
Sarusi Mihály 

Pinceszer
Újyorki micsurin (és ts-ai)  

Hogy a csudába në!
Ebből is, abból. Kifogyhatatlan.

Kun Béláék szovjet fröccse
Nyolc deci a szódásüvegbe
Cholnoky Lászlótól tudhatjuk Zsidómentes magyar irodalom című írá-

sából, hogy ilyen is létezik, magyar szovjet fröccs!
Nem akármi.
Nem Kaukázus-alji, Volga-menti, Pityer-környéki, Urálon-túli, nem, 

még csak Csöndes tenger-mellyéki sem. Kimondottan a „Kun-féle szov-
jetbizomány” (Ch. újdondász fogalmaz így ’19 őszén) idején használhatták 
a magyar vöröshadsereg vöröskatonáinak – a leitatása helyett a – harcra 
buzdítására! Hogy e serkentőszer mennyire lehetett hatásos, mutatja a 
sajnálatos visszavonulás (a négy irány irályából). 

Hogy Cholnokyt idézzük (pusztán a pontosság és a tisztesség kedvéért): 
– Valamelyik álomlátó zsidó szovjet apostol beálomlátta, hogy a mun-

kások semmi szín alatt sem hajlandók tovább is beérni a vízzel. – Csinál-
junk hát számukra üdítő csöppeket! – mondta – és egy titántermetű szó-
dásüvegnek lesrófolván a fejét, belécsöppentett kilenc csöpp enyhe paksi 
sillert és azt színig fölhígította üdítő szikvízzel. Elméne akkor a munká-
sokhoz, és mondta nékiek: én vagyok a Schlésinger apostol, és csináltam 
néktek italt kilenc csöpp borból, bár a szovjet tizenegyet engedélyezett, 
de én a két csöppnyi különbözeteket ellopám, részint mert szeretlek, és 
óvlak benneteket, részint meg, mert milliószor két csöpp az két hektót 
teszen és képzelhetitek becsületes, egyszerű agyvelőtökkel is, hogy mi az 
ára ma két hektoliter bornak!...

Hogy aztán így zárja tájékoztatását szovjet fröccs kereskedőnk a Kun-fé-
le bizományban: „Jó ital ez, amelytől és amelyre az emberek által ugyan 
köpetik, de amelytől be nem rugatik, sem nem hányatik, sem egymást 
fejbe nem üttetik! 

S lőn e szeszmentes italnemű… a Kun Béla-féle időszakban.
Ha, ha.
...Ez vala tehát a Kun-féle szovjet fröccs! (Könnyű megjegyezni.)
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A katonáknak ebből tán mégsem adhattak, mert nyomban szuronyuk 
hegyére kapták volna Slézinger atyafit.

– Kár azért a két csöppért…
– Nem vagy te egy kicsit antiszemita?
Ki, Cholnoky?

Ámerikai fröccs
Csórókáimnak
Szegény, szerencsétlen, elesett, segítségre, mi több, segélyre váró áme-

rikaiak! Mi nem jut nekik: ámerikai fröccs. Ajvé.
– Amerika az amerikaiaké.
Ámerikában. 
A Marikánál.
Ä.
Āra alá.
Ö.
– Fele víz, fele szóda!
Aj, jaj.
– Ezt kapja a pincér és a zenész… – tudjuk meg Ókanizsán az adott 

pillanatban (2015 Szent Mihály hava elején) a Tisza-parti vendéglő ki-
szolgálójától.

Sőt!
– Kapott!... Ma már az sё jut.
Sóhajt és legyint. Amúgy elég huncutul. 
Mi nem.
Hogy az est végén, zárás előtt valamivel, hogy fogy a rendelés (elfogyott 

a nekünk szánt ital?), odaüljön a konyhaajtó elé a kisszékre, s jó sötét 
ivólevet kortyoljon.

Hogyne, jó pohár vörösbor – szerémi, azaz egészen pontosan karlócai, 
avagy csak macedón, netán csak csókai piros – a fáradt kacsójában.

