gyektől koszorúzva bújik meg a 

völgyben a festői Zebegény. A  va-

rázs, mely szinte minden ideérke-

zőt hatalmába kerít, több tényező 

szerencsés egybeeséséből alakult 

ki. Legfontosabb a falu páratlanul 

szép fekvése, de a régi századokra 

visszanyúló történeti, kulturális 

hagyományok és jó megközelíthe-

tőség is ide sorolhatók. Mai rang-

jának és vonzerejének kialakulásá-

ban meghatározó szerepet játszott 

Szőnyi István festőművész (1894-

1960) Zebegényhez kötődő mun-

kássága. A  Kós Károly által ter-

vezett páratlan szépségű magyar 

szecessziós plébániatemplom és a 

Maróti Géza által tervezett Nem-

zeti Emlékhely, ahonnan egyedül-

álló szépségű kilátás nyílik a Duna 

ezüst szalagjára…” – a községből 

elérhető több történelmi település 

(Esztergom, Visegrád, Szentend-

re, Vác), de maga Zebegény is több 

rangos látnivalót kínál. Ha épp 

nincs fesztivál vagy esemény, ak-

kor is napokat tudunk itt eltölteni: 

barangolni utcáin, a  főtéren, vagy 

sétálni a parton.

Zebegény 2013-ban elnyerte a 

Virágos Magyarországért környe-

zetszépítő verseny fődíját. Egy szép 

napsütéses szeptemberi délelőttön 

végre elhatározásra jutottam. Kis 

idő múltán a Kismarostól csupán 

néhány kilométernyire lévő, Szent 

Mihály-hegy lankáira épült telepü-

lésen meghatódottan szálltam le a 

vonatról. A „legvirágosabb faluban” 

még el sem jutottam a főtérre, már 

az állomáson – ez sem volt érzéki 

csalódás – határozottan éreztem: 

itt valami megfoghatatlan aura, 

édes rózsaillat öleli át az embert…

A tök szimbolikája

A  tök, meghatározása szerint 

kúszó szárú, nagy, kerek levelű 

növény, amelynek termése gömb 

vagy palack alakú. Szimbológiája 

sokrétű. A kettős tök, éppúgy, mint 

a homokóra, az alsó és a felső vi-

lág megtestesítője. A  kínaiaknál a 

növény a varázslás és a szellemek 

megidézésének eszköze. A  tök-
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kulacs Li Tie-kuaj, a  nyolc taoista 

halhatatlan egyikének emblémája. 

Rómában a butaság, az üresfejűség 

kifejezője. A  gyorsan növő és ha-

mar hervadó növény a mulandóság 

jelképe. (…) A  kereszténységben 

Rafael arkangyal és a zarándokokat 

védelmező id. Jakab apostol attri-

bútuma. Angol nyelvterületen a 

Halloween (október 31. – minden-

szentek előestéje), a  pogány szer-

tartásokban gyökerező szellem-, 

démonjáró éj népi ünnepének 

egyik fő eleme az apotropaikus je-

lentésű, ijesztő arcot formázó tök-

lámpás. (Forrás: Szimbólumtár).

Az irodalomban, de több vonat-

kozásban is felbukkan a tök, mint 

példázat. Babits Mihály Jónás köny-

ve című művét bizonyára Zebe-

gényben is ismerik, amelyben a köl-

tő, egyebekben a tökinda által is be-

mutatja, s  teszi tapasztalhatóvá az 

Úr cselekvéseinek értelmét. Azon-

ban nem tudni, vajon olvasták-e a 

zebegényiek a nagydobronyi „tökös” 

népi mondókát: „Egy – megérett a 

meggy. Kettő – csipkebokorvesz-

sző. Három – nincsen nekem pá-

rom. Négy – biz oda nem mégy. Öt 

– most érik a tök. Hat – hasad a pad. 

Hét – kifl it süt a pék. Nyolc – üres 

a kis polc. Kilenc – kis Ferenc. Tíz – 

tekenőbe tiszta víz. Minek az a tisz-

ta víz? Kiskertet locsolni. Minek az 

a kiskert? Tököt bele vetni. Minek 

az a tök? Disznót hizlalgatni. Minek 

az a disznó? A háját kivenni. Minek 

az a hája? Kocsit kenegetni. Minek 

az a kocsi? Asszonyokat- jányokat a 

pokolba hordani!” – Mindenesetre 

Zebegénynek – legalábbis az a hír 

járja – a nevezetes növény, a  tök a 

„hungarikuma”.

E  sokoldalú növény jegyében, 

miért is ne lehetne a falunak még 

eggyel több turista csalogató látvá-

nyossága? Valószínűleg így gondol-

kodott anno a tökről a Zebegényi 

Tökvilág Fesztivál kitalálója!

