
       
 
 
 
 

 

Ádvent a könyvtárban - Adventi hölgykoszorú 

 „Amit nem kezdhetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!” – valljuk mi is Horváth Istvánnal. 
Tavaly ilyen tájt, ezeket a sorokat írtam: „Közeleg az Advent és az ismét elszabaduló járványhelyzet 
miatt szorongó reménységgel tekintünk eléje. Mikor ezeket a sorokat írom, nem tudjuk biztosan a 
Bornemisza Péter Társaság „Ádvent a könyvtárban” című hagyományos rendezvényét meg lehet-e 
tartani?” Annyi, az idén nyakunkba szakadt újabb gond és baj mellett egy jó hírt most biztosan 
közölhetünk: nem múlik el ünnepség nélkül a Capistrangasse-ban idén az Advent! Megtartjuk az annyi 
éven át megrendezett hagyományos rendezvényünket, ráadásul az lesz a különlegessége az idei 
eseménynek, hogy egy karácsonyi 
történetet, Lev Tolsztoj: Pánov bácsi 
karácsonyát is felolvassuk.  
 Nem csak hagyományt ápolunk, de 
igyekszünk teremteni is azt. Ugyancsak a 
tavaly írtam: „Miből meríthetünk 
reménységet ilyen nehéz időkben? Az 
alkotásból és annak legvonzóbb 
formájából: a körülöttünk élő nők 
képzőművészetéből!” Tavaly a rendezvény 
elmaradt, most örömhír, hogy az akkor 
betervezett három alkotó helyett, most 
négyen mutatkoznak be a Bornemisza 
Péter Társaság közönségének: Andorka 
Hanna, Bajka Kinga Csengele, Komáromi 
Mónika és Schmuck Éva munkáiból 
állítottunk össze kiállítást. Külön öröm 
számunka, hogy Ádventi műsorunkhoz 
Víg Margit hegedűje nyújt művészi 
kíséretet. A rendezvény végén ádventi 
vásár, illetve szeretetvendégség várja a 
résztvevőket.                                        mkz 
 
                         Andorka Hanna festménye 
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Az „Adventi hölgykoszorú” művészei közül Andorka Hannát, Bajka Kinga Csengelét és Komáromi Mónikát 
lapunk korábbi számaiban már bemutattuk. Kiállítóként most Schmuck Éva csatlakozik hozzájuk. 
 

Schmuck Éva 
 
 Modern, figuratív festőművész. Szürrealista világában alkotás közben véglegesednek a témák. A 
soproni születésű művész 2007-től rendszeresen kiállít, Magyarországon és külföldön egyaránt.  
Festészeti tevékenysége mellett klarinétművész és zenepedagógus, aki gyermekkönyveket ír. Legutóbbi 
alkotótevékenységéről a következőképpen vall: 
 
„A meseírás az Anyasággal együtt érkezett az életembe,  
mivel két kislányom a meseolvasás mellett nagyon 
szereti a kitalált történeteket is. A történetszövés, 
fantáziálás mindig jelen volt az életemben,  
szerettem ezekkel szórakoztatni a környezetemben 
élőket, vagy épp magamat, de korábban inkább emberekről 
és inkább felnőtteknek szóltak ezek a történetek. 
Rövidebb novellák, vagy versek formájában 
jegyeztem le őket. 
 Végül sokak bíztatására a meséket papírra vetettem, 
ezután már egyenes út vezetett az illusztráláshoz, 
Hiszen minden adott volt hozzá. 
 A mesék mind apró magok, melyek később szárba 
szökkenhetnek és segítségükkel a gyermekekből egész- 
séges lelkületű, boldog felnőttek válhatnak. „ 
 

Schmuck Éva: 
Mázli és Szamóca 
A titkos erdő felfedezése 
"míg gyermek voltál tudtad, hogy jónak születtél – és hogy  
ez jó." 