Még hogy a fölszolgáló! De az ámerikai borisszák! 
– Hallod, jó, hogy nem mentem ki az Államokba!
’Ezért’ nem érné meg. 
Bolond lesz az ember itt hagyni ezt a… valóban elég savanya – mi több, 

egyenesen ecetes – ködivinkát. 
– Házi borocska…
Na, ha ezt kapnák ámerikai fröccs helyett az ámerikaiak… Biztos meg-

vesznének tőle.
– Hallod, arra befizetnék!
Ő be.
Mi ellenben.



40 Vár Ucca Műhely 60.

– Attól nem rúgnál be.
Akkor meg… minek az egész.
Különösképp a jenkiknél. 

Alaszkai piroska
Aó jesz, is-is!
Ámerikai rémtörténet a mozi helyett a tévé képernyőjén 2015 nyárutó-

ján. Az újyorki vendéglőben bort rendel a pincértől a szerelmespár.
– Bor? Az nincs.
Hogyhogy nincs, az hogy lehet?
– Hát, legföljebb ez a kis házi borunk. Saját termés… – mutat az aszta-

lon kancsóban pirosló kancsós borra. 
Hogy megtoldja: 
– Alaszkai piroska!
Száraz vagy édes? – bátorodik meg e kérdéssel az ifjú szerelmespár 

hímnemű tagja (azaz a hímtag). A nőnemű (a nőtag) az örömtől már 
majdnem kibújik a bőriből. Koccinthatnak a remélt közös jövőjükre… 

– Is-is! – válaszolá némi fejingatást követően a kellner. 
Mi más lehetne?!
Egy kicsi ebből, abból is valamennyi…
New Yorkban hogy lenne másként?
Kabernet, vagy mi, úgyhogy kész kabaré.
Kár, hogy Alaszkából!
Alaszkai kabaré… mint száraz (meg félszáraz) bor is, meg (fél-) édes 

bor is.
Sё ez, sё az.
Ahogy mondani szokták.
Micsurin a lelköm. Újyorki micsurin!
Az tenné be a kaput.
Ki is hányták az első korty után.

Óvszeres bor
Cubai röttenetös
„Röttenetös nagy fene köd van”… Cubában alig.
Mit nem hírel a pestbudai nemzeti újság 2017 Szent György hava ja-

ván? Na, mit nem?
Majd eláruljuk!
Kottonos bort kínál egy havannai – nyilván belvárosi – borász Fidel ho-

nában! Cubai röttenetösnek is mondható – gondolja az ember.
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A Nemzet újdondásza azt regöli (tegyük hozzá, hölgy az illető, ő akadt 
fönn e dolgon), hogy a habannai koma a testes borosüveg vékonyka – á 
lá kárte – nyakára húzza a gumit (szinte cumis üveg módjára) (lásd még: 
cumi!), hogy a fejlődő gáz abban duzzadjon keményedésig.

Nem rossz! Idősebb urak – és különböző nemű segítőik – figyelmébe 
ajánlható ez a módszer a keményítésre. Fújni, fújni, míg meg nem der-
med. 

Maradjunk a cubainál.
Szőlő, némi gyömbér, csipet hibiszkusz az üvegbe, amire aztán máris 

jöhet a gumi (avagy egyéb műtárgy) óvszer.
– Kotton, gyerekem, kotton!
Nem semmi. 
Cubai cottonos borocska. 
Hogy aztán az így jól dugaszolt – nem éppen hordós érlelésű, de nem 

is műanyag, még csak nem is fémtartályban születő anyagból való – zagy-
valék a borász előadása (izgatott újdondásznénk jegyzete) szerint végül 
annyira megdagasztja az óvszert, hogy leesik róla. Mondhatni lefordul. 
Mint, tetszenek tudni, a.

Midőn túl van rajta.
– És ha túlcsordul a cubai ó(v)szeres? 
Ahelyett, hogy még egy kicsit kedveskedne neki!
Nem. Hógyisne, amikor: kész. Annyi. Megtelt a tarisznya. Akarja mon-

dani.
Cuba, Cuba! Hogy ti mit ki nem találtok. 
Havannai gazdánk a háza pincéjében.
Ez is pinceszer… Gondolatban. Lapunknak köszönhetően.
Proszit!
Gyerök ebbül sё lössz.
Kár. 
Attól függ, kié.
Kondomlátta. 
Mi? Nem.
Forró égövi gyümölcsökkel és zöldségekkel ízesítik boraikat. Adnak 

neki! Mást ne mondjunk: vízi torma, cékla… Avagy maga a guáva, ami 
mirtuszféle, melynek (körte kinézetű) termése kerülhet havannai gaz-
dánk borrá varázsló üvegébe.