Tökvilág születik

De ki is a méltán híres az – az-

óta rendszeresen jelentkező – ren-

dezvény „szellemi édesanyja”? Ho-

gyan jutott el egy frappáns ötlet a 

megvalósulásig?

A  Zebegény-See Begin csoport 

által meghirdetett 2014. év embere: 

Apfelné Wetzl Teréz lett, aki helyi 

termelő, lokálpatrióta és a kertjé-

ben dísztöktermesztéssel foglalko-

zott, így tette népszerűvé a növényt 

a környéken, felelevenítve a hozzá 

kötődő népi hagyományokat, kéz-

műves fogásokat. Mint mondja, 

„Tudom, hogy van és remélem lesz 

még sok-sok tenni akaró lelkes ze-

begényi ebben a gyönyörű faluban. 

Ne csak csodáljuk, tegyünk is érte!”

Ha betérünk hozzá, főtéri 

hobby boltjában egyedi dolgokat, 

praktikus tárgyakat, kézműves 

alapanyagokat, szép és életre szóló 

ajándékokat lehet találni. A  kéz-

műves foglalkozásokhoz is rend-

szerint rengeteg faragnivaló tököt 

ajánl fel. Egy korábbi (Hír TV-be-

li) riportban mesélte el történetét: 

„Elkezdtem tököt termelni és árulni, 

mert mindig gyűjtögettem nagyon 

sok fajtát, kicsit, nagyot, színeset. 

S mivel annyi sok volt belőle, min-

dig több volt a termés. Úgy elkép-

zeltem, hogy milyen jó lenne itt a 

téren, mert előtte is csináltam gye-

rekeknek kézműves foglalkozáso-

kat. Miért a tök? Mert megtetszett 

a formája, abban láttam fantáziát, 

és a boltnak, amit nyitottam Tökvi-

lág lett a neve pontosan ezért.”

E „tökindafonálon” bodorodott, 

növekedett a tök szeretetén nyugvó 

ötlet, s  jött létre belőle Zebegény-

ben egy igazi nagyszabású nemzeti 

hagyományteremtő forgatag.

„Közhírré tétetik kicsinek és 

nagynak, kinek van még füle, kiki-

áltom annak. Eljött az ideje a nagy 

napnak. Itt mulat majd a Dunaka-

nyar apraja és nagyja, búját és bá-

natát rendre otthon hagyja. Zebe-

gény község népe, több mint ezer 

lakó, mindegyikük kedves, dolgos, 

jóravaló. Az elmúlt esztendeje nem 

volt Tökfesztivál nálunk, pedig mi 

a Tökvilággal álmodunk. Ezért a 

nagyvilágból mindenkit várunk 

(…) Eljött az idő kedves Fesztivá-

lunk, kisebbek, nagyobbak, majd 

vígan táncolnak, mulatnak. Isten 

éltesse hát a falu népét, Kisbíró 

szövege abban leli végét: Kívánjon 

sok jót, tököt és egészséget, a mai 

napon jó mulatságot néktek!”

Töklökők és tökmag-
pöckölők

Mikor is volt az első Tökvilág 

Fesztivál? Tán 2004-ben? Lám mi-

lyen gyorsan szalad az idő! 2016 

szeptemberében már a IX. Zebe-
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gényi Tökvilág Fesztiválra invitálta 

a nagyérdemű közönséget a „zebe-

gényi Kisbíró”. (Megjegyzés: 2014-

ben a mára úgyszintén rangos Sár-

kányfesztivállal egy időben zajlot-

tak a Tökvilág eseményei.)

„Ki lesz a legtökösebb legény!” 

Kora délelőtt a színpadon a kikiáltó 

harsányan adta hírül: lesz Tökfara-

gó-, Töklökő-, Töksúly-saccoló ver-

seny. S az ügyes kezű embereknek 

nem marad el a Tökmagpöckölő 

verseny. Sőt! A  Tökbáb Kuglit is 

éppúgy ki lehet majd próbálni. Ho-

zott tökök súlyra, hosszra történő 

megmérettetése, helyben faragott 

és díszített tökök versenye, kéz-

műves és hagyományőrző árusok 

és foglalkozások, tökös ételek és 

italok. A parkban található kisszín-

padon változatos zenés műsorok 

egész nap. Sorolhatnánk tovább 

az eseményeket, amelyek a falu 

Fő terén zajlottak, a  házakat már 

jó előre feldíszítették különös for-

májú tökökkel, kukoricacsövekkel 

– a régi időkben ugyanis a tököt a 

kukorica között termesztették a 

gazdák a föld jobb kihasználásá-

ra. A  rendezvényre határon innen 

és túl, a Felvidéktől Erdélyig kicsik 

és nagyok (mindenhonnan) sokan 

eljöttek. Mint minden évben, idén 

is rengeteg színes program várta az 

ide érkezőket.

