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A hozzám hasonló korú bözödi emberek bizonyosan emlékeznek Dánielre. 

Már akik még élnek azok közül Bözödön. Azért sem felejthetik el az ő nevét, 
mert a szent könyvekben is lakik egy Dániel nevezetű próféta, s ezek a bözödiek 
roppant járatosak voltak a szent könyvekben. Még nálamnál is jobban el-
igazodtak a bibliában. Pedig ők még azt sem tudhatták, amit én, például, hogy 
Kolozsváron melyik fertályban található a teológia.  

Voltak napok, amikor föladatom volt meglátogatni egy-egy bözödi családot, 
hogy megtárgyaljuk a gyermekük magaviseletét és a tudományokban való haladá-
sát. Egyszer, amikor egy szülő megtudta, hogy főleg a magasugrást és a nagyszü-
netet tanítom a gyermekének, pálinkát tett előmbe, s azt kérdezte, én vagyok-e az 
a Dániel, akiről különös hírek terjednek a faluban. Mondtam, hogy én eddig még 
soha nem voltam Dániel és előreláthatólag nem is leszek. Azt mondta erre, eze-
ken a Dániel-féle, Bözödön feltűnt embereken nem lehet eligazodni. Legtöbb-
ször ott lehet látni őket a kocsmai italozók között, megfordulnak a községházán 
s az iskolában is. Ezektől az is kitelik, hogy végignézzék, mit csinálnak a gyerme-
kek nagyszünetekben, s talán a magasugrást is kipróbálják. Úgy látszik, a Dánie-
lek mind próféta természetű emberek. Elvegyülnek a nép között és tanítványok-
ká akarnak tenni minden népeket. Ahogyan meg vagyon írva a bibliában.  

Az erős pálinka, vagy tudományom fitogtatása késztethetett, de azt mondtam 
erre, Máté 28. És úgy kezdődik, hogy elmenvén, azért tegyetek tanítványokká... 
Ez pedig nem Dánieltől származik. Hanem Jézustól. És ez a Dániel jóval Jézus 
előtt élt. Ebből kifolyólag ő nem lehetett Jézus tanítványa, s nem is mondhatott 
affélét, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket.  

A házigazda jól megnézett magának. Még töltött az erős pálinkából, s azt 
mondta nekem, maga ennél a mi, bözödi Dánielünknél is Dánielebb. Hát maga 
honnan tudja, melyik próféta mikor élt, s melyik mit mondott? Mert az ilyen dol-
gokat csak a papok tudják, nem pedig azok, akik a magasugrást tanítják 
Bözödön. Mondom erre, ez nagy tévedés, mert én a nagyszünetet is tanítom, 
nem csak a magasugrást. Mégpedig lelkesedéssel. És erre azt mondja a házigazda, 
neki roppant gyanús, ha valaki eljön Bözödre nagyszünetet tanítani. És ez az ő 
Dánielük is roppant gyanús, akit állítólag a rajontól küldtek közéjük. Mert annak 
semmi dolga nincs a faluban, csak jön, megy és érdeklődik a népek felől. Hogy 
miképpen gondolkodnak a bözödi népek. Főleg a fönnálló rendszer felől. Az ő 
Dánielük a múltkor még valami rozsdás szegeket is kért a gyermeküktől. Nem 
lehet tudni, mire kellettek neki azok a rozsdás szegek, mert már nem divat a 
keresztrefeszítés... Mondom, azokat a szegeket nem a maguk Dánielje kérte, ha-
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nem éppen én. És én sem kértem, csak megemlítettem, hogy ha lenne szegünk 
és kalapácsunk, meg is tudnók javítani az iskola udvarán omladozó közös budit. 
És meg is javítottuk. Azokkal a rozsdás szegekkel. Erre valamennyire meg-
nyugodott a ház ura, de azért megkérdezte, mégis, ki lehet az az új Dániel, aki az 
ő vallásuk felől is tudakolódik. Hogy ők hívők-e, vagy nem hívők. Mondom, ez a 
maguk Dánielje egy alacsony, kerek, békességes ember, semmi hitványságot nem 
hallottam róla. És nem is lehet hitvány ember, mert szereti a pálinkát, s a Teréz 
tanítónéni kompótját is szereti. És szokott beszélni a jövőről is. Arról, hogy szép 
jövőjük lesz a népeknek Bözödön. Szerintem neki épp az a hivatása, hogy a jö-
vőnkről beszéljen a népeknek, mint amiképpen a szent könyvekben lakó Dániel 
is szeretett a jövővel foglalkozni. Erre a ház ura szólt a feleségének, hozzon még 
egy üveg pálinkát, mert a mi beszélgetésünk mezején jókora dombra érkeztünk, 
ahol nekünk nem árt elidőznünk.  

Aztán föltette a kérdést, hogy ha ez az ő Dánieljük a jövővel foglalkozik 
Bözödön, szokott-e jósolni is. Mert a szent könyvekben lakó Dániel próféta hí-
res jós volt. Egyedül ő tudta megjósolni, mégpedig egy álom alapján, hogy a ki-
rály országa össze fog omlani. És azt is megjósolta, hogy élete végén a király fü-
vet fog enni, s mint barom, úgy fog meghalni. Mondom ennek a derék embernek, 
nekem ez a domb igen magasnak tűnik, szálljunk le róla a beszélgetésünkkel. Már 
csak azért is, mert én sem látom tisztán a jövendőt, s ami engem illet, meglehet, 
az életem is ettől a maguk Dánieljétől függ. Mert úgy hallottam, újabban ez a 
Dániel az én származásom felől is nagy buzgalommal érdeklődött az iskolában. 
Pont olyankor, amikor én nem voltam jelen, hanem a nagyszünettel voltam el-
foglalva. Na és, mi van abban, ha érdeklődött, kérdi a derék ember. Talán nem 
elég jó a származása? És nem taníthatja azt a nagyszünetet? Mondom, épp az a 
baj, hogy igen jó az én származásom. Azért is tanítom a nagyszünetet. És a ma-
gasugrást. Az a helyzet, hogy rólam kiderítették, király vagyok...  

A ház ura azonnal szólt a feleségének, hogy nekünk több pálinkát ma már ne 
töltsön. Pedig még hozzá akartam tenni, hogy csak otthon. A kapunkon belül. 