Bor helyett… 
Nézd, ha nincs más?!
– A lényeg, hogy szédüljünk! 
Előbb vagy utóbb.
Csak előbb ki kellene tántorognunk a karibi világba. 
…Csak durrdefekt ne érje cumitokat ottan Cubában! Mert akkor meg-

nézhetitek a „borotokat”.
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Hogy a cubai pince hölgyalkalmazottainak további lehetőségeiről in-
kább mélyen hallgassunk.

Ógörög részegségfok
Hány kráter fér belénk
Hányat tesz ki a torkunk? Giga mélye, kratér tölcsére. Borkeverő edé-

nye az ógörög ivászatnak.
Mint az angolhoni történész írá, náluk is megvolt a fokozatosság! Mi-

ről mi mán szólottunk volt. Ilyen részeg, olyan löhet a magyar. Amolyan, 
tök részög, holt részög, hullarészög. Mondhatni. Spicces! Stb. Erre űk sё 
adták alább! Ahogy mondod: (82. l.:) aszerint, hány kratér van benned. 
(A kratért, kráter helyett, vegyük kisebbfajta csöbörnek!) (Amiből meg 
iszol – Arany után szabadon – kupának.) 

Aki 1 csöbör bort iszik, egészséges lesz! Mármint a szümposzion nevű 
társaséleti jelenségben.

Tegyük hozzá, boron a vizezett bort értik. A keverési arány változó! 
Enyhén borozott vízzel az igazi eszmecserélők élnek, amúgy inkább az 
1:4, 1:3, 1:2, 3:4 arányt veszik. Azaz egy adag bor, négyszer, háromszor, 
kétszer annyi víz, netán három rész borhoz négy rész vizecske… Tiszta 
bort kivételesen isznak. Utóbb egyre inkább. Amúgy.

2 csöbör (mint kratér)? Ez már hagyján, szerelem és gyönyör jár vélle 
párban. Beindulsz tőle.

3 kratér? Kiindulásnak nem rossz, utána jól alszol. Hogy ébredés után 
nekiláss.

4 csöbör: kezdesz nagyon odáig lenni magadtól – ideje visszafogni ma-
gad.

5 csöbör csúszik le? Kretén még nem lettél, de kezdesz kiakadni, zűr-
zavart keltesz.

6 csöbörbe fujtjátok bánatotok? Örömötök?! Jöhetnek a mezítelen 
rabszolgalányok! Más esetben a rabszolgafiak. Netán egybeakasztva.

7 csöbör… Összevered az első elébed kerülőt. Kaphatsz persze te is. 
Nyoma marad.

8 csöbör (írja Matyszak Fülöp, Ángolországból): a kertszomszéd rácsö-
rög a zsernyákokra, siessenek, még nem késő! (Fülöppp, mondja Pétör, 
Somogybul). Valami még maradt a vendéglátó házból.

9 csöbörrel fogy el? Rókaeregetés, végelgyöngülés-közeli állapot.
10 csöbör… Szétveritek a házat. Ép amfora, váza, koponya, miegyéb 

nem marad. Hetekig kúrálnak – otthon, nejed az asszonynéppel, vagy az 
ispotályban a szesztelenítő orvosok.

 És hogy tisztázzuk, mennyi is az annyi: nem egyedül hajintod be azt az 
1-12 csöbör vizezett bort, 15-30-ad magadban.
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Körülheveritek heverőtökön (kizárólag a bal könyökötökre könyököl-
ve) a borkeverő edényt – magát a kratér nevű krátert –, merőkanállal, 
vagy magával a boros kupával veszitek magatokhoz az innivalót… Háza 
válogatja, mert akár 2-300 lityi is beletérhet a kreténné varázsoló vizes 
borból. Úgyhogy. 