 
 „Fontos, hogy megerősítsük gyermekeinkben az 
ösztönös boldogság és önbizalom velük született 
képességét.” 
 A történet két főhőse Mázli (egy nyuszi) és 
Szamóca (egy cica). Otthonuk egy gyönyörű erdő 
szélén egy dombházban van. Mázli nyuszi egy kedves, 
kicsit bohókás, de ebből adódóan gyakran vicces 
figura, míg Szamóca szintén kedves, nagyon 
gondoskodó, ugyanakkor szereti a rendet, sokszor 
aggodalmaskodó, de azért mindig kapható egy kis 
kalandra. Amikor viccel, az igazán megnevettet 
mindenkit. A kalandjuk egy véletlennel kezdődik, ahol 
Mázlinak köszönhetően az erdő egy teljesen ismeretlen 
részére keverednek. Ott pedig új, különleges barátokra 
lelnek, és az élet egy olyan részét fedezik fel, értik 
meg, amin eddig még nem is igazán gondolkodtak el. 
 
 
Schmuck Éva mesekönyv -illusztrációi 
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M E G H Í V Ó 
 

A Bornemisza Péter Társaság decemberi rendezvényére 
 

Ádvent a könyvtárban 
 

Lev Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya  
 

Felolvassa: Andorka Hanna és Másréti Kató Zoltán 
Zenei kíséret: Víg Margit 

 
 

Adventi hölgykoszorú – csoportos képzőművészeti kiállítás 
 

Kiállító művészek: Andorka Hanna, Bajka Kinga Csengele, Komáromi Mónika, Schmuck Éva 
 
 

2022. december 4-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor  
A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15  

 
 

 
LEV TOLSZTOJ: PÁNOV BÁCSI KARÁCSONYA 

 

 Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a 
neve, ám senki sem nevezte Pánovnak, vagy Pánov úrnak, de még csak Pánov cipésznek sem. Bárkivel 
találkozott, mindenki egyszerűen Pánov bácsinak szólította. Pánov bácsi nem volt túl gazdag. Egyetlenegy 
piciny kis szobával rendelkezett, melynek ablaka az utcára nézett. Ebben a szobácskában élt, és itt készítette, 
foltozgatta, javítgatta szorgalmasan a cipőket. 
 Azt sem állíthatjuk róla, hogy szegénységben élt, hisz voltak szerszámai, volt egy ütött-kopott tűzhelye, 
amelyen megfőzhette ebédjét, amely mellett melengethette meggémberedett tagjait; egy nagy fonott széke, 
melyben néha-néha megpihent, sőt olykor el is szundikált; egy jó erős ágya férctakaróval, na meg egy kis 

olajlámpája, amelyet akkor gyújtott 
meg, amikor ráköszöntött az esti 
sötétség. És az emberek állandóan 
jöttek hozzá. Hol új cipőt rendeltek 
nála, hol foltozni, talpalni, esetleg új 
sarkat rakatni hozták régi lábbelijüket. 
Így aztán Pánov bácsinak mindig volt 
elegendő pénze, hogy kenyeret 
vásároljon a péknél, kávét vegyen a 
szatócsnál, vagy beszerezze a 
káposztát kedvenc leveséhez…  
 
Szeretettel várjuk a felolvasásra! 
 

Andorka Hanna művészi hűtőmágnesei 
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Háromkirályok 

