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im oktatásá
végeztem m
ységünk so
és zenekara
nk, a rokon
a zűrzavaro

unk taníthas
munkra, ká
okozat elny
enri, az új
et, és nyomb
kollégáktól

atta igazgat
a. Ezt a biz

szaka szüle

tó széllel, 

időjárás sz

tagja meglá
em először 
ez az előíté
után érkez
helyreállott
etett a négy

metül énekelt
nész, Dankó
ekem is ked
énekelte. E

elyet tőle tan
alai dalossá
t. Ők ültett
tájakhoz sz
tündérével
ől is szóltak
a távoli Ma

gi erdészek, 
ajor erede

foglalkozás
yú elhivato
dész lettem
szeti tudom
a mi erdősé

án kívül a 
munkáimat.  
orán alakult
a, melyek m
nok, munká
os világban. 
son. Igazga

ár, hogy csa
erésére kés
 kolléga m
ban ment ta
l, és máris 
tónőnket is
zalmi felada

ettem meg 

az első m

zeszélyes vo

átogatott ben
felhős les

élet nem iga
zett kislány
t. Apai nagy
y unoka kö
lt nekem né

kó Pista nótá
dves lett, m

Ez a nótázás
anultam meg
á tették a sz
ték el lelkem
zámítottam 
l együtt. Idő
k. Így ifjú k
agyarország
 vadászok?

etű őseim 

ssal a mi er
ottságot is 
m, de egyid
mányok, ném
égünk terüle
faüzem vez
 
t meg a te
méltán nyer
ások és taná
 

atónőnk azt 
ak rövid id

szül, melyet
mindig akk
anítani. Tan

távozott. S
, mert a kö
atot nem ut

 

szüleim 

melegebb 

olt, mint 

nnünket. 
sz, majd 
azolódott 
yt – jól 
yapám – 

özül. Így 
hányat a 

ája, mely 
mert én is 

s mindig 
g – a mi 

zivem, és 
mben az 
hozzá a 
őnként a 
koromtól 
gon, ami 
Vajon a 
mindig 

dőnkben 
éreztem. 

dejűleg a 
met nyelv 
etén lévő 
zetője is 

enisz és 
rték el a 
árok úgy 

mondta: 
deig lesz 
t ezzel a 

kurátusan 
nítás után 
Sohasem 
övetkező 
tasíthatta 



 

vissza. 
Ekkor é
vezérelt
hogy be
Az ünn
sem én 
fűrészüz
figyelem
eszperan
neki, és
bejárni, 
nehézsé
Időközb
barátom
egyedül
teniszed
melleme
közelem

N
vendégj
A vend
vidékün
nekem, 
általa ja
egyre er
hogy le
bennem
azon, m
komoly 
éreztem
ő szíve
megtisz
néhány 
és az ez
erőteljes
dolgozz
valamir
Lépésrő
valamiv
így min

T
válaszom
biztosan
feltétele
elfogadv
kelleme
De, való
Egy 35 
magyaro
erdész ú

Az ünneps
ért az első m
tek bennünk
epillanthattu
epség nagy
nem vettem

zemet. Tud
mmel kísér
ntó nyelv is

s ő ugyanez
és ilyenkor

égéről érdek
ben elérkeze

m kötött ház
lállóval a b
dzőm. Prób
et. Sem őt, 

mben, én mi
Nemsokára 
játékra, és ő

dég teniszcs
nkre. A játé

és melléke
avasolt tudo
rősödő érzé

egyen valak
m. Titokban 
milyen lenne

 volt. Csak 
m, hogy Hen
e is tele v
ztelt a bizal

kisebb cikk
zek elleni te
sen bírálta 

zam ki telje
re, és végül
ől-lépésre k
vel a gondos
ndig az adós
Titkolt szer
mat várták 
n nem ezt 
ezett bűvkör
va két vad

essé tette a n
óban így tör
éves kerül

ok újabb m
úr az egész

ségre vonat
meglepetés. 
ket. Ugyana
unk egymás
yon jól sike
m részt. Él

dnia kellett, 
te a bemut
smeretére i

zen a nyelve
r elcseveget
klődött, olyk
ett a 30. sz
zasságot, és
barátságot. 
bált megcsó

