
Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című 

könyvéhez 

 

Mottó: 

„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek, 

hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.” 

(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt) 

 

Jelen könyv nagyapám, Orosz Péter, néhai bio-diotermesztő 

életműve. A könyv közel másfél évtized kitartó 

kutatómunkáját és tapasztalatát tartalmazza. Nagy 

szeretettel és szorgalommal, legjobb tudása szerint 

gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az átvett 

gondolatok forrásainak megjelölésére. A fényképek és 

illusztrációk nagyrészt szintén saját munkái. A 

diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám saját 

szellemi termékei. 

 

A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli 

tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő 

kollégákat és kolleginákat.  

Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi 

hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg a 

benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem, hogy 

megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő kérdésekre, 

és segítségére lesz a diótermesztéssel kapcsolatos 

problémák megoldásában – de akár csak kellemes 

időtöltésként is érdemes olvasgatni. 

Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak a 

szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel. 

Kelt: 2015. november 1. 

Horváth Benedek 



 

MŰVÉSZEKNEK, IRODALMÁROKNAK

Vázlat: 
SZOBRÁSZAT, FAFARAGÁS 
A DIÓ AZ IRODALOMBAN 
VERSEK 
A DIÓFA ÉS A DIÓ A FESTÉSZETBEN 
A DIÓ A FOTOMŰVÉSZETBEN 
DIÓMOTÍVUM AZ IPARMŰVÉSZETBEN 
A DIÓFA EZOTÉRIÁJA

 

SZOBRÁSZAT, FAFARAGÁS
Vázlat: 
A dió szobrászati ábrázolása 
A diófaanyag szobrászati értékelése 
Diófából készült templomi szobrok, ereklyék 
Diófából készült művek A-B 
Diófából készült művek C-F 
Diófából készült művek G-H 
Diófából készült művek J-L 
Diófából készült művek M-O 
Diófából készült művek P-S 
Diófából készült művek SZ-Z 
Szerb ikonok diófából 
Barokk és reneszánsz motívumok diófába faragva 
Székely motívumok diófába faragva 
Intarziák diófából 
Egyéb diófa-faragványok 
A dióhéj művészi faragása 
Vajdióból és kaliforniai dióból készült művek

Tisztelt Kollégám, a legigazibb diófa-faragó Max Bugakov. Ő addig hozzá se kezdett a szobrászkodáshoz,
amíg el nem készítette saját, művészi diófa-bicskáit és -vésőit. Nem csoda, hogy művei a finom, aprólékos
kidolgozásról azonosíthatók. 



 

 



 

 

A dió szobrászati ábrázolása

A német Érchegységben a népművészet egyik ága a dióhéjba szorított miniatűr szobrok készítése. Szinte
mindent megfaragtak már így, ha a variációkat meg akarnánk nézni, olyan sok van belőlük, hogy tán még
rá is únnánk. Ezért, meg azért, mert témánkkal, a dió és a szobrászat kapcsolatával csak lazán érintkezik,
itt csak egy-két példát mutatok ezekre a művekre. Előbb egy betlehem és egy utolsó vacsora keretez egy
bemutató-összeállítást, alatta pedig egy bányászt, horgászt, irodistát és sakkozókat láthatunk. Mindenesetre
a keretet a dióhéj adja, az érchegységi népművészek szemlélete tehát azonos az enyémmel: az egész világ
elfér a dióhéjban, vagy másként, ha belenézünk a dióba, az egész világot láthatjuk benne. 

   

  



 

Az igazi szobrok, kisplasztikák pedig itt következnek.

Először is a jereváni 2010-es reklámfesztivál fődíja, az Arany Dió. 



 

Persze, csak névleg arany, az értékét a témája adja. De Yi mester (az idősebb) kisplasztikája már valódi
elefántcsont. 

Pillanatnyi értéke 6800 yüan, kb. 250.000 Ft. De még nőhet, a licit még tart, szakértők 8000 yüanos árat is
reálisnak tartanak.

És a többi szobrász egyéni alkotásai:

Elizabeth Bradwin: Majom dióval 



Virgil Cantini: Szent Sebestyén diófája 



Laurent le Deunff alkotása: 

 



Aida Souza Dias: Dió (bronz) 

Fazzini: Boszorkányok a diófa körül 

Robert Fox: Absztrakt diófa 



Luis Gueilburt: Dió (bronz) 

Luis Gueilburt: Dió (ezüst) 

 

Gyuris Róbert: Dióbél 



Adam Hill: Kibomló diórügy (alabástrom) 



  

Walter Hochhauser: Dióhéj 

Dalia al Housseini: Dió (bronz) 

Bethan Huws: Három dió (2006) 



Ebba Kaynak: Dió 

Richard King: Dióforma (márvány) 

Serena Kovalosky feketedió-szobrai égetett agyagból készültek. 



 

Mohana van den Kroonenberg: Csírázó dió 



Vlagyimir Kus: A diófa 

 



Vlagyimir Kus: Éden diója. A plasztikának van festmény-változata is, sőt, annyira sikeres, hogy megjelent a
tetoválás-változata is. 

  

 



Clovis Masson: Egér és dió (aranyozott bronz) 

Lotti Meschter: Cseresznyefa és diófa 



George Nakashima: Kétfelé ágazó diófa (a Természet, Forma és Lélek sorozatból) 

Gustavo Reátegui Oliva: Dió és pénzérme 

Raffay Béla: Háromfelű dió 



Jamie Russel: Csavarodott diólevél 

Carol Shumate: Hernyó diólevélen 



Carol Shumate: Dióarcok 

Jevgenyij Uszerdnov: Dió 1-2 



 

Melissa York: Fészkelés a dióhéjban (égetett agyag) 

A dióhéjra faragott diófa ismeretlen kínai művész alkotása. 



Fémből is készült már diófa-szobor. 

És természetesen mi is állna a Grenoble-i Dió Társulás Chatte-i székháza előtt, mint egy diót jelképező
szobor, ha éppen nem is szép: 



A périgordi diósgazdák nyílt napokat tartanak, amikor ültetvényeikbe betekintést engednek. Ezt jelképezi
szobruk, a dióhéj zártsága helyett a nyitottságot. 

Törökország, Adilcevaz falu a Van-tó partján. A község főterén kettős diószobor áll, állandóan a török
állami zászlóval díszítve. 

A koreai, gwangdeoksai királyi lakhely és templom előtt nem a királyoknak, nem az isteneknek, hanem egy
400 éves diófának emeltek szobrot. Az oszlopon kínaiul is olvashatók a tudnivalók. 



Magyarországról csak egy dió-szobrot ismerek, Milotán, a falu jelképeként. 

Azért arra kérem tisztelt Kollégámat, hogy nagyon vigyázzunk, nehogy megtévesszenek minket, és dió
témájú szobrászatként adják el nekünk az alábbi kerti giccseket! Ezek a "művek" kőből készültek ugyan,
de nagyon nem ütik meg a szinvonalat.



Bár ahogy már elég régóta nézegetem, egyre jobban tetszenek ezek a mű-alkotások. Mindenesetre kerti
törpe helyett inkább ajánlhatók. 

 

 

 

 



 

 



 

Nemcsak a diót, a pekándiót is megörökítik. Itt látható a világ legnagyobb pekándiója. 

És a legnagyobb dió? Azt is megpróbálták megépíteni, de az már nem szobrászat, hanem installáció. Egy
diófesztiválra készítették. 



 

Rendben van, ezek mesterséges próbálkozások voltak, arra irányultak, hogy valamit kifejezzenek a dió
lényegéből. De a legnagyobb művész mégis a természet.

Dorte Hausberg felvétele 



 

A diófaanyag szobrászati értékelése

Mottó: 
"... a szelíd és kövérkés diófát, mely lüktet a kéz alatt, mint egy tündéri hát," 
(Romain Rolland: Colas Breugnon)

Ha a diófa anyagát mint szobrászati alapanyagot értékeljük, ki kell emelnünk,
hogy mindhárom szobrászati, fafaragási célra, úgymint szoborkészítésre,
domborművek készítésére és intarziának egyaránt igen alkalmas.

A faanyag mélységében a színe változhat, ez a tulajdonsága domborművek
esetében érdekes hatásokat kelthet.

A diófaanyagnak önmagában is szép fénye van, ezen
kívül jól viaszozható és jól pácolható.

Színe alapjában sárgásbarna, vöröses árnyalatokkal, barna erezettel. A fa
fehére, vagy más szóval hársa megkülönböztethetően világosabb. Évgyűrűi
jellegzetesek, nagyméretű edény-nyalábok sorával ellátottak. A szálak
hosszanti lefutása gyakran szabálytalan. Anyaga finomszemcsés. Mechanikai
tulajdonságai elég jók, mindenféle eszközzel jól megmunkálható. A faanyag
ütésálló és rugalmas. Megmunkálása során a szálak lefutása nem
akadályozza a munkát.

A faanyagban a gyökéranyag és a görcsök előfordulása gyakori.

Fajsúlya 600-750 kg/m 3.

Kültérben a diófaanyag nem elég tartós.

A diófa fájából az ógörögök készítettek
először szobrokat. Carya legendájának
illusztrálására, kultuszának fenntartására
több, ma már nem létező görög templom oszlopait, később pedig leányalakra
faragott oszlopait, az úgynevezett kariatídákat diófa törzséből faragták ki.

A diófa alakja, a faanyag erezete önmagában kész műalkotás. Alig kell
igazítani rajta valamit. 



Csak meg kell látni, mi van a diófában. Például egy karácsonyi gyertya: 

Tisztelt autodidakta Kollégám már bizonyára alig várja, hogy megfelelő diófaanyaghoz jusson, és elkészítse
élete főművét, diófába faragva. Sok sikert kívánok hozzá, de azt javaslom, előbb nézze meg, egy
diófarönkből hogyan kell szobrot készíteni. Mint Franz Musiol csinálta, Függetlenség című szobra készítése
során. 



  

 

Kezdjünk a diófából készült szobrászai, kisplasztikai remekművek megtekintéséhez. A következő
fejezetekben az életre kelt diófát látjuk. Bevezetőként egy 1890-ben készült dombormű, Maastricht angyala.



 

Diófából készült művek A - B

Steven W. Agee: Kolónia 

Stevan Aničić: Jézus élete tojásra faragva 



       

Antal Károly: Petőfi 
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Joan Antxieta: Szent Jeromos 

Argizaiola: Gyertyatartók 

 

Dan Atcheson faragmányai (nem helyesírási hiba, hanem értékítélet): Delfin, Koponya, Bulldog 



 

Balogh Mihály: Keresztrefeszítés 

 



 

Ken le Baron: A hátán 

James C. Bassett: Szárnyak 



  

Beretvás Csanád: Botos férfi 

Beréti István: Báránnyal, Hazafelé 



 

Beréti István: Király, Nézelődő (mindkettő feketedióból) 

 
 

Bernard művésznevű francia művész: Búza, Búza és virágok, Szőlő 
(Figyeljük meg Michel hasonló művét!) 



  

Raya Bodnarcsuk: Diókutya 

Raya Bodnarcsuk: Nagy diókutya 

Hát, nem valami. Pedig Ukrajnában a kutyák is, a diófák is szebbek.

Még egy diókutya, ez már nem ukrán, hanem amerikai. A művész ismeretlen, ami a mű értékét tekintve



érthető is. A diófa és az igyekezet az érték benne, nem a kutya. 

Garry Bowes: Szivacs (feketedióból) 

 

Joseph Brewer: Táncoló hölgyek. A művész tulajdonképpen asztalt akart készíteni, de - mit lehet tenni -
műalkotásra sikerült. Hát, nem mindig az az eredmény, amit szeretnénk. 
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Marc Brode: Godot-ra várva 

  

John Bryan: Lazac 



Renda Bubovsky: Dob 

Budahelyi Tibor: Statikus elem 



 

Diófából készült művek G - H

Francois Galoyer: Borz, Hörcsög, Macska, Vidra 

 



 

Nuccio Ganci: Amfórák 

Nuccio Ganci: Aretusa feje 



Nuccio Ganci: Capezzale 

Lee Gass: Lélek 



Cecilia del Gaudio: Anya gyermekével 

David George: Chimera. A művész szerint a faragvány elől borzot, hátul teknősbékát, oldalt pedig
sasszárnyakat ábrázol. Ő tudja. 



David George: Millenniumi orchidea (diógyökérből) 

David George: Start 

Philippe Gilbert: A Beauvoisin-i híd, Szent Teréz, Oroszlán 



 

Michael Hampel és Liz Eggers munkái: Gubó, Héj, Hullám 1-2, Kagyló 1-3, Kagylóspirál 



 

 



 

 



  

 



Robert Hangertner: Pieta 

Manne Harms művei: 

  

 

J. Hartley: Diófa-manó 



B. Haverkort kisplasztikája: 

Heinrich mester templomi szobra a 14. századból: 

Manfred W. Heinrich: A hármas csodálatos szám 



Stuart Holman: Faragott dióportré 

Michelle Holzapfel: Diófaváza 

Horváth-Béres János (Kaposszerdahely): Badacsonyi nyár, Erdei Tízparancsolat 



Johann Hugler: Svájci tehenek (1870) 



 

 

Diófából készült művek M - O

Peter Macartney: Vízköpő maszk 

Peter Macartney: Relief minta 



Charles Machet: Angyali üdvözlet, Danielle 

 

Alec mac Krea két műve: Szent Mátyás és Csomó. Kelta csomót már többet is láthattunk, de ez itt nem
közönséges. Művészi. Attól művészi, hogy művész faragta. Egy kelta származású skót művész. Aki őrzi a
kelták pogány jelképeit. De akkor mit keres itt Szent Mátyás? Ugyanabból a diófából faragva. Neki a
keresztény hagyományokat kellene őriznie. És itt állnak egymás mellett, a keresztény és a pogány. Úgy
látszik, a művész lelkében is megfér a kettő együtt. Hát, nagyon össze van keveredve ez a világ. Már azt se
tudom, miben higgyünk. Nemcsak Skóciában, itthon se. 



 

Anton Manabe: Fej 

Marianne Marconnet: Az emberiség bölcsője 



Marianne Marconnet: Totem három darabból 

 



Varjouan Mardirian: Ölelés 

Mariya: Ősz 



Karl-Anton Mathis művei: 

  



 

 

 

 



Maury: Neptunusz lánya, Pocahontas 

 

Maury: Sellő 



Maury: Táncos 

Maury: Tojásdad 



Maury: Vizilótánc 

Iván Mestrovics: Krisztus levétele a keresztről (1913) 



Iván Mestrovics: Madonna a Gyermekkel (1917) 

 

Michel művésznevű francia művész: Reneszánsz váza, Szőlő 
(Ugye, mennyire hasonlít Bernard művére?) 



 

Kevin Miller: Zárt forma 

Mireille keresztnevű francia művésznő alkotásai: Fekvő nő, Macska, Ló 

 



Chris Mobley: Kelta életfa (részletek) 

 



Mónus Béla: Család 

Carol E. Muskin: Fürdés után, Fölöslegben 



 

Jirí Netik művei: Ajándék, Genezis, Betlehemek, Gúnyolódás 

 

 



 

Martina Netiková: Ádám és Éva, Pieta 



Ian Norbury: Diófa torzó 

Odette keresztnevű francia művésznő művei: Kutya, Diófa-ábécé, Provanszi motívumok 



 

 

Diófából készült művek SZ - Z 
És ismeretlen művészek kihagyhatatlan alkotásai

Szlávics László: Jang-Jin 

Szlávics László: Szent Flórián (1-2) 



 

Tihanyi Viktor: Álomőrző 

 

Tihanyi Viktor: Bagoly 

Tóth Péter: Magyar 



Törő György: Szarvasbőgés, Szekszárdi szüret 

Art Waldie: Absztrakt 



Hans-Sepp Walker: Medve 

Gayle Weatherson: Tavaszi futam 



Chris Wilson: Szieszta 

Lawrence Wuest: Lírai forma (a művet a Rómeó és Júlia c. balett inspirálta) 

H. D. Yeaw: Absztrakt torzó, Első születés 



 

Második születés 

Az ismert mesterek után nézzük meg az ismeretlen művészek alkotásait. Pillantsunk az ismeretlenbe.

Ismeretlen római harcos portréja. 17. századi, francia alkotás. Látjuk, az idő vasfoga már megkapta. De így
is oly megkapó! 



Ismeretlen orosz művész: Három lányok 

Ismeretlen amerikai művész domborműve: Amerikai sas olajággal (Viszi a békét szerte a világba. De jó lesz
a népeknek!) 

Ismeretlen bolgár művész: Az ég felé 



Ismeretlen lengyel fafaragó: Gurál 
Nézzük meg köröskörül! Ennek a Kárpátok-beli hegyi legénynek főleg a köpenyének mintázata méltó
figyelemre, mert azt a diófa évgyűrűi adják. 

  



  

Ismeretlen amerikai népművész: Krisztus töviskoszorúval 

Ismeretlen művész absztrakt szobrocskája 1955-ből, amikor még az absztrakt volt a divat: 



És további ismeretlenek:

Bika 

Egyedül 



Fa kőben 

Farkasok 



Hinterkopf 



Kacsa 

Lyukas forma 

A neandervölgyi 



Tavaszi, húsvéti diófa-faragványok: tojás, tulipánbimbó 

 

Tulipáncsiga 



A diófából készült mesterművek képi bemutatása után a csak írásban rendelkezésemre álló bizonyítékai a
diófa művészi kifejező erejének:

Búza Barna szobrászművész. Nehéz esztendőkben, 1954-57-ben készült több keresztútja. Sümegen, a
ferences templomban ma is gyönyörűséget szerez és áhítatot kelt az a diófából faragott stáció-
domborműsorozata, amely már a nyolcvanas évek alkotása.

A felejthetetlen mű azonban a székesfehérvári püspöki bazilikába komponált 76 cm-es nagyságú, diófából
faragott Golgota. Formákba öltöztetett szobrászi nyelven képes folytatni a nagy előzményeket. A kínlódó
test újabb fájdalmat visel. Tagbaszakadt poroszló veri jobb lábába a szöget, heves, oly kifejező közömbös
mozdulatával. Hóhér és áldozat teremtődik egységes alakzattá, azonos mozgásrendszerrel, duhaj, szinte
barokkos mozdulattal. A lendület feszült energiája föllobban a sátánlény robbanó gesztusában, és az
Istenember tűrő hatalmában. Szobrászi dráma ez, maradandó üzenet arról, hogy csak aki vesztes, az érheti
el a győzelmet a világon: az igazság, a lélek tisztasága. A gonoszság múlandó, de az önfeláldozó erény maga
az örökkévalóság.

 

Diófából készült művek C - F

Virgil Cantini: Nő báránnyal 



Jim Christiansen amfórája: 

 

Paolo Cibelli: Postazione (diógyökér) 

Amanda Crowe: Baglyok (1955) 



N. Cvetković: Szent Simeon, Szent Száva, Prvovencsani Szent István (alul a Szent István-szobor részlete
látható) 

   



N. Cvetković: Stefan Dečanski király és Dušan cár 

 

Dušan cár szobrának részletei: 



  

 

N. Cvetković: Lázár cár és Milutin király 



 

N. Cvetković: Szerb ügyek 

N. Cvetković: Szerelmi idill 

Csapó Imre diófa-faragványai 





Csákvári Nagy Lajos: Diadalmas angyal 

Christian Delacoux: Bóbitás kormorán 



Deguilhen: Sas, Szalonka, Szarvas 

 

Diénes Attila: Mértani test elmozdulása egy szubjektív térben 



Jürgen Eimetzke diófa-szobrai és faragványai: Afrika, Archaeopteryx, Bagoly, Bika, Egyszarvú, Farkas,
Ló, Macska, Orrszarvú, Sólyom, Vaddisznó 

  

  

  



  

Steve Emma: Diófatál 

Pete Engler: A diófa szelleme (sorozat) 



   

  

John Evans: Csavar 



Farkas Ádám: Csigaív 

Fekete-Móró András: Darvak 



Alexandre de Fontain: Elegancia 

R. Freeman: Maszk és halotti maszk 

 

Tisztelt művész Kollégám, ne tessék fanyalogni, hogy minden fatálat úgy tálalok, mint művészetet. (Lesz



ilyen később is.) De ez a tál, amit Satoshi Fujinuma készített, nemzetközi versenyen vett részt, és a legelsők
között végzett. 

 

Diófából készült művek J - L

Rand Jack madarai: Hóbagoly 



 

Rand Jack feketedióból készült madarai: Tollászkodó holló, Sólyom 



Ruth von Jahnke-Waters műve: 

Dorsey James feketedióból készített beltéri szobrai

Bibou 



 

Dinószem, Éden 

 

Én vagyok 



 

Felmerülés 

Főnix 





Ígéret 

  

Őrszem 



Pán és Syrinx 



Ralf Jenewein: Aszkézis, Sötét szépség 



Jim: A békefenntartó, Kellemes álom 

 

Rebecca Johnson: Csomó 



Bill Jones: Madonna a Gyermekkel 

Mark Justin: Önarckép 



Nick Karkula: Indián harci csónak 

 

Ez ugyan csak egy egyszerű diófatál, de műaloktásként árulják. John Kerr: Szüreti tál 



Roger Koops: Absztrakt 1-2 

 

Kőnig Frigyes: Alkimista emlékmű 



Karl Lauricourt: A Szűz és a Gyermek 

Olivier Legay: Mesemondó 



Sylvain Levier: Diófaarc 

 

André Liez: Az idő 



Lisa: Rák, Sas 

 

Bernice Locklear (amerikai indián művész): Egy férfi, Egy nő 



 

Diófából készült művek P - S

Páljános Ervin: Antaiosz inga, Burjánzó fegyverek 

 

Páljános Ervin: Időmalom 



Igor Peszocki bibliai tárgyú domborművei: Dániel az oroszlánveremben, Gábriel arkangyal, Krisztus
beszélgetése a szamaritánus asszonnyal, Krisztus levétele a keresztről 



 

 

Tisztelt futballszerető Kollégám, ha egyszer szerencséje lesz meglátogatni Rómában az AS Roma klubházát,
meg fog lepődni, kit lát a vitrinben.

Természetesen, Romuluszt és Rémuszt, de miben? Diófában! 180 éves diófa gyökerében. Ljupcse
Radivojevics faragta ki belőle. Benne voltak addig is, de senki más nem vette észre, hogy ott vannak, csak a
jószemű Ljupcse Radivojevics. 



Raffay Béla: Rúzs 

Christopher Rebele: Vasárnap reggel 

Dominique Régnier: Reggel (diógyökér) 



Judith Richelieu: Anya és gyermeke 

Anne Lise Ripoll: Áhítat, Harmónia 



 

Karsten Rodenacker: Cím nélkül 

 

Michael Rodgers: Lazac 



Caron O'Rourke: Régi idő 

Jamie Russel: Csónak-tál 

Jamie Russel: Szarv 



R. Bruce Salisbury: Lélek, Apja fia, Tál 



Rodney Salter absztraktja 



Sean Samoheyl: Diófafej 

Howard Schroeder művei: Pelikán, Fészkelés, Felszállás, Király 



  

Brad Sells: Anakonda híd 

Carlos Serrano: Hátakt, Lovak szemből, Szarvas bőg 



 

Alon Shepherd: Az erdő hölgye 1-2 

 

Daniel Simon: A szűz 



Juraj Skarpa (1881-1952): Fájdalom (1940) 

William Alan Smoke műve 



Barbara Spencer művei: 
Sas-nő 

Férfi vörös kecskével, Férfi bagollyal 



 

Stahly: Könnyek kastélya 

Danut Stanescu: Ádám és Éva



 

Brenda Stein: Sámán-tál (feketedió) 

Egy egyszerű diófa-váza önmagában is műalkotás. Larry Stevenson műve: 

Ross Straight: Táncosok 



Risto Stijovics (1894-1974) diófa-szobrai: Mosolygó kislány (1925), Kislány (1936), Kariatída (1931) 

  

 

Diófából készült templomi szobrok

Az ismert szobrászok, fafaragók diófás műveinek bemutatása előtt egy kis múltbarévedés.

Bár a kereszténység a mi kultúrkörünk, mégis az azt megelőző európai, vallási szobrászkultúrát is a
sajátunknak tekintjük. A klasszikus görög művészet csúcspontjáról, az athéni Erechteion kariatídáiról már
többször szóltam, azt is megemlítve, hogy őseik a diófából készült templomi oszlopok voltak, amelyek csak



később kaptak nőalakot, és Pheidiasz nem a semmiből, hanem többszáz éves előképek után teremtette az
Akropolisz kariatídáit.

Egyik elődje a Delphiben épített egyik kincsesház, a Szüfnosziak Kincsesháza volt, i.e. 525-ből, ahol a
Kariatída-motívum már alkalmazásra került. Az ábrázolt hölgyek a görög mitológia nimfái voltak,
fogalmuk a diófával fonódott össze. A görög hitvilág vallásos jellegű Artemisz-ligetei fás-cserjés ligetek
voltak, a diófa élőhelyei.

A keresztény egyházi jellegű, templomi szobrok nagy részének nem ismerjük a készítőjét. Régen volt, ki
emlékszik már rájuk! Gondolom, számukra is fontosabb volt Isten dicsősége, mint a sajátjuk.

Szellemük viszont ma is él, diófába faragva.

Ősiségben az örmény keresztény templomok diófa-tablói az elsők. A 12. századból valók. A Haghpat-i
templom diófa-ajtaján a 12. századból származó jelenet látható, ami Dániel történetét meséli el. (A motívum
már jóval korábban, a 7. században egy örmény halotti sztélén is látható volt, de az kőfaragás, kívül esik a
diófa körén.) 

  

A diófatábla 180 cm magas.

Egy igen-igen régi diófa-szobor a spanyolországi, navarrai La Trinidad kolostorból. Az
ellentmondásos adatokból csak egy a biztos: a szobor mérete 120x48 cm, és ha hinni lehet benne,
José Ulibarrena alkotása. (jobbra)

Ami viszont már biztos, az az, hogy 13. század végi, tessék elképzelni, hogy az 1200-as évekből
való az a középfrancia Szűz Mária szobor, amely ilyen jó állapotban látható ma is. Hát, igen,
diófa.

Igaz, ma már torzó, a bal kar a Kisdeddel együtt hiányzik. Dehát ez az általam ismert legöregebb
keresztény diófa-szobor. 



Megpróbálom nagyban is megmutatni, ha a technikával meg tudok birkózni. 

 



 

Szintén Szűz Mária, 1300 körülről. A kompozíció címe: A Szent Szűz meglátogatása. (Azonos lenne az
Angyali üdvözlet motívumával? De hiszen a látogatónak nincsenek szárnyai.) 



Vichy város Szent Balázs templomában látható a Notre-Dame des Malades-nak nevezett Mária-szobor, a
"Fekete Szűz", amelynek eredetisége a 14. századra nyúlik vissza. 1714 március 14-e óta áll jelenlegi
helyén. Hosszú időn keresztül a gyógyulni vágyók tömege kapta vissza az egészségét általa. A francia
forradalom idején egy fiatal gyerek, a 11 éves Claude Baffier mentette meg a szobrot a forradalmárok elől.
1802-től minden év augusztus 15-én a csodatevő szobrot körmenetben viszik körül. Az átélt viszontagságok
a Mária-szobrot erősen megviselték, 2007-ben restaurálták, ma már csak az arca eredeti. 

A következő Szent Antal szobor a 14. században készült, Észak-Spanyolországban, és diófából van. Nagyon
szép, bármelyik oldaláról nézzük is. 



       

A luxemburgi Szent János templomban áll ez a diófából készült fekete Madonna szobor. Ugyancsak 14.
századi, mint Szent Antal szobra. Kölnben készült, és már több mint fél évezrede elválaszthatatlan
Luxemburg városától. 

1400 körül született Szent Pál szobra. Bizony, elég öreg. 
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Szent Pálról másik diófa-szobor is van, szintén 15. századi, ez már jobb állapotú, egy francia templomban
őrzik. 



Keresztelő Szent János szobra francia, burgundiai, a 15. század harmadik harmadából. 

 

A 16. század egyik legjelentősebb alkotása a Nancy-i Szent István (korábbi nevén Szent Péter) templomban
a kálvária végső állomása, Krisztus és a latrok keresztre feszítése festett diófa-szobrok formájában.
Figyeljük meg a különbséget a főalak és a két mellékalak viselkedésében. A művész sajnos, ismeretlen. 



Ismeretlen, 16. századi francia művész domborműve: Ádám és Éva. Mellette egy ugyancsak 16. századbeli,
de azt hiszem, itáliai szobor Mária Magdolnát ábrázolja. A harmadik pedig Szent Klárát, az ő szobra is
középkori, bár a kor egyáltalán nem látszik Klára asszonyon. Középkorúnak se mondható, pedig idősebb
Ádámnál, Évánál, Máriánál-Magdolnánál. 1420-1430 körül született. 

  

Viszont valóban 16. századbeli Szent György burgundiai szobra. 

Egyidős vele a német területen született Szűz Mária mennybemenetele is. 



 



Pontosan 1530-as keletkezésű ez a szobor. Még azt se tudjuk, kit ábrázol. Csak annyit tudunk, egy szentet.
Egy névtelen aprószent lenne? Nem valószínű, diófa-szobrot érdemelt, ami csak a nagyoknak jár. 

Például Szent Péternek, Szent Pálnak, 1583-ban, az olaszországi Montella káptalani templomának kapuján.



  



Nincs szerencsénk a templomi szobrászokkal. Oly szerények, hogy még nevük se maradt fenn, csak diófa-
szobraik. Mint a Belgiumból, Liege-ből a 17. századból származó angyal esetében is. 

Hasonló korú, 1660-90-es az ugyancsak névtelen művész által alkotott Szent Móric szobor is. 



A párizsi Louvre-ban látható Szent János szobor keletkezésének idejét nem ismerem. Egy biztos, a diófa.
Látjuk, egy kivágott diófa tönkjén áll. 

1358-ban épült az avignoni Szent Péter templom. Belsejében két ablak közötti helyet töltik ki a diófából
készült domborművek. Balra Antoine Volard alkotása 1551-ből: Szent Jeromos és Szent Juliánusz. Jobbra a
18. századból Jean Péru: A Szűz és az Angyal. 



 

Erdélyben a rugonfalvi református templom úrasztala is diófából készült, 1905-ben. Képem, sajnos, csak a
templom külsejéről van. Ha legközelebb arra járunk, nem mulasztjuk el belülről is megnézni. 

Tisztelt keresztény Kollégám, kereszténynek nevezhető egyáltalán, aki az otthonában nem helyez el vallási
jelképet, akár csak egy, diófából készült falikeresztet is? Alig hiszem. Válogassunk, mindenki a sajátját.

Román ortodox stílusú a keleti híveknek. 



Orosz ortodox kereszt a még keletibb híveknek. (Feketedióból.) 



Kelta stílusú azoknak, akik a nyugati végeken gyakorolják kereszténységüket. 

Viktoriánus stílusú a viktorhívőknek. 



Igazi magyar diófa-kereszt nincs? Dehogynem, Ópusztaszeren látható. Igaz, az a legegyszerűbb,
mondhatnám, nagyipari termék, azonos sablon után, többféle fafajra. 

Maradt-e ki valaki? Ha igen, kénytelen lesz jellegtelen kereszttel beérni: 

 

Gyerünk tovább, házi Betlehem is kell, hogy állandóan lássuk, hol lakik az Úristen. Hol? Hát, diófában,
lyukfűrésszel kell kivágni. 



Tisztelt diófafaragó Kollégám, nagyot tévednénk, ha az isteni diófa isteni faanyagát a keresztény
vallásosság sajátjának tekintenénk. Kínai istenségeket, halhatatlanokat ábrázol a következő, 19. századi
diófa-szobor is. Őket is megilleti a diófába faragás szentsége. 

Nem kimondottan templomi szobor Hannu szobra, de ott a helye. Hannu diófába van faragva. Mentuhotep
egyiptomi fáraó bizalmi embere volt ő. Amikor Egyiptomban a gyakori templomi szertartások miatt
megfogyatkozott a tömjén, az illatos fák és fakérgek készlete, a fáraó őt bízta meg, hogy a mai Szomália
területéről új füstölőszer-készleteket szerezzen be, és hozzon Egyiptomba. Sikeres munkájáért, a vallási



ceremóniákhoz való hozzájárulásáért faragták diófába. (Részletesebben az Encyclopedia Britannica, Inc.,
Volume 12, Page 130, megfelelő oldalán olvashatunk róla.) 

Egyiptomban maradva, a kairói múzeumban látható ez a vastag diófából kifaragott ajtó. 1040-ből
származik, egy kairói zsinagóga tóratartójának ajtaja volt. 



A mohamedánok képekkel nem díszíthetik dzsámijaikat. A hiány pótlására találták ki a diófába faragott
Korán-idézeteket. 

Azerbajdzsáni példák következnek. 

 



 





 

 



Most már áttekintettük a fontosabb vallásokat - a buddhisták itt, most nem relevánsak, - kezdődhetnek a
valódi művészek diófa-alkotásai. Abban a reményben mutatom ezeket, hátha mi, egyszerű diótermesztő
parasztgazdák, vagy dióerdőt gondozó erdőmunkások is megérzünk valamit abból a hangulatból, amit a
diófa anyaga váltott ki érzékeny lelkületű művészekből.

 

 

Szerb ikonok diófából

Tisztelt vallástisztelő Kollégám, a délszláv népek körében érdemes körülnézni. Gyönyörű, értékes vallási
relíkviák tömegét készítik diófából, ma is.

Hát, igen, sokat tanulhatunk az ortodox keresztényektől.

A szerb ikonokat legtöbbször diófából készítik. Tudatos-e vagy nem, de a fafaragó szobrászművészek tudat
alatt is megérzik, hogy a diófa a szent fa. Néha előfordul egy-egy ikon cseresznyefából vagy tölgyből is, de
hamar visszatérnek a diófához.

A szerb ikonok előtt említsük meg a másik délszláv nép, a horvátok híres spliti Szent Duje székesegyházát,
amely a Diocletianus palota falai között épült. A monumentális ajtókeret, Andrija Buvina 1214-ben készült
műve, diófából készült, a 28 egyenletes nagyságú növényi motívummal bekeretezett mezőn jeleneteket
láthatunk Krisztus életéből.

Ha legközelebb járunk arra, feltétlenül megnézzük, és le is fényképezzük. A bejárat a túloldalon van, a
lépcsősor fölött. 



 

Felkerestük tehát a Diocletianus palotát, de nem volt szerencsénk. 

Mert a lépcsősor tetején ez a fakapu látható: 



Ami nem a diófakapu, hanem azt védi kívülről. És őrök is védik a diófakaput, akik pénzt kérnek a
templomba lépésért, de előre kikötik, hogy fényképezni nem szabad.

Kár. Mert már majdnem hittem a templom előtti plakátnak, - keresztény ember nem kételkedhet, - amelyen
a pápa azt mondja, hogy Krisztus velünk van.

Kár, hogy mégsincs velünk, mert akkor bizonyára megtenné, amit már egyszer megtett, hogy a templomból
kiűzi a kufárokat.

Pénzt kérni a templomba lépésért! Mert Andrija Buvina 1214-ben valószínűleg nem azzal a szándékkal
faragta a diófakaput, hogy Split város önkormányzati bevételeit gyarapítsa.

A diófakapu egyébként ott van, kívülről is látni, megtekintését ajánlom tisztelt pénzes Kollégámnak.

A már valóban szerb ikonokat kezdjük Stevan Aničić diófából faragott műveivel.

Mária a gyermek Jézussal 



 

Szent István, Szent János 

 

Jézus megkeresztelése, Szent György 



 

N. Cvetković művei:

Az Isten anyja, Jézus 

 

Mihály arkangyal, Szent János 



 

Szent Miklós, Szent Illés 

 

Szent Száva, Paraszkevi Szent Péter 



 

Mario Glamazić ikonjai festetlenek, jobban érvényesül az alapanyag. Az adja a szépséget. Szinte már
szobrok.

Szent Miklós 

Szent Péter 



 

Szent Vaszilij 

 

Mihály arkangyal 



 

Mileta Vukovics sajnos, nagyon gyengén dokumentálja gyönyörű ikonjait. Alig látszik a szépségükből
valami. 

     

Szent Pétert csak megnézzük közelebbről. Elvégre névrokonok vagyunk, csak ő szent. Nem is hasonlítunk
egymásra. 



Szent Miklós ikonjából legalább öt darabot készített a művésznő, de azokból csak egyet diófából. A többit
felejtsük el. 

Keresztelő Szent Jánost is milyen szépnek ábrázolta! 



Ezt a keresztjét már teljes valóságában engedi láttatni a művésznő. 

A montenegrói szerbek is nagyon vallásosak. Most készült el a budvai Szent Péter kolostor új táblája,
Predrag Bozsovics faragta ki diófából. 



Majdnem szerb, majdnem ikon Crna Gora címere, amit rendszerint diófából faragnak ki. Ha nem, az nem
igazi. 

Crna Gorában feltétlenül térjünk be a budvai Szent Péter templomba, hogy megcsodálhassuk azt a diófa-
keresztet, aminél szebbet nehéz elképzelni. 



Ugyan nem szerb, de vallásilag nagyon rokon a következő, diófából készült, román ortodox Szűzmária-ikon.
Még a cirill betűk is azonosak. Hát, igen, a román írás a Balkánon erős szláv hatás alatt alakult ki. 



A macedón Goran Kosztovszki hasonló faragványai:

Jézus a keresztfán 

Szent György, Szent Miklós, Illés próféta 

 



Szent Illés sorozatban készül, Kosztovszki művész úr 5-6000 Ft-ért ad egyet. 

A szentképek diófába vésése a délszláv népek jellemzője. Beleillenek ebbe a trendbe a délszláv nemesi
családok címerei is. A Prodanovics család címere: 



 

 

Intarziák diófából

Ismeretlen német művész alkotásai: Fejek 

   



  
 

Egyéb diófa-faragványok

Tisztelt művészetkedvelő Kollégám, óvakodjunk a hamisítványoktól! Mert ha egy kiállításon elénk lógatják
a következő feketedió-deszkát, azzal a címmel, hogy Utolsó vacsora, talán még az aznapi vacsorától is
elmegy a kedvünk, és azt mondjuk, a tegnapi volt az utolsó, nem ez. 

Pedig szó szerint úgy néz ki, mint Leonardóé. Csak ez egyáltalán nem művészet, és bár hamisításnak se
nevezhető, korunk gépi technikájának terméke, és mint ilyen, élvezhetetlen.

Nem is mutatok több ilyent, pedig rengeteg van belőle. Nagyüzemileg gyártják, a legkülönfélébb témákra.
Maradjunk az alábbiakban a valódiaknál. A legszebb ez a grúz címer. Nem tudom, kinek-minek a címere,
nem olvasok grúzul. 



Régi kínai életkép, diófába karcolva: 

Faragott modellel azt is megérthetjük, hogyan fejti ki hatását az aszpirin. Mert ezt eddig nem tudtuk.
Hatóanyagának komplex szerves vegyületét diófába vésve modellezzük. Az első képen még csak a komplex
szerves vegyületet látjuk, a másik kettőn pedig már a hatásmechanizmust is. 

   

Most már értjük.

Tisztelt diófafaragó Kollégám, a faragás elavult. Itt van a legújabb technika, a pirográfia.

A képet tűzzel égetik a diófadeszkára, pontosabban lézerfénnyel. Egy medveportréval tudom illusztrálni.
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Kathleen Marie alkotása. 

Valljuk be, tisztelt művészetkedvelő Kollégám, hogy magunk nem vagyunk művészek, sőt, kézügyességünk
sincs. (És akkor még nagyon finoman szóltam.) Sőt, pénzünk sincs diófából készült szobor vásárlására. És
mégis annyira a szívünkhöz nőtt a diófa, hogy nem tudjuk az életünket egy diófa-szobor nélkül elképzelni.

Megmondom, mit tudunk tenni. Mindannyiunk hátsó kertjében áll egy diófa. Ha kipusztul, - hogyne
pusztulna ki, hiszen az ilyesmi a legodaadóbb gondozás és a legnagyobb szaktudás (amivel már
rendelkezünk) mellett is mindennapos, - abból faragjunk szobrot. Mint az alábbi mű szerzője, egy
szándékosan névtelenséget kérő amerikai úriember tette, feketedió-fájával.

Azért a hátsó kertben, hogy az utcáról ne lássák, mert az arra járók nagyot mosolyognának.

Nem az elkészítése nehéz, hanem a motoros láncfűrész, amit szoborfaragás közben emelgetnünk kell.

Először vágjuk el a diófát a kívánt magasságban, majd a szobor méretének megfelelő mélységben hántsuk
le a kérgét. 



 

Láncfűrésszel alakítsuk a szobrot, amíg úgy találjuk, hogy szebbet már nem bírunk kihozni belőle. 

 

Csak a finomabb cizelláláshoz vegyünk elő egy nagyobb méretű vésőt és egy nagykalapácsot. 



 

Ügyeljünk, hogy az elkészült szobor az utcáról ne látszódjék, mert akkor nem tudnánk belépődíjat szedni.
Bár lehet, hogy így se tudunk. Így megmarad saját műélvezetünk számára. 

 

A dióhéj művészi faragása

Tegyük fel úgy a kérdést tisztelt fafaragó Kollégám, hogy mi a diótermesztés fő hasznosítási iránya, mi az
értelme a diótermesztésnek. Kínai botanikusok adják meg rá a választ, a következő kép szerint. Van ugyan
melléktermékként dióbél is, de a végeredmény jobboldalt alul látszik, a megfaragott dióhéj. 



Nem szobrászat, de a fafaragás témakörébe belefér a dió csonthéjának művészi megmunkálása, aminek a
kínai fafaragó művészek a nagymesterei. Mert a Kínában előforduló diófajokból legalább háromnak
érdekes, vastag, faragnivaló a héja. Nemcsak alapanyagai, ihletői is a dióhéj-faragásnak. 

Ha kézbeveszünk egyet, első pillanatban nem tudjuk eldönteni, a műalkotást az ember vagy a természet
hozta-e létre. 



A baloldali képen ebből sajnos, nem sok látszik, de talán elhiszi nekem tisztelt Kollégám, - eddig még
egyszer se csaptam be, - hogy a következő diók közül az elsőn egy kínai művész apró képeket helyezett el,
sokat. Mellette már jobban látszik a faragás, a harmadikra pedig 108 Buddhát faragott egy másik kínai
művész. 

  

A 108 a buddhizmus mágikus száma, a buddhista hiedelemvilágban többször előfordul. Például az
újjászületés, a reinkarnáció 108-szor lehetséges. A japán buddhisták újévkor 108-szor forgatják meg az
imamalmot, és a hagyományos imafüzérben 108 gyöngy van. Mint ahány Buddha egy dión.

Lám, művészet ez is, pedig ki gondolta volna?

Művészet dióhéjban? Nem, azon kívül. 



Christof Winter német fotoművész. Mint ilyen, Kínában is járt, és ott vásárolt egy ilyen, 108 Buddhás kínai
diót. De nem tud kínaiul. A kínai, akitől vette, pedig nem tud németül.

Így amikor a diót hazavitte, és a faragott diófelület hatvanszoros nagyítását lefényképezte, képkeretbe
foglalta, fogalma se volt arról, hogy buddhizmussal foglalkozik. Képének címe: Barátságos emberek. 

Én személy serint nagyra becsülöm Christof Wintert. Azért, mert nem ért a buddhizmushoz, amivel én már



nemcsak torkig, hanem eddig-eddig vagyok. És nagyon boldog vagyok, hogy nem mindenki buddhista. Mert
aki egy kicsit is belekóstolt, hamar rájött, hogy a buddhisták egyáltalán nem barátságos emberek.

De a faragott dióhéj szép. És már jönnek is megint 108-an. Istenem, de sokan vannak! 

És csak nem akarnak elfogyni! 





Pedig már valahol határt kellene szabni! Ezt a kínai műkincs-árusok úgy oldják meg, hogy nem
Buddháknak mondják a faragott szenteket, hanem szerzeteseknek. De ez ál-megoldás. Az összes buddhista
szerzetes célja, hogy a megvilágosodás útján Buddhává váljon. Ezért néznek ki egyformán. 







Tisztelt, hívő buddhista Kollégám, kérem, ugyan vegyen már meg ezekből a faragott diókból néhányat, hadd
fogyjon, mert lassan már látni se bírom.

Buddhák vannak a következő dióhéjra is faragva? Talán igen. Mindenesetre, hogy jobban látszódjanak,
fejjel lefelé fordítottam a képet. Művészi, iparművészi a faragás, de hogy az egész mi célt szolgál, azt talán
csak a buddhisták tudják. 

A következő képek már önmagukért beszélnek, betekintést engednek a kínai diófaragók lelkivilágába. 



    

    

   
 

Hát, a kínaiakon nem lehet túltenni. Elsősorban azért, mert faragnivaló dió csak náluk terem, Dél-Kínában
a pikkelyes dió. Több, mint 100 éve a japánok is belátták ezt, ezért - bár buddhisták, - mégsem faragják
Buddha képére és hasonlatosságára a diót.

Hanem csak hagyják úgy, ahogy van, és úgy lakkozzák be. 
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És félreteszik. Az idő úgyis mindent megold. Ma már egy ilyen, lakkozott japán diót 85 euróért lehet
megvenni. Nem kilóját, darabját! Hát, ez a befektetés! Csak várni kell, és megjön a haszon.

Most, hogy láttuk, mennyire meg lehet faragni a dióhéjat, megnézhetjük azt is, hogy milyen simára lehet
csiszolni. Douglas Sanders mindkét művének Őszibarack a címe. Az alapanyag feketedió. 

 

Anatolij Konenko se faragja meg a dióhéjat. Jó az úgy is, szobor-talapzatnak. 

 

A tücsök üvegszálból készült, mikroszkóp alatt. A dominók 0,6x1,2 mm-es fémlapok, a tábla elefántcsont.



Csak a dióhéj valódi. És talán a bodobácsok.

Michal Gabriel cseh művész megint mást talált ki, felszeletelte a dióhéjat, és poliészter gyanta kötőanyaggal
a következő, Történet című műalkotást hozta létre belőle. 

A nagymesterek után számoljunk be a kisebb mesterekről is. Mexikói népművészeti alkotások dióhéjban:
Ünnep, Betlehem, Konyha 

 

 

Vissza a nagyobb mesterekhez, például Peter Saubererhez. A dióhéj belsejét ő is felfedezte. Alkotásának
címe: Világkép. A címet csak akkor értjük meg, ha a két féldiót szétnyitjuk. Benne van a csillagos égbolt, a
világmindenség. Dióhéjban! Ára 400 euró. Dióhéjban! 



 

A dióbél önmagában is műremek. A természet alkotása. Szobor is, ha úgy nézzük. Nézzük úgy.

 

 

Barokk és reneszánsz motívumok diófába faragva

A bútorművészet - láttuk - egyáltalán nem alábbvaló a
szobrászatnál. Hogy mi mindent lehet diófába faragni, azt
a barokk, főleg a kései barokk bútorművesek mutatták
meg.

A példák következnek. Az első a mókus, dióval. 



Kos, delfin. 

 

Csőrös szörny. 

Az oroszlános motívum a leggyakoribb. 



 

 



A növényvilágból a szőlő 

  
és a gyümölcs a legkidolgozottabb, 

   



 
a virág a leggyakoribb. 

   

  



De az is előfordul, hogy többféle növényt, szinte egy vegetációs ökoszisztémát faragtak egybe. 

A virágokhoz a hölgyek illenek. Hát, szépek is. 

  

 



Az isteni hölgyek után jöhetnek az istenek. Például Neptun. 



Aztán a gyerekek. 

Aztán a férfiak. 



  



És jelenetek. Talán Ádám és Éva? 

Harci eszközök. Sisak, kürt, címer. 

 



 

Stilizált díszek. 

  

 

Székely motívumok diófába faragva

A székely fafaragó bútorművészek elsősorban széktámlákon mutatják be a székely motívumkincset. A
következő képek - a legutolsó kivételével, ami templomi dísztárgy, - a gyergyószárhegyi művészeti
alkotótáborban készültek. 













Talán még szebbek, mint az iménti külföldi motívumok.



 

Vajdióból és kaliforniai dióból készült művek

A vajdió faanyaga szobrászati alapanyag. Tulajdonságai mint a közönséges dióé és a feketedióé, színe
jellemzően világos, mondhatni vajszínű. Főleg kanadai művészek használják, akiknek munkáiból Kanada
utolérhetetlen hangulata érződik.

Réal Boulanger: Sárkány, farkas 

Nicole Deschenes: Barátom, barátnőm 



Raoul Frederick: Szent bendzsóval 

Rand Jack művei: Gém 



Kacsa, holló 



Kanadai ludak 





Pelikánok 

 



 

 

Pettyes bagoly, Tukán 



 

Barbara Spencer művei: Költö (és részlete) 



 

Madár-ősanya 

Végül talán a legszebb Russel Ellingsworth műve, a végtelen, vajdióba faragva. Címe: Csillagfény 



A kaliforniai, vadon nőtt diófák faanyagából kevés műalkotásról tudunk. De Tom Murphy büszke arra,
hogy vadon élő állatokat csak vadon nőtt fákba farag. Folyami vidrái: 



 

A DIÓ AZ IRODALOMBAN
Mottó: 
"Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem." 
(Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz)

Vázlat: 
Klasszikusok 
Magyar versek 
Magyarra fordított versek 
Idegen nyelvű versek 
Magyar népmesék 
Mesék magyar és német nyelven 
Magyar novellák 
Magyarra fordított novellák 
Diós könyvtár 



 

Klasszikusok
Vázlat: 
A Biblia 
Hammurabi 
Karya legendája 
Ezopusz 
Római szerzők 
Arany János: A fülemile 
Balassi Bálint - töredék 
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 
Cowley verse angolul 
Eminescu: Miért nem jössz? (románul, magyarul) 
Nazim Hikmet: A diófa (törökül, magyarul, katalánul, franciául) 
Ovidius elégiája a diófáról (angolul, franciául, magyarul) 
Rudolf Alexander Schröder: Szeptember (óda) (németül)  

A Biblia

Az írott irodalom a Bibliával kezdődik. Nézzük, mit mond a zsidók bölcs királya, Salamon: "A diófás
kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam."

Ezek a Szentírás szavai.

Ezeket a szavakat Salamon Krisztus születése előtt mintegy 950 évvel mondta. 960-ban kapta meg a
hatalmat apjának, Dávid királynak halálával, és 950 körülre már elvégezte az apja által örökbe hagyott
bosszúállásokat és vérontásokat. Meggyilkoltatta fivérét, Adóniát, és annak hívét, Joábot. Ezután palotát
építtetett magának, és egy - igaz, kisebb, kevésbé díszes - templomot Jehovának. Testvérháborút folytatott
Júda ellen, és sűrűn házasodott, egyiptomi, szidóni, moabita, stb. feleségei voltak.

Hát, ez mind nagyon fárasztó volt. Nem csoda, hogy ezek után már csak a diófás kertjeibe vágyott, és csak
a fű növésére volt kíváncsi.



Ugyancsak a Biblia örökíti meg a világon legelsőként leírt ajándékozást, Mózes első könyvének 43. fejezet
11. versében (Károli Biblia):

"És monda nékik Izráel, az ő atyjok: ... és vigyetek ajándékot ... mirhát, diót, mandulát." És így is történt,
mert Izráel fiai vivének. 

 

Hammurabi

A világ legelső klasszikusa Hammurabi volt, aki elsőnek foglalta írott szövegbe a diót. Ő volt az első
babilóni birodalom megalapítója i.e. 2100 körül. Amikor Mezopotámia ura lett, egyik legelső dolga volt
törvénykönyvének írásba foglalása, amelyben - sok egyéb, kevésbé lényeges dolog mellett - szabályozta a
diótermés tárolását, elosztását, fogyasztását.

Bölcs uralkodó volt. Bár, az is lehet, hogy nem ő volt olyan bölcs, hogy teljes törvénykönyvet tudott volna
kodifikálni előzmények nélkül, hanem lehet, hogy törvénykönyve isteni eredetű, mert a törvénykönyv elején
ott látható magának Hammurabinak az alakja, amint átveszi a törvényeket Samass istentől. (Akkoriban volt
ilyen nevű isten is.) 

 

Karya legendáját számos formában rögzítették a klasszikus görög időkben.

Lakónia királyának, Dionnak volt a kisebbik lánya Karya, akibe Dionízosz isten beleszeretett. Halála után
Dionízosz - isten volt, megtehette - diófává változtatta. A gyászoló lakóniaiak később templomot emeltek,
amelynek gerendázatát diófából kifaragott nőalakok, a kariatídák tartották. A legenda egy verziója szerint
Karya apjához Artemisz istennő futott a gyászhírrel, és ő rendelte el a templom építését Karya emlékére.

Az athéni Akropoliszon később épített Erechtheion templom egyik csarnokának a tetőzetét tartó márvány
nőalakok, a kariatídák előképét ez a lakóniai templom szolgáltatta.

Karya mondájának másik változata: Lakónia királya, Dion vendégül látta Dionízosz istent. A látogatás
örömére bemutatta az istennek három lányát, Orfét, Lycot és Karyát. Dionízosz beleszeretett a
legfiatalabba, Karyába. De Karya nővérei ezt a szerelmet elárulták Dionnak, aki feldühödve a
„feljelentésen”, sziklává változtatta őket. Ettől Karya olyan szomorú lett, hogy belehalt. De a többi isten,
meghatódva Karyán, új élettel ajándékozta meg, termékeny diófává változtatta őt. Ezután Lakónia népe
vallásos tisztelettel kultuszt állított Karyának Artemisz Karyatisz néven, és templomot építettek, amelynek
diófa-oszlopai Karyát ábrázolták. Ettől kezdve az ilyen oszlopokat kariatídáknak nevezték, amelyek
legszebb példái az athéni Akropolisz Erechtheion kariatídái.

Karya legendája egyszerre felemelő és gyászos, jellemzően görög, benne van az élet szépsége és a halál
elviselhetetlen fájdalma. 

 

Ezopusz a következő rövid példázatot mondja a diófáról:

Egy diófa állt az út szélén, roskadásig tele terméssel. Azért, hogy dióját megszerezzék, az arra járók kővel
dobálták, ágait botokkal verték, letörték.

A diófa fájdalmasan kiáltott fel: "Ó, én szerencsétlen! Éppen azok, akiket felvidítok gyümölcseimmel, úgy
fizetnek meg érte, hogy viszonzásként fájdalmat okoznak nekem!"

Más forrás szerint nem kiáltott, hanem sóhajtott a diófa: "Én szerencsétlen, aki évről évre csak
bántalmazást és fájdalmat termek magamnak."

Ezopusz gondolatát, példabeszédét fejlesztette tovább Ovidius, a diófáról írt versében. Ugyanez a téma az



alapgondolata Janus Pannonius mandulafáról írt latin nyelvű versének is. Sajnos, a mandula már kívül esik
érdeklődésünk tárgyán, így azt a verset nem gyűjtöttem ide. 

 

Római szerzők

Marcus Terentius Varro (i.e. 116-27) jegyzi meg Rerum Rusticunum Agricultura című művében (I. könyv
XVI. fejezet), hogy mint a tölgy, a nagy és zord diófák is a szomszédságukban terméketlenné teszik a földet.

Az idősebbik Plinius (i.u. 23-79) arról a nehézségről ír, amit a diófa „letargikus kipárolgásával” okoz. Így ír
a Természet Története című munkájában: „Árnyéka elnehezít, bántja az ember agyát, és kártékony
mindenre, amit köré ültettek.” Sterilizálja a földet.

Gyökerei a föld alatt ha áthatolnak egy istálló vagy egy ól alatt, az abban levő háziállatok elhullanak.

Plinius a diót az éjszaka képzetével is összekötötte.

De becsületére legyen mondva, Plinius arról is írt, hogy "közömbösíti a mérgeket, hagymával, sóval és
mézzel keverve hatásos a veszett kutya marása ellen". 

 

Arany János: A fülemile

Hajdanában, amikor még 
Így beszélt a magyar ember: 
Ha per, úgymond, hadd legyen per! 
(Ami nem volt épen oly rég) - 
Valahol a Tiszaháton 
Élt egy gazda: Pál barátom, 
S Péter, annak tőszomszédja; 
Rólok szól e rövid példa.

Péter és Pál (tudjuk) nyárban 
Összeférnek a naptárban, 
Könnyű nekik ott szerényen 
Megárulni egy gyékényen; 
Hanem a mi Péter-Pálunk 
Háza körul mást találunk: 
Zenebonát, örök patvart, 
Majd felfordítják az udvart; 
Rossz szomszédság: török átok, 
S ők nem igen jó barátok. 
Ha a Pál kéménye füstöl, 
Péter attól mindjár’ tüszköl; 
Ellenben a Péter tyukja 
Ha kapargál 
A szegény Pál 
Háza falát majd kirúgja; 
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd, 
Mely a kert alá is elhat! 
Ez sem enged, az se hagyja, 
S a két ház kicsinye, nagyja 
Összehorgolnak keményen, 
Mint kutyájok a sövényen 
Innen és túl összeugat 



S eszi mérgében a lyukat.

De, hogy a dologra térjek, 
Emberemlékezet óta 
Állott egy magas diófa, 
Díszeül a Pál kertjének. 
A szomszédba nyúlt egy ága, 
Melyet Péter, minthogy róla 
A dió is odahulla, 
Bölcsen eltűrt, le nem vága. 
Történt pedig egy vasárnap, 
Hogy a fentírt fülemile 
Ép’ a közös galyra üle, 
Azt szemelvén ki oltárnak, 
Honnan Istent jókor reggel 
Magasztalja szép énekkel: 
Megköszönve a napot, 
Melyre, im, felvirradott. 
A sugárt és harmatot, 
A szellőt és illatot; 
A fát, melynek lombja zöld, 
A fészket, hol párja költ, 
Az örömet, mely teli 
Szivecskéjét elteli; 
Szóval, ami benne él 
S mit körében lát, szemlél, 
Azt a pompát, fényt és szint, 
Mely dicsőség 
- Semmi kétség - 
Ő érte 
Jött létre 
Csupán ő érette, mind! 
Elannyira, hogy Pál gazda, 
Ki gyönyörrel ott hallgatta, 
Így kiáltott örömében: 
„Istenem uram, 
Beh szépen 
Fütyöl ez az én madaram!” 
„Kendé bizony az árnyéka! 
Mert olyat mondok, hogy még a...” 
Hangzik átal a sövényen 
Egy goromba szó keményen. 
„Hát kié - pattogja Pál - 
Mikor az én fámra száll?” 
„De az én portámon zengett: 
Hogy illetné a fütty kendet!” 
Pál nem hagyja: őtet uccse! 
Péter ordít: ő meg úgyse! 
Többrül többre, szórul szóra, 
Majd szitokra, majd karóra, 
Majd mogorván 
Átugorván 
Ölre mennek, hajba kapnak; 
Örömére a szent napnak 
Egymást ugyan vérbe-fagyba, - 
Hanem a just mégsem hagyva.



Pál azonban bosszút forral, 
És ahogy van, véres orral 
Megy panaszra, bírót búsit, 
S melyet a vérszenny tanúsit 
A bántalmat előadja. 
Jogát, úgymond, ő nem hagyja, 
Inkább fölmegy a királyig 
Térden csúszva: de a füttyöt, 
Mely az ős diófárul jött, 
Nem engedi, nem! halálig. 
Nyomatékul egy tallért dob 
Az igazság mérlegébe, 
Mit a biró csúsztat a jobb 
Oldalon levő zsebébe.

Pétert sem hagyá pihenni 
A nagy ártatlan igazság: 
Nem rest a biróhoz menni 
Hogy panaszát meghallgassák. 
Így s úgy történt, - elbeszéli, 
Övé a fütty, ő azt véli: 
Nincs vármegye, 
Ki elvegye, 
Nincsen törvény, nem lehet per, 
Hisz azt látja Isten, ember! - 
De, hogy a beszédet össze 
Annál jobb rendben illessze, 
Az ütlegből sokat elvesz 
És a joghoz egy tallért tesz, 
Mely is a birói zsebben 
Bal felől, a szív iránt, 
Meghúzódik a legszebben. 
Felderüle a kivánt 
Nap, mely a vitát eldöntse, 
Hogy a fülemile-pörben 
Kinek szolgál a szerencse. 
Ámde a birót most cserben 
Hagyja minden tudománya, 
És ámbátor 
Két prokátor 
Minden könyvét összehányja, 
S minden írást széjjeltúr is: 
Ilyen ügyről, 
Madárfüttyről, 
Mit sem tud a corpus juris; 
Mignem a biró, haraggal 
Ráütvén a két zsebére 
S rámutatván a két félre, 
Törvényt monda e szavakkal 
A szegény fülemilére: Hallja kendtek! 
Se ide nem, se oda nem 
Fütyöl a madárka, hanem 
(Jobb felől üt) nekem fütyöl, 
(Bal felől üt) s nekem fütyöl: 
Elmehetnek.



*

Milyen szép dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyes lárma, 
Össze a szomszéd se zördül, 
A rokonság 
Csupa jóság, 
Magyar ember fél a pörtül... 
Nincsen osztály, nincs egyesség 
Hogy szépszóval meg ne essék, 
A testvérek 
Összeférnek, 
Felebarát 
Mind jó barát: 
Semmiségért megpörölni, 
Vagy megenni, vagy megölni 
Egymást korántsem akarja. 
De hol is akadna ügyvéd 
Ki a fülemile füttyét 
Mai napság felvállalja!? 

 

Balassi Bálint

Így kesereg, szerelmesét ok nélkül elhagyván:

Fájdalmam öregbül naponként bűnemtül, 
Mert mint gyümölcsiért diófát ág közül, 
Tőlem úgy elverém javáért ok nélkül. 

 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet, 
S távolléted alatt kedvem miben lelem! 
Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet, 
Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.

Lefestem szüretem estvéli óráit, 
Ha már cselédimet nyugodni eresztem, 
És csak alig hallom a vígság lármáit, 
Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.

Leplembe burkolva könyökemre dűlök, 
Kanócom pislogó lángjait szemlélem, 
A képzelet égi álmába merűlök, 
S egy szebb lelki világ szent óráit élem.

Az őszibogárnak búsongó hangjai 
Felköltik lelkemnek minden érzéseit, 
S az emlékezetnek repdező szárnyai 
Visszahozzák éltem eltűnt örömeit. 

 



Cowley verse:

"The Walnut then approached, more large and tall 
Her fruit which we a nut, the gods an acorn call: 
Jove's acorn, which does no small praise confess, 
T've called it man's ambrosia had been less; 
Nor can this head-like nut, shaped like the brain 
Within, be said that form by chance to gain, 
Or Caryon called by learned Greeks in vain; 
For membranes soft as silk her kernel bind, 
Whereof the inmost is of tenderest kind, 
Like those which on the brain of man we find. 
All which are in a seam-joined shell enclosed, 
Which of this brain the skull may be supposed. 
This very skull enveloped is again 
In a green coat, her pericranium. 
Lastly, that no objection may remain 
To thwart her near alliance with the brain, 
She nourishes the hair, remembering how 
Herself deform'd without her leaves does show; 
On barren scalps she makes fresh honours grow. 
Her timber is for various uses good; 
The carver she supplies with useful wood, 
She makes the painter's fading colours last, 
A table she affords us, and repast; 
E'en while we feast, her oil our lamp supplies; 
The rankest poison by her virtues dies, 
The mad dog's foam, and taint of raging skies. 
The Pontic king, who lived where poisons grew, 
Skilful in antidotes, her virtue knew. 
Yet envious fates, that still with merit strive, 
And man, ungrateful, from the orchard drive 
This sovereign plant; excluded from the field, 
Unless some useless nook a station yield, 
Defenceless in the common road she stands, 
Exposed to restless war of vulgar hands; 
By neighbouring clowns and passing rabble torn, 
Batter'd with stones by boys, and left forlorn." 

 

Eminescu: Miért nem jössz? DE CE NU-MI VII

Vezi, rindunelele se duc, 
Se scutur frunzele de nuc, 
S-aseaza bruma peste vii - 
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

O, vino iar in al meu brat, 
Sa te privesc cu mult nesat, 
Sa razim dulce capul meu 
De sinul tau, de sinul tau!

Ti-aduci aminte cum pe-atunci 
Cind ne primblam prin vai si lunci, 
Te ridicam de subsuori 
De-atitea ori, de-atitea ori?



In lumea asta sunt femei 
Cu ochi ce izvorasc scintei... 
Dar, oricit ele sunt de sus, 
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!

Caci tu inseninezi mereu 
Viata sufletului meu, 
Mai mindra decit orice stea, 
Iubita mea, iubita mea!

Tirzie toamna e acum, 
Se scutur frunzele pe drum, 
Si lanurile sunt pustii... 
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

 

 

MIÉRT NEM JÖSSZ

Lásd, a fecskék messze szállnak, 
Hull a lombja a vén fának, 
Éket, pompát elvisz az ősz, - 
Miért nem jössz, miért nem jössz?

Karjaimba jöjj el megint, 
Űzd el tőlem a bút, a kínt, 
Árva fejem hadd pihenjen 
Kebeleden, kebeleden!

Emlékszel-e, tudod - régen - 
Elbolyongtunk künn a réten 
S karjaimmal, kedves alak, 
Átfogtalak, átfogtalak?!

E világon vannak nék még, 
Kiknek szeme lángokban ég, 
Bármi szépek, bájlók azok, 
Nem olyanok, nem olyanok!

Szemeidnek bájló fénye 
Ráhullt lelkem éjjelére, 
Estcsillagnál szebb vagy nekem, 
Szép kedvesem, szép kedvesem!

Őszi napok egyre szállnak, 
Lombja lehullt a vén fának, 
Éket, pompát elvitt az ősz... 
Miért nem jössz, miért nem jössz?!

(1889)

Brán Lőrinc fordítása

 



MIÉRT NEM JÖSSZ?

Nézd, indul már a fecskehad, 
Diófáról a lomb szakad. 
Szőlők felé dért küld az ősz, 
Miért nem jössz, miért nem jössz?

Ó, jöjj karomba, jöjj megint, 
Szomjú szemem rád hadd tekint, 
S édes nyugvásom ott legyen 
A kebleden, a kebleden.

Idézed-é a múlt időt, 
Bejártunk völgyet és mezőt, 
Karommal átkulcsoltalak, 
Úgy óvtalak, úgy óvtalak!

Sok asszonyt hordoz még e föld, 
S szemükben szikrázó gyönyört, 
De mint te - légyen bár csodás - 
Nincs senki más, nincs senki más.

Mert lelkem árva éjjelén 
Derűt te küldesz énfelém, 
Szebbet, mint csillag-hatalom: 
Én angyalom, én angyalom!

Az esztendő későre jár, 
Szakad a lomb az útra már, 
Tar földeken tanyáz az ősz... 
Miért nem jössz, miért nem jössz?

(1939/1972)

Berde Mária fordítása

 

ÓH, MÉRT NEM JÖSSZ IDE?

Már útra kelt a fecske mind, 
Diólevél pereg le kint, 
A szőlőt dér teríti be - 
Óh, mért, óh, mért nem jössz ide?

Siess vágyó karomba hát, 
Hadd nézzek szomjazón reád, 
Fejem pihenjen édesen 
Hó-kebleden, hó-kebleden!

Hányszor bolyongtunk egykoron 
A völgy ölén s a hegyfokon, 
S felkaptalak szép könnyedén 
Ezerszer és ezerszer én!

Van itt a földön nő elég, 
Kinek szemében csillag ég, 
De bárha fenséges, ha nagy: 



A szebb te vagy, különb te vagy!

Hisz' te sugárzol egyre friss 
Derűt komoly lelkembe is, 
Nem szebb a csillag fénye sem, 
Én kedvesem, szerelmesem!

Most újra késő őszre jár, 
A lomb az útra hull le már, 
Tar lanka nyúlik messzire... 
Óh, mért, óh, mért nem jössz ide?

(1960/1968)

Franyó Zoltán fordítása

 

MIÉRT NEM JÖSSZ?

Látod, a fecske útra kél, 
Hull már a diófalavél, 
Szőlőkre deret ejt az ősz - 
Miért nem jössz? Miért nem jössz?

A karjaimba, oh, repülj, 
Hadd nézlek telhetetlenül. 
Pihenjen édesen fejem 
A kebleden, a kebleden!

Jut-e eszedbe, egykoron 
Bolyongva völgyben s halmokon 
Öleltem a derekadat 
Olyan sokat, olyan sokat?

Tele van nővel a világ, 
Kiknek a pillantása láng... 
De oly meleg tekintete 
Nincs egynek se, nincs egynek se!

Mert lelkem deríted te fel 
Lelked örök derűjével, 
Minden csillagnál szebb nekem 
A kedvesem, a kedvesem!

Az idő késő őszre jár, 
Száraz levél az útra száll, 
Tarolt határra köd esőz, 
Miért nem jössz? Miért nem jössz?

(1929/1939)

Finta Gerő fordítása

 



Ó, JÖSSZ-E MÁR...

Látod: a fecske útra kél, 
Hull a sápadt diólevél; 
Deres a szőlő őszre jár - 
Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?

Karomba veszlek itt megint, 
Míg szemem szomjan rád tekint, 
S fejem válladon elpihen 
Szép szeliden, szép szeliden.

Hányszor bolyongtunk, édesem, 
E völgy ölén s a réteken, 
S fölemeltelek, drága társ, 
Hogy messze láss, hogy messze láss!

Vannak e földön mindenütt 
Szép nők: szikrákat szór szemük, 
De mint te, oly kedves, komoly 
Nincsen sehol, nincsen sehol!

Te vagy a lelkem, életem: 
Tündökölsz tisztán, fényesen; 
Hol is találnék csillagot, 
Mely így ragyog, mely így ragyog?

Késő ősz van, csillan a dér, 
Halkan csörren a holt levél, 
Didereg a puszta határ - 
Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?

(1947/1974)

Képes Géza fordítása

 

MIÉRT NEM JÖSSZ?

Látod, a fecske útra kél, 
Lehull a diófalevél, 
Rászáll a szőlőre a dér - 
Miért nem jössz? Miért? Miért?

Jöjj, s én karomban tartalak: 
Vágyó szemmel hadd lássalak, 
S hadd nyugtassam megint fejem 
A kebleden, a kebleden!

Míg jártam - emlékszel? - veled 
A dombokat, a völgyeket, 
Hányszor karomba vettelek, 
Úgy vittelek, úgy vittelek!

Van nő a földön annyi még, 
S szemükben édes szikra ég... 
Lehetnek mind, mind drága nők, 



De mások ők, de mások ők.

Az a fény te vagy egyedül, 
Akitől lelkem földerül - 
Nem szebb a csillag fénye sem, 
Szép kedvesem, szép kedvesem!

Késő van, ősz van jön a tél, 
Az útra száll a falevél, 
És puszta most a régi rét... 
Miért nem jössz? Miért? Miért?

(1969)

Nagy Kálmán fordítása 

 

Nazim Hikmet: A diófa

Ceviz Agaci

Basim köpük köpük bulut, içim disim deniz, 
ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda, 
budak budak, serham serham ihtiyar bir ceviz. 
Ne sen bunun farkindasin, ne polis farkinda. 
Ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda. 
Yapraklarim suda balik gibi kivil kivil. 
Yapraklarim ipek mendil gibi tiril tiril, 
kopariver, gözlerinin, gülüm, yasini sil. 
Yapraklarim ellerimdir, tam yüz bin elim var. 
Yüz bin elle dokunurum sana, Istanbul'a. 
Yapraklarim gözlerimdir, sasarak bakarim. 
Yüz bin gözle seyrederim seni, Istanbul'u. 
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarim. 
Ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda. 
Ne sen bunun farkindasin, ne polis farkinda.

A DIÓFA

Fejem fölött habos felhő, kinn habos a tenger. 
Öreg nagy diófa vagyok a Gülhane parkban. 
Görcsös, öreg, nagy diófa, metszett, nyesett, vésett, 
Te sem tudod, sem a rendőr, senki se tud róla. 
Öreg, nagy diófa vagyok a Gülhane parkban. 
Lombom reszket, villog, akár tengerben a halraj. 
Leveleim selyemkendők, reszketést simítják, 
Tépj belőle, ó, kedvesem, könnyedet itatják. 
Leveleim a kezeim, százezer kezem van, 
Kezeimmel simogatlak, s simogatom Isztambult. 
Leveleim a szemeim, ámulattal nézlek, 
Százezerszer nézlek Téged, s Isztambult szemlélem. 
Leveleim ütnek, vernek, akár százezer szív. 
Öreg, nagy diófa vagyok a Gülhane parkban. 
Te sem tudod, sem a rendőr, senki se tud róla.

EL NOGUER



Sóc amerat de mar, núvols d’escuma per damunt del meu cap 
Sóc un noguer en el parc de Gulhane 
Un vell noguer, nuc a nuc, veta a veta 
Aixo ningú no ho sap, ni tu, ni tan sols la policia 
Sóc un noguer en el parc de Gulhane 
Les meues fulles s’estremeixen, com els peixos en l’aigua 
Les meues fulles són suaus com un mocador de seda 
Agafa’n, estimada, per a eixugar les teues llagrimes 
Les meues fulles són les meues mans, tinc cent mil mans 
Jo toque amb cent mil mans, toque Istanbul 
Les meues fulles són els meus ulls, mire encisat 
Contemple amb cent mil ulls, i contemple Istanbul 
Les meues fulles glateixen, glateixen com cent mil cors 
Sóc un noguer en el parc de Gulhane 
Aixo ningú no ho sap, ni tu, ni tan sols la policia.

LE NOYER

Je suis tout imprégné de mer et sur ma tęte écument les nuées 
Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer 
Un vieux noyer tout émondé, le corps couvert de cicatrices 
Nul ne le sait, ni toi, ni męme la police.

Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer 
Et tout mon feuillage frémit comme au fond de l'eau le poisson 
Et comme des mouchoirs de soie, mes feuilles froissent leurs frissons 
Arrache-les, ô mon amour, pour essuyer tes pleurs. 
Or mes feuilles, ce sont mes mains, j'ai justement cent mille mains 
De cent mille mains je te touche et je touche Istanbul 
Mes feuilles ce sont mes yeux, et je regarde émerveillé 
De cent mille yeux je te contemple et je contemple Istanbul 
Et mes feuilles battent et battent comme cent mille coeurs 
Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer 
Nul ne le sait, ni toi, ni męme la police. 

 

Ovidius elégiája a diófáról.

Angolul:

I am the Walnut of the side of the high road. 
I always lived faultlessly, 
But the passers-by throw me stones 
Happy, the one which grew in an enclosure 
He only has to pay his due to his owner! 
He does not hear the noise and the screeching of wheels 
and does not know the dust of the high road besides 
He can offer his entire production in homage to his owner 
And accounts him exactly… 
However, if you have no reason to burn or knock me down 
Take me with mercy, and without idle more and more, continue your way.

Franciául:

C'est moi le noyer du bord de la grande route. 
J'ai toujours vécu d'une façon irréprochable, 
Pourtant les passants me lapident : 



Heureux le sujet qui a poussé dans un enclos : 
Il peut ainsi ne payer redevance qu'a son propriétaire ! 
Il n'entend ni le tapage des hommes ni le crissement des roues 
Et ne connaît pas la poussiere de la grande route voisine. 
Il peut a son maître faire hommage de toute sa production 
Et lui rendre des comptes exacts... 
Par contre, si vous n'avez aucun motif pour me bruler ou m'abattre, 
Prenez-moi a merci et, sans muser davantage, continuez votre voyage...

Magyarul:

Diófa vagyok az országút szélén. 
Mindig hibátlan volt életem, 
De az erre járók kővel dobáltak 
Az a boldog, aki kertben nőtt 
Ő csak gazdájának tartozik! 
Nem hallja a zajongást, sem a kerekek csikorgását 
És nem is tud az országút poráról 
Hódolattal nyújthatja teljes termését gazdájának 
És pontos számot ad neki... 
Ha nincs rá okod, hogy megégess vagy ledönts, 
Légy hozzám irgalmas, ne henyélj, folytasd utad tovább és tovább. 

 

Rudolf Alexander Schröder: Szeptember (óda)

September-Ode

Mir ist noch immer, wie mir vorzeiten war, 
Als durch den Garten, unter den hangenden, 
Fruchtüberladnen Apfelbäumen 
Mitten ins Schattengewirr der Vollmond

Aufs Rasenfeld verlorene Zeichen schrieb, 
Die sich verschoben, wenn aus dem knorrichten, 
Umfinsterten Genist ein Apfel 
Fiel und die raschelnden Zweige wankten.

Der Nussbaum stand vor breiterer Dämmerung 
Und barg in Blätterbuchten die reife Tracht, 
Da schon ins Gras vereinzelt schwarzer, 
bitterer, beizender Abfall hinlag

Und modrig barst, und aus dem zerschlissnen Balg 
Die Kerngehäuse kollerten. - Apfelruch 
Und brauner Würzgeschmack der Walnuss 
Lief mit dem Atem der Spätjahrsrose

Durch schalen Heuduft sterbender Sommerzeit 
Und schräger Mond, der drüben im schlummernden, 
Im Strom den schmalen Spiegelstreifen 
Zog, den die Schleier des Schilfrohrs säumten.

September war's und heitere Nacht und warm, 
Warm wie die Nacht hier droben und hell, wie hier 
Der volle Mond durch Apfelbäume 
Blickt und am Grunde die Schatten sprenkelt. 



   

Magyar versek

Vázlat: 
Alelga: Dióhéj 
Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson 
Ádám Tamás: Elhagyott diófa 
Babits Mihály: Dzsungel-idill 
Babits Mihály: Egy perc, egy pille 
Babits Mihály: (Nyolc óra) 
Babits Mihály: A lírikus epilógja 
Báthori Csaba: Szórend-csere 
Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből (III) 
Baka István: Ősz van az űrben 
Bakos Ferenc: Újév 
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 
Bálint Lea: Boldogságom erdeje 9 
Bencze S. Gábor: ab szúrd ki 
Bertók László: Diófa és kutya 
Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés 
Buth Emília versei 
Czegő Zoltán: Nosztalgia 
Csanádi Imre két verse 
Cseh Károly: Megbolydult idő 
Deák Mór: Kopog a dió 
Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett 
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 
Faludi Ádám: Zacskós vers 
Fáy Ferenc: Őszi áhítat 
Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó 
Gulyás Pál: A viharzó diófa 
Hervay Gizella: Diófa 
Horváth-Varga Sándor: A három diófa 
Illyés Gyula: A mécsesre a diófán 
Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre 
Kányádi Sándor: Sóhajtás 
Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről 
Kéri János: Őszi varjak 
Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor 
Kiss László György: Találmány volna 
Kovács András Ferenc: Sinfonietta Bambinesca 
Kovács István haikuja 
Kuti Csongor: Agg diófa tánca 
Lehoczky Károly: Diófák 
Létay Lajos: Két diófa 
Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal 
Lukács Gergely Sándor két haikuja 
Mihályi Molnár László: A magányos diófa 
Mosonyi György: Sárga diólevél 
Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy 
Mudra Csaba: Sóhajtva könyöklő 



Nagy Gábor: Nagyapám diófái 
Nagy Imre: Diófámhoz 
Nagy László: Dióverés 
Nehrer Lajos: Ágas-bogas 
Pap József: Haiku-változatok diósomra és a szélre 
Pákolicz István: Dió 
Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban 
Pósa Lajos: Keringélő dal 
Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció 
Reményik Sándor: Érik 
Rónay György: A közelítő tél 
Sida: Dióhullás 
Simon István: Ősz felé 
Simon Zsolt: Hozzám tartozol 
Sík Sándor: Őszi kertben 
Szauer Ágoston: Szemléletek 
Szegedi Kovács György: Diófa alatt 
Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége 
Szent-Gály Kata: Emlékek földje 
Szent-Gály Kata: Érik a dió 
Szent-Gály Kata: Hajnali köd 
Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt 
Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek 
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Magyar népmesék

A kicsi dió (székely népmese) 
Illusztráció: Jankovics Marcell rajzfilmjének képei

Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a
hangyaboly. A gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falatkenyeret,
olyan nagy szükség volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami
kevés ennivalót keressen a gyermekei számára.Amint megy egy erdős helyen, eleibe áll az ördög ember
képében, sazt kérdi tőle:



- Hova mész, te szegény ember?

- Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, havalamihez nem fogok, mind meghalnak
étlen - feleli a szegény ember.

Arra azt mondja az ördög:

- Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked egy olyan portékát, amit ha okosan használsz,
gazdag leszel, s nem lesz sohaszükség a házadnál. Nesze ez a kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy
akármit parancsolsz neki, mindjárt meglesz egyszeribe.

- De hát én azért neked mit adjak? - azt kérdi a szegény ember.

- Én nem kérek sokat - feleli az ördög -, csak azt add nekem, amit te nem tudsz a házadnál.

A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi eszébe nem jutott, s minthogy
erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta a diót a szegény embernek, s elváltak
egymástól.

Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége:

- Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda vagyunk!

- Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam - azt mondja a szegény ember -, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt
pedig adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen
úgy lesz.

- S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak nem adta - kérdi a felesége.

Azt mondja rá a szegény ember:

- Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem
tudok, azt adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat,
oda is ígértem.

Arra fellobban a felesége, s azt mondja:

- No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s te azt nem tudtad eddig, s eladtad előre a
gyermekünket.

- Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lenni - azt mondja az ember, s parancsol a
diónak: - No, te kicsi dió, az én házam népének velem együtt étel, ital, ruházat s minden bőven legyen!

S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép olyan jóllakott a legfinomabb ételekkel, ahogy
többször sohasem. A gazda mármost még nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki
a kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn, közel a faluhoz, az ő számára
szép kaszálók s szántóföldek, azonkívül mindenféle marhák, majorságok. Meg is lett minden, éppen az ő
kívánsága szerint.

Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is megszületett a gyermeke. Mikor a
legderekasabban folytatnák a gazdaságot, egyszer egy estefelé hozzá megy két öreg ember, s szállást
kérnek tőle éjszakára. Ő adott is szállást örömmel s jó vacsorát.

Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két öreg a beszéd között a gazdának:

- Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb
gyermekedet, akit te nem tudva, szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk,
hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a
mi szónkat: mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész
kenyeret, hadd legyen az ott az éjjel.



A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor
legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:

- Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben találkoztunk? Add ki most, én azért
jöttem.

E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon, s azt
mondta:

- Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget tűrtem s várakoztam. Engem
még az elmúlt esztendőben ősszel elvetettek a földbe, egész télen ott ültem s várakoztam, várakozzál te is.
Mikor kitavaszult az idő, akkor nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra nőjek, várj te is. Mikor az
aratás eljött, valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett, tűrj te is.
Azután szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam, várakozzál te is. Ott
asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele, s tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe,
valami összebogozott két darab fával agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is.
Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el
kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, tekenőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel
két óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami legnagyobb kín a világon, egy
behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól
megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak.
No, látod már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem s várakoztam, tűrj s szenvedj, svárakozzál te is.

Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, övé lesz a gyermek, de abban bizony
megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s azontúl nem lehet neki hatalma az
emberek között. Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny gyermeke.

Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg embernek, s megköszönte a feleségével együtt, hogy a
fiacskájukat megmentették az ördög kezétől. A két öreg avval továbbutazott, s a szegény ember meg a
felesége ma is gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem vesztettékazóta. 

Három dió

Volt egyszer egy igen–igen szegény ember. Olyan erősen szegény volt, hogy a három árva gyermekén kívül
egyebe sem volt. Még azokat sem tudta mivel eltartani. Egy nap azt mondta nekik:

– Na, fiaim, vegyétek az utat elejetekbe, s menjetek, ki merre lát, mert én nem tudlak titeket tartani. Nincs
mivel, mert én szegény ember vagyok.

El is ment a három testvér, s mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három esztendő múlva itt
találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett. El is váltak, elmentek, ki merre.

Mikor betelt a három esztendő, eszébe jutott a legkisebb fiúnak, hogy haza kell indulnia. Egy öregembernél
szolgált. De olyan becsületesen szolgált, hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint ahogy mondták. Egy
nap az öreg elé állott.

– Na, öregapám, betelt a három esztendő, s immár el kell mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel. Amit
megérdemlek, azt add nekem fizetségbe.

Az öregember fel is kelt, elővett háromszáz aranyat, három diót, s letette az asztalra.

– Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből. De ha elveszed a diót, azt tiszta szívből
adom.

A fiú azt gondolta magában: "Amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja adni a
diót, akkor azt veszem el." Mondja is a fiú:

– Na, maradjon békével, öregapám! Elveszem a három diót, mert azt tudom, tiszta szívből adja, s ha élünk,



még megtérek ide.

– Járj békével, s az Isten adjon szerencsés utat, de én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell térned.

Ment a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a testvéreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, mutassa meg.
Testvérei elővették a sok aranyat, ő pedig a három diót. Kezdték szidni a testvérei, hogy három esztendőt
három dióért szolgált.

– Nem baj, én ezt is szeretem. Nekem ez is jó, mert tiszta szívből adták.

A testvérek elzavarták a kisebbet, hogy ne egyszerre menjenek haza, mert ha édesapjuk meglátja a három
diót, nem állja meg szidalom nélkül.