 
 Átvágok a főtéren. Minden egyes nap, már több, mint hét évtizede. Ilyenkor mindig büszkeséget érzek, 
megdobban a szívem. Kis falunk Dánia leggazdagabb faluja emberöltő óta, de nem ezért vagyok büszke. 
Szeretjük és megérdemeljük ezt a jólétet – megdolgoztunk érte! – mégis ez a „leggazdagabb” jelző számunkra 
pusztán statisztikai fogalom. Itt minden család évszázadok óta ugyanazt a házat lakja! Az én családom az egyik 
legősibb család. A legújabbak is már közöttünk vannak vagy másfél évszázada. Kezdjük megszokni őket. 
Azután már nem jött senki. Nem engedtük. Ma sem engedjük, és soha nem is fogjuk engedni. Ez itt a mi falunk, 
és ezek vagyunk mi! Erre vagyok büszke! 
 Megérkeztem. Az öreg tanácsház előtt állok. Patinás kőfalai között évszázadok óta tanácskozunk, 
döntéseket hozunk. Felelősek vagyunk a falunkért! Feladatunkat, magunkat komolyan vesszük. Nekünk a mi 
falunk az első! 
Belépek a tanácsterembe: 
– God Morgen, uraim! God Morgen! 
– God Morgen herre Jan! God Morgen! 
Leülök a helyemre. Ötven éve ez a helyem. Az öreg tölgyfaszékben legelőször az én ük-ük-ük-ükapám ült, a 
legelső a családomból választott tanácsnokok közül... Most elhallgatok. A polgármester szólni készül. 
– Uraim! Biztos vagyok benne, csodálkoznak, hogy a szokásos délutáni gyűlés helyett a reggelijük mellől 
citáltam ide önöket. Az ügy viszont rendkívül komoly és halaszthatatlan. 
 A polgármester hangja remegett, szemét elfutották a könnyek. Nem ismertük ezt az arcát. Kicsit ijedten 
fészkelődtünk a székünkön. Kötelességemnek tartottam felszólalni: 
– Bármi legyen is a gond, megoldjuk, polgármester úr! Összedugjuk a fejünket, mint mindig és kisütünk valami 
okosat! – vigasztaltam az elöljárót és magunkat. 
– Csak nem csúsztunk le egy-két helyet a statisztikában? – kérdezte Peer elhamarkodva. 
Ő testületünk legfiatalabb, ezért kicsit szertelen tagja. Alig múlt hatvan éves, elnézzük hát neki időnkénti 
bohóságait. Juventus ventus, majd beletanul… 
– Nem, nem erről van szó – válaszolt a polgármester, és mosolygott könnyein át. – Uraim, nem húzom az időt, 
nem kerülgetem a forró kását, máris mondom, miről van szó: sürgősen játszóteret kell berendeznünk a faluban. 
A dolog halaszthatatlan! 
– Játszóteret? Itt nálunk?! De hát itt nincsenek… 
– Igen, játszóteret! – szedte össze férfiasan magát a polgármester. – Hintát, ringlispílt, csúszdát kell 
beszereznünk. És tökéletesen sima betont öntünk, virágszegéllyel… 
– No, betont, azt már nem! Baleset esetén meggyűlik a bajunk a biztosítóval, majd a falu fizetheti a költségeket! 
– szólt hozzá kincstárnokunk. 
Hangzavar támadt. Egymás szavába vágva, többen felszólaltak: 
- De hát sárban mégsem csúszkálhatnak a… 
– Gyepet, tökéletes angol gyepet! … A dolog egyszerű: ültess be egy sima területet fűmaggal, majd 
rendszeresen nyírjad – ötszáz évig. Máris kész az angol gyep! 
– Műfüvet, az lenne a legjobb! Nem kell nyírni, sem öntözni, csak időnként felszedni, és mosógépben alaposan 
kimosni, fertőtleníteni… 
– Uraim, uraim! Nyugodjanak meg! – szóltam közbe. – Mint tudják, nekem van egy unokám Koppenhágában. 
Mikor évekkel ezelőtt utoljára meglátogattam, kimentünk a játszótérre, a parkba. Zöld gumiszőnyeggel volt a 
játszótér letakarva… 
– Nagyszerű! Nagyszerű! Legyen hát zöld gumiszőnyeg, mindenesetre – szólt a polgármester. 
– Két hinta kell! 
– Ketten kellenek a hintázáshoz, ezt akarod mondani, Magnus? – pontosított a polgármester. 
– Nem, két hinta kell – tartott ki Magnus. 
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– Miért kellene két hinta?! Tulajdonképpen egy is minek? Kinek? – sóhajtott fel Peer. 
– Uraim, a hinták két fő csoportba tartoznak: a mérleghinták csoportjába, illetve az állványra függesztett 
ingahinták csoportjába… - Lukas, az egyik legidősebb tanácsos mindenben ilyen pedáns volt. 
– Jól mondod, Lukas! 
– Lehet, hogy nagyon öreg vagyok – húzta ki magát büszkén a matuzsálem –, de a memóriám még kitűnő! 
Gyermekkorom óta nem láttam hintát, játszóteret, de még mindenre tökéletesen emlékszem. Akár a méreteket is 