sem ezt a 
indig elmen
az edző arr
ők az invitál
sapat nagy 
ék örömmel
esen megjeg
ományos ért
éssel kezdte
kim, aki ne

figyelgette
e a nekem id

nagyon neh
nri kolléga m
van dallal,
lmával. Tör
ket a mi erd
ermészetes é
a cikkeimet
esebben a 
l is nem vá
kedveltem 
skodást, a t

sának érezte
relmemből 
valamire, á
a megold

réből, apám
dásztársával
német vadá
rtént minden
etvezető erd

meghívása az
z társaságot

tkozó terve
Terveink sz

azon tenniva
s gondolatai
erült. Utána
lve az alka
mivel tartju

tatómat, és
s, amikor v
en kérdezett
tt velem is, 
kor oktatási 
ületésnapom
 az új háza
Ekkoriban
ókolni, vál
cselekedeté

ntem mellőle
ról értesített
lást elfogadv
érdeklődés

l töltött el 
gyezte: mily
tekezést. A 
em érezni, h
em csak cs
em kollégái
deális férj? Ő
hezen tudta

megbízható,
 muzsikáv
retlenül hit
dőnk fafajtá
és vegyi vé
t. Rámutato
témát. Álla

ált káromra 
és szerettem
tőle kapott b
em magam.

eredő szok
általában íg
dását válasz
m egy észak

együtt en
ászok ottani
n.  
dész: Major
z őszi szarv
t meghívta 
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emet: egye
zinte teljese
alókat tartot
iba. És szin

a a cég vad
alommal be
uk fenn a f

s olykor-oly
valamit véle
tt vissza. E
a kollégákk
 tanácsokat
m. Akkor m
astársak nem

bukkant fe
llamra tette
ét nem tarto
e. 
t, hogy meg

dva viszonth
st keltett, m
és felfrissít

yen kár, ho
megjegyzé
hogy én is 

sodál, hanem
imat, így K
Ő vajon oly
am egy kis m
, mindig seg

val. Amiko
tte, hogy b
áiról, a fáka
édekezésekr
ott munkám
andó önkép
a vele való

m meg. Jó
bizalmat, de

kásommal 
gy szóltam:”
ztaná a pr

k-magyarors
ngem is ma
i látogatását

ros Elek re
vasbőgésre –

magához: 

ztetésre, ki
en megegye
ttuk fontosa

nte egy időb
ászatot rend
mutattam K

fafeldolgozó
ykor kérdez
etlenül félig
sétát követő

kal is. Tőlem
adott. 

már kezdtem
m mindegyi
fel az életem
e a karját,
ottam szinp

ghívott hozz
hívtak bennü
mert magya
tett. A dön
gy még nem
st válasz né
tartozni ak
m szeret is

Kírner Henr
yan lenne? V
mosolyt csa
gítőkész, ig
r nekem a

belőlem is t
at károsító r
ről. Ez nem 

m hiányosság
pzésre öszt
ó ismeretsé
ól esett vo
e erre sohas

a családom
” Henri mo
roblémának
szági szarva
agával vitt. 
t” – írta kés

endezte a sz
– apám nagy
bográcsgul

ibővítésre á
eztek, mivel
aknak. Ez v
ben gratulál
dezett, mely
Kírner úrna
ó-erdészeti 
zett is. Ekk

g eszperantó
ően Henri ú

m az általam

m tapasztaln
ike kívánta 
mben, és k
 és ujjaiva

patikusnak, 

zánk egy ma
ünket a nyár
arok ritkán 
tetlen után 
m írtam me
élkül hagyta
arok valaki
s, és ne csa
it is. Soksz

Végül lemon
alni a szeme
azságos, és 
ajándékozta
tudós válha
rovarokról, 
volt Henri 

gaira, és elm
tönzött. Fol
ég. Szellemi
lna megkö

sem kínálko

m agyára m
st azt mond

k…” Hogy 
aslesre szóló

„A magya
sőbb apám 

zarvas-megf
y örömére s
lyásebédre. 