Maga a tűzhányó torka. Már ha a bor jóféle.
Belé előbb a bor, aztán reá a víz.
Mint ezer évekkel később, ógörögéknél is csalhatott a házigazda: előbb 

a jobbikkal itatta vendégeit, majd amikor már minden mindegy, jöhet a 
csiger.

Borgazmus?
Révületbe esni?
Tán mégsem kívánatos.
Annyira!
Aki erre vágyik… Bele ne vesszen.
A borgazmus azt akarja kifejezni, hogy bortól önkívületi állapotba esel. 

Meg hogy a nemi kielégülés szent pillanatában érzel ilyesmit. Például. 
Eredetileg.

Csak hát… Aki már átélt ilyen önkívületi borállapotot, nem biztos, 
hogy ismételni szeretne.

Jó, jó, de ennyire?
Abból a másikból akár gyermek is lehet, és akkor már különösen volt 

értelme – azon túl, hogy valóban bitang jó (sőt, oltári, bődületes…) –, de 
bortól úgy berúgni, hogy… hasonlót érezz?!

Hát…
Még rászoksz! És akkor: neked lőttek.
Míg az az eredeti, az első: a lehető legkívánatosabb pillanatsora éle-

tednek.
– Na még egyszer…
Bor ide, bor oda.
Persze ha borral locsolod szerelmedet. Borban áztatod.
Dufla, vagy sёmmi?
– A Heminád szőke vagy barna?
Fekete.
A szeme meg kék.
Zöld.
(…)
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101 pohár a borhoz?
Egy nem elég?
Ezöknek nem. Az Istennek sё.
Ipadnál a pincében hogy állt volna glédában az ahány borfajta, annyi 

féle kupa. Ëgyetlen, az is csak decis. A löhető legёgyszerűbb. Miközben az 
urak mit nem terjesztenek!

A testes, nehéz – jó húzós – vörös borokhoz, amilyen a cabernet  
sauvignonnak csúfolt is, tulipán alakú, mi több, Bordeaux-i jellegű pohár 
szükségös! Állítják. A 7-8 deci űrtartalmú findzsának csak az aljába önts 
picikét. (Pl. báránybecsinált alá.) Zweigelt Frici vöröséhez öblös, alma 
alakzatú, legalább 6 decis pohár köll (sztrapacskát neki, sztrapacskát!). 
A traminihoz ölég a kisebb, de továbbra is öblös, úgy uszkve 3,5 decis 
üvegcse. (Ez illik a fűszeres konyháhon!) Saszlához kerekded, szinte 2,5-
3 decist végy elő (kolbászhoz és más csípős falatokhoz). Olaszrizlinghön 
keskeny, magas, úgyszintén tulipánra hajazó borivó készülékhez nyúlj! 
(Füstölt hús közé vele, de mögtöszi halhon, káposztás ínyencségekhön is.) 
Az erdélyi leánykának mi nem kéne: 2,3 decisbe vele! Kerek a talpa, fölfe-
lé keskenyödik… (Sajt, pipihús, halacska mellé…) (Nagylány is gyühet!) 
(Mér, eddig nem vót?!) Gömböd van? Mer szilvánit csak abba dűthetsz! 
(Főtt pisztránghoz, hidegen eléd tett tyúkhúshoz mást ne kérj…) (Ha a 
gazda bírja – idegekkel.) Fehér bakator, azaz ezörjó? Alacsony, dombo-
rú peremű, kerek aljú üveg boroskupát kérj (s ha kapsz, bármihön mög-
töszi!). (Mármint újborként avagy hosszan érleltként ugyanazon eredetű 
borocska más fölé – alá, belé – való.) 

