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Az idei nagy soponyai vadhúsfõzõ ver-
senyen egyesületünket a gyõri magán-
erdõs helyi csoport képviselte. Szabó
Vendel elnök chef semmit nem bízott a
véletlenre, mert elsõ kuktáján, Pintér
Csaba titkáron kívül második kuktának
feleségét, Szabóné Losonczi Gizellát,
harmadiknak Mogyorósiné Takács Zsu-
zsannát is beválogatta a csapatba. A ta-
valyihoz képest megnövekedett csapa-
tok most is élvezettel kevertek, kavar-
tak. A mieink szarvashúst húztak a „ka-
lapból”. Mire a szigorú zsûri fõztükhöz
ért, már a pálinkáspohár is csordultig
töltve várta a saját fõzésûvel a döntnö-
köket. A titkos csodafegyverbõl kissé
több zuttyant a pörköltbe, de aki erõsen
szereti, annak fenséges ízt varázsoltak a
tányérjába. Nem beszélve a párját ritkí-
tó pogácsáról. A részvétel a célját elérte,
fõztünk, ettünk, ittunk, jól éreztük ma-
gunkat. Kellenek ezek a sajátos gondo-
kat kiváltó együttlétek.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Szarvaspörkölt szarvashiba nélkül



93 éves korában elhunyt Hubay Miklós
író, mûfordító, a hajdani Soproni Egyete-
mi Színpad nagy barátja és tisztelõje. Is-
meretségünk 1967 tavaszán kezdõdött,
amikor színre vittük januárban megje-
lent legújabb egyfelvonásosát, a Zsenik
iskoláját. Ragaszkodott ahhoz, hogy az
áprilisi õsbemutatón jelen lehessen. Ak-
kor még nem tudtuk, hogy gazdag írói
munkásságának ezen szakaszában a
rendszer mellõzte. Elõadásunkkal min-
den bizonnyal enyhítettünk háttérbe
szorítottságán, és nagy örömmel fogadta
A szfinx, majd évekkel késõbb a Néró a
legjobb fiú címû darabjainak bemutatá-
sát is. Rajongott az amatõr színjátszásért,
és nem gyõzte dicsérni a soproni egyete-
misták irodalomszeretetét, amit a Zsenik
iskoláját követõ író-olvasó találkozón
oly lelkesen ecsetelt. A nézõtéren akkor
ott volt dr. Bezzegh László professzor, a
Geodézia Tanszék vezetõje, dr. Szabó
Dénes faiparos professzor és Tóth Feri
bácsi, dékáni hivatalvezetõ is, akikkel
élénk párbeszéd alakult ki. 

Negyven év múlva találkoztunk is-
mét a Rádió márványtermében. Jól em-
lékezett a soproniakra. 

Vidovszky Ferenc erdõmérnök 10 éve
alapította meg Öregmalom Színtársulatát
Dunaalmáson. Õ beszélt rá, hogy újítsuk
fel a mondanivalójában örökké aktuális
Zsenik iskoláját. A sors fintora, hogy ha-
lála elõtt néhány héttel mutattuk be a da-
rabot Dunaalmáson, majd Budajenõn. 

Ezúton hívjuk fel a színház- és
kultúrakedvelõ erdészek figyelmét,

hogy a színtársulat – elõzetes
egyeztetés után – örömmel adja elõ
ismét a darabot – ha hívják. (Az elõ-
adás önkéntes adományából származó
bevételt a rendezõk karitatív célra
ajánlhatják fel, pl. Erdészcsillag Alapít-
vány, rászoruló diákok nyugdíjasok tá-
mogatása stb.)
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Hubay Miklósra emlékezem…

Az utolsó találkozás 2010 õszén (fotó: P. Szabados Katalin)