átadtam Ki
l azonos gon
volt az első a
ltunk is egy
yen sem K

ak a faraktá
középiskolá

kkor derült 
óul magyar
úr korábban

m tanított tan

ni, hogy eg
folytatni v

kezdett udv
al megérin
és amikor 

agyar tenisz
rra.  
látogattak 
Kirner úr 

eg az utóbb
am, mert ak
ihez. Vágyt
ak a kollég
zor elgondo
ndtam róla,
e sarkába. D
 mint nagya
a népdalfor
at. Hát, néh
a fák beteg
szakterület

magyarázta,
lyamatosan
i irányítóm

öszönni, vis
ozott alkalo

mentem. A
daná,…vag

kivonjana
ó utazási m
ar erdészet 
egy helyi ú

figyelést. E
szolgált. M
A ház elő

 

irnernek. 
ndolatok 
alkalom, 

ymásnak. 
Kírner úr, 
árat és a 
át. Nagy 
fény az 

áztam el 
n kezdett 
ntárgyak 

yre több 
elem, az 

varolni a 
ntgette a 
feltűnt a 

zcsapatot 

el a mi 
gratulált 

bi időben 
kkor már 
tam arra, 
gát lássa 
olkoztam 
 mert túl 
De azt is 
apám, az 
rdításait, 
ha írtam 
gségeiről 
te, mégis 
, hogyan 

n tanított 
mmá vált.  

szonozni 
m, és én 

mikor a 
y: Henri 
k Henri 

meghívást 
nagyon 

újságban. 

Ez, és a - 
ásnap az 
őtti réten 



 

látott ve
mely e
nőstény
kedvesk
válaszol
eszperan
elhelyez
vadásztó
más ne
megvála
többet a
Hamaro
korábba
ott. Élv
hány fö
Túl nag
hasonló
Először 
keresne

- Ó

- N

érheti a 
kis ösvé
hogyan 
ahová m
felém n
miatt. A

- J

kézben 
talált rá
többiek 
minden 
meg. No

A
lemezjá
melyekk
akarna 
mennyi 
szívmel
összeha
hogy El
emelte 
levelezz
megálla
Magyar
Nos, elj

endégül ben
egyaránt tá
yszamár (me
kedésemre 
lt. Az első
ntóul szólt 
zkedett az ö
ól a vendég

em él vele
aszolatlan m
akartam látn
osan egy m
an nem észl
veztem a cs
ldet bejárta

gyigényű va
ó férfit. Go
r az egyik 
k, megtalált

Ó, itt van m

Nem tudja, 

csapáson!”
ényre muta
fog táncoln

mutatok” – j
nyújtott kez
Az utolsó lép

Jól van, mo

a ház felé. 
ám, amikor
nevettek, k
rendben va

os, hát sem 
A bográcsg

átszós muzs
kel megkín
elengedni 
dalt ismer

lengető át
asonlítottam
lek is nagy
a hangula

zünk hazaté
apodtunk 
rországon já
ljött a mi m

nnünket, am
ávol volt v
ely értett es
és az eszp
ő tulajdono

a szamárh
ölemben, é

glátónkról. A
e. Amikor 
maradt. Míg
ni a nagyon
mohos szik
leltem – m
endet és a 

am mostaná
agyok? Azt
ondolataimb

tacskó bu
ta. Utána M

maga, kis szö

hogy nem i

” – korholt E
atott, – bele
ni velem az 
javasolta, é

zét, és enge
pésnél átöle

ost már meh

Baj nélkül
r az idegen
kacsingattak
an. Nekem f
vadász, sem
gulyáshoz 
ika mellett 

nált. Később
soha. Aztá
rnek a ma
téléssel! E

m Henrivel. V
on komoly,

atomat, nag
érésem után
egy újab

átsszik. Jó le
magyarorsz

mely a völgy
várostól, fa
szperantóul
perantó sza
osa azzal s
hoz. A cirm
s szerető c
Azt válaszo
továbbkérd

g az étek k
n vágyott M
klához érte

melyen elérte
fák zöld lo
ig, mégsem
án az jutott

ból először 
ukkant elő, 

Majoros Elek

ökevény! –

illik ilyen so

Elek, bár ör
pottyanhat
esti mulatsá

és gondosko
edelmesen k
elt, és csóko

hetünk vissz

l értük el ap
nnek sok v
k rám, így h
főleg az tets
m vad nem l
nagy tölgy
kóstolgattu

b táncoltam
án következ
agyarok. Hi
Elek szép
Viselkedésé
, de sokat m

gyon kellem
n, szívből m
bb találko
esz újra elbe

zági vendég
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y nagy rész
falutól. Ház
l), egy tacsk
avakra erős
szórakozott
mos macska
cirógatásom
olta, hogy E
deztem, pa
készült, sétá