– Dűtöd vagy sajnálod?!
Tűlle, hogy tönné.
Csak ez a findzsavizit. (Pohárleltár.) (Kupacsata.)
Hárslevelűd is van? Szűzanyám. A tokaji jellegűekhez fordított tojás 

alakú poharat keríts! Ha nincs, a te bajod. Csemegézhetsz mellette… 
(Libamájra is gondolhatsz.) Míg a Kocsis Pali bátya nömösítötte, pozsoni 
fehér és csabagyöngye eredetű irsai olivér se hagyja magát: csakis Montrose 
findzsában szervírozhatod – hallatja hangját főpohárnokunk. Ha nincs, 
mögtöszi a fakupa is. (Sajthon, leveshön, szárnyashon, halhon – mög ami 
beletér.) (Pl. sült avagy párolt pisztránghon.) (Naphalhoz? Ha nincs más.) 
Muskotályhon csakis 3,5 decis löhet, amolyan előital gyanánt (akár diny-
nyéhön is). 

– Dinnye! Honnét vögyön ennyi poharat a borosgazda?
Pince mélyin.
Pinecébe.
– Most akkor lёmögyünk, vagy sё?!
Le, le. Be, be. Föl, föl. Ki-ki.
– Nincs negyedfél decised?!
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Akkor inkább nem kér. 
Milyen löhet a bora, ha csak ёgy pohárral szógál? 
Mindönkinek, mindönkinek, de azér ami sok, az plánё.
A bordeaux-i nyelvjárásban merlónak mondott közönséges vöröske 

mögelégszik a 225 mm magassággal, 610 ml tartalommal, hogy tökéletes 
lögyön az ízlelő, no meg a szaglószerv érzékelte összhangzat.

– Mindönt bele!
Még egy gól, és az ellen szurkolói becsinálnak.
Az izabella jellegűek – delavári, otelló, izi, noah – mögelégödnek a ha-

gyományos bögrével, akármék borospohárral, avagy agyagkorsóval. Csak 
mögidd! (Bármivel.)

…Hogy a kérdésünk változatlan legyen: pincénkbe hányféle poharat 
tartalékoljunk? És: ahány vendég, annyiszor… huszonegy? Ahány bor, 
annyi kupa?

Maradok a findzsánál.
– Azért amit ezök az urak tudnak?!
Nem sёmmi.
(Ezök sё vótak még pincében!) (Legföljebb hajcsárként.)
– Tejesköcsögöd nincsen?

Kevert bor tiltatik
Vizezésért 12 (arany) forént
„Valaki borát a hegyvám szedése előtt vízzel, alma vagy körte lével 

öszvekeveri, és hegyvámban vagy dézmában ollant ád, úgyszintén ha ily 
kevert bort tiszta gyanánt elád, vagy más hegyre viszi, 12 foréntban az 
uraságh részire, mellynek négy foréntja helységé lészen, megbüntessék, 
azonkévül mind uraságnak jó bort az hegyvámban adni, mind az vevő 
embert kára eránt megelégeteni kénszeréttessék” – áll vala 1754-ben a 
veszprémi káptalan őurasága szőlőhegyeinek, köztük a mi Almádinknak 
rendtartásában a borvidéki történetbe téve a történész szerző által az 
2010-es esztendőben.

Magyarán vagyon minálunk jó bor, meg rossz bor… Mi több: tiszta bor, 
kevert bor… Ennyi az egész! Titka mindeneknek. 

Szinte már ammen!
Még hogy az ezörhétszázas évektül… Nyilván régebbtül fogvást. 

Bor a japánnak
Magyar a bor, magyar
Szürkebarát: pinot noir (egyik változata – Wiki) – fekete… pinot?
Nagyburgundi: kékfrankos (és oportó keveréke az egri bikavér).
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Kisburgundi: pinot noir.
Muskotály: muscat otonel.
Oportó, kékoportó: portugieser, blauer portugieser.
Szigeti: furmint.
Zweigelt a Kékfrankos és a Szent Lőrinc fajták keresztezésével nemesí-

tett ki…
Olaszrizling: magyarrizling, magyarfehér…
Rizling: fehér a lelköm, galambom, fejér.
Sauvignon blanc: fehér… savanya… – muscat sylvaner: erdélyi musko-

tály? 
Chardonnay: csárdás.
– Gáspár, Menj Borért!
?
– Csak jó lögyön!
Iható.
…Mán aki nem ért a nyelvünkön.
– Gyüttek a jappántok…
Mármint az első verekedést követően a szerecsönyök… (Faranciák, 

mög más idegönyök. Nyilván jappánok is.) (Hogy ránk hozzák a dögvészt.)

