Közösség

A 5trázsahegy legendái
Ahogy egy vár falainak ereje elsősorban nem a kőben, hanem védőinek
lelkében volt - amint azt egykor Gárdonyi Géza fogalmazta -, úgy
a Strázsahegy varázsát is emberi tényezőknek köszönhetjük.

A

Stráz ahegy ereje nem a maga ágának (hi zen valójában nem i nevezhető hegynek, mivel zelíd dombvidékként imul az Alföldbe), nem a talajának
(ilyen agyago lö ztakaró ok helyen található), é nem i zőlőfajtáinak (hi zen
nincs bennük emmi különlege) kö zönhető. A mintegy 960 pincéből álló, többékevé bé ö zefüggő pincefaluja vi zont már
hazai őt európai kuriózumnak iszámít
de a hegy" még ennél i fontosabb éltetője
a hagyomány. Azok a zorgo -dolgo zőlő gazdák, akik kialakították szertartá ait megteremtették hangulatát hordozzák,
valamint generációról generációra továbbviszik é fejle ztik ennek a helynek a lokálpatriotizmu áto
A tráz ahegyi generációk közül kiemelkedő ,"olt a múlt zázad közepe táján fénykorát élő nemzedék. Az ő emléküket örökítette mo t meg az a kép, amit Simorka
Sándor fe tett - az idei Orbán-nap meglepeté eként - Vere Lá zló Locsodi úti pincéjének kül ő falára. A okoldalú közéleti
tevékeny égéről i mert nyugdíjas középi kolai tanár nem c ak e kép megrendelé éyel.
hanem zámo más ötletévei i hozzáj árult
már ahhoz, hogy szőlőhegyi hagyományaink ápolá a zíne ebbé, kulturáltabbá é
ismertebbé váljanak. Régen felmerült már
benne, hogy ava útállomá tói ki kellene
táblázni a Stráz ára vezető utat. Ő volt az
Orbán- zobor ötletadója elké zítőjének kiválasztója és a megvalósítás menedzselője.

A züreti felvonulá t i ő kezdeményezte az
első forgatókönyv zorgalmazá ával. Képzőművé z barátjának mo tani faliképe fehér
(kültéri, fagyálló csemperaga ztós) alapra
ké zült, műgyantá akrill festékkel.
A alkotás hat embert ábrázol. Balról az
első a legidő ebb: Ringeisz József, aki a
maga idejében talán a legnevesebb egyénisége volt a Stráz ának. Ott is lakott, a
züleitől örökölt központi helyen lévő, nagy
kiterjedésű birtokán (amin utána három
testvér o ztozott). Két-három napos szüretek voltak ott, zenével, birkavágás al. Kiváló böllérnek i i merték. Sokan zerettek
nála szórakozni. még érett égi találkozókat,
lakodalmakat i rendeztek. A borver enyeken már abban az időben i ért el helyezéeket.
A képen közvetlenül mellette ülő id. Vere Lá zló ábrázolásával fia éde apja emlékének i adózott. Ő nem lakott a hegyen,
de zinte mindennap kint volt, hogya jó tára ágban élvezettel dicsérhe sék egymá jó
borait. Ő kezdeményezte a lapos-hegyi borversenyt, amely az első ilyen jellegű megmérettetés volt Monoron. Komoly díjakkal
erlegekkel mesteremberek által készített
tárgyakkal jutalmazták a győzte eket.
A hegedűvel Suha Gyula látható. Ő volt
a környék híres cigányprímása. az autentikus cigányzene egyik legjobb művelője. (A
Monoron jelenleg okat zenélő Petrik Sándor zerint i aki rend zere en ját zott vele.)
Zenekarával több zör muz ikált a Vigadóban, annak fénykorában. Hétvégeken kimentek a pincékbe, az alkalmi mulat ágokra, és
nélkülük el em lehetett képzelni ott az igazán jó hangulatot. A pincetulajdono ok é
yendégeik erre a zenére énekeltek leg zíveebben. még a 70-es O-as években i .
E cikk zerzőjének Monorra kerülé ekor
Magóc y Lajo pincéjét ajánlották el ő orban figyelmébe, ami valóban ritkaság volt
a maga nemében. A falakon a - képen éppen poharat emelő - házigazda aját bor-

ver ei fogadták a vendégeket, é a szíveslátá orán a zerző maga is idézte azokat.
Veje - Petrik Sándor - megzenésíté ében
bordalként i i mertté váltak ezek az alkotások: Öh, te jó bor, jó vörö bor jó monori
termék! / Úgy érzem, ha te nem volnál talán én em lennék. / Tenélküled nem is tudom hogy lehetne élni, / fegölne a bú, a
bánat, ettől kéne félni!"
Az ötödik férfialak: Kele János. Sokan őt tartották a legjobb zőlő gazdának
Monoron. Pincéje i látványo ágszámba
ment é megy. Az a kétgádoros, amiben
Kugel György az utóbbi időben szép kiállítótermet rendezett b ,és ahol annak idején
ver enyeztek is a gazdák boraikkal. Ő modernizálta Monoron a zőlőművelést: gyalogművelésről a kordono ra való áttéré el,
illetve a csepegtető öntözé i mód bevezetésével. Minőségi bora volt (a 30-a években
főleg burgundiból). Jó tár a ági embernek,
hangadónak é hangulatteremtőnek i merték,
remek humorérzékkel, nyelvtudással. Már
Kele István - az 1848-a hu zár - is szőlőt művelt, jelenleg pedig dédunokája, Kele
Jáno is őrzi folytatja e hagyományokat
A képen háttal ülő nőalak jelképes. Utal
arra a hú'e népdaléneke re - Vörös Sárira
-, aki elő zör nép zerűsítette széle ebb körben tIagóc y Lajo dalait; de arra i hogya
nőknek zintén (minden zempontból) nagy
zerepe volt a legendás trázsahegyi jó hangulat évszázado kialakításában.
Az utóbbi időben ok minden történt
zőlőhegyünk hagyományainak megőrzése
és megújítása érdekében Egyre több civil
zervezet tartja zívügyének, hogy rendezvényekkel akciókkal, tervekkel segít e elő
Monor e nevezete égének fejlődését. Iinderről lapunkban i rend zere en olvashatnak tájékoztatókat.
Vere Lá zló neme kezdeményezése kiterje ztheti a turisztikai érdeklődé t az Orbán- zobortói a Locsodi út irányába is, az új
nevezete égként megtekinthető faliképpel.
Egyúttal példát i adhat arra, hogy szőlőhegyünk további legendáit, vagy például a
zőlőműveléssel kapcsolatos életképeit meg
lehet hasonló módon örökíteni. em csupán
az elődökre emlékezőknek, de a má honnan
ide látogatóknak is valószínűleg vonzó látványosság lehetne.
Bo/csó Gusztáv