Magyarorszá
em. Körbej
em a szikla
ombkoronáj
m találtam m
t eszembe, 
halk nesz,

 amely vi
k bukkant e

fedett meg

okáig távol 

rült, hogy rá
a szikla ala
ágon? Adja
odóan felém
követtem ut
ot lehelt az a

za a társaság

pám társasá
veszélyt rejt
hozva tudom
szett, hogy 
lettem – gon
yfaasztaloka
uk vidáman 

m is Elekkel
zett a nótá
iszen főleg
p énekhan
ét lágyabbn
mosolygott 
mesen érez
mondtam ig
ozóról au
eszélgetni.

gjátékunk, m

én terült el.
za népéhez
kópár és eg
s, boldog 
, hogy ann
a sem láto
ra dorombo

Eleknek egy
artneremet 
álni mentem
ágból. Az e
járva felfed
acsúcsot. So
án átszivár

meg a kedve
sehol sem 

, majd erőt
dám vakka
lő a faóriáso

vendéglátó

maradnia a

ámtalált. „P
atti üregbe,

a a kezét, les
m nyújtotta 
tasításait, k
arcomra. 

ghoz – mond

ágát, ahol E
tő csapáson

másomra: jó 
az elbarang
ndoltam.  
at és pado
nyájas ház

l. Tánc köz
ázás. Nem 
g magyar d
ngja egész
nak éreztem 

és ez jól á
ztem maga
gent. Címet
ugusztusban

mely jól si

. Meglepett 
z tartozott 
gy macska. 
iázással és
nak rendje 
tt idegent b
olni kezdett

y kislányról 
elhívták va

m a ház mö
erdő kellem
deztem egy
okáig üldög
gó napfény
esemet seho
fogok talál
teljes csört
antgatással 
ok közül.  

ónk.  

a társaságtól

Például itt, h
, megsérülh
segítem a sz
karját. Szó 

kissé szégye

dta, és vissz

Elek elmagy
n már vissz
kezekben v

golásom mia

okat hoztak
igazdánk fő

zben úgy öl
győztem e

dalokat éne
zen elbűv
a Henriéné

állt neki.  A
m. Amikor
t, telefonszá
n, amikor

ikerült; a v

t Elek mode
egy Man
Manci fűc

s farokcsap
e és módja
bennem. N
t. Érdeklőd
kell gondo

alahová. A
ögötti erdőb

mes hűvöst á
y ösvényt,
géltem és f
yt. Elgondol
ol. Mi lehet
lni Kirner H
tetés zökke
jelezte, ho

l? Még vala

ha rosszul lé
het a lába, é
zikláról. Lép
nélkül foga

enkezve a k

zaindultunk

yarázta, hog
zafelé tarto
voltam, és m
att nem szég

k ki a ház
őztjét és az 
lelt át, min
eleget csod
ekeltek. De
völt. Gon
él. Megállap

Az elfogyasz
r Elek kér
ámot cserél
r teniszcs

vendéglátás 

 

ern háza, 
nci nevű 
somóval 

pdosással 
a szerint 
Nyomban 
dtem egy 
skodnia, 

A kérdés 
be, mert 
árasztott. 

melyet 
feküdtem 
lkoztam, 
t az oka? 
Henrihez 
entett ki. 
ogy akit 

ami baj 

ép – és a 
és akkor 
pjen ide, 
adtam el 
korholás 

k kéz a 

gy akkor 
ottam. A 
most már 
gyenített 

zból, és 
italokat, 

ntha nem 
dálkozni, 
e milyen 
dolatban 
pítottam, 
ztott bor 
rt, hogy 
ltünk, és 
sapatunk 

nagyon 



 

szívélye
hogy m
mindenk
lévő cs
Edzőnk 
korlátja 
az edző
mellém 
mellette
odább á
hozzásim
megmen
mert Ele
De kisv
időközb
éjfél kö
hogy ne
messze 
zenét h
sakkasz
úgyse f
perccel 
érzés tö
Együtt 
partnere
feleségé
gyermek
barátság
táncoltu
edzőtől 
kelleme
éreztem
kelleme
szállásh