Tramini Traminból
Ménösit Ménös környékirül
Szigeti (újabban furmint) Balaton-mellyéki Szigetből? (Szerém Duna–

Száva ölelte félszigetéről?)
Csabagyöngye a mi hun – bíkísi – Csabánkról.
Champagne francúz Champagne/Sampányból.
Cserszegi zalavármögyei Cserszegről (Cserszegtomajból).
Tramini a dél-tiroli Tramin község szent földjéről. 
Tokaji, egri, somlai, füredi, csopaki, badacsonyi, villányi, szekszárdi, cson-

gorádi, ménösi, csombordi… Honnan is?
Rajnai… Legutóbb Mosel környéki rizlinggel leptek meg: gyönyörűség 

lát(hat)ni, szagol(hat)ni, kóstol(gat)ni…
„Tokajit a betegnek, ménösit az egészségösnek!”
Hogy a csudába nё.
Mert a vörös csak az 1700-as években jelönt mög Arad-högyalján.

Heminányi élet
Amennyi beletér!
K. G. főiskolai tanár irodalomtörténész regéli: a bencések szerint a 

hemina hozzávetőleg 3 decinek felel meg. Más ím ígyen tudja: a hemina 
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az a mennyiség, amennyitől a borban már érzed Istent, de még nem kísért 
meg az ördög.

– Azt hiszem, ezt másképpen borgazmusnak is mondják. Tudod, ami-
kor egy heminával a kezedben elnézel a messzeségbe, és tágas borizontok 
nyílnak.

Borozontnyi bor… Az tenné be az ólajtót!
Egri, heminával mérve.
Egribe révedve. Egrin merengve. Egrivel a kézben. Hemina mennyi-

ségű… egri fehér. Egri vörös. Egri egri. Bikavér, debrői hárslevelű – heminával.
– He?!
Jó, hogy nem Hé!
Az hiányzana.
Kapna a heminával.
– A hemina nem kupa, csak a mennyiség. Példának okáért három decis 

pohár űrtartalma egybevéve.
Egybe, egybe. Jó, hogy nem. 
Ha előbb mondod…
„Hemina”.
Maradunk a kupánál.
– Melyiknél, a fél literesnél?
Kezdetnek megteszi. 
Ellenben a pannonhalmi hemina – sőt, szentmártonhegyi – lehet fehér, 

lehet vörös. Házasítással! Azaz ami beletér. Ízlés szerint. Kültartalma 7 
és fél deci.

0,75… A mi szemléletünk idegen Tőlük, az nem érvényesülhet. A 0,75-
ös hogyne. Nyilván ánglus, miegyéb. Netán csak egyszerűen itce?

Piha.
Azaz szó sincsen 3 deciről. Mármint Szentmártonhegyén, e pincészet-

ben.
A bencések Szent Benedek szabálykönyve aztán értelmezi a dolgokat: 

„…tekintetbe vesszük az erőtlenek gyöngeségét, azt tartjuk, hogy minden 
egyesnek elég lesz napjában egy hemina bor.” Mármint a szerzeteseknek.

Az erőtlenjének.
Aki bekapott kettőt-hármat, biztos nagyon erősnek hiszi már magát.
– Még egy heminával!
…kupával, akari mondani.
Azaz valaha a hemina kupaméret lehetett.
– Maradunk a fakupánál!
Mondotta volt, ami beletér. Semmi több!
Azt sem… csak úgy fölhajintani! Kazal-módra. 
’Hemina’; majd ha fagy.
Pedig, biza, épp annyi a szörző napi adagja.
– Beléptünk, beléptünk?
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Nem a pártba, csak a hemina-bárba.
– Bálba?
Sokat ittál.
– Ausztriában az 1200-as években két-három-négy liter bort ittak na-

ponta a szerzetesek, máshol csak két-három decit. Azaz nem mindegy, 
hogy vizezett bor, vagy sűrű pannon borral oltja az ember a szomját – tá-
jékoztat perjelünk.

