
Mi mindennel „Töltsük” a nyarat?! 

 

„Édesapám, rokonunk nékünk a szomszéd Józsi bácsi? 
ÓÓÓ mán mé vóna rokonunk? 

Há me, hogy édesanyámat ölelgeti! 
Ölelgeti? 

Aham! 
Akkor rokonunk!” 

Hofi Géza  
 
 

Ahogy Hofi, úgy mi is azt gondoltuk: lesz, ami lesz! 2009. augusztus 1-je szombat 11 óra. 

Buda: valaki elindul. Pest: valakik elindultak. Szendehely: Izgulás, körömrágás, eszeveszett pakolás. 

Na és persze Keresztúr: valaki még csak a másik oldalára fekszik. Mindazonáltal, ha nem is egy 

helyről, nem is egy időben, még csak nem is ismerve egymást, de egy helyre tartanak: Tokajba. Ahol, 

mint köztudott, sok mindent lehet tölteni, például el az időt, sok kellemes baráttal! 

Nos, elindultunk, úton vagyunk …. már csak egy jobb kanyar, és megérkezünk. Vagy 

mégsem? A GPS azt mondta: „100 méter után fordulj jobbra, és menj 3 kilométert”.  Még szerencse, 

hogy a sofőrünk hallgatott az ösztöneire, így 100 méter után nem fordultunk be az árokba, és nem 

mentünk végig egy Tranzittal az erdőn és egy szántóföldön (bár egyszer mindent ki kell próbálni). Kis 

késéssel, de megérkeztünk a szállásunkra, ahol már várt minket egy forró zuhany. 

Jobban mondva azt hittük, hogy már vár ránk a forró zuhany. De, ahogy a tavalyi tábor lakók, 

a bojler se változott, így hideg zuhanyként érte az újakat, hogy nincs meleg víz. A régiek ekkor már 

tudták, hogy jó helyen járunk. Na, persze a hangulatunkat egy hideg zuhany nem tudta elvenni, hiszen 

a vacsora tényleg megvárt. A vacsora első pillantásra „Wonderful” volt, főleg amikor repetázhattunk 

is. 

A kötelező kipakolás (táska behajítva a sarokba) megvolt. A vacsora megvolt. Mit kezdjen 

magával 6 fiatal, 4 fiatal felnőtt, 1 már nem fiatal felnőtt, és két (a világ legtürelmesebb, 

legszeretetreméltóbb, legaranyosabb) felnőtt Tokaj utcáin? Úgy vélem, nem hoztunk rossz döntést, ha 

a város leghíresebb turistacsábító részeit céloztuk meg: a p****-et, vagyis a piac teret.  

Kedves olvasó! Mielőtt sejtetős mosollyal az arcodon haladnál tovább a sorokon, ki kell 

ábrándítsalak. Sajnos az első éjszaka, komoly megpróbáltatás elé állította a csapat mind 18 éven aluli, 

mind 18 éven felüli tagjait. Képzeld csak el! Este van, csönd van, egy számodra ismeretlen város, 

ismeretlen utcájának, ismeretlen pincéjébe érkezel. Hát a fogadtatás nem a megszokott meleg 

fogadtatás volt, kb. 13 fok, és a levegő is nyirkos. Mindezek ellenére a 18 éven felüliek életüket 

kockáztatva vállalták, hogy a 18 éven aluliakat nem teszik ki a pince megpróbáltatásinak, ahol a 

hírekkel ellentétben, nem krumplit tároltak. A vendéglátós, csak akkor engedett utunkra minket, csak 

akkor úsztuk meg szárazon a látogatást, ha a királyok borából hörpintettünk egy ujjnyival. (Mivel sötét 



volt, így hogy ujjbegynyiről, vagy egy mutató-ujjnyiról beszélünk, az már más kérdés volt.) 

Mindenesetre vállaltuk a kockázatot.  

Kijöttünk, megúsztuk, jobban mondva megittuk. Na, de már késő van, este fél kilenc, menni 

kell haza. Vár az édes ágyikó, ami persze még nincs megágyazva. A tervekkel ellentétben, nagyon 

hamar megérkeztünk (20 perc). Aludni még senki nem akart, közösségi tevékenységet folytatni annál 

inkább. Ilyenkor minden jóravaló fiatal elő veszi a Bibliát, és…. Bocsi olvasó, felálltam egy pillanatra 

a gép elől, és a hittérítő szobatársam beleírt az élménybeszámolómba. Már készültem törölni, amikor 

is a fénysebességet meghazudtoló irammal megesketett, hogy ezt az egy mondatot hagyjam benne. 

Ám legyen! Na, szóval. Ott tartottam, hogy minden jóravaló ember… elővesz egy Activity-t, és 

próbára teszi ügyességét, na és persze türelmét a párjával szemben, aki a hősök között is „Papucshős”, 

vagy legalább is ezt próbálta elmutogatni. Tényleg, kedves olvasó, Te hogy csináltad volna? Na, majd 

egyszer…. Gyorsan telt az idő. Jó kedvünknek, csak a rekeszizmunk kitartása (a sok nevetés után), 

illetve a másnapi munka gondolata szabott határt. 