No de ki tudná a Tökvilág 

hangulatot a legpontosabban ösz-

szefoglalni, mint Ipolyi István a 

„Zebegény-See Begin” csoport „lel-

ke”, a  falu hűséges polgára: „Egy 

újabb csodálatos nap Zebegényben. 

A  mai nap legfontosabb történése 

a IX. Zebegényi Tökvilág Feszti-

vál összművészeti rendezvénye 

volt. (…) Az óriási forgatagban 

szerintem mindenki nagyon jól 

érezte magát. Volt kirakodó-vásár, 

koncertek, gyerekműsorok, több 

művészeti installáció különböző 

helyszíneken, néptánc, világzene, 

bohócok, ételsátor, látvány-konyha, 

művészeti kiállítás, tánc. Itt voltak 

a testvértelepülésünk, Geresdlak 

tisztelt polgárai, akiket a polgár-

mester asszonyunk személyesen 

vezetett körbe a faluban. Nagyon 

érdekes volt a Polgármesteri Hiva-

tal melletti parkban Fodor János 

koncertje is.”

Tökvilágon innen és túl

Az „ősz aranya” a tök. Az egyik 

ok, amiért szerethetjük az őszt, 

a  sütőtök érése. A  különböző mé-

retű, formájú és színű növény a 

szemet gyönyörködteti. Igényte-

len termesztése miatt a szegények 

táplálékának számíthatott régen, 

később aztán különleges csemege-

ként úri körök is felfedezték. Gon-

doljunk csak arra, hogy épp a sütő-

tök jelképezi a hidat, azaz a hintót 

Hamupipőke meséjében a szegény 

és a gazdag világ között! Fogyasztá-

sa kedvező élettani hatásokkal bír, 

vitaminjai, ásványi anyagai, anti-

oxidáns-hatású béta-karotintartal-

ma felkészítik a szervezet ellenálló 

képességét a téllel szemben. Ter-

mészetes édes íze, sokféle értékes 

tápanyaga és magas rosttartalma 

miatt könnyen emészthető, így a 

babák ideális tápláléka. Ugyanúgy a 

fogyókúrázók kedvence. Leggyako-

ribb elkészítési formája a szeletek 

megsütése, valójában ennél sokkal 

többféle lehetőség rejlik benne. Pi-

káns köreteket, édes leveket, akár 

még lekvárt is készítenek belőle. 

Magját pörkölik, vagy magjából 

sok helyütt, mint hazánkban, az 

Őrségben olajat sajtolnak, melynek 

fogyasztása ugyancsak egészséges, 

ízét kipróbálhatjuk például salátára 

öntve. A szép kerek, napsárga sütő-

tök az őszi terasz elmaradhatatlan 

éke, mely aztán levesben, süte-

ményben, bébiételben, vagy fogyó-

kúrás menüben végzi.

Őshazájaként Észak-Amerikát, 

Közép- és Dél-Amerika trópu-

si vidékét is említik. A  texasi és a 

mexikói indiánok is termesztették 

ültetvényeiken. Európába az első 

sütőtök magokat a spanyol hódítók 

hozták. Magyarországon a legis-

mertebb hazai változatai a nagydo-

bosi, a kiszombori és az óvári fajta. 

A sütőtök kedvező élettani hatásait 

már az indiánok is ismerték, kígyó-

marást kúráltak a segítségével és 

szeplő eltüntetésére is használták. 

A  sütőtök a kobakosok vagy tökfé-

lék családjába tartozik, mint pl. a 

főzőtök, laskatök, cukkini, patisz-

szon, görögdinnye, uborka. A 90% 

vizet tartalmazó tökök léteznek 

fehér, szürke, kék, piros és zöld 

színben is, illetve húsán és magján 

kívül virága is ehető, ami sülve él-

vezetes csemegének számít. Télen 

az egyik legkedveltebb, könnyen 

hozzáférhető étek városon és falun 

egyaránt a fi nom, omlós, édes sült 

tök.