– A mennyiség mindegyikünk számára személyre szabott! A hemina 
annyi korty, vagy pohár, amennyi fölemel, megvidámít, erőt, alkotóked-
vet szabadít föl bennem, bölccsé, boldoggá tesz! A hemina titka tehát a 
személyre szabott, a szívet megvidámító, egyedi mérték! Hiszen tudjuk, 
hogy ha túllépjük saját mértékünket, homály borít el, elveszítjük arányér-
zékünket, úrrá lesz rajtunk a rossz és megaláz bennünket. Mennyi tehát a 
Pannonhalmi Hemina mértékegysége? „Kinek-kinek saját ajándéka van 
...” – rótta a világháló lemezére Hortobágyi T. Cirill.

Amennyi fölemel. S nem lesújt (...a sárga fődig). 

Együttivás
Magyarán szümposzion
Ha-ha. Jó kis tanácskozás vala a szümposzion az ógörögöknél! Oszlop-

csarnokban, avagy kint az isten szabad ege alatt. Esznek, isznak, beszél-
getnek, heverésznek, ölelkeznek, más esetben bölcselkedésre is sort ke-
rítenek, netán csakis azzal foglalatoskodnak, de többnyire az előbbiekkel 
telik el egy-egy este az ógörög Athén szümposzionjain… – leled Matyszak 
tanár úr dolgozatában. Hogy netán jöjjön színjáték, lantmuzsika, hárfás 
lány. Ha mezítelen valamelyik leányzó, hát változhat a fekvése. Sőt! Tob-
zódásba torkollhat. Ne is részletezzük. Ketten, hárman, akárhányan. Ke-
resztbe-kasul.

’Tudományos tanácskozás’… Haha. Hol annyi mindent megtanulhatsz! 
Csak (példának okért) ne sósat ropogtass borozás közben – ja, szümpo-

szionodon, a cimborádnál, baráti körötökben –, inkább mézeset. Mert az 
édes után nem kívánod úgy a továbbiakat, ám a sós itatná magát a borod-
dal… Mármint a gazdáéval. Nem fog vissza, sőt! 

Nők az ógörög szümposzionon? Alig. Néha – máskor gyakran – kerül 
épp elég. Az asszony helye odahaza, ápolja gyermekeidet, a kékharisnya 
(kit akkortájt hetérának becéznek) már jöhet, őtőle tanulhatsz, okosabbá 
tesz, sőt, némelyik költ is, az ágyasodat meg csak nem hozod ide. Úgyhogy 
marad, ami.

Szümposzion. Borba fujtva. Kratér nevű kráterszerű tűzhányótorokból 
mért vizezett borral…
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Előtte, majd végül: ima, áldással. Áldozattal.
Ha túlélted!
Jobb esetben a látottaktól-hallottaktól fölajzott családos férfiú hazaro-

han, hogy a hites feleségével élje át mindazt, amit a többi kurafi ottan mű-
vel mindannyijuk szeme láttára a lantos fiúkkal, hárfás lányokkal, műizés 
színészekkel. 

Borban tocsogván…
Gyantázva, vagy nem gyantázva.
– Hozzatok gyorsan egy kupa bort, hadd áztassam el magam és mond-

jak valami okosat! – rikkant Arisztophanész (helyett a színész). 
Csak okosan. Szümposionul. 

Tengeri micsurin
Csövi bor
Jó, hogy nem csöves. Mint a.
Bor, nem szőlőből. Egyenesen tengeriből! Ezért lött a becenece csövid-

inka. A kövidinka (másképpen ködivinka) módjára.
Nem akármi! Azért hogy mit nem tudtak az elvtársak! Én mondom. 

Mit nem. Kukoricából bort facsarni…
Nyilván amikor még tejes!
De akkor nem bor, hanem tej, tengeritej, kukoricatej, netán csövitej 

lett volna belőle. De ez bornak hamisítja magát!
Annyi baj lett. 
Bár ha a csövitejet erjeszteni tetszenek, tán mint a kancatejből leve 

kumisz… Ez sem lenne kevésbé komisz!
Nё komiszkodjatok. Van nekik amúgy is elég bajuk.
Mért, nekünk nincs?
Hagyjuk.
Csak azért is: csövivinkó!
Dinka, ez dinka, nem vinka! Pláne nem vinkó. Csö-vi-din-ka. Értem?
Micsurini módra.