A kicsi bement az erdőbe, megvárta, míg testvérei előremennek, majd ő is elindult utánuk. Mentében
megéhezett, de étele nem volt. Egy kúthoz ért, s azt gondolta magában: ha nincs mit egyen, legalább igyon.
De mi jön eszébe? Törjön csak meg egy diót, megeszi, arra csak jobban esik a víz.

Elő is veszi a diót, de mikor megtöri, megrémül. Csorda juh kezdett kifolyni belőle. Csengettyű a
nyakukban, de annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni! "Ej – gondolta magában –, van, mivel
édesapámhoz hazamennem." Elfelejtette a szomorúságát, étlenségét, csak mehessen haza.

Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni
belole, s ökrök. Legutoljára egy szekér, két szép ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a marhák,
mintha parancsra tennék, olyan szépen ballagtak utána.

Közel a házhoz eszébe jut a harmadik dió is. "Törjem csak fel ezt is, ne vigyem épen haza." Abból meg egy
világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, úgy megörvendett, azt se tudta, hol van.

Mikor a másik két testvér hazaért, éppen csak megmutatták az aranyat, ki mit kapott, hát csak
megérkezett a kisebb is. Egy esztena juhval, egy csorda marhával, s egy szép leánnyal az ökrös szekéren.
Megijedt a két testvér, mikor meglátták, hogy honnét kapta ő azokat, mert mikor elváltak, csak három
diója volt.

– Ugye, mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívből adták. Nem lehet, hogy az ember csak a pénznek
örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden, amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok!

Elindult a másik két testvér is, hogy megkeressék az öreget, akinél szolgált, de sem az öreget nem kapták
meg, sem ők nem tértek meg többet soha.

Kisebb öccsük otthon maradt, s eltartotta édesapjukat is haláláig. S ő maga máig is él, ha meg nem halt.
Még most is feji azt a nagy esztena juhot. 

   

Mesék magyar és német nyelven

Lelkes Miklós: Gúnyos minimesék /9/

KEMÉNY DIÓ

A diót belül kukac rágcsálta, kívülről pedig kisegér. 
A kisegér gyorsabb volt, ami nem csoda, hiszen a hernyónak nem is volt foga, hanem csak dióbélreszelője. 
Az egérke megörült a kukacos dióbélnek, mivel nem volt vegetáriánus, hanem csak kukacot, dióbelet
berántibánus: 
- Cincin! Jó a biodió! 



A biokukac viszont nem örült az egérkének, pedig az egérke is bioegér volt. Olykor nehéz osztozni mások
örömében! 
Később egy biomacska is előkerült. 
Meg egy bölcselő is, aki megcsóválta a fejét: 
- Hej, de bonyolult ez a bioélet is, hát még, ha denaturálják! Minek túldenaturálni? Fogas kérdés, kemény
dió! Nem kellene! 
A bölcselőnek igaza volt, de mit ér manapság egy okos biogondolat?! Bizony, csúnyán néznek arra a
denaturálók! 
No, és még ha csak csúnyán néznének, de le is...értékelik! 

Tenke András nyírgyulaji szolgalegény diófás története (forrás: Buday-Ortutay: Parasztmesék)

Lakott a faluba egy Dulaó Lászlaó nevezetű. Annak a kertyébe vaót eggy nagy diófa. Eccer a diófát kiásták.
A diófa alatt vaót eggy nagy üst piéz. De hát elátkozott piéz vaót, hogy aki megleli, annak a gyereke mind
nyomorék legyék. De mikor az embez hozzányúlt a piézhez, táncolni kelletett neki, mer az ördögök
táncoltatták. Szent való, mer apám monta. Gyerekei meg is vannak, de mind sánta, kancsi, gugás. Még az
ember, mikor megfele is halt, az ördögök úgy táncoltatták, ugrálni, mindent kelletett neki csinálni.
Elkínozták nagyon, oszt meghalt. 

Ismeretlen szerző: Péter és a diófa

Mikor Péter Krisztus urunkkal utazott, a nagy melegben nagyon elfáradt.

- Hej, Uram, Teremtőm, ott egy szép nagy diófa, feküdjünk le az árnyékába, mert alig húzom már a lábam! -
mondta Jézusnak.

- Bizony, dőljünk le egy kicsit, mert én is fáradt vagyok! - egyezett bele Jézus.

Ahogy ott hanyatt feküdtek, Péter felnézett a lombok közé. Látta, milyen hatalmas a diófa, mégis milyen
kicsi a termése. Mellettük meg szép nagy tökök terpeszkedtek a szántó szélén.

- Uram, Teremtőm, nézd, micsoda gyönyörű fa, és milyen aprók a szemei! Inkább a tököt adtad volna rá,
amikor a világot teremtetted!

Abban a pillanatban egy dió a Péter orrára esett.

- Mégiscsak jól tetted, Uram, Teremtőm, hogy ilyen kis szemet tettél rá, mert ha a tök esett volna az
orromra, a fejem is szétment volna. 

Ismeretlen szerző: Egy zsák dió

- Volt egyszer három fiú. Ezek hárman nagy zsák diót találtak az úton. Tanakodtak, mit tegyenek? Hogyan
osszák el? Végül kisütötték, elmennek egy bölcs remetéhez.

- Osszad el közöttünk, szent atyánk! De úgy osszad el, mintha maguk az istenek osztanák!

- Majd úgy osztom... - mondta a remete, és mosolygott.

Az egyik fiúnak egyetlen szem diót adott, a másiknak egy marékkal, a harmadiknak pedig odalökte az
egész zsákot, melyből alig hiányzott valami. A fiúk elámultak. Morogni kezdtek:

- Nem jól osztottad, bölcs atyánk! Az egyiknek egy marékkal, a másiknak meg egy zsákkal?

- És nekem csak egy szemet? - kiáltotta a legelső. A remete bólintott.



- Úgy osztottam el, ahogy az istenek osztanák. De ha így nem tetszik, majd úgy rakom szét, ahogy a szolgák
osztozkodnak.

És kiszórta a diót a földre, és három egyenlő kupacba rakta a nagy zsák diót, Amikor végzett, rájuk szólt:

- Vigyétek! 

A Grimm testvérek meséiben is előfordul a dió. A Kemence című mesében például kincset rejt a dió héja.

Egy hercegnő a varangyok királynőjétől három diót kapott ajándékba, hogy hercegnőhöz méltóan
mehessen férjhez egy herceghez. Mindegyik dióban szépséges ruha volt, a harmadikban egyenesen egy
aranyruha. 

Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) példameséje a majomkölyökről és a dióról.

Egy fiatal kölyökmajom egy zöld burkú diót szed a fáról. A szájába veszi, és grimaszt vág:

"Ugyan! Anyám azt mondta, a diók jóízűek! Az öregek becsapják a fiatalokat!"

"Ördögbe a dióval!" - és eldobta a diót.

EGy idősebb majom felvette, két kő között megtörte, a belét kiválogatta, megette, és azt mondta neki:
"Anyádnak igaza volt, kedvesem. A diók nagyon jó ízűek. De fel kell azokat nyitni."

"Emlékezz rá, az életben nincs öröm egy kis munka nélkül." 

Ludwig Bechstein - Die drei Nüsse

Es war einmal ein Prinz, der war ein großer Jagdliebhaber, und obgleich seine Eltern ihm das Jagen
strenge verboten hatten, so ging er doch eines Tages wieder in den Wald. Hier verfolgte er anhaltend einen
Hirsch, bis dieser sich in ein großes schönes Haus flüchtete, das plötzlich vor dem überraschten Jäger stand,
der aber auch in dieses Asyl dem Hirsch nachfolgte. Es war aber dieses Haus ein bezaubertes Schloß, und
darinnen lebten drei schöne Prinzessinnen unter strenger Obhut ihrer Eltern, welche böse Zauberer waren.
Kaum war der Jüngling eingetreten, so fiel hinter ihm ein starkes Gattertor, und er sah sieh gefangen. Der
alte Zauberer legte ihm gleich eine Arbeit auf, mit der er sich selbst lösen sollte.

Er sollte mit einem hölzernen Beile und mit einer hölzernen Säge eine große Menge Holz zerkleinern, wenn
er dies nicht vollbringe, ward gedroht, würde er sein Leben verlieren. Als der Prinz sehr traurig über die
Unmöglichkeit dieser schweren Aufgabe nachdachte und sich schon auf den unvermeidlichen Tod
vorbereitete, trat die eine Prinzessin zu ihm und sagte mitleidig und freundlich: »Ruhe du jetzt, müder
Jüngling, ich will dich von deiner Sorge befreien und diese dir unmögliche Arbeit für dich vollbringen.« Bald
fiel der Prinz in Schlummer, da er von der Verfolgung des Hirsches sehr ermattet war, und als er erwachte,
war die schwere Aufgabe gelöst. Er dankte der liebreiehen Jungfrau, wobei es geschah, daß ihre Schönheit
und Liebenswürdigkeit sein ganzes Herz bezauberte. Heimlich trug er ihr Herz und Hand an, und die holde
Jungfrau lächelte ihm Gewährung, sagte ihm aber auch schmerzlich, daß es ihn und sie noch schwere
Kämpfe kosten werde, ehe sie zum Ziel gelangen würden. »Denn«, so sagte sie, »meine Eltern werden einen
Tag festsetzen, wo ich mit meinen zwei Schwestern ganz überein angekleidet vor dir erscheinen werde, dazu
mit bedecktem Gesicht, so daß es dir wegen der großen Ahnlichkeit unserer Gestalten schwer werden wird,
mich von ihnen zu unterscheiden; wählst du aber im Irrtum eine meiner Schwestern, so kostet es dich das
Leben - vielleicht auch mich, zur Strafe, daß ich Mitleid mit dir hatte. Doch will ich, Teurer, dir ein Zeichen
geben, mich zu erkennen; sieh hier am Halse eine blaue Ader, welche dir das bange Klopfen meines Herzens
verkünden wird; diese haben meine Schwestern nicht so sichtbar.

Der ängstliche Tag der schweren Wahl kam heran. Die sich ganz ähnlichen Schwestern saßen, überein



gekleidet, mit ihren Eltern in einem Zimmer, in welches der Prinz geführt wurde. Lange sah er zweifelnd
und ängstlich die drei Mädchengestalten an, doch plötzlich gewahrte er die klopfende Ader an dem Halse
seiner auserwählten Braut, die ihm nun von den Eltern zugesagt wurde.

Aber diese hegten beide Zorn und Tücke gegen die jüngste Prinzessin, denn das war des Prinzen Geliebte,
und hätten das Glück gern einer ältern Tochter gegönnt. Dieses wußte die kluge Braut aber recht gut, und
da sie auch etwas von der Zauberkunst verstand, so gab sie irgendeinem Gegenstand im Palaste eine
geheime Kraft, daß, wenn die Mutter aus feindlicher Absicht fragen würde, ob sie und der Prinz schliefen,
eine Stimme immer nein antwortete. Des Nachts kam wirklich auch die Mutter und fragte ein Mal um das
andere: »Schlaft ihr?« Drei Mal ertönte es: Nein! doch beim vierten Mal schwieg es. Jetzt glaubte die
Mutter nun, sie seien eingeschlafen und rief dem Vater ganz laut zu: »Jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du den
Prinzen töten!«

Dieses entging den lauschenden Ohren des Prinzen und der Prinzessin nicht; sie flüchteten sich eilend, und
als der Vater mit einem Speer in das Schlafgemach trat, fand er es leer. Als das Brautpaar eine Strecke
geflohen war, sagte die Braut: »Sieh dich um, es brennt mich heiß auf den Rücken.« Der Prinz tat es, sah
sich um und gewahrte hinter sich einen großen Raben. Als er dies der PrInzessin sagte, denn sie selbst
durfte sich nicht umdrehen, sprach sie erschrocken: »Der schwarze Rabe, das ist meine Mutter, welche sich
in diese Gestalt verwandelt hat, ich will mich schnell in einen Garten verwandeln und dich in einen Gärtner,
aber behüte die Blumen sorgfältig, daß sie keine abpflücke.« Sogleich erfolgte die Verwandlung, und der
Rabe umschwärmte kreischend den blühenden Garten, indessen der Gärtner wohl auf seiner Hut war, daß
ihm keine Blume entwendet würde, und wehrte den Raben kräftig ab. Nach langem vergeblichen Streben,
eine Blume nehmen zu können, flog der Vogel zuletzt mit häßlichem Gekreisch davon. Die Prinzessin und
der Prinz nahmen nun wieder ihre natürliche Gestalt an und eilten weiter. Nach einiger Zeit sagte die Braut
wieder: »Sieh dich um, es brennt mich heiß auf meinen Rücken.« Der Prinz sah sich wieder um und
gewahrte einen großen Stoßvogel. Als er es seiner Braut sagte, verwandelte sie sich in einen Teich und
ihren Geliebten in eine Ente. Schnell stürzte der Vogel herab und trank das Wasser so rein aus, daß nicht
ein Tröpfchen mehr darin blieb, dann flog er in die Höhe und ließ drei Nüsse fallen mit dem Zuruf: »Damit,
meine Tochter, wirst du dein Glück machen!« Dieser Vogel war der verwandelte Vater der Prinzessin. Das
Brautpaar nahm nun wieder seine natürliche Gestalt an und erreichte nicht lange darauf eine Mühle.

Der Prinz war aber der Zaubereien und Verwandlungen schon müde; er dachte an seine Eltern, die nicht
wußten, was aus ihm geworden, und sprach zu seiner Begleiterin: »Meine Teure, verbirg dich jetzt in dieser
Mühle und erhole dich; ich will erst einmal in meine Heimat gehen, meine alten Eltern vergehen sonst vor
Gram, wenn ich nicht wieder zurückkehre, dann will ich dich festlich von hier abholen und heimführen.«
Traurig ging die Prinzessin hinein in die Mühle, und da sie unerkannt bleiben wollte, so verdingte sie sich als
Magd hinein und diente da. Der Prinz ging fort nach seiner Heimat. Und bald vergaß er die gute Braut, die
ihn doch befreit und erettet, und verlobte sich mit einer andern Prinzessin. Dieses hörte die Verlassene in
der Mühle, nahm dort Abschied und ging traurig nach dem Schloß des Ungetreuen. Hier öffnete sie eine der
drei Nüsse, es entfaltete sich ein. herrliches Gewand daraus. Darauf ging die Prinzessin mit dem kostbaren
Kleid zu der neuen Braut des Prinzen und ließ ihr das Kleid zeigen. Das gefiel der Braut über alle Maßen
wohl, und sie ließ gleich die Besitzerin kommen und fragen, was sie dafür verlange. Da verlangte jene, ohne
Beisein eines Menschen in das Gemach des Prinzen gelassen zu werden. Dies sagte die Braut zu und
bestimmte die Stunde, in welcher die Prinzessin dem Prinzen nahen durfte. Aber als nun die Unterredung
stattfinden sollte und die Prinzessin in das Gemach des Prinzen trat, fand sie ihn schlafend, denn die arge
Braut hatte ihm einen Schlaftrunk eingegeben, so daß er nicht mit der reden konnte, die ihn zu sprechen
begehrte. Da diese Arme nun so überlistet war, ging sie weinend fort und öffnete ihre zweite Nuß. Aus der
quoll noch ein schönres Kleid, und damit tat die Prinzessin, wie sie mit dem ersten getan. Die habgierige
Braut wollte wohl auch dieses Kleid haben, deshalb sagte sie auch der Prinzessin zu, daß sie ohne Beisein
eines Menschen mit dem Prinzen reden sollte, aber sie hatte einen abgerichteten großen Hund, den ließ sie
in das Gemach des Prinzen kurz vorher, ehe die Prinzessin eintrat, und der bellte nun so laut und
fürchterlich, daß sie erschrak und kein Wort sprechen konnte und weinend fortgehen mußte, denn er ließ
sich von dem Prinzen nicht beschwichtigen. Jetzt nahm sie zur dritten Nuß ihre Zuflucht, öffnete sie, und das
allerköstlichste Gewand, schöner als je eins auf Erden war, kam heraus. Dies trug sie abermals der
Prinzessin hin, ließ sich aber diesmal das Wort geben, daß ihr vergönnt sein müsse, mit dem Prinzen zu
reden, anders würde sie das Kleid nicht lassen. Da siegten die Pracht des Kleides und der Braut Putzsucht
und Eitelkeit über Eifersucht und Tücke, und sie gewährte die erbetene Unterredung.



Als aber nun die Prinzessin zu dem Prinzen trat, gab sie sich ihm zu erkennen und hielt ihm sein Unrecht
sanft vor, sagte ihm auch, wie hartnäckig und arglistig ihr die Unterredung zweimal vereitelt worden sei. Da
schwand alle Neigung zu der Braut aus des Prinzen Herz und kehrte sich wieder zu der sanften und
duldenden Prinzessin. Er führte sie zu seinen Eltern und gab jener andern Braut wiederum den Abschied,
doch die Kleider durfte sie behalten. Als sie sich damit aber schmücken wollte, fiel eins nach dem andern in
eitel Fetzen ihr vom Leibe herab. 

Hermann Löns (1866 - 1914): Karácsonyi mese: Lüttjemann und Püttjerinchen 

Es war einmal zwei Mooswichte, die lebten in einem alten Steinbruch. Sie hatten ein einziges Kind, das
nannten sie Lüttchemann, weil es noch viel kleiner war, als die Kinder der Mooswichte sonst sind, so klein,
dass es in einer Wiege aus einer halben Walnussschale Platz hatte.

Die alten Mooswichte liebten ihren einzigen Sohn zärtlich; er bekam das feinste Essen: Blumenhonig und
Nusskernbrot und dazu Mondtau und herrliche Spielsachen: goldene Käferflügel, silberne Libellenaugen,
blitzende Kristalle und funkelnde Steine. Als er größer wurde und zu Verstand kam, ließen ihn seine Eltern
etwas Tüchtiges lernen: der Maulwurf lehrte ihn das Graben, der Specht das Meißeln, die Maus das
Hobeln, der Käfer das Bohren, die Spinne das Weben, die Schnecke das Polieren, die Heuschrecke brachte
ihm das Fiedeln und die Mücke das Singen bei. Als Lüttjemann so groß war, dass ihm der Bart wuchs, sagte
sein Vater zu ihm: "Du kannst alleine in der Welt fertig werden. Suche dir eine Wohnung, richte sie dir
hübsch ein, nimm dir eine Frau und sei glücklich mit ihr, wie ich es mit deiner Mutter bin. Und damit dir
unterwegs niemand etwas tut, so hast du hier einen Spieß und Bogen und Pfeile." Und er gab ihm einen
Schlehdorn, einen Bogen aus einer Fischgräte und Pfeile aus Wildschweinborsten mit giftigen Spitzen aus
Bienenstacheln.

Lüttjemanns Mutter weinte sehr, als sie das hörte, und wischte sich mit ihrer Schürze, einem roten
Mohnblatt, die Augen. sie küsste ihren Sohn und sprach zu ihm: "Heirate kein Mädchen, das nicht dünn in
der Mitte, blau in den Augen und blond auf dem Kopf ist. Und hier hast du allerlei auf die Reise mit." Und
sie gab ihm eine Tasche aus Spitzmausfell, darin war: eine Bucheckernflasche mit Bickbeerwein, eine Wurst
aus Schneckenfleisch, ein Brot aus Hirtentäschel.

Lüttjemann wollte auch erst weinen, dass er nun so allein in die Welt hinaus musste, aber er dachte daran,
dass er einen Bart, einen Spieß und Pfeil und Bogen hatte, küsste seinen Vater und seine Mutter und ging
tapfer in die Welt hinaus.

Als er eine Weile gegangen war, wurde er hungrig und setzte sich unter ein Klettenblatt, um zu frühstücken.
Vorher aber rief er, wie es ihn seine Eltern gelehrt hatten: "Ich hab für zwei Mann genug im Sack, ist
keiner da, der mithalten mag?" Da schnurrte es über Lüttjemann, der Zaunkönig kam angeflogen, machte
einen tiefen Knix und sagte: "Ich esse auch nicht gern allein; ich bin so frei und lade mich ein." Sie aßen und
tranken, und als der Zaunkönig satt war, bedankte er sich schön und sprach: "Will man dir etwas tun, so
rufe mich, ich heiße Vogel Wunderlich."

Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig wurde, setzte er sich unter einen Fliegenpilz, knöpfte sein
Ränzlein auf und rief: "Ich habe für zwei Mann genug im Sack; ist keiner da der mithalten mag?" Da
raschelte es neben ihm, und der Igel kam, bot Lüttjemann die Tageszeit und sprach: "Ich esse auch nicht
gern allein; ich bin so frei und lad mich ein." Sie aßen und tranken, und als der Igel satt war, bedankte er
sich schön und sprach: "Will man dir was tun, so rufe mich; ich bin das Tierchen Pickedich."

Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig war, setzte er sich unter einen Brombeerbusch und lud



sich wieder Gesellschaft ein. Da kam der Hirschkäfer, machte einen Diener und vesperte mit, und als er satt
war, bedankte er sich schön und sagte: "Will man dir was tun, so rufe mich her; ich bin der Käfer
Kneifesehr."

Lüttmann ging weiter und fand einen goldenen Laufkäfer auf dem Rücken liegen; er half ihm auf die Beine,
und da sagte der Käfer: "Du halfest mir aus Not und Pein, dafür will ich dein Hund jetzt sein" Und
Lüttjemann freute sich darüber sehr und sprach: "Blitzeblank, so nenn' ich dich, lauf voran und schütze
mich!" Da lief Blitzeblank vor ihm her und biss alles in die Beine, was den Weg nicht freigeben wollte.
Gegen Abend kamen sie an einen Steinbruch. Da sahen sie drei Glühwürmer, die leuchteten, und sechs
Totengräber in schwarzen, rotbesetzten Röckchen beerdigten eine Fledermaus. Lüttjemann half ihnen dabei
und lud sie nachher zum Abendbrot ein. Als die Totengräber hörten, dass er ein Haus für sich suche, zeigten
sie ihm die Wohnung der Fledermaus, die jetzt leer stand.

Lüttjemann ging mit und sah sich die Wohnung an. Es war ein Loch in der Felswand unter einem
Glockenblumenbusch. Die Glühwürmer leuchteten, und die Totengräber machten rein, und als alle der
Kehricht heraus war, den die alte faule Fledermaus hatte liegen lassen, da freute sich Lüttjemann, denn die
Decke war ganz aus blanken Kristallen und die Wände aus dem schönsten Kalkstein. Er machte zwei
Lager, eins für sich und eins für Blitzeblank, und schlief ruhig ein, denn er war von dem weiten Weg müde.
Frisch und munter wachte er am andern Morgen auf, wusch sich in einem großen Tautropfen, kochte auf
einem Feuer aus trockenen Tannennadeln ein Lerchenei, das Blitzeblank herangeschleppt hatte, in einem
Topf aus einer Schneckenschale, frühstückte und richtete sich seine Wohnung ein, und weil er viel
freundlicher und gefälliger war, als die brummige Fledermaus, so halfen ihm die kleinen Leute aus der
Nachbarschaft.

Die Spinne webte ihm Vorhänge, die Eule gab ihm Federn für das Bett, das Eichhorn sorgte für Teller und
Töpfe aus Nüssen und Eicheln, Brennholz brachten die Ameisen, der Specht schaffte Leuchtholz herbei,
damit Lüttjemann abends Licht hatte, die Bienen lieferten Honig, der Eisvogel Libellenflügel als
Wandschmuck. Als alles fertig war, sagte Lüttjemann: "Fix und fertig ist das Haus; jetzt geh' ich und suche
die Braut mir aus."

Jeden Tag ging er in die Nachbarschaft auf Brautschau, und jeden Abend kam er allein nach Hause, denn
er hatte keine Frau gefunden, die zu ihm passte. die Unke war zu dick in der Mitte, das Goldhähnchen hatte
schwarze Augen und die Spitzmaus war zu schwarz auf dem Kopf. So kam der Herbst in das Land, und
Lüttjemann hatte immer noch keine Frau. Sein Häuschen war sauber und gemütlich, Küche und Keller, Stall
und Scheune waren voll, aber Lüttjemann wurde immer trauriger, weil er so allein war, und spielte auf
seiner Fiedel, die er sich aus einem Mausekopf gemacht hatte, nur noch ganz leise Lieder.

Als der Wind die roten Blätter von den Bäumen riss, kam eine kleine Haselmaus und fragte Lüttjemann, ob
sie nicht über den Winter neben dem Herd schlafen dürfe, denn die Holzhauer hätten ihr Häuschen in der
Buche entzwei gemacht. Das erlaubte Lüttjemann ihr, und sie ging hinter den Herd, rollte sich zusammen
und schlief ein.

So wurde es Winter, und wenn Lüttjemann auch noch so traurig war über sein Alleinsein, einen
Weihnachtsbaum wollte er doch haben. Er ging mit seiner Säge, einem scharfen Heuschreckenbein, in den
Wald, wo die ganz kleinen Tannenbäume stehen, suchte sich den schönsten aus, schnitt ihn ab, setzte ihn in
eine Kastanie und putzte ihn aus mit Lichtern aus Schneckentalg, Flittergold von Schmetterlingsflügeln und
Watteflöckchen von Altweibersommer, und weil er am Weihnachtsabend nicht allein sein wollte, so buk er
tüchtig Kuchen für seine Gäste und machte dazu ein großes Feuer, dass die Haselmaus warm und munter
wurde.

Sie rieb sich die großen schwarzen Augen, strich sich ihren langen Schnurrbart gerade, kämmte und putzte
sich und sprach: "Lüttjemann, sei mal still, weil ich dir was sagen will. Mir hat geträumt in letzter Nacht,
Christkind hätt' dir was gebracht. Mitten dünn, oben gold, und die Augen blau und hold. Wo der Bach den
Bogen macht, es die Pustefrau bewacht." Lüttjemann riss sein rotes Mützchen ab und schrie: "Hurra,
hurra, das stimmt genau; das passt ganz auf meine Frau." Aber dann wurde er sehr traurig, denn die
Pustefrau war ein Hexe, der jeder gern aus dem Wege ging, denn, wen sie anpustete, der wurde steif und
stumm. Aber er dachte an seinen Spieß und Bogen und seine Pfeile und ging geradewegs nach dem Bache.



Da saß die Pustefrau unter einer faulen Eichenwurzel, rieb vor Boshaftigkeit ihre Spinnenfinger, zwinkerte
mit den grünen Augen und rief: "Lüttjemann, Lüttjemann, wer mich stört den pust' ich an. Püttjerine deine
Braut, schläft schon auf dem Farrenkraut." Lüttjemann hatte große Angst, als er die Pustefrau so reden
hörte, als er aber das Püttjerinchen sah, die hinter der Hexe auf dem Farrenbett lag und schlief, in der Mitte
dünn, auf dem Kopfe blond und in den Augen blau, da ging er tapfer auf die Alte los. Die Hexe machte sich
dick wie eine Kröte und pustete. Als sie das erstemal pustete, lief es Lüttjemann kalt über den Rücken, aber
er schoss doch eine Pfeil ab. Die Hexe aber lachte böse, fing den Pfeil auf und blies zum zweitenmal. Da lief
es Lüttjemann kochend heiß über den Rücken, aber er schwang seinen Speer und ging auf die Hexe los: Da
machte sie sich doppelt so dick wie vorher, und da dachte Lüttjemann an den Zaunkönig und rief: "Kleiner
Vogel Wunderlich, rette vor der Hexe mich!" Da schnurrte es in der Luft, der Zaunkönig kam an, flog der
Pustefrau in das Gesicht. Aber wenn er dadurch auch Lüttjemann rettete, er selber wurde von der Hexe
angeblasen, und fiel steif und stumm in den Schnee.

Wieder blies die Hexe sich auf und da fiel Lüttjemann der Igel ein und er rief: "Gutes Tierchen Pickedich,
rette vor der Hexe mich!" Da trappelte es im Schnee, der Igel kam an, rollte sich zusammen, kugelte sich
auf die Pustefrau und stach sie so, dass sie laut schrie. Aber auch ihn pustete sie an, und steif und stumm lag
er im Schnee. Wieder blies die Hexe sich auf und wollte Lüttjemann anpusten, da dachte er an den
Hirschkäfer und schrie: "Starker Käfer Kneifesehr, ich bin in Not, komm schleunigst her!" Da krabbelte es
in der faulen Eichenwurzel, unter der die Pustefrau saß, Kneifesehr streckte seine Zange hervor, fasste die
Hexe um den Hals und würgte sie, dass sie blau im Gesicht wurde und das Pusten vergaß. Und da sprang
Lüttjemann hinzu, stieß ihr seinen Speer in das Herz und warf das Scheusal in den Bach.

Da erwachte Püttjerinchen aus dem Zauberschlaf, richtete sich auf, strich ihr seidenes Röckchen glatt, gab
Lüttjemann einen Kuss und sprach: "Püttjerinchen heiße ich, ich bin zart und püttjerig. Mein Vater ist
König im Wollgrasland, Flitterfroh ist er genannt, und meine Mutter, die Königin, die nennen sie Frau
Susewin." Da lachte Lüttjemann und fragte sie, ob sie seine Frau sein wollte, und da war Püttjerinchen
zufrieden, und alle kleinen Leute im Walde kamen und wünschten ihnen Glück und geleiteten sie mit Musik
durch den Schnee nach Lüttjemanns Haus; auch der Zaunkönig und der Igel, die wieder aufgewacht waren,
kamen mit.

Die Haselmaus lachte, als der fröhliche Zug ankam, deckte den Tisch, braute einen Hagebuttenpunsch und
steckte die Lichter an den Weihnachtsbaum an, gerade als unten im Dorfe die Menschen auch die Lichter
anzündeten. Da ging es denn vergnügt her, Lüttjemann war froh, dass er eine Frau hatte, und Püttjerinchen
freute sich, dass sie einen so guten Mann bekommen hatte.

Im Frühling feierten sie Hochzeit, wozu Lüttjemanns und Püttjerinchens Eltern auch kamen, und als sie
Kinder bekamen, nannten sie den Jungen Lüttjepütt und das Mädchen Püttjelütt, und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. 

   

Magyar novellák
Mottó: 
"... sorjázó, vaskos köteteket 
Lehetne írni a diófa alatt." 
(Kenéz Ferenc)
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Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala

Valakinek nem volt szabad odanézni és akkor választottunk egy diót.
Aztán az illető mindaddig szedte a diókat, míg a végzetes dióhoz nem
ért. Akkor mindannyian egyszerre felkiáltottunk és több dióhoz nem
volt szabad nyúlni. Néha valaki mindjárt előszörre a tiloshoz ért és
szokott akkor lenni gaudium. Máskor olyik boszorkányosan mind
kiszedte a diókat a tabu körül és azt az egyet hagyta utoljára. Így
egyik egész vagyont halmozott föl maga előtt dióból, másik befizetni
sem tudott, akkor, mikor a kasszát meg kellett tölteni. A játék
általában csöndes volt, csak olykor zavarták meg a nagy
belenevetések és belekiáltások. Lassan, gondolkozva szedtük ki a
diókat, mintha bonyolult számítások vezérelnék választásunkat, holott
csak a véletlen vezetett. És ez a játék, amit csak Szilveszter napján szoktunk játszani, jelentett valamit.

Azonban oly korban voltunk, amikor már és még – les Déjás sont les Encors – untuk a játékot s csak az
időt töltöttük vele, hogy majd elmegyünk a híres éjféli misére, melyet Szilveszter éjén életünkben csak
egyszer hallgathatunk. Milyen varázsa van a lélekre mindennek, ami nem ismétlődhetik.

Az egyetlenben érezzük a végtelen visszáját. Az a gondolat, hogy többet sohasem mehetek Szilveszterkor
éjféli misére – bár az éjfél mise Szilveszterkor is csak olyan, mint karácsonykor – valami különös
szomorúsággal töltött meg.

Nevettek a nyugtalanságomon, amivel az órát néztem és azt mondták, hogy hiszen minden nap egyforma és
a századfordulás nem is biztos, hogy az idén van és egyébiránt ez csak emberi megállapodás és az idő
mindig egyforma és nincsenek szakaszai. De én ellentmondtam, s e hazug világban egyetlen módja az
igazmondásnak: ellentmondani. Én úgy éreztem, hogy az időben éppen azok a gondolatok és érzések a
lényegesek, amik hozzáfűződnek és amik olyan tarkává és változóvá teszik, és nem a változó, hanem a
mindig egyenlő idő az emberi elvonás és csinálmány.

Végre csakugyan elmentünk: Rozi a konyhában bebugyálta fejét a szürke meleg keszkenőbe és jött velünk.
Hideg volt, a falusi utcán a lombtalan fák fázó csontvázaknak látszottak, a kutyaugatásban kísértetek
üvöltését hallottam.

Regényekre gondoltam, Erdélyre, pusztákon fagyó vándorokra, a kedves arcú kislányok jó melegen
öltözködve mentek előttem. 

 Bakos András: Dió



Az ajtó előtti teraszon szaporodik a dió. Hiába szedik össze nap
közben, reggelre megint van kettő-három. Előfordul, hogy kilép valaki
az ajtón a teraszra, és száraz reccsenés hallatszik. Képzelhető, mit
éltek át a bentiek, amikor először hallották ezt a hangot: azt hitték,
hogy aki kilépett a teraszra, elcsúszott, és eltörte valamijét. Futottak,
majdnem a lábukat törték, az ajtóig, ott aztán megállapították, hogy
ja, csak a diók, apának semmi baja. Megnyugodtak.

A kertben van egy hatalmas diófa, vadgalambok szoktak aludni rajta,
a harkály is útba ejti rendszeresen, sőt, egyszer egy fácánkakas is itt
gallyazott föl éjjelre, ez is kisebb fajta csoda volt. Eddig mindig volt elég termés rajta, ezért nem is
szokatlan, hogy a teraszra is jut belőle. Csak az a furcsa ebben a dologban, hogy a fa messze van a háztól.
Meg aztán be is van üvegezve a terasz, nem csak fölülről, de körben is, van rajta egy külső üvegajtó, amit
zárni lehet. Amikor ezt bezárják, a dió nem szaporodik idebenn. Hát igen, az lenne furcsa, ha bezárt ajtó
mögött is szaporodna. De hát épp ezért csak nagyon ritkán szokták bezárni, mert azt gondolják - bár nem
mondják ki -, hogy az ilyen apró csodákra szüksége van az embernek.

A dió sokáig számolatlanul hullott odaföntről, a felnőttek nem győzték gyűjteni, a gyerekek viszont nem
akarták. Eleinte. De aztán úgy alakult, hogy öt forint járt minden egyes összegyűjtött szemért, és akkor
megváltozott a hozzáállás, szinte egyik percről a másikra. A fa alól eltűnt a lehullott termés, a gyerekek
pedig fölfelé néztek, vártak, aztán elkezdték labdával dobálni a fát. Erre aztán, ahogyan a túltermelések
idején lenni szokott, csökkent a fölvásárlási ár, előbb két forintra, aztán egy forintra, végül már nem is
darabra mérték a mennyiséget a felnőttek. De valamiért így is megérte szedni, és szedték is a vállalkozó
kedvűek szorgalmasan.

Néhány diót a kutya is fölvett, míg egészséges volt. Félrevonult, lefeküdt vele, föltörte, és kiharapta belőle a
belsejét. Ezen a szokásán eleinte nevettek, mert az még érthető, ha füvet rág, arra állítólag szüksége van, de
az elképzelhetetlen, hogy a dióbél is jót tenne konkrétan valamijének. Egyszerűen megszerette az ízét. De
hát a kutyának egyébként is érdekes dolgai voltak, együtt aludt a fekete macskával, később pedig jobban
vigyázott a macska egyszem kölykére, mint maga az anya. Amikor már betegeskedett, nem evett diót a
kutya. A betegség sokáig tartott, az állat teljesen lesoványodott, aztán egy reggel ott találtak rá a terasz
alján, annyi ereje volt még, hogy elvánszorogjon idáig a garázstól, aztán elpusztult. Eltemették a fenyő
tövébe, és már volt olyan nap, hogy nem gondolt rá egyikük sem, amikor egy reggel az apa a teraszon
találkozott a macskával. A fekete állat diót hozott föl a szájában, aztán letette, lefeküdt, finoman
paskolgatta a kövön, mintha játszana vele, majd a két mancsa közé fogta.

Az apa átlépett fölötte, és ment tovább, dolgozni. Nem volt bosszús, de nem is örült annak, hogy már megint
így, ilyen egyszerűen derül fény valamire. 

 

Balogh Géza: A falu holnapja (újságcikk)

A Tisza partján ülök Milotán, a Vész nevű kanyarban. Az egyik
legszebb folyószakasz ez Magyarországon. Szabályos, derékszögű
kanyart ír le a folyó, és vágtat, mint az elszabadult paripa. A mi
oldalunkon rohan, a túlparton, a most Ukrajnához tartozó oldalon
szelíd sóderpad, itteni nyelven porond. Ott már sárgul a nyár, a kőris,
a valószerűtlenül tiszta vízen egy szabályos, impresszionista festmény.
A víz a vászon, a nap a piktor. Sárga, kék és zöld színek villódznak a
fényben, s fehér örvények kergetőznek. Fenyegető morgásuk
felhallatszik egészen a partig. Pedig az van vagy tíz méter magas. Mintha csak egy hajóhídon lenne az
ember, aki csak áll és néz, és nem tud betelni a látvánnyal.

Így van ez, lassan már harminc éve: a Vész és a Tisza fogva tart. Meg a templomtorony, amit egy hideg,
télvégi napon pillantottam meg először a tiszabecsi országútról. Február volt, de sütött a nap, a
kristálytiszta levegőben messzire el lehetett látni. Elsőnek is a tömérdek, barkázni készülő fűzfabokor tűnt



fel, meg a befagyott tócsákkal borított rétek, de aztán hamarosan megjelentek a hegyek, melyek azonnal
szíven ütötték a nyírségi homokdombokhoz szokott embert. Akkor még nem tudtam, hogy a hozzánk
legközelebbiek a beregszászi, a távolabbiak pedig a huszti s a nagyszőlősi hegyek, előttük meg az a büszke,
fehér torony a milotaiak tornya. Csak azt tudtam, valami különös, vad, mégis hihetetlenül vonzó világ felé
döcög velünk az öreg autó. Friss házasként leendő falunkat s iskolánkat mentünk szemrevételezni: ha
sikerül, ősztől már ott tanítunk. A faluba érve kisebbfajta csoda történt. Kint az országúton még harapott a
tél, varjak sikanyóztak a jégen, de bent a házak közt már szabályos tavasz volt. Langyos, déli szél fújdogált,
a Tisza felől fűz- és nyárfarügyek kesernyés illatát hozta, a kertekben pedig virágzott a som: mint megannyi
égő lámpa világított át a sok, sárgába öltözött fa a kertek bokrain.

Mikor legközelebb arra mentünk, épp beért a termése. Augusztus dereka volt, s édes illatokban fürdött a
falu. Szilvalekvárt főztek, majd' mindegyik ház udvarán kavarták az üstöket. A somlekvár sok helyen
addigra már kész volt, a kavaróba betévedő "új" tanár bácsinak meg tanár néninek majd' mindenütt a
kezébe nyomtak egy-egy üveggel. A tanár bácsi persze mást is kapott: szilvapálinkát. Rettenetesen erős
szilvapálinkát. Szerencséjére a szomszédoknál, Fóri Bertinél meg Csókási Guszti bácsinál kezdte a
vizitálást. Onnan könnyen hazatalált. Mire a távolabbi családokra került a sor, már szeptember vége,
október eleje volt, s megtanulta: csak csínján a szilvával!

A dióval viszont nem kellett vigyázni. Abból egy zsákkal is megehetünk. Legfeljebb elmegy a kedvünk egy
időre a nehezebb ételektől. Milotán ma is nagyon sok hál' Istennek a dió, de akkor, hetvennégy őszén még
tömérdek volt, a legtöbb portán nyolc-tíz fa is díszlett. S micsoda diófák voltak! Száz-százötven évesek, a
csorgójuk átlógott a szomszédba. És nemcsak a kertek, de a határ is tele volt velük. Méltán mondták
Milotát az ország leghíresebb diósfalujának. De nemcsak a Kárpát-medencében ismerték a milotai diót: a
két világháború között még a londoni tőzsdén is jegyezték. Ennek már hatvan éve vége, és az öreg magfák
is megritkultak jócskán, de azért a milotai dió még mindig fogalom.

Épp ez ösztönözte három éve a falu vezetőit arra, hogy fesztivált szervezzenek a híres gyümölcs tiszteletére.
Tavaly borzasztó idő volt, az égiek mintha csak bosszút akartak volna állni a korábban kivágott öreg
diófákért, zengett, csattogott, elverte a sokadalmat.

De most ragyog a nap, mintha kárpótolni akarná a vendégeket, a szervezőket. Az ország talán legszebb
falusi sportközpontjában - gondozott gyep, fák, virágok, árnyas sétányok - száz sátor, ötezer ember,
mindenféle náció. Helyiek, távolba szakadt, de hazavágyó milotaiak, és most barátkozó idegenek, szomszéd
falubeliek, rokonok, barátok, mutatványosok, céllövöldések, zenészek, énekesek - igazi fesztivál, s mindez
egyetlen gyümölcs tiszteletére.

- De az a gyümölcs talán a falu megmaradásának a kulcsa - idézem vissza itt a parton Klapka György
polgármesternek, a fesztivál főszervezőjének szavait. Sokszor beszélgettünk már korábban is a faluról, és
mindig a dióra kanyarodtunk vissza. Ő ugyan nem milotai, de szentül hiszi, nem szabad veszni hagyni az
ősök hagyatékát. Ennek a gyönyörű fekvésű, de minden fontosabb várostól - Mátészalka ötven,
Nyíregyháza száz, Budapest pedig háromszázötven kilométer ide - messze eső falunak saját gyökereibe
kapaszkodva kell megélnie.

A régi szokások szerint a milotai embernek életében legalább három diófát kellett ültetnie, tanítgattak
annak idején a régi öregek, mint Berhés István, Török Gusztáv, Kisfalusi Bertalan. Egyet magnak, egyet
bölcsőnek, egyet meg koporsónak. A szokást sokan még ma is tartják, és a másik hagyomány se tűnt még el
végérvényesen: a milotai ember nem ásóval, inkább kaszával ülteti a diót. A csóka hullatta dióból kikelt
fácskát nem vágja ki, hanem körbekaszálja. Ez a magyarázata annak, hogy kint a földeken néha a
leglehetetlenebb helyeken is láthatunk terebélyes diófákat. A Vész környéke is tele van velük. Igaz, ezek
csak amolyan siheder fácskák, de azért egyikük-másikuk már javában terem, lesz miről majd csemegéznie
a madaraknak, az erre járóknak.

Kihalt a táj, csak egy-egy felugró hal csobbanása töri meg a csendet. Ám csalóka ez a kép, nyáron lépten-
nyomon kajakosokba, kirándulókba, horgászokba ütközik az ember. Egyre többen fedezik fel a Tiszahát
eme csücskét, csak egyetlen gond van: ebből nem sok haszna lesz a falunak. Pedig a folyó itt kanyarog,
össze-vissza ölelgeti a falut. Akad olyan hely, ahol száz méterre megközelíti, de a vízi turisták itt még nem
igazán szállnak partra. A szomszédból, Tiszabecsről, ahol Magyarországra lép a Tisza, indulnak, az pedig
hat-hét kilométer csupán ide. Ennyi idő alatt még a legfalánkabb kenus sem éhezik meg, a leglustább sem



kívánkozik még ágyba. Mennek tovább, legtöbbjük észre sem igen veszi, micsoda pompás kis falu mellett
haladtak el.

Milota egyébként ezerlelkes, a határa ezerötszáz hektáros, és sokáig arról volt nevezetes, hogy rizst is
termesztettek az egykori termelőszövetkezetben. Még a nyolcvanas években is, s nem is veszteségesen. Ez
volt Európa legészakibb rizstermesztő tája, jártak is csodájára. Aztán, ahogy kezdtek összerogyni a
téeszek, az itteni Új Életnek is egyre keservesebb lett a sorsa. Eltűnt a rizs, aztán maga a téesz is. De
innentől ez már országosan ismert történet. 

 

Jámbor Ildikó: Dióverés esőben 
(újságcikk)

Egy kosárnyi diót kaptam ajándékba. Rokonaim hozták, az Eger
környéki hegyoldalon termett. Jóféle, egészséges gyümölcsök, kemény
a héjuk, nehéz beléjük hatolni, kiszedni az olajos magvakat.

Szemerkélő esőben szedték, ebben a szokatlanul hamar téliesre fordult
őszben, úgyhogy kitettem egy tálcára szárogatni. Karácsony táján már
biztos, hogy nagy keletje lesz, sütemény készülhet belőle, vagy téli
estéken elropogtatjuk.

Gyerekkoromban az egész utcánkban különleges eseménynek számított a dióverés. Minden porta előtt két-
három erős törzsű diófa díszlett, nyáron sűrű lombkoronája alatt hűsöltünk, göcsörtös törzsén tanultunk
meg istenigazából mászni, s a közösséghez tartozást a dióverés kapcsán tapasztaltuk meg. Szeptember
végén egy napon botokkal, kosarakkal, zsákokkal az egész utca szüretelte a diót. Nem beszéltük meg előre.
Az érett szemek kifordultak a burokból, s mikor már belepték a járdát, egyszer csak valaki elkezdte
begyűjteni. A szomszéd látta, nosza, ő is nekifogott. A máséból nem vett volna senki el egy szemet se. Érés
előtt óvták- védték egymásét, utána pedig - hogy a böngésző cigánycsaládoknak, s a gyerekeknek is jusson
valami - nem szedték fel a hullottat.

Azóta megváltozott minden. Az utcánkat telerakták villanyvezetékkel, telefonoszlopokkal. Hivatalos
utasításra nyírták-vágták a gallyakat eladdig, hogy csupán néhány famatuzsálem élte túl, az is alig terem
már. S ha igen, gyorsan össze kell szedni.

A mi kertünkből is eltűnne hamar - mondták rokonaim -, azért kellett siettetni a betakarítást. Ma
mindennek értéke van, ami anyagi, s mindennek lába kél, ha nem vigyázzuk.

A fiam óvónője kérte a szülői értekezleten, hogy aki teheti, hívja meg a kicsiket diót verni. Elvinném oket a
gyerekkoromba, a mi utcánkba, szívesen. 

 

Karaffa György: Diófák az udvaron

Első diófánk kalandos körülmények között került hozzánk. 
Fiammal és lányommal barangolni mentünk a Horára, a falu
határában álló dombra, új élmények, új látnivalók után. A Horán
valaha sífelvonó üzemelt, ám a háládatlan utókor hagyta lepusztulni:
Először csak egy kis csavar tetszett meg valakinek, aztán egy
kapcsoló, majd egy drótkötéldarab keltette fel az érdeklődését egy
traktorosnak s a vége aztán magányosan, árván „ácsorgó” oszlopok
lettek, csavar, kapcsoló és drótkötél nélkül. De még így is szinte
hallható közöttük a valamikori gyerekek boldog kacagása, szinte
látható az a felszabadult tülekedés és tolakodás, ahogy egymással
versengve kapaszkodnak a kötél felvonó részébe, szinte érezhető a sítalpak alatt sercegő hó fürge



freccsenése még nyáron is. 
A Horán valaki szelídgesztenyét telepített egykor, talán utódaira, talán csak gyarló anyagiakra gondolva.
Öles fákká terebélyesedtek az akkor még csak husángnak nevezhető csemeték, lombjukban mára már
diónyi nagyságú gyümölcsöt teremnek, avarrá érlelődött lehullott leveleik között pedig ízletes
galambgombák, „tinórák”, pereszkék és a hírhedten gyilkos galócák teremnek. Kincset jelentenek ezek a
hozzáértőknek! Kellemes foglalatosság a gesztenyegyűjtés, a gombászás, a szinte vadászkutya-ösztönű
avarkaparás s betetőzése az örömnek; a teli háti. Kellemes ez a gesztenyés! Sétálóútjain ballagva
elgondolkodhatunk az elmúlt napok eseményein, beszívhatjuk a friss, émelyítően illatos levegőt, együtt
„lépdelhetünk” a természet évszakváltásaival, megfigyelhetjük az öreg fák pusztulását s az általuk hagyott
üres területeken az új élet, az új facsemeték születését. Akár egy rendhagyó „természet-ismeret”-óra. Az
erdő is mint egy tankönyv, nyitott oldalai szabad bepillantást engednek törvényeibe, csak venni kell a
fáradságot és olvasni belőle. 
No, de rátérek első diófánk „történetére” is! 
A Horát végigsétálva, megnehezülve az élmények súlya alatt indultunk haza. Az út menti bozótosban
szúrtam ki a nemes ágak sima kuszaságát, összetéveszthetetlen leveleinek zöld harmóniáját. De hiszen ez
egy diófa! Varjú hozhatta csőrében a számára arannyal egyenértékű eledelt, de vajon „ki lehetett az a róka,
aki kiénekelte szájából”? Vajon mi riaszthatta meg ezt az okos madarat? Tény, hogy a mag „elvettetett” s a
mesebeli mandulafával ellentétben ez a mag jó talajra talált, cseperedett, növekedett, nem hagyta, hogy
gyenge szárát a gaz megfojtsa, s aztán egyre nagyobb eréllyel tört a napfény felé, hogy beteljesítse ősei
álmát, az új élet megerősödését. Megjegyeztem magamnak ezt a helyet, aztán egy ásóval felszerelkezve
visszatértünk gyerekeimmel, immár a fáért. Hatalmas, erős főgyökeret eresztett ebben a gazban, kénytelen
voltam félméternyire átvágni. Féltem, hogy megsínyli ezt a brutálisnak tetsző beavatkozást, de valami őserő,
valami meghatározhatatlan, de megérezhető „élni akarás” folytán az otthoni földben ismét erőre kapott,
meggyökeresedett. (Valahogy így lehetünk mi is, az ittenieknek „gyöttmentek”. Erős, mélyre eresztett
gyökereinket valaki, vagy mi magunk „átvágtuk”, de élni akarásunk és erős hitünk által
meggyökeresedtünk újonnan választott „szülőföldünkben” és sarjakat, lombot, termést már itt hozunk.)
Fiam rögvest magának akarta ezt a fát. Így lett aztán ez az új szerzemény a „Gergőfa”. 
A másodikat, a „Katafá”-t már mi magunk neveltük magról. Hatalmas termésű, ám mégis vékony héjú diót
kaptunk ajándékba rokonainktól. Finom, kellemes ízű béle hamar fogyott, az ültetést meg kellett ejtenünk,
mielőtt végleg megettük volna mindet. Néhány év s már akkora, mint a „Gergőfa”. Aztán, ahogy jöttek a
gyerekek, már szinte hagyománnyá vált a faültetés. A „Sárafa” sajnos kiszáradt. Hangyák lepték el még
csenevész szárát, vastag, gyengítő odút rágtak bele, kirágták az „életet” belőle. Nem tulajdonítottunk ennek
babonás jelentőséget. Konstatáltuk, majd Sára választott magának másik fát, egy hetvenhat éves fenyőt. A
napokban a tavaszi takarítást végeztük az udvaron. Eszter lányom megcsodálta a két szépen gyarapodó
diófát s megkért, hagy ültessen ő is diót. Kis kezeivel kaparta ki a gödröt neki, gondosan betakargatta, kis
karókkal körülvette, gyermeki hitével megöntözte. Így az „Eszterfa” épp most van születőben.

Egy régen írt haikum jut az eszembe mostan:

„Fát ültettem már. 
Várom a gyümölcseit. 
Nekem van időm.” 

 

Kocsis József: Diófa



Eltűnt egy fa, nyoma veszett, és most semmi sincs a helyén, csak
valami furcsa hiány; diófa volt, tudni vélik sokan, akik a Péter utca
felől teljes életnagyságban láthatták; a csúcsát látni lehetett a Mátyás
Flórián utca túloldaláról is, a ház fölé magasodott, megszokták, hogy
ott van, erre most meg nincs ott, és nincsen sehol, mintha csak
káprázat lett volna, pedig emlékeznek rá, szó sem lehet érzéki
csalódásról, ott volt az mindig -

ez a vén diófa, ha embernek teremtődik történetesen, a találkozásuk
idején méltóságteljes, nagy nyugalmú, szeretni való öregember lehetett
volna, ráncokkal szabdalt, mélyen barázdált bőrével tiszteletet
parancsoló nagyapó forma öreg, barátságos és megközelíthető, föl lehetett volna kapaszkodni az ölébe,
összekucorodva hallgatni a lélegzését, és figyelni csendben, ahogyan lehelete cirógatóan meg-meglebbenti a
közeli jószagú dióleveleket; fának teremtődött azonban, és ez nagy jótétemény volt számunkra, mert így
ágai közt megbújhattunk, fejünk fölé árnyékot feszített a fullasztó hőség ellen, ha nyár volt, ősszel meg,
amikor megrázva ágait kis szelet kavart velük adakozó jókedvében, a lábunk elé hintette koppanó-csörrenő
dióit; néhány szemet közülük betakart száraz levelekkel: jusson belőlük a hóolvadás utáni ínséges időkre,
meglepetésül -

eltűnt egy fa, odalett végképp (Nem látott valaki egy öreg diófát valahol?) különös ismertetőjele, hogy ágain
gyerekek csimpaszkodnak, meghúzódva a tárt karok öbleiben, elvegyülvén megférve békességben más
lomblakókkal -

elgondolom, hogy egyik éjszaka, amikor a legsűrűbb az ágak között a sötét, akkor történhetett valami:
előbb talán csak néhány levél szabadult el a hirtelen támadt szélben, aztán a légáram szívóereje elragadta
sorjában valamennyit, és átemelte a magasabb szomszéd ház tetején a gerincen túlra; később apróbb
gallyak szövedékét repítette utána a megdühödött förgeteg; a nagyobb ágak reccsenve szakadtak le, s hogy
a vastag törzzsel mi történt, nem tudhatja senki, csak az bizonyos, hogy reggelre már nem volt a helyén,
érdesen őrlő fogaival fölmorzsolta az egyetlen éjszakányi sötétség leple alatt eszeveszetten fölgyorsult az
idő, és a széthulló morzsákkal, huss, szerterepültek a kert szolgálatkész madarai, a cinkék, verebek,
fecskék és rigók nagy csapatokban; lehet az is: a köd szívta magába, ráterült vastagon, gomolyogva, mint a
vágott dohányként újságpapírba csavart száraz diólevelek kesernyés füstje, és amikor felszállt, nem volt
már alatta semmi, csak valami fanyar illat, anyagtalan emléke a zöld dió keserű szagának, elkeveredve a
nedves avar kipárolgásával; meglehet, nem is éjszaka történt, egy havas téli napon inkább: halk hó esett,
nedves és kövér pelyhek szálltak az ágak között, előbb az ágvégeken telepedtek meg ringatózva, később
nagy, puha fészkeket építettek az erősebb gallyak öbleibe, kirajzolták az ágak vonalvezetését fehérrel, és a
törzset is bevonták hóval: olyan lett egészen, mintha az öreg diófa szobra állna ott megformázva hóból, épp
úgy, mintha hóember volna, csak éppen hófa volt, állt szikrázva, gyönyörűn, megállott fölötte a Nap; amikor
aztán az olvadás ideje eljött, az ágakról gyöngyszemek hullottak alá és széjjelgurultak, és amikorra elolvadt
egészen, akkor látszott csak, hogy a hó alatt nem volt semmi a fából, a fás részek fölszívódtak mind a hó
kusza rajzolatába -

csak azért is jó volna erről valami bizonyosat tudni, hogy arra, miként lehetne a dolgot visszacsinálni, fény
derülhessen; talán a hóval kellene próbálkozni: ha olyan puha és tapadós hó esne megint, hogy abból
hóembert lehetne építeni, hatalmasat, akkor hófa építésébe fogni sem volna lehetetlen: életnagyságban volna
lehetséges összetapasztani hóból az öreg fa mását, összegyúrni a törzset legelőbb, aztán a lombkoronát
tartó ágszerkezetet, ahogyan volt valamikor is, híven őrzi az emlékezet, amikor akár nagyapó formájú,
szeretni való öregember is lehetett volna a vén fa, ha történetesen embernek teremtődik - és amikor már
fölismerhetővé válnának emberi vonásai, láthatnánk csodálkozva, hogy mintha Horváth Béla öregapánkat
formázná, így, öregapósan, miközben tudnánk jól, hogy nincs ezen csodálkozni való igazából, hiszen az a
csoda, ahogyan ő most előjött, semmi ahhoz a csodához képest, amikor régen egyetlen nagy fuvintással
képes volt ellobbantani a villanyégőt, többször is akár, úgy, hogy kialudt a fénye, csak fújnia kellett rá
messziről, igazi csoda volt ez, csalás nem lehetett, hiszen a kapcsolótól gyanakvón messze parancsoltuk, és
anyánk vigyázta is nagyon, rajta tartotta a kezét, nehogy titokban elérje s lekattintsa csalárdul; erre nem
lehetett módja, mégis folyton kialudt a villanykörte fénye, ahányszor kértük: fölfújta borpiros arcát,
eperorra ragyogott, és úgy ragyogott a két nevetős szeme is hozzá, hogy nagyon kellett szeretni, és hiába
lett sötét, a ragyogás ezen is átjött, és kirajzolta az alakját, hogy ölébe kapaszkodhassunk s a térdén ülve



elmajszolhassuk az összeroppantott héjak közül elővarázsolt friss dióbelet, ami elmaradhatatlan
ajándékképpen megjárt nekünk, valahányszor látogatóba megérkezett hozzánk a nagyapánk -

az öreg diófa visszavarázslásának, persze, lehetséges sokkal kevésbé körmönfont módja is, ezt - miután
előbb akvarellel próbálkozott s nem sikertelenül - Tibor öcsém eszelte ki: magról kelt diócsemetét vitt haza
tőlünk, és elültette azt a Bakonyban meghúzódó tanyájuk udvarán, Jásdon; amikor először kilevelesedett a
koronás fácska a ház előtt, oldalra kucorodva, ötvenévesen, öcsém körbefeküdte a csenevész törzset, hogy
árnyéka alá egész testével beférjen; mára - ki hitte volna, pedig csak tíz év, ha eltelt azóta - kényelmesen
elférünk lombja alatt valahányan, még a hegyi kapaszkodókon megfáradt Suzukinak is jut hely az
árnyékában, hogy magát kiszuszogja a visszaindulásig; kedvtelve nézegetjük a vastagodó törzset,
fölsandítunk az ágak közé is, latolgatva: hány év kell még, hogy megbírjanak az ágak, ha közébük följutni
kedvünk szottyanna, meg persze - mert előrelátó az ember -, hogy szükség esetén hova támaszthatnánk
majd akkor a létrát. 

 

Kőművesné Nyáry Márta: Hazaköltöztetett diók

Amikor a hőn szeretett nagynéni Düsseldorfba követte férjét, és
kislányait szülőfalujában, vagyis Bánátban hagyta, nem kalandvágyból
fogta a bőröndöket, hanem a teli munkakedv, a biztos megélhetést
ígérő jövőkép indította útnak.

Pár évig gondtalanul alakultak a dolgok. Nyáridőben hazalátogattak a
férjével. Mi, kislányok már akkor Barbie-szerű babát kaptunk és
hatalmas Milka csokit. Minthogy nem törődtünk azzal, hogy a csoki
papírján a boci lila, azzal sem törődtünk annyira, hogy a nagynéni
igazán boldog-e. Bár annak látszott. Szüleim mondogatták is: ,,Ez a
Bözsi már másodnapra megszépül, miután hazajön.''

Azután egy őszbe hajló időben, amikor a nagynéni a
gyümölcsösünkben sétált, lehajolt pár szem dióért. Melengette,
simogatta, szagolgatta őket. És betette olyan földmorzsásan a drága
bőrtáskájába. Maga elé mondta azokat a sóhajokat, amelyek a német földön csupán óhajként maradtak
meg a szívében: ,,Hiányoznak a kisoroszi diófák, meg ez a sok akác. Hiányzik Kikinda főutcájáról a
hársfaillat, és hiányzik a dinnye, a töpörtős kacsasült. Hiányzik a magyar nóta, a magyar szentmise, a kis
Szent Teréz szobra a templomból...'' Elvitte a maroknyi diót, hogy a düsseldorfi kertjében egy bánáti
diófasort ültessen. Elmondása szerint az ottani kertszomszédja jót nevetett rajta; mondta is, arrafelé diófák
nem nőnek. De ő mégis elültette. Harmadnapra a kis kertjéből kutyák kikaparták a magot. Ő dacosan
összeszedte. Becsomagolta és hazaküldte, hogy legalább egyet ültessünk el kedvére. Legyen neki is egy fája,
ha más egyebe már nem is maradt Kisoroszon. És érdekes, ahogyan aggódott a mára már óriássá nőtt
diófáért, olyan gondot viselt szeretett szülőföldjéről. Heti egy alkalommal telefonált, külön takarítást vállalt,
hogy tömöttebb zsebbel térjen haza az ajándékozás kedvéért is. Mi meg gyűjtöttük neki az összes délvidéki
magyar újságot, vettünk neki könyveket, Gion Nándort, Csépe Imrét és Herceg Jánost nagyon szerette. Sőt
egy halom régi Mézeskalácsot is sikerült kéz alól beszerezni a német földön született unokájának.

Arról nem is szóltam, amikor megalakult a VMDK, mennyire lelkesedett. A Hírmondót elküldtük neki, ő
meg hazahozott egy hangkazettát magyar hazafias versekkel, dalokkal. Bíztatott, hogy játsszam le
tanítványaimnak...

Tervezte, hogy nyugdíjas éveiben hazaköltözik. Mert megpihenni az ősi fészekben lehet, vagy ahogyan ő
mondta; ,,Ahol magyarul mondják a Miatyánkot''.

Azután egyszer, útban hazafelé, Bécs környékén baleset érte. Kóma. Hónapokon át hosszú élet-halál harc.
Most ott pihen egy távoli ország temetőjében.

Nagynéni után sokáig nem találkoztam olyan emberrel, aki sok száz kilométerre bánáti szülőföldjétől, szinte
epekedéssel ragaszkodott volna ősi fészkéhez. Aztán férjem megismerkedett Csonka Sándorral a szajáni



plébánián. Elragadtatással beszélt az 1965 óta Párizsban élő, tiszaszentmiklósi születésű magyar emberről,
akinek ma is a legfőbb szívügye a vajdasági magyarság sorskérdése. Megismerkedésünkkor nagynénim
hazaköltöztetett pár szem diója jutott eszembe, mert éreztem, Csonka Sándor diófái sem Párizsban nőnek
az égig, hanem a szurkos bánáti földben.

A legutóbbi találkozásunkkor, ami talán szeptemberben lehetett, Csonka úr halomnyi újsággal tért be
hozzánk. Nemcsak a francia és német sajtó velünk foglalkozó példányait hozta el, hanem a Nyugaton,
Kanadában és USA-ban megjelenő újságokat is. Pedáns tanuló mintájára pirossal aláhúzta a vajdasági
magyarok helyzetével foglalkozó írásokat és mély elemzésbe kezdett a várható, a kiérdemelt és
megvalósítható politikai helyzetünkről. Mivel rövid volt az idő, érintette annak lehetőségét, hogy nyugati
magyarokat, vagyis azok képviselőit haza kellene hívni egy találkozóra: meg kell beszélni, miként tudnának
rajtunk segíteni. Mert a lökés, egy erős szívzörej hiányzik, mondta, és végsőképpen beépülhetne a
hétköznapjainkba a kitárulkozás, az egymásért való szorosabb törődés. Önmagunk kis várában, a
védőbástyák mögött gubódzunk, jelentette ki mosolygósan. Maga után hagyott néhány nyugati újságot,
Wass Albert-verset... Így tett Csonka Sándor, aki a Magyar-Francia Baráti Társaság elnöke, aki a
Magyarok Világszövetségének tagjaként szót kér érdekünkben a világban, aki tavaly igyekezett
megszervezni néhány rendezvényt Párizsban a vajdasági magyar kultúra ízeiből.

Minap felhívott bennünket. A telefon visszhangzott, ami némiképpen zavart. De amikor Csonka Sándor ízes
beszédét meghallottam, valamint lexikális informáltságát a délvidéki helyzetről, nagyon boldog voltam.
Arról is értesült, hogy Csókán Jasura Tivadart pappá szentelték. Mondta is, örüljünk hiszen, még
gazdagabbak lettünk lelkiekben. És szóltunk a nyári tervekről, amikor Csonka úr bejárja majd Vajdaság
falvait, városait. Már most megéreztem, miként hozza majd a derűlátást, a pezsdítő kedvet, az erős
támasztékot a nemzeti megmaradásért. A Csonka úr ereje aztán bennünk él egy jó ideig: tervezgetünk,
szervezgetünk. De egyszer csak megtorpanunk, mert szellemi állványaink még nagyon gyengék.

De mi itthon vagyunk, és gondot viselünk az idegenbe szakadtak Bánátban terebélyesedő diófáiról. 

 

Lelkes Miklós: Nézőpontok

Egy lusta ember nem törődött diófáival, így azokról ősszel nem dióverő
póznák verték le a nagyszemű diókat, hanem azok a szél jóvoltából
jutottak le, heverésztek a fűben.

- Kár! Kár, hogy nem minden ember ilyen gondos, derék, varjúszerető
ezen a környéken! - dícsérte a kert gazdáját az egyik feketetollas
madárvitéz.

A többi varjú egyetértett vele. Vitték a diót, csemegéjüket.

A falun pihenő, "őszölő" bölcselő másként látta a dolgot, így szólt barátaihoz:

- Látjátok, ha már Márton bácsinak nincs is kedve leszedni vagy leszedetni fáiról a diót, legalább
odaadhatná a termést másnak. Így az a sok pompás dió mind a varjaké lesz! A többiek bólogattak,
helyeseltek, egyetértettek vele.

Kétféle vélemény, de mindegyik okát megtalálhatjuk, ha elgondolkodunk azon: ki mondta, - és miért. Nem
csupán dióra, varjúra, valamint emberre érvényes ez a kis történet! 

 

Molnár CS. Attila: Éjközépi látomások...



A diófalevél már hulltában is éppen olyan, akár öregapám öregségtől
összezsugorodott kézfeje - gondolja egy éjközépi órán a kettős életű
Idegen.

A félálom szivárványos, csalóka vizein hajózik még, miközben
hallhatja a dohányszín, holt pergamenkézfejek halk-halovány
csörrenéseit a dérliszttel teliszórt, elfehéredett anyaföldön.

A diófalevél már odafönt, az egyre gyérülő lombsátrában is csaknem
olyan, akár az én öregapám öregségtől összezsugorodott, bőven
erezett keze feje - gondolom magam is szorongva és megdöbbenve eme
éjközépi órán kettős életemet elemezgetve-latolgatva...

- Úgyse, mégse ültetek diófát! - jelentette ki venyigevékonyka szomszikám, a csontos Öregember. - Nem
ültetek, mert hét esztendő múlva teremne, ám hol leszek én már akkor!

- Ültess te csak diófát bátorsággal! - biztatgatja élete párja, a kérdőjelforma Öregszüle. - Ültessél csak,
majd az évtizedek gyümölcseit a fiaink meg az unokáink fogják élvezni. Ha meg életed fonala hosszabbra
nyúlna ki, belőle tested köré még fakabátot is szabathatnak majd a maradékok...

- Talán mégis tenéked vagyon igazad - bólogat az Öregember éppúgy, akár ennek a mostani diófának a
lemeztelenített lombozata az északi szélvihar beretvája alatt. - Igaz is, miért ne ültetnék diófát? -
töprenkedik árnyalak szomszikám még az élet kerítésén innen, avagy túl.

A félálom csalóka vizein, a káprázat és a képzelet fodrain-habjain hajókázom ezen éjközépi órán, ám
hervadó kertemből más, egyéb neszek is beszüremlenek hozzám.

A szomszi hatalmas fekete kandúrja zászlóként lobogó farokkal, foszforeszkáló smaragdszemekkel,
csontszínű karmokkal gyúrja-karmizsálja a diófám kérgét, látomásszerű bőregér csapong egyre az ágak
között, elkóborolt gerle reszkető szárnyakkal telepszik le a lombkoronafészkébe.

És ekkor hirtelen megered az ólmos, jeges eső.

Most nem kíséri égiháború, nem cikkannak kékszínű istennyilák, ez az eső csöndes, áztató, országos, illő az
évszakhoz.

- Tudod, csillagom, a fának is van lelke - mondja mélységes meggyőződéssel, homlokát ráncba rántva másik
szomszédom, a gölődinszemű ácsmester. - De még a holtnak hitt fának is lelke vagyon, mivel
gerendakorában akkorát bír csavarintani magán, hogy kiemelheti még a kőházat is sarkaiból...

Hallgatom továbbra is az éjszaka neszezéseit. Az esőkopogást, a szél neki-nekivaduló nyelvelését
kéményemben, kályhám parazsából a szikrák csillagszóró-pattogását, a közeli-távoli kutyák vad
vinnyogását.

- Meddig tart még vajon ez a gyötrelmetes éjszaka? - kérdezi tőlem a kettős életű Idegen, az immáron
jócskán meghasonlott, hétszernősült cimbora.

- Talán a legelső aranytorkú nagymadár, a kövér kokas kukorékolásáig egészen - felelem az álom
mozgóképeivel.

Ezalatt kertemben a diófalevél egyre-másra zörög-börög, akarva-akaratlanul is halottaimra
emlékeztetvén...

S akkor egy közeli hajnalhasadtakor reárontott a fagy kaszája, letarolta a meggémberedett rózsákat, le a
szépséges krizantémokat, megdermesztette a gömböcskehasú pókokat is.

- Roppant kegyetlennek tűnik ez a kaszavillogás! - állapítja meg az Idegen, a szomszikám pedig átszól a
kerítésen:

- Aranycsillagom, mégiscsak érdemes volt diófát ültetnem! - s ekkor bőszen és büszkén fölkukorékol a



hajnali aranykokas a látomásszomszédom delejes udvarában... 

 

Molnos Lajos: Csendélet őszidőben

Ősz van újra. Megjött egy újabb őszünk.

Üldögélek a kókadozó kedvű, langyos hangulatú kertben, a hét végi
házunk kertjében; ebben a vásárolt, nem a gyermekkori, nem a régi
kertben. De hát, kert ez is, falusi kert. Lelkemnek kedvessé a
másfélszázévesnél is bízvást öregebb diófa teszi. Üldögélek hát a
kertben, az öreg diófa, diófám alatt. Nem kell el-kihúzódnom alóla, ha
azt akarom, hogy a puha őszi napfény rám essen, melengessen:
vetkeződik az öreg fa, ágai közt így bőven beesik a napfény az alatta
üldögélőkre. Sirr-surr... pilinkélnek alá a hatalmas, tenyérnyi, barna
diólevelek. Mintha kedvét lelőn, játékosan, rám is ejteget egy-egy
levelet a fa. Játékosan, mondom, mert úgy tűnik nekem. Pedighát aligha örömében, játékos kedvében
pilinkézteti lefelé leveleit a vén fa, mely mindenegy lehullatott levél híján egyre kopárabb lesz,
vénségesebbnek tetsző, már-már csúf is, lehangoló, elszomorító látvány is. De úgy tetszik, diófám nem
gondol mindezzel, pergeti leveleit, bölcs-nyugodtan, belenyugvással, nem kapkodva — "végzi" most is a
soros teendôjét: a levélhullatást.

Gyermekkoromban vált szokásommá a fák "jellemzése". Akkoriban azt "játszottam", hogy kertünk
mindenik fáját hozzáhasonlítottam valakihez: családunk valamelyik tagjához, valamelyik szomszédhoz,
rokonhoz, ismerőshöz. Az egyik szilvafát például úgy láttam, hogy "megszólalásig" olyan, mint örökké lótó-
futó, perpatvaros, pereszlen nagyanyám. A kertünk végében gubbasztó, vén, szikár, komor-mord tölgyfa
"világra" olyan volt, mint a felső szomszédunk, a rideg, szófukar, gyermektelen Józsi bá’. A terebélyes
("nagyszoknyás"), szaporatermésű ribizkebokor kihez is hasonlíthatott volna az én gyermeki szememben
máshoz, mint a vélünk átellenben lakó Ágnes nannyóhoz, kinek mesélő szavait éppúgy szerettem, mint
ribizkebokrunk vidámpiros-édes bogyóit; s ki mást is formázhatott volna a ribizke mellett terpeszkedő
egresbokor, ki mást, mint Ágnes nannyó férjeurát, a szúrós szavú, sörte-bajszú Gergé papót. A kapunk
mellett, a kerítésen áthajoló almafa hovatovább egyre inkább édesanyámhoz lett hasonlatos képzeletemben,
"ki" mintha mindig-engem-várón hajolna át a kerítés fölött, kitartón, fáradhatatlanul szemlélődve lefelé a
Felszeg utcán, avagy felfelé a Bízek irányába, hogy időben és elsőként vehessen észre, mikor a
kanyarulatból, hazafelé igyekvőn, előbukkanok...

Úgy rászoktam akkor erre a magamnak kitalált játékféleségre, hogy később is, felnőttként is mindenféle-
fajta fát "jellemezni" szoktam. Például néhai Rebi ángyónkhoz hasonlatosnak látok egy kicsit még ma is
minden barackfát, miként meggy- és cseresznyefát is. Vagyis: kissé fuzsitusnak, meggondolatlannak,
jólelkunek és hiszékenynek is, "akiket" így aztán gyakran érhetnek csalódások, bánatok, fájdalmak. Mert
lám, alig sarjadván a tavasz, ezek a kedves és fuzsitus, hiszékony fák máris úgy vélik, hiszik, hogy már
nyugodtan, boldogan lehet rügyet hajtani, virágot bontani, hogy aztán ők lehessenek az elsők, akik édes
termésükkel megajándékozzák az embereket. És lám, mi lesz nem egyszer is e boldog sietség, hiszékenység
és örömszerző igyekezet fizetsége?! Már zsenge virágjában elpusztítja a leendő, a megálmodott zamatos-
édes termést egy-egy sunyi fagy. És milyen szomorú s szomorú látvány, édes Istenem, nyár elején,
nyárderekán az üresen álldogáló gyümölcsfa!... Az almafa, lámcsak, már sokkal óvatosabb, jobban
meggondolja a virágzást, igyekszik nem elsietni, nem elhamarkodni a dolgát, a leendő termés biztonsága
végett — s még így is, még eme gondos óvatosság közepette is hányszor, de hányszor megjárja ő is!

Minden kerti fáink közül, nekem legalább is úgy tetszik, legbölcsebb, legmegfontoltabb és legnyugodtabb a
diófa, akárcsak nagyapám volt. Nem kapkod, nem siet, nem hiszékenykedik soha. Nyugodtan, türelmesen
várja ki a maga virágzásának-virágoztatásának is az idejét. A barackfa, cseresznyefa, de az almafa is már
jócskán elhullatta virágját, amidőn a diófa végre "munkához lát": elkezdi szépen rügyeit kibontani, s
kivirágoztatni virághoz alig hasonlítható virágait, ezeket a zöld kis hengerecskéket. Ha éri mégis
kellemetlen meglepetés ôt is, az már nem az ő körültekintésén múlott-múlik soha, hanem csakis a természeti
menetrend felborulásán.



Ide s tova másfél évtizede figyelem ezt az én kedves, öreg diófámat. Még soha nem vétette el a "lépést", még
soha nem siette el a dolgát; süthetett a tavaszeleji nap hétágra, komorkodhatott az ég, zimankózhatott a
május — ő mindig pontosan tudta, megérezte, mikor van a rügybontás, virágzás ideje. Így hát a termés sem
maradott el egyetlen őszön sem. (E mostanin sem marad el.)

Tűnődtem nem egyszer: honnan e bölcsesség a diófában, ez a nyugodt türelem? Az idők tapasztalásai
"súgnak" neki? De hát akkor a többieknek, a többi fának miért nem "súg" ez a tapasztalás?...

Ülök a vén diófa, diófám alatt. Bágyadt, langyos ősz vesz körül. Egy idő óta szorongásokat, sunyi-kis
bánatokat permeteznek reám az ilyen szelíd, nyárias, nyarat utánzó-alakoskodó őszi napok, mikor szép
lassan kiürül a kert is, kiürül a határ is, amikor a dolgok befejeztetnek, a termésen már nem lehet többé
"igazítani": azt, annyit és olyat kell begyűjteni, amennyi és amilyen van.

Nézek egy eltájolódott, tétován és céltalanul ődöngő dongót a száraz kórók között, s valami elbúsuló,
lemondó, kesernyés hangulat kezd rámderezni észrevétlenül. Aztán elibém táncikál egy hulló diófalevél, még
mintha illegne-billegne is egy kicsit játékosan előttem, a kódorgó dongót is eltakarván; aztán földre hull. És
alighogy földet ér, máris ott libeg helyette az újabb levél. És így megy ez jó darabig. Mintha tényleg játszana
az öreg fa, vagy mintha kitalálta volna, hogy a magányos dongó látványa szomorúsággal tölt el, búslakodó
hangulatokkal, s így mindenáron láthatatlanná akarja tenni a céltalanul ődöngőt. Felnézek a diófára.
Cseppet sem tűnik sem szomorúnak, sem magányos-elárvultnak csupaszodó ágaival. De hát miért is
szomorkodna? — tűnődöm. Az idei esztendőben is megteremte bőven a diót, tikkadt nyári napokon hűs
árnyékot adott — szóval, mindent elvégzett annak rendje és módja szerint, s mindent a maga idejében. Most
pedig — ősz van, s ennek jött el az ideje: a levélhullatásnak (is). És most ezt végzi; bölcsen, nyugodtan,
minden sietség, kapkodás és riadalom nélkül; úgy, ahogy illik. Még mintha mosolyogna is a közeli szilvafán,
amely az eleddig egyetlen csípős hajnalt követően szinte kétségbeesetten zúdította földre összes megsárgult-
barnult, vagy féligzölden megaszalódott, zörgősre sírült levelét, mintha még emlékét is el akarná felejteni a
csapodár nyárnak. Most pedig ott áll kopáran, megcsúfolva, megvénülve s megrémülve is. És mintha szólna
is hozzá öreg, bölcs diófám: "Miért ez a riadalom, kétségbeesés, öcskös?".

Szinte magam is riadtan, menekítve kapom el tekintetem a csupasz, hirtelen megcsúfolt-megvénült,
levetkeztetett szilvafáról. "Miért ez a riadalom, nekibúsulás, öcskös?..." — egy újabb diófalevél libeg,
táncikál előttem játékosan, majd lassan, könnyedén földre hull. Lassan, halkan, könnyedén, akár egy
sóhajtás... 

   

 

Móra Ferenc: Dióbél királykisasszony

Bimbószájú Böske húgommal nagy vásárt csaptam a minap.
Megvettem tőle a szépen szóló körtemuzsikáját. Mégpedig azért
vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s
még délben is fújta az asztalnál.

Még azt is a körtemuzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos
csíkból, nem kér többet belőle.

- No - mondom -, én meg nem kérek már a körtemuzsikából.

- Nem is adom, ha kéred is - fújta Bözsike kevélyen a szépen szóló muzsikát.

- No, pedig én tudnék olyant, amiért nekem adnád - évelődtem vele.



- Olyan nincs - rikoltotta a gyönyörű muzsika.

- Hátha olyan babát adnék érte, amilyen még sohase volt?

Már akkor a kezemben volt a drágalátos muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy meg ne bánja a
vásárt a gyönyörűm.

No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába.

- No, gyere, bácsim! Nézd meg, hogy milyen babám nincs még.

Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk, még eggyel annál is több. Volt azok közt szolgálóbaba is,
kisasszonybaba is, de még bárókisasszony baba is.

- Hej, szegény világ, vetett ágy, mi lesz ebből! - sóhajtottam el magam, mikor Bözsike az ezüstbe öltözött
babáját előhúzta.

- Ez a grófkisasszony baba - mutatta be büszkén.

Meghajtottam magam, és azt mondtam a grófkisasszony babának, hogy még olyan szépet sohase láttam,
mint ő.

- De már ilyent ne mondj, bácsim! - duzzogott Böske húgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról.
Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta.

- Ez a hercegkisasszony baba!

Ijedtemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbószájú Böske húgom.

- Csak még királykisasszony babám nem volt - ezt szólta. - Azt adj nekem, bácsim, a körtemuzsikáért.

- Hát majd körülnézek a világban - ígértem meg Böskének, s egész délután törtem a fejem, hol vehetnék én
királykisasszony babát. Még tán most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De azt törtem
ám, mégpedig nagy szemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában.

"Nini, hátha lehetne is!" - ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában
felnyitottam, a fölső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára.

- Így ni, készen volt a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak - biztattam magamat.

A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezd diót be kell pólyázni, egy szem borsót ráerősíteni, annak orrot,
szemet, szájat festeni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy
öröm nézni. Megérdemli, hogy diribdarab selyemből függönyt is szerkesszen az ember a kocsijára.

Nem telt bele félóra, már odahúztam az asztalon a babakocsit Böske húgom elé.

- Itt a királykisasszony baba.

Böske kerekre nyitotta a csillagszemét.

- Micsoda királykisasszony ez? - kérdezte gyanakodva.

- Hát dióbél királykisasszony.

- Úgy már igen - nyugodott meg a babák királynéja.

Ez csakugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet. 

 

Móra Ferenc: Öreg diófák alatt



Mosolygó egével, langyos szellőivel, csörgő ereivel, menyasszonyruhás
fáival, bimbózó virágaival, dalos madaraival nagyon szép az ifjú
tavasz. Csupa ígéret, csupa reménység. Csupa bizakodás, csupa
vágyakozás az ember lelke.

Szép, szép a tavasz, hanem azért mégis jobban szeretem én az olyan
derült őszt, mint ez a mostani. Olyan nyugalom árad el az egész
világon, mintha az Isten lelke lebegne felettünk, aki betöltött
mindeneket az ő áldásával. Aki nemcsak ígért: adott is, nemcsak
reménységet bimbóztatott: gyümölcsöt is érlelt.

Igaz, nem olyan vidámkék most az ég, mint tavaszon, hanem fátyolos a
mosolygása, mint az öreg emberé. Álmosan hunyorgat a napocska. Sebaj, rászolgált a nyugalomra,
megérlelte tüzével aranyszemű gabonánkat.

Igaz, lustán csacsog, és köddel takaródzik a patakocska, mely az új-malajdoki malmot hajtja. Sebaj, hadd
pihenjen el szegény, elvégezte a dolgát. Aranyszemű gabonánkat lánglisztté őrölte, lesz kalács a rácson, ha
jön a karácsony.

Igaz, leperegnek virágaink, s úgy ingatják ágaikat a fák, mintha kezüket nyujtanák a búcsúra. Sebaj,
kigyönyörködtük magunkat a virágok pompájában, s méhecskéink telehordták mézzel a kaptárt.

Piros gyümölcsüket, édes gyümölcsüket ideadták a fák: hadd pihenjék ki magukat a jövő tavaszig!

Tis is, öreg diófáim, aludjatok szépen. Öreg szemem megnyugoszik derék törzseteken, hatalmas
koronátokon, mely annyiszor betakart esőben, napsugárban. Úgy álltok itt, mint őrszemei a falunak, mely
alattatok nevekedett. Megvagytok erőben, egészségben, nem hiányzik közületek csak egy, a Matykó fája.
Azt kivágtam: belőle faragtam koporsót Malajdoki Mátyásnak, mikor munkás élet, boldog öregség után
magához szólította az Úr az égi mezőkre...

Hanem azért nem maradtam magam. Körüllebeg azoknak a képe, akiket szerettem, s körülvesznek azok,
akik szeretnek: Új-Malajdok népe.

Aztán van itt még valaki, aki velem van lépten-nyomon, soha el nem marad tőlem. Most is itt hever a
lábamnál, s nézi, hogy írok. Csuri, a nádi róka. Oda se néz öreg barátom annak az elkésett sárgarigónak,
amelyik Dióbél fájáról rikoltozik rám:

- Kell-e dió, fiú?

Eredj, bolondos rigó, eredj! Nincs már dió se, nincs már fiú se. Öregember vagyok, s hálát adok az
Istennek, hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.

Megírtam az életem történetét, mielőtt a jó Isten pontot tenne utána. Lehet, hogy nem olyan érdekes, mint
amilyennek én látom, de egyet meg lehet belőle tanulni: hogy nincs boldogság ezen a földön csak annak, aki
embertársait szereti. 

 

Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa



Az öreg diófa alatt legjobban szerettem ülni kisgyerekkoromban, ma
sem tudom bizonyosan, miért. Dió nem termett már rajta, már nyár
derekán sárga levelek aranyesője pergett le róla, zuzmós, mohos ágain
énekesmadárka nemigen pihent meg. Volt nekik hova szállni, virágos
bokrokkal megáldott gyümölcsfákkal telis-tele volt az udvarunk.