A tök(életes) növény

A  szivacstök (luff atök) a  hosz-

szú indákat fejlesztő tökfélék közé 

tartozik, ezért rendszerint kerítés 

vagy fák mellé ültetik, amelyekre 

felkapaszkodik. Az ovális termé-

seket barna, vékony bőrszövet ta-

karja; az érett termés húsa fehér, 

szivacsszerű képződmény, amelyet 

fürdőzésre, mosakodásra, masszí-

rozásra lehet használni. Termesz-
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tése egyszerű, a  többi tökfélével 

megegyező. Zsenge terméséből sa-

láta is készíthető. Hazánkban, ahol 

a gyógy- és termálfürdők sok kül-

földi turistát vonzanak, a szivacstö-

köt akár jelentős hungarikumként 

is lehetne hasznosítani. A  Ker-

tészeti Egyetem egyik hallgatója 

diplomamunkát is írt a szivacstök 

termesztéséről és gazdasági fel-

használásáról.

Az ír legendában az áll, hogy a 

töklámpa a nevét egy Jack O’Lant-

ern nevű részeges kovácsról kapta. 

Jack a hiedelem szerint nemcsak 

részeges, ám tréfás és leleményes 

mesterember is volt, olyannyira, 

hogy még az ördögöt is megvic-

celte. Mikor az eljött érte, hogy 

elvigye, cselesen felzavarta őt egy 

hatalmas fa tetejére, aztán keresz-

tet rajzolt a fa törzsére. Mivel az 

ördög köztudottan irtózik a kereszt 

érintésétől, nem tudott lejönni a 

fáról. Jack csak azután engedte le 

az alvilági fi gurát a fáról, miután 

az megígérte, hogy nem kísér-

ti őt többé. Amikor Jack meghalt, 

a  mennyországba nem engedték 

be iszákossága és csínytevései mi-

att, ám a pokolban sem találhatott 

otthonra, mert az ördög is haragu-

dott rá, amiért korábban túljárt az 

eszén. Jack arra kérte az ördögöt, 

hogy legalább egy kis fényt adjon 

neki, hogy megtalálja a visszautat 

az élők világába. Végül az ördög 

megszánta és egy izzó fadarabot 

dobott Jacknek a pokol katlana 

alatt lobogó tűz parazsából, az 

örökké izzó parazsat Jack egy kivájt 

fekete retekbe (más források sze-

rint répába: rutabaga, svéd karóré-

pa) belsejébe tette. (A kelta retket/

répát az amerikaiak időközben tök-

re változtatták). Jack azóta bolyong 

töklámpásával a mennyország és a 

pokol között, ennek a lámpácská-

nak a fényénél keresi a megnyugvá-

sát. A világító sárga gömb lassan a 

Halloween szimbólumává vált.

Tökfaragó magyarok

Manapság a töklámpás készí-

tését leginkább az angolszász és 

amerikai ünnephez kötik, pedig 

a tökfaragás Magyarországon is 

régi hagyomány. Salamon (1053 

– 1087) Árpád-házi magyar királyi 

herceg, 1057-től ifj abb király, 1063 

és 1074 között Magyarország he-

tedik királya, aki trónviszályban 

állt unokatestvéreivel: Gézával, il-

letve annak halála után Lászlóval. 

1081-ben Salamon ugyan elismerte 

Lászlót, mint magyar királyt, cse-

rében megtarthatta királyi címét 

és László udvartartást is rendelt 

mellé. Salamon azonban a királyi 

udvarban is terveket szőtt a trón 

visszaszerzésére. Ezek után Lász-

ló biztonsági okokból a visegrádi 

vár tornyába záratta. Az őröknek 

parancsba adták, hogy sötétedés 

után töklámpásokkal világítsák ki 

a tornyot, hogy éjszaka is szemmel 

tarthassák a rabot. A  különleges 

„fáklyák” azonban nemcsak a vár 

foglyát világították meg, hanem 

a Dunán közlekedő hajósoknak is 

támpontul szolgáltak. Innen ered 

a mondás: „fénylik, mint Salamon 

töke”. (Az eredeti vár, ahol a király 

egykor raboskodott, sajnos nem 

maradt fenn, viszont romjainak kö-

veiből építtetett új várat IV. Béla a 

tatárjárás után. A  jelenleg is meg-

lévő Salamon-torony egykori kirá-

lyunk emlékét őrzi.)

Végül egy zenei kapcsolat. A lant-

félékre jellemző az ovális vagy ke-

rekdedebb, félbevágott nagyobb 

méretű lopó- vagy kobaktökre em-

lékeztető hangszekrény. Első ilyen 

hangszerek tök-kobakból (nem 

amerikai növény!) készültek, ezért 

ezt a formát sokáig megtartották. 

E belső- és kelet-ázsiai hangszerek 

mindegyike rendelkezett nyakrész-

szel, melyek fölött a húrok helyez-

kedtek el. Ezek Belső-Ázsiában 

sokhúrúak voltak, nyugat felé kö-

zeledve a húrok száma csökkent. 