 

Na persze. Azt hitte a kedves olvasó, hogy mi, a komoly fiatalok, fiatal felnőttek, már nem 

fiatal felnőttek, és már (a világ legtürelmesebb, legszeretetreméltóbb, legaranyosabb) felnőttek csak 

szórakozni jöttek ide? Igen nagy tévedés! Itt komoly munka folyt kérem, jobban mondva ásatás, és 

nem itt, hanem ott. Na jó, öntsünk tiszta bort, akarom mondani vizet a pohárba. Tokajról azt lehet 

tudni, hogy a Bodrog és Tisza (ha már a folyásnál tartunk) összefolyásánál terül el. Mi a Bodrog egyik 

partján voltunk, ahol minden reggel (kivétel, amikor nem) átkenuztunk a másik partjára, profikat 

megszégyenítő módon. Hogy, miért megszégyenítő? Hát, aki képes úgy evezni, hogy közben az egész 

kenuval a víz alá is bukik, mint a legjobb tengeralattjárók, az szerintem profi. Ezt a rátermettséget 

főleg a fiatalok bizonygatták nekünk állandóan napról-napra, persze csakis a mi szórakoztatásunkra. 

Az ásatáson leginkább a 16-17. században várként funkcionált tokaji Rákoczi-vár maradványait ástuk, 

kerestük, gyomláltuk, pakoltuk, hazahoztuk…. ŐŐŐ hoppá, most lebuktunk, bocsi Miki :-D A vár 

történetéről nem kívánlak untatni kedves olvasó. Ha többet szeretnél megtudni, és látni, akkor a 

következő oldalon oldhatod a tudásszomjadat: www.tokaj.hu. Ásás közben találtunk lőréseket, 

találtunk ágyúgolyót, amit gondoltuk, elhozunk, de szerintem akkor nem csak fogdával, hanem 

gerincferdüléssel is számolhattunk volna. Márpedig fizikai munkából jutott elég: ásás, lapátolás, 

csákányozás (ezt csak a profik csinálták, kedvenc idézetük: „meghalsz G….”), szúnyogok csapkodása 

által előadott néptánc előadás, stb. Szerencsére a két felnőttnél (akik, a világ legtürelmesebb, 

legszeretetreméltóbb, legaranyosabb…) mindig volt szúnyogirtó. Bár azért, így is jól lakott egy két 

vérszívó. De, hát ez van, a szállásért, és a kajáért meg kell dolgoznunk.  

Az ásásról ennyit. 

 

Többek között a két felnőtt közreműködésében (akik, a világ legtürelmesebb, 

legszeretetreméltóbb, legaranyosabb…) elmentünk Nyíregyházára, ahol bebizonyítottuk, hogy munka 



után édes, illetve nedves a pihenés. Mivelhogy egy rövid állatkerti látogatás után elmentünk egy helyi 

termálfürdőbe, ahol szinte végig csak áztattuk magunkat, és persze ingyenes, korhatár nélkül 

megtekinthető vízi pankráció bemutatót tartottunk a kedves vendégeknek. Itt nem állta meg a mondás 

a helyét, hogy sok lúd disznót győz. Az első Európai Vízi Pankráció bajnokság győztese az abszolút 

veretlen, jobban mondva süllyeszthetetlen H. Imre volt. Mindazonáltal biztos vagyok benne, hogy a 

következő évi bajnokságra a sok ifjú titán keményen edzeni fog, bebizonyítva, hogy nem csak a 20 

éveseké a világ. 

Kenuzás, ásás, néha beiktatott strandolás, és a „piac tér” látogatása bizony elveszi az ember 

erejét. Ezt csakis a napi háromszori étkezéssel tudtuk megoldani, amely egyébként egyes keresztúri, a 

másik oldalára fordulós fiatal felnőtt kollégáknak, igencsak helyre rakta az emésztését. 

 

Sok, nagyon sok érdekes, és maradandó élménnyel lett gazdagabb a társaság. Kaptunk ebben a 

hétben hideget (főleg zuhanyt), meleget. Új barátságok kötődtek, a régiek megerősödtek, páran 

könnyet is ejtettek, hogy vége lett ennek a hétnek.  A legtöbben már a második napon izgatottan 

kérdezték, kik fognak jönni jövőre is.  

Úgy vélem, aki eljött, nem bánta meg, aki meg nem, meg ne bánja, hogy jövőre nem jön el! 

Egy biztos, ez alatt az egy hét alatt a címre válaszolva: jókedvvel, nevetéssel, strandröplabdával, 

kenuzással, kenumerüléssel, ásással, és persze borral töltöttük el a nyarat, vagy legalább is egy kis 

szeletét. Jöttünk, láttunk, visszamennénk (hogy áshassunk)! 

 

 

By: 

Pósa András (már nem fiatal felnőtt) 

 

 
 