Hát hiszen nem mondom, nem haragudtam én az almafára se, a
császárkörtefákkal meg különösen szerettem barátkozni, hanem azért
az én fám mégiscsak az öreg diófa volt. Azt hiszem, azért szerettem,
mert én olyan kicsi voltam, ő meg olyan nagy. A legnagyobb az egész
kertben. Én ugyan akkor azt hittem, hogy az egész világon ez a
legmagasabb fa, és hogy ennek a hegyiből már be lehet látni a mennyországba.

Mindenféle ákombákom is volt belevésve az öreg fa derekába, s én azokon nagyon sokat elnézelődtem.
Girbegurba betűk, nagy papmacska-hernyók gyanánt feketéllettek a fa kérgén, s az édesapám mindnyájáról
tudott valami történetet. A karjára emelt, ha jó kedve volt, s néha sírva, néha nevetve mutogatta a furcsa
bemetszéseket.

- Ezt a szívet én vágtam bele nagy deák koromban. Bele is tört a bicskám. Azt Pista bátyád faragta, emezt
meg az Ágneska nénéd. Hát ezt a csillagot látod-e? Azt még nagyapónak az édesapja véste, mikor én
akkora voltam, mint te most. Nézd, ott meg egy törött kard van a fába vágva, bilincs van a markolatán. Ezt
nagyapó vágta bele, mikor bujdosott a szabadságharc után, mint honvédtiszt.

Édesapámnak ilyenkor mindig könnyes lett a szeme, én meg mindig elnevettem magamat.

- Nem hiszem én azt - csóváltam meg a buksi fejemet.

- Mit, te?

- Hogy azt a rajzot nagyapó csinálta volna. Hiszen az van a legmagasabban. Létrán se érne nagyapó odáig.
Hiszen ő is olyan kicsi, mint én vagyok.

- Kis oktondi vagy te - adott barackot a fejemre édesapám.

De én tudtam, hogy nagyon okosan beszéltem, mert nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is tudott már
másképp járni, csak botra támaszkodva. Nem is igen járkált különben, csak üldögélt a nagy karosszékben.
Jó időben a tornácon sütkérezett, szeles, esős napokban a kályha mellett. Mióta az eszemet tudom, sohase
láttam, hogy dolgozott volna. Csak eregette a füstmacskákat a nagy tajték-pipából, és nézegetett mindenféle
régi könyveket, amikbe cifra papirosok voltak raggatva. Ezeket Kossuth-bankónak hívták, és nagyapó igen
szerette simogatni őket. Ilyenkor föl is csillogott a szeme mindig, bár máskülönben fáradt és szomorú
szokott lenni a nézése. Egyszer hallottam is, ahogy vacsora után fölsóhajtott:

- Pihentető Isten, mikor vetsz nekem ágyat?

És akkor nagyon elcsodálkoztam azon, hogy édesapám is, édesanyám is sírva borulnak nagyapóra, és addig
csókolgatják a kezét, míg csak el nem mosolyodik nagyapó.

- Ugyan mért uralják úgy? - tűnődtem magamban. Sehogy se tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért olyan
nagy úr ez a nagyapó. A legnagyobb az egész házban. Mindig őtőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd.
Mindenki kezet csókol neki. Ha elszendereg, mindenkinek lábujjhegyen kell járni. S a velőscsontból én
mindig csak a felét kapom a velőnek, a másik felét a nagyapó pirított kenyerére teszik.

Nekem bizony sehogy se ment a fejembe ez a dolog, s egyszer, mikor az édesapám séta közben azt kérdezte
tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ki is mondtam a szívemen valót:

- Nagyapó szeretnék lenni.

- Ugyan miért? - mosolyodott el édesapám.

- Azért, mert az semmit se dolgozik, mégis mindenki az ő kedvét keresi.



Édesapám elkomolyodva nézett rám.

- Hát aztán te azt hiszed, hogy ez nincs rendjén?

- Én nem tudom - mondtam egy kicsit megszeppenve. - Te azt szoktad mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is
egyék.

- Igazad lehet - fordult el az édesapám, s hamarosan befejeztük a sétát.

Délben csak hárman ültünk az asztalnál. Nagyapó elkocsikázott valami régi barátjához.

- Most az egész velő az enyém lesz - örvendeztem előre, s csak akkor vettem észre, hogy nekem nem is
terítettek. Rózsás kis tányérom, aranyos kis poharam nem volt az asztalon.

- Hát énvelem mi lesz? - kérdeztem hüledezve.

- Te most nem kapsz ebédet, igazságos Mátyás - kanalazta édesapám a leveskét. - Aki nem dolgozik, ne is
egyék.

- De én még nem tudok dolgozni - borultam szívszakadva az asztalra.

- Nagyapó pedig már nem tud dolgozni - simogatta meg apám a hajamat. - Belátod már, buksi, hogy milyen
oktalanságot beszéltél?

Megszégyenlettem magam, és most már nem esett jól az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy
megcsókolhassam nagyapó kezét. Kérdeztem is, mikor jön haza.

- Mire az öreg diófát kivágjuk, akkorra itthon lesz.

Tán azóta se éreztem olyan fájdalmat, mint akkor.

- Nem engedem, nem engedem az öreg fát! - borultam az apám elé.

- Miért, fiacskám? Levelei úgyis hullóban, ágai száradóban. Ezrivel termette száz esztendőn át a
gyümölcsöt, egyet se terem már. Öreg fa nem haszonra való.

- Az öregségéért kell megbecsülni - hajtottam le a fejemet.

Mire fölemeltem, akkorra mögöttem állt nagyapó is, s ahogy a szívére ölelt, szépnek, nagynak,
méltóságosnak, égig érőnek láttam, mint az öreg diófát. 

   

 

Nehrer Lajos: A hűséges diófa



- Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem a diófa a legkedvesebb fám.
Nemcsak azért, mert a legszerényebb valamennyi fa között a kertben,
nem kíván permetezést, különösebb törődést, mégis bővebb terméssel
hálálja meg, ha száraz időben megöntözik. És minden gyümölcsnél
hálásabb a dió, mert egész éven át kitart. A cseresznye, az őszibarack,
a szőlő napjai meg vannak számlálva, a dió hűsége azonban megmarad
egyik terméstől a másikig, néha még tovább is. Mondhatnám
végigkíséri az embert egész életén át.

Nekem gyerekkori karácsonyaink jutnak róla eszembe. Nem mintha
nem lett volna más gyümölcs is a fenyő alatt, például narancs meg sok
minden más finomság. De a dió is mindig ott volt. Nem hivalkodva.
Tartózkodón, mintegy a háttérbe szorulva, de kötelezően ott volt még
a süteményben is. Ott se versenyzett a csokoládéval meg a
tejszínhabbal, nem, nem volt rá szüksége, hisz olyan természetes volt
és nélkülözhetetlen.

A fája meg a mélyen lehajló ágas-bogas lombja, amely alatt oly jó elüldögélni, minden más gyümölcsfától
megkülönbözteti. Népes családoknak nyújt árnyékot, s mivel hosszú életű, nemritkán egész nemzedéket
ölelnek át dédapástul és unokástul barátságosan lehajló ágai. Régen, mikor még nem hulladékanyagból
gyártották a bútort, a kiérdemesült öreg diófa ott maradt a családi körben asztal, ágy meg szekrény
formájában. Komoly, mégis meghitt, meleg, barna színével s évgyűrűivel meg gyönyörű erezetével hozta
vissza olykor borongósan az elmúlt időket.

Nekem két diófám van. Egyik az udvarban az ajtó mellett, mely még egész fiatalon túlnőtt a háztetőn, s egy
másik fiatalabb fa az udvar mélyében. Ennek valóságos sátorformája van a földig érő ágaival. Róla minden
évben le kell vágni néhány ágat, hogy járni lehessen alatta. Az öreget nem bántom. Hadd nőjön,
terebélyesedjen kedvére, s hozzon minél nagyobb termést. Tavaly nem dicsekedhettem vele, alig másfél
kosárnyit adott. Az idén úgy látom, alaposan kipótolja majd, mert fürtökben pompázik rajta a dió, bőséges
szüretet ígérve. Nem győzzük majd leverni és összeszedni, annyi lesz a gyümölcse. Miért mondtam el
mindezt? Mert ilyenkor az örömömben mindig egy kis bánat is vegyül, mintha egyszerre lennék tanúja
születésnek és halálnak, s eszembe jutnak a költő szavai: "Ágas-bogas vén diófaÚgy hasonlítasz az
emberre!Minél jobban meg vagy áldva,Annál jobban meg vagy verve." 

 

Schmidt Egon: Búcsúzás

Az öreg diófa utolsó levelét is rég leszaggatta már a goromba őszi szél.
Ott hever a sok sárgán megpöndörödött levél a fűben. Furcsán
zizegnek, amikor megállok közöttük. Mintha sóhajtoznának.

Nézem a lemeztelenített ágakat, a csupasszá vált gallyakat, amelyek
között most már akadálytalanul fütyülhet át a hideg északi szél.

Az egyik ág végén egyetlen szem dió csüng. Himbálódzik a szélben,
dacol az ősszel és az elmúlással. Valaha szép zöld köntösét rég
levetette már, ráncos csonthéját sötétbarnára áztatták az egymást érő
esők és az éjszakák párás, hideg lehelete. Megbújt a levelek között az
őszi napsütésben, és elkerülte a hosszú póznát szüret idején, a
lombhullás után patirkáló varjak pedig talán nem tudtak hozzáférni a kinyúló ág leghegyén. Pedig a károgó
fekete madarak szeretik a diót, őszidőben mindig látom őket zsákmánnyal a csőrükben a mező felé repülni.
Ott azután addig csapkodják, addig kalapálják, míg enged a kemény csonthéj, és a varjú hozzájut falatnyi,
de jól megérdemelt lakomájához.

Megfonnyadt és sötétpiros színt kapott az árokparti vadrózsa bogyója és a kökény hamvaskék termése is
ehető már, amióta a dér végigcsókolta. A bokrok alatt kókadtan hervadoznak a fűszálak, megtört a héjakút
büszkén felmagasló szára a parton, és eltűntek a nyáron körülötte hintázó karcsú potrohú, ezüstös szárnyú



szitakötők is.

Megyek a tágas réten át céltalanul. Az ősz hangulata, a búcsúzás és az elmúlás üzenete mindenütt megérinti
az embert.

Tengeliccsapat húz el mellettem. Hullámvonalban repül a sok tarka madár, meglepi az árokpartot, ahol
száraz bogáncsok magaslanak ki a többi gaz közül. Halkan beszélgetve, sárga tollaikkal integetve fejtegetik
a bogáncs apró magjait. Néha annyian kapaszkodnak egy-egy szárra, hogy az szinte a földig hajlik a rajta
ülő madarak súlya alatt. Azután megriadnak valamitől, egyszerre rebbennek a magasba, és szorosan
összetartó csapatban repülnek tovább az árok mentén.

Nagy csapat bíbic repül át felettem. Véletlenül vettem észre őket, olyan szokatlanul némák így őszidőben.
Fordulnak egyet a rét felett, már-már azt hiszem leereszkednek, de azután gondolnak egyet és
továbbszárnyalnak dél felé. Most látom csak, hogy két hegyes szárnyú lile is repül velük. Útközben
találkozhattak valahol.

A rét sarkánál, nem messze onnan, ahol már a mocsár kezdődik, terpeszben álló vastartókon vezetékek
húzódnak. Ezek a kemény huzalok minden ősszel és tavasszal valóságos hóhérai a környék madarainak.
Amikor a vonulás megindul, tucatszám lehet találni a földön madarakat, amelyek a drótoknak repülve
pusztultak el. Különösen az éjszaka vonuló fajok közül szednek sok áldozatot a vezetékek, de a fiatal, még
tapasztalatlan gólyák, ölyvek néha fényes nappal is nekirepülnek, és holtan vagy szárnyaszegetten hullanak
a mélybe.

Talán száz métert mentem a vezetékek alatt, amikor a vízityúkot megpillantottam. Ott feküdt a fűben, jobb
szárnya természetellenesen kinyújtva, csőre szögletében piros vércseppel és felnézett rám. Nem is rémülten
már, inkább a mindenbe beletörődök csendes megadásával. Amikor lehajoltam hozzá, erőtlenül oldalt
fordult, megpróbált lábra állni, ép szárnyával verdesett egy kicsit, azután megint visszahanyatlott a nedves
fűre. Elfelejtette a menekülést, elfelejtett mindent. Nem akart mást, csak megpihenni.

Szegény kis barnatollú vízityúk! Vándorútra készült, valahova a dél-európai mocsarak felé, azután a sötét,
csillagtalan éjszakában nekiütközött a drótvezetéknek. Az alig megkezdett vándorút véget ért.

Valahogy elment a kedvem a kirándulástól. Egy nagy kanyarral visszafelé fordultam. A kertek alján az öreg
diófát már messziről megláttam. Csupasz ágai ide-oda himbálóztak az egyre erősödő szélben, de a kinyúló
szélső gallyról hiányzott a dió, amelyet alig egy órája megcsodáltam. Keresni kezdtem a földön a levelek
között, de nem találtam. De leesett-e egyáltalán? A kertek fáin mindenütt varjak üldögéltek, ott sétáltak a
felásott ágyások között és az elfonnyadt, oldalra dőlt virágokon. Talán egyiküknek mégis sikerült úgy
fordulnia a levegőben, hogy nagy fekete csőrével lekaphatta a diót? Vagy kemény szárnytollaival verte le és
nyomban utánaereszkedett a földre még mielőtt eltűnhetett volna a száraz levelek között? az egyik varjú a
kerítés oszlopán, kinyújtott nyakkal, hosszasan károgott. A szél egyre erősödött és egy váratlan rohammal
kis híján elvitte a kalapomat. Nyögtek, hajladoztak a diófa most már valóban csupasz ágai. A felhők alatt
vadludak húztak dél felé. Szabályos V betűjüket nem tudta megbontani a szél. Magasan repültek, kiáltásaik
csak foszlányokban érkeztek a földre. 

 

Szecsődi Leó: A diófa és a mogyoróbokor

Nagyon régi időkben történt, amit most elmesélek. Élt egyszer egy vén
diófa. Egy dombtetőn állt, gyökerei mélyre lenyúltak a földbe, a
környéken terelgető pásztoremberek sem tudták, mióta áll már ott. --
Emberemlékezet óta -- mondogatták, s azt is, hogy talán egyidős
magával a dombbal. Ez a dombtetőn álló öreg diófa uralta a tájat.
Odafentről nézte, mi történik a lenti síkon, és ahogy egyszer így
nézelődött fejedelmi magányában, azt látta, hogy lent a mezőn egy
csenevész mogyoróbokor hajtott ki.

Ez még azokban az időkben volt, amikor a mogyorónak nem volt héja. Nem borította az a kemény csonthéj,



amit olyan nehéz feltörni, ami miatt manapság nem szabad a fogainkkal próbálkoznunk, mert beletörhet,
kalapácsra van szükségünk. Szóval a mogyoró annak idején még csak úgy nőtt az ágak végén védtelenül, a
belső magvát kínálva, azt a finom, puha magot, amit megeszünk. Kiszolgáltatottan állt ez a cserje a
viharoknak, a madaraknak, amelyek könnyen megcsipkedhették, hiszen nem védte a csonthéja. Még a
kukacok sem a diófa felé araszoltak, hiszen a dió kemény héján átrágni magukat fárasztó munka lett volna,
hanem a kis mogyorócserjét vették célba, annak gyümölcsét dézsmálták.

Látta a vén diófa, hogy így ez a mogyoróbokor nem sokra viszi. Féltette is szegény rokonát, mert minden
nyár végére, kora őszre, mire beérett volna sok-sok gyümölcse, a felét elverte a jég: lepotyogtak, a másik
felét megcsipkedték a rigók, a harmadik felét – ha beszélhetünk ilyenről egyáltalán – a kukacok vették
“gondozásba”. Elgondolkodott a diófa, hogy mit tehetne, de szomorúan kellett rájönnie, hogy nagyon
messzire áll a mogyorócserjétől, ezért aligha tud rajta segíteni.

Később azonban egy ötlete támadt, és az egyik ősszel, amikor a diófának különösen gazdag termése volt,
egy szem dióját lehullajtotta az ágról, ami gurulni kezdett lefelé a lejtőn, gurult, gurult le a domboldalon, s
végül leért a mezőre, ott is folytatta útját még egy darabon, majd a mogyorócserje mellett egy lyukba
belepottyant.

Aztán elközelgett a tél, lehullottak a kései esők, követte őket a korai hó, és leplével betakarta. A dió odalent
a föld mélyében álomba merült, tavasszal pedig kicsírázott és növekedésnek indult. Az első évben még
gyönge szára volt apró levelekkel, de ahogy teltek az esztendők, lassan akkora lett, mint a mellette levő
mogyorócserje. Ekkortájt elegyedtek beszélgetésbe egymással. A mogyoró panaszkodott: – Nézd meg
testvér, mi van velem. Nemsokára megöregszem itt a mezőn, és nincs egyetlen épen maradt magom, ami
földbe hullva utódom lehetne. Mert látod, jó neked, megvéd az a kemény héj a gyümölcsödön, nekem bizony
ilyen páncélom sohasem volt.

Erre a kis diófa így felelt a mogyorócserjének: – Figyelj rám, kezdd el növeszteni a gyökereidet abba az
irányba, amerre én állok, és én is elkezdem feléd növeszteni. Amint összetalálkoztunk, megpróbálom átadni
neked az erőmet.

Így is történt, a két kis fa gyökerei hétről hétre közeledtek egymáshoz, és egyszer csak két gyökér
találkozott valahol mélyen a föld alatt. Ekkor a diófából erő áramlott át a másikba. Képzeljétek el, a
következő tavasszal a kis mogyoróbokor azt látta, hogy miután a virágszirmai lehullottak, és gyümölcse érni
kezdett, valami világosbarna héj borította minden darabját, ami kezdetben még lágy volt, de egyre
keményebb lett. Majdnem olyan kemény, mint a dió héja. Bánata örömre fordult, mert hiába jöttek a rigók,
kopogtatták a csőrükkel, fel kellett adniuk a próbálkozást. Ez a mogyoró most nem lesz csemege,
gondolták csalódottan. Jöttek a viharok is, s bár néhány szem áldozatul esett, a legtöbb az ott maradt az
ágakon. És bizony még a kezdő kukacok foga is beletört a héjába.

A diófa viszont azon a nyáron olyan gyümölcsöket hozott, amiket nem fedett csonthéj, mert átadta az erejét.
A gerezdek védtelenül álltak a diófa ágain, a szomszéd fánál kudarcot vallott madarak, s egyéb ellenségek
hamar fölfedezték s azt pusztították. Ahogy eljött az ősz, és a mogyoróbokornak beérett a termése, a ő
satnyulni kezdett. Elsárgultak a levelei, lehullottak, s a következő tavasszal ki sem nyíltak újból: a diófa
elszáradt. Ezt látva a mogyoróbokor elszomorodott, hogy a barátja föláldozta magát azért, hogy őneki
csontpáncélba rejtett gyümölcse lehessen.

Miközben búslakodott, egy hang szólította meg. Az öreg diófa, amely még mindig a dombtetőn állt, így szólt
hozzá: – Ne búsulj, testvérem, hiszen én, akinek a fiam volt az a kis diófa, ma is itt állok és örülök, hogy
segíteni tudtam rajtad. Nézd, ágaim változatlanul a régi gyümölcsöket termik majd, amiknek nem árt vihar,
se szél, sem állatok. A fiam átadta neked az erejét, és ezután a világon minden mogyoróbokor és -cserje
olyan lesz, mint te. A te utódaid fogják benépesíteni a földet. Örülj ennek!

A mogyorócserje megvigasztalódott, s a kétféle fa leszármazottai mind a mai napig jó barátok. 

 

Várszegi Tibor: Van a kertemben...



Van a kertemben egy nagy diófa, alsó levelei szinte a földet érik. A
tűző nap, a legyek és a szúnyogok elől ide szoktam elbújni, mert a
diófa természetétől fogva távol tartja a meleget és a bogarakat. Csak
könyvet viszek oda magammal, így a diófa alatt olvasni vagy aludni
szoktam. A minap arra ébredtem, hogy az akác virágjain
gondolkodom. Eszembe jutott, hogy amikor annyira gyerek voltam,
hogy még több csillagot láttam az égen, mint a földön embert, nem
tudtam, mi az az akácfavirág, mert csak az agacsiról hallottam. És,
amikor gyerek voltam, és még nem tudtam, hogyan s miért kerültem
az utcára, nem volt szükségem arra sem, hogy ismerjem az agacsi
nevet, mert megenni anélkül is tudtam. 
A diófa alatt félálomban az is eszembe jutott, hogy írhatnék egy mesét a szegénylegényről, aki néhány kiló
diófalevél pálinkafőzőben készített párlatával elmenne a Falanszterbe szerencsét próbálni. A szegénylegény,
aki akár lehetnék én is, gyomorerősítő és vérnyomáscsökkentő kapszulákat, no meg rovarriasztó krémet és
hűsítő sprayt készíthetne belőle. Hogy próbát tegyen, elmenne a laboratóriumba, ahol a párlatban kimutatná
a galluszsavat és az inozitot, az ellagsavat és a juglont, a csersavat és a juglandin-alkaloidát, mert bizony
ezek felfedezése nélkül hiába akarna meggazdagodni, a párlatból készült termékeket nem engedélyeznék
sem gyógyszernek, sem kozmetikumnak, így megvásárlásukkal nem tudnák vagyonos emberré tenni őt
azok, akiknek nem adatott meg, hogy diófájuk legyen. A szegénylegény, aki a Falanszterben a fényszmog
miatt még annyi csillagot se látna az égen, mint gyerekkorában, mehetne haza dolgavégezetlenül, ahol
ugyanúgy addig élne, míg meg nem halna, mint a Falanszterben. 

   

Magyarra fordított novellák

Ivanka Hergold: Az éneklő diófa

Amikor nagyanyó férjhez ment, az övé lett egy egész hegy.

- Azt kezdesz vele, amit akarsz, ameddig a szem ellát, mostantól kezdve mind a tied - mondta neki nagyapó
és mosolygott hozzá.

És micsoda birtok volt az! Pompás legelői voltak, akkorák, hogy ha hátratekintett szénagyűjtéskor, hogy
mennyit végzett, az első boglyák közönséges kis vakondtúrásoknak látszottak. Erdei akkorák, hogy ha
egyik-másik disznaja kiszökött az ólból, bottal üthette a nyomát, még jó, ha maga is el nem tévedt keresés
közben. És gyümölcsösei olyan bőtermőek, hogy gyümölcs mindig volt bennük kora nyártól kezdve az első
hóig. Három forrásuk is volt, kettőben a két fia horgászgatott, mindegyik a magáéban, a harmadiknál meg,
a domb tövében, a házuk állt. És roppant birtoka mellett volt még egy óriási vén diófája is, melynek lombjai
közt éjjel-nappal ott ücsörgött nagyapó. Bizony nem tudta szegény nagyanyó, mi a keserűbb, a zölddió héja,
vagy a puszta gondolat, hogy vajon sikerül-e lecsalogatni nagyapát a fáról ebben az életben; eddig még nem
sikerült: pedig elmúlt a tél, amikor be kellett fűteni a cserépkályhába, el a tavasz, amikor ki lehetett csapni
a birkákat a zsenge hegyi legelőre, a nyár, amikor egymaga kaszálta le a szénát, és el az ősz is, amikor úgy
érezte, hogy maga alá temeti a cséplésre váró búza nagyapó nélkül!

Hogy is történt az egész, tépelődött magában nagyanyó utóbb. Ha én azt tudnám, hogyan, és miért, s
töprengett tovább szüntelenül, mit jelentsen ez, és, persze, hogy mitévő legyen...

Amúgy eléggé kellemetlen volt az egész... Jöttek a szomszédok: Aggyisten, hogy s mint, szép időnk van, csak
kitartson, hát a gazduram merre van? Mondja azt, hogy gazduram biz odafönt kuksol a diófán,
harmonikázik és esze ágában sincs többé lejönni onnan?

Úgy történt, hogy egy szép napon egyszercsak eltűnt... Nagyanyó éppen dagasztott... Egyszerűen kisétált az



ajtón. Nagyanyónak még meg is fordult a fejében, hogy ez alighanem ő lehet, pedig igencsak halkan
lopózott ki... Már javában rakta befelé a kenyeret a kemencébe, amikor a kisebbik fia megrántotta a
kötényét:

- Écsanyám, écsapánk fölmászott a diófára...

- Eriggy mán - szidta a gyereket -, hisz az még akkor is morog, ha az asztalhoz kell leülni, nemhogy csak
úgy szó nélkül fölmászna a diófára. Azt a fát két ember is alig éri át, majd pont a kurtalábú apátok...Miket
nem beszélsz, te imposztor!

Aztán berontott a konyhába a nagyobbik fiú is:

- Gyüjjék má, écsanyám, écsapánk fölmászott a diófára, ott kuksol és vigyorog.

Nem, ez nem lehet igaz, mondta magában, kimegy már, maga jár utána...Hát valóban, ott ült az öreg a diófa
hegyében, látta a fapapucsa talpát meg a zöld nadrágját és a vihogó hangját is jól hallotta:

- Mindened megvan, öreganyám, ami a szíved vágya volt! Mi ketten kvittek vagyunk!

Nagyanyónak még a lélegzete is elállt. Mi ütött most egyszerre ebbe a félnótásba?

- Mindjárt kész a friss kenyér, gyere már le, te! - kiáltott rá, merthogy igencsak dühös volt.

- Mindened megvan - hajtogatta az öreg - ami a szíved vágya. Már én többet nem eszek a te friss
kenyeredbül, meg a darakásádbul se, meg a más főztödbül se, és beszélni se fogok többet - mondta, aztán
elkezdte nyekergetni a harmonikáját, és játszotta rajta attól kezdve éjjel-nappal azt a két trallalát, amit
tudott.

Nagyanyó továbbra is kijárt a diófa alá, ó, még sokáig kijárt, hónapokig, annyi mondanivalója volt nagyapó
számára. Elmondta vagy százszor, hogy naplopó, hogy soha életében nem is volt egyéb, s most már nem is
lesz, hogy ilyen hitvány férjet még nem hordott a föld a hátán és hogy nem is szereti már.

- Annyi baj legyen - szólalt meg egyetlen egyszer nagyapó.

Mire nagyanyó:

- Hát segítettél szénát kaszálni egyszer is? Eszedbe se volt. Segítettél szénát szárítani? Egy fenét! Segítettél a
disznókat hajkurászni az erdőben, vagy leölni valamelyiket? Nem biz a! Hevertél a kuckóban, az ördög
vinne el...Segítettél learatni a rozst? No, ugye! Csak nyekergetted ezt a vacak hermonikát, azt is olyan
gyalázatosan, hogy minden kalákásasszony faképnél hagyott, magamra maradt a sok munka... Segítettél
fölszántani, vagy elvetni a hajdinát? Nem segítettél! Ültél a mogyoróbokor árnyékában, oszt törted a
mogyorót... Leszedtél te már életedben egyetlen körtét is, úgy, hogy ne magad etted volna meg? Ugye, hogy
nem! Két szál szalmát keresztbe nem tettél ebben a házban - mondta most már szipogva - minden rám
maradt...

Nagyapa nem szólt semmit, csak préselte a harmonika fújtatóját.

Nagyanyó kezdetben gyapjút tömött a fülébe, meg a gyerekeknek is gyapjút tömött a fülébe, hogy ne
hallják, s ne kelljen örökké arra gondolniuk, milyen elvetemült apjuk van.

- Hát écsapánk merre van - feledkezett meg magáról olykor valamelyik gyerek.

- Eh - mondta ilyenkor nagyanyó - imádkoznál érte inkább, te tökfej, hát hol a nyavalyában volna, mint a
diófán!

És csak törte, törte a fejét, miért éppen őket veri a sors, hisz gazdagok is, mindenük megvan... Valami jel
lehet, vagy mi, tépelődött erősen és szakadatlanul, mitévő legyen, márcsak a gyerekek miatt is, mondta
magában, ami engem illet, egy öreggel több vagy kevesebb a háznál... de a gyerekek... valamit csak kéne
tenni.

- Nektek kettőtöknek meg - intette a fiúkat -, semmi bámulnivalótok odafönt, megértettétek, az ott fönt a



mumus, nem madár, és el ne járjon a szátok mások előtt, hogy hol az apátok!

Nagyanyánk akkor még életerős, gömbölyded, szemrevaló asszony volt, nagyon bántotta a dolog. Mihaszna
frátere! És épp velem történik ilyen! Mért éppen velem? Hiszen gyere csak le, te csirkefogó, majd
megmutatom én neked! De hát ha egyszer nem jön! Álmatlanul hánykolódott az ágyában, fölverte a
béreseket az istállóban, a cselédlányt a padláson, cukkolta a kutyákat, ugassák föl a diófán békésen
szendergő nagyapát... Miért? Miért? Rohadt disznó, szidta dühösen, mert hogy nem férhetett hozzá, ó, te
vadbarom, rágcsálta elkeseredetten a hajfonatát...És meggyújttatott minden gyertyát, minden
petróleumlámpát a házban, majdcsak meglátja az a bitang, ahogy le-föl járkál egy szál fehér rékliben a
szobájában, a ház előtt, a diófa alatt...Nagyapa azonban rá se hederített...

Munka persze akadt bőven, s nagyanyánk dolgozott is feszt, a szolgákkal, a gyerekekkel együtt. És
mindenük megvolt a házban, több is, mint amennyi kellett: egyre több és több gyümölcs rohadt meg
szedetlenül, a birkák sántikálva várták be a telet, és nem volt aki megegye a temérdek mézet, amit a méhek
hordtak össze egy odvas fába.

Nem, nem adta fel mindjárt, azt nem lehet mondani... Előbb megpróbálta szépszerivel: odakészített neki egy
kis rétest a fa alá, egy kis mézet, némi meleg gyapjúholmit télire, édeskörtét, sonkát, kolbászt... A
zsémbelést is abbahagyta.

- Nesze, vedd csak el, aztán gyere szépen haza, ne vacakolj már!

Nagyapánk azonban nem kért nagyanyó jótéteményeiből, egy fia adományt el nem fogadott.

Aztán egy hétig el nem mozdult a diófa alól és egyre hajtogatta:

- Gyere már le, no! Hogy éljek így egy szál magamban, épkézláb férj mellett? És a két gyerekkel nem
gondolsz, te istentelen?

Nagyapa azonban szemlátomást nem gondolt senkivel, csak harmonikázott, ha éppen nem aludt vagy
énekelt.

Egy napon magához szólította nagyanyánk a szolgákat:

- Gyertek csak, üljetek le, vegyetek kenyeret, meg ami jó falat van az asztalon - kínálgatta őket szívélyesen.
A béresek meg a cselédlány ettek-ittak derekasan. Nagyanyánk közben tett-vett a konyhában, ne lássák,
milyen nehezére esik az egész.

- Idefigyeljetek, emberek - szólalt meg aztán mégis -, van-e olyan köztetek, aki ne akarna meggazdagodni?
Ugye nincs! Nahát, én ezt az egész hegyet odaadom annak, aki lehozza az uramat a diófáról, élve, persze,
tudjátok, milyen a falu nyelve, fiatal vagyok még, itt az ember helye mellettem, ha másért nem,
madárijesztőnek, nem igaz? Élve, épkézláb lehozzátok nekem és gazdaggá teszlek benneteket!

A béresekben meg a cselédlányban megpezsdült a tettvágy. Hiába no, egy hegy az nem akármi! Sokáig
tanakodtak, ez egyik ezzel hozakodott elő, a másik azzal, végül oda lyukadtak ki, hogy nem volna rossz
próbát tenni valami helyre fehérnéppel... Jó, rendben van, a nacsasszony igazán gyönyörű, és kívánatos is,
persze, de ki tudja, hátha az öregnek megváltozott a gusztusa, mióta odafönn tanyázik a diófán...
Mindenesetre nem árt megpróbálni... nem igaz?

A béresek meg a cselédlány akkora tüzet raktak, hogy csak no! Fogadtak egy botcsinálta zenészt, az húzta
a talp alá valót, volt ott malac- meg báránysütés, eszem-iszom, nótaszó... Nagyapa oda se bajszolt.

- No, nacsasszony - mondták akkor nagyanyánknak -, mennyék be most kegyelmed a házba, mi pedig
megtesszük, amit lehet.

Nagyanyánk alaposan kicsípte magát az estére, így hát szomorúan vonult be a házba és sírva nézte az
ablakból, mire mennek a béresek meg a cselédlány a nagy furfangjukkal.

Akkor a legszebb lánynak le kellett vetkőznie. Meztelenül ugrándozott a tűz körül, de a nagyapánk
pillantásra sem méltatta. Szótlanul ücsörgött fent a fán és el-elszundított időnként.



Nagyanyónak rég volt ilyen jó álma. No, mondogatta magában, csak túljártam az eszén, nem lehet engem
csak úgy... Reggel aztán leforrázva tapasztalta, hogy nagyapánknak esze ágában sem volt lejönni, bármily
hízelgő véleménye volt is nagyanyánknak önmagáról. Dúlt-fúlt mérgében, le-föl viharzott a házban, a
pincében, belekötött az élő fába is, nem csoda, hogy egy idő után sorra elhagyta minden bérese és
szolgálója.

Időközben a gyerekek is fölcseperedtek valamelyest.

- Idefigyeljetek - mondta nekik nagyanyó egy este míg a kályha körül üldögéltek -, látjátok magatok is,
hogy nem boldogulok egyedül. Nincs más hátra, nektek kettőtöknek kéne lecsalogatnotok apátokat, az ő
kölykei volnátok tán, ha jól tudom... Mindenki itt hagyott, a szomszédok kinevetnek bennünket, hogy a ház
ura a diófán lakozik, apátlan árva lesz mindkettőtökből, ha ki nem találtok valamit... Felsóhajtott... -
Mintha kezdene már egészen madárformájúvá lenni, nem vettétek észre? Levegőn él meg dión az
ördögfajzatja... Ti meg, ha sast, karvalyt vagy kányát le tudtok ütni a fáról, mért ne tudnátok öt is? A ti
apátok, nem? Megölni azért nem kell, azt azért nem, vigyázzatok, hogy annyira amennyire, de azért
épségben maradjon!

- Vigyázunk, écsanyám, vigyázunk - ígérték meg a fiúk, aztán napokon, éjszakákon át tanakodtak erőst,
hogy kéne lecsalni az apjukat a diófáról.

- Écsanyám - döntöttek végül néhány nap elmúltával -, a legjobb lesz ha kegyelmed most egy pár napra
elmegy hazulról, majd mi elintézzük a dolgot, ahogy kell, kegyelmedért, meg magunk végett is.

És nagyanyó valóban elment hazulról málnát s gombát szedni.

A két fiú kiment a diófa alá.

Előbb komoly szóval próbálkoztak:

- Écsapám - mondták - nem látja kend, hogy kezd nevetségessé lenni, gyüjjék már le az ég szerelmére!

Odafentről semmi válasz.

- Gyüjjék már le - kérlelték sírva, merthogy gyerekek voltak még.

Fent most megszólalt a harmonika.

- Écsapám - bömbölték immáron - gyüjjék le, mert ha nem, mi ketten megöljük kendet! - És bömböltek
tovább és taknyukat a nadrágjukba törölték.

Megint semmi.

- Tényleg megöljük! - mondták és igyekeztek szörnyű ijesztőknek hatni, hisz tudvalevő, hogy egy édesapát
nem lehet csak úgy megölni.

- Écsanyánk elmegy a háztól, a szomszédok meg csúfot űznek belőlünk, hogy nem megyünk egyről a
kettőre, mert écsapánk odafent kuksol a diófán... Hall kend bennünket, écsapám? - És sírtak, szipogtak és
bömböltek odalent.

Föntről egy kis szellő meg némi zeneszó jött csak.

- Akkor pedig most kivágjuk a diófát - kakaskodtak a fiúk. A dió tudvalevően igen kemény fa, a gyerekek
meg kicsik voltak még, nemigen boldogultak vele, épp csak belefűrészeltek egy kicsit a háncsába.

- Écsapám - kérlelték - gyüjjék már écsapám, segítsen kend kivágni ezt a diófát, amin kuksol...

Az öreg jót nevetett odafönn és ismét nyekergetni kezdte a harmonikáját.

- Megálljon csak, megbánja kend! Úgyse bírja sokáig, ne reméljen kend ezentúl semmi jót tőlünk, egy jó
szót nem kap, annyi szent. Mert mi ketten most elmegyünk a háztól... tudja meg kend... Viszünk magunkkal
egy kis kenyeret meg húst és világgá megyünk...Mondja meg kend écsanyánknak, hogy ne féljen, nem



halunk éhen... Hát akkor Isten áldja... Most kvittek vagyunk.

Azzal elmentek világgá.

Amikor nagyanyó megjött az erdőből, mindjárt látta, hogy tárva-nyitva az egész ház, mint ünnepnap, meg
azt is észrevette, hogy se kenyér, se hús, egy falat se. Sírva fakadt és keserű átkokat szórt nagyapó fejére...
Aztán már az átkokból is kifogyott, kifogyott szegény a szóból is.

De a diófáról erre sem jött válasz.

És az udvart lassan fölverte a dudva.

Valahogy ekkortájt történt, hogy egy térítő érkezett a környékre. Nagyanyánk nagyon megörült neki.
Rajtam meg az öregen már úgyis csak a Jóisten tud segíteni, mondta, vagy valami jó misszionárius.

Hatalmas templom volt, jókora rét körülötte, és az egész csak úgy feketéllett az emberektől.

Nagyanyó szépen kicsípte magát, s ilyesformán hamar a térítő színe elé kerülhetett.

- Jóuram - kérlelte tisztelettel - segítsen rajtam.

- Segítek, és a Jóisten is megsegít - mondta kegyesen a csuhás férfiú.

- Nem tudom, látott-e már diófát, atyám - tért gyorsan a tárgyra nagyanyó -, a diófa egy borzasztó nagy fa,
és azon ücsörög immár évek óta az én hites uram, és nem akar lejönni az Istennek sem, csak hermonikázik
odafönn, és se eszik, se iszik, legalábbis úgy látom, és mégsem akar lejönni... Csaltuk már szép lánnyal,
mindennel... Nem és nem... Fiaim, szolgálóim sorra itt hagytak, mind elment a háztól, de az én uram csak
nem jön le, segítsen, atyám, ha egy mód van rá!

- Megpróbálhatom - hangzott a válasz a csuklya mélyéből -, egy kissé valóban bonyolult az ügy, de azért
megpróbálhatom. Tudja mit, öreganyám, holnap korán reggel fölkeresem magukat, aztán majd meglátjuk,
mire megyünk...

Nagyanyó rohant haza, felsikálta a konyhát, a bejárati lépcsőt, az egész házat, leszedte a pókhálót még az
istálló eresze alól is, felsöpörte az udvart és nem győzött mérgelődni, hogy így fölverte a dudva... Idejön ez
az ember, s mindjárt meglátja, hányadán állunk... Ha egyszer ilyen elhagyatott ez az udvar, hogy várja el az
ember, hogy csoda történjék benne?

Másnap kora reggel valóban beállított a hittérítő.

- Főzzön kend, öreganyám, egy jó kávét - mondta -, aztán majd meglátjuk, mit tehetünk.

Nagyanyó főzött egy bögre jó árpakávét, közben elsírta, elmesélte, mi történt, hogy történt... Mindened
megvan, ami szíved vágya volt, mondta neki az öreg...

- Istenkém, mit jelentsen ez? Fölmászott a fára, és mit neki, hogy más meg beleszakad a munkába... Fogta
magát, föl a diófára... és már évek óta le nem lehet csalni... tudja... És nem fogad el tőlem semmit: se
kenyeret, se tejet, se italt, se gyümölcsöt, semmit...tudja...és mégis megvan, megél odafönt valahogy... Csak
hermonikázik és nem szól egy szót sem... Azt már meséltem, ugye, hogy minden szolgálóm itt hagyott,
világgá mentek a gyerekek is, nem szívesen mondom, de már jószág sincs a háznál, mutatóba sem...
elbitangolt mind, esküszöm, még a macska meg a patkány, egér is egytől-egyig, atyám, én... én azt hiszem,
nincs is már teremtett lélek ebben a házban, csak jómagam...

- No, no, azért ott még nem tartunk, öreganyám - mondta a hittérítő -, hát a Jóisten odafönt? Róla
megfeledkezik kend?

- Igaz, igaz - pironkodott nagyanyó -, hiszen dehogy is feledkeznék én meg róla, ha egyszer lesegítené atyám
onnan a diófáról az uramat.

A hittérítő kilépett az udvarba.



- Na, hol az a diófa? - kérdezte.

- Ahun e, a lugas mögött - mutatta nagyanyó.

A diófa koronája dús zöldben pompázott, a hittérítő nem látott rajta senkit.

- Tudja mit, öreganyám - mondta -, én bizony nem látok odafönt senkit.

- Na hiszen, majd meghallja mindjárt - kuncogott nagyanyó.

A lombok közt azonban csak a szél neszezett.

- Az csak a szél - mondta szigorúan a hittérítő. - Figyeljen, jóasszony, fontosabb dolgok is vannak ezen a
földön a halálnál... Mikor halt meg az ura?

- Dehogy halt az meg, atyám, odafönt kuksol a fa hegyében, és a Jóistennek sem tudom lecsalni...
Megtettem már mindent, könyörögtem, fenyegetőztem, mindent, mindent, hiszen tudja, világgá mentek a
fiaim, a szolgálóim, a jószág; nem látja, hogy fölverte az udvart a gaz?

- Márpedig én nem láthatok ott embert, ahol csak diófalomb van.

- Na persze - adta meg magát nagyanyó -, kegyelmed tanult ember, kegyelmed csak tudja. Annyit azonban
megmondhatok, hogy ha most sem hallja, hogy vihog rajtunk odafönt, jobb, ha szedi is a sátorfáját.

- Bizony én nem hallom - morogta a hittérítő és szedte a sátorfáját.

Kije maradt még nagyanyónak, hogy íme, jószága, gyereke, mindenkije elhagyta?

- Az apjukom - mondta magában -, nem maradt már nekem senkim, csak az apjukom.

És világosan hallotta a harmonikaszót a fáról.

- Hogy lehetsz ilyen szégyentelen, hallod-e, hogy jelet sem adtál magadról, mikor itt volt ez a hittérítő?
Segíteni akart rajtunk, te meg úgy tettél, mintha itt sem volnál! Nagyon szépen kérlek...- suttogta -, hallasz
egyáltalán?

- Hallak hát - mondta nagyapó -, hogyne hallanálak!

- Akkor elárulod végre, miből élsz odafönt, ha egyszer semmit sem vagy hajlandó elfogadni tőlem?

A diófa azonban csak harmonikázott, és nagyanyó nem tudta, táncra perdüljön-e a gazos udvaron vagy
menjen el aludni, merthogy nagyon belefáradt már az egészbe.

Aztán mégis perdült néhányat az udvaron, de a gaz akkora volt már, hogy ettől is csak a bosszúsága nőtt.

- Látod, te mihaszna - küldött egy szemrehányó pillantást a lombok közé -, már táncolni sem tudok.

A diófa meg csak muzsikált, muzsikált.

Aztán az történt, hogy nagyanyó vetett még egy-két dühös pillantást a diófára, majd beleköpött háromszor a
markába: na, most megkapod a magadét, gondolta. Majd adok én a hermonikádnak!

Azzal fogta a nyilat, amivel hajdan indiánosdit játszottak a gyerekekkel és nekiszegezte a diófa
koronájának. Erős asszony volt, megedzette a sok munka, úgy röppent ki a vessző a nyilából, akár a
gondolat, s be, egyenest a lombok közé.

A harmonika nyikkant egyet, hörgött kettőt, aztán tarka, madártollhoz hasonló foszlányok kezdtek
hulldogálni a fáról a gyepre.

- Oh - mondta nagyanyó -, oh.

Fordította: Szilágyi Károly 



Tisztelt olvasó Kollégám, ennyit tudtam mutatni a diós irodalomból. De a diótémájú művek
kimeríthetetlenek.

Továbbolvasásra a Könyvtár könyveit ajánlom elsősorban. Fakultatíve.

De van más ötletem is. Megéheztünk. Nézzük meg, mit ehetünk.

   

Könyvtár

Ha öntelt lennék, mondhatnám, hogy egészen jó kis könyvet írtam a dióról. De ez nem lenne igaz. Tessék
megnézni, milyen sokan és milyen jókat írtak a dióról. Tessék megkeresni ezeket a könyveket a
könyvtárban vagy az antikváriumban. De tessék sietni, mert ezekre a könyvekre mások is vadásznak!

Ez itt csak egy virtuális könyvtár. 

     

    

   



   

  

  



  

 

 



  

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 







 





 

   

Idegen nyelvű versek

Vázlat: 
H.H. ter Balkt: Himnusz a diófához (holland) 
Jan Brzechwa: Dió (lengyel) 
José Chanly haikui (francia) 
Louis Codet: Dal a dióról (francia) 
Cowley verse a dióról (angol) 
ÇORBACIOGLU: Kedves diófa (török) 
ÇORBACIOGLU: Diófa voltam (török) 
Maximilian Dauthendey: Egy nagy diófa (német) 
Armand Got: A dió (francia) 
Josef Guggenmos: A diótörő (német) 
Heinrich Hoffmann: A diótörő dala (német) 
Peter Huchel: A régi parasztok ránk hagyományozták (német) 
Maria Jennewein: Az én diófám (német) 
Joa művésznevű 62 éves költőnő: A périgordi dióválogatók (francia) 
Erika Kiechle: A kis diófa (német) 
Jonathan Kneiff: Dióhéj (német) 
Dragan Kolundžija: Dió (horvát) 
Szergej Kombarov: Anyám diófát ültetett (orosz) 
Irina Landesz: A dió. Metamorfózis (orosz) 
Sauro Marini: A diófa (olasz) 
Lynn Martin: A diófa alatt (angol) 
Raphael Montpellier verse a diófácskáról (spanyol) 
René de Obaldia: A titok (francia) 
Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió (spanyol) 
Gérald de Palmas: Megmászni a fákat (francia) 
Maurice Rollinat: A három diófa (francia) 



Jennifer Sanfilippo: Nyári napforduló (angol) 
Andrij Sztojgora: Tejes-viaszos érésű dió (ukrán) 
Charles Trenet: Ki van a dióban? (francia) 
Pero Zubac: Dió (horvát) 
Ismeretlen szerző (német)  

H.H. ter Balkt: Himnusz a diófához

Hymne aan de walnotenboom

Blijf af van de vruchten van de walnotenboom, 
schud niet aan zijn takken en zijn stam, 

wie zich de vruchten toeeigent, wie beslag legt, 
liefdeloos, die zal het niet goed gaan. 

Wie de walnotenboom pijnigt, zal omvallen. 
Lang leve de walnotenboom, moge hij leven in vreugde. 

Hij is de eenhuizige rijkdragende. 
Hem kwaad berokkenen is er niet bij. 

Het zegel beschermt hem. Het onverzwakte schild houdt stand.

Niemand steelt van de walnotenboom. 
Die het wel doen die zullen zeker inslapen. 

Negen kruiden beschermen de walnotenboom. 
Fladder weg, ruisende spoken. 

Fladder weg, dertien plagen en pijnen. 
Es Yggdrasil moet wel een walnotenboom zijn. 
Helder zijn in voorjaar en zomer de bladeren. 

Blijf met je licht.

***

**

*

 

Jan Brzechwa: Dió

ORZECH

Miał pan rejent ze Zwolenia 
Twardy orzech do zgyzienia, 

Nim go rozgryzł do połowy, 
Stracił kieł i ząb trzonowy, 

Wreszcie krzyknął: "A to gratka, 
Proszę mi poszukać dziadka!" 

Przybiegł dziadek siwiuteńki, 
Twardy orzech wziął do ręki. 

"Opamiętaj się, człowieku, 
Nie mam zębów od pół wieku, 

Taka sztuka to dla wnuka, 
Niechaj służba go poszuka." 

Wnuk, wiadomo, był siłaczem. 
"Niechaj orzech ten zobaczę." 

Wziął go, włożył między szczęki. 
"Rzeczywiście, nie jest miękki!" 



Po upływie pół godziny 
Pot już spływał mu z czupryny, 

Wreszcie przerwał ciężką pracę. 
"Nie poradzę, zęby starcę, 

Ale znam kowala w mieście, 
Co ten orzech stłucze wreszcie." 

Posłał rejent po kowala, 
A już kowal się przechwala: 

"Dla mnie to jest rzecz nienowa, 
Jestem, panie, z Żelechowa, 

A wiadomo, że Żelechów 
Słynie z dziadków do orzechów." 

Huknął kowal wielkim młotem, 
A młot rozpadł się z łoskotem. 

Jęknął kowal: "Co za orzech, 
Żadna siła go nie zmoże, 

Twardy orzech do zgryzienia, 
Nie poradzę. Do wiedzenia." 

Poszedł kowal, a tymczasem 
Właśnie szła wiewiórka lasem. 

Do pokoju oknem wpadła, 
Orzech zgryzła, jądro zjadła, 

O czym rejent jak najprędzej 
Spisał akt w ogromnej księdze. 

 

José Chanly két haikuja a diólevélről:

Les feuilles se sont 
entendues pour tomber toutes 

ce matin, gelée

2 
Piteuses les feuilles 

du noyer au pied duquel 
picore une pie

(A két fénykép a költő felvétele, a haiku illusztrációja.) 



 

José Chanly két haikuja, a költő felvételével. Az első a diólevélen látott lepkéről szól, a második pedig a furcsa diófatörzsről.
Valahogy így:

A pillangó egy 
múlékony falevélen 

ő is úgy, mint mi

Furcsa természet 
a diófán szomorú 

tőkehal képe

 

 

Louis Codet: Dal a dióról

J'ai pelé la petite noix 
Dont j'ai cassé la coque blanche 
Entre deux pierres, 
La curieuse coque de bois. 
J'ai pelé la petite noix; 
On dirait un jouet d'ivoire, 
Un curieux jouet chinois. 



L'odeur fraîche et un peu amčre 
De ces grands bois 
M'a parfumé la bouche entičre ! 
J'ai croqué la petite noix, 
Ce curieux jouet chinois. 

 

Cowley verse a dióról:

"The Walnut then approached, more large and tall 
Her fruit which we a nut, the gods an acorn call: 
Jove's acorn, which does no small praise confess, 
T've called it man's ambrosia had been less; 
Nor can this head-like nut, shaped like the brain 
Within, be said that form by chance to gain, 
Or Caryon called by learned Greeks in vain; 
For membranes soft as silk her kernel bind, 
Whereof the inmost is of tenderest kind, 
Like those which on the brain of man we find. 
All which are in a seam-joined shell enclosed, 
Which of this brain the skull may be supposed. 
This very skull enveloped is again 
In a green coat, her pericranium. 
Lastly, that no objection may remain 
To thwart her near alliance with the brain, 
She nourishes the hair, remembering how 
Herself deform'd without her leaves does show; 
On barren scalps she makes fresh honours grow. 
Her timber is for various uses good; 
The carver she supplies with useful wood, 
She makes the painter's fading colours last, 
A table she affords us, and repast; 
E'en while we feast, her oil our lamp supplies; 
The rankest poison by her virtues dies, 
The mad dog's foam, and taint of raging skies. 
The Pontic king, who lived where poisons grew, 
Skilful in antidotes, her virtue knew. 
Yet envious fates, that still with merit strive, 
And man, ungrateful, from the orchard drive 
This sovereign plant; excluded from the field, 
Unless some useless nook a station yield, 
Defenceless in the common road she stands, 
Exposed to restless war of vulgar hands; 
By neighbouring clowns and passing rabble torn, 
Batter'd with stones by boys, and left forlorn." 

 

ÇORBACIOGLU: SEVGILI CEVIZ AGACI (Kedves diófa)



Sevgili ceviz agaci, 
Sevgililerin düşlerine nefes veren gölge oldun, 
Çeyiz veren sandik…

Sevgili Ceviz agaci, 
Vücudumun ilaci oldun, 
Evimin baş taci…

Sevgili ceviz agaci, 
Nazim’in şiirlerine, türkülerimize dize oldun, 
Masallarin, öykülerin, romanlarin vazgeçilmezi…

Sevgili Ceviz agaci, 
Eskiden baltalar ellerinde, uzun ip bellerinde arardilar kesmek için, 
Şimdi bulduklari yerde işmakinesiyle geçiyorlar üzerinden.

Sevgili Ceviz agaci, 
Işmakineleri emrinde, acimasizlik beyninde, 
Saldiriyor kentine, aldirmiyor kendine

Sevgili Ceviz agaci, 
Para için kendinden geçenler, 
Kendilerini yok ettiklerini düşünmeksizin, senden vazgeçtiler, 
Senden vazgeçmeyen Karamanli dedeler, daga taşa seni diktiler, dikecekler 

 

ÇORBACIOGLU: BEN BIR CEVIZ AGACIYDIM (Diófa voltam)

Bir ceviz agaci kesilmiş diyeler 
Üç aydan sonra duyalar 
Gövdesini odun için kiyalar 
O kimsesiz ceviz agacini kim animsar şimdi ‘’

Ceviz Agaci söyler; okuyalim ne söyler :

Ben bir ceviz agaciydim Akpinar Dikmen’de 
Kirk yil önce dikmişti beni Kamanli bir dede

Kişin kar suyuyla,yazin güneş işigiyla beslendim 
Beş yil sonra Kamanli dedeye ilk cevizlerimi verdim

Önümden toprak bir yol geçiyordu 
Gelen geçen insanlar gölgemde dinleniyordu

Yilar geçti aradan,yikildi çevremdeki gecekondular 
Dikildi yerlerine kat-kat apartmanlar

Ben sahipsiz kalmiştim yolun kiyisinda 
Bir çam agaci vardi yalniz ellim metre uzagimda

Bir gün gövdemin yanina bir levha diktiler 
Okuyanlar, burasi pazar yeri olacakmiş dediler

Ayaklarimin dibinden geçen şoseyi 
Genişletecekmiş Büyükşehir Belediyesi

Içim ciz etti nedense bilmem 
Keserler mi acaba beni dedim kökümden

Birkaç gün sonra korktugum geldi başima 
Iş makinelerim başladi çalişmaya

Sonra bir gün hava kararip el ayak çekilince 
Geçirdi dişlerini gövdeme koca bir kepçe

Derin bir sizi duydum bagrimda, ahhh! 
O anda Kamanli dedenin sesini duydum, vahhh, vah!



Neydi benim suçum anlayamadim 
Yaşamak istiyorum diye haykiramadim

Oysa muhtarin evi tam karşidaydi 
Muhtar desen yillardan beri varligimin farkindaydi

Bir agaç katliamiydi bu, insanlarin gördügü 
Ne güne duruyordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlügü

Bir metrekarelik bir yer ayirmak çok mu zordu benim için 
Yüce Atatürk kaydirmamiş miydi koca köşkü bir agaç için

Fatih buyurmamiş miydi,’’Bir agaç kesenin kellesini keserim!’’ 
Şimdi sizin yaptiginiz oldu mu ya insan(!) kardeşlerim

Arkadaşim çam agaci yalniz kaldi şimdi, gündüzleri geceleri 
Kesilme fermanimi verenlerin yeşili maviyi görmesin gözleri 

 

Maximilian Dauthendey: Egy nagy diófa

Ein grosser Nussbaum 
stand wie eine grüne Laube, 
ein Weg ging drunter hin im Staube. 
...Und du und ich, wir lehnten in dem 
Schatten und teilten mit dem Baum, 
was wir im Herzen hatten. 

 

Armand Got: A dió

Étrange oeuf végétal vétu de housse verte, 
On dépouille ton brou, te voici blond noyau, 
Puis cervelet parfait quand ta coque est ouverte, 
Quel esprit dort figé dans l'amande, cerneau 
Qui nourrit la lueur du soleil, ce flambeau! 
Que l'on te gout en fruit, en huile, o menu crane 
Ou bien dans l'eau de noix qui vaut mieux que tisane, 
Ta sylvestre saveur, en bouche, se pavane. 

 

Josef Guggenmos: A diótörő

Wer knackt die Nuss? 
Nicht der Fritz, nicht der Franz. 
Wer kriegt sie entzwei? 
Der Nussknacker kann's!

Gut, dass wir ihn haben, 
den hölzernen Herrn. 
Er zerbeißt die Schale 
und schenkt uns den Kern. 

 

Heinrich Hoffmann: A diótörő dala

Lied des Nußknacker

König Nußknacker, so heiß ich. 
Harte Nüsse, die zerbeiß ich. 
Süße Kerne schluck ich fleißig; 



doch die Schalen, ei, die schmeiß ich 
lieber andern hin, 
weil ich König bin. 
Aber seid nicht bang! 
Zwar mein Bart ist lang 
und mein Kopf ist dick 
und gar wild mein Blick; 
doch was tut denn das?

Tu kei'm Menschen was, 
bin im Herzensgrund, 
trotz dem großen Mund, 
ganz ein guter Jung, 
lieb Veränderung, 
amüsier mich gern 
wie die großen Herrn. 
Arbeit wird mir schwer, 
und dann mag ich sehr 
frommen Kindersinn, 
weil ich König bin. 

 

Peter Huchel: A régi parasztok ránk hagyományozták

Die Bauern überliefern

Die alten Bauern sagen, daß am Binsenbruch 
sie eines Tages des Büdners junge Magd gefunden, 
die hing, den Rock kreuzweis mit Bast 
eng unter den Knien zusammengebunden, 
erwürgt am langen Schultertuch, 
wippend am niedern Nußbaumast.

Die alten Bauern sagen, daß seit jenem Tag 
kein Pferd das Laub des Nußbaums fressen mag, 
und daß das Vieh, wenn es im Umkreis weidet, 
den giftigen Schatten dieses Nußbaums meidet.

Die Bauern überliefern, daß sommers in dem Tal 
die grünen Raupen fressen die grünen Bäume kahl. 

 

Maria Jennewein: Az én diófám

Mein Walnussbaum

Ich hab́  gepflanzt vor 40 Jahŕ . 
Es dauerte sechs Jahre bis ER erwachsen war. 
Heute ist er sehr groß und sehr mächtig - 
entwickelt hat er sich gut und prächtig. 
Man kann ernten, es ist ein Genuss 
so eine Mehlspeis  ́von der Wahlnussbaumnuss.

Auch für Eichhörnchen ist die Frucht ein Fest, 
und die Vöglein bauen im Wipfel ihr Nest. 
Der Igel bedient sich der wunderbaren Nuss - 
ein guter Fettpolster ist für den Winter ein Muss. 
Ich hab́  es geseh́ n und weiß es ganz genau, 
er gräbt unter Nachbars Schuppen seinen Winterschlafbau.

Der Baum kann auch für uns´re Gesundheit was tun 
und es ist sicher kein Scherz 
der Walnussblättertee ist eine Stärkung für unser Herz. 



Noch etwas weiß ich zu berichten: 
ein Stamperl Walnussschnaps jeden Tag, 
darauf soll ich nicht verzichten!

Das alles sind Vorteile und man darf ruhig meinen, 
Nachteile hat ER keinen. 
Ich freu mich und es ist schön 
meinen Walnussbaum anzuseh́ n. 

 

Joa művésznevű 62 éves költőnő: A périgordi dióválogatók

Les énoiseuses en Périgord

Quand veint l'hiver, chaque soir, 
Pres du feu, laborieuses, 
Se groupent les Enoiseuses, 
Dans notre Périgord noir, 
Que de bavettes l'on taille !... 
Ici, tout haut, la, tout bas... 
Et si le marteau travaille 
La langue ne chome pas. 
Pan... pan... crac... crac..., la noix 
Presque en mesure et, loquace, ( casse) 
Chaque Enoiseuse a son tour 
Prend la parole et raconte 
Quelque conte 
Ou les nouvelles du jour.

Vers la fin de la Veillée 
Si l'Hôtesse est avisée 
Elle offre du vin clairet 
Sans que personne s'en plaigne 
En épluchant la châtaigne 
Quelqu'un entonne un couplet 
Et, toutes, sans crier gare, 
Prennent en choeur le refrain. 
Apres quoi l'on se sépare 
En se disant a demain. 
C'est ainsi que chaque soir 
En hiver, laborieuses, 
Procedent les Enoiseuses 
Dans notre Périgord noir. 

 

Erika Kiechle: A kis diófa

Der kleine Walnußbaum

War einmal eine Walnuß klein, 
gepflanzt von meiner Großmama. 
In einem Töpfchen Erde fein, 
und stellt euch vor, was dann geschah!

Die Walnuß fing zu wachsen an, 
umsorgt und immer gut gegossen. 
Erst langsam, immer schneller dann, 
die grünen Blätter munter sprossen.

Ein Jahr hielt er's im Töpfchen aus, 
dann wurd es ihm zu eng. 
Großmutter dachte: "Ei, der daus! 
Sprengt der den Topf, macht's peng!"



Sie gab das kleine Bäumchen mir. 
"Ihr habt doch Platz im Garten. 
Die Walnuß würde eingeh'n hier, 
sie will ins Leben starten."

Dem Bäumchen fiel die Trennung schwer, 
die Blätter sahen traurig aus. 
Den Winter, dacht' ich, schaffts nicht mehr, 
doch ging ich öfter tröstend raus.

Der Frühling kam, die Vögel sangen, 
da brachen Knospen endlich auf. 
Vorbei war nun mein furchtsam' Bangen, 
ein Blättchen winkt zu mir herauf !

Dann wuchs es munter, wurde groß, 
ist nun kein kleines Bäumchen mehr. 
Fall'n uns bald Walnüss' in den Schoß ? 
Ich hoff' darauf und freu' mich sehr. 

 

Jonathan Kneiff: Dióhéj

Walnussschale

Walnussschale, Walnussschale/ 
du bist der Kelch, meine Sakrale/ 
du fällst herab in meinen Mund/ 
falls nicht, dann wohl auf weichen Grund

Walnuss, Walnussschalenrinde/ 
wohnst nicht in Eiche, nicht in Linde/ 
Doch bist du Eichhornscharen-Schatz/ 
in ihren Bauten hast du Platz

Doch platzt das Walnussschalenlager/ 
kommt schnell herbei ihr kleinen Nager/ 
Im Schnee zu fischen nach den Rinden/ 
um hoffentlich den Kern zu finden

Den Kern der Walnussschalenrinde/ 
des Walnussbaumes gutes Kinde. 

 

Dragan Kolundžija: Dió

Orah Vladeti Jerotiću

1.

Tek kad potamni, 
Kao misao, 
Ispada iz kola zvezda.

U detinjstvu 
Mi smo birali 
Između oraha 
I svih svetaca 
U godini.

Orah na zemlji 
I njegova ostavština 
Na stablu, slobodnom.



Prikovana za grane, 
Ona ostane gore 
Koliko joj drago.

2.

Uterao ga je sam bog 
U zelenu košulju.

A iz nje izađe 
Tek kad zrelo 
Razmisli.

Ili ga bič vetra, 
Ili bič čoveka 
Probudi.

3.

Koliko sam se puta 
Peo na orah, 
Na vrh oraha.

I ne samo da bih nekom 
Od tih plodova 
Prodrmao dušu.

Na orah sam se peo 
Da bih video 
Dragu na njivi, 
Ili svetlost, 
U daljini.

4.

Draga je moja orah, 
A ja sam stara gladnica.

Draga je moja veverica, 
A ja sam orah 
I ona me odnosi.

Tek kad mi probije kožu 
Ispadam iz kola devojaka.

Na nekoj njivi, 
Ispucaloj od suše, 
Volim dočekati noć.

5.

Ima oraha 
Koje ne možete razbiti 
Golim zubima.

Potreban vam je kamen, 
A može poslužiti i nož, 
Ili svrdlo.

Oljušten, 
Orah sja na tanjiru, 
Kao žižak.

Možete njim poslužiti svakog 
I Dubrovčanina.

6.

U jesen ja ne biram 



Između oraha i Velike Gospojine.

Orah je ukras među knjigama, 
Venac očevine.

Pogledajte ga i niste više 
U svojoj sobi, 
U svom gradu.

Na nekoj strašnoj mesečini 
Koračate ispod svih stabala 
Svoga života. 

 

Szergej Kombarov: Anyám diófát ültetett 



 

Irina Landesz: A dió. Metamorfózis 

 

Sauro Marini: A diófa

- Oh Teresina, andamo giů in campagna, 
c'č da piantŕ qul'albero de noce 
ché 'nté qul vaso nun ce campa piů, 
bisogna strapiantalo se no more, 
dai famo presto, forza, andamo giů.

- Ma Gino, chi č ch'el pianta st'alberelo ? 
Ha deto zio Marcelo de sta 'tenti, 
che a piantŕ i noci po' purtate sfiga, 
che pňi murě prima de fate vechio, 
nun voio che me mori, sa io, miga!

- Nun me dirai che sai supéstiziosa, 



penza, st'altr'ano semo 'ntél domila 
e te ancora credi a sté sturiele. 
Cu' sté robe nun ciň mai perzo tempo, 
io credo a quel che toco e a quel che vedo 
e nun te voio manco sta a sentě ... 
Perň ... io ciň n'idea ... chiama tu madre, 
diie se viene in campagna cu' nialtri 
che 'ndamo a rispirŕ 'n po' d'aria bona, 
e 'ndamo a rinfrescace 'n po' i pulmoni; 
diie de preparasse e tirŕ via, 
che m'č venuta n'idea drent'al cervelo: 
l'albero de noce ... el pianta lia ! 

 

Lynn Martin: A diófa alatt

When I face what has left my life, 
I bow. I walk outside into the cold, 

rain nesting in my hair. 
All the houses near me 

have their lights on. Somewhere, 
there is a deep listening. 

I stand in the dark for a long time 
under the walnut tree, unable 

to tell anyone, not even the night, 
what I know. I feel the darkness 

rush towards me, and I open my arms.

 

Raphael Montpellier spanyol nyelvű verse a diófácskáról

Ese nogalillo fino que abanica el aire con sus finas hojas, 
arbolito que se cimbrea en mi linde con el aire de Autan. 
Piel fina de plata, es la corteza de ese chiquito nogal, 
son barquitos en el cielo esas hojas suaves que flotan.

Nueces frescas que promete, que me hacen agua la boca. 
Madera preciosa donde las haya, raices, tronco y rama. 
Tierra honda, lluvia, aire y sol, seras tronco altivo, 
arbol de Jupiter, tan lleno de promesas !lindo nogalillo!

Ay, !no lo vea yo!, cuando seas grande, nogal de verde plata, 
ninos mios te arrancaran de cuajo, raices, tronco y rama, 
para que sean, nogalillo, muebles, puertas y viga de su casa.

Chiquito a tu lado, ese espino oscuro, qué negro, qué zafio. 
?Quien lo quiere, si caballos y hombres en él nos pinchamos? 
!Cortarlo de cuajo! 
retonece como una candela de espinas oscuras. 
!Tronchadle la rama! 
otra sale, mas negra, mas aspera, mas pinchuda.

!y a ver quien puede con lo amargo de tu negra fruta! 
La helada solo las doma, para que el mirlo transido, se suba 
en tus ramas. Lleno de tus bastas uvas, una cancion te regala, 
al pobre sol de enero, que no calienta pero que alegra el alma.

Espino campero, pobre cerca de mi pago, ?quien te ha de querer? 
Defensor de bichas, mirlos y conejos, clavos negros les amparan. 
?Quién te ha de querer, quién? tan feo, tan negro y tan chico, 
sino pajaros y ratones, y solecito puro de una manana de frio. 



 

René de Obaldia: A titok

Sur le chemin prčs du bois 
J'ai trouvé tout un trésor 
Une coquille de noix 
Une sauterelle en or 
Un arc-en-ciel qu'était mort. 

A personne je n'ai rien dit 
Dans ma main je les ai pris 
Et je l'ai tenue fermée 
Fermée jusqu'ŕ l'étrangler 
Du lundi au samedi. 

Le dimanche l'ai rouverte 
Mais il n'y avait plus rien ! 
Et j'ai raconté au chien 
Couché dans sa niche verte 
Comme j'avais du chagrin. 

Il m'a dit sans aboyer : 
"Cette nuit, tu vas ręver". 

La nuit, il faisait si noir 
Que j'ai cru ŕ une histoire 
Et que tout était perdu. 

Mais d'un seul coup j'ai bien vu 
Un navire dans le ciel 
Traîné par une sauterelle 
Sur des vagues d'arc-en-ciel! 

 

Gustavo Reátegui Oliva: La nuez completa

Hay mucho ruido y pocas nueces completas 
todas muestran su mitad 
del centro profundo a la superficie y de ésta 
al centro profundo nuevamente es el viaje 
dónde estás 
a dónde andas 
primera nuez completa 
esencia de todas las cosas 
suave aroma de rosas tempranas 
como toda rosa 
como la única rosa 
si comprendes esto comprenderás todas las cosas 
pues una ley universal las rige a todas 
el asunto es hallar 
la entera 
integral 
fuertemente unida 
nuez completa de la vida 
es ése nuestro viaje 
olvídate del mapa si así lo quieres 
mas no te olvides del tesoro: 
la nuez completa de la vida 
brilla más que oro. 



 

Gérald de Palmas: Grimper aux Arbres…

Sur la plus haute branche d’un noyer légendaire 
L’enfant cale ses hanches puis appelle ses pairs 

Le dos contre l’écorce devient tout immobile 
S’imprégnant de sa force de son âge tranquille

Il a l’agilité d’un animal des bois 
Epris de liberté touchant le ciel du doigt 

Grimpant sans respirer dans ses marques anciennes 
Jamais peur de tomber juste que la nuit vienne

Dans cet arbre l’enfant se sent le roi du monde 
Cet abri tout puissant fait le guet a la ronde 
Et s’il étend les bras il pourrait s’envoler 

Personne n’entendra tout ce qu’il veut crier

Il aime la distance d’avec la maisonnée 
Apprécie l’importance de rester bien caché 
Sa place est magnifique le jardin tout en bas 

Est bon pour les moustiques il mérite mieux que ça…



 

Maurice Rollinat: A három diófa

Les trois noyers

Qui les planta lŕ, dans ces flaques, 
Au cśur męme de ces cloaques ? 
Aucun ne le sait, mais on croit 
Au surnaturel de l'endroit. 

Narguant les ans et les tonnerres, 
Les trois grands arbres centenaires 
Croissent au plus creux du pays, 
Aussi redoutés que haďs. 

A leur groupe un effroi s'attache. 
Nul n'oserait brandir sa hache 
Contre l'un de ces trois noyers 
Qu'on appelle les trois sorciers. 

Car, si le hasard les rassemble, 
Il fait aussi qu'ils se ressemblent : 
Ils sont d'aspect énorme et rond, 
Jumeaux de la tęte et du tronc. 

Ils ont la męme étrange mousse, 
Et le męme gui monstre y pousse. 
Ils sont également tordus, 
Bossués, ridés et fendus. 

Et, de tous points, jusqu'au gris marbre 
De leur écorce, les trois arbres 
Pour les yeux forment en effet 
Un trio sinistre parfait. 

Par le glacé de leur ombrage 
Ils rendent ŕ ce marécage 
L'humidité qu'y vont pompant 
Leurs grandes racines-serpent. 

Au-dessus du jonc et de l'aune 
Leur feuillage verdâtre et jaune 
Tour ŕ tour fixe et clapotant 
Est tout le portrait de l'étang. 

On ne voit que le noir plumage 
Du seul corbeau dans leur branchage ; 
Et c'est le diable, en tapinois, 
Qui, tous les ans, cueille leurs noix. 

On dit qu'ils ont les facultés, 
Les façons de l'humanité, 
Qu'ils parlent entre eux, se déplacent, 
Qu'ils se rapprochent, s'entrelacent. 

On ajoute, męme, tout bas, 
Qu'on les a vus, du męme pas, 
Cheminer roides, côte ŕ côte, 
Dressant au loin leur taille haute. 

Et l'on prétend que leurs crevasses, 
Autant d'âpres gueules vivaces, 
Ont fait plus d'un repas hideux 



Des pâtres égarés prčs d'eux. 

Enfin, tous trois ont leur chouette 
Qui, le jour, n'étant pas muette, 
Pousse des plaintes de damné 
Dčs que le ciel s'est charbonné. 

Et chacune prédit un sort : 
L'une clame la maladie, 
Une autre annonce l'agonie, 
La troisičme chante la mort. 

C'est pourquoi, funeste et sacrée, 
L'horreur épaissit désormais 
Leur solitude. Pour jamais 
On se sauve de leur contrée ! 

 

Jennifer Sanfilippo: Nyári napforduló

We dance under the walnut in smock 
We curse the Lapwing in gold and white 

The veil is placed upon its eyes 
Our lake is hidden from his sight 

Upon eight legs I draw the circle near

I wept with the twin death in Cremona 
They were not veiled from his gaze 
My blood was taken from me then 

From Veglio I felt the rope 
My death shall right this day 

Upon a sword of fennel

Dark tombs safe in silence 
Beautiful Pilgrim high on her steed 

In weathered skin I walk my mountains 
With fear and illness it is I they seek 

Where is the child of my heart?

Maiden arms the sun turns brown 
Mother's wisdom upon my birth 

Born under veil and smile 
This earth holds my blood and joy 
From afar a young Oak taught me

 

Andrij Sztojgora: Tejes-viaszos érésű dió

Tisztelt ukrán Kollégámtól elnézést kérek, de az ukrán ábécét nem tudtam a gépemre telepíteni. Ezért fonetikusan írtam le a verset.

Po riznomu gorih nazivajut: 
Odni jogo greckim jmenujut, 
Ta mabut ne vszi pro ce znajut, 
Scso gorih scse voloszkim zovut. 
Ale scse navit ne szerpeny - 
Sztigliszt molocsno-voszkova, 
Osz koli nasztupit zsovteny, 
Dlja szpozsivannya bude gotovij. 
To zs csekati nedovgo bzse nam, 
Lito duzse svidko promcsitszja, 
V szeredini oceni padatime szam 
I na ce varto bude podivitiszja. 



 

Charles Trenet: Ki van a dióban? 
Charles Trenet és Albert Lasry zenéjével (1948)

Une noix 
Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ? 

Qu'est-ce qu'on y voit ? 
Quand elle est fermée 

On y voit la nuit en rond 
Et les plaines et les monts 
Les rivieres et les vallons 

On y voit 
Toute une armée 

De soldats bardés de fer 
Qui joyeux partent pour la guerre 

Et fuyant l'orage des bois 
On voit les chevaux du roi 

Pres de la riviere

Une noix 
Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ? 

Qu'est-ce qu'on y voit ? 
Quand elle est fermée 
On y voit mille soleils 

Tous a tes yeux bleus pareils 
On y voit briller la mer 

Et dans l'espace d'un éclair 
Un voilier noir 

Qui chavire 
On y voit les écoliers 

Qui dévorent leurs tabliers 
Des abbés a bicyclette 

Le Quatorze Juillet en fete 
Et ta robe au vent du soir 
On y voit des reposoirs 

Qui s'appretent

Une noix 
Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ? 

Qu'est-ce qu'on y voit ? 
Quand elle est ouverte 

On n'a pas le temps d'y voir 
On la croque et puis bonsoir 
On n'a pas le temps d'y voir 
On la croque et puis bonsoir 

Les découvertes. 



 

Pero Zubac: Dió

Orah

Zeleno odelo, 
ispod kora, 
pod korom belo 
čudo - orah.

Pod tvrdom korom 
jezgro skrito. 
Sazreva sporo, 
razmišlja pritom.

Jer ima jezgro - 
ko da mozak glediš. 
Otvaraj ga nežno 
da ga ne povrediš. 

 

Ismeretlen szerző: Ich stehe unter meinem geliebten Walnussbaum 
(Kedves diófám alatt állok)

Ich stehe unter meinem geliebten Walnussbaum in der Nacht und betrachte die Sterne. 
So oft angesehen und doch immer wieder neu zu entdecken. 

Und meine Gedanken schweben davon, begeben sich auf eine Reise.............

Ich sehe ein Mädchen am Fenster stehen. Sie sieht zu den Sternen empor. 
Und sie hört etwas dort draußen, fühlt wie ihr Geist zu schweben beginnt. 

Sie weint. Sieht die Sterne an, hört die entfernten Stimmen, fühlt die Endlosigkeit, weint und weint. Sie versteht nicht, was sie
fühlt......sie ist noch viel zu jung. 

Dann wechselt das Bild. Das selbe Fenster, das selbe Mädchen. Aber sie ist älter geworden. 
Einer Panik nahe starrt sie aus dem Fenster. Diesmal schaut sie nach unten. Was sie dort sieht, versteht sie nicht einmal

ansatzweise. Es sind Spuren dort zu sehen im Schlamm der großen Pfütze. Spuren, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Wenn sie jene
Spuren beschreiben sollte, so würde sie sagen, es waren Drachenspuren. Doch sie schweigt, denn ihr gequälter Verstand 

stirbt in Einsamkeit. 
Und noch einmal wechselt das Bild. 

Nun sehe ich eine junge Frau, die in einem nächtlichen Hinterhof um ihr Überleben kämpft. 
Alles, was sie in jenem Augenblick weiß, ist das sie überleben muss. Blind vor Wut und Angst schlägt sie ihren Angreifer nieder und
rennt los. Sie läuft blind auf einen Garten zu, der hell erleuchtet ist. Sie läuft zum Licht. Springt über den Zaun. Freut sich, dass ihr

Verfolger am Zaun hinter ihr zurück bleibt. Und bemerkt in ihrer Blindheit die knurrenden Laute zu spät. Starr vor der
erschreckenden, plötzlichen Gewissheit dreht sie sich um. Darum ist er ihr nicht über den Zaun gefolgt. Darum hat er sie in diese

Richtung getrieben. 
Vor sich sieht sie die gefletschten Zähne eines Rottweilers. Aus den Augenwinkeln kann sie weitere der Tiere sehen. Und sie hört

ihn lachen. Alles in Sekunden, doch für sie eine Ewigkeit. Doch was geschieht dann? Unfassbar, wie kann ihr Geist in diesem
Augenblick zu schweben beginnen? Sie hört nichts mehr, bis auf das Rauschen des Universums. In diesem Zustand lächelt sie. Die

Welt um sie herum existiert nicht länger. Sie sieht nicht, dass die Hunde zurückweichen, auch nicht, dass ihrem Verfolger das
Lachen im Halse stecken bleibt. 

Sie geht einfach. Und lächelt. 
Das Bild schwenkt um. Was ich sehe, tut mir weh. 

Sie stirbt. Ihre Augen suchen nach Halt, doch sie finden keinen. Ihre Schreie hallen tief in ihrer Seele wieder und ihre Tränen
bedecken ihr verzweifeltes Gesicht. 

Keine Kraft mehr, kein Halt mehr, abgeschnitten vom Rauschen des Universums. 
Was sie flüstert, kann niemand verstehen, da sie es selbst nicht versteht. „Wer bin ich?“ 

Dann der Zusammenbruch, eine längst schon Tote, die grau und gebrochen in der Menge verschwindet. 
Bildwechsel. Ein Regenbogen zieht sich ein einem kompletten Halbkreis über ihr Haus. In ihrer stillen und abgeschiedenen Trauer
beginnt sie wieder zu hören. Das Rauschen des Universums! Sie läuft zum Fenster und sieht einen Regenbogen, der schöner ist, als

alles, was sie kennt. Und da taucht auch wieder die Stimme in ihr auf, die schon viel zu lange geschwiegen hat. „Du bist eine
Kriegerin, also steh endlich auf und kämpfe!!!“ 

Die Kriegerin erwacht in eben diesem Augenblick. 
Ihr Geist schwebt im Einklang mit dem Universum. 

Das Mädchen in ihr sieht die Sterne und die Drachenspuren von damals wieder, und die Frau in ihr beginnt zu wachsen. Auch der
Tod kann ein Anfang sein.



......mein Geist kehrt zurück. Ich habe verstanden. 
„Schlaf mein Baum.“

   

Magyarra fordított versek

Vázlat: 
Ana Blandiana: Egy dió annyi, mint négy meleg szoba 
William Henry Davies: Nincs idő! 
Saša Peršić: Diófák 
Jiri Wolker: Mikulás napján  

Ana Blandiana: Egy dió annyi, mint négy meleg szoba

Füvekből font, 
pecsétnyi levelekkel záros 
láncaim maholnap fonnyadtan 
lehullnak. 
Úgy tör reám a szabadság, 
mint a fogvacogás, 
és semmivé foszlanak bennem 
az addig tanultak.

Ha ki valaha egy dióban élt, 
mutogassa meg a cellákat rendre, 
melyikben húzhatom meg magam? 
A világmindenség úgy is 
csak egy hodály, amelyben 
birsalma fénye pillog álmosan.

Egy dió annyi, mint négy meleg szoba, 
zöldes homályuk illatos nagyon, 
csodálkozik egy künnrekedt tücsök - 
régi vágyam ily őszi oltalom,

borítson be sok-sok zörgő levél, 
s madárrajok örökös nyár felé 
verdeső vágyának röpke árnya, 
hogy a föld örömeiből majd szabadon 
tudjak választani, 
álomba ringat egy dió rejtett, parányi ágya.

(Cseke Gábor fordítása) 

 

William Henry Davies: Nincs idő!

Az életnek mi haszna mondd, 
Ha egyre hajszol, űz a gond. 
Nem állhatsz meg a lombok árnyán 



Tűnődni, mint tehén s a bárány. 
S nem, nem tudod figyelni, ó jaj, 
Hogy mókáz mókus a dióval! 
Néznéd, amint a Nap zizegve 
Csillagokat hint a vizekre. 
Rád villan a szépség szeme, 
Táncot lejt, várnod kellene. 
Látod kigyúlni mosolyát, 
S nem várhatsz, menned kell tovább. 
Hogy élhetsz így, szegény bolond, 
Hogy egyre hajszol, űz a gond? 

 

Saša Peršić: Diófák

A gesztenyét ugyan ismerem, mi azonban diófáktól övezetten élünk. 
Csodálom, hogy a dió milyen rendes. 
Termése akkor érik, amikor feltámad a szél. 
Termése akkor érik, amikor megéheznek a mókusok. 
Termése akkor érik, amikor nagymama kalácsához kell a dió. 
Lombja akkor a legsűrűbb, mikor a nap hét ágra tűz. 
A diófa mindenre odafigyel.. 

Ágaiból Noé flottája kél ki, s ahogyan most is, 
elbújik a lombban, csak az eső jöttével veszik az útjuk délnek a bárkák, 
párat féreg rág ki majd, párat más éhes száj nyel el. A többi hajózik tovább. 
Mindegyik saját öble felé. Egy se téved el. 
Ama lenti dió sarjadéka a fentinek. 

Egyesek szerint: ez a fa a múlandóság tanúja. 
Szerintem: ez a fa az örökkévalóság tanúja.

(Danyi Zoltán fordítása) 

 

Jiri Wolker: Mikulás napján

Mikulás van, teljesül a kivánság 
utazom haza a gyorsvonattal, 
szememmel szelem a tájat mint a sűrű tejeskását, 
melyet cukorral s fahéjjal beszórtak teljesen, 
újságról, villamosról, utcákról megfeledkezem 
a szürke kupéban, 
az emberek közt, kik elutaznak vagy megérkeznek, 
hogy szívüknek igaza legyen. 
A szent estén 
vonatunk ablakba tett cipőcske lett.

Mikulás bácsi, ide is jöjj, ne feledd, 
hogy e nyugtalan gyerekek is sokat várnak tőled. 
Ők útjaikkal át akarják ölelni a földet, 
és szándékaikkal az eget. 
A hit szavait mondd nekik, s lelj vigasztalni szót, 
s kérlek, tegyél piros almát és arany diót 



ebbe a Prága-Bohumin vonatba, 
s az egész világ vonatába.

(Eörsi István fordítása) 

   

A DIÓFA ÉS A DIÓ A FESTÉSZETBEN
Vázlat: 
A festőkről 
Diós csendéletek 
Mi illik a dióhoz? 
Igazi csendéletek 
Emberek dióval 
Diófák, diófás tájképek 
Pekándiót, hikoridiót ábrázoló festmények 
Mi van a diófa alatt? 
A diófa művészi szintű illusztrációi 
A feketedió és más diófajok illusztrációi 
Hikoridiók művészi rajzai 
Lenyomatos technika 
És túl a festészeten 
Diós címerek 
Dióolaj az olajfestészetben 
Dióolajjal készült művek 
Diófestékkel készült művek

Az európai festészet hagyományaiban a diónak - különösen a csendéletekben -
szimbolikus jelentése is van. Elsősorban Krisztust jelképezi, akinek keresztje a
hagyomány szerint nagy valószínűséggel diófából készült.

A megtört dió jelképi értelme a keresztrefeszítés. Az emberi testet meg kellett törni
ahhoz, hogy Krisztus isteni természete előtűnjön.

Végül - a világításra a középkorban használt dióolajra utalva - a fény jelképe is.

Nem véletlen, hogy sok, más témájú képen alul mintegy mellesleg a diót is
megtaláljuk. Nemcsak a hangulat, hanem az átvitt értelem kedvéért is.  

A festőkről



Tisztelt illusztrátor Kollégám, a festők abban különböznek az illusztrátoroktól,
hogy míg Önök a valóságot kívánják visszaadni, a festők mindig saját magukat
akarják kifejezni. Bemutatni. Kiállítani és exhibicionálni. Eladni. Gyűjteménybe
gyűjtetni. Múzeumba helyeztetni, az örökkévalóság számára.