A tök levélnyeléből mélyebb hangú, 

nagyobb síp készülhet.

Szakrális táj

„Miközben a Dalai Láma a ma-

gyarországi látogatásakor első-

ként az általa a világ legfontosabb 

és legcsodálatosabb helyének, 

a Föld szívcsakrájának nevezett Pi-

lis-hegységbe siet, India nagykövet 

asszonya pedig rendszeresen Do-
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Borka Elly

bogókőhöz látogat „feltöltekezni” 

– a Szent Hegységtől mindössze 

félórányi autóútra lévő Budapesten, 

és általában Magyarországon, az 

emberek többségének még mindig 

nincs fogalma arról, hogy milyen 

értékes helyre született.” – több íz-

ben hallhattunk erről.

A  Dunakanyar a Duna Eszter-

gom és Budapest közötti szakasza. 

Idesoroljuk még a Duna íve által 

bezárt jobb parti vidéket, vala-

mint a folyamtól északra emelkedő 

Börzsöny hegység nagyobbik, Pest 

megyéhez tartozó felét, a Duna kö-

nyöke által bezárt Pilis hegységet 

és Visegrádi-hegységet a part men-

ti területekkel. A  Börzsöny-hegy-

ség déli nyúlványa vulkáni kőzet-

tömbjével szerkezetileg összefügg 

a Duna túlsó partján elterülő Vi-

segrádi-hegységgel. Nagymarosnál 

magasodik a Szent Mihály-hegy. 

S  azt is legalább annyira elmond-

hatjuk: ez a környék szakrális 

energiákat rejt. A két pólus közötti 

legsűrűbb energiaáramlás a Viseg-

rád – Nagymaros tengely mentén 

mérhető.

Szent Mihály arkangyal Isten 

hercege, az angyalok vezére, a nyu-

gat ura, a  Mennyország seregei-

nek főparancsnoka – ezekkel, és 

még sok más jelzővel illették már 

Mihály arkangyalt. Szent Mihály 

győzte le Lucifert és taszította a 

földre, mikor az fellázadt az Úr 

ellen, és ő oldozza majd el ideigle-

nesen, mikor eljön az utolsó ítélet. 

Magyarországon úgy tartja a ha-

gyomány, hogy Szent Mihály kíséri 

át a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a 

hiedelemhez kapcsolódik a Szent 

Mihály lova elnevezés. A  Göncöl-

szekeret eleink Szent Mihály szeke-

rének hívták, a Tejutat pedig Szent 

Mihály útjának.

Az ötödik elem

Azt mondják, mindenki visz-

szatér oda ahonnan elszármazott. 

Nem titok, a  születésem óta Buda-

pest XVI. kerületében élek. Amely 

Rákosszentmihály, Sashalom, Cin-

kota, Árpádföld, Mátyásföld – az 

„öt falu” – egyesülésének eredmé-

nye. Életem nagy része „Szent Mi-

hályon” telt el, s  bár jó ideje Má-

tyásföld a lakhelyem, mégis örökös 

„szentmihályi lánynak” vallom ma-

gam. Különös ráadása a sorsnak, 

hogy mostanság Kismaros-Bör-

zsönyligeten a Szent Mihály-hegy 

szomszédságában élvezem a pihe-

nés örömeit.

Szent Mihály védőszárnya ha-

talmas földrajzi távolságokon ível 

át. Ha nem is a túlvilágra, de egy 

új hazába – az élet virágához – a 

nagyhatalmú arkangyal kézen fog-

va vezetett el. S  az élet megtört 

íve mára egy szépséges, boldogító, 

egészséges körré zárult be. Ahon-

nan elindultam talán soha nem tá-

volodtam el. Akár a magyar mese-

világ hőse úgy jutottam el a Tejútra, 

azaz a Duna ékes szalagján a kin-

cses Dunakanyarba, a  Csillagösvé-

nyen át a Szent Mihály-hegy szom-

szédságába, hogy azután (otthon/

itthon) Nagymarostól Zebegényig 

egy-egy emlékezetes kirándulást 

éljek át.

A Dunakanyarban az a jó, hogy 

minden megtalálható egy térség-

ben. Hegyek-dombok, vizek, jelleg-

zetes élővilág, történelmi települé-

sek, s  nem mindennapi élmények, 

szuper rendezvények. Jelen van itt 

mind a négy elem: a föd-, a levegő-, 

a víz-, és a (vulkáni vonulatokban) 

a tűz eleme. „Ájlávju” Dunakanyar! 

De az ötödik elem: a szerelem sem 

hiányzik innen…
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