
 

Mészely József 
 

Az én gombakirályaimAz én gombakirályaimAz én gombakirályaimAz én gombakirályaim    
 

Én a gombászást nagyon imádom, 
főleg, ha velem tart tudós barátom, 

aki lelkes gombászó és gombaszakértő, 
nevét is mondom: Zsigmond Győző. 
Vele a gombászást nagyon szeretem, 
mert enged újra gyermeknek lennem, 

mint hajdanán a jó apám, 
kivel a kora őszök lucskos hajnalán 
harmat-fürdetve értünk Derezsnyébe*, 

hogy gombát ehessünk még aznap ebédre. 
Aztán a rétre, a vadonba szabadulva 

engedte, hogy gyűljön kosaramba a gomba, 
s mikor már megtelt degeszre, 
kiindultunk az erdőszélre, 

s mert elfáradtam mindig, megpihentünk. 
De ő nem ült tétlenül, amíg ültünk, 

kirakta kosaram gombáit az avarra, fűre, 
és gyűjteményem szemügyre vette, 
 közben ingatta fejét, s mondta: 
„Hát került ide elég fránya, 

amit ma szedtél, mind kalapos, 
mindegyik ép és kapatos… 

A gombát úgy kell gyűjteni, mint a 
tapasztalatot, ami drága, 

tanulj meg kételkedni bennük, 
hisz itt halálos némelyikük. 

Amiért zöld soknak a kalapja, 
nem biztos, hogy az mind galambgomba, 

lehet halálosan mérgező galóca is, 
mert szinte mind ilyen e sok kis hamis. 

Ezeket a vipera mind megmarta, 
hogy gyilkos mérgét megsokszorozza.” 

 

No, de a lényeget ne feledjem, 
versem elején barátomat említettem, 
tudós barátom, Zsigmond Győzőt, 
a nagy nyelvész gombaszakértőt. 
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Aki nagyon hasonlít jó apámra, 
amikor bóklászunk réten, a vadonba’, 
neki is, ha kiértünk végre az erőszélre, 

szívesen rakom ki kosaram tartalmát a fűbe, 
s míg gyűjtött gombáim azonosítja, 

nagy fejcsóválva és hümmögve sorolja: 
„Ó, hát van itt tinórú, némelyik barna, 

szép bolyhos, arany és tarka, 
szürkegyűrűs és epeízű, 

pikkelyes és kormos tönkű… 
S amanita rubens, piruló galóca, 
ennek lelógó a tönk gallérja, 

kalap-húsa kettétörve, 
színét váltja borvörösre, 

de az ott, mellette, ni, párducgalóca, 
mérgező ez az amanita pantherina! 

Nézd, erre jellemző a bordázott gallér 
és a jól tapinthatóan sima kalapél. 
Ez a nagyobbacska ízletes vargánya, 

boletus edulis, itt mifelénk medvegomba…” 
Hallgatnám napestig e sok szép nevet! 

Aztán még megtoldja és nevet: 
„Azért, hát találtál néhány nem mérgezőt, 
szép eredmény, úgy hármat vagy kettőt… 
Én ezeket is eldobnám a te helyedben. 
Tudod ugye, hogy ezt miért említem?! 

Ehetőt mérgező mellé szedni veszedelem…” 
S már hajítom is távolra szégyenemben, 
és amíg én dobálózok a gombáimmal, 

titokban mindig megtelik kosaram a gombáival. 
S mindezt, hogy versembe idéztem, 

csupáncsak azért tettem, 
mert minap pottyant a kezembe 

elhunyt anyám fotóalbumát nézegetve 
egy elveszettnek hitt idő tépte fecni, 
s rajta egy aligha olvasható találósdi, 
mivel gyermekkoromban, hajdanán 

gyakran tréfált meg jó apám, 
mely régóta várja ébredését, 

barátom Moesziajába* való kerülését. 
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Mert várja, úgy vagy két évtizede, 
s már bepötyögve az e-mail címe, 
de mielőtt még elküldeném neki, 

elmondom, hogy hallja itt mindenki. 
Hát, íme: „Vagyok a vadon lakója, 

s a rét kuncogó manója, 
bár köszöntöm a napot, 
mégse emelek kalapot, 

akkor sem, ha felrúgtok, eldobtok. 
Találd ki, hogy ki vagyok?” 

 
__________ 

*Derezsnye: erdélyi erdőrész, dűlő neve szülőfalum, a háromszéki Sepsikőröspatak ha-
tárában. 

**Moeszia: Az erdélyi László Kálmán Gombászegyesület Sepsiszentgyörgyön megjelenő 
kiadványának neve. 

 

Üzenet NagyenyedreÜzenet NagyenyedreÜzenet NagyenyedreÜzenet Nagyenyedre    
 

Józsa Miklós magyartanáromnak 
 
Jó lenne, ha ma is lehetne, 
ha a kollégium emeleti terme 
csupa suttyó diákokkal 
lenne csordulásig telve. 
 

Ott ülnék és hallgatnám 
a históriás magyar leckét, 
amiből Józsa tanár úr 
feltárná a világeszmét. 
 

És zengene a szava 
a dús enyedi csendről, 
százados vén falakról 
s a gyümölcsérlelésről. 
 

Mert tudja ő, bő termése 
igazolja csak az öreg fát 
s nyitott kezével is áldaná 
a versek hersegő zamatát.  