Szerencsénk van, a dió témáján végig követhetjük egy igazi nagy festő életútját.
Hősünk Pieter Claesz (1597-1660), akinek diós csendéletei egy önéletrajzzal
felérnek. Huszonnyolc éves korára leszámolt az élettel. Lejárt az órája, leégett a
gyertyája, kiürült a koponyája. Egy reménye maradt, a dió, ami nem ürült ki.

Csendélet leégett gyertyával (1625) 

Ötven évesen, miután a fenti keserű tapasztalatokon túltette magát, a bor és a sonka felé fordult a figyelme.
És az élet gyümölcsei, köztük a dió felé.

A sonka (1647) 



Még később már csak a bor maradt. Látjuk, az ezüstserleg is feldőlt. De a dió változatlanul ott van előtte,
sőt, már tört is belőle, a tányérra. Festegetés közben abból rágcsál. Isten éltesse sokáig, 1660-ig.

Csendélet borospohárral és ezüsttállal 

Tisztelt művész Kollégám, most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy diófás olajfestményeken
követhetjük figyelemmel egy művész önkifejezése fejlődésének útját. Nem túlzás, a művész egy zsengéje -
zöldje - a zöld diófa. Adam Cope: A diófa 



Az érett művész színei az érett sárga színek. Adam Cope: Diófák és szedrek télen 

Az őszülő művész pedig már az őszbe, a télbe hajlik. Adam Cope: Diófák és szedrek télen (2), és a legújabb,
Diófa télen 

 



Tisztelt Kollégám, diót, diófát csak nagyon kevesen tudnak festeni. Nemcsak tehetség kell hozzá, hanem
technika is.

Az olajfestészetről hamarosan lesz egy külön fejezet. Itt csak annyit, hogy nagyon nehéz dolog. És a
diófesték? Azt meg beszerezni nehéz, magunknak kell előállítanunk.

A vízfestékkel csak-csak megbírkózunk, az általános iskolában már próbáltuk. Ha sikerül, azt mondjuk,
hogy akvarell. De nézzük csak!

Az akvarellfestők nélkülözhetetlen kelléke egy diófából készült vízfestékes doboz. Ilyen nincs mindenkinek.
Az akvarellfestők ezért vannak kevesen. 

Marad a ceruza?

Dióval, diófával kapcsolatos ceruzarajzokat se mindenki tud rajzolni. Csak akinek tehetsége is van, és van
diófából készült ceruzatartója. Amíg nem vásároltunk, vagy nem esztergáltattunk, rajztehetségünket ne is
próbáljuk ki, ne fogjunk a rajzoláshoz. Addig nézzük meg, mások mit produkáltak ebben a műfajban. 

 

Akinek rajztehetsége van, még nem biztos, hogy tud diót rajzolni. Többnyire nem tud. Itt van például Allen
Jensen, a neves rajztanár diót ábrázoló rajza. Ez volt a tanár úr első rajza. Hát, nem valami sikerült. De
becsületére legyen mondva, az első sikertelenség nem törte le, sok tanítványa van. 
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De diófát tudnak rajzolni a rajztanárok. Annyira, hogy egyikük - névtelenül - a diófa törzsén oktatja a
művészeti anatómiát. Sikerrel. 

Akinek tehát rajztehetsége van, iratkozzon be egy művészeti iskolába, mondjuk a Nantes-i akadémiára. Ott
a hallgatókkal diót rajzoltatnak, nem aktmodelleket. Az olyan uncsi lenne.

Kitesznek a csoport elé egy szem diót, és ki hogy látja, úgy rajzolja le. Ezek a képek következnek. 



    

 

Csak ha már megtanultunk rajzolni, merjünk belevágni a komolyabb diós rajzokba, metszetekbe.

 

Diós címerek

A címerfestés nem igazán festészet. Annál jóval gyerekesebb dolog. Adott alakú pajzsra előrajzolt vonalak
közti mezőket kell egyszínűre, árnyalatlanul bemázolni.

A címerfestészet, a heraldika nem nélkülözheti a diómotívumot, mert a címergazdák ragaszkodnak hozzá.
Igazuk van, kell egy jelkép. Egy igazi. Mert mogyoróbokros címer nem létezik, csak diófás.

Tisztelt heraldikus Kollégám, meg tudja-e mondani, kinek a címere írható le heraldikailag imígy:
"Aranysárga pajzsmezőben három szem fekvő zölddió, egyenként hét fekete folttal, amelyekből négy a
varrat felett, három a varrat alatt helyezkedik el." 

Látom, Ön igazi szakértője a heraldikának, mert egyből rávágta, hogy ez a diófa címerének leírása. Mert a
legfontosabb személyiségeknek, a királyoknak, a nemeseknek saját címerük van. A diófának is, a fák
királyának.

El ne felejtsem ma, a pápaválasztó konklávé napján, hogy a pápáknak is van címerük. IX. Ince pápa (1591)
a diófát választotta. 



  

Magyarországon korunkban fut fel a diós, diófás címerek divatja.

Dióskál, Gyugy és Mernye községek egyaránt ősi szimbólumuknak tartják. Mernye címeréből a jobboldali
alsó kék mezőt érdemes megfigyelnünk. Egy diófa áll ott, jelezve, hogy Mernye határában gyakoriak a
diófák, és a mernyeiek szeretik, megbecsülik. 

  

Gyód község címerét most szerkesztik. Oklevél először 1511-ben említi a települést, amelynek a középkori
múltjáról, tehát arról az időről, amikor magyarok lakták, roppant keveset tudni. A dió köznevünk maradt
meg a falujelölő fogalom alapszavában, vagyis az értelme: diófás hely. A helyiek és a környékbeliek többféle
változatban is említették a falunevet, amely volt: Jud, Juda puszta és Jid is. A községvezetőség most
szerkeszti a címert egy XVIII. századi pecsételő alapján. A diófa és a diólevél jelképként szerepel benne.

És a keleti végek, Milota, Tiszabecs, sőt, távolabb, Erdélyben Algyógy, amely a fajtaként elismert algyógyi
diókról is híres: 

  

Franciaország a diófás címerek hazája.

Hautes Alpes megye, azon belül Le Noyer (A Diófa) község: 



 

Lotaringia: Ezüst mezőben egy szál diófa áll, a helység nevére utalva: Nousseviller-les-Bitche 

A Loire mentén nemcsak a kastélyok érdemlik ki figyelmünket, hanem Noyer és Nourray helységek is. Ez
utóbbi címer az arany diófát mily kevés körítéssel emeli ki! 

 

Francia diófás községek sorban: Franconville (stilizált diófaágakkal, aranydiókkal), Neoules, Noiseau,
Saint Martin des Noyers (Diófák Szent Mártonja), Aix-Marseille (az ezüstdiófáival), Saint Martin
d'Entraunes és Saint Alban sur Limagnole. 



   

  

És nézzük meg Nogaret címerét. A helység neve is a dió szóból ered, és a heraldikusok szerint a címer is
diófát ábrázol. 

Vinay, a Grenoble-i dió fővárosa már nem hagyományos címerpajzsra rajzoltatta címerét. 

A német nyelvű vidékek hasonló megfelelői következnek.

Baden-Württemberg tartomány, Nussbach (Diópatak) község, Szent Sebestyén diófához kötve, a második
címer ugyancsak Nussbach községé: 



 

Nussdorf (Diófalva) nevű községek egyaránt találhatók az Attersee-nél, a Bodeni-tónál és Ausztriában a
Duna mellett. (Ez utóbbi címerben látható három diónak a helység történelmében szimbolikus jelentősége
van.) 

  

Nussbaumen (Diófafalva) községek Németországban és Svájcban: 

 

Csehországban Prága nyugati külvárosának számít Ořech (Dió) helység. 

Spanyolország

Barjas. Nem elírás, nem borjas, bár a diófa előtt álló tehénről feltételezhetnénk. Dehát spanyol földön
vagyunk, a tehén se tehén, hanem bika, amint azt Barjas község címerének heraldikai leírásából tudjuk.
Egy biztos, a diófa. 



Galícia, As Nogais (A Diófák) község: 

 

Katalónia, Nogués (Diófák) község: 

Portugália

Nogueira (Diófa) község: 



Olaszország

Noceto (Dióliget) városa: 

Puglia, Noci (Dió) község: 

Sant'Egidio del Monte Albino-Stemma község: 

Nocera de'Pagani község: 



 

Nocera Inferiore és Nocera Superiore községek: 

 

Nocara Stemma község: 

Szicíliában Novara város jelképe a város alapítása óta a diófa. Sőt, még korábbról, amikor a város
még nem is létezett.

A hagyomány szerint a mai Matrice tér helyén a városalapítást megelőző időben egy hatalmas diófa
állott, ami pogány vallási összejövetelek színhelye volt. Egy pogány templom, ahol varázslatokat végeztek.
Mint a beneventói boszorkány-diófa alatt, itt is boszorkányok jártak össze. Lakomáikon kenyeret és tojást
ettek. És disznón lovagoltak! Éjfélkor az egyik boszorkány éles hangon énekelni kezdett:



"Ventu, forti ventu / portimi supra a nuggia / di Spartiventu" 
(Szél, erős szél, vigyél a Spartiventu-i diófa tetejére)

És ez lett a boszorkányok veszte. Mert amikor már sokadszor énekelték ezt, a szél, az erős szél
megunta. És olyan viharral jött, hogy a boszorkányokat mind elfújta onnan, a világ négy sarkáig.

Az ezeréves diófát a város templomának építésekor vágták ki, mert ugyanoda épült a templom,
ahol azelőtt a pogány szertartások zajlottak. A diófa fájából mindenre jutott. A templom kapuja
a boszorkányfából készült, belőle faragták a kórus karosszékeit, a templomi szekrényeket.
Amint mindez ma is látható.

A diófa, a város jelképe a régi palotákon, a köztereken, a díszkutakon mindenhol szembeötlik, kőbe
faragva. 

 

Végül a családi címerek. Itáliában is, francia nemeseknek is.

Facchinetti Pulazzini család: 

 

A diófáról elnevezett francia családoknak, a Du Noyer-knak is, a Nogaret-knek is. 

 

Ön, tisztelt, diófát szerető Kollégám, a kertjében álló szép fát belefoglalta-e már családi címerébe?



 

Dióolaj az olajfestészetben

Tisztelt Kollégám, ez a fejezet festőknek, restaurátoroknak,
gyűjtőknek és mindazoknak szól, akiknek tetszik egy szép
olajfestmény. Azért, hogy értsük is, amit látunk.

Közkeletű festészeti felfogás szerint az olajfestés feltalálását a Van
Eyck testvéreknek tulajdonítják.

De 1991 óta, amikor elkezdték a régi festmények alapanyaginak
korszerű vizsgálatát, már tudjuk, hogy a dióolaj a legkorábbi
festmények festékanyagának oldószere volt. Egyiptomi, ógörög és
római kori festményekről ez egyértelműen bebizonyosodott.

A dióolaj festészeti használata tehát igen régi keletű, és a középkorban a 400-as évekből is van rá példa.
Ismert volt folyamatosan a középkor folyamán, sőt alkalmazási módjairól maradtak fenn leírások is
(Theophilus Presbyter a XII. században).

A reneszánsz nagyjai, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Tiziano használtak dióolajat.

Általános művészeti alkalmazását a XV. századi németalföldi mestereknek köszönhetjük. Már ennek is 5-
600 éve. Csúcspontra a németalföldi festészetben jutott, Rubens, Van Dyck és mások festészetében.

Általánosabban az 1400-as évek közepén kezdtek dióolajat használni - lenolajjal együtt -
festékhordozóként és kötőanyagként. (Korábban főleg tojással és állati eredetű
ragasztókkal dolgoztak a festőművészek.) A színezéket olajban porították és a keveréket
használták festékként.

Giorgio Vasari az 1500-as években azt írja "A festők, szobrászok, építészek élete" című
könyvében, hogy a dióolaj azért jobb a lenolajnál, mert idővel kevésbé sárgul. A dióolaj -
írja - "kihozza a színeket a festők ecsetéből, valódi illatos hígító".

Antonello da Messina (1430-1479) új technikát vezetett be a dióolajos-pigmentes keverék
száradásának meggyorsítására, ólom-oxidot főzött a dióolajos festékbe. Receptjét JLF
Mérimé írta le (De la peinture a l'huile, Paris, 1830) : "La préparation ressemble a du miel
ou de la graisse a demi figée et porte le nom d'oglio cotto (huile cuite). C'est en effet de
l'huile de noix cuite a feu doux et contenant en dissolution la plus grande proportion de
litharge avec laquelle elle puisse se combiner". Vagyis, a készítmény mézre hasonlít, vagy
félig szilárd zsírra, a neve pedig főtt olaj. Valójában lassú tűzön főtt dióolaj, ami a legnagyobb arányban
tartalmaz ólomoxidot, amivel kombinálódni képes.

Mint de Mayerne írta 1620-ban, a dióolajat Rubens is használta.

Mark Gottsegen a Festők Kézikönyve első kötetében mint nem sárguló olajról ír a dióolajról, ami
gyorsabban szárad, mint a napraforgóolaj vagy a mákolaj.

Pip Seymour a Művészek Kézikönyve második kötetében a dióolajról azt jegyzi meg, hogy a múltban
gyakran használták, mert nagyon világos színeket és csillogó fényt ad, szebbet, mint a lenolaj. "Üvegesen
fénylő és hosszú időn át nagyon tartós, telíti, mélyíti a színeket." és: "Kissé gyorsabban szárad, mint a
mákolaj (3-4 nap)."

Később pedig az impresszionistáknál Monet, Pissaro és Cézanne festményein mutattak ki dióolajat.

Persze, minden, az olajfestészetben használt olaj avasodik idővel, attól kezdve, hogy levegő éri. Ez a
természetes száradás része.



Az olajfesték kötőanyaga az olaj (lenolaj, dióolaj, mákolaj). Oldószere szintén tartalmaz olajat.

Lehet az olajjal hígan, lazúrosan vagy mélyfényű hatással dolgozni. Ezt az teszi lehetővé, hogy az
olajfestéknek két típusa van: a fedőfestékek és a lazúrfestékek. A lazúrfestékek csak nagyon sok olajos
kötőanyaggal készíthetők, ezért bennük szinte lebegnek a pigmentszemcsék. Felfestve őket, nem fedik el
teljesen az alattuk lévő foltot, hanem annak színei átvilágítanak az új rétegen, finom színhatást adva. E
finom és egységes színhatás érdekében a barokk festők egy meghatározott színnel készítették el az
aláfestést, sőt gyakran már az alapozást megszínezték.

Amikor az olaj megszárad, kemény, színes réteg képződik. Ezek a rétegek azonban hamarosan
elhalványodnak, mert a festékes olaj egy része beszivárgott a vászonba vagy a fába. Ez a régebbi
festmények hibája. Ennek elkerülésére gondos olajfestékes alapozást alkalmaznak újabban.

(Makai Józseftől láttam, hogy a farost-táblát először lenolajjal keni át többször, majd
világos - egészen halvány kék - olajfestékkel alapoz. Ahol az alapozás áttetszik, ragyogó,
kellemes színhatás tapasztalható.)

Mint az élet annyi területén, a festészetben is jönnek-mennek a divathullámok. Manapság
divat a régi nagy mesterek festészeti technikáját újrafelfedezni. A zománcos ragyogást, a
lazúrt. Gondoljunk csak a németalföldi mesterekre. És újból igény van olyan festményekre,
amelyek technikájukból adódóan is valóban időállók.

A régi olajfestészeti technika két alkalommal szenvedett el nagyobb károkat. Először az
1700-as években, amikor a festőolajokat az addigi pörköléses eljárás helyett elkezdték
gőzfürdővel kinyerni az olajos magvakból. Ezzel az eljárással megváltozott az olajok
zsírossága, száradóképessége (szikkativitása) és színe is. Gyakorlatilag csak a nevük
maradt a korábbi, más nem.

Másodszor pedig 1840-ben, amikor elkezdték gyártani a tubusos olajfestékeket. Ezzel az
eljárással egyrészt sztenderdizálták a színeket, másrészt a tubusban nem száradt be az olaj.

A régi mesterek festékeiket maguk állították elő. Nagy gonddal, nagy munkával, sokszor titkos receptekkel.
Ennek 1840-től vége szakadt, a technika megváltozott. Ki tudja ma már, egy régi mester az olajfestéke
készítésekor mennyi viaszt, mennyi hájzsírt és mire használt!

Le kell tehát mondanunk a flamand és egyéb régi technikákról? Szó sincs róla. Azokkal azonos hatású
festékeket készíthetünk ma is. Kis költséggel, kevés munkával, a régi mesterek szintjén. A kulcsszó:



DIÓOLAJ

A festészetben használatos dióolaj főbb technikai adatai:

Fajsúlya: 0,926-0,928 kg/l
Nyúlóssá, tapadóssá válik: -13 C°-on
Fagyáspontja: -27 C°, ez alatt fehér, szilárd masszává áll össze
Forráspontja: 386 C°

A dióolaj segítségével festéskor gazdagíthatjuk a színeket, egészen finom
színárnyalatokat hozhatunk létre,restauráláskor az eredetihez hasonló megoldásokat
alkalmazhatunk, végül ugyanolyan időtálló mázt hordhatunk fel a képekre, mint a régiek.

De egyre azért ügyeljünk. Mindaz a jótulajdonság, amit a dióolajról most írtam, a tiszta
dióolajra vonatkozik, ami úgy készül, hogy préselés során nem találkozik a dióhéjjal, a
préselésre kerülő dióbél gondos válogatáson esett át. Mert a dióhéj - amint tudjuk -
festékanyagot tartalmaz. Hidrojuglon-tartalma juglonná alakul, a juglon pedig színes
vegyület, és hozzáköt a különböző szerves anyagokhoz, ezért tartós elszíneződést okoz.

A tiszta dióbélből készült olaj világosan áttetsző, a dióhéjjal érintkezett pedig sárga.

Egyébként is, a dióolajat kétszer szokták préselni. Az első, szűz olaj a legkiválóbb
minőségű, úgy étkezési, mint festészeti célra. A visszamaradt pogácsa is hasznosítható
még egyszer, a második préselés előtt felmelegítik, így a benne maradt olaj kipréselhető. De ennek már
színe van. Ezt használják faanyagok kezelésére, szappankészítésre, stb.

Tisztelt festő Kollégám, akinek nincs otthon dióolajütő berendezése, a kereskedelemben kapható dióolaj
minőségében viszont nem bízik, azt ajánlom Önnek, készítsen maga kiváló minőségű dióolajat otthon.

A dióbelet gondosan válogassa át töréskor, héjszemcse, belső válaszfal ne maradjon benne. Törje apróra a
dióbelet. Helyezze szűrőre, amiben forrásban lévő víz fölé teszi, és amikor meglágyult, egy darab
lenvászonra átöntve, abba becsomagolva háztartási gyümölcsprésben, például asztali szőlőprésben
kipréselheti. A legtisztább olajat fogja kapni.

Milyen egyéb olajok jöhetnek még számításba a dióolajon kívül? A lenolaj, a
mákolaj, a napraforgóolaj, a kardamommag-olaj (ezt a Földközi tenger
vidékén, de Ázsiában is termesztett növényt mi kevésbé ismerjük, ezért a
képét mellékelem), végül az olivaolaj.

És vigyázzunk, ne engedjük becsapni magunkat, mert a dióolajat hamisítják.
Gyapotmagolajjal, szezámmagolajjal, de főleg a földimogyoró olajával!

A múltban a lenolaj és a dióolaj volt használatos. És - ki gondolta volna - a
dióolajnak sokkal nagyobb respektje volt a mesterek körében,
elterjedtebben használták. A technika megváltozásával szűnt meg a dióolaj
használata.

Az a vád, hogy a dióolaj hosszabb állás után megavasodik, teljesen
alaptalan. Elég, ha csak Robert Mermet festészeti oktató tapasztalatára
hivatkozom, akinek a gyakorlatában a levegőn tartott dióolaj öt év alatt sem
avasodott meg. Persze ehhez jó minőségű dióbélből sajtolt olaj kell.

A másik vádpont sem igaz, mármint hogy a dióolaj rosszul szárad. A dióolaj száradása különbözik ugyan
más olajok, például a lenolaj száradásától, és először lassan kezd száradni. De a száradás üteme idővel
felgyorsul. Ez, az első látásra hibának tetsző tulajdonság valójában előny, mert a festékanyag teljes
tömegében harmonikusan, azonos ütemben megy végbe a száradás, és nem a felület szárad előbb, megelőzve
a mélyebb rétegeket. A száradáskor keletkező úgynevezett linoxin-film (nevét a lenolaj száradásáról kapta)
szebb és ellenállóbb más olajokhoz viszonyítva.



Mivel a dióolajnak nem a felülete szárad, keményedik előbb, ez a körülmény teszi
lehetővé a félbehagyott festmény folytatását, javítását.

Előnye a lenolajjal szemben az is, hogy jóval kevésbé sárgít, valamint lágyabbá teszi a
festéket. A színek élnek, vibrálnak dióolajos közegben, az olajfesték száradás során
nem repedezik, az olajfestmény repedezése jóval később indul meg, mint más olajok
esetén.

De, tisztelt amatőr festő Kollégám, győződjön meg mindezekről Ön is! Cseppentsen olajfestékébe néhány
csepp nyers dióolajat, és saját festményein is tapasztalni fogja a festék lágyságát.

És hasonlítsa össze egy mintaként vászonra festett, de mázzal még nem bevont képen két máz
egymás melletti felvitelét, egy lenolajosét és egy dióolajosét. Néhány nap múlva, száradás után
megállapíthatja, hogy a dióolaj más minőséget produkál. Ezt a kísérletet Xavier de Langlais is
elvégezte, és a dióolaj lelkes hívévé vált.

Manapság a festékgyárak nyers olajat használnak. A régi mesterek festékeik készítése során
főzéssel készítették elő a dióolajat. Gyantát is főztek bele, és hosszabb időre a napra tették. Így
szirupos állagú, borostyánszínű olajat kaptak. Ennek a főzött dióolajnak a tulajdonságai
(száradóképessége, stb.) természetesen egészen mások voltak. Például a nagyobb sűrűség miatt a
festék gömbölyűbb cseppbe áll össze az ecseten. És a festék színe is ragyogóbb.

A különbség a nyers és a főzött dióolaj megjelenése között még csak nő a festmény
megszáradása után. A főzött dióolajjal készült festmény színei zománcszerűen
ragyognak.

A főzéssel a dióolaj szikkativitása is növekszik.

Főzzük meg tehát magunk a festményeinkhez használni kívánt dióolajat!

A dióolaj főzéséhez két módszer ismert. Az első szerint egy elektromos fritőzben - amit
aztán többé nem használhatunk a konyhában - 120 C°-on három órán át főzzük.

A másik módszer a vízzel elegyes főzés. 1/3 rész víz és 2/3 rész dióolaj elegyét főzzük
ugyanígy, de négy órán át.

Megvan tehát a módosított, feljavított alapanyagunk. Ebből készíthetünk festőkencét,
retusáló kencét és befejező mázt.

Természetesen a régi mesterek mintájára a festékpigmentet is magunk őrölhetjük meg, ha akarjuk. De akit
a sok munka elkedvetlenít, vagy nincsenek természetes pigmentjei, egyszerűbb megoldást választhat.
Használatos olajfestékeiből nyomjon ki néhány kisebb csomót vastag, fehér színű itatóspapírra, ami kiszívja
belőle az olajat. Aztán egy festőkéssel hozzákeverheti a festékcsomókhoz a főzött dióolajat.

Festészeti célú dióolajok: Maimeri és M. Graham 



 

A dióolajat papírképekhez is használhatjuk, nem igazi olajfestményként, hanem sajátos
technikaként, amikor a dióolajban mint oldószerben különböző pigmenteket oldunk, és a
hígabb festékkel összefolyó, akvarellszerű hatást lehet elérni. A dióolaj a víznél jóval
lassabban szárad, de száradó olaj, ezért ez a technika is érdekes lehet.

És természetesen a dióolajat alapanyagként használhatjuk a különféle festő és retusáló
kencék, valamint a befejező mázok készítéséhez. De ezek részleteivel már nem kívánom
tisztelt Kollégámat untatni. Csak egy példa: A jobboldali képen balti-tengeri borostyán
látható egy üvegben. Annak illusztrációja, hogy egy üvegnyi "germán kence" készítéséhez
mennyi borostyán szükséges mint alapanyag. Ezt hőkezelik, stb. És dióolajjal öntik fel, a
kence nagyobb része tehát dióolaj.

A velencei olajfestészet külön színfolt az olajfestmények világában. Ott a dióolajat 20 % por-állagú
ólomoxiddal keverték, így értek el különleges színhatást.

Kipróbáljuk, tisztelt amatőr festő Kollégám? Szerintem ne próbáljuk ki. Az ólomoxid mérgező, és nem
vagyunk akkora művészek, hogy megérné életünket áldoznunk a dióolajos olajfestészetért. Az utókor nem
lenne hálás.

Amerikában festők számára készen kapható egy olyan folyadék, ami természetes gyantát, terpentint,
dióolajat és ólombázisú szárítót tartalmaz, és ami gyakorlatilag készen áll arra, hogy fénymázként
felhordható legyen. (Ez a máz-anyag nem a fenyőfélék gyantáját, hanem afrikai Hymenaea és indonéz
Agathis fák gyantáját tartalmazza.) 



A festőnek mindössze annyi a dolga, hogy azonos mennyiségű vagy kétszerannyi nyers dióolajjal keveri, és
ekkor a készítmény megzselésedik, ecsettel felhordható állagúvá válik. Az üveglapra cseppentett folyadékok
közül a baloldali a nyers dióolaj, a jobboldali a terpentines-gyantás keverék. Egyformán folyékony
mindkettő. 

A hígított készítmény használatával erősödik az olajfesték, gyorsul a festmény száradása, gyakorlatilag
másnapra megszárad. A színek teltebbek lesznek, a festmény jobban néz ki. 



Maga a zselés állagú fénymáz felhordás előtt halványan áttetsző, sokáig felhasználható, a vele kezelt
festményen viszont víztisztára szárad. 

A következő képen szembetűnő, hogy a dióolaj és a vásárolt készítmény egyaránt cseppfolyós állagú,
keverékük viszont megzselésedett. 



Így néz ki a felhasználásra kész zselé állaga. 

Gyakorlati bemutató kezdődik a fenti, természetes gyantát, terpentint, dióolajat tartalmazó máz
használatára. 



Először a kép hátterét vázoljuk fel, majd annak száradása után egyre újabb rétegeket, egyre közelebbi
részeket festünk meg. 

Ez a technika lehetővé teszi a festmény gyors száradását. Hamarosan tovább dolgozhatunk festményünkön,
mielőtt az ihlet elszállna. 



Mivel az előző réteg már kemény, az olajfastészetben szokatlan módon vékony vonalakat is festhetünk,
amelyek így jól kiemelkednek a háttérből. Más a festmény hangulata, hatása. 

Még annyit hozzátennék azért, hogy a dióolaj mint festészeti alapanyag manapság is
fejlesztés alatt áll Amerikában. A dióolajat alkidgyantával kombinálják. Ez az emulzió
nagyobb szabadságot ad a művésznek, hogy készülő művét menet közben javítsa, mert más
alkid-anyagoknál hosszabb idő alatt szárad, és a különböző színű festékek ebben az
oldószerben azonos idő alatt száradnak meg.

A dióolaj és az alkidgyanta kombinációjával könnyebb a színkeverés, és a színek
zománcszerű fényt kapnak. A festmény felülete tartós, rugalmas, nem sárgul.

Már a volt Szovjetunióban is használták kötőanyagként a polimerizált vagy szintetikus



gyantát, mellyel vakolatra, üvegre és vászonra is lehet festeni. Ezzel a kötőanyaggal a festék fizikai és
optikai hatásának jelentős javítását érték el, állandóbbá, lazúrosabbá s ugyanakkor tüzesebbé tették. Az
alap nem repedezik, s a festék átütését is kiküszöböli.

Az olajfesték - benne a dióolaj - lehetőségei előtt még komoly távlatok vannak.

Olajfestékes festés után az ecset tiszta dióolajban öblítendő, majd szappanos vízzel mosható tisztára.

Úgy veszem észre, sikerült nagyjából meggyőznöm tisztelt
Kollégámat a dióolaj előnyeiről, egyedül az avasodás
témakörében maradtak kétségei, mert még emlékszik a
dióolaj konyhai felhasználása témakörében olvasottakra,
ahol sokszor kijelentettem, hogy a dióolaj gyorsan
avasodik.

Az ellentmondás feloldására mondom el, hogy természetesen
más hatása jelentkezik egy avas dióolajnak a gyomorban,
és máshogy hat a festmény száradása során. Az előbbi
veszélyes, az utóbbi kellemes. Mert ha más növényi
olajokkal hasonlítjuk össze, a dióolaj a festményen sokkal
lassabban avasodik, mint az oldószerként manapság
leginkább használt lenolaj. A száradás minden növényi
olajnál avasodással jár, mert az avasodás az olaj
oxidálódása a levegőn.

Festészeti szempontból a dióolaj az üvegben, a tubusban egy
évig frissnek tekinthető, a lenolaj pedig csak mintegy a
feléig. Az avasodás időbeni elhúzódása a dióolaj kémiai
összetételétől függ. Mivel nagyobb arányban van benne
többszörösen telítetlen linolsav és linolénsav, mint
versenytársaiban, több idő kell a kettős kötések telítéséhez.

Ami a dióolajban értéktöbbletet jelent más olajokhoz képest az emberi szervezet szempontjából, az
ugyanúgy értéktöbblet az olajfestmények számára is.

Egy másik lehetőség a dióolaj mint művészfesték alapanyag továbbfejlesztésére a dióolajos festékek szilárd
anyagokkal történő dúsítása. A következő képen látható festék úgy készült, hogy a dióolajos festékbe
márványport kevertek. Sűrűn folyó anyagot kaptak így. Plasztikus, durva hatás érhető el általa. 

Mint az élet annyi más területén, a dióolajos olajfestészetben is erős kínai nyomulást figyelhetünk meg. De
mint minden más esetben, itt sem árt az óvatosság.

A kínai "dióolaj" nem biztos, nem garantált, hogy valódi dióolaj. A kínafa és más fák olaját tartalmazhatja.
Ezzel nem azt mondom, hogy rossz, de tulajdonságai nagyon eltérnek a valódi dióolajtól. Mert híresek a
kínai festmények, amelyek alapozásában, a papír-alapanyag impregnálásában és még annyi másban



szerepet kapnak ezek az olajok, de biztos, hogy nem azt a hatást fogjuk elérni a használatukkal, amit az
európai nagy mestereknél annyira megcsodáltunk, és aminek manapság a nyomába se léphetünk, amióta
dióolajos festékeik receptje már nincs meg.  

Dióolajjal készült művek

Ilyen szép képeket lehet dióolajjal készíteni, mint Viviana I. Castano Ősz című olajfestménye. 

Vagy olyan csúnyákat, mint Karl Mullen 2003-ban készült képei papíron, dióolajjal, természetes
pigmentekkel. A képeknek nincs címük, áruk viszont van: 1000 $/db. Drága a dióolaj. 

 



 

 



 

Persze, a mutatott képeknél szebbek is festhetők dióolajjal. Biztatnám is rá tisztelt amatőr művész
Kollégámat.

 

Diófák, diófás tájképek

Sarkis Antikajian: Diófák tavasszal, Diófák ősszel 

 



Balla Béla (1882-1965): Öreg diófa 

Samuel Birmann (1793-1847): Diófa Wilderswil-ben 

 

Samuel Birmann: Széthasadt diófa Wilderswil-ben



Jana Botkin: Dióskert (ceruzarajz) 

Elizabeth Bradford: Az öreg diófa. Álom és metafóra. (feketedió) 



Bernard Brussel-Smith (1914-1989): Dióskert (színes fametszet) 

David Carr: Szőlő, olajfa, diófa a Marina-farmon 



Egy diófás városkép. Chittick: A Dió utca ősszel 

Marylin English: Dióliget (tinta) 



Fernando Fader: Diófák és felhők 

Isabel Frías: Magányos diófa 

Giovanni Giacometti (1868-1933) (Svájc): Diófa (1908) 



Samia A. Halabi (Palesztina): Fiatal olajfák és egy diófa 

Francis Hamel: A diófa 1, 2 és Diófa olvadó hóban (olaj, fatáblán) 

 



Henri Joseph Harpignies: Az öreg diófa (19. sz.) 

Robert Hobhouse: Diófa 



Valerie Hoffmann: Diófa 

Amanda Houston: Dióliget naplementében (pasztell) 



Igmándy-Schranz Emil: Kert télen 

Kang Yu-yi kínai geológiai-művészeti (ilyen festészet is van, ha nem tudtunk is róla) festő: Vad diófák völgye
a Tien-Shanban 



Michel Kikoine: Diófák a mezőn 

Sylvia Plimack Mangold: A diófák (színes fametszet, 1985.) 



Robert Marchessault: Diófa Sabatopsdnál 

Andrew Martin (1923-1997): Két feketedió fa (1986) 

Menyhei Szabolcs: Kis diófa (diófapác) 



Malgorzata Mielczarek: Diófa az iskolám közelében 

Nancy művésznevű festőnő: Diófa koratavasszal (az eredeti olajfestmény és két részlete) 



Jill Newman: Aktivisták védenek egy diófát 



Robert Patierno: Feketedió fa korai hóban 

Petz József: Diófa (pasztellkréta) 



Camille Pissarro: Nagy diófa az apátságnál (1875) 

Camille Pissarro: Nagy diófa Eragnyban (1892) 



Camille Pissarro: Diófa tavasszal (1894) 

Camille Pissarro: A nagy diófa reggel Eragnyban (1901) 



Camille Pissarro: Diófa és almafák virágzásban Eragnyban 

Natalja Plisjuk: Öreg diófa (2008) 



Evelina Popilian: Öreg diófa 



Tatjána E. Pouzanova-Galatch: Diófa 

Szemjon Prohorov: Diófák a hegyekben 



Cynthia Scontriano Schildhauer: Diófa íriszekkel 

Chris Shanks: Diófa (fametszet) 



Alfred Sisley: Napon alvó diófák, korai októberi nap 

Alfred Sisley: Diófa a Tomery-mezőn 



Alfred Sisley: Szilva- és diófák tavasszal 

C. Stevenson: Diófa Franciaországban 



Szang Weidong (Kína): A Dawa diófa 

Ráhil Szolomonovna (Üzbegisztán): Öreg diófa alatt 



Valerij Mihajlovics Szürov: Diófa ellenfényben 

Takács Péter: Öreg diófa 



Tom Vieth: Diófák és őszi mezők 

Diane Widler Wenzel: A feketedió kertje (gouache papíron) 



Susanne Wind: Búzavirág és diófa (tempera) 

Ismeretlen amerikai művész: Diófák 

Ismeretlen kínai művészek diófás képei: 

 



Charles L'Heureux: Feketedió fasor 

Ismeretlen cseh művész: Feketedió fa az opavszkói parkban 



 

Pekándiót, hikoridiót ábrázoló festmények

Ó, nagyon amerikai stílusúak!

Carolyn Bates: Pekándió-szüret 

Gloria Billand: Vad pekándió-fák 

Ronald Murray: Pekándió-szedők 



M. Elizabeth Price (1877-1965): Shellbark hickory fa 

Marcia Milner-Brage: Hikoridiók az ablakpárkányon, kint tél van. (2012. február) (A kép fehér hikoridiót -
Carya ovata - ábrázol, vastag, megfásodott burkával.) 



Egy pekándiós akvarell, amit egy idős német hölgy festett, Oemi álnéven. Címe: Egy igazán nagy dió 

 

Mi van a diófa alatt?

A festők azt is lefestették.

Például lehetne egy hadsereg, de minimum George Washington. Frederick Knecht Detwiller (1882-1953)
képe: A diófa, amely alatt George Washington kifizette a hadsereget 



Vagy szarvasok. William Rhind: Szarvasok legelnek a diófa alatt (fametszet, 1874) 

Vagy csak egyszerűen egy egyszerű egyszarvú. Katherine Botch: Egyszarvú a diófa alatt (akril) 

De ha egyszarvú sincs, tyúkok biztos vannak. Rosemarie Dubreucq: Tyúkok a diófa alatt 



Ha semmi más nincs, levendula csak van! Az is van olyan illatos, mint az előbbiek. Mazuelle Dubarry:
Levendula a diófa árnyékában 

Úgyhogy mi is leülhetünk a diófa alá. Bartus Zita: Nagy diófa alatt 



   

Diós csendéletek

Jól mondja tisztelt diós Kollégám, hogy minket nem érdekelnek a festők. Minket csak a dió érdekel. Az,
hogy hogyan látják a művészek a diót.

Ezért azokkal a diótémájú festményekkel, rajzokkal, akvarellekkel kezdjük, amelyeken a dió a főtéma.

A dióérés szezonjában a burkos dió a főtéma. Figyeljük meg, mennyivel több festő dolgozik nyár végén egy
diófa alatt, mint mint télen. Alexandra Laske olajfestménye: Dió 



Milyen is egy dió? Pontosan olyan, ahogy egy aprólékos japán festő elénk tárja. Jól nézzük meg, a többi
műalkotás elnagyoltabb. 



Thed Dudeson rajzán jóval egyszerűbbnek tűnik. 

C. Markusnak csak egy diórészlet erejéig futotta a türelme. 

Myriam Rolland is hogy elsiette! 

Norine Kevalics csak néhány ecsetvonással jelzi a diót. 



Meredith Bergmann egy gondolkozó diót rajzolt nekünk. 

Törjük csak meg, milyen lehet belül? Alekszandr Andrejev, Tatjána Amelina már a dióbelet is mutatja. 



 

Mutatta volna R. van der Zander is, de neki aszott dióbél jutott. Julie Auzillon már csak az üres dióhéjat
találta. 

 

És a feketedió milyen lehet, ha megtörjük? Jennifer Datcuck faszénrajza és Randy Burns olajfestménye
mutatja. 



Egy darab dióbelet a legnehezebb visszaadni. Méhes Balázs csak az irányt mutatja: valahogy így tessenek
dióbelet rajzolni. Elizabeth Perry néhány vízfesték-pöttye is inkább csak a hangulat megteremtésére jó.
Igazi, tökéletes rajzzal, festménnyel még nem találkoztam. Tisztelt műkedvelő Kollégám, itt van tere az
érvényesülésnek! 



Két dióból már kompozíció állítható össze. Ez már szépművészet. Az első, kétdiós kompozíció Budapesten, a
Szépművészeti Múzeumban tekinthető meg, Suzanne Stephan olajfestménye. A másodikat meg is vehetjük,
Snježana Vidovićtól, Szlovéniából. Rebecca Mazur csak úgy odavetette a két diót. Méhes Balázs se dolgozta
ki, az ő célja csak oktatás volt. 



 



Mi van, ha a két dióból egyik sem igazi dió? Erre is van példa, Robert A. Sloan pasztellképe: Burkos
feketedió és pekándió 

Dehát a két dió se mindig kettő, ugyanúgy lehet másfél, mint két és fél.

Marta Radziejewska csak satírozgatott másfél diót, Bernd Wiedermann pedig aprólékosan kidolgozta
(akvarell és gouache). 



Michael Schröder három darabban tesz elénk két diót. 

Katherine Helsing két és félnél hagyta abba, ő viaszkrétával dolgozott. Biztosan ott fogyott el a krétája. 



A két és feles súlycsoport érmeseihez érkeztünk. Őrájuk szavazni is lehet, az emelt díjas sms árát
bankszámlámra kérem utalni. Csak annyit kell beütni: 2,5. Ők már értékelést is megérdemelnek. Marvin
Bove diói szinte tapinthatók, kellemesen simulnak a kézbe. Danielle Kalkofen diói pedig alakjukkal tűnnek
ki, azzal, ahogy harmonizálnak egymással. 

A többdiós kompozíciókat már nyugodtan nevezhetjük csendéletnek. Kicsit szokatlanok a csendéleteket
ismerő és kedvelő nagyközönség számára, mert ezeken a képeken csak diók és csak diók vannak. Dehát
mit csináljunk, fogadjuk el, hogy alkotóik az adott ihletett pillanatban éppen ezeket a diókat tartották a
legszebbnek, megörökítésre valónak. Én például tényleg nem vagyok egy nagy művész, de magam is így
próbálok festeni, mint Patrick Lodwitz. Lefényképezem a témát, és otthon, nyugodtan, aprólékosan ráérek
kidolgozni. Ezt a módszert ne tessék lekicsinyelni, egy igazi nagy művésztől tanultam, a nevét nem akarom
azzal lejáratni, hogy magammal hozom összefüggésbe. Szolnok megye egyik városának híres festője.
Persze, én olyan művész se vagyok, mint Patrick Lodwitz, pláne mint - most majdnem kimondtam a nevét. 



További ismeretlen nevű, diós csendéletet alkotó festők művei: 

 

A legrégebbi, csak diót tartalmazó csendélet szerzőjét név szerint is ismerjük. Antonio de Pereda Csendélet
diókkal című olajfestménye 1634-ből való. 

Szerintem a két legjobb ebből a sorozatból Robert Reynolds színes ceruzarajza és Evelin de Boer akrilképe.



Már Scott Shellström ugyancsak akrilképe túl nyomott hangulatú számomra. Mint a new-york-i Webster
kiadó és nyomda diót ábrázoló fametszete az 1800-as évek végéről, amikor a képek még feketék voltak. 

Pedig a diós csendéleteket lehet színesen is rajzolni, festeni.

Természetes barnán, mint a japán festők. Tamotamo japán diókat festett, egy másik, ismeretlen japán



művész pedig szívdiókat. 

 

Zölden, mint Marilena Pistoia, Adriana van Zoest, Henk Helmantel, Alekszej Szuszol. 



 

Ez utóbbiak tényleg szépek voltak. De lehet olyan rondazöld is, mint amilyent Christof Kindlinger tud.
Kindlinger művész úr biztosan NDK-s volt. Abból gondolom, hogy abban az átkos időben rendeztek a mi
városunkban egy kiállítást egy kárpátaljai festőnek. Amikor a kiállítás végén megkérdeztük a művész urat,
hogy szépek, szépek a képei, de miért használt annyi lila színt, azt válaszolta, hogy őnáluk csak lila színű
festéket lehet kapni. Mert a vad zöld a tervgazdálkodás rendszerében az NDK-nak jutott. 

 

De a dióhoz a piros szín is ronda, láthatjuk Marleen van Engelen képén. 



Legyen természetes, mint Benno Noll akrilképén, vagy egy kicsit elkent, mint Holger Bogen csinálta. 

Adam Cope, akinek életútját már az előző fejezetből ismerjük, annyira megszerette a természetes diószínt,
hogy krumplit és földimogyorót is diószínre festett. Ezeket nem mutatom, mert nem diók. Diós képet négyet
is festett egyszerre. Száz euróért bárkinek fest hasonlót. 



 

Dirk Becker is csak egy kis hangulatot teremt, Rien Jansen tán még azt se. Rám legalábbis nem hat. 

 

Az oroszok kosárban, tálban tartják, és abban festik a diót, mint Csernov és Irina Csevereva. 



Vagy csak a szalvétán, mint az ukrán Aszja Vitaljovna Tretyakova. 



Vagy csak egy darab összegyűrt papíron, mint Elena Zarubina. Vegyes technikával készült festményének
címe: Egyszerű csendélet. 

És el is feledkeznek a körítésről, és csak a diót festik. Mint Larissza Puhanova olaj- és temperaképén. 



Most pedig egy olyan, kínai diós csendélet következik, ami nem igazán jó. Legalábbis olyan kritikát kapott
egy kínai művészeti weblapon, amit itt nem merek leírni. Ahhoz nem tudok eléggé kínaiul. Csak annyit értek
belőle, hogy elnagyolt, és még csak be sincs lakkozva. Hallatlan. 

Mert van jobb kínai festmény is, ha jól tudom fordítani, Shang Huo Chai festménye, de ebben ugyanúgy nem
vagyok biztos, mint a mű címében, ami talán Festékrétegek lehet. 



Mi a diós festmények tanulsága? Ami Candela rajzának címe is: A világ egy dió. 

A végére egy faszénrajz, erről a legjobb, ami elmondható, hogy lengyel eredetű, és a művésznő keresztneve
Zuzanka. És ezzel minden jót elmondtunk róla. Reméljük, Zuzanka egyszer felnő, és megtanul rajzolni. 



És most ellent kell mondjak Candelának, a világ nem csak dióból áll. A következő festményeken, rajzokon
más is van, mint dió. Nézzük meg, milyen motívumok illenek a dióhoz.

 

Diófestékkel készült művek

Tisztelt festő Kollégám, mindketten tudjuk, hogy mi van a dióban. Minden, ami az élethez kell. Ennivaló,
gyógyszer, pénz. Ezt mindenki tudja.

De mi ketten azt is tudjuk, hogy ezeknél jóval fontosabb is van benne. Festék. Ami nélkül nem érdemes élni. 

A diófestéket már volt módunk megismerni. Nemcsak textíliát, bőrt és faanyagot festenek vele, hanem a
festészet egyik alapanyaga is.

A diófa és a különféle dióféle fák festékanyagából készült művészfesték meleg barna
színeket ad. A mellékelt kariatída-festmény stílszerűen diókopáncs-festékkel készült.
Mint tudjuk, az Akropolisz kariatídáinak modellt álló lányok mind Karydi falu,
magyarul Diófalva lakói voltak.

Francia festők ezt a festéket gyakran használják, sőt egy francia diófesztiválon
diókopáncs-festékkel festett művekkel lehetett versenyezni és díjat nyerni.

Nem tévesztendő össze a diófesték a hasonló színű egyéb pigmentekkel, amelyek itt
láthatók. 
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Amennyiben tisztelt művész Kollégám még nem próbálta a diófestéket, kedvcsinálónak mutatok néhány
művet. Elsőként egy ismeretlen francia tanár dióillusztrációját. Gondolom, az előrajzolt diókat az iskolások
festették ki. 

Itt pedig az igazi művészek következnek.

Persze, az igazi művészek is leginkább diót festenek diófestékkel. Chris Niemi műve: 



A hazai műveket Zichy Mihállyal kell kezdeni, a diófestés-technikában ő a legnagyobb.

Zichy Mihály: Bordal 

További hazaiak:

Károly Emőke diófestékkel készült művei: 
Fák (diófesték és akvarell) 



Györöki fasor, Hévizi tó 

 

Puszta, Tanya, Út a pusztán 

 



Menyhei Szabolcs: Motor 

Pirk János: Önarckép 



Reisz Tamás: Zsoké 

Szanyi Péter képei: Fotelben ülő akt és Várandósan 

 



Legyünk elfogulatlanok, és állapítsuk meg, hogy külföldön is készítettek ebben a műfajban figyelemreméltó
alkotásokat. Persze, diófestékkel könnyű, főleg, ha már látták a magyar alkotásokat.

Jo Ann Anders művei: 

 

 

Linda L. Anderson: Csendes helyen 



Emmanuel Bing sorozata: Fák 
A közeli erdőben: 

A vágyak fája: 



Az eleven erdő: 

Az első tündérfa: 

Az erdő tánca: 



Két fa: 

Egymásba gabalyodva: 



Emmanuel Bing: Szamuráj-szenvedély 

John Brandon: Gazdátlan hajó és Kikötött hajók a szorosban 

 

Laura Carboneau műve: 



Perry Carsley: Tengeri látkép 

Chafi: Akt 



Christine Chalard: Magvak 

De Clerck: Akt 

Yann Conan: Malika 



Jean Pierre Deblonde: Magányosság 

Claire Felloni: Gunnerák 
(A gunnerafélék vízkedvelő, főleg délamerikai növények, hatalmas, olykor embernagyságú levelekkel.) 



Armel Gaulme: Indiai templom 

Debra Goldman sorozata: Sutra folyó 

 

Linda Griggs sorozata: Az Asbury-tűz 





Yannig Guillevic képei: 
A bölcs 

A pillanat és az örökkévalóság 



Ünnep 

Vég nélküli utazás 



Molly Hashimoto: Szarvas és mamutfenyő, Mormota 



Raymond Hirgorom: A Szent András templom 

Benoi Lacroix dalmáciai nyári emlékképei: 
Duga Luka 

Peruski 



Rakalj, Rakalj vihar előtt 

Patricia Liébeaux: Fürt 



Tania Love sorozata: Ahol kezdődik 

   

 

Mathilde: Önarckép 



Barry Maxwell: Dr. C. portréja 

Frédéric Mercier: Illusztráció 

Josette Mercier: Akt (diófesték és akvarell), Az álom homokórája 



 

Chris Miller: Akttanulmány 1-2, Táncoló akt 

 



Iba N'Diaye: Arc. A kép önarcképként is megállná helyét, a művész nagyjából így néz ki. 

Tom Norton: Gyaloghíd 



Sally Reed: Álló alak 

Melissa Rinzel alkotása: 



Jane Rosen: Holló, Sólyom 

 

Karen S. Scrappin: Családi portré 



Nick Summerbell: Barna fák 

Sheri Throlson alkotásai: 

  

Ismeretlen trinidadi művész: Vámpírok 



A következő képen a diókopáncs-festék a festmény alapozását szolgálta. Papírra, diókopáncs-festék
alapozásra festett akrillal a művész, és ceruzarajzzal egészítette ki a művet. Roland Bentz: Bhutan
kedvessége 

   

Igazi csendéletek.

Eddig a dió volt a főtéma. Sok-sok csendéleten inkább csak hangulati elem a dió. Feldobja. Akkor is, ha
csak eldugva a kép alján látjuk. Vagy ha nem látjuk, de tudat alatt érezzük. Ezeket a képeket csak áhítattal
szabad nézni, akkor is, ha gyengébbek is vannak köztük.

Szvetlána Berdnyik: Csendélet diókkal 



William Mason Brown: Csendélet szőlővel, borral, egy körtével és egy dióval az asztalon 

Egy Brueghel-utánzat: 



Calraet: Csendélet 

 



Caravaggio: Csendélet virágokkal, gyümölccsel 

Jean Baptiste Siméon Chardin: Körte, dió és egy pohár bor 



Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet egy kosárka őszibarackkal, fehér szőlővel, körtével, diókkal 

Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet őszibarackokkal, ezüstserleggel, szőlővel és dióval (1760) 



Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet dióval, egy kosár szilvával, cseresznyével, borszőlővel 



Pieter Claesz: Csendélet pulykapástétommal (1627) 

Nelly Migot Clairin: Diók és barkák 



Czeglédi Gizella: Maroknyi ősz, Őszülőben, Szüret után 



 

Michel Dissard: Diós kompozíció 

Floris Claesz van Dyck: Csendélet 



James Ensor (1860-1949): Körték, szőlők, diók 

Georg Flegel (1566-1638) két csendélete: Őszibarackág (a festmény másik címe: Csendélet őszibarackkal,
dióval és egy bogárral, 1630). A másik festmény címe röviden Csendélet, hosszan pedig nagyon hosszú. 



George Forster: Csendélet csigával, dióval 



Gagneux: Gyümölcsöskosár, naspolyák, diók, mogyorók csomózott kendőben (1733) 

Jovanna Garzoni (1600-1670): Tál szilvával, jázminnal és dióval, Kehely szilvákkal, diókkal (tempera): 



 

Franz Horny: Őszirózsák, egy fürt szőlő, naspolyák és egy dióbél-darab 

Arnold Huot: Csendélet üvegekkel 



Kerényi Mária csendélete 

Liza Lehoussine: 1. Egy fehér rózsa, egy hervadt rózsa, egy dió és egy körte 2. Két gránátalma, egy dió és
egy rovar 

 

Natalja Lizlova: Csendélet diókkal (akvarell) 

Claude-Max Lochu: Dió, szőlő, füge 



Simon Luticuis (1610-1661) csendélete 

Linda Mann: Váza és tök 



Luis Meléndez: Almacsendélet 

Luis Meléndez: Csendélet naranccsal, dióval 



Hát, ez gyönyörű volt. Annyira, hogy megnyerte Marie José Lavie tetszését is, nemcsak az enyémet. Én nem
tudnék ilyen szépet festeni, de Marie José Lavie igen. Művének címe: Diós-narancsos csendélet Meléndez
nyomán. 

Mészáros Wivien: Csendélet antik korsóval 



Dmitrij Iszidorovics Mitrohin (1883-1973): Dió (színezett ceruzarajz, 1969) 

Molnár Z. János: Csendélet dióhéjjal 



Lolo Moreau: Csendélet 

Natalja Novikova: Csendélet diókkal és virágokkal 



Panteha Sanati Zaker: Csendélet dióval 

Miquel Parra (1780-1846): Csendélet diókkal (stb., stb. hosszú) 



Natalja Viktorovna Perehodenko: Csendélet diókkal 

Emilie Preyer: Csendélet őszibarackkal, szőlővel, dióval, mogyoróval 



Ravesteyn: Dohányos csendélet diókkal 

Jean-Marc Sévere: Dió és feketeszőlő 

Alfred Sisley: Csendélet szőlővel, dióval 



Egy, a saját nevét nem vállaló amerikai festő - nevezzük csak Jim Square-nek - műve: Csendélet
narancsokkal, dióval, fakalapáccsal. A kép alatt a minket leginkább érdeklő részlet, a dió. 



Harmen Steenwijck gyümölcs-csendélete 

Jacques Villon (1875-1963): Diós csendélet (1929) 



Ismeretlen francia festő diós csendélete: 

Ismeretlen francia festő: Csendélet diókkal 

Ismeretlen kínai festő diós csendéletének címe: Dió. Az nem világos, mi az a nagy piros tárgy a képen. Csak
a dió, az biztos egyedül. 



Bár tudnám ennek a csendéletnek a festőjét! De őt sem ismerem. 

Ezt se tudom, ki festette. Bár, megtudhatnám, ha felkeresném Moszkvában a Plener (Plain air)
aukciósházat, ahol épp most árverezik. Címe: Tört dió 



   

Emberek dióval

Persze, a dió mint olyan, nem öncélú, hanem miértünk van. Akkor is igaz ez, ha a dió erről nem tud. Nézzük
meg, festők hogyan ábrázolják a dió és az emberek kapcsolatát. Mit kezdünk a dióval?

Először is megnézzük, van-e dió a fán, Stephen Player nyomán. 



Aztán pedig menjünk diót szedni, mint R. Ellis Orrall is mondja. 

De jól nézzünk körül, mert a diófa alatt csőszt is találhatunk. Maia Chkaidze: A csősz és a diófa 



Leverjük a fáról. Nem a csőszt, a diót. Mednyánszky László: Dióverés 

William Stewart MacGeorge (1861-1931): Dióverés 



A fiúkkal veressük le a diót. Andreas Alciatus: Két dióverő fiú 

Vagy a nőkkel. Russel Bloodworth: Dióverő nő 

De ha a nőnek más dolga van, a férfi is jó. Egy szándékoltan ismeretlenségben maradt amerikai szerző
könyvéből, 1851-ből: Betty tejet dolgoz fel, Robert a diófát veri. 



R. Püttner: Diószüret 

Ismertelen szerzőtől származó, dióverést ábrázoló muzeális rézkarc (valószínűleg angol): 

Felszedjük a földről. Igen, de hogyan kell diót szedni? Ez a 14. századbeli, Párizsban őrzött latin nyelvű
kézirat illusztrációja mutatja meg. Címe: Diószedés. Tehát a technika: A leányzó kezébe fog néhány szem
diót, a fiatalúr segít neki, és nem törődnek sem a másik leányzóval, sem a károgó varjakkal. 



Andreas Alciatus: Három diószedő fiú 

Gabrielle Moore: A diószedők (rézkarc) 

Zsákba szedjük, kocsira rakjuk. René Milone: Dióbetakarítás Mallorcán. 



Vagy megvesszük a piacon. Lebel Edmond: Füge- és dióárusok 

Hazavisszük, otthon megtörjük. Richard Hook (amerikai indián művész) képe: A diótörő (A kép ősi indián
szokást, a dióból történő jóslást ábrázolja) Mellette a kép részlete. 



 

Megpucoljuk. Jan Weenix (1642-1719): Diótisztító nő, 1661 

A dióhéjjal pedig csak játszunk. Barabás Miklós (1810 - 1898): Kisfiú ablakban dióhéj vitorlással, 1842 



 

És ha beleférünk ketten is, - majd jól összehúzzuk magunkat, hogy beleférjünk, - az Édenben érezhetjük
magunkat. Vlagyimir Kus: Éden diója (és a festmény kisplasztika-változata) 

 

Ha nagyon összehúzzuk magunkat, dióhéj-hintón is utazhatunk. Waters és fia: Törpe utazik a dióhéj-hintón
(1880) 



Vagy dióhéj-cirkálón. Mesekönyv-illusztráció 1880-ból, R. André: A cirkáló dióhéj c. könyvéből 

Vagy pedig egyszerűen csak üldögélünk a diófa alatt. Ferenczy Károly: Napos délelőtt 



De ez már átvezet a diófát ábrázoló festmények közé.

   

Lenyomatos technika

Tisztelt művészkedő Kollégám, mindannyian voltunk gyerekek.

Az én gyerekidőmben nem volt pénzünk. Nem voltunk éppen szegények, attól eltekintve, hogy semmi
pénzünk nem volt.

Mi, gyerekek, úgy hidaltuk át ezt a problémát, hogy egy-egy pénzérmére papírt fektettünk, puha ceruzával
átsatíroztuk, mondhatni, lenyomatot készítettünk róla. Kivágtuk a papírból, és azt játszottuk, hogy van
pénzünk.

Ezt mondja egy francia illető lenyomatos technikának. Neki van pénze, ezért a gyerekekkel nem pénzt
satíroztat, hanem diófalevelet. Úgy látszik, annak van szűkében.

Nézzük csak, milyen művek születtek diófalevélből, lenyomatos technikával! 



 

A technika továbbfejleszthető, tovább is fejlesztették. Készítettek mókust, kakast, rókát, nyulat diólevélből. 

 



Ezzel a diótémájú festészet végére értünk, levonhatjuk a konzekveciát.

Mi a diófestészet tanulsága? Egyrészt Bartha Árpád fogalmazza meg nagyon szemléletesen: Egy diófa az
egész világ. Másik megközelítésben pedig Stephen Hawking: Az univerzum belefér egy dióhéjba.

Bartha Árpád: Egy diófa ez a világ (tusrajz) 



Stephen Hawking: Az univerzum dióhéjban 

 
 

És túl a festészeten

Például a filatéliában. A bélyegek miniatűr festmények. Például miniállamok bélyegein. Az első, a
leghíresebb, a négy évszak dióban elbeszélve, Monaco-i bélyegeken: 

A másik törpeállam diófás bélyege, amelyen a diófa katalán néven szerepel: 



Egy harmadik, jobbára ismeretlen törpeállam bélyege: Mókus a diófán. 

Ötszáz éves diófa (Golijamo Drjanovo faluból) bolgár bélyegen: 



Románia diótémájú bélyege: 

Szíria a fák napjára adta ki diós bélyegét. 

Nepál és Dél-Korea diós bélyegei: 



 

És amire már nagyon vártunk, végre, 2012-ben Ukrajna is kiadta diós bélyegét. A shutterstockot ne tessék
figyelembevenni, az csak belerondítás. 

És a többi, bélyegkibocsátó állam? Csak az abc elejéről: Afganisztán, Albánia. 



  

Ha lesz rá időm, a többi állam is sorrakerül az abc szerint.

Bélyegkibocsátási szempontból Észak-Korea teljesen unortodox ország. Lakói talán még levelet se
küldhetnek külföldre. Ezért olyan értékes a következő bélyeg, hogy másolata is csak az interneten
vásárolható meg, a lopás megelőzésére bélyegezte felül az amerikai cég, amelyik eladásra kínálja. Az
egyetlen bélyeg a világon, amelyik a szívdiót ábrázolja. 1989-ben adták ki, beletelt pár év, mire a
délkoreaiak tudomást szereztek róla, és gyorsan közreadták saját, feljebb látott diós bélyegüket, - már hogy
a világrendszerek versenyében nehogy a kommunizmus győzzön, - de a sietség miatt nem értek rá
különlegességet készíteni, ők a közönséges diót reklámozták. 

Kanadai bélyegek: feketedió, fehér hikori. 



 

Azért abban megegyezhetünk, tisztelt filatelista Kollégám, hogy a filatelisták nem botanikusok, minden
jószándékuk ellenére se. Nem Caryer (a karrier, az más), és nem ovale. A többi stimmel.

Amerikában a személyes szabadságnak nincsenek határai. Még postabélyeget is készíthet, aki akar. 

Bár a jószándék szemmellátható, ez már nem komoly.

A diós bélyegek ritkák, drágák. Diótémájú képeslapra valók, karácsonyi üdvözletre vagy feketediós
üdvözletre. 





 



Vagy legalább egy diós alkalmi bélyegző dukál nekik. 

Hol van a festészet határa? A képkeretnél.



Ha a festészet határait keressük, vegyük észre a képkereteket. A legszebbek közülük azok, amelyek
faragvány formájában folytatják a festményt, és diófából vannak. Mint Chris Nelson műve: Tavaszi nap 

Diófából van a realitás határa is.

Gabriel Duda díszített képkeretének ez a címe. Kétféleképp értendő a realitás határa. Vagy úgy, hogy a
képkereten belül nincs realitás, csak a művészi szabadság. Vagy úgy, hogy a diós, diófás festmények jelentik
a realitást, és ami a képkereten kívül esik, az az irracionalitás. 

Instállom alássan, installációk is vannak dióból. Valahol művészet ez is. Mindenesetre nem mindenkinek jut
ilyesmi eszébe. Csak pihent művészeknek.

Robert Filou: Idő egy dióhéjban 



Lisa Mayerhofer a dió belső válaszfalából készítette el "Angyalok" című alkotását. 

Patrick Trellou diós installációja bagolycsaládot ábrázol. 

Őszi kollázs Magdától: 



Nagyon-nagyon a festészet perifériáján - inkább már kívül is azon - egy francia tablókép: Piros variációk
dióra 

Tara Nicholson diós installációja: 



Tisztelt művész Kollégám, most nézzünk a művek mögé. Mit látunk?

Természetesen, diófát, a táblaképek gyakori hordozóját. Mint Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című
képe mögött, vagy a madridi Pradóban ugyancsak Leonardo Mona Lisájának másolata mögött, ha a
múzeumban leakasztjuk a falról, és megfordítjuk. 



Az utóbbi képen a részletről is látszik, hogy szebb, mint az eredeti, mert az eredeti tölgyfán van.

Tisztelt festő Kollégám, rájöttem, mitől időtállók Leonardo festményei, már ötszáz éve. Mert legjobb képeit
diófa-táblára festette. Madonna a Kisdeddel, Szent Jeromos, Egy férfi portréja, Egy nő portréja. 

  



 

Ez a művészi halhatatlanság receptje, Önnek is ki kéne próbálni. Nézzük meg például Leonardo Salvator
Mundi (a világ megmentője) képét! Ma is él. 

Mi az, amit a képen nem látunk, csak a helyszínen, ha kézbevesszük? Az, hogy a kép oldalai nem
párhuzamosak. Felül szélesebb.

Persze, csak vicceltem. Hogy is engednék meg, hogy egy Leonardo-képhez hozzányúljunk. Mert ha azt
akarjuk megtudni, hogy felül szélesebb-e, azt a választ fogjuk kapni, hogy kívül tágasabb.

De Bartolomeo Ramenghi "A Szent Család angyalokkal" című képére már biztosan nem vigyáznak
annyira. Megfordíthatjuk, és megcsodálhatjuk a mű hátulját is. 



Ha a legnagyobbaknak szabad volt, mi is megengedhetjük magunknak a diófára festés luxusát. Ha jellemző
rajzolatos a felület, a textúrát is belekomponálhatjuk a műbe. Mint Joan White.

Csiripelő verebek (feketedió alapon) 

Fohász a vadakhoz (vajdió alapon) 



Hát, ebből nem sok látszik. Megpróbálom nagyítani. 



 

A hasonló, ferdén vágott, kérges diófaanyagra festett művekért nem kell Amerikába mennünk, a
szomszédban, Romániában is kaphatók, nem is drágán. Tízezer forintnál alig kerül többe a következő
szentképek darabja, és készítőjük szerint leginkább irodákban függesztendők ki. 



 



Tényleg szépek, a kinagyított képen jobban látszanak. 



Van olyan művész (művészneve Tyl), aki a festészetet már idejétmúltnak tartja, de a diófát mégis szereti,
tanulmányozza, ihletet kap tőle. Ismeri a diófa lelkét, és azt képbe is önti, számítógépes képalkotással tárja
elénk. Így néz ki a diófa lelke Tyl szerint: 

Tisztelt festőművész Kollégám, megfordult-e már az Ön fejében, hogy miért nem tud megélni magas
művészetéből? Biztosan Ön is rájött már, hogy nagy tehetségét még nagyobb pénzre kellene váltania.
Vállaljon cégtáblafestést!



De csakis diósat, annak lesz pénzben is mérhető sikere. Kávéház a Kék Dióhoz: 

   

A diófa művészi szintű illusztrációi

Itt olyan, művészi illusztrációk következnek a diófáról, egyes részeiről, amelyek a dióskönyvben máshol még
nem kerültek bemutatásra.

Egy svéd poszter az első, biztosan sok, diófát kedvelő Kollégámnak is megvan otthon a falon, mert
tömegtermék, Budaörsön is kapható. Szép, szép, csak nem eléggé. Mert túlságosan elnagyolt. Dehát attól
művészi, hogy nem olyan, mint a valóság. Biztosan polgárpukkasztás volt a művészek célja, mint általában.
Elérték. Tisztelt, esztétikát kedvelő Kollégám, tekerje nyugodtan az egerét lefelé. A többi illusztráció szebb
lesz. 



A részletek kinagyíthatók. 
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A 18. századi német iskola egy festője: Gyík, szeder, dió, légy és pillangó (tempera, pergamenen) 

C. Bollmann: Gesztenyefa és diófa (1877) 

Giovanni Ciuccio: Dió 
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Julia Feise: Diólevél és Dió 



Margaret Foster akvarellje tavaszi dióhajtást ábrázol: 

Véronique Frampas művészi tinta és akvarell illusztrációja papíron: 

Pamela Gladding: Dió 



Annie Hovanessian: Dió burokban 

Charley McCafferty rajzos illusztrációja 



Miquel: Juglans regia 

John Miller: Diófa 



A. Peter illusztrációja: 

A. Poiteau (1808-1835) metszete Monceau és Traite A gyümölcstermő fák c. könyvéből: Jauge fajtájú dió 



G. H. Rothe: Diófaág (rajz) 

M.Y. Saleem illusztrációja a "Pakisztán flórája" sorozatból 



Ismeretlen német művész grafikája: Diófaág 1-2 

 

További illusztris illusztrációk, ismeretlen szerzőktől: 



 





 

Csendéletek. Mi illik a dióhoz?

Természetesen, leginkább ezüstkehely, mint Gérard Dubois olajfestményén. 



     

     

     

    

A bordeaux-i bor ezüstkehelyben a legjobb ízű. De ha nincs, üvegkehelyből akkor se isszuk, mert az kell a
diónak. Hanem üvegből, Annick Potier ajánlása szerint. 



 

De ha nincs bor, szőlő is jó. Jacob van Es (1596-1666) klasszikus festménye: Szőlő dióval 



Anne Wehrle Sorel is szőlővel festette diós csendéletét. 

De még jobb borral is, szőlővel is. Loran Speck: Borosüveg szőlővel, dióval 



 

Marcel Wijnen is igazi szőlész-borász szakértő, ő is tudja, hogy a dió szőlővel, borral a legjobb. 

Nemcsak borral és dióval él az ember. Kenyérrel is. Kakha Bakhtadze csendélete 



Társíthatjuk a diót más héjas termésekkel is. John Dunstall: Diók és mogyorók 

Vagy más gyümölccsel. Almához is harmonizál a dió, körtéhez is.

Julen szerint - aki a képet festette - ő festő, a "Diók és almák" pedig olajfestmény. Hát, lehet. És micsoda
kerete van! 



Dmitrij Iszidorovics Mitrohin (1883-1973) tanár úr almás-diós akvaralljei lényegesen jobbak. (1960 és
1969) 



Marina Makanec két képet is festett Körték és diók címen. Hasonlítsuk össze Valentin Rusin dióival,
körtéivel. Hasonló Mark Peet Visser vidéki csendélete is, kár, hogy a képminőség nem teszi lehetővé az
összhatás ízlelését. 



Tehát, látjuk, a körte megy a legjobban a dióhoz. Szezonálisan is, és figurálisan is. (Ha értik, mire
gondolok, mert én nem. Nem értem, csak érzem.) Vécu művésznevű festő még egy korsóval is kiegészítette.
Vegyes, akril és olaj technikájú csendéletének címe: Edény, körte, diók. 



Rémi Lacroix körtét is, almát is komponált pasztellképére. 

Jonathan Koch őszibarackkal és feketeszederrel szereti a diót. 



Birsalmához és gesztenyéhez? Késő ősszel igen. Aysel Bizsel Cirpanli festménye. 

Ennek a régi orosz akvarellnek is Őszi gyümölcsök a címe. 



Mandulához, mogyoróhoz. Arnold Huot: A rovar 

Van, aki a sütőtököt is gyümölcsként eszi. Richard Henson: Sütőtök és dió 

Egy szál virág. A japán Shoichi Akutsu orchideával is, physialis-szal is lefestette. 



Kaoru Akimoto képén egy száraz virág és egy darab kavics körítésében láthajuk a diót. 

Egy csokor virág, ami lehet hagymavirág is, mint Valerij Mihajlovics Szürov diós csendéletén. 



Alice Mumford képén pedig téli jázminnal és csigaházzal látjuk. 

Asszociálás a kagylóhéjra megérthető lenne egy angol vagy egy francia részéről, mert mindkét nyelven a
kagylót is jelenti a "héj", de Olga Antonova orosz. De jól asszociál. 



Csak egy papírzacskó van a dió mellett. Amiben a festő, Morell vásárolta. 

Karl Zipser akrilfestményén porcelánkanál látszik. Azzal merné a dióbelet? 



Nicolae Stanciu pedig kávéskanállal. 

De hogy Fernando Rivero miért a vasalóra asszociált, az rejtély. 



És Snježana Vidović se tudott jobbat két elnyűtt cipőnél? 

Igen, igen, Karen Winslow érzett rá legjobban, mi illik a diók mellé. Persze, a diótörő. 



Az egér szerint ő maga illik a legjobban a dióhoz. R. Müller rajza: 

És mi az, ami a legkevésbé illik a dióhoz? A guillotine. Csak ha a diót a fejünkhöz hasonlítjuk. Vivianne
Couture: Szürkeállomány 



   

A feketedió és más diófajok illusztrációi

John-James Audubon színes rézkarcai: Vajdió 

Kék-szürke légykapó feketedió fán 

Közönséges amerikai varjú hímje feketedió fán 



Idekívánkozik Robert Havell 1830-ban készült színes rézkarca is, aki John-James Audubon nyomán
készített hasonló, színes rézkarcokat. Ennek a műnek Holló a címe, de már nem feketedió fán látjuk, mint
Audubon madarát, hanem hikorin.

Tessék elképzelni, tisztelt műértő Kollégám, milyen könnyű a hozzá nem értő műkedvelőket átverni. Egy
amerikai műkereskedő Audubon neve alatt kínálja ezt a rézkarcot, másolatban ezer dollárért.

De minket nem lehet megvágni, mi ingyen nézegetjük, Ön és én. 

Mark Lavatelli: Feketedió levél (részlet) 



Francois A. Michaux: Feketedió 

 

Ann Nathan: Feketediók (tinta és gouache rizspapíron) 



Philip Georg Friedrich von Reck 1837-től kezdődően albumnyi gyönyörű rajzot készített, amerikai
utazásáról. Ezen a rajzán a feketedió kakaóval együtt szerepel, illenek is egymáshoz. 

Wendy Smith: Feketedió 



Diana Young: Feketedió-ág 

Ismeretlen művész: Dió. Lehet, hogy a művész nem tudta, de feketediót festett. 



Ismeretlen japán művész: Japán dió 

K.I. Maximovics mandzsúriai diós illusztrációja 1874-ből, "Mandzsúria és Japán új növényeinek leírása" c.
munkájából: 



Catherina M. Watters: Diógyűjtemény 

És már itt is van a dióillusztrátorok következő nemzedéke. Siessünk, tisztelt illusztrátor Kollégám, amíg a
mi időnk le nem jár. Francia kisiskolások diótémájú rajzai: 



  

 

Hikoridiók művészi rajzai

Ez a fejezet nem jöhetett volna létre Nathan Beccue rajzai nélkül. A rajzokon keresztül Beccue úrban egy
nagy tehetségű művészt ismerhetünk meg, aki hihetetlen mélységig ismeri a fák botanikáját. Jó idegekkel
rendelkező, pontos, önkritikus, őszinte, latin műveltségű ember.

Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory diója, törzse 

 



Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - Shellbark hickory 

 

Ovális hikori - Carya ovalis 



Keserű hikori - Carya cordiformis - Bitternut hickory 

Kerek hikori - Carya glabra 



A művész úr a következő két rajzzal a kerek hikori rügyeinek változatos megjelenésére kívánta a figyelmet
felhívni. 

 

Nemezes hikori - Carya tomentosa 



 

Az utóbbi képen a nemezes hikori levélnyél-helyeinek változatos rajzolata látható.

Ezek a hikoridiók mind termeszthetők. Diójukért is, faanyagukért is.

Tisztelt Kollégám, ha a látott rajzok nyomán nem azzal az elhatározással áll fel a számítógép mellől, hogy
Magyarországon elsőként sürgős hikoridió-telepítésbe kezd, akkor már igazán nem tudok mit mondani.

Mark Catesby: Kardinálispinty hikoridió-fán. (A fa a nemezes hikori - C. tomentosa) 

Val Littlewood: Disznó-hikori (Carya glabra) 



Susan Trammel: Vizi hikori 

Ali Herrmann hikoridiós akvarellje: Dió és burkok 



Kínai hikoridió kínai illusztrációja: 

Moody művésznevű művész grafitrajzáról nem látszik, miféle diót rajzolt. Nem baj, csak az biztos, hogy
hikori. 



 

A DIÓ A FOTOMŰVÉSZETBEN
Vázlat: 
A diófotózás legnagyobb művésze 
Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O 
Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról P - Z 
Mókusok, madarak, rágcsálók dióval 
Fotók a diófáról, diófás tájképek A - R 
Fotók a diófáról, diófás tájképek S - Z 
Fotók a feketedióról 
Fotók egyéb diófajokról 
Túl a fotoművészeten (diós képeslapok, filmanimáció) 
Számítógépes képszerkesztés 
Botanikai fotók a diófáról - Konrad Tadesse és Hubertus Schwarzentraub felvételei 
Fotós látogatás egy elhanyagolt amerikai dióskertben, tavasszal 
Művészi fotók a St. Nathalene-i diómalomból - Ludo Verhoeven felvételei  

A diófotózás legnagyobb művésze



Természetesen magyar ember, Vidovics István.

Fotói rendkívüliek, gondolatébresztők, gondolkodtatók. Hangulatuk csodás.

Kár, hogy tisztelt művészetkedvelő Kollégám nem eredetiben látja ezeket a képeket, mert tolmácsolásom
nagyon lerontja a technikai színvonalat. Az esztétikai élményt is. A hangulatot is. És még sorolhatnám, hogy
mi mindent.

De van egy ötletem. Menjen be a helyi művelődési ház igazgatójához, és beszélje rá egy sürgős Vidovics-
kiállításra. 





 





 

















 

Mások is fényképezik a diót, a diófát. Nem így, de azért az ő képeik is érdemesek a megtekintésre. Nézzük
tovább a fotókat.

 

 

Fotók a diófáról, diófás tájképek A - R

Anna-Lena Anderberg: Dió 



Anette: Diórügy 

Kirsten d'Angelo: Árnyék, az van 



O. Angerer felvétele 

Alós de Balaguer felvétele 



Giorgio Bartolommei: Diófa Vaieranában, Bologna környékén 

Aurélie Beaupel: Csírázó dió 



Judi Berdis: Diófák (A kép Kaliforniában készült, kaliforniai feketedió alanyra magasan oltott közönséges
dió ültetvényben. Hangulata egyedülálló.) 

Eric Bjerke: Dióskert 



Bryan Boyer: Diólevél 

Karola Bruckmann felvétele 



George Burggraaf két felvétele: Dióvirág, Dió a fán 



Lothar Bungart: 2008, az év fája 

Ed Buziak: Traktor és diófa 



Ed Buziak további felvételei: 



Ettore Caburlotto felvétele 

José Chanly: Szomorú tőkehal 



Alain Christof: Levendula és diófa 

Dieter Crosmann: Öreg, vidéki diófa 



Flora Cyclam képei egy vörösbélű diót termő diófa tavaszi kihajtásáról 



Georg Dahlhoff: Hosszú árnyék, Öreg diófa 



David: Csillagnyomok a diófa felett 1-2 



Debreczeni Emőke felvétele 

Tom Dey: Frissen kibomlott diólevél 



Anthony Dunn felvételei: Diófa ősszel, Őszi diólevél 

 

Csupasz diófák Sutter Buttes közelében, Téli diófák, Dióskert 



 

Stephen Edge: A vonat nem áll meg a diófánál (A címet én fordítottam így, az eredeti cím: A 4555-ös vonat
elhalad a diófa mellett.) 



Elena: Dióültetvény Mexikóban 

Teerance Emerson: Dióliget ködben 



Emily: Dióbarka 

Regina Emmerich: Diófa a Langenbergen 



Erwin: Diófa, árnyékkal (a kép Svájcban készült) 

Eran Finkle képe 



Thomas Förstermann felvétele 

Vera Fricke felvétele 



Gál Nikoletta: Diószedők a Latorcát átszelő főút mellett 

Géczy Dorottya: Dióvirág lemenő napfényben 



Gergovátz Éva: Diófavirágok 

Joachim Gratzfeld: A diófaerdőben 



Martin Grimmer: Méh a diófán 

Stefan Grothus: Diórügyek 





Mirco Grün: A diófa első levelei 

Irina Hamos: Öreg diófám 



Manne Harms felvétele 

Janine Hasey: A dió csúcsrügyeinek kibomlása 



Francis Heylighen: Diófa és felhők 

Josef Hlasek: Juglans regalis 

Horváth Benedek felvételei: 



Philippe Jaccottet felvétele 



Jando: Diófa tavaszi hangulatban 

Debbie Jensen: Dióskert 

Jervert: A diófa árnyékában 



Dirk Jukkasjärvi két felvétele 

Zúzmarás diófa 



Kazuo Unno (Japán) képei: Naplemente a diófa alatt 1-2, Nyáreleji diófa, Vörös szitakötő és diófa, Diófa ma





Kelly: Diófák kék-fehérben 



Kelly: Elöntött dióskert. (Mindkét felvétel 2005. december végén készült, a Sacramento folyó árvizekor) 

Buz Kiefer: Diófa naplementében 



Tatjána Koseljova felvétele 

Wolfgang Kotissek képei 
Egészséges növekedés 



Lágyan kezdődik 

Zuzmó egy diófa odvánál 



Dennis Kross két felvétele 
Rotáció 

Cím nélkül 



Dominique Lamiable: Diófa ködben 

Maria Lankosz-Mróz: Dió 

Tobias M. Lehmann: Vándorlás a diófán 



Carsten és Jeanette Lücke: Egy diófa szeme 

Ludovic Martin: Diófák alatt 



Orio Menoni: Diófa Ponte Grossónál 

RC Mishra három képe 



Monok Sándor dióvirág-felvételei: 





Miki Mote: Öreg diófa a Treszkavec monostor felé vezető úton 

José Murcia: Dió virágzásban 



O. L. Nils: Diófa tavasszal 

Markus Nolf: Fiatal dióhajtás 



Mariano Arizzi Novelli: Dióvirágok 

Olaya: Diófa (a felvétel Spanyolországban, Cantábriában készült) 

Stano Orolin felvétele 



Saulius Pazenges felvétele 

Ludwig Pfitzinger felvétele 



Gerald Pforte felvétele 

 

Adam Pierzhala: Dióliget Toszkánában 



(A művész a felvételt valószínűleg Buenconvento határában készítette.)

Sergio Piumatti: Diófák naplementében 

Tereza Pletichová felvétele: 

Carlo Pollaci: Öreg diófa, fiatal dáliák 



Hans-Peter Rangol: Elhagyatottan 



Rasbak: Dióbarkák 

Alireza Raziei három, diófás felvétele következik. Nem a képek művészi értéke emelendő ki, hanem a
művész származása. Arab. Az arab világban nem is igen látni diófákat, ő mégis talált és fényképezett egy-
két fürtös diót. 



Nadine Rempel felvétele 



M. Roger felvétele 

 

 

Fotók a feketedióról

Philip M. Augustavo: Varjak a feketedió-fákon 



Steve Brill: Feketedió nyár végén 

Kathleen Connaly: Köd és diófák 

Kathleen Connaly: Diófa 



David Elmore: Feketedió fák 

Fred First: Hűvös júniusi reggel 



Al Fritsch: Feketedió szeptember elején 

Allen Gathman: Veresszárnyú sólyom, feketedió fa és szivárvány 



Gemini művésznevű fotós: Feketedió fák 

Lee Harvey: Csavarodott diófaág 



Lee Harvey: Lombtalan feketedió 

Bill Hilton feketedióról készült felvétele: Mosoly 



Buz Kiefer: Kismókus feketedióval 

Louis M. Landry felvétele 

Lynn Martin: Magányos diófa naplementekor 



Olivier Maskowiak: Kunyhó a diófák alatt 

Robin Milton: Feketedió fa ősszel (a felvétel október 19-én készült) 



William Needham: Feketedió 

Barr Penchansky: Dió neuronok 



Tom Pendleton: Fehérmókus a feketedió-fán 

Derek Ramsey: Feketedió 



Jerry E. Shelton: Feketedió 

Matt Sinthman: Égbolt a feketedió fa alól 



Rob és Ann Simpson: Szemek, száj (feketedió) 

Springfield: Diók 1-2 

 



Susan Sweeney: Feketedió 

Tackleman: Diónak örülő mókus, Diós mennyország 



Ann Val feketediós sorozata a New Jersey-beli middletowni Tatum Park egy fájáról: 
Diófa 



Diófa reggeli fényben 

Diófa szeptemberben 



Diófaág 1-3 

 



A diófa gyümölcse 

Steve Willson: Mókusrágta feketedió 



Ismeretlen angol fotoművész: Feketedió fa 

Ismeretlen amerikai művészek felvételei: 
Naplemente San Josénál 



A diófa alatt 

Diófa-anomália 



Ág (feketedió) 

Név és cím nélkül: 



Ismeretlen amerikai fotós: Feketedió szürkemókussal. (A művész közlése szerint a kép két felvétel
egymásra másolásából keletkezett.) 

 

 

Botanikai fotók a diófáról - Konrad Tadesse és Hubertus Schwarzentraub felvételei

Olyan szép botanikai fotókat, mint Konrad Tadesse, senki nem készített a diófáról. Művésziek. Önálló
fejezetet igényelnek. Ajánlom átnézésüket, az esztétikai élmény miatt. 























És Hubertus Schwarzentraub is olyan szép felvételeket készített, amelyek célja a dió népszerűsítése, hogy
nem lehet más képekkel keverni. 





 

 

Fotós látogatás egy elhanyagolt amerikai dióskertben, tavasszal









 

Fotók a St. Nathalene-i diómalomból - Ludo Verhoeven felvételei



























 

 

Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról P - Z

F. J. Palacios: Vérerek 



Jean Claude Péclard: Dió 

Marcelo Pinheiro: Dió 

Michael Ploss felvétele 



Irina Ponomarjova: Diós tanulmány 

Dominik Pöpping: Dió 

Elen R. ukrán fotóművésznő: Csendélet dióval, tökkel, butéliával 



Liba Radova: Őszi manók 

Nagyja Raduzsnaja: Csendélet diókkal, gránátalmával 



Dr. Ratomir: Dió 

Josef Reichvilser felvételei 
Főnyeremény 



Az ördög étkezik 

És a művész további képei 



 

 

Ribgageny: Csendélet borral és diókkal, Diók ízlés szerint, Bor és diók 





Pierluigi Ricci felvétele 

Ron Roker: Csendélet 



Sabine Rücker felvétele 

Petra Salberg: Dió 



Heidi Schade felvétele 

Ladislav Schäfer felvétele 

Scheffer János: Dió 



Franz Schlechter felvétele 

Tomás Sedlacek: Diók 



S. Sezgin: Diószív 

T. Siegbert felvétele 



André Siegmund felvétele 

Maria Slominsky lengyel fotós: Őszi színek 



Jan Steck: Dió a vízben 

Hanna Stefáns izlandi fotoművésznő diós képei 





Sabine Stenzel: Születés 

Bernhard Stocker felvétele 



Eduard Strenja: Dió 

Elena Sumajeva: Három dió Hamupipőkének 



Karine Szekeres: Dió-designe 

I. L. Sztrahov: Csendélet körtével, diókkal 



Hannes Tiedens felvétele 

Bregje Tijman felvétele 



Herman Tulp: Csendélet diókkal 

Veres: Dió - egy száraz gyümölcs 



Sebastián Saiter Villagrán: Dió 

Thomas Vogt felvétele 

Paul Wallenburg felvétele 



Peter Wienerroither: Dió 

Anke Wrede felvétele 



Armin Zogbaum: Sajtos csendélet körtékkel, dióval 

Steffen Zozgornik felvétele 



Ismeretlen török fotós felvétele: Titkos kincsek 

Ismeretlen szerző: Ősz 

Ismeretlen japán fotoművész: Peripatetikus diók 



Ismeretlen lett fotoművész: Dió 

Ismeretlen angol fotós dióbélről készült felvétele, valamint annak számítógépes átszerkesztése a dióbél és az
emberi agy hasonlatosságára hívja fel a figyelmet. 