megadhatom! 
– Rendben van, uraim! Zöld gumiszőnyeg – mondjuk, ötven négyzetméter – illetve egy mérleg- és egy 
ingahinta kell nekünk… 
– Nem elég! Ötszáz négyzetméter gumiszőnyeget és öt-öt darab hintát kell vegyünk! Ne felejtsétek, Dánia 
leggazdagabb faluja vagyunk, a státus kötelez! – vágott a polgármester szavába kincstárnokunk. 
– De hát kinek… – szólalt meg Peer ismét. 
– Várj sorodra, Peer! Te még fiatal vagy! Hagyd előbb az öregeket szólni, neked van még időd bőven! – 
utasítottam helyre. 
– Plüssmacikat meg plüsselefántokat is veszünk – szólalt meg a kilencvenéves Frederik bácsi. – Mindig 
vágytam egy plüssmacira! 
– Nincsenek plüssállatok a játszótéren, Frederik bácsi. Eláznának! – magyarázta Magnus. 
– Akkor veszünk nekik esernyőt! – erősködött Frederik bácsi. 
– Balesetveszélyes! – tiltakozott a kincstárnok. 
– Kell egy körhinta, egy céllövölde, meg sok vattacukor… 
– No, de kedves Tobias, amiről te beszélsz, az a vidámpark, ez itt pedig játszótér lesz – méltatlankodott a 
polgármester. 
– Játszótér? … Játszótér? … Olyan ismerősen hangzik nekem ez a szó: játszótér. Mi is az a játszótér? – kérdezte 
a százéves Wilhelm apó. 
 Ahol a gyermekek játszanak, és jól érzik magukat… 
– Nekem is jó? – érdeklődött Wilhelm. 
– Nem, neked nem való, Wilhelm apó – mondtuk többen kórusban, és összemosolyogtunk. 
– De hát hol vannak a gyermekek?! – kiáltott fel Wilhelm apó hirtelen, és a mosoly az ajkainkra fagyott. 
Mindannyian a polgármesterre néztünk. Csakugyan, hol vannak a gyermekek? Nélkülük játszóteret berendezni? 
Minek? 
– Hát ez az, uraim! Ez az! – ragyogott fel a polgármester arca. – Kell az a játszótér! Jöjjön a nagy bejelentés… – 
a polgármester felállt: – Uraim, csoda történt! Mária terhes! 
– Mária terhes? Mária terhes?! – néztünk össze döbbenten. – A mi Máriánk? 
– Igen! Egyetlen Mária van a mi falunkban, hiszen jól tudjátok. Most ünnepelte a hatvannyolcadik 
születésnapját, igaz, és még nem volt férjnél, de soha nem adta fel a reményt, évtizedek óta járja a klinikákat… 
Most sikerült! A tudomány sokat fejlődött az utóbbi időben, mindenféle in vitro eljárás, hormonkezelés, 
tudjátok… Nem értek én ehhez, de fő, hogy sikerült! A falunkban végre lesz egy gyermek! – ujjongott a 
polgármester. 
– Hihetetlen! Csoda történt! Mária terhes! Mária terhes! – zúgta a tanács. 
– De mi lesz, ha máshová megy szülni?!  Ha elmegy tőlünk? – ijedt meg Magnus hirtelen. 
– Persze, hogy máshová megy szülni, a városba, a klinikára. Veszélyeztetett korcsoport, és a gyermeke is 
különleges. Nem csak az anya, de a gyerek is, mondhatni történelmi jelentőségű kísérlet alanya… – 
magyarázott a polgármester. 
– Áldott! Ezt a kísérleti állapotot így hívták valamikor régen. Olvastam valahol – szertelenkedett Peer ismét. 
A polgármester meghatódva, ismét párás szemmel, összefoglalta a helyzetet, és bejelentette a tanács egyhangú 
döntését: 
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– Uraim, Mária terhes! A mi Máriánk! Régen úgy mondták állítólag, hogy áldott állapotban van! Lepjük meg őt 
és gyermekét egy gyönyörű játszótérrel! Helyezzük lábai elé ajándékainkat. Meglátjátok, akkor Mária 
gyermekével karján  
ellátogat, visszajön, hazajön hozzánk!… 

Másréti Kató Zoltán 
(Óraátállítás, Romanika kiadó, Budapest, 2020) 

 
 
 

 
 

Komáromi Mónika festménye 
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Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala. 

 

 

Naptár, Bajka Kinga Csengele rajzaival 
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ELŐZETES 
 

         A Bornemisza Péter Társaság következő, 2023. februári rendezvénye, Jánó Mihály művészettörténész 
„A Szent László-legenda falképei a középkori Magyar Királyság templomaiban” című előadása lesz. 
Időpont: 2023. február 5.-én, d.u. 17:30-kor. Helyszín: Bécs 6. Capistrangasse 2/15.   

 
 
 

Lapunk letölthető a BPT honlapjáról: www.bornemisza.at/ 
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