- N

Hallva t
honnan 
őt is na
katonati
házának
látogatá
családot
magyar 
dal közü
voltak –
szőke h
kérdezte
írta? Az
szerzője

es volt. Elek
mi már ismer

kinek van m
ónakversen

k ismét biza
a és a mögöt
től. Elek el

álló edző
em. Így vál
állt: látva a
multam. Lá
ntésemet, m
ek ugyanott

vártatva Elek
ben feltáma
örül visszajö
em akarja a
lakik. Igen

hallgattam, 
ztaloknál. A
fog visszajö
éjfél előtt b

öltött el, me
megvacsorá

emet, hogy 
éről és ann
knek anyár
gon, szerete
unk, újra úg

való megm
esen érintet

m magam, é
etlenkedett. 
helyemre M

Napsugárka

tőle becene
ismert neki
gyon megle
iszt adta ez
k nyitott ab
ást tett a ma
t egy kis z
cigány-mu

ül különöse
– mondta E

haja volt, a 
em közbesz
zt is tudom,
e, a 20. sz

k is eljött a 
rjük egymá
már partnere
nyt figyelve
almaskodni 
ttünk lévő o
őször nem 
őre pillanto
lasztott el a

a mellettem 
átva, hogy 
majd kiegye
t hagyta a k
k hívogatni
dó hideg sz
önne, megv
az estét is eg
nlő válaszom

majd a 
A csapattársa
önni, hiába 
belépett. Vil
ert öltözetü
áztunk, maj
mennyire k

nak első há
ra, neki fel
eten, megé
gy ölelt át,
mentésemre
tt udvarlása
és az elfog

Feltörte a
ár többször 

a! Találkozu

evemet, nag
i ez a név? 
epte. De a n
zt a nevet E
blakán át a
agyar csalá

zongorajáték
uzsikus, Dan
en egy tetsz
Elek, majd 
tiszt…. a „
zólva. - Ezt
, hogy Pósa
zázadi magy

mérkőzést
ást –, arra k
e, csak neke
e jobb olda

próbált ve
országút kö
értette a mo

ott. Hátam 
az edzőmtő
álló férfi e

az edző táv
enesedve m

karját tovább
i kezdett, m
zéltől. Miut
várnám-e a 
gyenruhába

m után távo
sakkjátéko

ak már azt 
várom. De
lágos drapp

ünket illetőe
jd táncoltun
kitartóan sz
ázasságából
leségre van
rtésen alap
, mint elős
e, most ez 
a is. Minde
yasztott má

a lábam. N
is elbúcsúz

unk még va

gyon megle
Azt választ
nevet másho
Elek nagym

tiszt megh
dnál, és am
kot hallgatn
nkó Pista cs
zett neki, és
így folytatt

„Szőke kislá
t a dalt, me

a Lajos 1850
yar irodalo
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megtekinte
kérte, szórak
em nincs. E
alamon a n
elem. Mellő
özött nem vo
ozdulatoma

mögött ke
ől, aki ham
erős öklét. 
vozásával a
megpróbálta
bra is, nem 

menjünk be a
tán bementü
kimerítő na

an tölteni ve
ozott.  Mele
osokat figy
kezdték súg

e nekem val
p nyári öltön
en harmóni
nk. Csopor
zórakoztat e
l származó

n szüksége. 
puló házass
ször. Emlék

az ölelés 
enfélét éne
ádi bor is 
Nem tudtam
ztunk egymá

alamikor?  

epődtem. Ki
tolta, hogy c
onnan isme

mamájának, 
hallotta zon

míg a katoná
ni. Ettől a l
saknem 400
s azt gyakr
ta: „és mer
ány, csitt, c
elynek szöv
0-1914-ig é

om legjelen

eni. A magy
koztasson eg
Ezt követően
német edző
őle Elekhez
olt elegendő
t, aztán még
eresztültéve

marosan fela
Olyan köze
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