 

Ismeretlen olasz fotósok képei: Száj, Noce 



Ismeretlen német fotós makrofelvételének címe: XXL 



Ismeretlen német művész: Pók 1, Pók 2 



A harmadik német művész is névtelenségben kíván maradni - Istenem, a híres német szerénység! Képének
címe mi más is lehetne: Dió 

Ismeretlen német fotós: Dióhéj 



Ismeretlen német fotós felvétele 

Sőt, még ennek a remek felvételnek sem ismerjük a szerzőjét! Pedig a fotopályázat fődíját félretettük neki.
Tisztelt fotós Kollégám, Ön biztosan ismeri, szóljon neki, legyen szíves! 



A német hölgyek is szerények, nem kívánják magukat mutogatni. Ha sztriptízről van szó, azt is a dióbéllel
végeztetik el. 

Ismeretlen francia művészek felvételei: Dióhéjacska a hóban 



Káosz dióhéjban 

Sors 



Öreg dió 

Ezeknek a francia felvételeknek a szerzője is, címe is ismeretlen. 



 

Ismeretlen orosz művész felvétele 

Ismeretlen orosz fotós: Diók 



Ismeretlen portugál művész felvétele 

Ismeretlen brazil művész felvétele: Diók 



Ismeretlen ukrán fotós: Dió 

Ismeretlen cseh fotósok felvételei 



Ismeretlen szerb fotós képei: 



Ismeretlen amerikai művész: Dióhéj 

Ismeretlen amerikai művésznő: Dióhéj 

Hát, igen, a szerénység csak a legnagyobbak erénye. Kár, mert nem tudjuk elismerni. 



Egy ismert, de névtelenségben maradó magyar fotós felvételei 
Üstökösök 

Ejtőernyős a diófán 



A két milotai 

 

 

Fotók a diófáról, diófás tájképek S - Z

Udo Schmid felvétele 



Ernst Schmitt két felvétele 

Diórügyek 



Ursula Schmitz: Diófa sárgazuzmóval 

Manfred Schötz: Amikor a rügyek fakadnak 



Craig Scoffone: Dióskert 

Betty Sederquist: Ősz a diófa alatt 

Serkan: Egy dió 



Stefan művésznevű fotós felvétele 

Hanna Stefáns izlandi fotoművésznő képei: Diófa viharban 



Frederick Stephenson: Dióültetvény Winters közelében 



Joseph Szymanski: Diótermesztő 

Justin Tan: A hold a diófa ágai között (archív felvétel) 



Timoteus művésznevű fotós képe 

Hedwig Tijink: Október 



Tölgyesi Kata felvétele 

Yves Traynard: Diófaág 



Oma Tuintje: Diófa januárban 

K. Ulfert: A katica szemügyre veszi az új diót (részlet) 



Manfred Unsinn: A diófa 

Frieda Veronika diófás tájképei 



A diófa az év fája 

Az igazi dió 



Naplemente 

Szeptemberi reggel 



Útszéli fa 

Victoriano: Diófa 



Peter Wagner felvétele 

Günther Weber felvétele 



Michael Wei: A diófa újból kihajt 

Wolfgang Weninger felvétele 



Karin Wilkerling felvétele 

Réjeanne Zbinden: Újrakezdés 



Hans-Peter Zimmermann: Több mint egy diófa 

Zsilko művésznevű magyar fotós: Dió 



Ismeretlen szerzők fotói:

Tavasz, Ősz 



Egy álnevet használó magyar fotós: A vén diófa 

Egy névtelenségben maradó magyar fotós: A diófa éjjel (A fotós megjegyzése az őt ért kritikákra: Ez a
keszekuszaság maga a tökéletesség.) 



Ismeretlen angol fotós éjszakai felvétele a diófáról és a holdról 

Ismeretlen angol fotós: Diófa decemberben 



Ismeretlen izraeli fotoművész tanulmányképei: Diófa Galileában 



Ismeretlen olasz fotós: Dióvirág kisasszonyok 

Ugyancsak ismeretlen olasz fotós: Diófa télen 



Ismeretlen francia művészek felvételei: 
Télre felöltözött diófa 

Dordogne-ban 



Diófák a levendulamezőn Provence-ban 

Ismeretlen ukrán fotós: Dióérés idején 1-2 



Ismeretlen amerikai művész: Napfény a dióhéjban 



Ismeretlen amerikai fotós: Dióskert novemberben 

A diófa és a Hold - Grúziában 



Egy el nem ismert magyar fotós alkotásai: 
Turul 

Piroska 



Bio 

A szem 



Az ősz első levele 

Őszülőben 



Téli eső 

Európa korabeli térképe, benne Magyarország 



Kiáltás 

Hagymakupola 



Uramisten, csak fagy ne jöjjön! 

Szélkerék 



Tavasz 

A börtönablakból 



Cím nélkül 

Hazai diófás tájképek:

Juhász Attila: Diófás 



És még négy hazai diófás tájkép:

 



 

 



Egy felsőtiszai kerékpártúra képei: 



 

 

 

Mókusok, madarak, rágcsálók dióval

Stefan Albat felvétele 



Anke Barke felvétele 

Alex S. Bayer: Főfogás 



Hinrich Bäsemann: Mókus dióval 

Fritz Berger: Diótörő 



Fritz Berger: Ében 

Vera Böhm: Szájzár 



Ronny Brückner: A telhetetlen 

Fabrice Cahez: Mi van a dióhéjban? 



Adeline Coutant: Széncinke 

 

Daniela: Ízlik a dió 



Detlef Dittmer: A tolvaj szarka 

Chris Falk: A diólopó 



Chris Falk: A diótörő 

Anja Giesler felvétele 



Romy Görke felvétele 

Frank Henschel: Kiásott és feltört 



Greg Hoffmann: Varjú dióval 

Robin Holler felvétele 



Michael Kamer felvétele 

Jörg Klüber: Színes harkály terített asztalnál 

Klaus Konieczka: Mókus 



Heinz Less felvétele 

Michael Mandt felvétele 



Klaus Markhoff felvétele 

Silviu Matei felvétele 



Mazsola művésznevű egri fotós felvétele: 

Nataraj Metz képei: 





Mirrmurr művésznevű magyar fotós: Kicsi rigóm 

Dieter Müller: Mókus teleszájjal eszik 



Nancy: Bóbitás cinke dióval 

Neumann: Reggeli 



Inka Reershemius felvétele 

Maximilian Schatz felvétele 



William H. Stipps: Mókus diót tör 

Marco Tibolla felvétele 



Horst Voigt: Étkezés 

Helga és Manfred Wolters: A mi mókusunk 



Egy névtelenségben maradó francia fotós Románia bukovinai részén, Vatra-Dornei város
parkjában fényképezte a dióevő mókust, akit a helyiek Marianának hívnak, és mindenki
kedvence. 

Ismeretlen német fotós: A diótolvaj 



Ismeretlen német fotós: Végre találtam egyet 

Ismeretlen német fotós felvétele 



Ismeretlen bjelorusz fotós felvétele 

 

 



Képek egyéb diófajokról

Natalja Fjodorova két művészi felvétele a mandzsúriai dió terméskezdeményéről. Címük
azonos: "Íme, a dió!" 

Ismeretlen fehérorosz fotós felvételei: Mandzsúriai dió ősszel, Színek völgye (az előtérben
mandzsúriai dióval) 



Tatjána felvételei a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófájáról: 





Susan C. Larkin: Szívdió 

Ismeretlen japán fotósok képei japán dióról (a címeket nem tudtam lefordítani): 



 

 



Ismeretlen japán fotós: Málna és tobozdió 

A kínai diót (J. cathayensis) Judy Monkey kapta lencsevégre 



Diane Edwardson képei kaliforniai feketedióról: 





Zója Akulova felvétele kaliforniai feketedió héjáról 

A Himalájában nem a közönséges diófán, hanem valószínűleg a pikkelyes diófa (Juglans
sigillata) ágán pihen ez a barbetnek nevezett harkályféle madár (valamilyen Megalaima-faj).
Faiaz Ahmed felvétele. 



Nancy Kissiar felvétele egy amerikai poszátáról egy pekándió-fán. A művésznő megjegyzése:
Ez azt figyeli, hogy én figyelem. 

Martin La Bar pekándiós fotója 



Még egy pekándiós kép. Halak vagy delfinek? 

Yang Li felvétele a kínai hikori (Carya cathayensis) erdejében készült. 



Jaime Manning érdekes hikoridiós felvétele, valószínűleg fehér hikori diója (Carya ovata). A
látószög szokatlan, a terméskocsány felől fényképezve. A kép bal- és jobbszélén jellemző a
vastag, megfásodott hikoridió-burok. Érdekes a dióbél felülete is, pikkelyesnek látszik, pedig
csak feketén barázdált. És szokatlan, hogy az általánosan négy dióbél-lebeny helyett ötöt
látunk. A felvételért jóváírunk egy piros pontot a hölgynek. 

Anna Lisa Yoder sorozata: A fehér hikori sárguló levele (2008) 





Ismeretlen amerikai fotós: Október. (A kép hikoridió-levélről készült.) 

Ez is hikoridió-fa, fehér hikori. Ugyancsak ősz van ezen is. Nagyon is . A szerzőről csak annyit
tudni, hogy homoszexuális, HIV-es és rákos. 



 

Túl a fotoművészeten 
(Diós képeslapok, filmanimáció)

Fotó ez is, csak nagyon rövid pillanatot ábrázol, amikor egy fegyverből kilőtt lövedék eltalál
egy diót. Alan Sailer Los Angeles-i felvétele. 



Mark Cassino tanulmányfelvételei egy diófáról infravörös szűrővel: 



Ez is valami elszíneződött felvétel egy feketedió fáról. A címe: Transzmisszió. A transzt már
eddig is ismertük, a missziót szintén, most már azt is tudjuk, hogy néz ki egy transzmisszió. 

Tisztelt munkanélküli Kollégám, van Amerikában egy hölgy, aki nincs munka nélkül. Janet
Lennox Moyer-nak hívják. Olyan foglalkozást űz, amit senki más, ő maga találta ki.

Először azt hittem, hogy csak egy egyszerű műkedvelő fotós hölgyről van szó, aki napközben
nem ér rá, ezért csak éjszaka fényképez, a kertjében, mindig ugyanazt a diófát. 





De nem, a látott képsorozat igaz, ugyanarról a feketedió fáról készült, de a sorozat
reklámanyag. A hölgy ezen a feketedió fán mutatja be, milyen fényhatásokat lehet elérni
éjszakai kerti partik mesterséges megvilágításához. Hat helyen telepített gyengébb-erősebb,
különböző fényhatású fényforrásokat a kertbe, és az összhatás mindig egyedi, ahogy a
megrendelő kívánja. És a gazdagabb amerikaiak fizetnek érte!

Tisztelt jelenlegi munkanélküli, de vállalkozó szellemű Kollégám, Európában még nincs ilyen
szolgáltatás. Legyen Ön az első, de bemutatkozó anyagát saját, gyönyörű diófájáról készítse!

Az ember régi vágya, hogy szép élményeit másokkal is megossza. Így volt ez már a
fotomegosztó weblapok létrehozása előtt is, amikor még képes levelezőlapok elégítették ki ezt
a vágyat.

Régi kaliforniai képeslapok: 





Diótörés régi francia képeslapon: 

Az angol Wills cigarettagyár diófát ábrázoló képeslapja 1924-ből (talán diólevéllel javították



fel a dohánylevelet): 

A következő képeslap címe: Feketedió reggel - Elixír farm 

Mai képeslapok: 



  

Karácsonyi üdvözletek: 



Néhány kocka egy dióbél témájú filmanimációból: 



Walt Disney Donald kacsája: 

 

Számítógépes képszerkesztés

Ez a jövő? Dehogyis, ez a jelen. 



Teanna L. Byerts: Hikoridió-fa holdfényben 

Eric Hillgarter: Dióbogár 



Alexander Kull: Hol az eszem? 

Erik Mansvelders: Dió és cseresznyeparadicsom 



Wanda D'Onofrio képe: 

Meghökkentési céllal készített amerikai képek:

Visszavágó (vagy visszarágó? - nem tudom pontosan elolvasni az amerikai képaláírást) 

Diómadár 



Csillagok háborúja 

Aranydió 



Teknősbéka 

Fejfedő 



Mr. Dió 

Kitörés 



Még ezek után mondják, hogy nincs kitörési lehetőségünk! Csak dió legyen!

 

 

Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O

Adler: Mosolygó dió, Dió 2 



Ahmatova: Dióhéj 

Aszja Ahundova: Csendélet arany tónusokban 



Alena: Aki nagyon szeret diót rágcsálni 

David Algota Cano: Az élet, másik szemszögből 



Randy Allen feketediós felvétele 

Mél Ancholy: Dióvilág 



Mél Ancholy: Kisvilág dióhéjban 

Walter Anderson felvételei: 
Szőlő dióval (A művész Jacob van Es - 1596-1666 - hasonló festményére utal.) 



A dió metört szíve 

Dió, alma, Cheddar-sajt 



Vanitas (Hiúság) 

Serges Aral: Tükröződés 



Manu Argazkiak: Dió 

Diane Arlautzki: Őszi szív 



B. Armin felvétele 

Vlad Artazov: Sztriptíz 



Vlad Artazov: Vitorlás 

Shaahim Bahreman iráni fotós: Dió 



C. Bernon felvétele: 

Angelique Blex felvétele 



Benny Bremen: Dió a víz alatt 

M. Brendler felvétele 



Andrzej Burak: Dió 

Taiszija Calikova: Bűvös dió 



Nick Chaldakov három fotója: 

 



Michel Chantal: Dió, kenyér, óbor (2010) 

Rita Cifuentes: Nyitott dió 



Raphaele Colombi: Dió 

Ollie Couttolenc: Megtört 



Flora Cyclam képei: 



Alena Csirko: Fiatal diók 



Hubert Delesalle felvételei: 



 

Hans-Jürgen Diener: Elidegenedés 

Gordana Nikolovska Dimeska felvétele 



Silvia Dirsch felvételei 



Dmitrij: Dió 

Ludmil Egov: Méz és dió 



Gudmundur Einarson: Diótörő 

Christofer van Eldik felvétele 



Angelika Elvira felvétele 

Enrique Escanero: Dió 



Eran Finkle felvétele 

Philippe Fournier felvétele 



Wolfgang Fuchs: Dió lombbal a vízben 

Cornelia Garcia: Diószívek 



Tomás Gardelka felvétele: 

Glodeni művésznevű magyar fotós (G. Lívia): Dió 



Adem Göksügür fotói 

Franz Götz: Agytekervények 



Astrid Hallmann felvétele 

Harlekino művésznevű magyar fotós: Dió 



Jeffrey Hayes: Dió és bor 

Herbay Józsefné: Három termőlevélből alakult rendellenes dió 



Holger Hilgenberg felvétele 

Horváth Benedek felvétele: 



Husszein: Meteor 

Hagit Ingber: Dió 

Inkwazi felvétele: 



G. Irene: A dió szíve 

Iriza művésznevű orosz hölgy diós-narancsos csendéletei: 







M. Jansen felvétele 

Pierre Javelle - Akiko Ida: Minimiam 



Regine Jenss: A dió egészséges és finom 

Lisa Johanna felvétele 



Di. K. monogrammú lengyel fotós: Diócskák 

Alekszandr Pavlovics Kalasnyikov: Diók 



Katrjunya felvételei: Diós csendélet, Diólikőr 1-2 



Marko Kauko: Diók 



Ray McKay felvétele 

Kálmán A.: Zöld dió 



E. Kerschbaum felvétele 

Franz Kienbacher: Érő dió 



Kristine Kissana felvétele 

Halil Kizilkaya: Harmónia 



Pim de Klerk felvétele 

Christian F. Koch felvétele 



Martin Kreuels: Dió 

Jan Krieger: Dió 



Krontusz művésznevű bjelorusz fotós csendélete: Bor és sajt 

L. Szvetlána: Diós hangulat 



Ryszard Lebmor: Diók 

Julie Leung: Időnek kitett dióhéj 



Daniel Liebscher felvétele 

Rolf Lindner: A dióbél ehető 



Lisa: A dió elhagyja bundáját 

Judith Liss felvétele 



Bogdan Ljasko: Mercedes 

Domenico Lodola: Diószezon 



Majelli művésznevű olasz fotós felvétele 

Jacques Mangin: Hagyományos diótörő 

E. Marlis felvétele 



Jean Mauferon: Friss dió 

Günter-Gerhard Menger felvétele 



Davor Meyer: Dávid találkozik Góliáttal 

Günter Meyer felvétele 



Leonard Michels felvétele 

Guido Milar: A dió szíve 



Tom Mills: Ember a Dión 



Simone Minisi: Dió 

Dirk Morawski felvétele 



Günter-Gerhard Motsch felvétele 

A. Mrkvicka felvétele 



 

Muhammad Ali Musa (Pakisztán): Dió 

Natalja csendélete héjasokról 



Margarita Naujoke: Mindenhol szerelem van 

Henry és Florian Nees felvétele 



Andrej Nemetzkij: Diók 

Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió 



Lucky Oliver a féldió szívalakját mutatja be 

 

És a világ maradéka
Ami a világból Magyarországon és Románián kívül maradt, szintén nagy számban tartalmaz
megtekintésre érdemes diófákat. Tisztelt turista Kollégám, ne restellje a turistabuszt
megállítani, ha a következő diófák előtt haladnak el!

Azt kérdezi az egyik útitársnőm egy ilyen megállóban: 
- Ebben a diófában mi az érdekes? 



De amikor elkezdtem neki magyarázni a fürtösséget és az oldalrügyességet, már másra figyelt.

De ha sikerül elmagyarázni utastársainknak, amit a diófában látni kell, ők is meg fogják
érteni.

Amire azért van esély. Bármikor bejöhet. Mint a lottó. Van olyan valószínű.

Vázlat: 
Anglia 
Ausztria 
Belgium 
Csehország 
Franciaország 
Görögország 
Grúzia 
Hollandia 
Horvátország 
Luxemburg 
Moldávia 
Németország 
Olaszország 
Spanyolország 
Svájc 
Szlovákia 
Törökország 
Ukrajna 
Egyesült Államok 
Libanon 
Japán 
Korea 
Kína 
Felfedezőknek: Diófakirályok felkutatása  

Anglia

Bewdley: 



Cambridge, Királyi Kollégium, Diófa-udvar: 

Cirencester: 



London, St. James park 



London, Tower 

 

Ausztria

Az eisenstadti (bocsánat, kismartoni) Kleinhöflein főutcáján ha kimegyünk a mezőre, és
visszanézünk, diófák keretében látjuk Kleinhöfleint. 



A Hallstätter See keleti partján ilyen a kilátás a diófa alól: 

Pörtschach, a Wörthi-tó mellett: 



Tirol, Propstei St. Gerold, kórházkert: 

Steyersberg:



Steyersberg vára körülbelül 10 kilométerre délre fekszik
Neunkirchentől Alsó-Ausztriában, és az 1600-as évektől
kezdve a Wurmbrand-Stuppach grófok birtokában van. A
bejárati kapuval szemben egy magaslaton egy diófa alatt áll
egy oszmán síremlék fej- és lábköve, amelyet „török
sírkőnek” vagy pedig „török sírköveknek” neveznek.
Steyersberg 1683. évi törökök általi ostromáról egy legenda
maradt fenn, amelyet tévesen összefüggésbe hoztak a török
síremlékkel. Egy török portyázó sereg eredménytelenül
ostromolta Steyersberget, amelyet Gróf Johann Ehrenreich
és néhány fegyveres megvédett. Miután a törökök
visszavonultak, ezen történet szerint egyikük egy magas
diófában a várkapuval szemben elrejtőzött, „...bosszúra
éhesen leselkedett a rejtekhelyéről. Miután az ellenséges raj
a távolban eltűnt, a felszabadult várnép sietett volna a
szabadba sétálni. Hirtelen egy nyílvessző keresztülsurrant a
levegőn és egyikük holtan rogyott a földre. Rémülten
menekültek vissza mindnyájan az oltalmazó falak mögé. Sok
órán keresztül fürkészték a környéket a (falak)

párkányzatáról, de sehol sem tudtak ellenséget felfedezni. A következő nap ismét
kimerészkedett néhány férfi és egy harcos ismételten áldozatává vált a láthatatlan íjásznak. A
férfiak kutatták az alattomos gyilkost, de ismét hasztalanul. Hamarosan egy harmadik harcost
is megöltek orvul. Mivel az elkeseredett gróf összes emberével a vár körüli összes zugot és
rejtekhelyet serényen átkutatta, végül megtalálták a bosszúszomjas törököt egy hatalmas
diófa magas törzsében, amely a várkapu előtt állt, és fogságba ejtették. Lángoló haragjukban
rögtön elevenen elásták ugyanezen fa alatt. A haláltusa erejével kétszer emelte fel az őt fedő
homokréteget és sietett fölfelé. Harmadszorra már nem volt rá képes. Annak az emlékezetre
méltó diófának egy érdemes sarjadéka még néhány évvel ezelőtt is ott állt és hirdette susogva
ezt a borzasztó történetet.”

(Claudia Römer: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-
Ausztriában)  

Belgium

A Leffe-i apátság kertjében egy olyan diófa látható, amit még az első világháború előtt
ültettek. 



 

Csehország

Prágában a Hradzsin egyik bejárata közelében találta meg egy nagyon tisztelt Kollégám ezt a
diófát. 

 

Franciaország

Beaulieu község Grenoble vidékén. (Ez az a község, ahol a legjobb francia dióbetakarító és



manipuláló gépeket gyártják. Az AMB gyár a képen nem látszik, a templomtól jobbra
találjuk, néhányszáz méterre.) A templom mögött kezdődnek a dióskertek: 

Ez téli kép volt, de nyáron is ott vannak a diófák a templom mellett: 



Bioncourt, a Clos-des-pommes fogadó kertjében: 

Crest vártornya alatt. Vagy tévednék? Crest vártornya látszik a diófák alatt? Nézőpont
kérdése. 



Dompaire község szélén, az útkereszteződésnél elakad az ember szava, amikor ezt a hatalmas
diófát megpillantja. Tisztelt autós Kollégám, az utat is figyelje, ne csak a diófát! 

Dordogne megye, St.-Germain-du-Bel-Air község, a faluszéli temető mellett: 



Gindou község tavaszi napfényben, diófákkal: 

Le Havre, a híd mellett: 

Elzász, Holving község: 



Notre Dame de Lure templománál egy hatalmas diófa hűs félhomálya teremti meg az áhítat
légkörét: 

Masclat. Ha francia földön biztosra akarunk menni, és nem akarunk sokáig keresgélni egy
diófát, válasszuk a jelzett turistautat Masclattól. "A dió útja". Végig a diófák mentén vezet. 



Nancy, Parc de la Pépiniere

Nancy városa a 13. századtól a 18. század második feléig hercegi
város volt. Mai közparkját Szaniszló herceg hozta létre a város
bástyái, sáncai mentén, 1765-ben. Több mint 4000 diófát
telepíttetett - egyéb fafajokkal együtt. 1835-ben a francia állam a
parkot a városnak adományozta. Jelenleg a nagyváros szívében ez a
22 ha-os park - sok diófájával - igazi felüdülést nyújt.

Oudon község határa: 



Poitiers város 17. századi monostorához tartozik ez az öreg, belül már csupa üreg diófa. Már
nem sokáig él. 

Pournoi község határában úgy találjuk meg ezt a diófát, ha a megszüntetett vasútvonal
töltésén kerékpározunk. Ruderális területen természetes úton elszaporodtott dióbokor,
ugyanolyan, amilyeneket Magyarországon is tömegesen látni, a szocialista mezőgazdasági
nagyüzemek megszüntetése óta. 



Saint André de Rosans kisközségben, a 988-ban alapított Szent András apátság romjai
mellett: 

Saint Étienne les Orgues község: 



Most pedig el vagyok bizonytalanodva.

Az biztos, hogy az Alphonse Fouchard utcában van ez a szép diófa. Ott volt télen is, és most,
tavasszal is ott van, de sajnos, nem tudom, melyik francia városban. 

 

Görögország

Tisztelt világjáró Kollégám, mit látunk Naxos szigetén? A helytelen válasz az, hogy Ariadnét
látjuk, pláne a fonalával. A helyes válasz pedig az, hogy természetesen diófákat látunk.
Keramoti falut diófaligetek övezik: 



 

Planiteróban pedig a helyi szálloda attrakciói, fakultatív kirándulásai között szerepel a
helység határában levő dió- és platánfaliget felkeresése. 

Észak-Görögországban Drama városa mellett Nikiforosz faluban látjuk ezt az idős diófát. 

 

Grúzia

Tbiliszi, az árvaház kertjében 



 

Hollandia

Diófa Goes város központjában, közvetlenül a templom melletti ház kertjében 

Overduin-Oranjebos 



Rijnsburg 

 

Horvátország

Baska, a templom mögötti kertben 



Dubrovnik, Kate Kemping 

Jurandvor, a 900 éves óhorvát kápolna melletti kertben 



Medvednica, Risnjak vendéglő 

Opatija, az angyali üdvözlet Mária templom és rendház előtt 



A templom kisugárzása erős. Ez a diófa annyira el van telve a szent háromsággal, hogy
mondhatni, csak hármasan csoportos diókat terem. 



 

Luxemburg

Vianden várkastélya mellett 

És a várkastély területén 



A városi játszótér szélén 

 

Moldávia

Soroca, a városi és területi közigazgatás épülete előtti parkot egy termő diófa uralja. 



 

Németország

A berlini állatkertben. Tessék megnézni, ez a sokaság mind azért jött ki az állatkertbe, hogy a
diófát lássa, és meghallgassa a fák napjáról szóló előadást. 



Hernhausen látképe a diófa alól: 

Neu-Isenburg: 

Nusbaum (így, egy s-szel) község - vagy inkább csak tanyaközpont - nemcsak nevében diófás,
hanem a főutcáját is szép diófák díszítik. 



Ulm városa mellett, az autópálya-parkoló melletti paraszttanyán hatalmas diófák nőnek. 

 

Olaszország



Assisi, a vár alatt: 

 

Buenconvento (Toscana) határában. 

(Valószínűleg itt fényképezett Adam Pierzhala fotoművész is.)

Cerreto di Spoleto (Umbria), a San Giacomo templom harangtornya mellett: 



Urbino, a középkori város déli bejáratánál:

 



Végül Velence, amely város akár az első is lehetne az olasz városok közül, hisz az első nap
Velencéig jutunk el itthonról. Itt kezdjük az olasz diófák meglátogatását.

A Piazzale Rómán leparkolva gyalogosan az első velencei látnivaló a Szent Miklósról
elnevezett Tolentini-templom, és kertjében a hatalmas diófa. 

Már megérte Olaszországba látogatni.  

Spanyolország

Granada, Alhambra: 



Verola de Fabregat: 

 

Svájc

Plittersdorf: 

 

Szlovákia

Bystrica falu Rozsnyó mellett: 



A dévényi tóhoz vezető út menti hosszú diófasorban: 

Kassa felé a főutat többkilométeres öreg diófasor szegélyezi. 



Lukanényét (szlovákul Nenincét) észak felé elhagyva impozáns diófasorral találkozunk. Most,
sajnos, egy áprilisi fagy után látható. 



Vinné, főutca: 

 

Törökország

Isztambul, a Litros Yolu mellékutcájában, egy beépítetlen telken: 



 

Ukrajna

Dilove, a műemlék fatemplomnál: 



Huszt, a tiszaparti parkban a város határában: 

A munkácsi várban: 



Tiszabökény, a Turul emlékpark mellett: 



Ungvár, a piac sarkánál: 

 

Egyesült Államok

Archív felvétel az anaheimi diófasorról: 



Arkansas, England: 

A Michigan Egyetem területén: 



 

Libanon

Egymás melletti barlangtemploma van Libanonban, a Tannourine körzetben Szent Antalnak
és - ha pontosan fordítom az arabot, Saydet el Azraa - Szűz Miasszonyunknak, vagyis Szűz
Máriának. (Ha mégsem pontos a fordítás, tisztelt arab Kollégám kérem, javítson ki.) A két
templombejárat előtt kis csermely táplálja az árnyékadó diófákat és nyárfákat. 

 

Japán



Hokkaido, a Hakodate parkban igazi szenzáció, közönséges diófa fedezhető fel. 

 



Korea

Gwangdeoksa királyi lakhely és szentély 

Ez a 400 évesnek mondott diófa szintén Gwangdeoksában látható. 





Felmerül a kérdés, a két fa közül melyik az, amelyiket védetté nyilvánítottak, és
emléktáblával láttak el. 

Ne felejtsünk el rápillantani, ha ott járunk. Nincs messze Szöultól. Tényleg impozáns. Korea
leghíresebb diófája, összefonódott az ország történelmével. 

Látványától nem lehet szabadulni. 



 

Kína

Kínával nyitottuk, zárjuk is azzal a nevezetes külföldi diófák bemutatását.

Jünnanban, Jangbi városban szállást a Diófa vendégházban foglaljunk. Könnyen
odatalálunk, a nagy diófa mutatja az irányt. 



Ugyancsak Jünnanban, a Kőerdő Nemzeti Park karszt-sziklái között látható ez a nagy diófa.
A turistacsoportok mellette haladnak el. Kár, hogy kiküldött fotósunk a karsztjelenségekre
koncentrált, de a diófát így se tudta kikerülni. 

Ez a maga nemében legöregebb kínai diófa a nagy diókultúrájáról híres Sanhszi (Shangxi)
tartomány 2000 évre visszanyúló diótermesztésének jelképe, Fenyang városban. Meg is
becsülik, a hetedik nemzetközi dió-szimpózium egyik programpontja ennek a fának a
megtekintése. 

 



Felfedezőknek való feladat: Diófakirályok felkutatása

Tisztelt Kollégám, a diófák kínai királyát (császárát, mandarinját, miniszterelnökét, stb., a
nem kívánt törlendő), már láttuk, és az előbb a koreai királyi diófát is. Dehát, sajnos, ahány
ország, annyi uralkodó. És annyi diófakirály is van. Többségük illegalitásban él, de lelkes
paparazzók néhányukat már fellelték. Képet nem sikerült róluk készíteni, de amit a kémek
jelentéséből megtudtunk, azt közhírré tesszük.

Először a Krim-félsziget vár felfedezésünkre. 1912-ben D. Kajgorodov írt róla, hogy él ott egy
kb. 1000 éves diófa. Évente 70-80.000 szem diót terem, bőtermő évben 100.000-et is.
Akkoriban a krimi tatárok éltek arrafelé, és valamilyen szokásjog alapján öt tatár család
osztozott a termésén. Mivel a fa halálhíre nem jutott el hozzánk, feltételezhető, ma is él.

A Krimben érdemes körülnézni. A Bahcsiszeráji körzet Verhoriccsja falujában megmérhetjük
egy ötszáz éves diófa törzskörméretét. De ehhez a helyi gyerekekkel kell összefognunk, mert
egyedül nem érjük körbe. 

És keressünk, kutakodjunk tovább a Krimben. Lucsisztoje falu határában is láthatunk egy
öreg diófát. Ez is nevezetes valamiről, talán az egyik szovjet színész mászott és ült fel rá. Vagy
valami ilyesmi. 



Grúziában, Tbiliszitől 25 km-re, Martkobi faluban él egy ezeréves diófa, amelynek törzsét 14
személy éri körül, egymás kezét fogva. Erről a fáról már a 12. században írásos feljegyzés
szól. Tamara királynő (vagy királyné?) is ennek a fának az árnyékában pihent, és Georgi
Szaakadze csapata is. Ez a fa él, évente 25-30.000 szem diója van.

Tadzsikisztánban a Bahsa folyó partján, Szari-Hazor falu közepén egy olyan magas diófa nő,
aminek magasságát egy tízemeletes házhoz hasonlítják. Már több mint 200 éve terem. Ágai
olyan, természetes boltozatot alkotnak, amit a helyiek lóistállónak használnak, benne hat ló
fér el.

Ezekről tudunk. De tudjuk, hogy sokkal több, amit nem tudunk. Például itt van ez a diófa-
matuzsálem, emléktáblával, amiről azt se tudjuk, hol van. Kínai felfedezők megelőztek
minket, és már pártdelegációjuk is meglátogatta a diófák első titkárát. 



Továbbá ha tisztelt világjáró, -csavargó Kollégám lát külföldön megtekintésre érdemes
diófát, kérem, küldje el nekem a fényképét, hogy közzétehessem, akkor is, ha csak egy
közönséges diófa.

Mert erről a gyönyörű diófa-királynőről sajnos, lekéstünk. 1700-ban ültették a Dániához
tartozó Bornholm szigetén, és amikor képeslapra fényképezték, a sziget legnagyobb diófája
volt. 263 éves korában érte a halál, de sajnos, a gyászjelentést nem kaptuk meg, mert a
képeslapot másnak címezték. 

 



DIÓMOTÍVUM AZ IPARMŰVÉSZETBEN
Iparművészetnek azt nevezzük, ha használati tárgyaink szépek. Természetesek és
diómotívumúak.

Vázlat: 
Iparművészet diófélékből 
Diómotívum  

Iparművészet diófélékből

Az ékszerművészet az igazi művészet. Mert alapanyagként a diót használja.  

Feketedióhéjból készült kézelőgombot hordott Eisenhower amerikai elnök. 

Arról nincs hír, hogy ingét, kabátját mivel fogta össze, pedig érdekes lenne. Amerikában
készítik a dió-gombokat is, egy elnöknek elvileg nem okozhatott gondot a beszerzésük. 

Félkész diógombok: 



A feketedió-öv is összefogja a ruhát. 

Fülbevaló feketedió-szeletből: 



És ugyanaz, nyakláncként: 

Mandzsúriai dióból: 



Kínai nyaklánc és karkötő hebei dióból: 

Nyaklánc-függő féldióból, bronzlánccal: 



Ékszer dióhéjból: Teknősbéka-nyaklánc. Maga a béka cédrusfából készült, de a páncélja
valódi dióhéj. 

Christina Witz - nem vicc! - olyan dió-nyakláncokat készít, amelyeket nem kötelező nyakban
hordani, felakasztva lakásdísznek is jók. Az elsőn emberi haj a virágok alapanyaga, a
másodikon pedig lószőr. Áruk kb. 15.000 Ft/db, az előállítási költségük pedig szinte nulla,
látjuk, felkerekítve egy eurócent. 



A következő fülön- és nyakbanfüggőknek két közös jellemzőjük van. Hikoridióból készültek,
másrészt a megmunkálás nagyobb részét, a művészi faragást mókusok végezték. Így igazán
természetesek. A drágakövek is valódiak. 















A dióhéj művészi faragásának tanulmányozásakor már láttuk, hogy kínai művészek milyen
sok Buddha-fejet tudnak egy dióra faragni. De művészetük akkor ér valamit, ha a faragott
dió praktikus is egyben. Ezért két felét szétnyitva szelencét is készítenek a művészi Buddha-
faragványokból. Az elsőben nem tudom, mit tartanak, de a másik bizonyítottan tubákos. Igaz,
azt nem Buddha, hanem sárkány díszíti. 

 

Valaha az emberek összes használati és dísztárgya természetes anyagokból készült. Az
alapanyag is, a díszítő motívum is a természet ajándéka volt. A legjobb iparművészek jelenleg
is a természetességre törekszenek.

Tisztelt iparművész Kollégám, szerintem Ön is van olyan iparművész, mint Pierre Lussier.



Akkor hát miért nem készít Ön is hasonló diófatálat, mint ő? Ugyanúgy megkapná érte a 280
dollárt, mintha nem csak egy egyszerű diófa-darabot árulna, diófa-tál címen. 

Még annyit se kell vele dolgozni, mint Susan Robertsnek a következő munkáival.
Feketedióhéj-szeletekkel díszített, hosszúszálú fenyőtűből készült kosárkák, tálkák. 

       

 

Fél feketedió-héjakkal díszített tálka, Judy M. Mallow munkája. A tálka alja feketedió. 
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Georgiana Barton következik. 

Egy ilyen tálkához nem kell más, csak hosszú fenyőtű (ingyen van), egy szelet feketedió (szinte
ingyen van), ügyes női kézimunka (ez képviseli benne az értéket), leheletnyi ragasztó (nem
pénzkérdés), csekélyke viasz, kifényezni (ingyen is lehet szerezni). És eladható hétezerért. Az
ár magyar forintban értendő, és nem tartalmazza az áfát. 



Tisztelt munkanélküli Kolléganőm, hát nem megéri? A kézműves-piacon elkapkodják.

Azt mondja tisztelt Kolléganőm, hogy nem munkanélküli? Nem baj. Bármikor az lehet. De
addig is készítsen dió-alapanyagból iparművészeti remekeket, és mihelyt kézhez kapja a
felmondólevelét, már indulhat is a kézműves-piacra. Meglátja, jobban jár.

Vegyen példát a kínaiakról. Dolgoznak, ha kell, ha nem.

Kínai váza, száraz virágoknak. A váza teljes egészében dióhéj-szeletekből készült.
Információs forrásom szerint kínai dió héjából, de információs forrásom nem diószakértő,
annyira se, mint tisztelt szakértő Kollégám, vagy én. Ön is, én is ránézésre látjuk, hogy japán
dió héja. 

  

Ugyancsak dióhéj-szeletek adják a következő kínai népi iparművészeti tárgyak díszét is. Ha
az előbb kételkedtem is, most már jobban hajlom annak elfogadására, hogy az alapanyag
kínai. Annál is inkább, mert a technika jellemzően az. De fenntartom, hogy nem kínai dió,
hanem Kínában termett japán dió. (A dióhéjon kívül papírból és lakkból áll a váza, a lámpa,



a doboz.) 

 

És minél jobban tanulmányozom a kínai dió-iparművészetet, annál többet tudok róla. Ma már
azt is tudom, hogy ilyen dióhéj-tárgyakat a délkínai Jünnan tartományban is készítenek,
nemcsak Északkelet-Kínában. A következő kép is ilyen dobozkákat mutat, és bár nem látszik
rajtuk, a rendeltetésük is egyértelmű. A legnépszerűbb kínai szellemi játék, a go fehér és
fekete korongjainak tárolására szolgálnak. 

Egy gömbölyű váza: 



Ezek apróságok voltak. De tudjuk, Kína mindenben a legnagyobb. Még a kínai dióhéj-vázák
készítésében is. A rekordot most hitelesítik: 

Nemcsak a legnagyobb, a legszebb is Kínában van. A legszebb, sárkányos dióhéj-műalkotás. 



Nemcsak a legszebb, a legveszélyesebb is, a tigrincses. 

Ma már jönnek hírek a Jünnanban kiépült dióhéj-kézműiparról. Komoly iparról van szó. 



És kereskedelemről. 

És művészetről. 

Ha alapanyagként a kínai dió héját el is vetettük, a mandzsúriai dió már számításba jöhet,
mert abból is készítenek természetes ékszereket. 



Vagy akár képkeretet. 

Mégis világszerte leginkább a feketedió héját vágják fel erre a célra. Pedig nem olcsó. Egy
százas darabja, ha az interneten rendeljük. De ékszernek megéri. 



A dióhéj szeletelésének munkája a következő képeken látható. 

  



Persze, van az úgy, nyilván, hogy úri kényelmünket nem akarjuk feladni, és drága időnket
feketedióhéj-szeletelésre pazarolni. Egyszerűbb, ha megvesszük az iparművészeti
alapanyagot. Sorrendben 9 $, 7,5 $ és 3 $ az ára 10 dkg feketedió-szeletnek. Plusz szállítás
Amerikából. 

  

Jobb ötletem van. Hazai feketedió fák összegyűjtött termését szeleteljük fel magunk, és
kínáljuk a fenti árak feléért. Elég nekünk kilónként 9000 Ft az első osztályú szeletekért. A
vevő is jobban jár és mi is. 

A felszeletelt feketedió-héjból ha karácsonyfadíszt akarunk készíteni, ki kell fúrnunk. Így: 

Ha kínai mintára váza, tál, stb. a munka célja, akkor a szeleteket ragasztanunk kell. Így: 



Nem fog a ragasztó? Drótozzuk! A végeredmény nemcsak tál, kosárka is lehet. 



Xénia Szolodova mandzsúriai dió héjából készít ilyen tálakat, 650 rúbelért darabját. 

A következő díszeket John Lucas készítette, de akár mi is tudnánk hasonlót.



Hogyne tudnánk! Az amerikai feketedió héjának szelete a hazai népi kultúrában is megtalálta
a maga piaci szeletét (hogy képletes legyek). Tessék csak megnézni - bármikor - a hortobágyi
hidi vásárt! Autentikus, hazai népművészetként kínálják a Hortobágyon soha nem látott
feketedió-ékszereket. 

Tisztelt piacozó Kollégám, van egy ötletem. Vásárolja fel a hortobágyi hidi vásáron a
feketedió-szeleteket, és akasszon rájuk kulcskarikát, és többszörös áron adhatja tovább,
bármelyik piacon. No, ugye, érdemes volt idáig elolvasni a dióskönyvet? 

Nem is kell tovább olvasnia. Már megérte! Drága a feketedióhéj-szelet Magyarországon?
Rendeljen Amerikából, nagy tételben. És kiegészítésként megfásodott hikoridió-burkot is.
Nézze csak, milyen egyedi apró játékocskák készíthetők belőle! Csak fantázia kell hozzá. 



 

Diómotívum

A diómotívum iparművészeti használatáról az emberi írásbeliség kezdete óta vannak
feljegyzések. A Biblia elején, a Kivonulás könyvében már olvashattunk Bezeleél munkájáról,
a mécstartó elkészítéséről. A 37. fejezet szerint:

"Elkészítette a mécstartót is, színaranyból verve. A szárából ágak, kelyhek, kis gömbök és
liliomok ágaztak ki, összesen hat a két oldalból: három ág az egyik oldalból, és három a
másikból. Három dióformájú kehely volt az egyik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és
liliommal; három dióalakú kehely volt a másik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és
liliommal. Egyformára készült mind a hat ág, amely a mécstartó szárából kiágazott. Magán a
száron négy dióformájú kehely volt, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal: egy-egy kis
gömb volt két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból
leágazott. A kis gömbök is, az ágak is magából a szárból jöttek elő, és az egész színaranyból
volt verve."

Megállapíthatjuk, az iparművészet a diómotívummal kezdődött. Diómotívum már akkor
létezett, amikor iparról vagy művészetről még nem beszélt senki. De a diót már akkor
aranyból formálták meg.

A diómotívumot nemcsak a régi zsidók tartották megörökítésre érdemesnek, hanem a régi
örmények is, amint ezen az antik örmény diófás szőnyegen is látjuk. 



Persze, az antik idők óta az emberek rájöttek, hogy nem szabad a diómotívumot a lábuk alá
tenni, annál jóval nagyobb figyelmet, megbecsülést érdemel. Ezért manapság nem szőnyeget,
hanem falidíszt, hogy azt ne mondjam, házi áldást díszítenek diófával. 

Tényleg, áldás a falon egy diómotívumos gobelinkép, mint amilyen Bornemisszáné (még hogy
nem issza? - a boroskupa is ott áll előtte, gobelinhímzés közben) Németh Anett alkotása. 



Tényleg, miért nem látni több diós hímzést? Talán tisztelt háziiparos Kolléganőm nem ismeri
a diót? Ha tényleg nem, előbb nézzen meg egy botanikai bemutatót, kihímezve. Kedvet fog
kapni, hogy szebbet készítsen. A képek szerint nem lesz nehéz. 

Ne hímezzünk-hámozzunk, vegyük meg készen, nyomtatott formában a diómotívumú textíliát.



Ha kész párnahuzatot vásárolunk, annyira természetes lesz az álmunk, mint Babits írta. A
diólevélen a rovarrágás és a gombabetegség is rajta van. 
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Közösségi falakat is díszítenek diómotívumok, nemcsak otthon, a konyhafalat. Van olyan
hazai város, ahol a művelődési ház színháztermének falát is diómotívumos vesszőfonattal
díszítik. 

Európában Luther Márton óta hagyomány a dióval díszített karácsonyfa. Szép is, hangulatos
is. A karácsony elképzelhetetlen dió nélkül.

De mit csináljon, akinek nincs otthon diója? Vegyen dióformájú karácsonyfadíszt.
Papírmaséból, üvegből. Iparművészeti termékek, de nem olyanok, mint a valódi. A művészek
nagyon elvonatkoztatnak a valóságtól. Absztrahálnak. Az iparosok pedig még tovább rontják.



Viszont azok az emberek, akik nem művészek, se nem iparosok, nagyon szeretik a diót,
mondhatni, nyakláncra akasztva szó szerint a szívükön viselik. Medalion formájában. 



Hogy, nem az emberek? Természetesen az asszonyokra gondoltam, de szerintem ők is
emberek. Némelyikük ezüstből formázott dióbelet visel. 

Másikuk pedig diónyakláncot. 



Hogy hogyan készül a diónyaklánc? Nagyon egyszerűen. A balfele egyszerű ékszerészmunka,
nem érdekes. De a jobbfele! Az valódi féldió, epoxigyantával kiöntve.

John McKinley munkája a következő aranydió-medalion, Szabó Tamásé pedig az ezüstdió.
Mindkettő felnyitható, természetesen. 

 

Miért nyitható fel? Hogy abba rakjuk a parfümös üvegcsét. 



Diómotívumú nyaklánc-függő, ezüstből. A dióbél helyén jobboldalt parfümös üveg, balra
pedig a fényképet felhajtva kistükör. Tisztelt Kolléganőm azon ellenőrizheti, hogy úgy néz-e
ki, mint a fényképen. 

Vagy mint a másik, diónak álcázott parfümtartóba rejtett fényképen. 



Ezüst fülbevaló a dióskertek királynőjének, ezüst kulcstartó a dióskertek urának. 

A dióskertek királynőjének arany fülbevaló is kijár. 

Kijárni kijár, csak nem jut rá pénz. Lepjük meg olcsó ékszerrel, aminek egyetlen értéke, hogy
magunk faragtuk - műanyagból - a dióskertek királynője számára. 



Orosz ékszertartók: 

 



A tűtartó is orosz. 

Dióhéj formájú tál rézből: 



A diótálból diókanállal kanalazhatunk. Nem drága, csak kívül arany, belül az is réz. A
dióforma az érték benne, nem a nemesfém. 



Semmi más, csak dísz ez az öntvény. A diót valódinak gondolnánk, - oh, beh élethű! - de az is
csak fém. Hogy milyen fém, az nem látszik, az iparművész oly szépen festette be. 

Mire is jó ez a szétnyitható fémdió? Tulajdonképpen semmire, de kár kidobni. 



A stilizált műanyag dióhéjba apró Betlehem is belefér. Állati! 

Diófát ábrázoló diófa-kulcstartó: 



Az a jó, ha a diómotívum állandóan a szemünk előtt van. Lakásunk falát díszítsük vele!
Hangulatos csempeképek: 





Vagy nem dióval, hanem diófával: 

 

Fordítsuk meg a kérdést. Hogyan készül a csempe, konkrétan a kályhacsempe?
Természetesen, a diófa segítségével. A diófatáblára faragjuk a csempemintát, rásimítjuk az
agyagot, óvatosan megfordítjuk, levesszük a mintát, és kiégetjük a csempét. 



A csempekép-készítés másik, élethű módszere, ha a nyers, némileg megfestett csempére
ráfektetjük a diólevelet, óvatosan lelapítjuk, és a levéllel együtt égetjük ki. A levél
nyomtalanul elég, alatta a festék részben megmarad. Amerikai fehér hikoridió levelén tudom
megmutatni, de higyje el tisztelt kályhacsempekészítő Kollégám, Franciaországban is
készítenek hasonlót. 

A diómotívumot az üveg- és porcelán-művészet se nélkülözheti. Légy a dión: 



Porcelángyík és -béka dióval: 

 

A porcelánbéka el tudott bújni a dióhéjba. De hova bújjon terráriumunk aranyos kis
hörcsöge? Természetesen ő is dióhéjba. 

Otthon tartott értékeinket is rejthetjük - égetett agyagból készült - dióhéjba. 



A dió illatára asszociálhatunk, ha dió-formájú parfümös üveget használunk. 

A 19. században a francia porcelánművészet már képes volt diófamintás tányért festeni.
Legalábbis azt mondják, diófa. 



A diómotívummal ellátott tányér amerikai darab. 

A porcelánművészetben a kínai porcelán a fogalom, a legjobb. Felülmúlhatatlan, hiszen dió
van ráfestve. 



A diómotívumos csésze is kínai, természetesen. Nem tömegtermék, hanem egyedi. Nem
mostani, hanem régi. Hogy milyen régi, azt nem tudom, de korabeli. Talán Ming korabeli,
nem Teng vagy Csang korabeli. De biztosan nem Mao korabeli, mert akkor kulturális
forradalom volt, és irtották az ilyen szép, művészi holmikat. 

A tányéron már nem festett diót látunk, mint a csészén, hanem valódit. Annyira valódit, hogy
kerámiából készült a dió is. Kicsit megfestették, és máris nagyon szépen néz ki. A
megszólalásig olyan, mint az igazi. 



Diólevél formájú olasz üvegtál: 

Az ősszel sárguló diólevél ihlette Kevin Hicks vázáinak díszítését. 



  

Georgij Boriszov feketeagyag-korsójának pedig a dió adott formát. 

Fedeles kerámiatál: 



Kerámiából készült tároló: 

Iparművészeti használati kerámiák feketedió motívumokkal: 



 



Az iparművész a claro diófaanyagból készült kupákat stílusosan a fa saját levelének
motívumával díszítette. 



 

És saját ruhánkat díszíthetjük-e diómotívummal? Hogyne! Vegyük mintaként a következő
későviktoriánus angol gombot. 

 

Hát még ha diófestékkel festett, diólevél-formájú csipkével is kiegészítjük! 

Az iparművészet és az asztalosipar találkozását az jelzi, amikor a diófabútort diómotívummal
díszítik. A feketedió-asztal fájába feketedió-szeletből készítenek intarziát. 



 

 

Az asztal mellé feketedió-motívumos feketedió-szék illik. 



A papírról még nem beszéltem, a nyomdaművészetről. A nyomdászat is ipar, a nyomdászok is
iparkodnak, hogy szép, diómintás csomagolópapírokat készítsenek. Hát, ilyenre sikerült. 

De karácsonykor szebbet is tudnak. Diómintás karácsonyi szalvéta. 



Dióbemutató diólevél-mintás papíron (Janee műve): 

Ha ez se tetszik, lehetőségünk van házinyomdát csinálni, legalábbis egy gumibélyegző erejéig.
Már kapható a diófamintás bélyegző. 



Az iparművészet fejlődésének csúcsa a giccs, ami a dióféléket se kerüli el. Valami állatfélét
készített az iparkodó giccsművész, feketedióból: 

Amikor a természetes alapanyagokból kifogyunk, következik a műanyag-alapú iparművészet.
Vagy valami olyasmi.

Műanyag mókus műanyag dióhéjjal. Itthon is kapható, de nem hazai vevők számára. Tízezer
forint feletti ára is jelzi, hogy nem magyar, hanem német ízlést elégít ki. 



 

A DIÓFA EZOTÉRIÁJA
A diófa a kiegyensúlyozottság jelképe. Kínai írásjel
diófából: ping.

Mottó: 
"Isten diót adott, de nem törte föl." 
(Goethe)

Vázlat: 
Álomfejtés 
Diófa-horoszkóp 
Szent fa 
A diófa a boszorkányok fája 
A beneventói boszorkányfa 
Kozmikus jelkép 
Szerelmi, termékenységi jelkép 
A fény jelképe, keresztény jelkép 
A bölcsesség jelképe 
A halál jelképe 
Közmondások, népi bölcsességek 
Védikus tanok 
Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek 
 



Álomfejtés

Tisztelt diószerető Kollégám, az álmok nem hazudnak. Például
ha dióval álmodunk, azt jelenti, szeretjük a diót. Vagy mégsem?

Erre szolgál az álomfejtés.

A diós álom személyiségünkről árulkodik. Azt jelenti, belülről
értékesek vagyunk, ha ez kívülről nem is látszik. Mert igazi
értékeinket páncéllal zárjuk el a külvilágtól. A magunk köré
épített diópáncél megvéd minket.

De sajnos, korlátoz is. Teljesen védettek vagyunk, de csak
börtönünkben. Belül teljesen szabadok vagyunk, ha a külvilágtól
eltekintünk, és arról nem veszünk tudomást.

Nagyok vagyunk! Akkorák, hogy betöltjük teljes világunkat. Világunkban nincs is más, csak
mi.

Csak valaki ránk ne törjön, mert akkor vége az egésznek.

Van másféle álomfejtés is a dióról, de annak még ennyi értelme sincs.

Az álmoskönyv szerint: 
Dió: jó szervezőkészség, előrelátás. 
Dióhéj: feladat. 
Dióbél: megoldasz, alkotsz, létrehozol valamit. 
Nők álmában: terhesség; férfiálomban: nyugalom utáni vágy; fáradtság. 
Aranydió: kisajátítása valakinek. Anyák álmában: nemcsak az első, hanem az egyetlen akarsz
lenni gyermeked érzelmeiben.

Dehát a tudomány és a technika fejlődése megállíthatatlan. Ésszel se tudjuk mindig követni.

Ma már például létezik az on-line álmoskönyv is, ami jelenlegi ismereteink szerint a csúcs.
Ebben a következők olvashatók:

Diómagot enni, kit szépen meghámoztak: meggyőzi azokat; kik gonoszt kívánnak. 
Diót, mandulát, barackot és egyéb efféle gyümölcsöket egészen megenni akarni: visszavonást
és háborúságot jegyez. 
Nagy dió: rosszul fizetett munka. 
Diófa: szép jövedelem. 
Dióbél: ünnep. 
A lipcsei könyv szerint: dió: mulatság. 
Diót feltörni: jó alkalmat felhasználni. 
Dió (hámozva): diadal. 
Diót enni: barátság jegye is. 
Diótörő: megtréfálást mutat. 
Dió újholdkor: nehéz gondolat, amellyel nem merünk foglalkozni.  

Diófa-horoszkóp

Mottó: 



„Az a benyomásom, hogy egy diófa reinkarnációja vagyok.” 
(John Gordon diótermesztő, kutató, szakíró)

Tisztelt Kollégám, ha már ennyi mindent megbeszéltünk a
diófáról, és mindketten úgy véljük, természetét kellően
ismerjük, hadd tegyem fel Önnek a kérdést:

Nem találja-e úgy, hogy az Ön természete hasonlít a diófa
természetére? Már csak azért kérdem, mert úgy
tapasztaltam, aki kellően hosszú ideig foglalkozik egy
élőlénnyel, megtanulja és átveszi tulajdonságait, hozzá
hasonul. Nemcsak arra kívánok utalni, ami közismert, hogy
akik hosszú ideje házastársak, egyre inkább hasonlítanak
egymásra, vagy hogy a kutya gazdája úgy néz ki, mint a
kutyája, ezek mindennapos esetek, hanem a foglalkozás
körében bekövetkező hasonulás is jellemző.

Máig előttem vannak egyetemi tanáraim, akik az állattenyésztést oktatták. Ócsag tanár úr
lófeje és szikársága egy megbízható igáslóra emlékezetett, Nyerges tanár úr piros-fehér foltos
bőre, lassú, himbáló járása és kényelmes mozdulatai egy magyartarka tehénéi voltak, Fekete
tanár úr lekerekedett vonásai pedig egy berkshire-i sertést juttattak az ember eszébe.

Ön gyökeret eresztett-e már a diófa-tudományokban, és tudását kiterebélyesítette, magas
koronává fejlesztette-e? Törzse kellően erős-e, hogy a viharoknak ellenálljon, és tudásának
gyümölcsét széthinti-e környezetében?

Ha igen, akkor Ön igazi diófa-típus.

De vannak másféle diófák is.

Diófa-tulajdonságúaknak mondják Columbust,
Dosztojevszkijt, II. Erzsébet angol királynőt, Annie
Girardot-t, II. Katalin orosz cárnőt, Kantot, Paganinit,
Picasso-t, Anthony Quinn-t, Shakespeare-t, Barbara
Streisand-ot.

A diófát ősidők óta figyelik az emberek, és emberi
tulajdonságokkal ruházzák fel.

A kelta papok, a druidák az április 21-30-ig és október 24-től
november 11-ig születetteket tartják diófa-típusú
embereknek. És mogyoró-típusúaknak.

Az ilyenkor születettek életfája a diófa, talizmánja pedig a jobboldalt látható életfa-karkötő.

Persze a druidák természetvallása már régen letűnt. Manapság ugyan újra divat a fa-
horoszkóp, terjesztik is rendesen minden nyelven, nemcsak kelta, hanem ógermán horoszkóp
néven is, de ez már nem az igazi.

A diófa kelta horoszkóp-beli jellemének autentikus illusztrációja Nandy King tintafestménye. 



A mai életben az a divat, hogy az embereknek a társaséletben, a családi életben, a
szexualitásban megnyilvánuló rossz tulajdonságait vetítik ki a diófára. Szegény diófa, szegény
emberek! 

Lám ilyenek vagyunk, ha jellemhibáinkat a diófára fogjuk. Tényleg ilyenek lennénk? Csak
magunkra ne ismerjünk!

Tisztelt Kollégám, válogathatunk a ránk illő horoszkópokban. Azt javaslom, azt fogadjuk el,
amelyiket tényleg jellemzőnek érezzük.



Orosz horoszkóp:

A Diófa szemében a természetesség nem érték. A stílus fontos a
számára, a finoman kimódolt manérok. Ugyanakkor a tényleges
tettekben bátortalan. A Diófa személyisége ellentmondásokból áll.
Szeszélyes. Agresszív. Egoista. De ugyanakkor vendégszerető és
bőkezű is.

Ugyanannyira tud lojális és hűséges lenni, mint állhatatlan. Soha
nem ismerhető ki, hogy fog cselekedni ilyen vagy olyan esetben, és
soha nem tudhatjuk, hogyan közelítsünk hozzá.

Képes minden alap nélkül megharagudni, a barátságot, a szerelmet megszakítani. Néha maga
is szeret szenvedni, de sokkal nagyobb örömmel gyötör, szenvedtet másokat. A maga körül
lévő helyzeteket okvetlenül össze kell bonyolítania. Kínzó szükségét érzi saját kizárólagossága
állandó kimutatásának. Féltékeny. De nyájas, szivélyes, barátságos is.

A Diófa nem kiegyensúlyozott. Ha szereted őt, baráti viszonyba kerülsz vele, légy állandóan
felkészült a váratlanságra. Csak akkor foglalkozz vele, ha úgy érzed, ellenállhatsz
befolyásának, ellenkező esetben teljesen alávet téged akaratának.

A Diófa az életben nagyléptékű stratéga tud lenni. Szándékainak következményeit jól fel tudja
mérni, álnok tettekre is ragadtatja magát, nem tartják vissza felesleges lelkiismereti
aggodalmak. Környezete gyakran kényszerül gyors tetteihez alkalmazkodni.

Ugyanakkor kifejezetten jámbor, mulya Diófa-emberekkel is találkozni.

Arra törekszik, hogy élete rendkívüli legyen. Nem fél a kockázattól, nem akar tetszeni, nem
ismer kompromisszumot, nem jár kitaposott ösvényeken. A Diófának sok barátja szokott
lenni, ugyanakkor sok ellensége is. Csak magának számol el. Csak azzal foglalkozik, hogy
megőrizze saját függetlenségét, elkülönült fennségességét.

Néha különös, különösségét nem lehet nem észrevenni, és számolni is kell vele.

A Diófa vonásai: Határozottság, megfigyelőképesség, szervezői képességek.

Német horoszkóp:

A Diófa meleget áraszt. Védi a házat és környékét. Növekedésével egyre inkább.

Ha alaposan meg akarod ismerni magad, keresd egy Diófa társaságát. És akkor is, ha meg
akarsz tanulni nemet mondani. A Diófa ebben segítségedre lehet. Meglátod, segítségével
rejtett képességeket fedezel fel magadban.

A Diófa az ellentétek személyisége. Végletekig tűrőképes, keresi és megtalálja az élet sóját,
fűszerét. Szenvedélyes. Újabb, tágabb szellemi horizontokat kutat. De nehéz partner is
egyben.

A Diófa embere állhatatos. Ő az, aki betartja, amit ígér. Hűséges a bajban is.

Előrelátó. Zseniális stratéga. Ambíciói határtalanok. Nem is ismeri a határokat, mint olyant.

Kiismeri magát a világban, megtalálja benne a maga helyét. És mindig megtalálja, hogy érje



el, amit akar.

Ő akar rendelkezni mindennel.

Mivel nagyon különbözik a többi embertől, reakciói mások számára váratlanok,
kiszámíthatatlanok.

A szerelemben is végletes. Végletesen szeret, a halálon túl is, ugyanakkor a maga számára is
végletes szerelmet követel meg. Féltékeny.

A Diófa emberei rendkívüli emberek. Hajlíthatatlanok, makacsok. Kemények, de - mint a dió
- belül édesek.

Francia horoszkóp:

A Diófa kizárólagosságra törekszik, és féltékeny. Gyöngéd és hirtelen haragú, de
semmiképpen se mondható kiegyensúlyozottnak. Vigyázz, ha találkozol vele, mert kellemetlen
meglepetésekben lehet részed.

A Diófa társaságában senki sem unatkozik.

A Diófa védelmében ne pihenj el, mert megbetegszel.

A Diófa intelligenciája kiterjedt és egyetemleges. Számító, és kíméletlenül gyakorlatias.
Zseniális stratéga. Egy pillanat alatt képes megigézni, elbájolni környezetét. Kiváló tervező,
és ért az idő jó kihasználásához. Született szervező. De kérkedik is ezzel.

A Diófa kétarcú. Lehet raffináltan affektált, ugyanakkor súlyosan goromba. De egyik arca se
természetes. És akár mesterkélt, akár faragatlan, sajátos légkört teremt maga körül.

A Diófa valójában egy nagy gyáva. Gyáva, de veszélyes.

A Diófa személyisége teli van ellentmondásokkal. Jelleme rossz, szeszélyes, agresszív, egoista,
sőt, egy kissé kegyetlen is. Tud bőkezű, vendégszerető, nemes jellemű is lenni, nagy ideákkal.
Barátságát, szerelmét váratlanul, bármiféle logika nélkül is képes váratlanul odaajándékozni
vagy megvonni.

Egyszer nemeslelkű, máskor becstelen. Hűséges és állhatatlan. Ezekben a kérdésekben maga
sem lát tisztán.

Sose lehet tudni, hogyan közelítsünk hozzá. Szeszélyes. Sír és mosolyog egymás után.

Nagy örömmel bonyolítja össze környezetének ügyeit, de valójában mindig kézben tartja a
kibontakozás szálát.

Szórakozik másokkal, de maga is szórakoztató.

A Diófa sorsa rendkívüli. Sok barátja, ugyanakkor sok ellensége is van. Válogatott
udvartartással szereti körülvenni magát, akikre hatással lehet. Ugyanakkor nem akar
öncélúan tetszeni. Kompromisszumot nem ismer. A járatlan utakat keresi. Nagy szíve ellenére
magányos marad.

Szerelmi élete a magasságok és a mélységek váltakozása. A derű és a szenvedély váltakozása.



Képes gyorsan kiábrándulni, és fontosabb számára, hogy csodálják, mintsem hogy szeressék.

Szexualitása egyszer végletekig hevített, másszor pedig egyszerűen nem létezik. Van, amikor
csak kellemes élményre vágyik, máskor pedig tüzes.

A Diófa nem hátrál meg, sikert akar elérni. Ha vannak is aggályai, elfojtja azokat.

Vigyázz a Diófával, mert könnyen az árnyékában végzed!

Svájci horoszkóp:

A Diófa a szenvedély fája, amint a mellékelt ábra is
mutatja.

Engesztelhetetlen. Meglepő. Ellentétekkel telített. Gyakran
egoista, képes agresszivitását kimutatni.

De ugyanakkor nagylelkű, bőkezű.

Széles horizontok nyílnak számára.

Reakciói kiszámíthatatlanok, váratlanok, spontánok.

Ambíciója határtalan. Merev. Semmiféle rugalmasságot nem képes felmutatni. Nehéz
partner.

Kissé közönséges, nem mindig szerethető, de gyakran csodált.

Páratlan stratéga.

A hangulat embere, és nagyon féltékeny.

Kompromisszumra képtelen.

Amerikai horoszkóp:

A Diófa-típusú emberek nagyra értékelik saját személyes terüket. Romantikusak, művészek,
írók, filozófusok, akik egyedül és csöndben alkotnak. Magányosak. A helyüket keresik, ahol
otthon lehetnek. Együtt szenvednek az elnyomottakkal. Nagyon érzékenyek. Szeretik a
kisgyerekeket, az állatokat, és általában az ártatlanságot.

Energiájuk a filozofálgatásban merül ki. A bölcsesség gyöngyeit termik, amiket időről időre
elszórnak maguk körül, azok körében, akik értékelik őket.

A Diófa-típusúak az egészség, a higiénia, a szellemi erő, a vágyak emberei.

A négy őselemből ők a tűz emberei. Kedvenc színük a sárga, égitestjük a Nap. Férfias
típusok.

A Diófa képes lelassítani a végzet eljövetelét.

Az igazi kihívás a Diófa számára, hogy mit tegyen, ha élete negatívumokba ütközik. Ha
személyes terét, köreit zavarják, méltósággal tűr és vár. A türelem a Diófa legnagyobb erénye.
Életereje erős, kitart a hányattatások, fizikai megpróbáltatások idején. Képes passzívan



ellenállni a viharoknak, és átlát a káoszon.

Mentális ereje, beleérző-képessége lenyűgöző. Félelem nélkül vág bele mindenbe.

Szellemileg nyílt, mások iránt is. Segít másoknak is tapasztalatokat, bölcsességet szerezni. 

 

Hazai horoszkóp:

Nálunk a diót a mogyoróval azonosan jellemzik. Mindkettőt a
kígyóval hozzák összefüggésbe, azt pedig a bölcsességgel.

Valóban, a kemény koponyán belül rejtőzik a bölcsesség.

Eleink a mogyorót termékenységjelképnek tartották. A dió ebben
is a rokona. Ez utóbbit pl. a zsidók afrodiziákumnak tartották, a
latinok pedig a házasságkötéssel hozták vallásos kapcsolatba.
Ennek is jelképes oka lehetett; talán az, hogy a héjának két fele
oly szorosan összeforrt. A népdal is “diófa levelin termett”
szerelemről énekel, a szólás pedig úgy tartja, a vadházasságban,
tiltott szerelemben élők ”diófa alatt esküdtek”. Dió és mogyoró

egy időben érnek, így sokszor a népdalokban is együtt szerepelnek:

“Ne higyj a legénynek, 
A tüzes lelkének, 

Mert meg tudja csalni 
Gyermekit embernek.

Zörgő mogyoróval, 
Csattogó dióval, 

Selyem szalagjával, 
Sűrű hazugsággal.”

A diófa egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában saját útját
járja. Erről senki sem tudja letéríteni.

Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya
sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban. Személyiségét azonban
ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerűség nem az ő kenyere. Zseniális stratéga,



sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvő.

Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan.

Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre.

A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hű és
alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás.

Ha a házasságán erőt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban, és új partner után
kutat.

Almafa - Diófa:

Egy kölcsönös szimpátiával kezdődik a kapcsolat. Lassan
melegednek egymás iránt. A Diófa konokul harcol a másik
elismeréséért. A Diófának mindig és mindenhol lesz ideje a
szerelemre. Szenvedélyes szerető. Nem ismer tabukat. Boldog az
Almafa, mely karjaiban fekszik. Csak féltékenységét fel ne
keltse, ugyanakkor arra is vigyázzon, hogy szeretetéhségét
titkolja a Diófa előtt, mert különben unalmassá válik számára.
Akkor szerez igazán örömet a Diófának, ha nemcsak azt
bizonyítja, vonzó, érdekes és kedves, hanem azt is, hogy 100
százalékig partnere mindenben. A szerelemben a Diófa teljes
kapitulációt vár. Az önzetlen és önfeláldozó Almafa teljesen
felkínálja magát. Mindketten szívesen vannak otthon. Az Almafa
jobban teszi, ha a karriervonalat átengedi a becsvágyó

Diófának.

Fenyőfa - Diófa:

Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek, a kezdő lépést mindig a
Diófának kell megtennie. Miután alapos vizsgálatnak és tesztnek
vetették alá egymás tulajdonságait, sok közös vonást fedeznek
fel a másikban. Amíg a fenyő nagyobb súlyt helyez a külsőre, a
szép ruhára és megjelenésre, a Diófa számára fontosabb a belső
szépség és erő. Mindkettő kitartó, szorgalmas és házias. A
társasági élet csak periférikusan érdekli őket. Analitikusan,
érzékenyek, sebezhetők. A diófa tulajdonosi szemléletét és
féltékenységét úgy kell tekintenie a Fenyőfának, mint a szeretet
és ragaszkodás megnyilvánulásait. A Diófa kötődő és
gondoskodó. Ha összefognak, szép tulajdont és hatáskört
képesek elérni anélkül, hogy kapcsolatuk kárát látná. Erről a
fantáziadús Diófa gondoskodik, hiszen szinte egyik fa sem képes
a szenvedély lángját úgy szítani, hogy mindig újra és újra
felizzon. Ezért nem csoda, ha tartós és megelégedett

partnerkapcsolatban élnek.

Ciprusfa - Diófa:



A ciprus önálló, független, a diófa viszont mindig mindent
kontrollja alatt akar tartani. A diófa határtalan ambícióját a
ciprus viszonyulása letörni igyekszik, a ciprus napi "show"-
műsora viszont a diófából valóságos dührohamot vált ki. A diófa
erősen érzelmes, s minden jóleső könnyedség irritálja.
Gyanakvással figyeli a ciprus minden lépését, s nem szűnő
féltékenységével nagyon gyorsam messze űzi, úgyhogy a ciprus a
legközelebb álló fa karjaiban talál menedéket. Kapcsolatuk
mindenesetre addig tart csupán, amíg a ciprust a diófa sokszínű
és mély érzelmekbol táplálkozó erotikája fogva tartja. 

Jegenyefa - Diófa:

Ha a Diófa egyszer megragadta a Jegenyét, nem könnyen engedi el.
Eltántoríthatatlanul halad a saját útján, s a Jegenyének igencsak
kevés esélye van a taktikázásra. Ha a rajtaütésszerű gyors
taktikájával nem boldogul, úgy beveti csillogó stratégiai
tehetségét, s a Jegenye észre sem veszi, máris a Diófa hálójába
került. Kihasználva a Jegenye ingatagságát, ügyesen az általa
kiválasztott irányba tereli. A Jegenye függetlenség iránti vágyát
nem akceptálja, s ha az kifejezésre juttatná, ingerülten reagálna
rá. A Jegenyének jó idegrendszerre és jó erőre van szüksége, ha
hosszabb időt akar a Diófa oldalán eltölteni. Mindkettő jóérzésu,
a Diófa szenvedélyessége hűséggel és megbízhatósággal párosul.
A Jegenye választékos és kíváncsi, sokszor érthetetlen ideákat
kerget, s ezért nehezére esik mozgásszabadságának,
függetlenségének elvesztése a Diófa mellett, bár cserébe
biztonságot és védelmet kap.

Szilfa - Diófa:

A Diófa uralkodásvágya, szenvedélye a Szilfát valósággal kétségbe ejti.
Hatalomvágyukkal kölcsönösen megkeserítik egymás életét. Amíg a Diófa azt
várja, hogy személyiségét csodálják, a Szilfa mások bizalmába kíván kerülni.
Alighogy kialakította magában a Diófáról alkotott elképzelését a Szilfa, az
váratlanul meglepetéssel áll elő, amely sokszor kellemetlenül érinti őt. A Szilfa
mindig pontosan szeretne tudni mindent. Kettőjük közül a makacsabb,
hajlíthatatlanabb Diófa tűnik az erősebbnek. Egyébként mindketten okosan,
előrelátóan tervezik az életüket. A Diófának kell a pénzt megkeresni, amelyből
a Szilfa kellemes otthont teremt. A partner jóléte mindkettőnek saját szívügye
is. Ha a Diófa, aki a szexben szinte telhetetlen, képes megmozdítani a Szilfa e
vonatkozásban szegényes fantáziáját, mindkettőjük számára kellemesebbé
teheti az együttlétet.

Hát, ennyi mindent írnak a kelta horoszkóp alapján a diófáról és a diófa-
emberekről.



Ha mindez nem felelt meg ízlésünknek, mi, diófa-emberek másfélék szeretnénk
lenni, nézzünk körül egyéb horoszkópokban is. Például az asztrológiában a
diófa a Mars hatása alatt tevékenykedik.

Na, ez már messzire vezet, a Földön kívülre.

 

 

Szent fa

Egyes fákat a korai természetvallások óta szent faként tisztelnek az
emberek. A diófa mindig is szent fának számított.

A kelták és a korai germánok a kilencet szent számnak tartották. A diófák
levele legtöbbször kilenc levélkéből áll. A kilenc bűvös, szent szám, a
hármasság hármassága. Mondhatnánk, szentség a négyzeten, de nem
mondjuk, mert nem akarunk profánnak mutatkozni, amikor szentségről
van szó. A kelták, a görögök, a rómaiak, a keresztények, a mohamedánok,
a pogányok, a buddhisták szentségéről, ami mind kapcsolatos a diófával.

Az előző fejezetben már végigolvastuk, a kelta horoszkópok ürügyén mi mindent mondtak
különböző nyelveken a diófa-típusú emberekről. Most térjünk vissza az ősforráshoz, a kelták
természetvallásához, nézzük meg, papjaik, a druidák mit vallottak magáról a diófáról.

Szerintük a diófa Vashaannak, a Szelek és a Világosság Urának fája. Ezért a diófa a Levegő
és a Tűz alapelemek része. Ezért a druidák időjárási varázslatainak állandó eleme volt diófa
égetése.

A diótermés alakja mágikusan hasonlít az ember fejéhez.

A dió bűvös színe a türkizkék. Varázsköve a türkiz és a kék topáz.

Vashaan és a dió szent madara a sas. És amint a sas köröz, a dió runa-
köre az "Első örvényt" írja le az univerzumban.

A dió a kifelé ható erő, a kifelé irányuló mozgás, az expanzió, Shava
vonzásából. Így a diónak mágikus ereje van a bőségre, a határok, a
láthatár tágítására, a tudás bővítésére, az érzékek felfokozására. Köre
határtalan, kora mérhetetlen.

A dió termése a világ teremtésének mítoszával kapcsolatos, amelynek fergeteges
kavargásában a diófa a földre rázta dióit. Azokat a mókusok szedték össze, és a diókból
fakadt a Törpék nemzetsége. Vashaant a Törpék Valmának hívták, és a druidák a görög
főistennel, Zeusszal, továbbá a római Jupiterrel, a normann Thorral, az indiai Vishnuval
azonosították.

A régi Sharith királyok, a Shazarinok hadihajói féldió alakúak voltak.



A diófa anyaga az egészen világostól az egészen sötétig színeződik, és nagyon alkalmas
varázslatokhoz, jóslásokhoz. Sokszor örvénylő, más fénynél más mintát mutat.
Elvonatkoztatott inspirációk születhetnek látványától.

No, ezt tudták, mondták, tették a druidák a diófával kapcsolatban. A mi kultúrkörünk a
görög-római kultúrából fakad, de a diófa nálunk is isteninek számít.

Az ókori görögök szerint a primitív vadembert az különbözteti meg az embertől, hogy a
vadember makkot eszik, a "civilizált" ember pedig diót.

A régi görögök a diót Zeusznak szentelték, minden istenek apjának. Szent ételeikben a dió is
szerepet kapott, és „szerelmi bájétel”-ként is szerepelt.

A klasszikus ókorban a görög kultúrkörben Zeusz, a főisten fája volt, valamint Artemisz
istennőé. A Kariatida-monda egyik változatában a Dioniszosz által diófává változtatott Karüa
körül járták el később a lakóniai leányok az Artemisz-ünnepségek körtáncát.

Miután a római birodalom a görög földet is magába olvasztotta, a rómaiak - átalakítva -
magukévá tették a görög mitológiát, és Zeusz helyett Jupiternek szentelt fának tekintették a
diófát. Mindegy, főisten - főisten.

A diófa az istenek fája. Allahé is és az ő prófétájáé, Mohamedé. No, nem a sivatagos
Arábiában, hanem a mohamedán Kirgizisztánban, ahol a hegyekben bőven nő és terem a
diófa. Egy helyi monda szerint Mohamed elküldte egy megbízottját, hogy keresse meg a világ
legszebb helyét, a földi paradicsomot. Aki hosszú vándorlás után a kirgiz hegyekben találta
azt meg egy hegyi tónál, amibe habos hegyi patakból felséges vízesés ömlött, körötte pedig az
aranyló napsütésben üde zöld volt a fű. Egyedül a fák hiányoztak a tökéletes szépséghez.
Jelentette Mohamednek, aki diót küldött oda, amiket embere egy hegytetőről a környező
völgyekbe szórt. Azóta, hogy a diófák elszaporodtak, valóban a kirgiz hegyekben van a földi
paradicsom. (Kár, hogy maga Mohamed nem érhette meg, mert közben hitbéli okokból
menekülnie kellett Mekkából.)

A diófa nemcsak az istenek és prófétáik, hanem a félistenek fája is. A világhódító Nagy
Sándor is félisten volt, legalábbis hívei szemében. Egy másik kirgiz monda szerint amikor
arra járt, - és ha már ott járt, hódított is, - kirgiz földön egyedül a diófákat hiányolta. Ezért
sürgősen továbbment - hódítani, - és utólag küldött a kirgizeknek diófákat. Azóta vannak a
kirgizeknek diófáik - mondják.

A diófa a keresztények fája is. A katolikusoké is. Mint a mórok kiűzetése óta tudjuk, a
spanyolok a legkatolikusabbak.

Fogadjuk el hát autentikusnak Zulema Aimar Caballero spanyol történetíró könyvét, amely a
történelem újraértelmezését kísérli meg, és a világ első tévedésének azt tartja, hogy Ádám
almát kapott volna Évától. Nem almát, diót kapott, amint a könyv címe is mondja, "Egy
dióval kezdődött". 



Keresztény példabeszédekből, például Szent Ágostontól is tudjuk, hogy a diófa szent fa.
Képes rá, hogy az embereket saját testéből származó gyümölcsökkel táplálja. Nemcsak a
diófa, gyümölcse, a dió is szent.

"A dió Krisztus - mondta egyszer karácsonyi beszédében Szent Ágoston. - Születésével a
mennyei Táperő, aki feltámadásában a diót példázza: három napig pihent a lezárt sírban, míg
aztán feltörte pecsétjét. Törd fel a diót, s ott a nemes táplálék!"

Helyesen tesszük hát, ha követjük Szent Ágoston útmutatását, és belépünk a Diófa
Szentélyének Barátai Kulturális Egyesületbe. Ma már ilyen is van. 

Szent Antal diófa-lakásáról a dió-történelem során szóltam. Ilyesmi lehetett: 
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De ez nem az, csak hasonlít rá. Jelenkori építmény, Robin Hunzinger lakik benne. Talán
Szent Antal útmutatását követi. A Szent Antal emlékére 2007-ben vert érme pontosabban
mutatja az eredetit. De erről Herr Hunzinger nem tudhatott, ő már előbb felköltözött. 



Napjainkban, konkrétan 2012 februárjában is
megtörténik, hogy a diófa jelét adja isteni mivoltának,
de az is lehet, hogy csak alanya az isteni
megnyilvánulásnak. Idén február 15-én hozta hírül a
Volinszka Gazeta, - tisztelt újságolvasó Kollégám nem
olvasta? - hogy egy ukrán diófában megjelent Szűz
Mária.

Történt, hogy Szergij Cejket és Andrij Uszkanyt
megbízta a munkaadójuk, hogy hozzanak neki az
asztalosműhelyében feldolgozható diófaanyagot. Amikor
a képen látható diófa kivágásába kezdtek, és az
oldalágak levágásánál tartottak, abba kellett hagyniuk a
munkát, mert megjelent Szűz Mária. Nem akárhogy,
egyenesen pravoszláv ikon képében. A Kisded is az
ölében!

Milyen jó, hogy technikailag fejlett korunkban már a
csoda is dokumentálható. Mobilon értesítették a
munkaadót, majd az újság is megkapta a hírt, és internetes kiadásában már világgá röpítette
a csoda hírét. Íme, mire jó a korszerű technika! Már lehet is szervezni a zarándok-utakat.

Látjuk, a diófa kapcsolatban van az égiekkel. Még a magasságos mobil-szolgáltatókkal is.
Hiszi vagy nem hiszi tisztelt állandóan mobilozó Kollégám, egy magas diófa önmagában is
képes eljátszani egy rádiójel-vevő torony szerepét. Próbálja csak ki, és folyamatos mobilozás
közben álljon be egy diófa alá. Nem megmondtam? Sokkal jobb a vétel.

Ezt már Törökországban is tudják. Ezért a török falvakban az a szokás, hogy amikor egy
család a mobilszolgáltatótól családi csomagot vásárol, egyszerre állnak ki a diófa alá
mobilozni. Így: 



Ezer keresztény év után még mindig él a pogány, természeti vallások hiedelemvilága, a diófa
isteni mivoltának képzete.

Hadd idézzek a szerb nép köréből egy idevágó esetet!

Žarko Trebješanin "A nem mindennapi élet pszichopatológiája" című cikkében a
közelmúltbeli Jugoszláviáról írva a diófa példáját hozza fel annak bemutatására, hogy "mily
vékonyka népünknél a kikényszerített ateizmus vagy a kereszténység, s hogy milyen mély
gyökerű a mitikus-mágikus világ- és emberszemlélet".

"Amikor a Jagodináról Cuprijára vezető modern autóutat építették, - 1995. május, ezt én
vetem közbe - a munkások beleütköztek egy diófába, melyet, lévén, hogy 'jegy' volt, szent fa,
a munkások közül senki sem akart kivágni, mert a néphit szerint aki kivágja a 'jegyet', nagy
átkot idéz magára és családjára. Sok vita után a Sava šumadijai püspök segítségével
'salamoni megoldást' találtak. A diófát ugyanis három szerzetes 'feloldotta', s felajánlották a
régi jagodinai templom ikonosztáza számára".

Érdekes hozzáfűzni, hogy néhány nappal később a vidékre, pontosabban éppen a kivágott
'jegy' körüli falvakra hallatlan ítéletidő sújtott, amint azt a Politika című lap 1995. június 4-én
írta.

Ennek a történetnek ismeretében számomra bizonyítást nyert, hogy a diófa valóban szent fa,
isteni védelem alatt áll. Ha nem is keresztény, hanem természetvallási isteni védelem alatt.



A diófa a tibeti buddhisták körében is élvez bizonyos fokú szentséget. 

Buddha megjelenése (reinkarnációja?) diófában: 



Egyik szent teásedényük ezüstből és diófagyökérből készült: 

A buddhista szent motívum, a mandala is diófát ábrázol: 



Nem hiába az istenek fája a diófa, ő maga is rendelkezik isteni
tulajdonságokkal.

Ez azért túlzás - gondolja tisztelt ellentmondó Kollégám. És azt is
gondolja, hogy ezt csak mondtam, de nem tudom bizonyítani.

Pedig dehogynem, a spanyol nyelv a tanúm rá.

Arra, hogy a diófa átvett valamit az istenektől. Olyasmit, amire az
emberek nem képesek, akármilyen okosak vagy fejlettek. A teremtést leste el az istenektől,
létrehozni valamit a semmiből.

Hogy mit hoz létre? Saját magát, a diófát, a diófa faanyagát. Mert a diófa faanyagát nevezik a
föld hatalmas részén, mindenhol, ahol spanyolul beszélnek, madera-nak, ami magyarra
egyszerűen csak anyagként fordítható. Matéria - az eredeti latinból.

A diófaanyag, az igazi anyag. Ami nem létezett,
amíg a diófa egy szem dióból létre nem hozta
magát, a saját világát. Szinte a semmiből. Szén-
dioxidból és vízből. Mindkettő semmi, nulla,
megfoghatatlan.