Mérgezik a borod
Szőlőddel kezdvén az elején
– Európa mezőgazdasági termőterületének az 5 százalékát teszi ki a 

szőlő. A földrész mezőgazdasága által fölhasznált vegyszernek viszont a 
80 százalékával a szőlészet-borászat él!

’Él’. Azaz öl.
Kikészít bennünket… 
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Cikk a híres francia borvidék, Bordeaux vegyszerhasználatáról. Az itt 
évente fölhasznált 3320 tonna gyomirtó s miegyéb növényvédő szer ötmil-
lió hektó vörös borba fojtatik. 

– Még egy kis bordói?
Hogy a csudába nё. (Nem bor…)
Mert hogy e vegyszerek fele rákkeltő.
Még szép, hogy a szőlőtáblák szomszédságában élők közt sokszoros a 

szőlőtlen helyen élőknél tapasztalthoz képest a rák… A dülmirígy rák, a 
fehérvérűségnek is mondható vérrák, az agydaganat, a reszketegkór (mű-
veltebb nyelveken mondván Parkinson-kór), meg a többi.

– Ezt az stb.-t legyen szíves részletezni!!!
Innya kék…
Csak nem bordóiból.
Bordeaux-i pláne ne.
Szőleikből a Carbenet Sauvignon, a Carbenet Frank, a Verdot, a Medoc 

vörös, a Sémusson és a Sauvignon Blanc fehér. Vörös boraik java meg: 
Château Lafitte; Château Margaux, Château Latour, Haut-Brion.

Ments Isten.
Ezer szerencse, hogy helyesen kiejteni sem tudjuk ezeknek a szörnyű-

ségeknek a nevét…
Brrr…
– Hányd ki!
Mintha nálunk jobb lenne a helyzet… (Semmivel, koma, semmivel.)

Talján lőre
Lőre, lőre, talján lőre…
(2015-ben) 70 forintért hozzák be Csonka-Magyarországra a talján 

lőrét, mint vegyi úton előállított hamis bort. A csonkaországi szőlőért a 
csonka hazában 60 rénes forintot kínálnak a nagyüzemi – borkombiná-
ti – termelésre szakosodott nagybaniak. Tavaly (2014-ben) a kismagyar 
szőlő kilója 85 froncsi volt. Cseh, szlovák, morva, miegyéb fölvásárlók 
2-300 százalékkal többet adnak a magyari szőllőért, hogy kivigyék, s mint 
Csecho Vino, avagy Tokajszko vinó gyanánt lássák viszont az arra érde-
mesek. Mármint az erjesztett levét a mi szöllőnknek.

– Isszátok a cseh bort, isszátok?..
– …a szlovák bort, isszátok?!
Morvába. 
Ahogy kedves keleti kertszomszédunk meg a kenyérrel abajgat ben-

nünket:
– Oláh könyeret ösztök, osztán még jár a pofátok!...
Járni jár.
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…Hogy összük a magunk által termelt kelet-alföldi búza lisztjéből ke-
let-alföldi (magyar) péknél sütött... kinyeret.

Isszuk a magyar bort, hogyne!
Istenöm, édös jó Istenöm!
„…az olasz borimport tavaly meghaladta a 400 ezer hektolitert, de 

egyes szakértők már egymillió hektoliterhez közelítő mennyiséget sem 
tartanak kizártnak, mivel a behozott szállítmányok jelentős része ellen- 
őrizetlen csatornákon, feketén érkezik az országba…”

Ötvenezer hektó pancsolt talján bort zároltak a hatóságok.
Nem köllene valamennyit elvönni tőlük? Oszt be a csatornába. Részö-

gödjön lё tülle a csatornabogarak népes hada. (Hátha ritkításukra is mög-
tönné?!)

(Részlet a 2009-ben megjelent Pinceszer című kötet folytatásaként készülő 
műből)

Tölg-Molnár Zoltán, Fui


