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Manapság, amikor „áll a bál” a vilá-
gon, az országban, becsõdölt bankok,
utcára került milliók, természeti kataszt-
rófák közepette kínlódik az emberi-
ség, bizony jólesik olykor-olykor meg-
állni, ha csak egy-két tánc erejéig, és
elfeledkezni mindenrõl, különösen
farsang idusán. A gondokat, bajokat
kívánták feledtetni a szervezõk, Ker-
tész József, Kiss Balázs és feleségeik
Visegrádon. Az elmúlt évekhez viszo-
nyítva jóval kevesebben voltunk, ami
mutatja, hogy a fent említett gondok
már a magánéletünkre is kihatnak. De
hát a bál az bál, oda az megy, aki mu-
latni, beszélgetni, kikapcsolódni akar.
Schmotzer András alelnök néhány
mulatságos gondolattal nyitotta meg a
rendezvényt, melyhez az alaphangula-
tot a belépõnek kínált koktél és a du-
nabogdányi zenekar adta meg. Azután
folyt minden a maga rendjén, a tánc-

Erdészbál Visegrádon

Pedróni Emma Anna mûvészettörténész mi-
niatûr kiadványa, benne hajdan volt bálok-
ról, 1829-es táncrendrôl és díszes kitûzôrôl



parketten nagy volt sürgés-forgás, a
kecskeméti összeszokott asztaltársa-
ság nem tagadta meg önmagát, hiszen
látszott rajtuk, hogy messzemenõen
kihasználják a farsang nyújtotta bálo-
zási lehetõségeket. Az est fénypontja
kétségtelenül a Pilisi Parkerdõ Gazda-
ságnál hajdan turistautakat söprögetõ
és egyéb közjóléti létesítményeken
szorgoskodó Berecz András Kossuth-
díjas mesemondó volt. Nagy szeretet-
tel emlékezett Körmendy Jenõ erdész-
re, akinél nemcsak õ, hanem egykor
vezetõ színészek emelgették a boros-
poharat. Jó választás volt. Aztán kö-
vetkezett az elmaradhatatlan tombola,
melyen komoly nyereményeket vihet-

tek asztalukhoz a nyertesek. Volt köz-
tük muflonkilövés, vadászházi kétéj-
szakás vendéglátás, fürdõjegy, éves
elõfizetés az Erdészeti Lapokra, szám-
talan könyv, dísztál és valódi, hamísí-
tatlan, aranysárga mézzel teli üveg. E
sorok írója nem volt egyedül a sorso-
lás végén azzal, hogy egyetlen szelvé-
nyét sem húzták ki. De mégis azt kell
mondanom, hogy már a belépéskor
megütöttem a fõnyereményt, amikor
Soltról Szûcs Imréék kezembe nyom-
ták Kiss Csaba alias Balhés Charley
„Vocem prego hármaskönyv” címû,
majd’ 1200 oldalas munkáját. A vaskos
kötetet másnap átlapozva, itt-ott bele-
olvasva, önkényesen értelmezve a

„hármaskönyv” címválasztást (szak-
maszeretet, hazaszeretet, elhivatott-
ság), meg kell mondjam, szégyellem,
hogy eddig nem olvastam, annak elle-
nére, hogy a kiadás elõtt a EL-ben is-
mertettük a megjelentetés szándékát.
Ragyogó stílus, féktelen humor, õszin-
te aggódás, olykor indokolt keserû-
ség, melyekbõl végül is levonhatjuk
azt a szomorú tanulságot, hogy bizony
„komoly pohár ügyekben” bõségesen
van mit pótolnia az erdésztársadalom-
nak. S mielõtt még e kijelentésemért
megszólnának, kérném, figyelmesen
olvassák el Balhés Charley tanulságos
gyûjteményét.
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