És napfényből, ami szintén isteni. "Az a szép
fényes nap az Isten jobb szeme." (Szabó Magda)

Hát, ezt csinálja utána az ember, vagy akár egy
kisebb istenség (a többistenhívőknél). Az
energia anyaggá alakítását.

Mert az ember - nem mind, de egy néhány - az
atom- és egyéb bombákban az anyagból már képes energiát csinálni, de fordítva, energiából
anyagot teremteni, azt nem.

A legtöbb ember fel se tudja fogni, megérteni se képes, de a diófa megcsinálja. Anyagot hoz
létre, a világ egyik legértékesebb alapanyagát.

Becsüljük, tiszteljük a diófát, mert tudását jóra, a mi javunkra fordítja.

Nem úgy, mint némelyek közülünk, például a boszorkányok, akik most jönnek.

A következő fejezetben. Aki fél tőlük, az ne olvassa el!  

A diófa a boszorkányok fája



Egy ógörög legenda szerint egyszer fiatal lányok egy csoportja körtáncot
lejtett a szent fa, a diófa körül. Megijedtek valamitől, valakitől, és a
diófa alatt kerestek menedéket. A diófa pedig megvédte őket. Diókká
változtatta, és elrejtette az ágai között. Persze, a leányok között - mint
mindig - boszorkányok is voltak, a diófa azóta is az ő fájuk.

Az idősebb Pliniustól is úgy tudjuk, - aki ettől eltekintve nagyon okos,
tanult ember volt, talán még az említett görög legendáról is hallott, -
hogy a diófa a boszorkányok fája. Ő ezt még le is írta. Plinius nyomán
azonban később is, főleg a középkorban tartották a diófát a
boszorkányok fájának, de azóta is így mondják. Végzetes fa, ami körül a
boszorkányok össze szoktak gyűlni. És társalogni szoktak. A gyűlésen
pedig maga az ördög elnököl.

Tehát, mondják, a diófa a boszorkányok társalgója. És táncterme, mert ha leszáll az éj
sötétje, bizony, még táncolnak is körötte.

Hogy erre mi a bizonyság? Tekintse meg tisztelt Kollégám a diófa
téli ágait! Ugye, úgy állnak, mint a boszorkányok haja?

Itáliában a 7. században állt Beneventóban egy nagy diófa. Arról
volt híres, hogy ott gyűltek össze a boszorkányok. Ezt az egyház
nem tűrhette, ezért a püspök maga intézkedett a fa kivágatásáról.
A gyökereit is kiszedette. És, mit tesz Isten, a diófa helyén újabb
diófa nőtt, ugyanolyan boszorkány-járta, mint az eredeti volt.

Ez komoly. Sokan leírták az esetet, sokféle feldolgozásban
olvasható. (Kissé lejjebb saját verziómat is közlöm.)

Most már nem csodálkozunk, továbbmegyünk, és kijelentjük, hogy
a diófa a boszorkányok utolsó menedékhelye ezen a földön.

Tisztelt Kollégám, utazott már Ön Olaszországban?

De jó Önnek! Amikor Padaniát, a Po síkságát Bolognánál elhagyta, és az Appenninek hegyei
közötti hosszú völgyben Toszkánába igyekezett, biztosan végigment a Boszorkányok Útján,
ahol sok diófa szegélyezi az utat. Nem a mai műutat, nem is a sztrádával párhuzamos régebbi
autóutat, hanem a valahai, antik, igazi utat, ami a völgyben, a házak között vezet. Az út
vonalát magányosan álló, többszáz éves diófák jelzik.

Remélem, az úton nagyon vigyázott. Minden ilyen diófában egy boszorkány lakik. Hajdani,
igazi boszorkányok, - már amikor még voltak, mert Könyves Kálmán óta nincsenek, - ők az
olasz hegyeket járták.

Tudvalevő, hogy a boszorkányok földöntúli titkok és praktikák tudói voltak. És ezt nem
lehetett tűrni, mert a földön túli világ ismeretére az egyháznak volt monopóliuma. Ezért az
egyházi és a vele szövetséges világi hatalmak üldözték, pusztították a boszorkányokat, nehogy
már a monopólium megtörjön. A legbiztosabb az volt, hogy máglyán égették meg őket.

A máglyahalál nagyon fájdalmas volt, ezért a boszorkányok igyekeztek elkerülni. Egy mód
volt rá, amire a boszorkányok képesek is voltak, üldöztetés esetén bele kellett bújni egy diófa
törzsébe. Ezért van ma a Boszorkányok Völgyében annyi öreg diófa.



Itt van például egy bejárat a diófába. Már zárva van, a boszorkány benn van: 

A probléma csak az, hogy a diófából nem lehet kijönni, ezért a diófa csak utolsó menedékként
jön számításba. Ha nem üldözik, a boszorkány dehogyis bújik diófába, nyugodtan éldegél
közöttünk.

Csak akkor jöhet elő a boszorkány a diófa törzséből, ha a fa kidől.

Nahát, ezért ajánlom tisztelt Kollégámnak, hogy ha Toszkánába autózik, nagyon vigyázzon,
mert ha nekihajt egy diófának, és az kidől, szembetalálja magát egy igen régi, ezért igen öreg
boszorkánnyal. (Mert a fiatal, az még hagyján.)

Fiatal diófa a Boszorkányok völgyében: 



A diófák pedig most is ott állnak, és várják, mikor dőlnek ki. 

A világ boszorkánymentesítése a katolikus egyház feladata. A boszorkányégetések mellett a
diófákat is valahogy szemmel kellett tartani, mert a boszorkányok azoknál jönnek össze. Ezért
a középkorban rendszeressé vált, hogy ahol egy szép diófa nőtt, tehát minden faluban, a
közelben templomot is kellett építeni, hogy helyből el tudják űzni a Gonoszt. Van is templom
minden faluban.

Napjainknak is fontos kérdése, hogy ha összefutunk egy boszorkánnyal, hogyan tudjuk
megfékezni. Felvilágosult korunkban már nem jöhet számításba a megégetés. Magam csak
egy biztos módszert ismerek, a francia néphit szerinti módszert: A legközelebbi diófába bele
kell vágni egy kést. Ebből a boszorkány rögtön tudni fogja, hogy ismerjük módszereit,
praktikáit, és megcsendesedik.

Lehet, hogy a diófában tényleg boszorkány lakik. Ezt nem lehet előre tudni, ha közelítünk
hozzá.

Biztos, ami biztos, jó, ha fenntartásokkal közelítünk a fához. Ezért alakult ki az a szokás a
francia nép körében, hogy ha egy diófához közelítenek, törzsét kővel dobják meg, és a gonosz
fa egy kisebb ágát letörik. Vagy a kérgéből vágnak le egy kis darabot. Ezekkel a praktikákkal
meg lehet törni a diófa boszorkányának ártó hatalmát.

Egy olasz iskolásfiú - a nevét nem tudom, csak azt, hogy a 4.b-be jár - rajza az ördögről a
diófa alatt: 



Eddig az olaszokról beszéltem. Pedig jó lenne, ha a saját portánk előtt is sepernénk, mert
amíg egy királyi (Könyves Kálmán) rendelet el nem törölte, nálunk is voltak boszorkányok.
Persze, vannak azóta is, de nem nyíltan. Nemcsak a katolikus magyarság körében, mert a
boszorkányság annyira felvilágosult, hogy vallásfüggetlen. Nemcsak az elmaradottabb
vidékein az országnak (Csongrádban, Zemplénben), hanem nálunk, a fejlett, felvilágosult
Hevesben is. (Ez igaz, meggyőződhetünk róla, ha a levéltárból kikérjük a boszorkányperek
iratait.)

Mert a periratok szerint a boszorkányok dióhéjban közlekedtek, sőt, dióhéjba rejtették el a
boszorkánytársaság zászlaját is. (Hogy azon kívül mi egyebet is míveltek a boszorkányok, azt
már nem tudom, de javaslom, tisztelt Kollégám folytassa tovább az általam megkezdett
kutatásokat, és saját lakóhelyi illetékessége szerinti boszorkányokat kérdezzen meg.)

Az amerikaiak sok furcsaságot örököltek angol őseiktől. Például a Halloween szokását,
amikor többek között a boszorkányokkal is foglalkoznak. A következő régi angol kép
eredetiben ábrázolja a diófa boszorkányát, Halloweenkor. 



Azt hiszem, helytelenül járnánk el, ha a diófát kisajátítanánk a keresztény kultúrkör számára.
Földöntúli hatalmakkal rendelkező lények, amelyek árthatnak az embereknek, más
vallásokon szocializálódott kultúrkörökben is előfordulnak. És ők is kapcsolatban vannak a
diófával, nemcsak a boszorkányok.

Például Bartha Júlia tanulmányából tudjuk, hogy a török néphit szerint nem szerencsés a
diófa alatt pihenni. Azt tartják, a diófa alatt heverő embert elhagyja a szerencse, s általában a
diófa alatt történt dolgok a perik és dzsinnek rosszallását vonják maguk után.  

A beneventói boszorkányfa



Mert érdekeltek, kissé utánaolvastam a
boszorkányoknak és a beneventói boszorkányfának.
Benevento Nápolytól bő 50 km-re keletre fekszik, a
Sabato folyócska partján.

Benevento városa már a római birodalom korai
terjeszkedése idején is megvolt, akkor még Maleventum
volt a neve, ami kb. rossz szelet jelentett. I.e. 268-ban
lett római provincia, ekkor az új idők új szeleinek
megfelelően új nevet kapott, a jóval optimistább
hangzású Beneventumot.

A város túlélte a Római Birodalom kettészakadását, a
Nyugatrómai Birodalom bukását, azt, hogy Beneventót
is barbárok, konkrétan a longobárdok szállták meg,
571-ben.

Eddig még nem lett volna semmi probléma, ez a
szokásos történelem szerint történt. A gond ott
kezdődött, hogy a város lakói időközben keresztény
hitre tértek, a hódító longobárdok pedig Itáliában is
megtartották barbár természetvallásukat. Szent összejöveteleiket a város falain kívül, a
Sabato folyócska közelében álló hatalmas, szent diófa körül szokták tartani. A fa ágára
kígyóbőrt akasztottak, és szent estéken, éjszakákon akörül táncoltak. És lovasjátékokat
tartottak. A kígyóbőrt levágták a fáról, végül megették.

Egyszóval, fertelmes dolgokat míveltek. Hogy a szent diófa ne maradjon kígyótlan, a levágott
kígyó helyére a következő szent táncig bronzkígyót akasztottak, amit két ünnep között is
istenként tiszteltek.

Ezeken az összejöveteleken a városlakók nem vettek részt. Messziről, félve figyelték, és a
félhomályban vagy a holdfénynél nem láttak mindent tisztán. A lobogó, hosszú hajú
idegeneket könnyen nézték nőknek. Szegény, barbár longobárdok, nőknek nézték őket, pedig
csak arról volt szó, hogy nem volt hajvágó ollójuk. És nem volt borotvájuk se, ezért szakállt
is viseltek. Igazi, hamisítatlan barbárok voltak. (Talán azóta fonódik össze az olasz nyelvben
a barba (szakáll) szó a barbár szóval.) 



Az istenfélő városlakók tudták, hogy vad rítus, vallási ceremónia szemtanui, és mivel teljesen
elütött a keresztény szertartásoktól, egyenesen az ördögtől valónak tekintették. És amit nem
láttak, azt a fantáziájuk segítségével pótolták. Szóval, egész komoly boszorkánykultusz alakult
ki a szent diófa körül.

A város püspökének hivatali kötelessége volt az ördög üldözése, dehát mit tehetett a
megszállókkal szemben.

Telt-múlt az idő, a longobárdok már vagy kilencven éve
állomásoztak ideiglenesen Közép-Itáliában. A beneventóiak eközben
az egész vidéken terjesztették a beneventói boszorkány-éjszakák
hírét.

Hogy mikor voltak ezek az éjszakák? A Sabato (magyarul: szombat)
folyócska mellett csakis szombatra virradóan lehettek. Tehát péntek
este. Ebből már egyenesen adódott, hogy a péntek a boszorkányok
napja. Azóta is az. Pedig csak arról volt szó, - szerintem, - hogy a longobárdok is megtartották
a szent szabad szombatot, tehát péntek este mulattak. 

Ilyen körülmények között jött el az Úr 663. éve. És jött vele a
Kelet-Római, immár Bizánci Császárság hadserege is, az Úr
nevében, hogy személyesen Nagy Konstantin vezetésével a
fegyverek erejével foglalja vissza a barbároktól az egész
Római Birodalmat. És csak jött, egyre fenyegetőbben.

Mit tehetett a vidéket megszállva tartó longobárd főnök,
Romualdo herceg nagy szorongattatásában, szegény?

Hát, mit? Lefeküdt aludni.

Álmot látott. Álmában égi sugallatot kapott. Forduljon a
beneventói püspökhöz segítségért, aki ekkor Barbato volt.
(Újabb szakállas.)

Barbato püspök kapott az alkalmon. Segítséget ígért, de
ennek az volt az ára, hogy a longobárdok mind
megkeresztelkednek, és kivágják szent diófájukat. "Isten
győzni segít téged, ha lemondasz a Szent Fa kultuszáról."

Mit volt mit tenni, így történt.

De nem volt elég kivágni. A gyökereit is ki kellett szedni.



A gyökerek között pedig egy aranyviperát találtak, a longobárdok szent állatát. A további
problémák elkerülése végett az aranyviperát maga Barbato püspök hintette meg szentelt
vízzel.

A többit már tudjuk. Nagy Konstantin nem foglalta el
Beneventót. Hogy miért, azt csak az istenek tudják.
Vagy a görögkeleti, vagy a római hit szerinti, vagy az
aranyvipera.

A diófa helyén újabb, boszorkányjárta diófa nőtt, és
péntek éjszakánként azóta is táncolnak a
boszorkányok.

A történet rögtön feljegyzésre került, latin nyelven,
"De nuce maga beneventana" (A beneventói bűvös
diófa) címen.

Nem merült feledésbe a nép körében sem. Tudták,
hogy a boszorkányok titkos éjszakai szertartásai
tovább folytak, a szertartásokon varázslók
varázsoltak, és személyesen maga az ördög elnökölt.

Olyan változat is ismert, hogy tévedés az egész. A
boszorkányok az ördög vezetésével azért
boszorkánykodtak a diófa körül, hogy gúnyt űzzenek a diófából, mert úgy tudták, hogy
Krisztust diófából ácsolt keresztre feszítették fel. Itt voltak tévedésben, mert Krisztus
keresztje valójában ciprusfából készült. De ha tévedtek is, akkor is csúnya volt, amit
csináltak. Hogy pontosan mit csináltak, már nem tudni, csak az biztos, hogy csúnya volt.

Terjedt, terjedt a hír egész Itáliában, mert a hír már csak ilyen.

Később még Danténak tulajdonítottak egy Virág-szonett című
verset, amelyben szintén szerepel ez a téma.

A történet sok évszázadon át szerepelt a Nápoly környéki
mondákban, mígnem 1428-ban sikerült egy igazi boszorkányt fogni a
beneventói diófánál. Egy bizonyos Matteuccia-t. Természetesen
bíróság elé állították, ahol részletesen bevallotta, miket szokott a
diófánál művelni. A bíróság előtt egy saját készítésű csodás
balzsamot hintett szét, úgynevezett unguentót, aminek segítségével
repülni tudott. Ezzel illusztrálta, hogyan jutott el a diófához. Mert
nem helybeli volt. Még az is lehet, hogy ibériai volt, mert Asturiában
ugyanígy ismerik ezt a történetet.

Elbeszélésében szerepelt egy seprű is és egy fekete bakkecske is. Vallomásából amit le tudtak
jegyezni, az egy varázsvers volt:

"Unguento, unguento, 
mandame a lo noce di Benevento, 

supra acqua et supra vento, 
et supra omne maletempo!"



(Varázsbalzsam, varázsbalzsam, vezess a beneventói diófához, víz
felett, szél felett, és minden rossz idő felett!)

Na, ez már tűrhetetlen volt, egyházilag. Megégették.

Egy spanyol inkvizítor, Miguel Blázquez szintén írt a boszorkányok
varázsbalzsamáról, amit az inkvizíció által halálra kínozott
boszorkányok vallomásából tudott meg. Feljegyzése
"Boszorkányság és babonaság Kasztília - La Manchában" címen
maradt meg, és benne világosan leírja, hogy az unguento
varázsbalzsam (ő ungüentónak írja) dióolajból készült.

Visszajutottunk hát megint a diófához.

A boszorkányos diófa történetét 1639-ben Pietro Piperno, a híres
beneventói orvos írta le újból. Az alkalmat az adta, hogy Piperno a
gyógynövényekről írt könyvet, amelyek között igen részletesen
tárgyalta a diófát, annak csodás gyógyító erejét. Piperno doktor úr a szent diófa pontos helyét
is meghatározta, 54 km-re Nápolytól, a Sabato folyócska mellett, egy tisztáson, Francesco di
Gennaro nemesember birtokán.

A boszorkánydió üzleti hasznot is hozott Piperno doktornak. Nála lehetett kapni a
boszorkányfa dióit. Szemenként, amulettnek. Érdekes formájú diót termett Piperno doktor
boszorkányfája. Piramisra hasonlító alakút, az alapjánál
négy határozott szöglettel. Ez a dió mindenféle baj ellen jó
volt.

A leírás alapján egy helyi patrícius, Ottavio Bilotta
kápolnát emeltetett a szent helyen, és emléktáblát
állíttatott, mindkettő ma is látható.

A népi mondák alapján pedig Giuseppe Cocchiara írta le
az esetet, a 18. században, népies versezetben, majd nem
sokkal később a német Franz Xaver Süssmayr (1766 – 1803) „Der Nussbaum von Benevento“
címmel balettet írt a történetből.

Benevento manapság modern, felvilágosult ipari város. Ennek ellenére amikor a beneventói
boszorkányos diófának utána akartam járni, nem mertem a helyieket megkérdezni, ugyan
mondanák már meg, merre van egy diófa? Nehogy félreértsék. Biztos, ami biztos. Az olaszok
annyira hithű katolikusok. 



A boszorkányos diófa utóéletéhez tartozik, hogy a boszorkány-likőr (Liquore Strega), ami több
mint 70 hozzávalóval készített rendkívüli diólikőr, ma is kapható Olaszországban.

   

Kozmikus jelkép

A magyar nép szereti a diófát.

A népek egyformák. Szerintem. Mármint azok a népek, amelyek ismerik a diófát. A diófa
egyik nép számára se közömbös.

Megkülönböztetett fa. Nincs még egy ilyen fa.

Hatalmas fa, mégis közel áll hozzánk. A legközelebb a nagy fák közül. Egyéni tulajdonságai
vannak, és hat ránk. Érzelmileg, gondolatilag, jelképileg.

A diófa jelkép is. Hatalmas gömbkoronája a világ jelképe.

A diófa koronájában elfér a nap. 



A Hold. 



Sőt, a csillagok is. Egy csillag meg is akadt a diófa ágai közt. Frieda Veronika felvétele: A
csillagrenddel kitüntetett diófa. 



A németek tartották úgy, hogy aki a diófa árnyékában elalszik, megálmodja, mi az igazság.
Ha ébren marad, emlékei erősödnek fel, gondolkodása kitisztul. Akaratereje megnő, a
hangulati kilengések lecsendesednek. És érzéke lesz a mértékletességhez. (Szóval, szerintem a
diófa alatt egész rendes ember válik bárkiből.) Mindez azért történik így, mert a magas diófa
összeköti a földet az éggel, és a földhözragadt emberhez kever egy kicsit az égiekből.

A régi germánoknál a dió - jóízű belével, kemény héjával - a Lényeg mint fogalom jelképe
volt, annak a lényegnek, amit a külsőségek magukba rejtenek.  

Szerelmi és termékenységi jelkép

Mottó: 
„Szapora diótermés szapora gyermekáldással jár” 
(magyar népi mondás, dr. Szentiványi Péter gyűjtése)

A diófa sok, áldott diótermésével régi termékenységi jelkép is. A bőség, a hosszú élet jelképe.
A magyar nép körében is és még sok más népnél is. Egyúttal a dió és a diófa ősi szerelmi
praktikák eszköze is.

A népi mondások igazságtartalmát nincs értelme kutatni. Azok önmagukban, axiómaként
igazak. Ha a diótermés és a gyermekáldás között mégis összefüggést keresünk, kérem tisztelt
vizsgálódó Kollégámat, a statisztikai évkönyvekből hasonlítsa össze a diófák számát és a
születések számát 50 év távlatából. Nézze meg 1955-öt és 2005-öt, és egyből igazat fog adni a
nép szavának.

Az ifjabb Nattier (1685-1766) festményének alcíme: Diót evett ez a nő és ez a férfi? 



A diótermés ősidők óta termékenységszimbólum az európai népek körében. Az ógermán Freja
istennő fája a diófa volt, maga Freja pedig a szerelem és a termékenység istennője.

A diófát a rómaiak Jupiternek szentelték, és Diana ünnepét a rómaiak diófa árnyékában
tartották meg.

A római korban Itáliában a dió a házassági ceremóniák kelléke volt. A Nápolyhoz közeli
sorrentói félszigeten általános szokás volt dió ajándékozása a menyasszonyoknak.
Házasságkötés enélkül nem mehetett végbe. "Pane e noce mangiare da sposa." (A
menyasszony kenyeret és diót egyen.) - mondja a helyi, ősöreg közmondás.

Ugyancsak a római kor óta szokás a lakodalmakon a dió szétszórása. Az ifjú párra diót
szórtak, hogy Jupiter a fiatalasszonyt termékenységgel ajándékozza meg.

A dióhintéssel nem csak a főistennek üzentek, hanem az ifjú párnak is jelezték, hogy vége a
gyermekkornak, és a házassággal eljött a termékenység ideje. A lehulló diók csengő hangja a
házasság sikerét jelezte előre.

A házasulandó fiatalok dióval való meghintését az európai zsidó népszokás is átvette. Erre
hagyományosan akkor került sor, amikor a házasulandókat kihirdették.

Persze, termékenység házasságon kívül is előfordulhat. Az így született gyereket német földön
a középkorban "diófáról pottyant" gyereknek mondták.

A hazai Luca napi népszokásokban is szerelmi jelképként szerepel a dió. Luca napján a
lányok diót kötnek zsebkendőjük sarkába. Karácsony böjtjében ébredés után az ablakban
feltörik, és szép lassan eszegetve várják, ki megy az utcán. Ha legény, ő lesz a jövendőbeli. Ha
a pasi öregebb a kelleténél, neve a jövendőbelié. El lehet játszogatni ezzel, ha egy faluban él –
mondjuk – hetven választható János. Faluszéli leány számára nem alkalmatos a dió, ugyan ki
ballag el faluszéli ablak alatt, hacsak a részeges kondás nem?

A magyar nép körében a dió a termékenységen kívül a vele szorosan összefonódó egészség
jelképe is, az almával együtt. És a bőségé, gazdagságé. Az alma és a dió a legsötétebb téli
napokon a szépség és egészség megidézésére, a rossz távoltartására szolgált. A legsötétebb



télben, a karácsonyi reménysugár felvillanásakor az ünnep nem múlhat el dió nélkül. A
legszebb diók a karácsonyfát díszítik, a többi pedig a karácsonyi süteményekbe kerül. Mi,
magyarok ilyenkor esszük meg éves diófogyasztásunk felét.

A magyar nép, különösen a katolikus vallású többség életében a karácsonyesti, karácsonyéji
dióknak különös jelentőségük van. Néprajzi gyűjtésekből ma már világos, hogy nem vallási,
hanem annál mélyebben gyökerező népi tudati megnyilvánulásokról van szó, a dióval
kapcsolatos ősi hiedelmek továbbéléséről, az elfelejtett természetvallási előírások
betartásáról. Azért, hogy a diótermés - és a benne lakozó természeti erő - hozzásegítsen az
egészséghez, a boldogsághoz.

A karácsonyesti, dióval kapcsolatos cselekményeknek nincs vallásos jellege, a karácsony népi
megünneplésébe olvadt pogány hagyományokról van szó, amelyek szerint a karácsony, mint
évkezdő ünnep alkalmával megjósolható, mágikus úton befolyásolható a család sorsa,
egészsége, gazdagsága. A dió a karácsonyi vacsora része volt, ebből jósolták meg a
családtagok egészségét, betegségét, halálát; mindenkinek osztottak 1-1 vagy 3-3 szemet, és ki-
ki a neki jutott diószemek épségéből következtetett jövő esztendei sorsára.

Az elkövetkező év időjárását 12 üres fél dióhéjba tett vízből jósolták meg, a víz
elpárolgásának mértékéből következtettek másnap reggel az év 12 hónapjának
csapadékmennyiségére.Valahol ez is a jövendőbeli terméssel, a család boldogulásával függött
össze.

Ezért jó, ha karácsony éjjelén mindig kéznél van a dió. Amint azt Babits Mihály is megírta,
nemcsak jelképi, hanem valóságos értelemben is. Népszokássá vált az éjféli mise előtti,
diónyerésért játszott kártyázás. Együtt, az egész család.

De nemcsak karácsony éjjelén, hanem az egész évben hitték és követték a dió
egészségteremtő csodáját. Kígyómarás, kolera, golyva ellen év közben azonnal kellett
intézkedni, diót kellett ilyenkor enni. Megelőzésként pedig nyakba kötve hordani. És a
legbiztosabb megelőzés: már a csecsemő fürdővizébe is diót kellett tenni. Ennyit a magyar nép
bölcsességéről, csudás előrelátásáról.

Mert más népek se maradtak le, ha a dióról volt szó. A német népszokásokban is szerepet
kapott a dió. A termőképesség jelképe volt, erős szexuális vonatkoztatásokkal. A diót az
érzékiséggel, a termékenységgel, a vággyal, a testi szerelemmel összefüggésben emlegették.

Sziléziai német leánykák szokása volt leendő párjuk dióhéj segítségével történő megjóslása. A
férjhez menni nagyon kivánkozó leányok vízzel telt tálba dióhéjra illesztett égő gyertyácskákat
úsztattak, s azokat a maguk, meg hasonló számú ismerős legények neveire keresztelték el.
Abból aztán, hogy mint közelednek egymáshoz a dióhéjak, jósolgatták, hogy ki lesz a férjük.
Ha az egymással találkozó gyertyácskák lángjai egészen összeérnek, akkor nem sokára
meglesz a lakodalom.

Igen hasonló népszokást jegyzett fel Héjja Béláné a Székelyföldön: "Jön a próbatevés a
dióhéjjal. Behozzák a mosóteknőt félig töltve vizzel. Kétfelé nyitott fél dióhéjjakban,
melyekből a belét kiszedik, apró cédulákat helyeznek el éspedig a jelenlevő fiuk és lányok
neveit irják a cédulákra. A lányok neveit rejtő dióhéjjakat óvatosan berakják a teknő egyik
végébe a viz színére, a másik végébé kerülnek a fiuk nevei. Csendesen megmozgatják a
teknőt, mire a viz apró hullámai ringatni kezdik a dióhéjjakat, amelyek lassan — kis
csónakhoz hasonlóan — elindulnak a viz szinén. így egymás felé közeledik a két csoport. Ha



két szembejövő dióhéjj összeütközik, ezeket kikapják a vizbői, elolvassák a rajta levő
neveket. A nevek viselői egymáséi lesznek a babona szerint."

Egy karácsonyesti felvidéki tót népszokásban a dió ugyancsak a jövendőbeli megtalálására
volt hivatott. Az eladó leányok egy diót törtek meg, a belét kiszedték, s a vacsora alatt minden
ételből tesznek egy csöppet az üres dióhéjba; erre a két fél dióhéjat erősen összekötötték, s a
vánkosuk alá tették. Így bizonyosan megálmodják, hogy kihez fognak férjhez menni.

Az 1600-as években német vidékeken szokásban volt, hogy egy házasuló parasztlegény diófát
ültessen. Ez a szokás francia földön is élt, szinte minden házasságkötéskor diófát ültettek.
Svájcban, Bern vidékén ezt azzal egészítették ki, hogy a családban az első fiú házasodásakor a
család földbirtokának legmagasabb pontjára ültettek egy diófát, hogy az majd megvédi a
családot, a birtokot.

Francia falusi vidékeken népi szokás volt, hogy a konyhában a mennyezetgerendára
függesztettek fel egy diós zsákocskát. Bőséget, hosszú életet jelképezett.

A diótörés a cél elérésének példájaként szerepel a német példabeszédekben. Lakodalmakkor
szokás volt diót szétszórni a vendégek között, mert az az ifjú párnak szerencsét,
termékenységet, szaporaságot hoz. Még inkább, ha a dióval megdobálják az ifjú párt. Gazdag
és szegény, szép és csúnya, fiatal és öreg lehetett az ifjú pár, a dió-áldás mindenkire hatott.

Német lakodalmi mulatságokban a legények ilyeneket énekeltek (nagyon szabad fordításban):
Diót az ágáról, leányt az anyjától.

Régi német mesék szerint a diót szerelmi jóslatokra használták. Karácsonykor a fiatal
szerelmesek két diót dobtak a házi tűzhelybe. Ha a két dió a nagy hőségben egymás mellett
marad, házasságuk szilárd lesz.

Osztrák népi jóslás férjhez menendő leányok számára, hogy ha a dióverő botot feldobják a
diófára, és az fennakad az ágakon, jövőre esküvő lesz.

Ugyancsak német néphiedelem, hogy ha terhes asszony szedi a diót, termékenysége a diófára
is jó hatással lesz, többet fog teremni.

A spanyoloknál régen a dió a termékenység, az egészség és a vágy jelképe volt. Ha egy új
házas fiatalasszony azt remélte, hogy lesz még néhány éve az első gyerek érkezése előtt, a
lakodalma napján annyi diót kellett, hogy a mellényébe rejtsen, ahány évet remélt. Érdekes
módon ez a hiedelem a román népszokásban is élt, talán közös latin gyökereik okán.

Azt tartották a spanyolok, hogy aki egy kosár diót kap ajándékba, az szerencsés lesz. Aki
pedig a kalapja alá diólevelet tesz, azt elkerüli a fejfájás.

Viszont a franciáknál nem biztos, hogy szerencsés, aki diót kap. Landes-ban (ez egy francia
vidék) ha leánykéréskor az ebéd után egy tál diót szolgáltak fel, az a visszautasítás jele volt.

Egy francia városban, Poitou-ban a házasulandók szokása volt a város főterének diófáját
körültáncolni. A termékenységért, a leendő fiatalasszony sok tejéért.

A kínai nyelv jelképrendszerében a dió a kacérkodás, a flört jelképe.

Nemcsak az ember, a diófa is lehet terméketlen. A görög húsvéti népszokások közül
kiirthatatlan a diófák megfenyegetése. Karpathosz szigetén minden évben húsvét napján



szomorú reggel virrad a diófákra. A helyiek úgy vélik, ha egy diófa nem terem, háromszor
meg kell ütni egy fejszével, és rákiáltani: "Krisztus feltámadt, diófa termelj diót, vagy
kiváglak!"

Ó, de sok népnél feljegyezték, hogy gyerek születésekor diófát ültettek számára! A bőség, a
hosszú élet reményében! Ezért a diófát életfának is nevezik, amint azt Goethénél "Az ifjú
Werther sirámai"-ban is olvasni.

Az ókori Rómában a dió az örök ifjúság szimbólumává is vált. Szokás volt, hogy a nősülés
előtt álló fiatalember a legénybarátait megajándékozza, közöttük diót szór szét. Ezzel jelzi,
hogy számára végetért a fiatalság, mintegy átadja a fiatalságot fiatalabb barátainak, majd
azok idővel még tovább.  

A fény jelképe, keresztény jelkép

A rómaiak a nux (dió) szót a nox (éjszaka) szóval is rokonították, összefüggést találva a dióhéj
fekete leve és az éj sötétje között.

A középkor sötétségében a diófa jelentett egy kis fényt a nép körében. Ha a nyári napforduló
idején, Szent János napján, amikor a legtöbb a fény, egy diófalombot függesztünk az ajtóra,
az ablakra, vagy akár a tehénistállóra, akkor megőrizhetjük a világosságot.

A téli napforduló újabb reményt hozott az emberek életébe. Karácsony előtt két-három
nappal az ember észreveszi, hogy a nappalok nem rövidülnek tovább. Valami megváltozott,
vagy legalábbis felcsillan egy kis remény. A mostantól újra növekvő fény reménye. Nem
véletlen, hogy Krisztus születése is erre lett időzítve. Új élet, új év. Mindent hátrahagyhatunk,
ami eddig sötét volt, rossz volt. 

Karácsonykor el kell űzni a Gonoszt. Erre a célra rendkívül jó, - a magyar nép körében is
szokásban volt régebben, - hogy imádkozás után mézbe mártott dióbelet ettek. No, amikor
még ez volt a szokás, nem is volt annyi Gonosz, mint ma.



Heves megyében, Domoszlón még a közelmúltban is
szokásban voltak a karácsonyi diók. Kitették a diókat az
asztalra, és a legszebb szemeket a háziállatoknak tették
félre. Ezután mindenki választott magának egy szem diót, és
feltörte. Ha a bele szép és egészséges volt, a következő
évben a gazdája is szép és egészséges lesz. Így előre lehetett
tudni, kit fog a következő évben betegség kerülgetni, akinek
aztán fokozottan vigyázni kellett az egészségére.
Természetesen a legszebb szemeket azért kapta a jószág,
mert azok adták a család élelmét.

Ugyanezt a népszokást feljegyezték Szécsényben is. A
karácsonyi vacsora után mindenki tört egy-egy szem diót, és
az akkori szokás szerint, akinek egészséges dió jutott, az
arra számíthatott, hogy egészséges lesz egész évben.

A karácsonyi dióevés szinte az egész magyar nyelvterületen ismert. Az egészséges dió
egészséget, a rossz dió betegséget jósolt.

Karácsonykor különféle magyarázattal szokás volt a diódobálás a sarkokba. Egerszegen
keresztet vetettek, majd az „Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek” fohásszal dobták a négy
sarokba a diót. Nyitragerencséren még emellett azt is mondták: „Édes angyalkáim
megajándékoztatok erővel egészséggel, én megajándékozlak egy-egy dióval.”

Jelképi értelme volt a diónak Erdélyben is, amint Kövi Pál írta az "Erdélyi lakomá"-ban:
"Külön tiszteletnek örvend a fája, lombja, gyümölcse, a tisztaságnak és maradandóságnak a
jelképe."

És a szomszéd népeknél? Szinte ugyanúgy. Nyugat-Szerbiában a falvakban a családfő
kötelessége volt karácsony reggelén egy szem dió feltörése. Ha a dió egészséges volt, nem volt
semmi baj. De ha rossz volt, az bajt jelentett a családfőre és rajta keresztül a családjára.
Persze, a baj nem volt végzetes, mert amennyi férges, feketebelű, aszott belű dió Szerbiában
terem, ma már alig akadna egészséges családfő. Hanem az egészséget meg kellett váltani.
Háromszor kellett körülmenni - tessék elképzelni, a karácsonyi nagy hóban, - a házon, és
közben imádságot vagy varázspraktikák szövegét kellett mondogatni, mindegy, mit, és akkor
nem volt baj.

A dió fontos ókeresztény jelkép volt. A zöld burok az ember húsának felel meg, a dióhéj a
csontjának. Az édes dióbél a lelket jelképezi, a dióbél olaja pedig a fény forrása, vagyis a
tudás jelképe.

Szent Ágostonnak, a nagy egyházi férfinak és hittudósnak tulajdonítják a következő
hasonlatot: A zöld burok keserűsége az Úr szenvedését fejezi ki. A fás dióhéj Krisztus
keresztfája, és belül az édes mag, a dióbél maga Krisztus, az élet.

Ugyancsak Szent Ágoston volt, aki a diót az emberekhez is hasonlította. Jelképi értelemben a
zöld burok az emberi húst, a kemény héj a csontokat, a dióbél pedig a lelket jelenti.



A pravoszláv egyházban a karácsonyesti első csillag
feljövetele - a betlehemi csillagot jelképező első csillag
megjelenése - jelzi a sötétség végét, a böjt végét. Ekkor lehet
az első ételt elfogyasztani, ami nem is lehet más, mint a
hagyományos orosz csemege, a szocsivo néven ismert diós
kása.

A karácsonyi dió-ajándékozást nem más, mint maga Luther
Márton emelte ki a népszokások közül, és fejlesztette
általános szokássá. Ő maga rendszeresen ajándékozott diót
és almát a gyerekeknek, hogy Jézus születése minél
emlékezetesebb legyen számukra. Az alma és a dió - jelképes
értelemben - Krisztusra utalt, aki elhoz az embereknek
minden jót.

Luther Márton egyébként gyerekkora óta nagyon szerette a
diót. Rendkívül szigorú szülei voltak, amikor egyszer az
anyja a kis Martin iskolatáskájában egy diót talált, úgy
megverte, hogy másnap véraláfutással ment iskolába. De a dió szeretete nem verhető ki az
emberből. Amikor a kis Martinból a nagy Luther Márton lett, inkább ideológiát körített a dió
köré, minthogy lemondott volna róla.

Persze, nem Luther tette a diót keresztény jelképpé, láttuk, a kezdetektől az volt. De Luther
esetét a dióval a kortársak megjegyezték, mert a németeknél annyi Luther-hívő van, Worms-
ban ma is tudnak róla. Egy helyi cukrászat, Schmerkerék, vérszínű szilvapürébe ágyazott
dióbelet tartalmazó pralinét készítenek manapság is, amit a képen látható, könyv alakú
dobozban árusítanak, Luther-diók néven. Ez a doboz nemcsak édességtartó, hanem tényleg
könyv is, szerepel benne egy leírás Luther életéről, egy korabeli német térkép, és Luthernek a
Worms-i birodalmi gyűlésben 1521-ben elmondott imája is.

Tisztelt műértő Kollégám, keveset járunk múzeumba. Ezért nem köztudott, hogy Mária és a
kis Jézus ábrázolása gyakran jelképes dió-ábrázolással jár együtt. Múzeumlátogatásra
ajánlom, ha arra jár, Franciaországban a Rennes-i szépművészeti múzeumban a következő
képet, valamint Berlinben a Staatliche Museen-ben a Dürer-képet. 



 

Az első kép Maarten van Heemskerck műve. Címe: Szent Lukács a Madonnát festi. A képen
minden részletnek allegórikus, vallási jelkép-értelme van. A diónak is, ami megtört
állapotban a Kisded lába mellett hever! (A mellékelt képen nem látszik eléggé, ezért nézzük
meg az eredetit.)

De a láthatóságnál lényegesebb kérdés, hogy miért van dió a Kisded lábánál. Azért, mert a
néphit szerint a három királyok, a napkeleti bölcsek vittek neki. (Mi mást is vihettek volna
neki, ezzel bizonyították, hogy valóban bölcsek voltak.)

Albrecht Dürer 1506-os képén a dió félbevágott állapotban, a Szűz Mária feje fölé emelt
koszorúban (vagy koronában?) látható.

Szakértői magyarázat szerint itt más a jelképi értelem, a dió magának Krisztusnak a
szimbóluma.

Göncző Sándor református lelkész szerint is a dió Krisztus-jelkép. Mária méhében levő
Jézust, valamint a sziklasírban nyugvó Jézust jelképezi.

Ugyancsak hazai jelkép-értelmezés szerint a dió az isteni szándék kifürkészhetetlenségét
testesíti meg – belseje kiismerhetetlen, rejtélyes.

Szóval, magyarázni sokféleképp lehet.

Német forrás szerint legrégebben szárnyakat láttak a dióbél alakjában. Később a keresztény
hitvilággal kapcsolták össze. Krisztus a dióbél, a dióhéj pedig Mária öle. Német festők és
költők éltek ezzel a hasonlattal. A karácsonyi diótörés Krisztus születésének emléke.



Teológusok manapság is a diófát a kereszténység jelképeként
ábrázolják. És ugyanarról a tőről nőtt ikerfáját pedig a zsidó
vallás jelképeként, a jobboldali képi szimbolika alapján. A
két vallás közös tőről fakad. És bár már az alapjuknál
elkülönültek, párhuzamosan fejlődtek, terebélyesedtek.

A dióhéj pedig közös csónakjuk, amelyben ha tetszik, ha
nem, együtt kell hajózniuk.

A kép a zsidó-keresztény párbeszéd szükségességének
illusztrációja.

Ha a zsidókról beszélünk, a mohamedánokról is mindig
beszélnünk kell. Különben nem vagyunk korrektek.

A dió a mohamedán vallás jelképe is.

Szufi, az egyik legelső Korán-magyarázó szerint a dió az
iszlám vallást jelképezi. A héja a vallási törvényeknek, a
Sariának a jelképe, amely összefogja a vallást. A dió bele a Tariqa, olaja pedig, ami bár
láthatatlan, de mégis mindenhol jelen van a dióban, a Haqiqa.

Vagyis, a dióbél a héj nélkül nem nő meg, és viszont, a dió héjának se célja, se értelme a bél
nélkül. A Saria a Tariqa nélkül olyan, mint a test lélek nélkül, és viszont, a Tariqa a Saria
nélkül nem kap védelmet, nem is létezhet nélküle. Egyik is, másik is teljesen nélkülözhetetlen.

   

A bölcsesség jelképe

A diófa a bölcsesség jelképe is. A hatalmas, öreg
diófa alatt úgy érezzük, derűs bölcsességgel néz - és
segít - bennünket. Mosolyog rajtunk, de megért
bennünket. Az ő dimenziói azonban mások.
Méretben is, időben is messze meghalad minket.

Százszor előbb itt volt már a Földön, mint amióta az
első előemberek megjelentek. Neki van ideje, túlél
minket.

Érzik ezt az emberek is, és jóindulatú tisztelettel
közelednek hozzá.

Jobbra egy angol fotós illusztrálja a dióbél és az
emberi agy hasonlatosságát. (A felvétel dióbélről
készült, és képszerkesztés eredménye.)

Az emberi aggyal való összehasonlítás az ógörögök tudományosságáig nyúlik vissza. A



rómaiak a dió görög nevét, Karyát a Kara, fej szóból származtatták, - annak a hasonlatnak
alapján, hogy a dióhéjban mint koponyában belül található az agyvelő-formájú dióbél, - és így
rejtett bölcsességet szimbolizált. 

A dióban - régóta, sok népnél - az emberi agyat ismerték fel. 

A csonthéj a koponya, a vékony bélhártya az agyhártya, a dióbél barázdái az agytekervények.
Az ember legnemesebb szervét azonosították a legfinomabb csemegével, és általános
hiedelemmé vált, hogy a dióbél a legtöbb agyi betegség gyógyítására jó. A reneszánsz korban



ez a hiedelem csaknem tudományos magaslatokig emelkedett. 

Tisztelt Kollégám, sem Ön, sem én nem vagyunk boncmesterek. Már akkor is majdnem
rosszul lettünk, amikor tanulmányaink során végig kellett néznünk egy kutya teljes
felboncolását.

Van, aki a boncolást megteszi helyettünk, nekünk csak a képeket kell végignéznünk, és csak
csodálkoznunk kell. Hogy valóban mennyire azonos a dió az ember fejével, kívül-belül.
Minden metszetében. 

  

És milyen a részeges ember agya? Erről mindannyian sokat tudnánk mesélni, de illusztrálni
nem tudnánk. Megtette helyettünk egy francia orvos, aki a dióbél példáján mutatta be. Az
első dióbél ivott egész életében, a második pedig egészségesen élt. Nahát, ennek egészen
ember formája van! De az agya hiányzik. 



A tudást, a bölcsességet - látjuk - nem az almánál, hanem a diónál kell keresnünk. Az
emberiség legelső tévedése az volt, amikor Ádám és Éva az almafát vélte a Tudás fájának. Ez
volt az eredendő bűn, a tudatlanság. Az, hogy ősszüleink nem ismerték fel, hogy a diófa a
Tudás fája. A következményeket azóta is nyögjük. Nem volt elég a Paradicsomból való
kiűzetés, ráadásul még arcunk verejtékével is dolgoznunk kell. 

Bár, lehet, nem Éva hibázott, - tudjuk, a nők nem tévednek, - hanem a Biblia 4. századbeli
fordítói, akik héberről latinra fordították. Szántó T. Gábortól tudjuk, hogy az eredeti, héber
nyelvű Bibliában szó se volt almáról, csak gyümölcsről. A 4. századi, latin nyelvű Vulgata
említ először almát. Akár dió is lehetett, amint arról Zulema Aimar egy könyvet is írt "Egy



dióval kezdődött" címmel. 

A picike dió magjában ott rejtőzik a hatalmas fa lehetősége, és a mi picike agyunkban is a
hatalmas tudásé. Mint ahogy a diófának emberöltő kell, hogy bőven termőre forduljon, úgy a
kisgyerekből is évtizedek múlva lesz értelmes felnőtt. A dió a jövendő nemzedékbe vetett hitet
is jelképezi. A karácsonyfára kötött aranydió a jövő fénylő bölcsességét is ígéri nekünk. 

Tisztelt olvasó Kollégám, lassan a dióskönyv végére érünk, és Ön végig hűségesen velem
tartott. Már tele van a fejünk diós ismeretekkel.

Most kell egy pillanatra megállnunk, és megnéznünk magunkat. Két tükörrel, mert eggyel
nem látjuk a fejünket hátulról. Így néz-e ki? 



Ha igen, már elég diós ismeretet vettünk magunkba. Ha nem, még tovább kell kutatnunk,
tanulnunk a diót. Elkeserednünk nem kell, mint a következő képen látható tudásvágyó
Kollégánk, mert lehet, hogy kívülről még nem látszik, de a fejünk már tele van dióval. 



Szóval, tanuljuk csak tovább a diót. De addig is óvnunk kell agyunkat. Például védősisakkal. 

A nehéz kérdést nálunk is és több más
nyelven is kemény diónak mondják. A
kérdésre a válasz a dió belében van, de
csak a kitartó ember jut hozzá. És miben
foglaljuk össze röviden - fontos -
mondanivalónkat? Természetesen
dióhéjban. Aki nem tudja dióhéjban
elmondani, annak nincs is fontos mondanivalója.

Goethe idézi a bölcs népi mondást: „Isten diót adott, de nem törte föl.”

Azt mindenkinek magának kell feltörnie. Hogy is írta K. Magyar Jenő? "Ahogy magamnak
megfogalmaztam: föl kell törni a diót! Föl akartam törni a diót. A dió: az igazság. Az igazság
ott van belül, és nekem meg kell ismernem. Az a hivatásom, hogy föltörjem a diót,
megnézzem, mi van belül."

Mások is így vannak ezzel, ha nem is tudják ugyanilyen szépen megfogalmazni. Más is fel
akarja törni a kemény diót. Például a szőke nő is. 

A nehéz kérdés megoldásához több ember együttes szellemi erőfeszítése kell, egy gyenge nő
nem elég. Valahogy így: 



Szóval, ezt hívják brain-stormingnak.

Ami szabadon fordítható magyarra. Jelentései:

Majd mi, férfiak, megoldjuk, amit egy nő nem tud.
Kell egy csapat, mert végre találtunk egy méltó ellenfelet.
Küzdjünk! Addig se kell dolgoznunk.

 

A halál jelképe
Mottó: 
"Sous un noyer, garde toi de te coucher!" 
(Vigyázz, diófa alatt el ne aludj!) 
(francia közmondás)

A dióhéj zártsága a halál jelképe is. A diófa mint halál-jelkép
pedig a fa által kibocsátott, fűre-fára, rovarokra halálos vegyszer
hatásából eredeztethető.

A rómaiaknál a diófa nem kapott egyértelműen pozitív szerepet.
Az igaz, hogy a diót mint a termékenység szimbólumát vették át a
görög szimbolikából (Artemis helyébe Dianát helyettesítve), és a
dió úgy a házassági, mint a templomi szertartásoknak is kelléke
volt, de több latin szerző is ártó, megbabonázó tulajdonságot
tulajdonít a diónak.

Ugyanakkor a Kara (Karya) szót Kháronnal, az alvilág hajósával rokonítva azt állítják, hogy
a diófa Kháronnak, rajta keresztül az alvilágnak szentelt fa.

Már a régi rómaiak is mondták, hogy a dió (nux) sötét-fekete leve miatt "sógorságban van"
az éjszakával (nox).

És a halállal. Carya legendája óta tudjuk, hogy a halott Caryát az istenek diófává
változtatták, a diófa élete a halott Caryát rejti.

Az ősi szláv hiedelemvilágban a diófa a földalatti világ fája volt, a boszorkányoké, a gonosz
szellemeké. Óvatosan kellett közeledni hozzá. Nem volt szabad kivágni, mert aki baltát emelt
a diófára, azt a szellemek halállal büntették. Ezért soha nem ültettek diófát közvetlenül a
lakóház elé. Egyszer úgyis ki kell vágni, nehogy akkor érje baj a ház lakóit. Aki halálos beteg
volt, azt azzal a kifejezéssel illették, hogy "húzza a diófagyökér".

Európa egyes vidékein ma is tartja magát a mondás, hogy "diófa alatt ne aludjunk el", mert
kipárolgásától egészen kábák leszünk, ha felébredünk. Ha felébredünk!



Kasztíliában és Asturiasban úgy tartják a spanyolok, hogy a
diófa gyökere alatti vizek veszélyesek. Golyvát hoznak, főleg a
gyerekekre.

A francia néphit szerint nemcsak az emberekre, a
háziállatokra is káros lehet a diófa. Különösen az veszélyes, ha
a diófa gyökere az istálló alá hatol, mert betegséget hoz az
állatokra.

És sűrű lombja, friss, hűvös illata tüdőgyulladást vagy
akármilyen más tüdőbetegséget hoz ránk, ha alatta alszunk.
Sőt, a fa közelében termő egyéb növényekre is vészt hoz,
azokat is megbetegíti.

Leveleinek főzete az asszonyoknál vetélést idéz elő, és
terméketlenné teszi őket.

Nagy hatással van tehát ránk a diófa. Amennyi jót tudunk róla, ugyanannyi rosszat is.

Hogyan igazodjunk el ebben a nagy ellentmondásban?

Szerintem Carlos Mendoza kitűnő művét kell alapul vennünk, amit a diófa szimbolikájáról
írt. Ő idézi De Gubernatist: "Mitologikus különbséget állapíthatunk meg a dió és a diófa
között: a diónak többé-kevésbé a kedvező tulajdonságait értékeljük, a bőséget, a
termékenységet. A diófát ellenben baljós, végzetes fának, a boszorkányok kedvenc fájának
tartjuk."

A dió a halál jelképeként a segítségünkre is lehet. Abban, hogy ne féljünk a holtaktól.
Valószínű, szláv hatásra, de a magyar népben is mélyen gyökerezik az a szokás, -
mindenesetre néprajzosok az ország szinte teljes területéről feljegyezték, - hogy az új év
elején, vagyis gyakorlatilag karácsonykor a lakószoba négy sarkába diót kell dobálni.
Ilyenkor jönnek elő ugyanis a halottak, akiket a legfinomabb csemegével, a dióval kell
kiengesztelni, hogy az értük hozott dióáldozatot fogadják el, ne bántsanak, hagyjanak békén
minket.

A délszláv, szerb kultúrkörben ez a szokás annyiban más, hogy a négy diót amikor a sarokba
dobták, nem volt szabad, hogy a szobában bárkit is eltaláljon. Mert az meg fog halni.

Ebbe a szokáskörbe tartozik, hogy karácsonykor az éjféli miséig tiltott
a dióevés. Aki ezt a tilalmat nem tartja be, az daganatot kap.

Vagy nem. Mert másik hazai népszokás szerint általános volt a
karácsonyi vacsorára felszolgált dió. Jóslás jelleggel. Mert akinek a
karácsonyi vacsorán férges dió jutott, a következő évben meghalt.

Vagy nem.

A dió bezártságát az önzéssel is összefüggésbe hozták.

A diófa megbabonázó hatását magunk is kipróbálhatjuk, ha dióéréskor leülünk alája.
Ilyenkor ha az ölünkbe pottyan egy dió, addig nem tudunk felkelni, amíg az ölünkben van.

Azért ne keseredjünk el, ha a diófa babonáját érezzük. A franciák azt is tudják, hogy a diófa



ördögi varázsát háromféleképpen is meg lehet törni.

Lehántani egy darabot a kérgéből.
Letörni egy ágát.
Egy kővel megdobni a törzsét.

Ez mind hatásos.

A jelképek persze attól függnek, honnan nézzük
őket. A diófát, a halál jelképét nézhetjük akár
Indiából is, és onnan egészen mást látunk. A
világ - hiába globalizálódik - nem egységes.
India például egészen más. Ennek a régi
civilizációnak bölcsebb a hiedelemvilága. A
diófa ott nem a halál, hanem a hosszú élet
jelképe. Hiába, az indiai kultúra többezer évvel
előzi meg a miénket, ők tudják jobban.

És az ógörögök. Mert szerintük a diófa
nemcsak a halál, hanem az újjászületés jelképe
is. Az eleuziszi misztériumjátékok témája volt
Perzephone istennő története, a diófa az ő
jelképe volt. A téli félévben a föld alatt, a
pokolban élt, és minden tavasszal újjászületett.

A halálból való megmenekülés jelképe is a dió,
pontosabban a dióhéj.

Egy régi, szláv legenda szerint egyszer olyan
özönvíz borította el a földet, hogy szinte mindenki belepusztult. Csak az Isten által
kiválasztott igazak maradtak meg, akik egy-egy dióhéj-csónaknak köszönhették, hogy nem
fulladtak vízbe. Lám, az igazi igazaknak milyen kevés elég!

És mit csináljon az, aki nem akar meghalni? Francia vidéken már erre a kérdésre is van
válasz. Akasszon a mennyezetgerendára egy kosár diót. Garantált lesz a hosszú élete, és a dió
egyben a gazdagságot is megadja.

És mit csináljon az, aki nem akar meghalni, de mégis meghal? Török vidéken már erre a
kérdésre is van válasz. Rendeljen időben diófából készült sírfeliratot, majd nyugodjon
békében. 



 

Közmondások, népi bölcsességek



Régi magyar népi bölcsesség, 1691-ben jegyezték fel:

"Igen feltötte az Orbán süvegét, mintha már mind a diófáig övé
volna."

És még ma is érvényes.

Láttuk, a németek szokásaiban, hiedelemvilágában a diófának
komoly elismertsége van. De a németek - mint tudjuk - tudnak
kevésbé fennköltek is lenni. Egy durva német közmondás együtt
említi a szamarat, az asszonyt és a diófát. Hogy mi a közös bennük?
Mindhármat verni kell, ha az ember eredményt akar elérni. Persze
ezt csak a németek mondják.

Tévedtem a németeket illetően, megkövetem őket. Mert azóta előkerült a mondás latin
eredetije: "Nux, asinus, mulier verbere opus habent", és az angol megfelelője: "The things
you beat number three: your wife, your dog and your walnut tree".

Kéretik pontosan fordítani, és annak megfelelően eljárni.

A korzikaiak másként látják az asszonyt. Közmondásuk szerint az asszony olyan, mint egy
dió. Legkívül húsos, de egy csöppet csípős. A felszín alatt zárt, kemény. De aki ért hozzá, hogy
megnyissa, annak lágy szívet, finomságot ad.

Naszreddin Hodzsa az 1300-as évek bölcs és egyben jó humorú kisázsiai népi hőse volt.
Három fiú jött Hodzsához egy zsák dióval, és így szólt: -Osszad szét közöttünk ezt a diót úgy,
mintha Isten osztaná! Hodzsa erre az egyiknek egyetlen szemet, a másiknak egy marékra való
diót adott, a harmadiknak pedig mind, ami a zsákban maradt. (Isten - vagy Allah, most nem
tudom pontosan, melyik - nem egyenlően mér.)

A magyar nép is jósolt a diófából. Sopronban és környékén úgy tarják, "Luca napján ha
megverik a diófát, következő évben jó termés lesz". Másutt meg: "Ha Sarolta napján (július
5.) esik, nem lesz diótermés."

Marokkói arab közmondás: "Akinek diófái vannak, az gazdag."

Francia közmondás: "Á la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix". - Szent
Keresztkor (szeptember 14) szedd fel az almádat és verd meg a diófádat.

Ujgur közmondás: "Egy zsák dióra öklömnyi kő elég."

Német közmondás: "Muss ist eine harte Nuss!" - A szükség kemény dió.

Közmondás Közép-Ázsiából: "Aki a diófa virágát meglátja, meghal."

A diófa lassú növekedését, hosszú életét közmondások is tanúsítják. Szkopeloszon, egy görög
szigeten ismeretes egy mondás, miszerint aki diófát ültet, akkor fog meghalni, amikor diófája
"meglátja" a tengert. Hát, igen, egy kis szigetről könnyű meglátni a tengert. A diófa és a halál
közti összefüggést a hollandok egész egyszerűen fejezik ki közmondásukban: "Boompje groot,
plantertje dood." Vagyis, mire a fa megnő, ültetője meghal.

Dióval kapcsolatos találós kérdések gyerekeknek: 



A felülmúlhatatlan filozófus, Nietzsche is alkotott egy dióval kapcsolatos, filozófiai mélységű
mondást: "A lét burkának értékelése nélkül diónk üres marad." Amint az ábra mutatja. 

A dió a gazdagság jelképe is.

Egy középkori bajor monda szerint élt Nürnbergben - amikor Nürnberg még csak a várból
állott - egy Kasper nevű paraszt, aki előtt egyszer bezárták este a várkaput, mert későn ért
haza. (Hogy miért, arról eltérnek a változatok, vagy azért, mert olyan szorgalmasan
kapálgatta a fokhagymáit, hogy ráesteledett, vagy azért, mert annyira berúgott, hogy nem
tudta, mikor kell hazamenni.) A lényeg az, hogy a várkapun kívül, a diófa alatt feküdt le
aludni. Ekkor valahogy hozzájutott egy zsák dióhoz. (Vagy maga szedte, vagy egy ismeretlen
vadásztól kapta, aki megígérte, hogy gazdaggá teszi.) Mindegy is, reggel a zsák dióval ébredt.
És amikor belenézett a zsákba, látta, hogy a diók mind arannyá változtak.

Nem is mondta el senkinek az esetet, csak a feleségének. És félretették a zsák aranyat, jó lesz
az majd később. De a feleségnek néha pénzre volt szüksége. (Istenem, megesik ez minden
családban.) És néha egy-egy szem aranydiót eladott a nürnbergi ékszerésznek.

A végét már ismerjük. Kasper továbbra is szorgalmasan kapálgathatta fokhagymáit, mert a
gazdagságból semmi se maradt.

Megpróbáltam a mondának utánajárni, de a nürnbergi vár körül olyan flancos, puccos város
épült, hogy már nem laknak benne parasztok. Diófa sincs a várkapu közelében, de ha lenne,



se aludhattam volna alatta, olyan átható, hideg eső esett, amikor ott jártam.

Ha Nürnbergben nem is, de a közeli községekben előfordul egy-egy diófa. Tisztelt kincskereső
Kollégám kipróbálhatja, hátha hozzájuthat valamelyiknél egy zsák dióhoz. De a feleségének
ne szóljon!  

Védikus tanok

Most már, hogy minden vallás tanai szabadon terjeszthetők Magyarországon, akár hivatali
jóváhagyással, akár anélkül, nem mulaszthatjuk el, hogy ne szóljunk a dióról, mint a védikus
tanok alanyáról.

Anélkül, hogy a világ keletkezésének védikus módjába belemennék, - mert a világ
annyiféleképpen keletkezett, ahányan elgondolkoztak rajta, - a tojás, az istenanya, a vizek
forrása és egyéb fontos kérdések után rögtön a dió következik, mert - mint Észak-Indiában is
megfigyelték, a diófa a vizek kísérőnövénye. És termése oly csodás, hogy arra filozófiát lehet
építeni. Meg is tették.

Szóval, Shiva felsőbb tudata, Watuka Raja Bhairava szerette a diót. (Persze, ezt én rövidítem
ennyire, mert a végeérhetetlen keletkezéstörténet leírása meghaladja időbeli korlátaimat,
talán majd a reinkarnációm után.) Tőle ered a Himalájában máig követett gyakorlat, hogy a
diót, ha csíráztatni akarják, előbb hosszasan áztatják vízben. Tizenegy napig. Nem mindegy,
mikor, Shivaratritól Tilashtamiig. Ekkor nyeri vissza életerejét. De ez nem ilyen egyszerű,
mindennek bonyolult teológiai magyarázata van, amit nem tudok felfogni. Szerepel benne a
víz mint éltető elem, a víz mint a szerelem szubsztanciája, a Földanya, valamint az eljövendő
generációk.

Védikus vallásos filozófiája is van a diónak. A diótermés négy egyforma, egyenértékű részből
összetett egység. Lerajzolva kör vagy elliptikus formát képez. A tökéletességet jelképezi, akár
a négyes számot, akár a köralakot nézzük. A dióbél négy negyedének filozófiai nevei: Rigveda,
Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Mind a négy negyednek egyformán fontos szellemi
jelentése van, a Sat -Chit- Anandát és a Svaroopát jelentik. Az előbbinek upaniszhadikus
jelentése van, az utóbbinak pedig shaivisztikus.

Világos.

Tehát, és ez a lényeg, a dió a Shiva-elméletben, a megjelenésben a Mag megnyilvánulása.

Gondoltuk volna?

És itt értünk el a Lingamhoz, amit a stilizált dióhoz hasonlóan
ellipszis-alakban ábrázolnak. A Lingam a hindu templomokban
Shiva jelképe, de gondolatban a teremtő férfierőé. De nem szabad
falloszként megjeleníteni, hanem férfit jelentő jelként, jelzésként,
az örök teremtő csíraként, férfinemként, és mindezek
következményeként kell rá gondolnunk, különösen a női nemet
megjelenítő Yonival összefüggésben.

És most tartunk ott, mint Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe, pedig nem is a
hindu vallást tanulmányozta.

Az elliptikus Lingam az Abszolút Shiva Örök Magja, és a dió ennek a magnak a



manifesztálódása.

Ezt jól jegyezzük meg, ha Indiában meg akarjuk értetni magunkat.

A Védákban sok szó esik a dió két lebenyének és az emberi agynak a hasonlatosságáról. De ez
a téma már unásig ismert más kultúrkörökből is. Most csak annyit tennék hozzá, hogy
mindkét lebeny Purushából és Prakritiből áll.

Csak hogy tudjuk.

Azt is írják a Tantrákban, hogy a dióbél négy negyede a negyedkört adja ki, kapcsolatban van
a Parama-tattvával, a Shaiva Darshanával és a Mula Binduval.

De ez már messzire vezet.  

Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek

A diófa soha nem volt közömbös az ember számára. Időnként, helyenként jó véleménnyel
voltak róla, máskor, máshol pedig rossz hírét keltették.

A természetvallások, a mágiák (a kettő között pontos határt se lehet vonni) mindig is
foglalkoztak a diófával. Kedvező vagy baljós (de sohasem közömbös) jeleket fedeztek fel a
diófában. Egyes korokban jó hírnévnek örvendett, máskor inkább féltek tőle.

A görögök jó véleményen vannak a diófáról. A görög népi hiedelem szerint a diófa különös,
tisztán látó képességgel ruházza fel az alatta alvót. Álmában megálmodja a jövőt, és
felébredve prófétálhat is belőle.

Azt a praktikát pedig már francia vidékeken is ismerik, hogy a diófa segítségével befolyásolni
tudjuk a jövőt, számunkra kedvező irányban. De ez a lehetőség csak a legrövidebb éjszakán,
Szent Ivánkor áll fenn.

Szent Iván éjjelén szedjünk néhány diófa-hajtást. Akasszuk fel ajtónk, ablakunk fölé, és a
diófahajtás megvéd minden betegségtől. Ugyanez vonatkozik kedvenc háziállatainkra is. Ne
csak a tehénistálló, a juhhodály, a disznóól fölé akasszunk ilyenkor diófagallyat, hanem a
kutyaház bejáratához is.

És még egy praktika a Szent Iván éji diófalevéllel, amit akár tisztelt Kollégám is kipróbálhat:
Még az éjszaka folyamán rakjon diófalevelet a kiszemelt, kedves személy bal cipőjébe.
Figyelje meg a hatást, ami nem fog elmaradni!

A kelták papjai, a druidák pedig egyenesen olyan fontosnak tartották a diófát, hogy tavasszal
is, ősszel is beillesztették a fanaptárukba.

Szicíliában egy időben szokás volt dióval a zsebben járni-kelni. Nem tartalék-élelemként,
hanem a boszorkányságoktól megvédő varázsszerként. Nemcsak a váratlan boszorkányság
ellen volt hatásos a néhány szem dió, hanem sikert hozott gazdájára, és a lázát is
megszüntette. Olasz népmesékben többször is szerencsét hozó talizmánként szerepel a dió.

Északolasz vidéken, Piemontban egy időben szokás volt dióolaj-mécsessel járni a karácsonyi
misére. A dió olaja nemcsak az éjféli misén hozott fényt, hanem a mécses gazdáját a
következő évre megvédte a megvakulástól.



Németországban létezik a Babonaságok Kézikönyve. Én nem ismerem, nem olvastam, csak
hallottam róla. A kézikönyvben tudtunkra adják, hogyan lehet leendő párunkkal a hűség, az
összetartozás próbáját előre megejteni. Ajánlom tisztelt Kollégámnak is. Legjobb Újévkor.

Tehát egy dió félbenyitott két dióhéját egyszerre kell vízre bocsátani, akár az asztal közepén,
egy tál vízben. Ha van a karácsonyfáról maradt gyertyacsonkunk, a dióhéjakba ragasztva
látványosabb a jóslat. Ha a két dióhéj a vizen úszva közel marad egymáshoz, az összetartozás
szoros lesz később is. Ha nem, nem. Jobb előre tudni. 

Másik próbája is van az összetartozásnak, amit szintén a német kultúrkörben próbáltak ki.
Két egész diót kell egymás mellé helyezni a tűzbe. Ha a nagy hőségben zárva maradnak, úgy
égnek el, hogy más számára nem nyílnak meg, akkor a házasság biztos lesz. Ellenben ha
szétnyílik egyik vagy másik, előre lehet tudni, hogy melyikük fog kifelé megnyílni. Különösen
meggondolandó a házasság akkor, ha a dió hangos durranással roppan szét. Erre mások is
felfigyelnek, jobb a nyilvános botrányt megelőzni.

Bármi mást, akár jelentéktelenebb ügyek kimenetelét is megjósolhatjuk a diókkal. Csak egy
kosár dió kell, abból véletlenszerűen válasszunk egyet, és törjük meg. Ha a bele szép,
egészséges, bízhatunk a kedvező fordulatban. Ha beteg, ráncos, férges, akkor az általunk
óhajtott ügy kimenetele is olyan lesz.

De van egy ötletem. Addig folytassuk a diók tördösgetését, amíg eredményt nem érünk el. Így
kézbe vehetjük, aktívan alakíthatjuk sorsunkat. 



Amióta pedig életünkben oly fontossá lettek a természettudományok, a diófával kapcsolatos
népi hiedelem azokat se kerülheti el.

Természettudományos megalapozottságú korunkban sokan tudni vélik, hogy a diófa
természetes villámhárítóként szolgál a ház körül. Azt mondják, a diólevél kilehelt aromás
illatanyagai védőburkot vonnak a diófa köré, amin nem hat át a villám. Ezért is zöldell annyi
diófa a vidéki házak és szérűskertek mellett, főleg Olaszországban.

Az előző fejezet után itt egy újabb iskolásgyerek rajza Olaszországból. Azt ábrázolja, amit
most írtam. 

De ne higgyük, hogy csak az olasz iskolásgyerekek hiszik így. Régi német hiedelem, hogy a
diófa elűzi a vihart. De nem az élő, hanem a tűzhelyre rakott diófahasáb füstje. Nem is
akármelyik diófahasábé, hanem csak a húsvétkor egyszer már tűzre tett, de el nem égett, csak
megszenesedett diófa hasábja. Egy próbát megér, ha jön a nyári vihar.

A diófa arra is jó, hogy megjósoljuk, mikor lesz vége a világnak. Mert annak vége lesz,
egyszerűen azért, mert ez az egész így már tényleg nem mehet tovább.

A világ közeli elpusztulásába vetett hitet népszerű jóskönyvek, egyebek között a Szibilla-
könyvek máig hatóan erősítették. Ezek szerint a világ végének előjelei: a diófa levele akkora
lesz, mint a cseresznyéé, a csillagok rendje megbomlik, a nők dohányoznak, hajukat lenyírják,
nadrágban járnak, a gyermekek gyűlölik szüleiket s fordítva.

Most már tehát nagyon vigyázzunk, mert már a csillagok rendje is megbomlott, nem beszélve
a nők nadrágjáról és a többiről! Figyeljük, tisztelt Kollégám, no, nem a nők nadrágját, hanem
a diófa levelét. Mert már egyedül csak ebben bízhatunk, a többi már, sajnos, megvan.



 

VERSEK

 
 

Alelga: Dióhéj

ez vagyok csupán 
egy odvas fán 
halott burok

szavakba öntött 
visszhangok között 
egy süket száj

szólni nem tudó 
mondanivaló

 
 

Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson 
A fa névtelen gyökereinek ajánlom

Kint a szőlőnkben, emlékszem rája, 
deszka kunyhónk előtt állott 
öregapám diófája. 
Ha vihar támadt - szőlőkötözéskor - 
dörgött az ég, csattant a villám, 
füstölt az úton a felpaskolt por, 
ahogy végigverte a dörgő esőostor, 
bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem, 
miként robognak a felhők az égen. 
Nagyapám a fát leste. 
Vajon, elbír-e a széllel? 
Recsegett, ropogott öreg teste, 
a szél a gallyakat csomósan tépte, 
hullott a zöld dió áldott termése, 
mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta: 
de győzte a vihart öregapám konok, 
törzsekopott diófája. 
Csak a gyökér kitartson!... 
Még ma is hallom, 
motyogott nagyapám, 
s nem lesz baj, gyerek! 
Dió lehullhat, 
új tavasszal terem az ág újat, 
ág is nő a letépett helyére, 
de ha a gyökér nem bírná tovább, 
a diófának, kisunokám, vége! 
Most is vihar, szél tépi, rázza, 
de állja a vihart Árpád vezér 
ezeréves, öreg diófája! 
Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek, 
tapadnak a földre, hogy termés legyen, 
az örök magyar szőlőhegyen, 
hogy élni tudjon: dió, levél, ágak... 



... Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának! 
Lehull ezer dió, millió lesz holnap, 
letörhet száz ág, ezer nő helyére, 
s ha csupán a csonka törzs marad, 
ha új tavasz zsendül, kifakad! 
uram, csak te lássad, 
hogy ezen a véres, küzdelmes harcon 
a gyökér kitartson! 
A g y ö k é r kitartson!

 
 



Ádám Tamás: Elhagyott diófa

Csodálkozom 
itt hagytad 
kedvenc diófád 
mikor 
kibuggyant a zöld 
tudom télen 
fenyegettek 
a meztelen ágak 
és féltél 
hogy magához rántanak 
a gyökerek 
kezedről még 
le sem kopott 
a barna folt 
kötényedben 
még ott van 
az érett dió íze

utánad szárad majd 
s árván hullik 
utolsó könnye

 
 

Babits Mihály: Dzsungel-idill

Jer ki, kedves, az esőtől minden újra friss. 
Láttad, hogy kinyilt a másik georgina is? 
Ne nevess! Csak pár szál virág tipeg körülünk: 
de legalább mindeniknek külön örülünk.

Hajdan rengetegbe vágytam, legiónyi vén 
góliát fa sürüjébe, kicsi Dávid én. 
Érzéssel fújtam tanítóm csitri dallamát: 
»Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át!«

De ma lásd, oly rémes erdő zaját hallgatom, 
s ennen életem mögöttem olyan vak vadon! 
Éjjel is magába húz egy ingó sűrüség, 
hol az ijedt álom jár és zsombékokra lép.

Jer hát, jó itt csöpp kertünkben, mely ma újra friss! 
Örülj, hogy kinyílt a »másik« georgina is. 
Nékem ez a pár fa-alja époly dús világ, 
mint a legnagyobb erdőség, »élni nyáron át«.

Fű között szemem ha lát egy pöttöm bogarat, 
vele megy veszélyes útján, dzsungele alatt, 
s tudja, mily tér egyik diófától másikig, 
hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik.

Sohsem ér a kert végébe. Elég messzeség 
elérni a ránkborúló levelek közé, 
amik olyan illatosak és keserüek, 
mint e nyár, melyet alattuk élni jó veled.



 
 

Babits Mihály: Egy perc, egy pille

Hopp, ma pille, költeményem 
ne szégyenkezz szállani: - 
üdvözöllek, uj reményem, 
örömöm hullámai! 
Ti viszitek messze széllyel 
széllel-béllett vágyamat 
és ha elfáradtam, éjjel, 
illatos diólevéllel 
ti vetitek ágyamat.

Milyen jó hogy vágyam tajték, 
könnyű béllelése szél! 
Reng reményem habja: rajt még 
hajszálamra sincs veszély. 
Viharától mitse félek: 
én mindég föllül vagyok; 
páncélossal sem cserélek, 
mint afféle széllel-béllett, 
hogy olyan könnyű vagyok!

Hátadon, diólevélen, 
vess, habom, hát ágyat itt! 
Habon és diólevélen 
aki könnyű, nyughatik. - 



Ember, a tengert ne célozd 
megbékózni: nem lehet! 
Hiu hittel ne acélozd 
vak teherrel ne páncélozd 
habra hányott lelkedet.

 
 

Babits Mihály: (Nyolc óra)

Nézd: tologatja festett 
kulisszáit az este: 
giccses alkonyat. 
Páthosszal, tragikussan 
szinpadról lecsusszan 
a vén szinész, a nap. 
A házfal rózsaszin már: 
őr diófánk ir rá 
idegen betüket. 
Mint Belshazárnak ódon 
falára mozimódon 
égi vetület. 
Bazilika gömbje 
keresztjét zord ökölbe 
szorítva emeli. 
Zordan nyujtja a Béke 
jelét s baljós égbe, 
mely vérrel hullt teli. 
Vérét fölitatják 
a szürkületi vatták. 
Árnyék elborit. 
Bezárul a diófa, 
leveleivel óva 
magányát s titkait. 
Oszlopba, háztetőbe, 
koppanva, beütődve 
bőregér csap át. 
Gyertya lobban égni, 
s száz pille összevéti 
az életet s halált. 
S száz kandi szemer láng 
pislog egyszerre fel ránk: 
a város villanya. 
Köztük e fölébredt 
csillagos földi égnek 
tejutja a Duna.



 
 

Babits Mihály: A lírikus epilógja

Csak én bírok versemnek hőse lenni, 
első s utolsó mindenik dalomban: 
a mindenséget vágyom versbe venni, 
de még tovább magamnál nem jutottam.

S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi, 
de hogyha van is, Isten tudja hogy' van? 
Vak dióként dióban zárva lenni 
s törésre várni beh megundorodtam.

Bűvös körömből nincs mód kitörnöm. 
Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy - 
de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: magam számára börtön, 
mert én vagyok az alany és a tárgy, 
jaj én vagyok az ómega s az alfa.



 
 

Báthori Csaba: Szórend-csere 
(Babits-parafrázis)

Én csak versemnek bírok hőse lenni, 
első s utolsó mindenik dalomban: 
vágyom a mindenséget versbe venni, 
de magamnál tovább még nem jutottam.

S azt már hiszem: rajtam kívül nincs semmi, 
de hogyha van, Isten is tudja, hogy van! 
Vak dióban dióként zárva lenni 
s törésre várni beh megundorodtam.

Körömből nincsen bűvös mód kitörnöm, 
nyílam csak átszökhet rajta: a vágy - 
jól tudom, de vágyam sejtése csalfa.

Magam számára maradok én börtön, 
mert az alany vagyok én és a tárgy, 
én jaj vagyok az ómega s az alfa.

 
 

Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből

III

Gyerekkoromban felszöktem gyakorta 
a padlásra, hol a dió lakott 
kosárban, összeöntve nagy halomba, 
mint teremtés előtt a csillagok



s bolygók. A tartógerenda tövén, 
fagy- és porszagban, még nem bejglibe 
darálva, még nem nyúlós tésztafény 
hájjal bekent göngyölegeibe

tekerve, tornyosult a lakoma 
nyersanyaga; s az élesztő: a Szent- 
lélek üvegbúra alatt pihent 
a boltban még, mely a Mennybolt maga.

Egy-egy diót - bolygót vagy csillagot - 
szétroppantottam lopva - Lucifer 
a nagy kosárból épp így lopkodott, 
bár tudta ő is: fenekére ver

az Úr, ha rájön. Szégyelltem, de nem 
állhattam ellen. Édes Istenem, 
elnézed-é, hogy süteményedet 
megdézsmáltam előre, rossz gyerek;

s felnőttkoromra morzsa sem maradt 
üdvösségemből Üreged alatt.

 
 

Baka István: Ősz van az űrben (részlet)

Hullnak a barna-piros levelek; 
a fára varjú száll, s hogy összetörje, 
csőréből koponyákat ejt a kőre, 
s fal édes agyvelőt: dióbelet.



 
 Bakos Ferenc: Újév

Újév hajnala - 
egyszem diófa, ágán 

egy szem dió.

Sirályetetés! 
Újév reggel mióta 

itt talál, öreg?

Újévi korcsolya: 
a jég tükrén 

pompás kalligráfia

Új millennium? 
Ide nekem egy zacskó 

új pipadohányt!



 
 

Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához

Mely, magas égnek szegezett fejeddel, 
Mint király, állasz vala társaid közt, 
Tégedet látlak, gyönyörű diófa, 
Földre terintve?

Elszakad testes derekad tövétől; 
Csak kicsiny kéreg maradott kötésül; 
Ágaid csüggnek, leveleid kivesznek, 
Nedvek elhagyván.

Sorvadó kebled csecsemős gyümölcsit 
Hasztalan szülvén, elereszti: hullnak 
Ők, s nem is tudván rövid életekről, 
Rendre kihalnak.

Annyi szélvészen diadalt-nyert fa! 
Nemtelen porban hever a nemes dísz? 
Ezt leendőnek lehetett-e vajon 
Vélni felőled?

Senkinek kárán nem örült, sokaknak 
Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó, 
S kedvek’ étkeddel kereső kegyes fa! 
Mondsza, ki bántott?

Ah, minek kérdem! – szemeimbe tűnnek 
Gyilkosid. Nem volt külerőszak: ott benn, 
önmagdban volt megölő mirigyed 
S titkos elrejtőd.

Ím egész bélig gyökered kirágták 
A gonosz férgek, s az elett odóba 
Hangyabolyt híttak! Mi nyüzsögve járnak 
Most is alattad!

Átkozott vendég! Viperák szülötti! 



Ah szerencsétlen fa! – hazánk’ szelíd ég, 
Szűz virágjában tehetős karoddal 
Tarts meg örökké!

 
 

Bertók László: Diófa és kutya 

Íme az örök nyugalom: 
kitárt karú, öreg diófa, 
zöld levél-petrencét ölel, 
és áll az ablakom előtt. 

Mintha a pasztell esti égre 
festette volna valaki, 
még Hérakleitosz idejében, 
hagyatékul és mementóként. 

Nevetem hát a berezelt 
kutyát, ki a bokor mögül 
neki-neki ütögeti 
hangja ideges kalapácsát.



 
 

Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés

Mint egyforma diók a rézmozsárban, 
Törődünk, mert törődnek velünk. 
Szemünkben tollászkodó vészmadár van. 
Nem Húsvét, Nagypéntek, az kell nekünk. 

 
 

VERSEK Buth Emília tollából



Hamvas

Hamvas a szilva, itt az ősz. 
Nagymama biccent, lekvárt főz. 
Bálint nagyapa, fölszedi a diót. 
S télen elmeséli majd, ami vót.

Őszike

Szőlőt szemel a nap, aranyos a reggel. 
Dió koppan orrod elé- mért jársz üres zsebbel?

 
 

Czegő Zoltán: Nosztalgia

Csak ülsz a víz mellett, sárszínű 
csonka lombokon babrálva. 
Mire gondolsz? 
- Magról növesztett a tövében 
s aztán kiszáradt 
kölyökkorom büszke diófája.

Hónapok óta nem írtál semmit; 
mondd; 
nem hiányzik a szavak zenéje? 
- Egy asszony ment át 
a gesztenyék alatt, 
mint a nap, 
úgy nézett a fia fejére.



 
 

CSEH KÁROLY: Megbolydult idő 
H. B. I-nak

Káprázat

Rózsára száll le
az őszi méh. Mézszemcsék

szirma vakítja.

Léptek

Barna égzengés.
Diófa hullt levelén
kószál a hó ma.

Végjáték

Titokzatos kéz
keveri évszakaink
ász kártyáit most.



 
 Deák Mór: Kopog a dió

kopog a dió 
mit kopog 
az ősz kopog vele 
kopogtatja a szívemet 
már beengedem-e

kopog a dió 
mit kopog 
minek a ritmusa 
gördíti éjjel fejemet 
a párnán ide-oda

kopog a dió 
mit kopog 
kinek ad így jelet 
északi déli félteke 
egymást roppantja meg

kopog a dió 
mit kopog 
s a földre mért zuhan 
hogy összetörje önmagát 
összetörjem magam 

 
 

Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett

Barackvirág pihés arcú 
Magadó őzszemű 



Székely pofacsontú 
Arisztokrata-orrú 
Szelíd őserdő-hajú 
Kecses rózsaszirom-fülű 
Finom ívelt szemöldökű 
Puha harangvirág hangú 
Édes kicsi Mamám, Te! 
Nézlek a képen az ágyam fölött 
– a vén diófa is meghalt tavalyelőtt... – 
Sugárzó fiatalságod 
Gyengédséged 
Szereteted – így ahogy most leírom – 
átsüt a halott papíron 
gyönyörű fényes karod átölel, 
úgy óvja-félti öntudatlan kis testemet 
Szelíd őzsuta-asszonyos pillantásod 
szereti a kép készítőjét 
– Édesapámat – 
a moholy-csepp baba 
még nem tudja, mi vár rá 
pici ökle bizalommal nyugszik szíveden 
arcodhoz simul fejecskéje 
melyen kacagva egyensúlyoz egy papírcsákó 
még a szemed körüli pici karikák is 
szelídek 
mint megfejthetetlen csöndes mosolyod 
Látod, a diófát felszeletelve 
levittem Balatonra 
muskátli él az öreg odúban 
örülnél, ha látnád 
Mamika... 
Nevetnem kell, ha arra gondolok: 
hetven éves lennél két nap múlva 
S mindjárt húsz éve porladozol 
Drága húsod leette Rólad az idő 
Nem tudlak elképzelni öregnek 
Annyi idős maradtál 
Mint én most vagyok 
Minden napon átérzem akkori kínjaidat 
Veled vezekelem az iszonyú éveket 
Óriás kicsi Édesanyám 
Ugye most is érzed, 
Hogy szeretlek...

 
 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 



 
 

Faludi Ádám: Zacskós vers (biorecept)

Végy egy diónyi szót 
lehelj bele életet az életedből 
Azt mondod például hogy 
DIÓ

dió a tálban 
dió az asztalon 
dió ezüst karácsony 
dió zöld burokban 
dió és diófalevél diókoronában 
levegőt venni jó éjszakát diókoronában 
dióhéj tart fogva gyerekujj bőrt 
dióhéj zápor erében 
gyufaszálárboc kalózrejtek

diódaráló PASCHKA domborulattal 
kék öntvény nálad régibb

dió feltörni hagyott kód 
cselezel csak ittfelejted-módra 
leheletnyi szó mindegyik dióban 



 
 

Fáy Ferenc: Őszi áhítat

Ülj le a márványhűvös ég alá, 
honnan a nyár még visszanyúl utánad. 
Madarak jaját kergeti a szél 
s térdedre hajtja hű fejét a bánat.

Zárd el szemedbe ezt a ragyogást, 
ezt az utolsó tél-előtti órát. 
Dió koppan már, hamvas szilva hull 
s himnuszt dobál egy megkésett rigó rád.

Levél repül: nyárcifra üzenet 
a száraz zöld, de hátán, mint a láva, 
kénsárga lánggal ég az ősz...Lebeg, 
aztán leszáll a kert aranyporába.

Hány hosszú éve játszod ezt az őszt? 
Úgy játszod itt, hogy mégis mindig ott vagy, 
hol vérző fák tartják a karjukon 
a mustos őszbe szédült sok halottat.

Zárd el szemedbe ezt a ragyogást, 
mielőtt minden elmerül a sárba. 
Alma pirul... s a dombon a halál 
mézes szőlőt szed nagy füleskosárba. 



 
 

Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó

Egyszer egy királynak 
elment a kedve, 
s bömbölt, mint a medve 
egyre jobban berekedve:

"Hiába vagyok milliók ura, 
hatalmas, okos és egyetlen, 
gyűlölnek és kegyetlen 
tetteimnek híre bejár sok várost 
s eljut sok száz sáros faluba, 
és mind a nép titokban sugdos, 
életemet veszi gyilkos alkuba, 
holtomra vár csúnya és szép, 
falábú féllábú, vak és süket 
és a suta sem átall a bőrömre inni, 
és abban hinni, hogy Kúnó, 
a tűzrőlpattant pici manó 
teljesíti kérésüket. 
Hogy éljek immár, 
hogy a kín mar, 
akár a kígyó. 
S kigyógyulni nincs erőm, 
hisz merő mártírság a jövőm, 
már látom: mérgezett ételem 
befalva ér véget életem, 
így kap léket a védtelen hajó, 
na, jó, búmmal tovább nem terhellek", 
mondta kedvenc állatának: 
Ábrahámnak, a sünnek, 
kinek tüskéi olybá tűnnek, 
mint ezer fogpiszkáló 
az avatatlan szemnek.



Így kesergett át 
egy fél éjszakát, 
helyét sehol sem leli, 
hiába bohóccal víg asztalja: 
az sem vígasztalja, 
jön egy táncosnő: egy szerecsen! 
annak sincsen semmi becse sem, 
csak az időt lopja, 
hiába ropja kecsesen.

A királynak ekkor 
íly eszme fogant agyában: 
ha diót ehetne, 
újra boldog lehetne!

És szolgái ezer népe, 
kiknek étke a méz lépe, 
szaladt és hozott három szem diót: 
csapjon a király belőle dáridót!

"Gőzölgő mocsarak férge, 
elleneim bűnös mérge 
bele nem hatolhat, 
oly vastag a kérge 
e kis bogyóknak", 
halkan így okoskodott, 
s felnyitá első dióját legott. 
"A nemjóját!"

Bizony, a dió nem volt tele, 
sőt, hogy az igazat mondjuk, 
egyáltalán nem volt bele. 
A diónak nem volt diója! 
A király az égre nézett, 
S tizet ütött a toronyóra.

Sokáig latolgatott, 
míg a másodikhoz fogott, 
szája szélén a ráncok 
vígan rángták a táncot, 
de nem volt több szerencséje: 
üres volt a dió mélye, 
s az óra tizenegyet kongott.

"Jóllakhattam volna mézzel, 
ha a szolgák 
már elrágták 
belőle a nyúlós lépet, 
merengett, 
a méz adhatna nekem enyhet".

De vissza, tudta, már nem léphet, 
fölhagyott a mézzel, 
és remegő kézzel 
feltörte a harmadikat. 
Az óra éppen éjfélt kongat. 
S a király szörnyet kurjant: "Átok!' 
Mi az oka, 
hogy ilyet bömbölt a bűnös toka? 
A magyarázat vár most rátok.

A tört dióból, atyaisten!, 
szemei kit nem 
láttak kiugrani, ó, 
Kúnó volt az, a zöld diómanó. 
Borsónyi test csupán, 
de a strázsákat nem volt rest 



úgy csapni kupán, 
hogy azóta is mindahány 
maga elé mereszt. 
S a király gyorsan térdre rogy, 
hogy kegyelemért esedezzen valahogy.

De Kúnó nem hagyta az ebadtát: 
"Hátra van még a nagyja: 
az irhádat mentheted, 
ha szavaimat megjegyzed, 
ha eszedben megfogan, 
és utánam mondod e versezetet:

Erre berek, arra berek, 
Sóska Jóska hol tekereg? 
Olyan ő, mint Balambér, 
rigót cserél galambér'. 
Ecek-pecek fapecek, 
ha nem leszek, hol leszek? 
A kertkaput becsukom, 
S nem szökik el a tyukom."

Hogy a rigmus abbamaradt, 
a királyunk sírva fakadt: 
"Kibékülnek ez oktatással, 
ha nem lenne rám sokkhatással", 
szégyenében irult-pirult, 
mert eddig nem tudta, 
hogy ennyire buta.

A gonosz uralmának 
így lett végre vége, 
elvégre mégse járja, 
hogy az égre kiáltottak bűnei, 
s egy egész népet uralt mégis 
sok lakája és kedvenc sünei között 
a mihaszna megrögzött.

Kúnó elengedte békével, 
menjen, merre sorsa viszi, 
hisz már nem hiszi, hogy okos, 
s így gonosz se tud lenni. 
Az udvarnéppel pedig reggelig 
mulatoztak vidám képpel, 
s tudatták a néppel aztán, 
hogy a király jobb híján 
elbújdosott Csisztapusztán.



 
 

Gulyás Pál: A viharzó diófa

Egy diófához vitt az utam. 
Nincs harsona, kürt, hogy micsoda futam, 
micsoda lobogás, 
micsoda robogás 
volt ez a fa, 
pedig állt egy helyben erős dereka!

Nem emberek kísértek utamon: 
egy-egy szőllőtő, egy-egy üde lomb, 
alattam a por 
milliárdja omolt 
cigánykereket, 
míg fent a vidám Nap rámnevetett.

Egyszer csak villámot vet az ég, 
megereszti a felhők lángszekerét. 
Mint harcparipák, 
tombolt a világ: 
bérc, róna, berek, 
nyargaltak a tarkaruhás elemek.

Ott állt a fa elszántan, szabadon! 
Zuhogott, zakatolt a fa, mint a malom: 
forgatta levelét, 
rengette tetemét, 
hidrafejét, 
rohamozta a szélvihar ércerejét.



Száz karral hiába ragadta meg őt 
a százkaru, ködsisakú levegő: 
keserű gyökere 
menekült lefele, 
hol a halál 
töltötte talpaiba italát.

Már fent a szivárvány bontotta puhán 
szineit a felhők várkapuján… 
S mint harci vitéz, 
vért ontani kész, 
a fa vert szaporán: 
száz ágboga száz repülő buzogány.

Rém volt ez a fa, mint rém a bölény, 
mely őrjöngve fut börtöne rengetegén! 
Az elrobogó 
Föld felrohanó 
dühe volt ez a fa, 
pedig állt egy helyben erős dereka! 

 
 

Hervay Gizella: Diófa

diófának három ága 
minden ágán egy madárka 
minden ága földre hajlik 
minden madár égen lakik 



 
 

Horváth-Varga Sándor : A három diófa

Kézen fogva szépen lassan mennek 
S közben csendesen beszélgetnek 
Hasonlítanak nagyon egymásra 
Ki rájuk néz, ezt azonnal látja 
Nem csoda. Hisz apa s gyermeke 
Erősen mégis óvón fogja keze

A hangok is komolyak ám lágyak 
Mint az erős madár szárnyak 
Melyek felemelnek a magasba 
Mélységes nyugalmat árasztva 
Fájdalom és erőlködés nélkül 
Miközben lent minden megszépül

Közöttük szinte él a szeretet 
Nem játszik egyik sem szerepet 
Míg megbeszélnek sorra mindent 
Apa gyermeket csendre intett 
Figyelj, most elmondom azt neked 
Mit majd tőled tanul meg gyermeked

Látod ott az a három fa terem diót 



Egy keveset, másik többet, harmadik milliót 
Én ezeket apámmal ültettem el 
Hogy miért azt most mesélem el 
Kell gondolni jövőre és a múltra 
Ezt az érző ember mind megtanulja

Az öregebb fából készül neked asztal 
Egy életen át együtt leszel azzal 
Őrajta fogyasztod megszolgált ételed 
És nem esik földre fehérkenyered 
Mulatozás bánat körülötte zajlik 
Keményfa, ő soha meg nem hajlik

Másikból készül bölcső gyermekednek 
S körülötte olyan vidámak lesztek 
Látva, ahogy erősödik szépen 
Megörökíted néhány kis fényképen 
Talán nem is gondolsz arra 
Hogy a bölcső volt egyszer diófa

A harmadiknak, nem vidám a sorsa 
Ő kísér majd el az utolsó útra 
És eltakarva, háláját lerója 
Hogy ne legyen nehéz a föld súlya 
Itt hirtelen, sokatmondó csend lett 
S az apa arcán, legördült egy könnycsepp

Látod fiam, egyszer úgy gondolsz apádra 
Mint most én, drága nagyapádra 
Ezért most mi is ültetünk hát 
Nem egy, de három diófát 
És terem, azaz ültetett sok fa 
Hagyományként szállva apáról, fiúra

Apa, kisgyermek gödröket ásott 
Belekerült csemete, még vásott 
Ám mire feladata eljő 
Ez a fa is, hatalmassá megnő 
És amíg beteljesül a sorsa 
Négy szorgos kéz mindentől megóvja

Leültek, nézték. Hogy dolguk elfogyott 
És érezték, mindketten boldogok 
S az a négy szem, pont úgy csillogott 
Mint, éjszakában a tiszta csillagok 
Este lett. Hazafelé lassan mennek 
Az apa és a kisgyermek. Csendesen beszélgetnek. 



 
 

Illyés Gyula: Ozorai füzet I. 
A mécsesre a diófán

A diófán ég a pince-mécses, 
nem azért, hogy szájad el ne téveszd. 
Int a hegyről hazabaktatóknak, 
mint őrtorony tévelygő hajóknak. 
Az ágbogas fa közepén ottfenn, 
a harmatos sötét levelekben, 
úgy piroslik, mint a szív a testben. 
A nyárvégi hűvösödő estben. 
Vén borisszák lassan botorkálva, 
hosszúszőrű nagy homály-subába, 
mint emlékek a multak ködéből, 
úgy inganak felé a sötétből. 
Térdig vastag éjben gázol lábuk. 
Úgy köszönnek: emlékszel-e rájuk? 
Áldomásra úgy ülnek le néha, 
ha másra nem, a Szent Jánoséra. 
Honnan jöttek? Mintha nem is szomszéd 
pincékből, de dülöngélve onnét, 
hol társaik horkolnak már holtan, 
üdvözítő örökös mámorban. 
Köpenyemben a rossz falnak dőlve 
felelgetek ritka kérdésökre. 
Arcunkat a lámpa lágyaranyja 
egyetlen nagy családdá olvasztja. 
Elhallgatunk; a vén lámpát nézem. 
Mintha fölöttem a közel égen 
sors-csillagom égne karnyújtásra. 



Mutatná, hogy végre itt megállna. 

 
 

Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre 
(Csoóri Sándornak)

vannak vidékek ahol nyáron is 
a kút melletti vályú alján 
reggelre megszajzik a víz 
megköt a színe 
akár a kiöregedett 
szavakon az emlékezet 
horkanva hőköl vissza 
a gyanútlan kis tavaszi csikó 
pikkelyeket prüszkölve 
inal anyjához

korai őszt 
hosszú kemény telet csárogva 
rugaszkodnak tova a csókák

alázuhan az első 
diólevél 
s hulltában 
hóharmat-verte halántékú 
férfi vállára 
nehezül: szárnyul

 
 

Kányádi Sándor: Sóhajtás

kútnak lenni volna jó 
utas-itatónak 
diófának vagy a fán 
füttyentő rigónak



rigófüttynek volna jó 
lenni bár egy hangnak 
jönni - menni volna jó 
akárcsak a harmat 

 
 

Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről

Megnéztünk néhány házat 
A faluban. Tornácosat, diófásat 
Kerestünk természetesen. 
Valami olyast, amelyben az írók 
hosszú emlékiratok megírásába 
Kezdenek. Volt ház itt is, 
Ott is. Olyan azonban, amely egy 
Emlékirat jelentősége szerinti lenne, 
Olyan persze nem volt. 
Ahol sorjázó, vaskos köteteket 
Lehetne írni a diófa alatt. 
A falusiak furcsállták tanácstalanságom. 
Ám egyre készségesebbek voltak. 
Álltak a diófák alatt jóindulatúan 
S egyre távolibb s távolibb falvak 
Felé mutogatva mondták: ott, 
Ott, talán van egy olyan ház. 



 
 

Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor

Miért kell nekem látnom 
folyton a Badacsonyt? 
Úgyis tudom, hogy 
ott van! 
Sátoruljatok csak, 
hűs diófáim.

 
 

Kiss László György: Találmány volna



Ha a világ egy nagy dió volna, 
és ha még a fáján lógna, a 
mindenség egy vén diófa volna. 
S ha az ágaira ráült volna egy 
csapat mókás, zajos csóka, akkor 
ez az egész kozmosz hangráülő 
zajdiófa, rádiófa lehetett volna 
No de úgy néz ki, ez a móka már 
másnak is eszébe juthatott, mert 
a rádió már rég feltaláltatott!

 
 

Kovács András Ferenc: Sinfonietta
Bambinesca 
„Billentsd ki az időt!” 
(Fanni – kétévesen) 
(Gyermekjáték) 
– Egy dióban hány tudós van? 
– Egy dióban négy a bölcs. 
– Kerge bölcsek mért tudósok? 
– Óraműre jár eszük. 
– Egy dióban négy tudósok 
Mit csinálnak? Játszanak? 
– Égi tölcsért fabrikálnak, 
Búgócsigát gyártanak... 
– Egy dióban négy tudósok 
Min törik diófejük? 
– Űrdiódán, dáridón, 
Holdra szálló házikón, 
Fodros csipkepaplanon, 
Foltozandó füstös üstön, 
Elkerengő katlanon... 
– Egy dióban, száz dióban, 
Szertereccsent rádióban: 
Te vagy a hunyó!

 
 

Kovács István haikui közül:

Ó, diófalomb!
tört tetőcserepekről

töröld le nevünk.



 
 

Kuti Csongor: Agg diófa tánca 
(Villoniád)

Herceg, egy különös dallam kísért, 
ahogy egymásra hullanak a percek, 
imát mormolok minden levelemért, 
míg lényem mélyén sötét szú perceg. 
Átkozott sárga tenger! 
Sorstalan pusztuló lomb-magány: 
napjaim, mit szenvedtem s szerettem, 
pára-folt a semmi ablakán. 
Álmomban táncra perdülök, 
sok álnok gyökerem letépve, 
mi nem táplál, de földhöz köt, 
kerengve, különös birokra kelve, 
Te, meg én, Sire, 
mint pillangó násza a fénnyel, 
csillaggal bélelt köpenyed fejemre 
teríted, s vérem vennéd, szelíd kézzel.

Ajánlás: 
Így hordom mindenem, 
mit szépnek szenteltem, 
sok évem virágát, gyümölcsit, 
mint bohóc csörgős sipkáját: 
fapénzben súlyukat sem érik. 



 
 

Lehoczki Károly: Diófák

A ház, ahol laktunk egy faluban állt, fehérre 
meszelték mind a falakat s mikor elhaladt a 
tehéncsorda az úton elbődült az ember szerelmében 
a fujtós pára-por-trágyaszag iránt, megborzongott 
a háta a hajnali-alkonyi enyheltől s nekivágott a 
most oly céltalannak tűnő napnak, vagy a lavóros-sparheltos 
kurta kis estének, akár a diófa az újabb 
esztendőnek, keményen és kortalanul. 
Diófa, - a szomszéd ház előtt diófa, és az azt követő 
szomszéd előtt is és így tovább végestelen végig, 
a Dunáig, vagy a töltésig, le, egész az utca 
alján is fehér falak, diófaárny, így volt, így bizony, 
létezett az a falu, számban a görcs, a zöld dió 
íze, fülemben a verés-kopogás, csörgés, kalapács-recsegés. 
Ha jött a csorda, ha ment, vagy tolókapásan-biciklisen 
zörögtek elő a parasztok, zörgött rajtuk-körülöttük 
a szerszám és ők maguk is megoldott eresztékekkel 
jöttek-indultak a temető melletti csapáson melléjük 
simultak a diófák, rájuk hajolt a sötétzöld öröklét. 
Kamaszon-vénen, egykedvű-megértőn, láncos-gubancos 
ebekként tébláboltak a porta előtt vasárnap is, ha 
kondult a harang s feketén vonult kétoldalt a nép 
a patyolat utcán, mint lecsöndesült napok kirakott 
hordaléka a templom felé. 
Ó, diófák, mintha megállna bennetek az idő, meg se 
moccan, figyelmesen nézegeti magát az ág-tükörben, 
simítgatja ráncait, kifürkészné, mikor lett újra 



több eggyel. Csönd van, nappalok falu-csöndje, 
éjszakák falu-csöndje-sötétje, semmi se mozdul. 
Az a ránc is talán a tiétek, kapkodás nélkül vastagodó 
törzseteké, magabiztos ágatoké, összefonódó-fűződő 
gyökereteké. Igen, az a ránc, az talán mégis a tiétek. 
Mert felnő, megkeményszik bennetek a múlt, akár a 
lassú sejtek és kiterebélyesedik, megsokasodik 
lombotokban a jövő. Aki vízért szaladt a kútra 
kalimpáló vödörrel kezében s aztán cibálva, lötyögtetve, 
féloldalvást cserélve-lerakogatva csoszogott hazáig 
azóta asszonnyal hál, a karján gyerek és koppan a 
lépte, mert bízik; és aki szekéren zötyögött, vagy 
talicskán hordta a szenet ötvenkilós adagokban a télre, 
sorba állt kenyérért, nem volt disznaja, most autón 
jár sörért és legfőbb gondja az ünnepi menü. S ki 
másnak kapált, épített, mégis dalolt, gyönyörrel dőlt le a 
szagos földre, ki tudja, talán már belé is költözött. 
Diófák! - nem nyúltatok utána! Hagytátok elmenni, pedig 
mi dolga volt arrafelé? Miért nem intettetek, szóltatok, 
szaladtatok, vertetek lármát, miért nem kiáltottatok: 
Hozzánk tartozik, velünk nőtt, velünk változott! 
Ez az! Hát ti is! Az a ránc ott a tiétek! Az a termés, 
ami ott kopogott, csörgött, recsegett, a tiétek volt! 
Az ázott-barna avar a tiétek volt! A letört ág, 
az asztal lába, a hasábfa a tiétek volt! Örök életű 
pillanat-lények, ti esendő nagyok sikoltsatok velünk, 
csapkodjátok meg törzsötöket, rángassátok ki gyökereteket, 
ne hozzatok levelet, termést, gyűljetek kusza kísértet 
erdővé, úgy követeljétek: Hol az a falu?! 
Diófák! - miért álltok úgy? - bölcsebben, mint az ember. 



 
 

Létay Lajos: Két diófa

Udvarunkon két diófa 
nőtt volna, ha megnőtt volna, 
de csak egy van, de csak egy nőtt, 
csak egynek a szára lett zöld, 
a másik már rég kiszáradt, 
nem sarjadt fel diófának, 
cifra nyelű kis bicskámra 
panaszkodik gyönge ága, 
gyönge törzse erre tört le, 
pedig anyám tette földbe, 
bár édesanyám akarta 
árnyat nőni az udvarra, 
déli árnyat, esti csendet, 
hol a vén majd megpihenhet - 
nem engedtem, hogy megnőjön, 
hogy pihenő árnyat szőjön, 
azt gondoltam, szebben szól a 
fűzfasípnál a diófa: 
lemetszettem, kótya gyermek, 
diót csak az egyik termett - 
mégis annak árnya hull rám, 
kit levágtam, az borul rám, 
az bólingat délben estét, 
anyám innen nézeget szét: 
nem szól, néz csak, egyre hallgat, 
mégse hallik nessze gallynak, 
zöld gallynak, hogy odahajlón, 
hűst legyezhetnék az arcon... 
Udvarunkon két diófa 
nőtt volna, ha megnőtt volna, 
de csak egy van, de csak egy nőtt, 
csak egynek az ága lett zöld, 
egyikről már ettem diót, 
a másiknak hangja se volt, 
s ha lett volna, úgysincs már meg, 
én se vagyok többé gyermek - 
hej, diófa, hej, diófa, 
be szomorú lett a nóta! 



 
 

Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal

Vége a nyárnak, de 
én sose bánom: 
érik az alma, a 
körte a fákon, 
koppan a dió, mikor 
lepotyog az ágról, 
édes a levegő a 
szőlő illatától! 
Gesztenye huppan a 
sárguló fűre: 
fényes a belseje, 
külseje tüske, 
készül ezerféle 
gesztenyebábu, 
pókhasú, kerekfejű, 
pálcikalábú.

 
 

Lukács Gergely Sándor két haikuja:

Apám diófa. 



Árnyékában ősök 
ülnek, figyelnek. 

Vén dió koppan. 
Fa reszket, levél fázik. 

Ősz citerázik.

 
 

Mihályi Molnár László:

A magányos diófa 
(Dusza Istvánnak i.m.)

Hát ezt a fát is 
ledöntötte a szél, 

a belülről támadó vihar, 
amely itt harcra s magányra ítél 

és odabent tombolt 
villámaival. 

Ezt a fát is összeroppantotta a tél, 
Az alattomos, csendes hóesés, 

Amely ellen hiába kéreg 
És jó erős gyökér… 

Most itt fekszik 
Tört ágaival. 

Az lett a sorsa: meleget adjon. 
A telet túlélni, most szít tüzeket. 

S tavasszal 
gyökere, hogy újra kihajtson, 

nekünk kell óvni 
ezt a helyet.



 
 



Mosonyi György: Sárga diólevél...

Sárga diólevél színe 
Van egy őszbe hajló fának, 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak. 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak.

Elő-, előbukkan a nap, 
De ha elmegy, ködök járnak. 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak. 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak.

Vágyom ringó lépteidet, 
De felém is ködök szállnak, 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak. 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak.

Perzselve ég még a szívem, 
De köd hoz rá fehér fátylat, 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak. 
Akárhogy is, akárhogy is, 
Vége van a múló nyárnak.

 
 

Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy 
- Érzések Erdély kapujában - (részlet)

A gyermek az ősi házba 
öreg szülői kedves köribe 
hol a diófa lombja bókol, 
hol a mogyorós mókusa libeg, 
hol szűzvirágok koszoruja int: 
siet, jön, vágyik, 
az ősi lelkek édes otthonába. 



 
 

Nagy Gábor: Nagyapám diófái

Télen azt mondta nagyapám, most 
a fák fehér bundába bújnak, 
mert fáznak így csupaszon. De hó 
nem esett s mintha eloltotta volna 
valaki a gyertyákat, oly sötét lett. 
Az udvaron álltam magamban, 
fekete füstként fojtogattak 
egy ismeretlen mise hangjai. 



 
 

Nagy Imre: Diófámhoz

Diófám! árnyaidba 
--Borúl költőd megint, 
Reá szent lombjaidról 
--Szelíd malaszt tekint.

Olly édes itt pihenni 
--Nyíló virág felett. 
Fölém báj kárpitot sző 
--A’ játszi képzelet.

Előidézi a’ szép 
--Múlt’ édes álmait, 
És vissza a’ leéldelt 
--Gyönyörbe andalít.

Tündér emlékezetnek 
--Ringat varázs ölén, 
És főmre rózsa-füzért 
--Fon a’ kéj-érzemény.

Megrezzen hajnal arczczal 
--Mosolygva a’ jelen, 
‘S előttem a’ reménylett 
--Üdv-óra megjelen.

Földtúli fényözönnel 
--Villong az ideál, 
Melly álmodó köröttem 
--Édent teremtve áll.

És hogyha fölhevűlő 
--Szívlángom megragad, 
Kérgedre róvom a’ mit 
--Beszél a’ gondolat. -

Kinek keblébe önti 
--Titkát a’ nyilt kebel, 
Az áruló csalárdnak 
--Miatta sülyed el.

És te megszégyeníted 
--A’ szívbíró valót: 
Mert híven őrzi kérged 
--A’ költődrótta szót.

Oh! majd ha a’ jövőnek 
--Egy napja sírba int: 
Diófám! árnyaidba 
--Borúl költőd megint.

Akkor porára hajló 
--Sírfája légy neki, 
És benned élni fognak 
--Költődnek éneki. 



 
 

Nehrer Lajos: Ágas-bogas

Ágas-bogas vén diófa 
Úgy hasonlítasz az emberre! 
Minél jobban meg vagy áldva, 
Annál jobban meg vagy verve. 

 
 

Pap József: Haiku-változatokDiósomra és a szélre

1.
Diófáimnak

nekiront a szél. Ősz van.
Koppan a dió.

2.



Ki nem állhattam,
de most áldom a szelet -

diót ráz nekem.
3.

Széllökésektől
hullik a dió. Jobban,

mint a veréstől.
4.

A jótékony szél
diót ráz. Nem kell a fát

rúddal verdesnem.
5.

Ütés-veréstől
menti meg a diófát
a szeszélyes szél.

6.
Meg ne vadulj, szél,
és förgeteggé válva

dúljad diósom!
7.

Ellenedben én,
szél kiszolgáltatottja,

mit sem tehetnék.
8.

Szundítok egyet
diófám alatt. Szélcsend.

Levél se mozdul.
9.

Mókus jut eszembe.
Varjú - viszik a diót!
Nincsen nyugvásom.

10.
Mert hát ősz van most.
Koppan, gurul a dió.

Rohamoz a szél.



 
 

Pákolicz István: Dió

Kihasadt a dió 
Zöld zakója, 
Nem csoda, viseli 
Tavasz óta 
Ősz anyó megvarrná 
ökörnyállal, 
de az a pár öltés mit használna? 
Lábadozik a szél 
Közel-távol: 
Kirázza a diót 
Zakójából. 

 
 

Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban



ezt a diófát 
nagyapám ültette 
bízott a 
jövőben 
nézd 
ahogy a dióhéj 
zöldre 
festette 
kezem 
halld ahogy 
a dióhéj 
a madárkoponya 
reccsen 
lábaink alatt 
nem mondom 
tudod úgyis 
e dióhéj 
zizegésben 
ma éjjel 
veled 
vetkezem 
vétkezem

 
 

Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció

Első fűtés: megperzselt por szaga. 
Meleg szobából nézem a holdfogyatkozást: 
ahogy csúszó karéjban lassan fölfalja a 
terjedő vörös árnyék a csontszín villogást. 
Szeles éjjel után reggel merő dió 
a kert, diólevél zöld-sárga mozaikja 
tömi el a csatornát. A gravitáció 
megránt egy pórázt és elindul újra vissza 
mind, amit fölfelé húzott a nap 
mágnese, most kopogva és lebegve 
igyekszik lefelé. Ami csak kiszakadt 
egymásból, most törekszik újra egybe 
puha keblén a sárnak, ahol majd az esőben 
maguk is sűrű sárrá feketednek. 
Amikor a jövő vonzása már erőtlen, 
mágnesként kezd el vonzani a kezdet. 



 
 

Reményik Sándor: Érik

Érik az anyatestben a gyermek, 
Akit majd űző viharok vernek. 
Aki tengert sír, és kurtát nevet, 
És vihart arat, mert szelet vetett. 
Ha lány lesz - talán férfi hagyja el. 
Ha fiú - talán frontra menetel 
S jegyese lesz a vérnek, a vérnek! 
Anyatestekben magzatok érnek.

Érik a fákon szűz hajnali csöndben, 
Érik az alma, a körte, dió. 
Érni hajnalban, alkonyi csöndben, 
Ezüst esőben, aranyos hőben, 
Érni a fákon minden időben, 
Érni, s gyümölccsé lenni be jó!

Érik a lelkem koronás fáin, 
Érik a vers, és zamatosul. 
Érik hajnalban, alkonyi csöndben, 
Ezüst esőben, aranyos hőben - - 
S majdan a megért, győztes időben 
Lelkek ölébe, csengve lehull. 

 
 



Rónay György: A közelítő tél

Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog 
két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal, 
de hajnalonta még egy-egy sárgarigó 
rikolt, s búgnak a vadgalambok. 
Élj! - mondom. - Éld nyaradat, míg a hideg szelek 
le nem tarolják. Szedd a diót, viseld 
gondját a kertnek, irtsd a gyomot, metéld 
a vadhajtást; s ha belefáradsz, 
ülj ki a napra, idd hunyt szemen át a fényt, 
s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs... 
- Harkály rebben a lombban, s egy levél lekering: 
Őszömet olvasom szinében. 
Este állok a ház előtt, nézem, a Göncöl 
mint csúszik észrevétlen nyúgoti almafánk 
fölé, s hallgatom a szemöldök 
fában a szúvak szorgos percegését.

 
 

Sida: Dióhullás

Hullasd te diófa, 
hullajtsd évről-évre 
millió fiadat 
számolatlan, várva: 
Talán akad száz is, 
aki gyökeret ver, 
talán akad tíz is, 
akit ki nem vágnak, 
talán majd akad egy, 
ki magasra szökken, 
s gyönyörű lombjával 
édes árnyat terít 
e gonosz világnak. 

 
 

Simon István: Ősz felé

Korán alkonyul, ősz lesz újra. 



Csatáit a nyár rég lefújta. 
Jön október szín-légiója, 
s megverten susog a diófa.

Már a tücsök utolsó tust húz, 
megkezdődik a tarka cirkusz, 
s vén, hűvös napok úsznak lassan velem, 
hol vérben, hol aranyban.

S rázendít az eső is végre - 
táncol majd millió kezével, 
tar mezőkön tótágast állva, 
az ég végtelen óceánja... 

 
 

Simon Zsolt: Hozzám tartozol

Az vagy nekem, mint folyónak a tenger, 
Mint diófa levélnek a mosolygós szeptember, 
Mint lázas gyermeknek az anyai kéz, 
Mint hideg földnek a tavaszi vetés.

Szeretlek, mint hold a csillagot, 
Mint az eső a földbe rejtett magot, 
Mint gyönge újszülött édesanyja illatát, 
Mint az idős asszony fia mosolyát.

Kutatlak, mint fény a sötétet, 
Mint kíváncsi gyermek szép tündérmeséket, 
Mint reszkető kéz a könnyes arcot, 
Mint szerelmes a messzi holnapot.

Hozzám tartozol, mint nappal az éjhez, 
Mint kemény munka a töredezett kézhez, 
Mint igaz szó a tiszta gondolathoz, 
Mint enyhe szellő a nyári alkonyathoz. 



 
 

Sík Sándor: Őszi kertben

Őszi lombok zúgdogálnak. 
Őszi kedvem 
Sóhajai, furcsa felhők, 
Őszi égen úszdogálnak. 
Mondd, Uram, mit akarsz tőlem? 
Sárga bundás sebes mókus

Fölszalad a görcsös ágon. 
Merre szaladt el az én világom? 
Úgy elment, itt se volt a nyár, 
Hogy reszket a lomb közt a napsugár! 
Mézes, napos, egynapos ősz. 
Mit zörmöl a tél, amit megelőz? 
Uram, mit tartogatsz? 
Verik a diófát, zörög a dió.

Egy kérdés zörög a számon: 
Van-e még, van-e még, gyümölcs a fámon, 
Ajkakat édesíteni jó? 
Zizzen a sárga levél: 
Jelenti magát a tél. 
Mondjátok, mondjátok, rőt levelek, 
Van-e még bennem egy gyújtatnyi meleg, 
Egy lábasnyi levest megfőzni tüzemnél? 
- Uram, ha üzennél! 
Mire tartogatsz? 



 
 

Szauer Ágoston: Szemléletek

1. 
Az illatszeres tégely félkilós, 
csiszolt, aranykaréjos talpa van. 
Ki benne él s kinéz, depressziós: 
a világ egyszínű és szagtalan.

2. 
Dióbél fekszik kerti asztalon, 
kicsiny kis agy, barázdált műremek, 
most arra gondol, s büszke rá nagyon, 
hogy testetlen, akár az istenek.

3. 
Mint metszeten: a Föld-perem van ott. 
Nagy hintaszék áll, egyszer hátha kell, 
de cédulát még senki nem hagyott: 
ki megfordítja, messzebb láthat el. 



 
 

Szegedi Kovács György: Diófa alatt

nap-áztatta 
öreg ház 
láthatatlan 
diófa 

udvar fölött 
áll az idő 
magas fűben üvegpohár 
fekete kendő 

repkedő legyek 
tűző napon 
kissámlin ül egy 
élő öregasszony 

 
 

Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége

Szeretnék soha nem beszélni rólad, 
és mint a soha-ki-nem-nyílt virágok 
magamba zárni illatát nevednek, 
úgy, mint aki magának énekelget, 
magának alkot, magának zenél, 
vagy mint a kagyló lenn a tengermélyen 
a gyöngyöt védi, amely benne él, 



dió a csendet, kristályát a hegy -- -- 
szólok felőled: még elvesztelek. 

 
 

Szent-Gály Kata: Emlékek földje

Sárgafényű holdas esten 
hullócsillag szállt felettem, 
hívott engem messzi múltba, 
rátalálni régi útra, 
megkeresni régi tájat, 
ősi házat, babonásat. 
Sárgafényű holdas esten 
hullócsillag, hadd kérdezzem: 
áll-e még a vén diófa 
bekerített udvarunkban, 
s annak kútja, zöld verettel, 
amit apró két kezemmel 
megingatni sose tudtam?

Megvan-e még messzi múltam: 
lábam útja sár-homokban? 
Megvan-e még csodapénzem, 
kő alatti kétfillérem, 
mit locsoltam hó-tejekkel, 
s bűbájoztam Pósa-verssel?

Él-e még a cifra kályha, 
"vaskisasszony"? hogy csodálta 
két szemem, ha hűvös esten 
lámpafénynél mese lebbent, 
-- felparázslott, mint a szellem!

Mennyi emlék mozdul bennem!

Fűlt kemence, friss cipóval -- 



Nagyanyám a szakajtóval -- 
Tojás benne? vagy susinka? 
Messziségből már ki tudja!

Dajkalány, ki csengő szánon 
húzott, hittem: hét határon --

Smilu bácsi, ki a pultra 
ültetett a szatócsboltban --

és a sósvíz-árus ember, 
ő meg vállon vitt el egyszer 
egészen a szomszéd házig --

templomtorony idelátszik --

De hol a sok magas mályva, 
édesapám díszvirága? 
Közöttük mily törpe voltam --

s a kertajtó, mit becsuktam --

-- nem is nyílt ki soha többet, 
onnan már csak holtak jönnek, 
onnan már csak holtak szállnak, 
sárgafényű holdas esten 
messzehívó csillag-árnyak.

 
 

Szent-Gály Kata: Érik a dió

Nagyálmú este. Fenn, a rozsdafoltos 
diólevél közt sátrat vert a csend 
és nézi, hogy jár imbolyogva lassan, 
mint régi emlék, porbelepte dallam, 
a köd pihéje lent.

És mintha távol vagy közel se volna, 
az ég sötétje szinte fogható, 
s ahányszor csillag kél a sűrű mélyből: 
a csend fehéren-bársonyos kezéből 



kihull egy-egy dió. 

 
 

Szent-Gály Kata: Hajnali köd

A fák, a kert, a barna mandulák, 
a szőlők fürtje és a zöld diók, 
a bütykös ágak és piros bogyók 
fuldoklanak a sűrű ködben,

míg fenn a boldog madár-milliók: 
a seregélyek és a vadlibák 
vonulnak át az őszi fényözönben. 

 
 

Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt

Ez már az ősz. A sápadt-rozsdabarna 
levél a fákat hűvösen takarja, 
dió hull néha, szilva már kevés, 
a szőlő: mint a méz.

Ez már az ősz. A mirtusz bolyha érett, 
s úgy alkonyatkor hosszúszárú fények 
vonulnak át a ritka fák alatt. 
Az égbolt lángot ad.

Ez már az ősz. Siess a belső hegyre, 



vonulj magadba s érleld teljesebbre, 
mi benned mozdult s értelmet keres. 
Nagy este jön, siess. 

 
 

Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek

Az Isten-kertben, testvér, 
gyönyörülnek a fák, 
vannak diók meg tölgyek, 
virágzó mandulák. 
Kitárt karukban mennyi, 
de mennyi lendület! 
A Fény igézi őket, 
s a válaszuk: megyek. 
De a gyökér nem kérdi, 
hogy milyen mélyre kell 
magát a földbe ásni, 
a föld alá alázni, 
hogy végtelenbe érő, 
nagy sorsot bírjon el!

 
 

Szepesi Attila: Útonálló

Kezében görbe kés, 
oldalánál göcsörtös somfabotja. 



Arcán kendő, vaksi szemén kötés; 
bokorból leskel éji vándorokra. 
Lovon járó uzsorást riogat 
és hazatérő árusokra ront. 
Elorozza a csengő aranyat, 
mit a kalmár övébe rejtve hord. 
Pandúr hiába lopakszik nyomán 
hajnal felé vagy kormos éjszakán. 
Barlangban hortyog szalmaágyra dőlve, 
s ahol kincsét elásta a rögökbe, 
egy surranó egér görgő diót rág, 
pókot vadásznak rubin-szemű békák. 

 
 

Szolcsányi Ákos: Szüret

Várj, amíg 
ők hívnak; légy büszke. Szerezz 
egy botot. 
Menj velük 
diót szedni, rosszkedved fogd 
az őszre. 
Üsd a fát. 
Nevess velük, lökdösődj a 
fa alatt. 
A diót 
törd fel, mentsd, ami menthető, 
a tiéd. 



 
 

Szondi Béla: Zsugorodó valóság

Való helyett égi mása, 
Lett életem új varázsa.

Egyre szűkölő környezet, 
Most már sehova sem vezet.

Úgy vagyok már a világban, 
Mint a dió a héjában.

Nem történnek események, 
Tettekre nem kész a lélek.

Tettek helyett várakozás: 
Talán jön még valami más.

Valami más, mint ami van, 
Akkor is, ha láthatatlan.

A láthatatlan valóság 
Lesz a keresett igazság. 

 
 

Takáts Gyula: Szüreti vers



Szüretelek, énekelek, 
Láttál-e már ennél szebbet? 
Dió, rigó, mogyoró! 
Musttal teli kiskancsó! 
Sose láttam szebbet. 
Akkora fürt, alig bírom. 
Egy fürtből lesz akó borom. 
Dió, rigó, mogyoró, 
Csak úgy nevet a kancsó. 
Az sem látott ilyent 
Az öregeknek aszú bor jár. 
A gyerekeknek must csordogál 
Dió, rigó, mogyoró, 
Szüretelni, jaj de jó. 
Igyunk erre egyet!

 
 

Tornai József: Gyerekek és gabonák istene

Ahol két homokos dűlőút 
összefut, a sárga rozs tövében 
ültem. Görbe, meszes kérgű 
diófa gyökerén.

Már lefelé lógtak a kalászok, 
nyakamba szúrtak, mocsár és érő 
bodza szaga; tükrösen ömlött 
a nap.

A diófa derékig rozsban állt, 
árnyéka lassan mozdult el a vállamról, 
meztelen lábom a kocsivágásban.

Egyedül ülök ott, csak a nap-ivó síkság 
fekszik mellettem kék, déli 
hőség alatt: gyerekek és 
gabonák istene. 



 
 

Tornai József: Hajamnál fogva

Az ablakon át zúzmarás hegyoldal, 
október ízű dió a kalácsban:

jégezüst fűcsomókon, kerékvágásban 
futok a Szentkút fölötti dombig, 
a homokhullámokon tüskés tökindával 
átcsavart, nyöszörgő kukoricaszár-kúpokig,

mert nem szabad visszamenekülni 
a házak közé, 
éhesen, ágyékig átfagyva se,

a dió íze ugyanaz, 
mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban, 
anyám halála ugyanaz, 
mint a legelső pillanatban

és a sötétség 
hajamnál-fogva vonszol ki 
az anyaméh-szobából. 

 
 

Tornai József: Homokredők 
L. M.-nek

Ujra nálatok üldögélni este: 
egyetlen szobátokban a vízszintesen 
nyújtózkodó diófaágak 
sötétségében.

Rossz zongorátok meg egy sovány 
diványotok volt, 
sárgazsírú cserebogarak vágódtak be 
berregve, lámpának csattogva 
az ablakon.

Te széles vállal, 
borzas hajjal, feleséged kis, 
piros szájával, visszacsodálkozó 
szemével.



Ujra a homok-vert 
akácosok között tekeregve, 
történelemről, halálról vitatkozva.

Kiabálnál, mert csak magamra gondolok, 
vagy csak azokra, 
kik a vereség gödrét vállalták 
erkölcsi csillagukért.

A síkság száraz holdja fölöttünk 
s otthonos sisegés-susogás 
a hideg, nagy turjánok felé, a fehér 
Homok-vágás felé:

az örök munka, ahogy lassan 
mintás redőkbe fújja 
utolsó lábnyomainkat is 
a szél. 

 
 

Töreky László: Tél

Lehullt a falevél 
Hidegen fúj a szél 
Tó vizén jégtükör 
Száz csillag tündököl 
Diófán ül a dér 
Ugye hogy itt a tél



 
 

Varga József: "Berzsenyinél"

Hova tűntek a niklai 
Öreg vadgesztenyefák? 
Milyen álmokat őriznek 
A vén kúriaszobák? 
A kertben még árválkodik 
Egy soktörzsű naspolya. 
A sövénynél múltat gyászol 
A százéves diófa. 
Érzem ódai szellemed, 
A szép Horatius-dalt, 
Mit büszkén dédelgetnek még 
Az ódon, titkos falak. 
Itt született maradandó 
Költészeted, magányban: 
Aranyozza magyar egünk 
Ragyogó fénysugárral!

 
 

Varga József: Tél

A diófa ágán még 
csüng néhány levél, 
csípős szél cirógatja, 
síri hangja száll, 
zenéje az elmúlás 
bús fuvolája. 
A tájra újra ezüst- 
fehér hó terül. 
Az ablaküveg furcsa 
virágot terem. 
Kályha mellé bújnak a 
gyerekek, vének. 
Babonás mesék élnek 
a lelkük mélyén. 
Kis Jézust váró szívük 
hálával telik, 
s boldog reménnyel várják 
az új év jöttét!



 
 

Vargovics József haikuja: Dióverés

Nagy asszonyi fa. 
Kifosztva gazdagodik. 

Maga az idő.

Minden gyermekét 
a leverésig őrzi. 

Szenved - mert anya.

Kemény igazság 
csattog-kopog az őszben. - 

Közmondás e zaj...

 
 

Veress Miklós: Balambér (részlet)



Balambér, 
Balambér 
bolondul a kalandért.

Kád a tenger, 
nagyon mély. 
A hajója 
dióhéj.

Ha vihar jön, 
Balambér 
ijesztően 
dülöngél."

 
 

Zrínyi Miklós: Fantasia poetica (részlet)

De ahon szép Violám diófa alatt, 
Nyugszik az én halálom zöld árnyék alatt! 
Kelj fel, édes Violám, diófa alól! 

 
 

Ismeretlen költő: Diólopkodó

Egy dió száz dió álmodik, 
Egy dió száz dió fönn a fán. 
Egy dió száz dió álma 
Száz buborék s az óceán.

Szél jön erre kettő, fiatal, 
Együtt fújnak, oly féktelen, 
Alvó diók közt, álom diók közt 



Dúl a bennük a szerelem. 
Az egyik szél így szól: 
‘Kedvesem, ajándékom ó 
Mi lehetne nászunkra más 
Mint ez a kis dió’ 
A másik igennel rezzen, 
S pördül úgy, oly hamar, 
Hogy a kis diót máris 
Viszi ölén a vihar.

Egy dió száz dió nem ébred, 
Álmukban hullám és óceán, 
De egy dió száz dió kicsike 
Társa már nincs a fán.

Egy dió száz dió szomorú 
Reggele messze még, 
Hogy éreznék a köztükjárt 
Hűlt szelek helyét. 

 
Vékony Andor: November

A diófáról 
Fekete varjú rebben 

Sorsa időtlen

 
Csanádi Imre: Mókus csalogató



Erre csörög a dió, 
Arra meg a mogyoró, - 

Mogyoróbokron, 
Diófán, 

Mókusfüttyös 
Domb alján.

Nyármarasztaló

Szól a rigó: de jó, 
Érik a dió, 

Millió, 
Millió! 

Útra kel a fecske, 
Jajgat a fürjecske: 

Pitypalatty, 
Pitypalatty, 
Nyár, nyár, 
Itt maradj!

 
Amatőr költő Kleopátra álnéven: Dió

A vén diófa áll magában, 
lombja sárgul, barnul - majd lehull. 
Termése szívja még erejét, 
majd a dió is a földre hull. 
Avar és termés ott lent is eggyek, 
mig fel nem szedik szorgos kezek. 
Elválnak ekkor, zörrenve köszön a levél, 
légy jó, ízletes, pici dió! 
Alszik a fa, de bent töri a diót a kéz, 
kalács készül, abban lesz töltelék ma még. 



 
Bencze S. Gábor: 
ab szúrd ki

a dió csak azért koppan hogy 
észrevedd megérett és le 
esett a tantusz is bár 
nem láttam mert kártyával 
mobilizáltam magam 
de igy eljutottam a héjig 
alma 
fahéjig citromhéjig mak 
kéjig dióhéjig 
koppan 
hogy észre 
vedd fel 
fején zöld sapka 
legyen egy jó napja 
legalább neki 
hisz' régóta sóvárog 
a földre zöldre össze 
törve ki vagy? 
törvény védve tit 
ok? kérded? ne kérd 
hogy ki 
vagyok úgyse mondom 
meg csak ab 
szúrd ki a labdát 
ha pattog



 
Kéri János: Őszi varjak

Varju károg fenn a fán, 
Diót tör a diófán. 
Őszbe jár az idő már, 
Dér szállt le a kert alá. 
A fekete varjúpár, 
Dióhéjat farigcsál. 
Kemény csőre kalapál, 
Dióbélre rátalál. 

 



 

Bálint Lea

Boldogságom erdeje 9.

A zöld dió barnára fogta 
ekrüszín kezem 
eszem 
a piros paradicsomot 
sárga tálból 
az öröm szivárványhídja alatt.

 
 

Nagy László

Dióverés

Elsuhogott az a füttyös 
sárgarigó délre. 

Sárgul az árva diófa 
zöld terebélye.

Levelek lengnek, akár a 
színarany rigó-szárnyak, 
elszállnak ők is a szélben 

puszta határnak.

Áll a diófa, és érett 
kincsei válnak tőle: 

szellő ha bántja az ágat, 



buknak a földre.

Szaporább kopogás, csörgés 
támad, ha jön az ember, 
s bottal az ágak bogára 

boldogan ráver.

Földre, fejekre, kosárba 
kopog a dió-zápor, 

burkos dióra a gyermek 
kővel kopácsol.

Már, mintha álmodnék, hallom 
zaját a jó örömnek, 

darálók forognak, diós 
mozsarak döngnek.

Fagyban és nagy havazásban 
meg kell maradnunk jónak 
s tisztának is, hogy örüljünk 

csörgő diónak.

Majd csorgó hó levén ring a 
picike dió-csónak, 

s lomb zöldül újra a füttyös 
sárgarigónak.

 
 

Pósa Lajos

Keringélő dal

A diófát 
Átölelem, 

Keringélek, 
Keringvelem. 
Diófa, diófa, 

Teremj sok minden jót, 
Jószagú levelet, 

Zörgő-börgő diót. 
Teszem a ládába, 
Zörgő-börgő diót 



Csíkos tarisznyámba.

Diófa levele 
Mindig illatozzon, 
Zörgő-börgő dió 

Soha el ne fogyjon. 
Bódi, Bódi bácsi, 
Kerigélő bácsi! 

A mennyországban is 
Van egy nagy diófa 

Ezüst a levele, 
Arany a diója. 
Szedik, szedik 
Az angyalkák.

Fenyőfára 
Felaggatják, 

Karácsonykor 
El is hozzák. 

A diófát 
Átölelem, 

Keringélek, 
Kering velem. 

Bódi, Bódi bácsi, 
Keringélő bácsi! 

No de most már ácsi!

 
 

Mudra Csaba: Suttogva könyöklő

Magányom megszűrte 
itt-ott egy koppanás, 
diót hullajtó makacsság. 
Könyöklő asztalon, 
pihenő fapadon, 
suttogva lopta be magát 
anyai türelem, 
ölelő kedvesség.

Zavartalan így a pillanat. 
Megható sóhaj szavai 
- könnyesek -, 
mégsem mozdulok. 



Oly sóvár létem. 
Magam akarok lenni, 
de most csak könyöklök, 
zavaromban sóhajtásig 
mindent megköszönök.


	MŰVÉSZEKNEK, IRODALMÁROKNAK
	Vázlat:  SZOBRÁSZAT, FAFARAGÁS  A DIÓ AZ IRODALOMBAN  VERSEK  A DIÓFA ÉS A DIÓ A FESTÉSZETBEN  A DIÓ A FOTOMŰVÉSZETBEN  DIÓMOTÍVUM AZ IPARMŰVÉSZETBEN  A DIÓFA EZOTÉRIÁJA

	SZOBRÁSZAT, FAFARAGÁS
	SZOBRÁSZAT, FAFARAGÁS  Vázlat:  A dió szobrászati ábrázolása  A diófaanyag szobrászati értékelése  Diófából készült templomi szobrok, ereklyék  Diófából készült művek A-B  Diófából készült művek C-F  Diófából készült művek G-H  Diófából készült művek J-L  Diófából készült művek M-O  Diófából készült művek P-S  Diófából készült művek SZ-Z  Szerb ikonok diófából  Barokk és reneszánsz motívumok diófába faragva  Székely motívumok diófába faragva  Intarziák diófából  Egyéb diófa-faragványok  A dióhéj művészi faragása  Vajdióból és kaliforniai dióból készült művek  Tisztelt Kollégám, a legigazibb diófa-faragó Max Bugakov. Ő addig hozzá se kezdett a szobrászkodáshoz, amíg el nem készítette saját, művészi diófa-bicskáit és -vésőit. Nem csoda, hogy művei a finom, aprólékos kidolgozásról azonosíthatók.              A dió szobrászati ábrázolása A német Érchegységben a népművészet egyik ága a dióhéjba szorított miniatűr szobrok készítése. Szinte mindent megfaragtak már így, ha a variációkat meg akarnánk nézni, olyan sok van belőlük, hogy tán még rá is únnánk. Ezért, meg azért, mert témánkkal, a dió és a szobrászat kapcsolatával csak lazán érintkezik, itt csak egy-két példát mutatok ezekre a művekre. Előbb egy betlehem és egy utolsó vacsora keretez egy bemutató-összeállítást, alatta pedig egy bányászt, horgászt, irodistát és sakkozókat láthatunk. Mindenesetre a keretet a dióhéj adja, az érchegységi népművészek szemlélete tehát azonos az enyémmel: az egész világ elfér a dióhéjban, vagy másként, ha belenézünk a dióba, az egész világot láthatjuk benne.                   Az igazi szobrok, kisplasztikák pedig itt következnek.  Először is a jereváni 2010-es reklámfesztivál fődíja, az Arany Dió.     Persze, csak névleg arany, az értékét a témája adja. De Yi mester (az idősebb) kisplasztikája már valódi elefántcsont.   Pillanatnyi értéke 6800 yüan, kb. 250.000 Ft. De még nőhet, a licit még tart, szakértők 8000 yüanos árat is reálisnak tartanak.  És a többi szobrász egyéni alkotásai:  Elizabeth Bradwin: Majom dióval    Virgil Cantini: Szent Sebestyén diófája   Laurent le Deunff alkotása:      Aida Souza Dias: Dió (bronz)   Fazzini: Boszorkányok a diófa körül   Robert Fox: Absztrakt diófa   Luis Gueilburt: Dió (bronz)   Luis Gueilburt: Dió (ezüst)     Gyuris Róbert: Dióbél    Adam Hill: Kibomló diórügy (alabástrom)       Walter Hochhauser: Dióhéj   Dalia al Housseini: Dió (bronz)   Bethan Huws: Három dió (2006)   Ebba Kaynak: Dió   Richard King: Dióforma (márvány)   Serena Kovalosky feketedió-szobrai égetett agyagból készültek.      Mohana van den Kroonenberg: Csírázó dió   Vlagyimir Kus: A diófa     Vlagyimir Kus: Éden diója. A plasztikának van festmény-változata is, sőt, annyira sikeres, hogy megjelent a tetoválás-változata is.           Clovis Masson: Egér és dió (aranyozott bronz)   Lotti Meschter: Cseresznyefa és diófa   George Nakashima: Kétfelé ágazó diófa (a Természet, Forma és Lélek sorozatból)   Gustavo Reátegui Oliva: Dió és pénzérme   Raffay Béla: Háromfelű dió   Jamie Russel: Csavarodott diólevél   Carol Shumate: Hernyó diólevélen   Carol Shumate: Dióarcok   Jevgenyij Uszerdnov: Dió 1-2     Melissa York: Fészkelés a dióhéjban (égetett agyag)   A dióhéjra faragott diófa ismeretlen kínai művész alkotása.   Fémből is készült már diófa-szobor.   És természetesen mi is állna a Grenoble-i Dió Társulás Chatte-i székháza előtt, mint egy diót jelképező szobor, ha éppen nem is szép:   A périgordi diósgazdák nyílt napokat tartanak, amikor ültetvényeikbe betekintést engednek. Ezt jelképezi szobruk, a dióhéj zártsága helyett a nyitottságot.   Törökország, Adilcevaz falu a Van-tó partján. A község főterén kettős diószobor áll, állandóan a török állami zászlóval díszítve.   A koreai, gwangdeoksai királyi lakhely és templom előtt nem a királyoknak, nem az isteneknek, hanem egy 400 éves diófának emeltek szobrot. Az oszlopon kínaiul is olvashatók a tudnivalók.   Magyarországról csak egy dió-szobrot ismerek, Milotán, a falu jelképeként.   Azért arra kérem tisztelt Kollégámat, hogy nagyon vigyázzunk, nehogy megtévesszenek minket, és dió témájú szobrászatként adják el nekünk az alábbi kerti giccseket! Ezek a "művek" kőből készültek ugyan, de nagyon nem ütik meg a szinvonalat.  Bár ahogy már elég régóta nézegetem, egyre jobban tetszenek ezek a mű-alkotások. Mindenesetre kerti törpe helyett inkább ajánlhatók.                       Nemcsak a diót, a pekándiót is megörökítik. Itt látható a világ legnagyobb pekándiója.   És a legnagyobb dió? Azt is megpróbálták megépíteni, de az már nem szobrászat, hanem installáció. Egy diófesztiválra készítették.      Rendben van, ezek mesterséges próbálkozások voltak, arra irányultak, hogy valamit kifejezzenek a dió lényegéből. De a legnagyobb művész mégis a természet.  Dorte Hausberg felvétele     A diófaanyag szobrászati értékelése
	Mottó:  "... a szelíd és kövérkés diófát, mely lüktet a kéz alatt, mint egy tündéri hát,"  (Romain Rolland: Colas Breugnon)

	Ha a diófa anyagát mint szobrászati alapanyagot értékeljük, ki kell emelnünk, hogy mindhárom szobrászati, fafaragási célra, úgymint szoborkészítésre, domborművek készítésére és intarziának egyaránt igen alkalmas.  A faanyag mélységében a színe változhat, ez a tulajdonsága domborművek esetében érdekes hatásokat kelthet.  A diófaanyagnak önmagában is szép fénye van, ezen kívül jól viaszozható és jól pácolható.  Színe alapjában sárgásbarna, vöröses árnyalatokkal, barna erezettel. A fa fehére, vagy más szóval hársa megkülönböztethetően világosabb. Évgyűrűi jellegzetesek, nagyméretű edény-nyalábok sorával ellátottak. A szálak hosszanti lefutása gyakran szabálytalan. Anyaga finomszemcsés. Mechanikai tulajdonságai elég jók, mindenféle eszközzel jól megmunkálható. A faanyag ütésálló és rugalmas. Megmunkálása során a szálak lefutása nem akadályozza a munkát.  A faanyagban a gyökéranyag és a görcsök előfordulása gyakori.  Fajsúlya 600-750 kg/m 3.  Kültérben a diófaanyag nem elég tartós.  A diófa fájából az ógörögök készítettek először szobrokat. Carya legendájának illusztrálására, kultuszának fenntartására több, ma már nem létező görög templom oszlopait, később pedig leányalakra faragott oszlopait, az úgynevezett kariatídákat diófa törzséből faragták ki.  A diófa alakja, a faanyag erezete önmagában kész műalkotás. Alig kell igazítani rajta valamit.   Csak meg kell látni, mi van a diófában. Például egy karácsonyi gyertya:   Tisztelt autodidakta Kollégám már bizonyára alig várja, hogy megfelelő diófaanyaghoz jusson, és elkészítse élete főművét, diófába faragva. Sok sikert kívánok hozzá, de azt javaslom, előbb nézze meg, egy diófarönkből hogyan kell szobrot készíteni. Mint Franz Musiol csinálta, Függetlenség című szobra készítése során.         Kezdjünk a diófából készült szobrászai, kisplasztikai remekművek megtekintéséhez. A következő fejezetekben az életre kelt diófát látjuk. Bevezetőként egy 1890-ben készült dombormű, Maastricht angyala.
	Diófából készült művek A - B Steven W. Agee: Kolónia   Stevan AniĊić: Jézus élete tojásra faragva                   Antal Károly: Petőfi   Joan Antxieta: Szent Jeromos   Argizaiola: Gyertyatartók     Dan Atcheson faragmányai (nem helyesírási hiba, hanem értékítélet): Delfin, Koponya, Bulldog      Balogh Mihály: Keresztrefeszítés        Ken le Baron: A hátán   James C. Bassett: Szárnyak       Beretvás Csanád: Botos férfi   Beréti István: Báránnyal, Hazafelé     Beréti István: Király, Nézelődő (mindkettő feketedióból)       Bernard művésznevű francia művész: Búza, Búza és virágok, Szőlő  (Figyeljük meg Michel hasonló művét!)       Raya Bodnarcsuk: Diókutya   Raya Bodnarcsuk: Nagy diókutya   Hát, nem valami. Pedig Ukrajnában a kutyák is, a diófák is szebbek.  Még egy diókutya, ez már nem ukrán, hanem amerikai. A művész ismeretlen, ami a mű értékét tekintve érthető is. A diófa és az igyekezet az érték benne, nem a kutya.   Garry Bowes: Szivacs (feketedióból)     Joseph Brewer: Táncoló hölgyek. A művész tulajdonképpen asztalt akart készíteni, de - mit lehet tenni - műalkotásra sikerült. Hát, nem mindig az az eredmény, amit szeretnénk.   Marc Brode: Godot-ra várva       John Bryan: Lazac   Renda Bubovsky: Dob   Budahelyi Tibor: Statikus elem
	Diófából készült művek G - H Francois Galoyer: Borz, Hörcsög, Macska, Vidra        Nuccio Ganci: Amfórák   Nuccio Ganci: Aretusa feje   Nuccio Ganci: Capezzale   Lee Gass: Lélek   Cecilia del Gaudio: Anya gyermekével   David George: Chimera. A művész szerint a faragvány elől borzot, hátul teknősbékát, oldalt pedig sasszárnyakat ábrázol. Ő tudja.   David George: Millenniumi orchidea (diógyökérből)   David George: Start   Philippe Gilbert: A Beauvoisin-i híd, Szent Teréz, Oroszlán      Michael Hampel és Liz Eggers munkái: Gubó, Héj, Hullám 1-2, Kagyló 1-3, Kagylóspirál                 Robert Hangertner: Pieta   Manne Harms művei:          J. Hartley: Diófa-manó   B. Haverkort kisplasztikája:   Heinrich mester templomi szobra a 14. századból:   Manfred W. Heinrich: A hármas csodálatos szám   Stuart Holman: Faragott dióportré   Michelle Holzapfel: Diófaváza   Horváth-Béres János (Kaposszerdahely): Badacsonyi nyár, Erdei Tízparancsolat    Johann Hugler: Svájci tehenek (1870)
	Diófából készült művek M - O Peter Macartney: Vízköpő maszk   Peter Macartney: Relief minta   Charles Machet: Angyali üdvözlet, Danielle     Alec mac Krea két műve: Szent Mátyás és Csomó. Kelta csomót már többet is láthattunk, de ez itt nem közönséges. Művészi. Attól művészi, hogy művész faragta. Egy kelta származású skót művész. Aki őrzi a kelták pogány jelképeit. De akkor mit keres itt Szent Mátyás? Ugyanabból a diófából faragva. Neki a keresztény hagyományokat kellene őriznie. És itt állnak egymás mellett, a keresztény és a pogány. Úgy látszik, a művész lelkében is megfér a kettő együtt. Hát, nagyon össze van keveredve ez a világ. Már azt se tudom, miben higgyünk. Nemcsak Skóciában, itthon se.     Anton Manabe: Fej   Marianne Marconnet: Az emberiség bölcsője   Marianne Marconnet: Totem három darabból      Varjouan Mardirian: Ölelés   Mariya: Ősz   Karl-Anton Mathis művei:                    Maury: Neptunusz lánya, Pocahontas     Maury: Sellő   Maury: Táncos   Maury: Tojásdad   Maury: Vizilótánc   Iván Mestrovics: Krisztus levétele a keresztről (1913)   Iván Mestrovics: Madonna a Gyermekkel (1917)     Michel művésznevű francia művész: Reneszánsz váza, Szőlő  (Ugye, mennyire hasonlít Bernard művére?)     Kevin Miller: Zárt forma   Mireille keresztnevű francia művésznő alkotásai: Fekvő nő, Macska, Ló      Chris Mobley: Kelta életfa (részletek)     Mónus Béla: Család   Carol E. Muskin: Fürdés után, Fölöslegben     Jirí Netik művei: Ajándék, Genezis, Betlehemek, Gúnyolódás           Martina Netiková: Ádám és Éva, Pieta    Ian Norbury: Diófa torzó   Odette keresztnevű francia művésznő művei: Kutya, Diófa-ábécé, Provanszi motívumok
	Diófából készült művek SZ - Z  És ismeretlen művészek kihagyhatatlan alkotásai Szlávics László: Jang-Jin   Szlávics László: Szent Flórián (1-2)     Tihanyi Viktor: Álomőrző     Tihanyi Viktor: Bagoly   Tóth Péter: Magyar   Törő György: Szarvasbőgés, Szekszárdi szüret    Art Waldie: Absztrakt   Hans-Sepp Walker: Medve   Gayle Weatherson: Tavaszi futam   Chris Wilson: Szieszta   Lawrence Wuest: Lírai forma (a művet a Rómeó és Júlia c. balett inspirálta)   H. D. Yeaw: Absztrakt torzó, Első születés      Második születés   Az ismert mesterek után nézzük meg az ismeretlen művészek alkotásait. Pillantsunk az ismeretlenbe.  Ismeretlen római harcos portréja. 17. századi, francia alkotás. Látjuk, az idő vasfoga már megkapta. De így is oly megkapó!   Ismeretlen orosz művész: Három lányok   Ismeretlen amerikai művész domborműve: Amerikai sas olajággal (Viszi a békét szerte a világba. De jó lesz a népeknek!)   Ismeretlen bolgár művész: Az ég felé   Ismeretlen lengyel fafaragó: Gurál  Nézzük meg köröskörül! Ennek a Kárpátok-beli hegyi legénynek főleg a köpenyének mintázata méltó figyelemre, mert azt a diófa évgyűrűi adják.            Ismeretlen amerikai népművész: Krisztus töviskoszorúval   Ismeretlen művész absztrakt szobrocskája 1955-ből, amikor még az absztrakt volt a divat:   És további ismeretlenek:  Bika   Egyedül   Fa kőben   Farkasok    Hinterkopf   Kacsa   Lyukas forma   A neandervölgyi   Tavaszi, húsvéti diófa-faragványok: tojás, tulipánbimbó     Tulipáncsiga   A diófából készült mesterművek képi bemutatása után a csak írásban rendelkezésemre álló bizonyítékai a diófa művészi kifejező erejének:  Búza Barna szobrászművész. Nehéz esztendőkben, 1954-57-ben készült több keresztútja. Sümegen, a ferences templomban ma is gyönyörűséget szerez és áhítatot kelt az a diófából faragott stáció-domborműsorozata, amely már a nyolcvanas évek alkotása.  A felejthetetlen mű azonban a székesfehérvári püspöki bazilikába komponált 76 cm-es nagyságú, diófából faragott Golgota. Formákba öltöztetett szobrászi nyelven képes folytatni a nagy előzményeket. A kínlódó test újabb fájdalmat visel. Tagbaszakadt poroszló veri jobb lábába a szöget, heves, oly kifejező közömbös mozdulatával. Hóhér és áldozat teremtődik egységes alakzattá, azonos mozgásrendszerrel, duhaj, szinte barokkos mozdulattal. A lendület feszült energiája föllobban a sátánlény robbanó gesztusában, és az Istenember tűrő hatalmában. Szobrászi dráma ez, maradandó üzenet arról, hogy csak aki vesztes, az érheti el a győzelmet a világon: az igazság, a lélek tisztasága. A gonoszság múlandó, de az önfeláldozó erény maga az örökkévalóság.
	Diófából készült művek C - F Virgil Cantini: Nő báránnyal   Jim Christiansen amfórája:     Paolo Cibelli: Postazione (diógyökér)   Amanda Crowe: Baglyok (1955)   N. Cvetković: Szent Simeon, Szent Száva, Prvovencsani Szent István (alul a Szent István-szobor részlete látható)         N. Cvetković: Stefan DeĊanski király és Dušan cár     Dušan cár szobrának részletei:          N. Cvetković: Lázár cár és Milutin király     N. Cvetković: Szerb ügyek   N. Cvetković: Szerelmi idill   Csapó Imre diófa-faragványai      Csákvári Nagy Lajos: Diadalmas angyal   Christian Delacoux: Bóbitás kormorán   Deguilhen: Sas, Szalonka, Szarvas      Diénes Attila: Mértani test elmozdulása egy szubjektív térben   Jürgen Eimetzke diófa-szobrai és faragványai: Afrika, Archaeopteryx, Bagoly, Bika, Egyszarvú, Farkas, Ló, Macska, Orrszarvú, Sólyom, Vaddisznó                        Steve Emma: Diófatál   Pete Engler: A diófa szelleme (sorozat)               John Evans: Csavar   Farkas Ádám: Csigaív   Fekete-Móró András: Darvak   Alexandre de Fontain: Elegancia   R. Freeman: Maszk és halotti maszk     Tisztelt művész Kollégám, ne tessék fanyalogni, hogy minden fatálat úgy tálalok, mint művészetet. (Lesz ilyen később is.) De ez a tál, amit Satoshi Fujinuma készített, nemzetközi versenyen vett részt, és a legelsők között végzett.
	Diófából készült művek J - L Rand Jack madarai: Hóbagoly      Rand Jack feketedióból készült madarai: Tollászkodó holló, Sólyom    Ruth von Jahnke-Waters műve:   Dorsey James feketedióból készített beltéri szobrai  Bibou     Dinószem, Éden      Én vagyok      Felmerülés    Főnix      Ígéret        Őrszem      Pán és Syrinx    Ralf Jenewein: Aszkézis, Sötét szépség    Jim: A békefenntartó, Kellemes álom     Rebecca Johnson: Csomó   Bill Jones: Madonna a Gyermekkel   Mark Justin: Önarckép   Nick Karkula: Indián harci csónak     Ez ugyan csak egy egyszerű diófatál, de műaloktásként árulják. John Kerr: Szüreti tál   Roger Koops: Absztrakt 1-2     Kőnig Frigyes: Alkimista emlékmű   Karl Lauricourt: A Szűz és a Gyermek   Olivier Legay: Mesemondó   Sylvain Levier: Diófaarc     André Liez: Az idő   Lisa: Rák, Sas     Bernice Locklear (amerikai indián művész): Egy férfi, Egy nő
	Diófából készült művek P - S Páljános Ervin: Antaiosz inga, Burjánzó fegyverek     Páljános Ervin: Időmalom   Igor Peszocki bibliai tárgyú domborművei: Dániel az oroszlánveremben, Gábriel arkangyal, Krisztus beszélgetése a szamaritánus asszonnyal, Krisztus levétele a keresztről        Tisztelt futballszerető Kollégám, ha egyszer szerencséje lesz meglátogatni Rómában az AS Roma klubházát, meg fog lepődni, kit lát a vitrinben.  Természetesen, Romuluszt és Rémuszt, de miben? Diófában! 180 éves diófa gyökerében. Ljupcse Radivojevics faragta ki belőle. Benne voltak addig is, de senki más nem vette észre, hogy ott vannak, csak a jószemű Ljupcse Radivojevics.   Raffay Béla: Rúzs   Christopher Rebele: Vasárnap reggel   Dominique Régnier: Reggel (diógyökér)   Judith Richelieu: Anya és gyermeke   Anne Lise Ripoll: Áhítat, Harmónia     Karsten Rodenacker: Cím nélkül     Michael Rodgers: Lazac   Caron O'Rourke: Régi idő   Jamie Russel: Csónak-tál   Jamie Russel: Szarv   R. Bruce Salisbury: Lélek, Apja fia, Tál     Rodney Salter absztraktja   Sean Samoheyl: Diófafej   Howard Schroeder művei: Pelikán, Fészkelés, Felszállás, Király        Brad Sells: Anakonda híd   Carlos Serrano: Hátakt, Lovak szemből, Szarvas bőg      Alon Shepherd: Az erdő hölgye 1-2     Daniel Simon: A szűz   Juraj Skarpa (1881-1952): Fájdalom (1940)   William Alan Smoke műve   Barbara Spencer művei:  Sas-nő    Férfi vörös kecskével, Férfi bagollyal     Stahly: Könnyek kastélya   Danut Stanescu: Ádám és Éva     Brenda Stein: Sámán-tál (feketedió)   Egy egyszerű diófa-váza önmagában is műalkotás. Larry Stevenson műve:   Ross Straight: Táncosok   Risto Stijovics (1894-1974) diófa-szobrai: Mosolygó kislány (1925), Kislány (1936), Kariatída (1931)
	Diófából készült templomi szobrok Az ismert szobrászok, fafaragók diófás műveinek bemutatása előtt egy kis múltbarévedés.  Bár a kereszténység a mi kultúrkörünk, mégis az azt megelőző európai, vallási szobrászkultúrát is a sajátunknak tekintjük. A klasszikus görög művészet csúcspontjáról, az athéni Erechteion kariatídáiról már többször szóltam, azt is megemlítve, hogy őseik a diófából készült templomi oszlopok voltak, amelyek csak később kaptak nőalakot, és Pheidiasz nem a semmiből, hanem többszáz éves előképek után teremtette az Akropolisz kariatídáit.  Egyik elődje a Delphiben épített egyik kincsesház, a Szüfnosziak Kincsesháza volt, i.e. 525-ből, ahol a Kariatída-motívum már alkalmazásra került. Az ábrázolt hölgyek a görög mitológia nimfái voltak, fogalmuk a diófával fonódott össze. A görög hitvilág vallásos jellegű Artemisz-ligetei fás-cserjés ligetek voltak, a diófa élőhelyei.  A keresztény egyházi jellegű, templomi szobrok nagy részének nem ismerjük a készítőjét. Régen volt, ki emlékszik már rájuk! Gondolom, számukra is fontosabb volt Isten dicsősége, mint a sajátjuk.  Szellemük viszont ma is él, diófába faragva.  Ősiségben az örmény keresztény templomok diófa-tablói az elsők. A 12. századból valók. A Haghpat-i templom diófa-ajtaján a 12. századból származó jelenet látható, ami Dániel történetét meséli el. (A motívum már jóval korábban, a 7. században egy örmény halotti sztélén is látható volt, de az kőfaragás, kívül esik a diófa körén.)       A diófatábla 180 cm magas.  Egy igen-igen régi diófa-szobor a spanyolországi, navarrai La Trinidad kolostorból. Az ellentmondásos adatokból csak egy a biztos: a szobor mérete 120x48 cm, és ha hinni lehet benne, José Ulibarrena alkotása. (jobbra)  Ami viszont már biztos, az az, hogy 13. század végi, tessék elképzelni, hogy az 1200-as évekből való az a középfrancia Szűz Mária szobor, amely ilyen jó állapotban látható ma is. Hát, igen, diófa.  Igaz, ma már torzó, a bal kar a Kisdeddel együtt hiányzik. Dehát ez az általam ismert legöregebb keresztény diófa-szobor.   Megpróbálom nagyban is megmutatni, ha a technikával meg tudok birkózni.       Szintén Szűz Mária, 1300 körülről. A kompozíció címe: A Szent Szűz meglátogatása. (Azonos lenne az Angyali üdvözlet motívumával? De hiszen a látogatónak nincsenek szárnyai.)   Vichy város Szent Balázs templomában látható a Notre-Dame des Malades-nak nevezett Mária-szobor, a "Fekete Szűz", amelynek eredetisége a 14. századra nyúlik vissza. 1714 március 14-e óta áll jelenlegi helyén. Hosszú időn keresztül a gyógyulni vágyók tömege kapta vissza az egészségét általa. A francia forradalom idején egy fiatal gyerek, a 11 éves Claude Baffier mentette meg a szobrot a forradalmárok elől. 1802-től minden év augusztus 15-én a csodatevő szobrot körmenetben viszik körül. Az átélt viszontagságok a Mária-szobrot erősen megviselték, 2007-ben restaurálták, ma már csak az arca eredeti.   A következő Szent Antal szobor a 14. században készült, Észak-Spanyolországban, és diófából van. Nagyon szép, bármelyik oldaláról nézzük is.                   A luxemburgi Szent János templomban áll ez a diófából készült fekete Madonna szobor. Ugyancsak 14. századi, mint Szent Antal szobra. Kölnben készült, és már több mint fél évezrede elválaszthatatlan Luxemburg városától.   1400 körül született Szent Pál szobra. Bizony, elég öreg.         Szent Pálról másik diófa-szobor is van, szintén 15. századi, ez már jobb állapotú, egy francia templomban őrzik.   Keresztelő Szent János szobra francia, burgundiai, a 15. század harmadik harmadából.     A 16. század egyik legjelentősebb alkotása a Nancy-i Szent István (korábbi nevén Szent Péter) templomban a kálvária végső állomása, Krisztus és a latrok keresztre feszítése festett diófa-szobrok formájában. Figyeljük meg a különbséget a főalak és a két mellékalak viselkedésében. A művész sajnos, ismeretlen.   Ismeretlen, 16. századi francia művész domborműve: Ádám és Éva. Mellette egy ugyancsak 16. századbeli, de azt hiszem, itáliai szobor Mária Magdolnát ábrázolja. A harmadik pedig Szent Klárát, az ő szobra is középkori, bár a kor egyáltalán nem látszik Klára asszonyon. Középkorúnak se mondható, pedig idősebb Ádámnál, Évánál, Máriánál-Magdolnánál. 1420-1430 körül született.       Viszont valóban 16. századbeli Szent György burgundiai szobra.   Egyidős vele a német területen született Szűz Mária mennybemenetele is.       Pontosan 1530-as keletkezésű ez a szobor. Még azt se tudjuk, kit ábrázol. Csak annyit tudunk, egy szentet. Egy névtelen aprószent lenne? Nem valószínű, diófa-szobrot érdemelt, ami csak a nagyoknak jár.   Például Szent Péternek, Szent Pálnak, 1583-ban, az olaszországi Montella káptalani templomának kapuján.       Nincs szerencsénk a templomi szobrászokkal. Oly szerények, hogy még nevük se maradt fenn, csak diófa-szobraik. Mint a Belgiumból, Liege-ből a 17. századból származó angyal esetében is.   Hasonló korú, 1660-90-es az ugyancsak névtelen művész által alkotott Szent Móric szobor is.   A párizsi Louvre-ban látható Szent János szobor keletkezésének idejét nem ismerem. Egy biztos, a diófa. Látjuk, egy kivágott diófa tönkjén áll.   1358-ban épült az avignoni Szent Péter templom. Belsejében két ablak közötti helyet töltik ki a diófából készült domborművek. Balra Antoine Volard alkotása 1551-ből: Szent Jeromos és Szent Juliánusz. Jobbra a 18. századból Jean Péru: A Szűz és az Angyal.      Erdélyben a rugonfalvi református templom úrasztala is diófából készült, 1905-ben. Képem, sajnos, csak a templom külsejéről van. Ha legközelebb arra járunk, nem mulasztjuk el belülről is megnézni.   Tisztelt keresztény Kollégám, kereszténynek nevezhető egyáltalán, aki az otthonában nem helyez el vallási jelképet, akár csak egy, diófából készült falikeresztet is? Alig hiszem. Válogassunk, mindenki a sajátját.  Román ortodox stílusú a keleti híveknek.    Orosz ortodox kereszt a még keletibb híveknek. (Feketedióból.)   Kelta stílusú azoknak, akik a nyugati végeken gyakorolják kereszténységüket.   Viktoriánus stílusú a viktorhívőknek.   Igazi magyar diófa-kereszt nincs? Dehogynem, Ópusztaszeren látható. Igaz, az a legegyszerűbb, mondhatnám, nagyipari termék, azonos sablon után, többféle fafajra.   Maradt-e ki valaki? Ha igen, kénytelen lesz jellegtelen kereszttel beérni:     Gyerünk tovább, házi Betlehem is kell, hogy állandóan lássuk, hol lakik az Úristen. Hol? Hát, diófában, lyukfűrésszel kell kivágni.    Tisztelt diófafaragó Kollégám, nagyot tévednénk, ha az isteni diófa isteni faanyagát a keresztény vallásosság sajátjának tekintenénk. Kínai istenségeket, halhatatlanokat ábrázol a következő, 19. századi diófa-szobor is. Őket is megilleti a diófába faragás szentsége.   Nem kimondottan templomi szobor Hannu szobra, de ott a helye. Hannu diófába van faragva. Mentuhotep egyiptomi fáraó bizalmi embere volt ő. Amikor Egyiptomban a gyakori templomi szertartások miatt megfogyatkozott a tömjén, az illatos fák és fakérgek készlete, a fáraó őt bízta meg, hogy a mai Szomália területéről új füstölőszer-készleteket szerezzen be, és hozzon Egyiptomba. Sikeres munkájáért, a vallási ceremóniákhoz való hozzájárulásáért faragták diófába. (Részletesebben az Encyclopedia Britannica, Inc., Volume 12, Page 130, megfelelő oldalán olvashatunk róla.)   Egyiptomban maradva, a kairói múzeumban látható ez a vastag diófából kifaragott ajtó. 1040-ből származik, egy kairói zsinagóga tóratartójának ajtaja volt.   A mohamedánok képekkel nem díszíthetik dzsámijaikat. A hiány pótlására találták ki a diófába faragott Korán-idézeteket.   Azerbajdzsáni példák következnek.                  Most már áttekintettük a fontosabb vallásokat - a buddhisták itt, most nem relevánsak, - kezdődhetnek a valódi művészek diófa-alkotásai. Abban a reményben mutatom ezeket, hátha mi, egyszerű diótermesztő parasztgazdák, vagy dióerdőt gondozó erdőmunkások is megérzünk valamit abból a hangulatból, amit a diófa anyaga váltott ki érzékeny lelkületű művészekből.
	Szerb ikonok diófából Tisztelt vallástisztelő Kollégám, a délszláv népek körében érdemes körülnézni. Gyönyörű, értékes vallási relíkviák tömegét készítik diófából, ma is.  Hát, igen, sokat tanulhatunk az ortodox keresztényektől.  A szerb ikonokat legtöbbször diófából készítik. Tudatos-e vagy nem, de a fafaragó szobrászművészek tudat alatt is megérzik, hogy a diófa a szent fa. Néha előfordul egy-egy ikon cseresznyefából vagy tölgyből is, de hamar visszatérnek a diófához.  A szerb ikonok előtt említsük meg a másik délszláv nép, a horvátok híres spliti Szent Duje székesegyházát, amely a Diocletianus palota falai között épült. A monumentális ajtókeret, Andrija Buvina 1214-ben készült műve, diófából készült, a 28 egyenletes nagyságú növényi motívummal bekeretezett mezőn jeleneteket láthatunk Krisztus életéből.  Ha legközelebb járunk arra, feltétlenül megnézzük, és le is fényképezzük. A bejárat a túloldalon van, a lépcsősor fölött.     Felkerestük tehát a Diocletianus palotát, de nem volt szerencsénk.   Mert a lépcsősor tetején ez a fakapu látható:   Ami nem a diófakapu, hanem azt védi kívülről. És őrök is védik a diófakaput, akik pénzt kérnek a templomba lépésért, de előre kikötik, hogy fényképezni nem szabad.  Kár. Mert már majdnem hittem a templom előtti plakátnak, - keresztény ember nem kételkedhet, - amelyen a pápa azt mondja, hogy Krisztus velünk van.  Kár, hogy mégsincs velünk, mert akkor bizonyára megtenné, amit már egyszer megtett, hogy a templomból kiűzi a kufárokat.  Pénzt kérni a templomba lépésért! Mert Andrija Buvina 1214-ben valószínűleg nem azzal a szándékkal faragta a diófakaput, hogy Split város önkormányzati bevételeit gyarapítsa.  A diófakapu egyébként ott van, kívülről is látni, megtekintését ajánlom tisztelt pénzes Kollégámnak.  A már valóban szerb ikonokat kezdjük Stevan AniĊić diófából faragott műveivel.  Mária a gyermek Jézussal     Szent István, Szent János     Jézus megkeresztelése, Szent György     N. Cvetković művei:  Az Isten anyja, Jézus     Mihály arkangyal, Szent János     Szent Miklós, Szent Illés     Szent Száva, Paraszkevi Szent Péter     Mario Glamazić ikonjai festetlenek, jobban érvényesül az alapanyag. Az adja a szépséget. Szinte már szobrok.  Szent Miklós   Szent Péter     Szent Vaszilij     Mihály arkangyal     Mileta Vukovics sajnos, nagyon gyengén dokumentálja gyönyörű ikonjait. Alig látszik a szépségükből valami.             Szent Pétert csak megnézzük közelebbről. Elvégre névrokonok vagyunk, csak ő szent. Nem is hasonlítunk egymásra.   Szent Miklós ikonjából legalább öt darabot készített a művésznő, de azokból csak egyet diófából. A többit felejtsük el.   Keresztelő Szent Jánost is milyen szépnek ábrázolta!   Ezt a keresztjét már teljes valóságában engedi láttatni a művésznő.   A montenegrói szerbek is nagyon vallásosak. Most készült el a budvai Szent Péter kolostor új táblája, Predrag Bozsovics faragta ki diófából.   Majdnem szerb, majdnem ikon Crna Gora címere, amit rendszerint diófából faragnak ki. Ha nem, az nem igazi.   Crna Gorában feltétlenül térjünk be a budvai Szent Péter templomba, hogy megcsodálhassuk azt a diófa-keresztet, aminél szebbet nehéz elképzelni.   Ugyan nem szerb, de vallásilag nagyon rokon a következő, diófából készült, román ortodox Szűzmária-ikon. Még a cirill betűk is azonosak. Hát, igen, a román írás a Balkánon erős szláv hatás alatt alakult ki.   A macedón Goran Kosztovszki hasonló faragványai:  Jézus a keresztfán   Szent György, Szent Miklós, Illés próféta      Szent Illés sorozatban készül, Kosztovszki művész úr 5-6000 Ft-ért ad egyet.   A szentképek diófába vésése a délszláv népek jellemzője. Beleillenek ebbe a trendbe a délszláv nemesi családok címerei is. A Prodanovics család címere:
	Intarziák diófából Ismeretlen német művész alkotásai: Fejek               Egyéb diófa-faragványok Tisztelt művészetkedvelő Kollégám, óvakodjunk a hamisítványoktól! Mert ha egy kiállításon elénk lógatják a következő feketedió-deszkát, azzal a címmel, hogy Utolsó vacsora, talán még az aznapi vacsorától is elmegy a kedvünk, és azt mondjuk, a tegnapi volt az utolsó, nem ez.   Pedig szó szerint úgy néz ki, mint Leonardóé. Csak ez egyáltalán nem művészet, és bár hamisításnak se nevezhető, korunk gépi technikájának terméke, és mint ilyen, élvezhetetlen.  Nem is mutatok több ilyent, pedig rengeteg van belőle. Nagyüzemileg gyártják, a legkülönfélébb témákra. Maradjunk az alábbiakban a valódiaknál. A legszebb ez a grúz címer. Nem tudom, kinek-minek a címere, nem olvasok grúzul.   Régi kínai életkép, diófába karcolva:   Faragott modellel azt is megérthetjük, hogyan fejti ki hatását az aszpirin. Mert ezt eddig nem tudtuk. Hatóanyagának komplex szerves vegyületét diófába vésve modellezzük. Az első képen még csak a komplex szerves vegyületet látjuk, a másik kettőn pedig már a hatásmechanizmust is.          Most már értjük.  Tisztelt diófafaragó Kollégám, a faragás elavult. Itt van a legújabb technika, a pirográfia.  A képet tűzzel égetik a diófadeszkára, pontosabban lézerfénnyel. Egy medveportréval tudom illusztrálni. Kathleen Marie alkotása.   Valljuk be, tisztelt művészetkedvelő Kollégám, hogy magunk nem vagyunk művészek, sőt, kézügyességünk sincs. (És akkor még nagyon finoman szóltam.) Sőt, pénzünk sincs diófából készült szobor vásárlására. És mégis annyira a szívünkhöz nőtt a diófa, hogy nem tudjuk az életünket egy diófa-szobor nélkül elképzelni.  Megmondom, mit tudunk tenni. Mindannyiunk hátsó kertjében áll egy diófa. Ha kipusztul, - hogyne pusztulna ki, hiszen az ilyesmi a legodaadóbb gondozás és a legnagyobb szaktudás (amivel már rendelkezünk) mellett is mindennapos, - abból faragjunk szobrot. Mint az alábbi mű szerzője, egy szándékosan névtelenséget kérő amerikai úriember tette, feketedió-fájával.  Azért a hátsó kertben, hogy az utcáról ne lássák, mert az arra járók nagyot mosolyognának.  Nem az elkészítése nehéz, hanem a motoros láncfűrész, amit szoborfaragás közben emelgetnünk kell.  Először vágjuk el a diófát a kívánt magasságban, majd a szobor méretének megfelelő mélységben hántsuk le a kérgét.     Láncfűrésszel alakítsuk a szobrot, amíg úgy találjuk, hogy szebbet már nem bírunk kihozni belőle.     Csak a finomabb cizelláláshoz vegyünk elő egy nagyobb méretű vésőt és egy nagykalapácsot.     Ügyeljünk, hogy az elkészült szobor az utcáról ne látszódjék, mert akkor nem tudnánk belépődíjat szedni. Bár lehet, hogy így se tudunk. Így megmarad saját műélvezetünk számára.     A dióhéj művészi faragása Tegyük fel úgy a kérdést tisztelt fafaragó Kollégám, hogy mi a diótermesztés fő hasznosítási iránya, mi az értelme a diótermesztésnek. Kínai botanikusok adják meg rá a választ, a következő kép szerint. Van ugyan melléktermékként dióbél is, de a végeredmény jobboldalt alul látszik, a megfaragott dióhéj.   Nem szobrászat, de a fafaragás témakörébe belefér a dió csonthéjának művészi megmunkálása, aminek a kínai fafaragó művészek a nagymesterei. Mert a Kínában előforduló diófajokból legalább háromnak érdekes, vastag, faragnivaló a héja. Nemcsak alapanyagai, ihletői is a dióhéj-faragásnak.   Ha kézbeveszünk egyet, első pillanatban nem tudjuk eldönteni, a műalkotást az ember vagy a természet hozta-e létre.   A baloldali képen ebből sajnos, nem sok látszik, de talán elhiszi nekem tisztelt Kollégám, - eddig még egyszer se csaptam be, - hogy a következő diók közül az elsőn egy kínai művész apró képeket helyezett el, sokat. Mellette már jobban látszik a faragás, a harmadikra pedig 108 Buddhát faragott egy másik kínai művész.       A 108 a buddhizmus mágikus száma, a buddhista hiedelemvilágban többször előfordul. Például az újjászületés, a reinkarnáció 108-szor lehetséges. A japán buddhisták újévkor 108-szor forgatják meg az imamalmot, és a hagyományos imafüzérben 108 gyöngy van. Mint ahány Buddha egy dión.  Lám, művészet ez is, pedig ki gondolta volna?  Művészet dióhéjban? Nem, azon kívül.   Christof Winter német fotoművész. Mint ilyen, Kínában is járt, és ott vásárolt egy ilyen, 108 Buddhás kínai diót. De nem tud kínaiul. A kínai, akitől vette, pedig nem tud németül.  Így amikor a diót hazavitte, és a faragott diófelület hatvanszoros nagyítását lefényképezte, képkeretbe foglalta, fogalma se volt arról, hogy buddhizmussal foglalkozik. Képének címe: Barátságos emberek.   Én személy serint nagyra becsülöm Christof Wintert. Azért, mert nem ért a buddhizmushoz, amivel én már nemcsak torkig, hanem eddig-eddig vagyok. És nagyon boldog vagyok, hogy nem mindenki buddhista. Mert aki egy kicsit is belekóstolt, hamar rájött, hogy a buddhisták egyáltalán nem barátságos emberek.  De a faragott dióhéj szép. És már jönnek is megint 108-an. Istenem, de sokan vannak!    És csak nem akarnak elfogyni!     Pedig már valahol határt kellene szabni! Ezt a kínai műkincs-árusok úgy oldják meg, hogy nem Buddháknak mondják a faragott szenteket, hanem szerzeteseknek. De ez ál-megoldás. Az összes buddhista szerzetes célja, hogy a megvilágosodás útján Buddhává váljon. Ezért néznek ki egyformán.        Tisztelt, hívő buddhista Kollégám, kérem, ugyan vegyen már meg ezekből a faragott diókból néhányat, hadd fogyjon, mert lassan már látni se bírom.  Buddhák vannak a következő dióhéjra is faragva? Talán igen. Mindenesetre, hogy jobban látszódjanak, fejjel lefelé fordítottam a képet. Művészi, iparművészi a faragás, de hogy az egész mi célt szolgál, azt talán csak a buddhisták tudják.   A következő képek már önmagukért beszélnek, betekintést engednek a kínai diófaragók lelkivilágába.                                Hát, a kínaiakon nem lehet túltenni. Elsősorban azért, mert faragnivaló dió csak náluk terem, Dél-Kínában a pikkelyes dió. Több, mint 100 éve a japánok is belátták ezt, ezért - bár buddhisták, - mégsem faragják Buddha képére és hasonlatosságára a diót.  Hanem csak hagyják úgy, ahogy van, és úgy lakkozzák be.   És félreteszik. Az idő úgyis mindent megold. Ma már egy ilyen, lakkozott japán diót 85 euróért lehet megvenni. Nem kilóját, darabját! Hát, ez a befektetés! Csak várni kell, és megjön a haszon.  Most, hogy láttuk, mennyire meg lehet faragni a dióhéjat, megnézhetjük azt is, hogy milyen simára lehet csiszolni. Douglas Sanders mindkét művének Őszibarack a címe. Az alapanyag feketedió.     Anatolij Konenko se faragja meg a dióhéjat. Jó az úgy is, szobor-talapzatnak.     A tücsök üvegszálból készült, mikroszkóp alatt. A dominók 0,6x1,2 mm-es fémlapok, a tábla elefántcsont. Csak a dióhéj valódi. És talán a bodobácsok.  Michal Gabriel cseh művész megint mást talált ki, felszeletelte a dióhéjat, és poliészter gyanta kötőanyaggal a következő, Történet című műalkotást hozta létre belőle.   A nagymesterek után számoljunk be a kisebb mesterekről is. Mexikói népművészeti alkotások dióhéjban: Ünnep, Betlehem, Konyha       Vissza a nagyobb mesterekhez, például Peter Saubererhez. A dióhéj belsejét ő is felfedezte. Alkotásának címe: Világkép. A címet csak akkor értjük meg, ha a két féldiót szétnyitjuk. Benne van a csillagos égbolt, a világmindenség. Dióhéjban! Ára 400 euró. Dióhéjban!     A dióbél önmagában is műremek. A természet alkotása. Szobor is, ha úgy nézzük. Nézzük úgy.
	Barokk és reneszánsz motívumok diófába faragva A bútorművészet - láttuk - egyáltalán nem alábbvaló a szobrászatnál. Hogy mi mindent lehet diófába faragni, azt a barokk, főleg a kései barokk bútorművesek mutatták meg.  A példák következnek. Az első a mókus, dióval.   Kos, delfin.      Csőrös szörny.   Az oroszlános motívum a leggyakoribb.          A növényvilágból a szőlő       és a gyümölcs a legkidolgozottabb,            a virág a leggyakoribb.              De az is előfordul, hogy többféle növényt, szinte egy vegetációs ökoszisztémát faragtak egybe.   A virágokhoz a hölgyek illenek. Hát, szépek is.           Az isteni hölgyek után jöhetnek az istenek. Például Neptun.   Aztán a gyerekek.   Aztán a férfiak.         És jelenetek. Talán Ádám és Éva?   Harci eszközök. Sisak, kürt, címer.        Stilizált díszek.          Székely motívumok diófába faragva A székely fafaragó bútorművészek elsősorban széktámlákon mutatják be a székely motívumkincset. A következő képek - a legutolsó kivételével, ami templomi dísztárgy, - a gyergyószárhegyi művészeti alkotótáborban készültek.              Talán még szebbek, mint az iménti külföldi motívumok.
	Vajdióból és kaliforniai dióból készült művek A vajdió faanyaga szobrászati alapanyag. Tulajdonságai mint a közönséges dióé és a feketedióé, színe jellemzően világos, mondhatni vajszínű. Főleg kanadai művészek használják, akiknek munkáiból Kanada utolérhetetlen hangulata érződik.  Réal Boulanger: Sárkány, farkas    Nicole Deschenes: Barátom, barátnőm   Raoul Frederick: Szent bendzsóval   Rand Jack művei: Gém    Kacsa, holló    Kanadai ludak       Pelikánok           Pettyes bagoly, Tukán      Barbara Spencer művei: Költö (és részlete)      Madár-ősanya   Végül talán a legszebb Russel Ellingsworth műve, a végtelen, vajdióba faragva. Címe: Csillagfény   A kaliforniai, vadon nőtt diófák faanyagából kevés műalkotásról tudunk. De Tom Murphy büszke arra, hogy vadon élő állatokat csak vadon nőtt fákba farag. Folyami vidrái:

	A DIÓ AZ IRODALOMBAN
	A DIÓ AZ IRODALOMBAN  Mottó:  "Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem."  (Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz)  Vázlat:  Klasszikusok  Magyar versek  Magyarra fordított versek  Idegen nyelvű versek  Magyar népmesék  Mesék magyar és német nyelven  Magyar novellák  Magyarra fordított novellák  Diós könyvtár        Klasszikusok Vázlat:  A Biblia  Hammurabi  Karya legendája  Ezopusz  Római szerzők  Arany János: A fülemile  Balassi Bálint - töredék  Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz  Cowley verse angolul  Eminescu: Miért nem jössz? (románul, magyarul)  Nazim Hikmet: A diófa (törökül, magyarul, katalánul, franciául)  Ovidius elégiája a diófáról (angolul, franciául, magyarul)  Rudolf Alexander Schröder: Szeptember (óda) (németül)   A Biblia  Az írott irodalom a Bibliával kezdődik. Nézzük, mit mond a zsidók bölcs királya, Salamon: "A diófás kertekbe mentem vala alá, hogy a völgynek zöld füveit lássam."  Ezek a Szentírás szavai.  Ezeket a szavakat Salamon Krisztus születése előtt mintegy 950 évvel mondta. 960-ban kapta meg a hatalmat apjának, Dávid királynak halálával, és 950 körülre már elvégezte az apja által örökbe hagyott bosszúállásokat és vérontásokat. Meggyilkoltatta fivérét, Adóniát, és annak hívét, Joábot. Ezután palotát építtetett magának, és egy - igaz, kisebb, kevésbé díszes - templomot Jehovának. Testvérháborút folytatott Júda ellen, és sűrűn házasodott, egyiptomi, szidóni, moabita, stb. feleségei voltak.  Hát, ez mind nagyon fárasztó volt. Nem csoda, hogy ezek után már csak a diófás kertjeibe vágyott, és csak a fű növésére volt kíváncsi.  Ugyancsak a Biblia örökíti meg a világon legelsőként leírt ajándékozást, Mózes első könyvének 43. fejezet 11. versében (Károli Biblia):  "És monda nékik Izráel, az ő atyjok: ... és vigyetek ajándékot ... mirhát, diót, mandulát." És így is történt, mert Izráel fiai vivének.     Hammurabi  A világ legelső klasszikusa Hammurabi volt, aki elsőnek foglalta írott szövegbe a diót. Ő volt az első babilóni birodalom megalapítója i.e. 2100 körül. Amikor Mezopotámia ura lett, egyik legelső dolga volt törvénykönyvének írásba foglalása, amelyben - sok egyéb, kevésbé lényeges dolog mellett - szabályozta a diótermés tárolását, elosztását, fogyasztását.  Bölcs uralkodó volt. Bár, az is lehet, hogy nem ő volt olyan bölcs, hogy teljes törvénykönyvet tudott volna kodifikálni előzmények nélkül, hanem lehet, hogy törvénykönyve isteni eredetű, mert a törvénykönyv elején ott látható magának Hammurabinak az alakja, amint átveszi a törvényeket Samass istentől. (Akkoriban volt ilyen nevű isten is.)     Karya legendáját számos formában rögzítették a klasszikus görög időkben.  Lakónia királyának, Dionnak volt a kisebbik lánya Karya, akibe Dionízosz isten beleszeretett. Halála után Dionízosz - isten volt, megtehette - diófává változtatta. A gyászoló lakóniaiak később templomot emeltek, amelynek gerendázatát diófából kifaragott nőalakok, a kariatídák tartották. A legenda egy verziója szerint Karya apjához Artemisz istennő futott a gyászhírrel, és ő rendelte el a templom építését Karya emlékére.  Az athéni Akropoliszon később épített Erechtheion templom egyik csarnokának a tetőzetét tartó márvány nőalakok, a kariatídák előképét ez a lakóniai templom szolgáltatta.  Karya mondájának másik változata: Lakónia királya, Dion vendégül látta Dionízosz istent. A látogatás örömére bemutatta az istennek három lányát, Orfét, Lycot és Karyát. Dionízosz beleszeretett a legfiatalabba, Karyába. De Karya nővérei ezt a szerelmet elárulták Dionnak, aki feldühödve a „feljelentésen”, sziklává változtatta őket. Ettől Karya olyan szomorú lett, hogy belehalt. De a többi isten, meghatódva Karyán, új élettel ajándékozta meg, termékeny diófává változtatta őt. Ezután Lakónia népe vallásos tisztelettel kultuszt állított Karyának Artemisz Karyatisz néven, és templomot építettek, amelynek diófa-oszlopai Karyát ábrázolták. Ettől kezdve az ilyen oszlopokat kariatídáknak nevezték, amelyek legszebb példái az athéni Akropolisz Erechtheion kariatídái.  Karya legendája egyszerre felemelő és gyászos, jellemzően görög, benne van az élet szépsége és a halál elviselhetetlen fájdalma.     Ezopusz a következő rövid példázatot mondja a diófáról:  Egy diófa állt az út szélén, roskadásig tele terméssel. Azért, hogy dióját megszerezzék, az arra járók kővel dobálták, ágait botokkal verték, letörték.  A diófa fájdalmasan kiáltott fel: "Ó, én szerencsétlen! Éppen azok, akiket felvidítok gyümölcseimmel, úgy fizetnek meg érte, hogy viszonzásként fájdalmat okoznak nekem!"  Más forrás szerint nem kiáltott, hanem sóhajtott a diófa: "Én szerencsétlen, aki évről évre csak bántalmazást és fájdalmat termek magamnak."  Ezopusz gondolatát, példabeszédét fejlesztette tovább Ovidius, a diófáról írt versében. Ugyanez a téma az alapgondolata Janus Pannonius mandulafáról írt latin nyelvű versének is. Sajnos, a mandula már kívül esik érdeklődésünk tárgyán, így azt a verset nem gyűjtöttem ide.     Római szerzők  Marcus Terentius Varro (i.e. 116-27) jegyzi meg Rerum Rusticunum Agricultura című művében (I. könyv XVI. fejezet), hogy mint a tölgy, a nagy és zord diófák is a szomszédságukban terméketlenné teszik a földet.  Az idősebbik Plinius (i.u. 23-79) arról a nehézségről ír, amit a diófa „letargikus kipárolgásával” okoz. Így ír a Természet Története című munkájában: „Árnyéka elnehezít, bántja az ember agyát, és kártékony mindenre, amit köré ültettek.” Sterilizálja a földet.  Gyökerei a föld alatt ha áthatolnak egy istálló vagy egy ól alatt, az abban levő háziállatok elhullanak.  Plinius a diót az éjszaka képzetével is összekötötte.  De becsületére legyen mondva, Plinius arról is írt, hogy "közömbösíti a mérgeket, hagymával, sóval és mézzel keverve hatásos a veszett kutya marása ellen".     Arany János: A fülemile  Hajdanában, amikor még  Így beszélt a magyar ember:  Ha per, úgymond, hadd legyen per!  (Ami nem volt épen oly rég) -  Valahol a Tiszaháton  Élt egy gazda: Pál barátom,  S Péter, annak tőszomszédja;  Rólok szól e rövid példa.  Péter és Pál (tudjuk) nyárban  Összeférnek a naptárban,  Könnyű nekik ott szerényen  Megárulni egy gyékényen;  Hanem a mi Péter-Pálunk  Háza körul mást találunk:  Zenebonát, örök patvart,  Majd felfordítják az udvart;  Rossz szomszédság: török átok,  S ők nem igen jó barátok.  Ha a Pál kéménye füstöl,  Péter attól mindjár’ tüszköl;  Ellenben a Péter tyukja  Ha kapargál  A szegény Pál  Háza falát majd kirúgja;  Ebből aztán lesz hadd-el-hadd,  Mely a kert alá is elhat!  Ez sem enged, az se hagyja,  S a két ház kicsinye, nagyja  Összehorgolnak keményen,  Mint kutyájok a sövényen  Innen és túl összeugat  S eszi mérgében a lyukat.  De, hogy a dologra térjek,  Emberemlékezet óta  Állott egy magas diófa,  Díszeül a Pál kertjének.  A szomszédba nyúlt egy ága,  Melyet Péter, minthogy róla  A dió is odahulla,  Bölcsen eltűrt, le nem vága.  Történt pedig egy vasárnap,  Hogy a fentírt fülemile  Ép’ a közös galyra üle,  Azt szemelvén ki oltárnak,  Honnan Istent jókor reggel  Magasztalja szép énekkel:  Megköszönve a napot,  Melyre, im, felvirradott.  A sugárt és harmatot,  A szellőt és illatot;  A fát, melynek lombja zöld,  A fészket, hol párja költ,  Az örömet, mely teli  Szivecskéjét elteli;  Szóval, ami benne él  S mit körében lát, szemlél,  Azt a pompát, fényt és szint,  Mely dicsőség  - Semmi kétség -  Ő érte  Jött létre  Csupán ő érette, mind!  Elannyira, hogy Pál gazda,  Ki gyönyörrel ott hallgatta,  Így kiáltott örömében:  „Istenem uram,  Beh szépen  Fütyöl ez az én madaram!”  „Kendé bizony az árnyéka!  Mert olyat mondok, hogy még a...”  Hangzik átal a sövényen  Egy goromba szó keményen.  „Hát kié - pattogja Pál -  Mikor az én fámra száll?”  „De az én portámon zengett:  Hogy illetné a fütty kendet!”  Pál nem hagyja: őtet uccse!  Péter ordít: ő meg úgyse!  Többrül többre, szórul szóra,  Majd szitokra, majd karóra,  Majd mogorván  Átugorván  Ölre mennek, hajba kapnak;  Örömére a szent napnak  Egymást ugyan vérbe-fagyba, -  Hanem a just mégsem hagyva.  Pál azonban bosszút forral,  És ahogy van, véres orral  Megy panaszra, bírót búsit,  S melyet a vérszenny tanúsit  A bántalmat előadja.  Jogát, úgymond, ő nem hagyja,  Inkább fölmegy a királyig  Térden csúszva: de a füttyöt,  Mely az ős diófárul jött,  Nem engedi, nem! halálig.  Nyomatékul egy tallért dob  Az igazság mérlegébe,  Mit a biró csúsztat a jobb  Oldalon levő zsebébe.  Pétert sem hagyá pihenni  A nagy ártatlan igazság:  Nem rest a biróhoz menni  Hogy panaszát meghallgassák.  Így s úgy történt, - elbeszéli,  Övé a fütty, ő azt véli:  Nincs vármegye,  Ki elvegye,  Nincsen törvény, nem lehet per,  Hisz azt látja Isten, ember! -  De, hogy a beszédet össze  Annál jobb rendben illessze,  Az ütlegből sokat elvesz  És a joghoz egy tallért tesz,  Mely is a birói zsebben  Bal felől, a szív iránt,  Meghúzódik a legszebben.  Felderüle a kivánt  Nap, mely a vitát eldöntse,  Hogy a fülemile-pörben  Kinek szolgál a szerencse.  Ámde a birót most cserben  Hagyja minden tudománya,  És ámbátor  Két prokátor  Minden könyvét összehányja,  S minden írást széjjeltúr is:  Ilyen ügyről,  Madárfüttyről,  Mit sem tud a corpus juris;  Mignem a biró, haraggal  Ráütvén a két zsebére  S rámutatván a két félre,  Törvényt monda e szavakkal  A szegény fülemilére: Hallja kendtek!  Se ide nem, se oda nem  Fütyöl a madárka, hanem  (Jobb felől üt) nekem fütyöl,  (Bal felől üt) s nekem fütyöl:  Elmehetnek.  *  Milyen szép dolog, hogy már ma  Nem történik ilyes lárma,  Össze a szomszéd se zördül,  A rokonság  Csupa jóság,  Magyar ember fél a pörtül...  Nincsen osztály, nincs egyesség  Hogy szépszóval meg ne essék,  A testvérek  Összeférnek,  Felebarát  Mind jó barát:  Semmiségért megpörölni,  Vagy megenni, vagy megölni  Egymást korántsem akarja.  De hol is akadna ügyvéd  Ki a fülemile füttyét  Mai napság felvállalja!?     Balassi Bálint  Így kesereg, szerelmesét ok nélkül elhagyván:  Fájdalmam öregbül naponként bűnemtül,	 Mert mint gyümölcsiért diófát ág közül,	 Tőlem úgy elverém javáért ok nélkül.     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz  Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet,  S távolléted alatt kedvem miben lelem!  Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,  Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.  Lefestem szüretem estvéli óráit,  Ha már cselédimet nyugodni eresztem,  És csak alig hallom a vígság lármáit,  Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.  Leplembe burkolva könyökemre dűlök,  Kanócom pislogó lángjait szemlélem,  A képzelet égi álmába merűlök,  S egy szebb lelki világ szent óráit élem.  Az őszibogárnak búsongó hangjai  Felköltik lelkemnek minden érzéseit,  S az emlékezetnek repdező szárnyai  Visszahozzák éltem eltűnt örömeit.     Cowley verse:  "The Walnut then approached, more large and tall  Her fruit which we a nut, the gods an acorn call:  Jove's acorn, which does no small praise confess,  T've called it man's ambrosia had been less;  Nor can this head-like nut, shaped like the brain  Within, be said that form by chance to gain,  Or Caryon called by learned Greeks in vain;  For membranes soft as silk her kernel bind,  Whereof the inmost is of tenderest kind,  Like those which on the brain of man we find.  All which are in a seam-joined shell enclosed,  Which of this brain the skull may be supposed.  This very skull enveloped is again  In a green coat, her pericranium.  Lastly, that no objection may remain  To thwart her near alliance with the brain,  She nourishes the hair, remembering how  Herself deform'd without her leaves does show;  On barren scalps she makes fresh honours grow.  Her timber is for various uses good;  The carver she supplies with useful wood,  She makes the painter's fading colours last,  A table she affords us, and repast;  E'en while we feast, her oil our lamp supplies;  The rankest poison by her virtues dies,  The mad dog's foam, and taint of raging skies.  The Pontic king, who lived where poisons grew,  Skilful in antidotes, her virtue knew.  Yet envious fates, that still with merit strive,  And man, ungrateful, from the orchard drive  This sovereign plant; excluded from the field,  Unless some useless nook a station yield,  Defenceless in the common road she stands,  Exposed to restless war of vulgar hands;  By neighbouring clowns and passing rabble torn,  Batter'd with stones by boys, and left forlorn."     Eminescu: Miért nem jössz? DE CE NU-MI VII  Vezi, rindunelele se duc,  Se scutur frunzele de nuc,  S-aseaza bruma peste vii -  De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?  O, vino iar in al meu brat,  Sa te privesc cu mult nesat,  Sa razim dulce capul meu  De sinul tau, de sinul tau!  Ti-aduci aminte cum pe-atunci  Cind ne primblam prin vai si lunci,  Te ridicam de subsuori  De-atitea ori, de-atitea ori?  In lumea asta sunt femei  Cu ochi ce izvorasc scintei...  Dar, oricit ele sunt de sus,  Ca tine nu-s, ca tine nu-s!  Caci tu inseninezi mereu  Viata sufletului meu,  Mai mindra decit orice stea,  Iubita mea, iubita mea!  Tirzie toamna e acum,  Se scutur frunzele pe drum,  Si lanurile sunt pustii...  De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?        MIÉRT NEM JÖSSZ  Lásd, a fecskék messze szállnak,  Hull a lombja a vén fának,  Éket, pompát elvisz az ősz, -  Miért nem jössz, miért nem jössz?  Karjaimba jöjj el megint,  Űzd el tőlem a bút, a kínt,  Árva fejem hadd pihenjen  Kebeleden, kebeleden!  Emlékszel-e, tudod - régen -  Elbolyongtunk künn a réten  S karjaimmal, kedves alak,  Átfogtalak, átfogtalak?!  E világon vannak nék még,  Kiknek szeme lángokban ég,  Bármi szépek, bájlók azok,  Nem olyanok, nem olyanok!  Szemeidnek bájló fénye  Ráhullt lelkem éjjelére,  Estcsillagnál szebb vagy nekem,  Szép kedvesem, szép kedvesem!  Őszi napok egyre szállnak,  Lombja lehullt a vén fának,  Éket, pompát elvitt az ősz...  Miért nem jössz, miért nem jössz?!  (1889)  Brán Lőrinc fordítása     MIÉRT NEM JÖSSZ?  Nézd, indul már a fecskehad,  Diófáról a lomb szakad.  Szőlők felé dért küld az ősz,  Miért nem jössz, miért nem jössz?  Ó, jöjj karomba, jöjj megint,  Szomjú szemem rád hadd tekint,  S édes nyugvásom ott legyen  A kebleden, a kebleden.  Idézed-é a múlt időt,  Bejártunk völgyet és mezőt,  Karommal átkulcsoltalak,  Úgy óvtalak, úgy óvtalak!  Sok asszonyt hordoz még e föld,  S szemükben szikrázó gyönyört,  De mint te - légyen bár csodás -  Nincs senki más, nincs senki más.  Mert lelkem árva éjjelén  Derűt te küldesz énfelém,  Szebbet, mint csillag-hatalom:  Én angyalom, én angyalom!  Az esztendő későre jár,  Szakad a lomb az útra már,  Tar földeken tanyáz az ősz...  Miért nem jössz, miért nem jössz?  (1939/1972)  Berde Mária fordítása     ÓH, MÉRT NEM JÖSSZ IDE?  Már útra kelt a fecske mind,  Diólevél pereg le kint,  A szőlőt dér teríti be -  Óh, mért, óh, mért nem jössz ide?  Siess vágyó karomba hát,  Hadd nézzek szomjazón reád,  Fejem pihenjen édesen  Hó-kebleden, hó-kebleden!  Hányszor bolyongtunk egykoron  A völgy ölén s a hegyfokon,  S felkaptalak szép könnyedén  Ezerszer és ezerszer én!  Van itt a földön nő elég,  Kinek szemében csillag ég,  De bárha fenséges, ha nagy:  A szebb te vagy, különb te vagy!  Hisz' te sugárzol egyre friss  Derűt komoly lelkembe is,  Nem szebb a csillag fénye sem,  Én kedvesem, szerelmesem!  Most újra késő őszre jár,  A lomb az útra hull le már,  Tar lanka nyúlik messzire...  Óh, mért, óh, mért nem jössz ide?  (1960/1968)  Franyó Zoltán fordítása     MIÉRT NEM JÖSSZ?  Látod, a fecske útra kél,  Hull már a diófalavél,  Szőlőkre deret ejt az ősz -  Miért nem jössz? Miért nem jössz?  A karjaimba, oh, repülj,  Hadd nézlek telhetetlenül.  Pihenjen édesen fejem  A kebleden, a kebleden!  Jut-e eszedbe, egykoron  Bolyongva völgyben s halmokon  Öleltem a derekadat  Olyan sokat, olyan sokat?  Tele van nővel a világ,  Kiknek a pillantása láng...  De oly meleg tekintete  Nincs egynek se, nincs egynek se!  Mert lelkem deríted te fel  Lelked örök derűjével,  Minden csillagnál szebb nekem  A kedvesem, a kedvesem!  Az idő késő őszre jár,  Száraz levél az útra száll,  Tarolt határra köd esőz,  Miért nem jössz? Miért nem jössz?  (1929/1939)  Finta Gerő fordítása     Ó, JÖSSZ-E MÁR...  Látod: a fecske útra kél,  Hull a sápadt diólevél;  Deres a szőlő őszre jár -  Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?  Karomba veszlek itt megint,  Míg szemem szomjan rád tekint,  S fejem válladon elpihen  Szép szeliden, szép szeliden.  Hányszor bolyongtunk, édesem,  E völgy ölén s a réteken,  S fölemeltelek, drága társ,  Hogy messze láss, hogy messze láss!  Vannak e földön mindenütt  Szép nők: szikrákat szór szemük,  De mint te, oly kedves, komoly  Nincsen sehol, nincsen sehol!  Te vagy a lelkem, életem:  Tündökölsz tisztán, fényesen;  Hol is találnék csillagot,  Mely így ragyog, mely így ragyog?  Késő ősz van, csillan a dér,  Halkan csörren a holt levél,  Didereg a puszta határ -  Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?  (1947/1974)  Képes Géza fordítása     MIÉRT NEM JÖSSZ?  Látod, a fecske útra kél,  Lehull a diófalevél,  Rászáll a szőlőre a dér -  Miért nem jössz? Miért? Miért?  Jöjj, s én karomban tartalak:  Vágyó szemmel hadd lássalak,  S hadd nyugtassam megint fejem  A kebleden, a kebleden!  Míg jártam - emlékszel? - veled  A dombokat, a völgyeket,  Hányszor karomba vettelek,  Úgy vittelek, úgy vittelek!  Van nő a földön annyi még,  S szemükben édes szikra ég...  Lehetnek mind, mind drága nők,  De mások ők, de mások ők.  Az a fény te vagy egyedül,  Akitől lelkem földerül -  Nem szebb a csillag fénye sem,  Szép kedvesem, szép kedvesem!  Késő van, ősz van jön a tél,  Az útra száll a falevél,  És puszta most a régi rét...  Miért nem jössz? Miért? Miért?  (1969)  Nagy Kálmán fordítása     Nazim Hikmet: A diófa  Ceviz Agaci  Basim köpük köpük bulut, içim disim deniz,  ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda,  budak budak, serham serham ihtiyar bir ceviz.  Ne sen bunun farkindasin, ne polis farkinda.  Ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda.  Yapraklarim suda balik gibi kivil kivil.  Yapraklarim ipek mendil gibi tiril tiril,  kopariver, gözlerinin, gülüm, yasini sil.  Yapraklarim ellerimdir, tam yüz bin elim var.  Yüz bin elle dokunurum sana, Istanbul'a.  Yapraklarim gözlerimdir, sasarak bakarim.  Yüz bin gözle seyrederim seni, Istanbul'u.  Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarim.  Ben bir ceviz agaciyim Gülhane Parki'nda.  Ne sen bunun farkindasin, ne polis farkinda.  A DIÓFA  Fejem fölött habos felhő, kinn habos a tenger.  Öreg nagy diófa vagyok a Gülhane parkban.  Görcsös, öreg, nagy diófa, metszett, nyesett, vésett,  Te sem tudod, sem a rendőr, senki se tud róla.  Öreg, nagy diófa vagyok a Gülhane parkban.  Lombom reszket, villog, akár tengerben a halraj.  Leveleim selyemkendők, reszketést simítják,  Tépj belőle, ó, kedvesem, könnyedet itatják.  Leveleim a kezeim, százezer kezem van,  Kezeimmel simogatlak, s simogatom Isztambult.  Leveleim a szemeim, ámulattal nézlek,  Százezerszer nézlek Téged, s Isztambult szemlélem.  Leveleim ütnek, vernek, akár százezer szív.  Öreg, nagy diófa vagyok a Gülhane parkban.  Te sem tudod, sem a rendőr, senki se tud róla.  EL NOGUER  Sóc amerat de mar, núvols d’escuma per damunt del meu cap  Sóc un noguer en el parc de Gulhane  Un vell noguer, nuc a nuc, veta a veta  Aixo ningú no ho sap, ni tu, ni tan sols la policia  Sóc un noguer en el parc de Gulhane  Les meues fulles s’estremeixen, com els peixos en l’aigua  Les meues fulles són suaus com un mocador de seda  Agafa’n, estimada, per a eixugar les teues llagrimes  Les meues fulles són les meues mans, tinc cent mil mans  Jo toque amb cent mil mans, toque Istanbul  Les meues fulles són els meus ulls, mire encisat  Contemple amb cent mil ulls, i contemple Istanbul  Les meues fulles glateixen, glateixen com cent mil cors  Sóc un noguer en el parc de Gulhane  Aixo ningú no ho sap, ni tu, ni tan sols la policia.  LE NOYER  Je suis tout imprégné de mer et sur ma tęte écument les nuées  Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer  Un vieux noyer tout émondé, le corps couvert de cicatrices  Nul ne le sait, ni toi, ni męme la police.  Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer  Et tout mon feuillage frémit comme au fond de l'eau le poisson  Et comme des mouchoirs de soie, mes feuilles froissent leurs frissons  Arrache-les, ô mon amour, pour essuyer tes pleurs.  Or mes feuilles, ce sont mes mains, j'ai justement cent mille mains  De cent mille mains je te touche et je touche Istanbul  Mes feuilles ce sont mes yeux, et je regarde émerveillé  De cent mille yeux je te contemple et je contemple Istanbul  Et mes feuilles battent et battent comme cent mille coeurs  Dans le jardin de Gulhané, voilŕ que je suis un noyer  Nul ne le sait, ni toi, ni męme la police.     Ovidius elégiája a diófáról.  Angolul:  I am the Walnut of the side of the high road.  I always lived faultlessly,  But the passers-by throw me stones  Happy, the one which grew in an enclosure  He only has to pay his due to his owner!  He does not hear the noise and the screeching of wheels  and does not know the dust of the high road besides  He can offer his entire production in homage to his owner  And accounts him exactly…  However, if you have no reason to burn or knock me down  Take me with mercy, and without idle more and more, continue your way.  Franciául:  C'est moi le noyer du bord de la grande route.  J'ai toujours vécu d'une façon irréprochable,  Pourtant les passants me lapident :  Heureux le sujet qui a poussé dans un enclos :  Il peut ainsi ne payer redevance qu'a son propriétaire !  Il n'entend ni le tapage des hommes ni le crissement des roues  Et ne connaît pas la poussiere de la grande route voisine.  Il peut a son maître faire hommage de toute sa production  Et lui rendre des comptes exacts...  Par contre, si vous n'avez aucun motif pour me bruler ou m'abattre,  Prenez-moi a merci et, sans muser davantage, continuez votre voyage...  Magyarul:  Diófa vagyok az országút szélén.  Mindig hibátlan volt életem,  De az erre járók kővel dobáltak  Az a boldog, aki kertben nőtt  Ő csak gazdájának tartozik!  Nem hallja a zajongást, sem a kerekek csikorgását  És nem is tud az országút poráról  Hódolattal nyújthatja teljes termését gazdájának  És pontos számot ad neki...  Ha nincs rá okod, hogy megégess vagy ledönts,  Légy hozzám irgalmas, ne henyélj, folytasd utad tovább és tovább.     Rudolf Alexander Schröder: Szeptember (óda)  September-Ode  Mir ist noch immer, wie mir vorzeiten war,  Als durch den Garten, unter den hangenden,  Fruchtüberladnen Apfelbäumen  Mitten ins Schattengewirr der Vollmond  Aufs Rasenfeld verlorene Zeichen schrieb,  Die sich verschoben, wenn aus dem knorrichten,  Umfinsterten Genist ein Apfel  Fiel und die raschelnden Zweige wankten.  Der Nussbaum stand vor breiterer Dämmerung  Und barg in Blätterbuchten die reife Tracht,  Da schon ins Gras vereinzelt schwarzer,  bitterer, beizender Abfall hinlag  Und modrig barst, und aus dem zerschlissnen Balg  Die Kerngehäuse kollerten. - Apfelruch  Und brauner Würzgeschmack der Walnuss  Lief mit dem Atem der Spätjahrsrose  Durch schalen Heuduft sterbender Sommerzeit  Und schräger Mond, der drüben im schlummernden,  Im Strom den schmalen Spiegelstreifen  Zog, den die Schleier des Schilfrohrs säumten.  September war's und heitere Nacht und warm,  Warm wie die Nacht hier droben und hell, wie hier  Der volle Mond durch Apfelbäume  Blickt und am Grunde die Schatten sprenkelt.
	Magyar versek Vázlat:  Alelga: Dióhéj  Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson  Ádám Tamás: Elhagyott diófa  Babits Mihály: Dzsungel-idill  Babits Mihály: Egy perc, egy pille  Babits Mihály: (Nyolc óra)  Babits Mihály: A lírikus epilógja  Báthori Csaba: Szórend-csere  Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből (III)  Baka István: Ősz van az űrben  Bakos Ferenc: Újév  Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához  Bálint Lea: Boldogságom erdeje 9  Bencze S. Gábor: ab szúrd ki  Bertók László: Diófa és kutya  Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés  Buth Emília versei  Czegő Zoltán: Nosztalgia  Csanádi Imre két verse  Cseh Károly: Megbolydult idő  Deák Mór: Kopog a dió  Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett  Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony  Faludi Ádám: Zacskós vers  Fáy Ferenc: Őszi áhítat  Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó  Gulyás Pál: A viharzó diófa  Hervay Gizella: Diófa  Horváth-Varga Sándor: A három diófa  Illyés Gyula: A mécsesre a diófán  Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre  Kányádi Sándor: Sóhajtás  Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről  Kéri János: Őszi varjak  Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor  Kiss László György: Találmány volna  Kovács András Ferenc: Sinfonietta Bambinesca  Kovács István haikuja  Kuti Csongor: Agg diófa tánca  Lehoczky Károly: Diófák  Létay Lajos: Két diófa  Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal  Lukács Gergely Sándor két haikuja  Mihályi Molnár László: A magányos diófa  Mosonyi György: Sárga diólevél  Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy  Mudra Csaba: Sóhajtva könyöklő  Nagy Gábor: Nagyapám diófái  Nagy Imre: Diófámhoz  Nagy László: Dióverés  Nehrer Lajos: Ágas-bogas  Pap József: Haiku-változatok diósomra és a szélre  Pákolicz István: Dió  Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban  Pósa Lajos: Keringélő dal  Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció  Reményik Sándor: Érik  Rónay György: A közelítő tél  Sida: Dióhullás  Simon István: Ősz felé  Simon Zsolt: Hozzám tartozol  Sík Sándor: Őszi kertben  Szauer Ágoston: Szemléletek  Szegedi Kovács György: Diófa alatt  Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége  Szent-Gály Kata: Emlékek földje  Szent-Gály Kata: Érik a dió  Szent-Gály Kata: Hajnali köd  Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt  Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek  Szepesi Attila: Útonálló  Szolcsányi Ákos: Szüret  Szondi Béla: Zsugorodó valóság  Takáts Gyula: Szüreti vers  Tornai József: Gyerekek és gabonák istene  Tornai József: Hajamnál fogva  Tornai József: Homokredők  Töreky László: Tél  Varga József: "Berzsenyinél"  Varga József: Tél  Vargovics József: Dióverés  Veress Miklós: Balambér  Vékony Andor: November  Zrínyi Miklós: Fantasia poetica (részlet)  Ismeretlen költő: Diólopkodó  Amatőr költő Kleopátra álnéven: Dió
	Magyar népmesék A kicsi dió (székely népmese)  Illusztráció: Jankovics Marcell rajzfilmjének képei  Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falatkenyeret, olyan nagy szükség volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami kevés ennivalót keressen a gyermekei számára.Amint megy egy erdős helyen, eleibe áll az ördög ember képében, sazt kérdi tőle:  - Hova mész, te szegény ember?  - Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, havalamihez nem fogok, mind meghalnak étlen - feleli a szegény ember.  Arra azt mondja az ördög:  - Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked egy olyan portékát, amit ha okosan használsz, gazdag leszel, s nem lesz sohaszükség a házadnál. Nesze ez a kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit parancsolsz neki, mindjárt meglesz egyszeribe.  - De hát én azért neked mit adjak? - azt kérdi a szegény ember.  - Én nem kérek sokat - feleli az ördög -, csak azt add nekem, amit te nem tudsz a házadnál.  A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi eszébe nem jutott, s minthogy erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta a diót a szegény embernek, s elváltak egymástól.  Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s kérdi a felesége:  - Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda vagyunk!  - Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam - azt mondja a szegény ember -, hanem hoztam egy ritka diót. Ezt pedig adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz.  - S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak nem adta - kérdi a felesége.  Azt mondja rá a szegény ember:  - Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem tudok, azt adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is ígértem.  Arra fellobban a felesége, s azt mondja:  - No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s te azt nem tudtad eddig, s eladtad előre a gyermekünket.  - Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lenni - azt mondja az ember, s parancsol a diónak: - No, te kicsi dió, az én házam népének velem együtt étel, ital, ruházat s minden bőven legyen!  S arra meglett minden, amit az ember mondott, s a háznép olyan jóllakott a legfinomabb ételekkel, ahogy többször sohasem. A gazda mármost még nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a diónak, hogy neki a kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, a mezőn, közel a faluhoz, az ő számára szép kaszálók s szántóföldek, azonkívül mindenféle marhák, majorságok. Meg is lett minden, éppen az ő kívánsága szerint.  Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is megszületett a gyermeke. Mikor a legderekasabban folytatnák a gazdaságot, egyszer egy estefelé hozzá megy két öreg ember, s szállást kérnek tőle éjszakára. Ő adott is szállást örömmel s jó vacsorát.  Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két öreg a beszéd között a gazdának:  - Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb gyermekedet, akit te nem tudva, szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk, hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a mi szónkat: mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret, hadd legyen az ott az éjjel.  A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben aludnának, egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:  - Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben találkoztunk? Add ki most, én azért jöttem.  E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a kenyér megszólalt az asztalon, s azt mondta:  - Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget tűrtem s várakoztam. Engem még az elmúlt esztendőben ősszel elvetettek a földbe, egész télen ott ültem s várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszult az idő, akkor nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra nőjek, várj te is. Mikor az aratás eljött, valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Azután szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, s várakoztam, várakozzál te is. Ott asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele, s tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott két darab fával agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy egészen összeromlottam. De el kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, tekenőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel két óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami legnagyobb kín a világon, egy behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod már, hogy én mennyit tűrtem, szenvedtem s várakoztam, tűrj s szenvedj, svárakozzál te is.  Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, övé lesz a gyermek, de abban bizony megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s azontúl nem lehet neki hatalma az emberek között. Azért hát elfutott a maga országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny gyermeke.  Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két öreg embernek, s megköszönte a feleségével együtt, hogy a fiacskájukat megmentették az ördög kezétől. A két öreg avval továbbutazott, s a szegény ember meg a felesége ma is gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem vesztettékazóta.   Három dió  Volt egyszer egy igen–igen szegény ember. Olyan erősen szegény volt, hogy a három árva gyermekén kívül egyebe sem volt. Még azokat sem tudta mivel eltartani. Egy nap azt mondta nekik:  – Na, fiaim, vegyétek az utat elejetekbe, s menjetek, ki merre lát, mert én nem tudlak titeket tartani. Nincs mivel, mert én szegény ember vagyok.  El is ment a három testvér, s mikor egy keresztúthoz értek, azt mondták, hogy három esztendő múlva itt találkoznak, s akkor meglátják, ki mit szerzett. El is váltak, elmentek, ki merre.  Mikor betelt a három esztendő, eszébe jutott a legkisebb fiúnak, hogy haza kell indulnia. Egy öregembernél szolgált. De olyan becsületesen szolgált, hogy örökké jobban megcsinált mindent, mint ahogy mondták. Egy nap az öreg elé állott.  – Na, öregapám, betelt a három esztendő, s immár el kell mennem, hogy találkozzam a testvéreimmel. Amit megérdemlek, azt add nekem fizetségbe.  Az öregember fel is kelt, elővett háromszáz aranyat, három diót, s letette az asztalra.  – Na, fiú, ha a pénzt elveszed, tudd meg, nem adom tiszta szívből. De ha elveszed a diót, azt tiszta szívből adom.  A fiú azt gondolta magában: "Amilyen tiszta szívből én őket szolgáltam, ha olyan tiszta szívből találja adni a diót, akkor azt veszem el." Mondja is a fiú:  – Na, maradjon békével, öregapám! Elveszem a három diót, mert azt tudom, tiszta szívből adja, s ha élünk, még megtérek ide.  – Járj békével, s az Isten adjon szerencsés utat, de én tudom, hogy ide hozzám soha meg nem kell térned.  Ment a fiú a keresztúthoz, s összetalálkozott a testvéreivel. Kérdik is egymást, ki mit kapott, mutassa meg. Testvérei elővették a sok aranyat, ő pedig a három diót. Kezdték szidni a testvérei, hogy három esztendőt három dióért szolgált.  – Nem baj, én ezt is szeretem. Nekem ez is jó, mert tiszta szívből adták.  A testvérek elzavarták a kisebbet, hogy ne egyszerre menjenek haza, mert ha édesapjuk meglátja a három diót, nem állja meg szidalom nélkül.  A kicsi bement az erdőbe, megvárta, míg testvérei előremennek, majd ő is elindult utánuk. Mentében megéhezett, de étele nem volt. Egy kúthoz ért, s azt gondolta magában: ha nincs mit egyen, legalább igyon. De mi jön eszébe? Törjön csak meg egy diót, megeszi, arra csak jobban esik a víz.  Elő is veszi a diót, de mikor megtöri, megrémül. Csorda juh kezdett kifolyni belőle. Csengettyű a nyakukban, de annyi volt, hogy nem is tudta megolvasni! "Ej – gondolta magában –, van, mivel édesapámhoz hazamennem." Elfelejtette a szomorúságát, étlenségét, csak mehessen haza.  Az úton eszébe jutott, hogy még egy diót meg kéne törni. Mikor azt is megtörte, marhák kezdtek kifolyni belole, s ökrök. Legutoljára egy szekér, két szép ökörrel befogva. Felült a szekérre, a juhok s a marhák, mintha parancsra tennék, olyan szépen ballagtak utána.  Közel a házhoz eszébe jut a harmadik dió is. "Törjem csak fel ezt is, ne vigyem épen haza." Abból meg egy világszép leány szállott ki. Mikor a fiú meglátta, úgy megörvendett, azt se tudta, hol van.  Mikor a másik két testvér hazaért, éppen csak megmutatták az aranyat, ki mit kapott, hát csak megérkezett a kisebb is. Egy esztena juhval, egy csorda marhával, s egy szép leánnyal az ökrös szekéren. Megijedt a két testvér, mikor meglátták, hogy honnét kapta ő azokat, mert mikor elváltak, csak három diója volt.  – Ugye, mondtam én nektek, hogy azt tiszta szívből adták. Nem lehet, hogy az ember csak a pénznek örvendjen. Abból a három dióból kelt ki minden, amit itt láttok. Most kacagjatok, ha tudtok!  Elindult a másik két testvér is, hogy megkeressék az öreget, akinél szolgált, de sem az öreget nem kapták meg, sem ők nem tértek meg többet soha.  Kisebb öccsük otthon maradt, s eltartotta édesapjukat is haláláig. S ő maga máig is él, ha meg nem halt. Még most is feji azt a nagy esztena juhot.
	Mesék magyar és német nyelven Lelkes Miklós: Gúnyos minimesék /9/  KEMÉNY DIÓ  A diót belül kukac rágcsálta, kívülről pedig kisegér.  A kisegér gyorsabb volt, ami nem csoda, hiszen a hernyónak nem is volt foga, hanem csak dióbélreszelője.  Az egérke megörült a kukacos dióbélnek, mivel nem volt vegetáriánus, hanem csak kukacot, dióbelet berántibánus:  - Cincin! Jó a biodió!  A biokukac viszont nem örült az egérkének, pedig az egérke is bioegér volt. Olykor nehéz osztozni mások örömében!  Később egy biomacska is előkerült.  Meg egy bölcselő is, aki megcsóválta a fejét:  - Hej, de bonyolult ez a bioélet is, hát még, ha denaturálják! Minek túldenaturálni? Fogas kérdés, kemény dió! Nem kellene!  A bölcselőnek igaza volt, de mit ér manapság egy okos biogondolat?! Bizony, csúnyán néznek arra a denaturálók!  No, és még ha csak csúnyán néznének, de le is...értékelik!   Tenke András nyírgyulaji szolgalegény diófás története (forrás: Buday-Ortutay: Parasztmesék)  Lakott a faluba egy Dulaó Lászlaó nevezetű. Annak a kertyébe vaót eggy nagy diófa. Eccer a diófát kiásták. A diófa alatt vaót eggy nagy üst piéz. De hát elátkozott piéz vaót, hogy aki megleli, annak a gyereke mind nyomorék legyék. De mikor az embez hozzányúlt a piézhez, táncolni kelletett neki, mer az ördögök táncoltatták. Szent való, mer apám monta. Gyerekei meg is vannak, de mind sánta, kancsi, gugás. Még az ember, mikor megfele is halt, az ördögök úgy táncoltatták, ugrálni, mindent kelletett neki csinálni. Elkínozták nagyon, oszt meghalt.   Ismeretlen szerző: Péter és a diófa  Mikor Péter Krisztus urunkkal utazott, a nagy melegben nagyon elfáradt.  - Hej, Uram, Teremtőm, ott egy szép nagy diófa, feküdjünk le az árnyékába, mert alig húzom már a lábam! - mondta Jézusnak.  - Bizony, dőljünk le egy kicsit, mert én is fáradt vagyok! - egyezett bele Jézus.  Ahogy ott hanyatt feküdtek, Péter felnézett a lombok közé. Látta, milyen hatalmas a diófa, mégis milyen kicsi a termése. Mellettük meg szép nagy tökök terpeszkedtek a szántó szélén.  - Uram, Teremtőm, nézd, micsoda gyönyörű fa, és milyen aprók a szemei! Inkább a tököt adtad volna rá, amikor a világot teremtetted!  Abban a pillanatban egy dió a Péter orrára esett.  - Mégiscsak jól tetted, Uram, Teremtőm, hogy ilyen kis szemet tettél rá, mert ha a tök esett volna az orromra, a fejem is szétment volna.   Ismeretlen szerző: Egy zsák dió  - Volt egyszer három fiú. Ezek hárman nagy zsák diót találtak az úton. Tanakodtak, mit tegyenek? Hogyan osszák el? Végül kisütötték, elmennek egy bölcs remetéhez.  - Osszad el közöttünk, szent atyánk! De úgy osszad el, mintha maguk az istenek osztanák!  - Majd úgy osztom... - mondta a remete, és mosolygott.  Az egyik fiúnak egyetlen szem diót adott, a másiknak egy marékkal, a harmadiknak pedig odalökte az egész zsákot, melyből alig hiányzott valami. A fiúk elámultak. Morogni kezdtek:  - Nem jól osztottad, bölcs atyánk! Az egyiknek egy marékkal, a másiknak meg egy zsákkal?  - És nekem csak egy szemet? - kiáltotta a legelső. A remete bólintott.  - Úgy osztottam el, ahogy az istenek osztanák. De ha így nem tetszik, majd úgy rakom szét, ahogy a szolgák osztozkodnak.  És kiszórta a diót a földre, és három egyenlő kupacba rakta a nagy zsák diót, Amikor végzett, rájuk szólt:  - Vigyétek!   A Grimm testvérek meséiben is előfordul a dió. A Kemence című mesében például kincset rejt a dió héja.  Egy hercegnő a varangyok királynőjétől három diót kapott ajándékba, hogy hercegnőhöz méltóan mehessen férjhez egy herceghez. Mindegyik dióban szépséges ruha volt, a harmadikban egyenesen egy aranyruha.   Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) példameséje a majomkölyökről és a dióról.  Egy fiatal kölyökmajom egy zöld burkú diót szed a fáról. A szájába veszi, és grimaszt vág:  "Ugyan! Anyám azt mondta, a diók jóízűek! Az öregek becsapják a fiatalokat!"  "Ördögbe a dióval!" - és eldobta a diót.  EGy idősebb majom felvette, két kő között megtörte, a belét kiválogatta, megette, és azt mondta neki: "Anyádnak igaza volt, kedvesem. A diók nagyon jó ízűek. De fel kell azokat nyitni."  "Emlékezz rá, az életben nincs öröm egy kis munka nélkül."   Ludwig Bechstein - Die drei Nüsse  Es war einmal ein Prinz, der war ein großer Jagdliebhaber, und obgleich seine Eltern ihm das Jagen strenge verboten hatten, so ging er doch eines Tages wieder in den Wald. Hier verfolgte er anhaltend einen Hirsch, bis dieser sich in ein großes schönes Haus flüchtete, das plötzlich vor dem überraschten Jäger stand, der aber auch in dieses Asyl dem Hirsch nachfolgte. Es war aber dieses Haus ein bezaubertes Schloß, und darinnen lebten drei schöne Prinzessinnen unter strenger Obhut ihrer Eltern, welche böse Zauberer waren. Kaum war der Jüngling eingetreten, so fiel hinter ihm ein starkes Gattertor, und er sah sieh gefangen. Der alte Zauberer legte ihm gleich eine Arbeit auf, mit der er sich selbst lösen sollte.  Er sollte mit einem hölzernen Beile und mit einer hölzernen Säge eine große Menge Holz zerkleinern, wenn er dies nicht vollbringe, ward gedroht, würde er sein Leben verlieren. Als der Prinz sehr traurig über die Unmöglichkeit dieser schweren Aufgabe nachdachte und sich schon auf den unvermeidlichen Tod vorbereitete, trat die eine Prinzessin zu ihm und sagte mitleidig und freundlich: »Ruhe du jetzt, müder Jüngling, ich will dich von deiner Sorge befreien und diese dir unmögliche Arbeit für dich vollbringen.« Bald fiel der Prinz in Schlummer, da er von der Verfolgung des Hirsches sehr ermattet war, und als er erwachte, war die schwere Aufgabe gelöst. Er dankte der liebreiehen Jungfrau, wobei es geschah, daß ihre Schönheit und Liebenswürdigkeit sein ganzes Herz bezauberte. Heimlich trug er ihr Herz und Hand an, und die holde Jungfrau lächelte ihm Gewährung, sagte ihm aber auch schmerzlich, daß es ihn und sie noch schwere Kämpfe kosten werde, ehe sie zum Ziel gelangen würden. »Denn«, so sagte sie, »meine Eltern werden einen Tag festsetzen, wo ich mit meinen zwei Schwestern ganz überein angekleidet vor dir erscheinen werde, dazu mit bedecktem Gesicht, so daß es dir wegen der großen Ahnlichkeit unserer Gestalten schwer werden wird, mich von ihnen zu unterscheiden; wählst du aber im Irrtum eine meiner Schwestern, so kostet es dich das Leben - vielleicht auch mich, zur Strafe, daß ich Mitleid mit dir hatte. Doch will ich, Teurer, dir ein Zeichen geben, mich zu erkennen; sieh hier am Halse eine blaue Ader, welche dir das bange Klopfen meines Herzens verkünden wird; diese haben meine Schwestern nicht so sichtbar.  Der ängstliche Tag der schweren Wahl kam heran. Die sich ganz ähnlichen Schwestern saßen, überein gekleidet, mit ihren Eltern in einem Zimmer, in welches der Prinz geführt wurde. Lange sah er zweifelnd und ängstlich die drei Mädchengestalten an, doch plötzlich gewahrte er die klopfende Ader an dem Halse seiner auserwählten Braut, die ihm nun von den Eltern zugesagt wurde.  Aber diese hegten beide Zorn und Tücke gegen die jüngste Prinzessin, denn das war des Prinzen Geliebte, und hätten das Glück gern einer ältern Tochter gegönnt. Dieses wußte die kluge Braut aber recht gut, und da sie auch etwas von der Zauberkunst verstand, so gab sie irgendeinem Gegenstand im Palaste eine geheime Kraft, daß, wenn die Mutter aus feindlicher Absicht fragen würde, ob sie und der Prinz schliefen, eine Stimme immer nein antwortete. Des Nachts kam wirklich auch die Mutter und fragte ein Mal um das andere: »Schlaft ihr?« Drei Mal ertönte es: Nein! doch beim vierten Mal schwieg es. Jetzt glaubte die Mutter nun, sie seien eingeschlafen und rief dem Vater ganz laut zu: »Jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du den Prinzen töten!«  Dieses entging den lauschenden Ohren des Prinzen und der Prinzessin nicht; sie flüchteten sich eilend, und als der Vater mit einem Speer in das Schlafgemach trat, fand er es leer. Als das Brautpaar eine Strecke geflohen war, sagte die Braut: »Sieh dich um, es brennt mich heiß auf den Rücken.« Der Prinz tat es, sah sich um und gewahrte hinter sich einen großen Raben. Als er dies der PrInzessin sagte, denn sie selbst durfte sich nicht umdrehen, sprach sie erschrocken: »Der schwarze Rabe, das ist meine Mutter, welche sich in diese Gestalt verwandelt hat, ich will mich schnell in einen Garten verwandeln und dich in einen Gärtner, aber behüte die Blumen sorgfältig, daß sie keine abpflücke.« Sogleich erfolgte die Verwandlung, und der Rabe umschwärmte kreischend den blühenden Garten, indessen der Gärtner wohl auf seiner Hut war, daß ihm keine Blume entwendet würde, und wehrte den Raben kräftig ab. Nach langem vergeblichen Streben, eine Blume nehmen zu können, flog der Vogel zuletzt mit häßlichem Gekreisch davon. Die Prinzessin und der Prinz nahmen nun wieder ihre natürliche Gestalt an und eilten weiter. Nach einiger Zeit sagte die Braut wieder: »Sieh dich um, es brennt mich heiß auf meinen Rücken.« Der Prinz sah sich wieder um und gewahrte einen großen Stoßvogel. Als er es seiner Braut sagte, verwandelte sie sich in einen Teich und ihren Geliebten in eine Ente. Schnell stürzte der Vogel herab und trank das Wasser so rein aus, daß nicht ein Tröpfchen mehr darin blieb, dann flog er in die Höhe und ließ drei Nüsse fallen mit dem Zuruf: »Damit, meine Tochter, wirst du dein Glück machen!« Dieser Vogel war der verwandelte Vater der Prinzessin. Das Brautpaar nahm nun wieder seine natürliche Gestalt an und erreichte nicht lange darauf eine Mühle.  Der Prinz war aber der Zaubereien und Verwandlungen schon müde; er dachte an seine Eltern, die nicht wußten, was aus ihm geworden, und sprach zu seiner Begleiterin: »Meine Teure, verbirg dich jetzt in dieser Mühle und erhole dich; ich will erst einmal in meine Heimat gehen, meine alten Eltern vergehen sonst vor Gram, wenn ich nicht wieder zurückkehre, dann will ich dich festlich von hier abholen und heimführen.« Traurig ging die Prinzessin hinein in die Mühle, und da sie unerkannt bleiben wollte, so verdingte sie sich als Magd hinein und diente da. Der Prinz ging fort nach seiner Heimat. Und bald vergaß er die gute Braut, die ihn doch befreit und erettet, und verlobte sich mit einer andern Prinzessin. Dieses hörte die Verlassene in der Mühle, nahm dort Abschied und ging traurig nach dem Schloß des Ungetreuen. Hier öffnete sie eine der drei Nüsse, es entfaltete sich ein. herrliches Gewand daraus. Darauf ging die Prinzessin mit dem kostbaren Kleid zu der neuen Braut des Prinzen und ließ ihr das Kleid zeigen. Das gefiel der Braut über alle Maßen wohl, und sie ließ gleich die Besitzerin kommen und fragen, was sie dafür verlange. Da verlangte jene, ohne Beisein eines Menschen in das Gemach des Prinzen gelassen zu werden. Dies sagte die Braut zu und bestimmte die Stunde, in welcher die Prinzessin dem Prinzen nahen durfte. Aber als nun die Unterredung stattfinden sollte und die Prinzessin in das Gemach des Prinzen trat, fand sie ihn schlafend, denn die arge Braut hatte ihm einen Schlaftrunk eingegeben, so daß er nicht mit der reden konnte, die ihn zu sprechen begehrte. Da diese Arme nun so überlistet war, ging sie weinend fort und öffnete ihre zweite Nuß. Aus der quoll noch ein schönres Kleid, und damit tat die Prinzessin, wie sie mit dem ersten getan. Die habgierige Braut wollte wohl auch dieses Kleid haben, deshalb sagte sie auch der Prinzessin zu, daß sie ohne Beisein eines Menschen mit dem Prinzen reden sollte, aber sie hatte einen abgerichteten großen Hund, den ließ sie in das Gemach des Prinzen kurz vorher, ehe die Prinzessin eintrat, und der bellte nun so laut und fürchterlich, daß sie erschrak und kein Wort sprechen konnte und weinend fortgehen mußte, denn er ließ sich von dem Prinzen nicht beschwichtigen. Jetzt nahm sie zur dritten Nuß ihre Zuflucht, öffnete sie, und das allerköstlichste Gewand, schöner als je eins auf Erden war, kam heraus. Dies trug sie abermals der Prinzessin hin, ließ sich aber diesmal das Wort geben, daß ihr vergönnt sein müsse, mit dem Prinzen zu reden, anders würde sie das Kleid nicht lassen. Da siegten die Pracht des Kleides und der Braut Putzsucht und Eitelkeit über Eifersucht und Tücke, und sie gewährte die erbetene Unterredung.  Als aber nun die Prinzessin zu dem Prinzen trat, gab sie sich ihm zu erkennen und hielt ihm sein Unrecht sanft vor, sagte ihm auch, wie hartnäckig und arglistig ihr die Unterredung zweimal vereitelt worden sei. Da schwand alle Neigung zu der Braut aus des Prinzen Herz und kehrte sich wieder zu der sanften und duldenden Prinzessin. Er führte sie zu seinen Eltern und gab jener andern Braut wiederum den Abschied, doch die Kleider durfte sie behalten. Als sie sich damit aber schmücken wollte, fiel eins nach dem andern in eitel Fetzen ihr vom Leibe herab.   Hermann Löns (1866 - 1914): Karácsonyi mese: Lüttjemann und Püttjerinchen   Es war einmal zwei Mooswichte, die lebten in einem alten Steinbruch. Sie hatten ein einziges Kind, das nannten sie Lüttchemann, weil es noch viel kleiner war, als die Kinder der Mooswichte sonst sind, so klein, dass es in einer Wiege aus einer halben Walnussschale Platz hatte.  Die alten Mooswichte liebten ihren einzigen Sohn zärtlich; er bekam das feinste Essen: Blumenhonig und Nusskernbrot und dazu Mondtau und herrliche Spielsachen: goldene Käferflügel, silberne Libellenaugen, blitzende Kristalle und funkelnde Steine. Als er größer wurde und zu Verstand kam, ließen ihn seine Eltern etwas Tüchtiges lernen: der Maulwurf lehrte ihn das Graben, der Specht das Meißeln, die Maus das Hobeln, der Käfer das Bohren, die Spinne das Weben, die Schnecke das Polieren, die Heuschrecke brachte ihm das Fiedeln und die Mücke das Singen bei. Als Lüttjemann so groß war, dass ihm der Bart wuchs, sagte sein Vater zu ihm: "Du kannst alleine in der Welt fertig werden. Suche dir eine Wohnung, richte sie dir hübsch ein, nimm dir eine Frau und sei glücklich mit ihr, wie ich es mit deiner Mutter bin. Und damit dir unterwegs niemand etwas tut, so hast du hier einen Spieß und Bogen und Pfeile." Und er gab ihm einen Schlehdorn, einen Bogen aus einer Fischgräte und Pfeile aus Wildschweinborsten mit giftigen Spitzen aus Bienenstacheln.  Lüttjemanns Mutter weinte sehr, als sie das hörte, und wischte sich mit ihrer Schürze, einem roten Mohnblatt, die Augen. sie küsste ihren Sohn und sprach zu ihm: "Heirate kein Mädchen, das nicht dünn in der Mitte, blau in den Augen und blond auf dem Kopf ist. Und hier hast du allerlei auf die Reise mit." Und sie gab ihm eine Tasche aus Spitzmausfell, darin war: eine Bucheckernflasche mit Bickbeerwein, eine Wurst aus Schneckenfleisch, ein Brot aus Hirtentäschel.  Lüttjemann wollte auch erst weinen, dass er nun so allein in die Welt hinaus musste, aber er dachte daran, dass er einen Bart, einen Spieß und Pfeil und Bogen hatte, küsste seinen Vater und seine Mutter und ging tapfer in die Welt hinaus.  Als er eine Weile gegangen war, wurde er hungrig und setzte sich unter ein Klettenblatt, um zu frühstücken. Vorher aber rief er, wie es ihn seine Eltern gelehrt hatten: "Ich hab für zwei Mann genug im Sack, ist keiner da, der mithalten mag?" Da schnurrte es über Lüttjemann, der Zaunkönig kam angeflogen, machte einen tiefen Knix und sagte: "Ich esse auch nicht gern allein; ich bin so frei und lade mich ein." Sie aßen und tranken, und als der Zaunkönig satt war, bedankte er sich schön und sprach: "Will man dir etwas tun, so rufe mich, ich heiße Vogel Wunderlich."  Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig wurde, setzte er sich unter einen Fliegenpilz, knöpfte sein Ränzlein auf und rief: "Ich habe für zwei Mann genug im Sack; ist keiner da der mithalten mag?" Da raschelte es neben ihm, und der Igel kam, bot Lüttjemann die Tageszeit und sprach: "Ich esse auch nicht gern allein; ich bin so frei und lad mich ein." Sie aßen und tranken, und als der Igel satt war, bedankte er sich schön und sprach: "Will man dir was tun, so rufe mich; ich bin das Tierchen Pickedich."  Lüttjemann ging weiter, und als er wieder hungrig war, setzte er sich unter einen Brombeerbusch und lud sich wieder Gesellschaft ein. Da kam der Hirschkäfer, machte einen Diener und vesperte mit, und als er satt war, bedankte er sich schön und sagte: "Will man dir was tun, so rufe mich her; ich bin der Käfer Kneifesehr."  Lüttmann ging weiter und fand einen goldenen Laufkäfer auf dem Rücken liegen; er half ihm auf die Beine, und da sagte der Käfer: "Du halfest mir aus Not und Pein, dafür will ich dein Hund jetzt sein" Und Lüttjemann freute sich darüber sehr und sprach: "Blitzeblank, so nenn' ich dich, lauf voran und schütze mich!" Da lief Blitzeblank vor ihm her und biss alles in die Beine, was den Weg nicht freigeben wollte. Gegen Abend kamen sie an einen Steinbruch. Da sahen sie drei Glühwürmer, die leuchteten, und sechs Totengräber in schwarzen, rotbesetzten Röckchen beerdigten eine Fledermaus. Lüttjemann half ihnen dabei und lud sie nachher zum Abendbrot ein. Als die Totengräber hörten, dass er ein Haus für sich suche, zeigten sie ihm die Wohnung der Fledermaus, die jetzt leer stand.  Lüttjemann ging mit und sah sich die Wohnung an. Es war ein Loch in der Felswand unter einem Glockenblumenbusch. Die Glühwürmer leuchteten, und die Totengräber machten rein, und als alle der Kehricht heraus war, den die alte faule Fledermaus hatte liegen lassen, da freute sich Lüttjemann, denn die Decke war ganz aus blanken Kristallen und die Wände aus dem schönsten Kalkstein. Er machte zwei Lager, eins für sich und eins für Blitzeblank, und schlief ruhig ein, denn er war von dem weiten Weg müde. Frisch und munter wachte er am andern Morgen auf, wusch sich in einem großen Tautropfen, kochte auf einem Feuer aus trockenen Tannennadeln ein Lerchenei, das Blitzeblank herangeschleppt hatte, in einem Topf aus einer Schneckenschale, frühstückte und richtete sich seine Wohnung ein, und weil er viel freundlicher und gefälliger war, als die brummige Fledermaus, so halfen ihm die kleinen Leute aus der Nachbarschaft.  Die Spinne webte ihm Vorhänge, die Eule gab ihm Federn für das Bett, das Eichhorn sorgte für Teller und Töpfe aus Nüssen und Eicheln, Brennholz brachten die Ameisen, der Specht schaffte Leuchtholz herbei, damit Lüttjemann abends Licht hatte, die Bienen lieferten Honig, der Eisvogel Libellenflügel als Wandschmuck. Als alles fertig war, sagte Lüttjemann: "Fix und fertig ist das Haus; jetzt geh' ich und suche die Braut mir aus."  Jeden Tag ging er in die Nachbarschaft auf Brautschau, und jeden Abend kam er allein nach Hause, denn er hatte keine Frau gefunden, die zu ihm passte. die Unke war zu dick in der Mitte, das Goldhähnchen hatte schwarze Augen und die Spitzmaus war zu schwarz auf dem Kopf. So kam der Herbst in das Land, und Lüttjemann hatte immer noch keine Frau. Sein Häuschen war sauber und gemütlich, Küche und Keller, Stall und Scheune waren voll, aber Lüttjemann wurde immer trauriger, weil er so allein war, und spielte auf seiner Fiedel, die er sich aus einem Mausekopf gemacht hatte, nur noch ganz leise Lieder.  Als der Wind die roten Blätter von den Bäumen riss, kam eine kleine Haselmaus und fragte Lüttjemann, ob sie nicht über den Winter neben dem Herd schlafen dürfe, denn die Holzhauer hätten ihr Häuschen in der Buche entzwei gemacht. Das erlaubte Lüttjemann ihr, und sie ging hinter den Herd, rollte sich zusammen und schlief ein.  So wurde es Winter, und wenn Lüttjemann auch noch so traurig war über sein Alleinsein, einen Weihnachtsbaum wollte er doch haben. Er ging mit seiner Säge, einem scharfen Heuschreckenbein, in den Wald, wo die ganz kleinen Tannenbäume stehen, suchte sich den schönsten aus, schnitt ihn ab, setzte ihn in eine Kastanie und putzte ihn aus mit Lichtern aus Schneckentalg, Flittergold von Schmetterlingsflügeln und Watteflöckchen von Altweibersommer, und weil er am Weihnachtsabend nicht allein sein wollte, so buk er tüchtig Kuchen für seine Gäste und machte dazu ein großes Feuer, dass die Haselmaus warm und munter wurde.  Sie rieb sich die großen schwarzen Augen, strich sich ihren langen Schnurrbart gerade, kämmte und putzte sich und sprach: "Lüttjemann, sei mal still, weil ich dir was sagen will. Mir hat geträumt in letzter Nacht, Christkind hätt' dir was gebracht. Mitten dünn, oben gold, und die Augen blau und hold. Wo der Bach den Bogen macht, es die Pustefrau bewacht." Lüttjemann riss sein rotes Mützchen ab und schrie: "Hurra, hurra, das stimmt genau; das passt ganz auf meine Frau." Aber dann wurde er sehr traurig, denn die Pustefrau war ein Hexe, der jeder gern aus dem Wege ging, denn, wen sie anpustete, der wurde steif und stumm. Aber er dachte an seinen Spieß und Bogen und seine Pfeile und ging geradewegs nach dem Bache.  Da saß die Pustefrau unter einer faulen Eichenwurzel, rieb vor Boshaftigkeit ihre Spinnenfinger, zwinkerte mit den grünen Augen und rief: "Lüttjemann, Lüttjemann, wer mich stört den pust' ich an. Püttjerine deine Braut, schläft schon auf dem Farrenkraut." Lüttjemann hatte große Angst, als er die Pustefrau so reden hörte, als er aber das Püttjerinchen sah, die hinter der Hexe auf dem Farrenbett lag und schlief, in der Mitte dünn, auf dem Kopfe blond und in den Augen blau, da ging er tapfer auf die Alte los. Die Hexe machte sich dick wie eine Kröte und pustete. Als sie das erstemal pustete, lief es Lüttjemann kalt über den Rücken, aber er schoss doch eine Pfeil ab. Die Hexe aber lachte böse, fing den Pfeil auf und blies zum zweitenmal. Da lief es Lüttjemann kochend heiß über den Rücken, aber er schwang seinen Speer und ging auf die Hexe los: Da machte sie sich doppelt so dick wie vorher, und da dachte Lüttjemann an den Zaunkönig und rief: "Kleiner Vogel Wunderlich, rette vor der Hexe mich!" Da schnurrte es in der Luft, der Zaunkönig kam an, flog der Pustefrau in das Gesicht. Aber wenn er dadurch auch Lüttjemann rettete, er selber wurde von der Hexe angeblasen, und fiel steif und stumm in den Schnee.  Wieder blies die Hexe sich auf und da fiel Lüttjemann der Igel ein und er rief: "Gutes Tierchen Pickedich, rette vor der Hexe mich!" Da trappelte es im Schnee, der Igel kam an, rollte sich zusammen, kugelte sich auf die Pustefrau und stach sie so, dass sie laut schrie. Aber auch ihn pustete sie an, und steif und stumm lag er im Schnee. Wieder blies die Hexe sich auf und wollte Lüttjemann anpusten, da dachte er an den Hirschkäfer und schrie: "Starker Käfer Kneifesehr, ich bin in Not, komm schleunigst her!" Da krabbelte es in der faulen Eichenwurzel, unter der die Pustefrau saß, Kneifesehr streckte seine Zange hervor, fasste die Hexe um den Hals und würgte sie, dass sie blau im Gesicht wurde und das Pusten vergaß. Und da sprang Lüttjemann hinzu, stieß ihr seinen Speer in das Herz und warf das Scheusal in den Bach.  Da erwachte Püttjerinchen aus dem Zauberschlaf, richtete sich auf, strich ihr seidenes Röckchen glatt, gab Lüttjemann einen Kuss und sprach: "Püttjerinchen heiße ich, ich bin zart und püttjerig. Mein Vater ist König im Wollgrasland, Flitterfroh ist er genannt, und meine Mutter, die Königin, die nennen sie Frau Susewin." Da lachte Lüttjemann und fragte sie, ob sie seine Frau sein wollte, und da war Püttjerinchen zufrieden, und alle kleinen Leute im Walde kamen und wünschten ihnen Glück und geleiteten sie mit Musik durch den Schnee nach Lüttjemanns Haus; auch der Zaunkönig und der Igel, die wieder aufgewacht waren, kamen mit.  Die Haselmaus lachte, als der fröhliche Zug ankam, deckte den Tisch, braute einen Hagebuttenpunsch und steckte die Lichter an den Weihnachtsbaum an, gerade als unten im Dorfe die Menschen auch die Lichter anzündeten. Da ging es denn vergnügt her, Lüttjemann war froh, dass er eine Frau hatte, und Püttjerinchen freute sich, dass sie einen so guten Mann bekommen hatte.  Im Frühling feierten sie Hochzeit, wozu Lüttjemanns und Püttjerinchens Eltern auch kamen, und als sie Kinder bekamen, nannten sie den Jungen Lüttjepütt und das Mädchen Püttjelütt, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch.
	Magyar novellák Mottó:  "... sorjázó, vaskos köteteket  Lehetne írni a diófa alatt."  (Kenéz Ferenc) Vázlat:  Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala  Bakos András: Dió  Balogh Géza: A falu holnapja  Jámbor Ildikó: Dióverés esőben  Karaffa György: Diófák az udvaron  Kocsis József: Diófa  Kőművesné Nyáry Márta: Hazaköltöztetett diók  Lelkes Miklós: Nézőpontok  Molnár Cs. Attila: Éjközépi látomások...  Molnos Lajos: Csendélet őszidőben  Móra Ferenc: Dióbél királykisasszony  Móra Ferenc: Öreg diófák alatt  Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa  Nehrer Lajos: A hűséges diófa  Schmidt Egon: Búcsúzás  Szecsődi Leó: A diófa és a mogyoróbokor  Várszegi Tibor: Van a kertemben...    Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala  Valakinek nem volt szabad odanézni és akkor választottunk egy diót. Aztán az illető mindaddig szedte a diókat, míg a végzetes dióhoz nem ért. Akkor mindannyian egyszerre felkiáltottunk és több dióhoz nem volt szabad nyúlni. Néha valaki mindjárt előszörre a tiloshoz ért és szokott akkor lenni gaudium. Máskor olyik boszorkányosan mind kiszedte a diókat a tabu körül és azt az egyet hagyta utoljára. Így egyik egész vagyont halmozott föl maga előtt dióból, másik befizetni sem tudott, akkor, mikor a kasszát meg kellett tölteni. A játék általában csöndes volt, csak olykor zavarták meg a nagy belenevetések és belekiáltások. Lassan, gondolkozva szedtük ki a diókat, mintha bonyolult számítások vezérelnék választásunkat, holott csak a véletlen vezetett. És ez a játék, amit csak Szilveszter napján szoktunk játszani, jelentett valamit.  Azonban oly korban voltunk, amikor már és még – les Déjás sont les Encors – untuk a játékot s csak az időt töltöttük vele, hogy majd elmegyünk a híres éjféli misére, melyet Szilveszter éjén életünkben csak egyszer hallgathatunk. Milyen varázsa van a lélekre mindennek, ami nem ismétlődhetik.  Az egyetlenben érezzük a végtelen visszáját. Az a gondolat, hogy többet sohasem mehetek Szilveszterkor éjféli misére – bár az éjfél mise Szilveszterkor is csak olyan, mint karácsonykor – valami különös szomorúsággal töltött meg.  Nevettek a nyugtalanságomon, amivel az órát néztem és azt mondták, hogy hiszen minden nap egyforma és a századfordulás nem is biztos, hogy az idén van és egyébiránt ez csak emberi megállapodás és az idő mindig egyforma és nincsenek szakaszai. De én ellentmondtam, s e hazug világban egyetlen módja az igazmondásnak: ellentmondani. Én úgy éreztem, hogy az időben éppen azok a gondolatok és érzések a lényegesek, amik hozzáfűződnek és amik olyan tarkává és változóvá teszik, és nem a változó, hanem a mindig egyenlő idő az emberi elvonás és csinálmány.  Végre csakugyan elmentünk: Rozi a konyhában bebugyálta fejét a szürke meleg keszkenőbe és jött velünk. Hideg volt, a falusi utcán a lombtalan fák fázó csontvázaknak látszottak, a kutyaugatásban kísértetek üvöltését hallottam.  Regényekre gondoltam, Erdélyre, pusztákon fagyó vándorokra, a kedves arcú kislányok jó melegen öltözködve mentek előttem.    Bakos András: Dió Az ajtó előtti teraszon szaporodik a dió. Hiába szedik össze nap közben, reggelre megint van kettő-három. Előfordul, hogy kilép valaki az ajtón a teraszra, és száraz reccsenés hallatszik. Képzelhető, mit éltek át a bentiek, amikor először hallották ezt a hangot: azt hitték, hogy aki kilépett a teraszra, elcsúszott, és eltörte valamijét. Futottak, majdnem a lábukat törték, az ajtóig, ott aztán megállapították, hogy ja, csak a diók, apának semmi baja. Megnyugodtak.  A kertben van egy hatalmas diófa, vadgalambok szoktak aludni rajta, a harkály is útba ejti rendszeresen, sőt, egyszer egy fácánkakas is itt gallyazott föl éjjelre, ez is kisebb fajta csoda volt. Eddig mindig volt elég termés rajta, ezért nem is szokatlan, hogy a teraszra is jut belőle. Csak az a furcsa ebben a dologban, hogy a fa messze van a háztól. Meg aztán be is van üvegezve a terasz, nem csak fölülről, de körben is, van rajta egy külső üvegajtó, amit zárni lehet. Amikor ezt bezárják, a dió nem szaporodik idebenn. Hát igen, az lenne furcsa, ha bezárt ajtó mögött is szaporodna. De hát épp ezért csak nagyon ritkán szokták bezárni, mert azt gondolják - bár nem mondják ki -, hogy az ilyen apró csodákra szüksége van az embernek.  A dió sokáig számolatlanul hullott odaföntről, a felnőttek nem győzték gyűjteni, a gyerekek viszont nem akarták. Eleinte. De aztán úgy alakult, hogy öt forint járt minden egyes összegyűjtött szemért, és akkor megváltozott a hozzáállás, szinte egyik percről a másikra. A fa alól eltűnt a lehullott termés, a gyerekek pedig fölfelé néztek, vártak, aztán elkezdték labdával dobálni a fát. Erre aztán, ahogyan a túltermelések idején lenni szokott, csökkent a fölvásárlási ár, előbb két forintra, aztán egy forintra, végül már nem is darabra mérték a mennyiséget a felnőttek. De valamiért így is megérte szedni, és szedték is a vállalkozó kedvűek szorgalmasan.  Néhány diót a kutya is fölvett, míg egészséges volt. Félrevonult, lefeküdt vele, föltörte, és kiharapta belőle a belsejét. Ezen a szokásán eleinte nevettek, mert az még érthető, ha füvet rág, arra állítólag szüksége van, de az elképzelhetetlen, hogy a dióbél is jót tenne konkrétan valamijének. Egyszerűen megszerette az ízét. De hát a kutyának egyébként is érdekes dolgai voltak, együtt aludt a fekete macskával, később pedig jobban vigyázott a macska egyszem kölykére, mint maga az anya. Amikor már betegeskedett, nem evett diót a kutya. A betegség sokáig tartott, az állat teljesen lesoványodott, aztán egy reggel ott találtak rá a terasz alján, annyi ereje volt még, hogy elvánszorogjon idáig a garázstól, aztán elpusztult. Eltemették a fenyő tövébe, és már volt olyan nap, hogy nem gondolt rá egyikük sem, amikor egy reggel az apa a teraszon találkozott a macskával. A fekete állat diót hozott föl a szájában, aztán letette, lefeküdt, finoman paskolgatta a kövön, mintha játszana vele, majd a két mancsa közé fogta.  Az apa átlépett fölötte, és ment tovább, dolgozni. Nem volt bosszús, de nem is örült annak, hogy már megint így, ilyen egyszerűen derül fény valamire.     Balogh Géza: A falu holnapja (újságcikk)  A Tisza partján ülök Milotán, a Vész nevű kanyarban. Az egyik legszebb folyószakasz ez Magyarországon. Szabályos, derékszögű kanyart ír le a folyó, és vágtat, mint az elszabadult paripa. A mi oldalunkon rohan, a túlparton, a most Ukrajnához tartozó oldalon szelíd sóderpad, itteni nyelven porond. Ott már sárgul a nyár, a kőris, a valószerűtlenül tiszta vízen egy szabályos, impresszionista festmény. A víz a vászon, a nap a piktor. Sárga, kék és zöld színek villódznak a fényben, s fehér örvények kergetőznek. Fenyegető morgásuk felhallatszik egészen a partig. Pedig az van vagy tíz méter magas. Mintha csak egy hajóhídon lenne az ember, aki csak áll és néz, és nem tud betelni a látvánnyal.  Így van ez, lassan már harminc éve: a Vész és a Tisza fogva tart. Meg a templomtorony, amit egy hideg, télvégi napon pillantottam meg először a tiszabecsi országútról. Február volt, de sütött a nap, a kristálytiszta levegőben messzire el lehetett látni. Elsőnek is a tömérdek, barkázni készülő fűzfabokor tűnt fel, meg a befagyott tócsákkal borított rétek, de aztán hamarosan megjelentek a hegyek, melyek azonnal szíven ütötték a nyírségi homokdombokhoz szokott embert. Akkor még nem tudtam, hogy a hozzánk legközelebbiek a beregszászi, a távolabbiak pedig a huszti s a nagyszőlősi hegyek, előttük meg az a büszke, fehér torony a milotaiak tornya. Csak azt tudtam, valami különös, vad, mégis hihetetlenül vonzó világ felé döcög velünk az öreg autó. Friss házasként leendő falunkat s iskolánkat mentünk szemrevételezni: ha sikerül, ősztől már ott tanítunk. A faluba érve kisebbfajta csoda történt. Kint az országúton még harapott a tél, varjak sikanyóztak a jégen, de bent a házak közt már szabályos tavasz volt. Langyos, déli szél fújdogált, a Tisza felől fűz- és nyárfarügyek kesernyés illatát hozta, a kertekben pedig virágzott a som: mint megannyi égő lámpa világított át a sok, sárgába öltözött fa a kertek bokrain.  Mikor legközelebb arra mentünk, épp beért a termése. Augusztus dereka volt, s édes illatokban fürdött a falu. Szilvalekvárt főztek, majd' mindegyik ház udvarán kavarták az üstöket. A somlekvár sok helyen addigra már kész volt, a kavaróba betévedő "új" tanár bácsinak meg tanár néninek majd' mindenütt a kezébe nyomtak egy-egy üveggel. A tanár bácsi persze mást is kapott: szilvapálinkát. Rettenetesen erős szilvapálinkát. Szerencséjére a szomszédoknál, Fóri Bertinél meg Csókási Guszti bácsinál kezdte a vizitálást. Onnan könnyen hazatalált. Mire a távolabbi családokra került a sor, már szeptember vége, október eleje volt, s megtanulta: csak csínján a szilvával!  A dióval viszont nem kellett vigyázni. Abból egy zsákkal is megehetünk. Legfeljebb elmegy a kedvünk egy időre a nehezebb ételektől. Milotán ma is nagyon sok hál' Istennek a dió, de akkor, hetvennégy őszén még tömérdek volt, a legtöbb portán nyolc-tíz fa is díszlett. S micsoda diófák voltak! Száz-százötven évesek, a csorgójuk átlógott a szomszédba. És nemcsak a kertek, de a határ is tele volt velük. Méltán mondták Milotát az ország leghíresebb diósfalujának. De nemcsak a Kárpát-medencében ismerték a milotai diót: a két világháború között még a londoni tőzsdén is jegyezték. Ennek már hatvan éve vége, és az öreg magfák is megritkultak jócskán, de azért a milotai dió még mindig fogalom.  Épp ez ösztönözte három éve a falu vezetőit arra, hogy fesztivált szervezzenek a híres gyümölcs tiszteletére. Tavaly borzasztó idő volt, az égiek mintha csak bosszút akartak volna állni a korábban kivágott öreg diófákért, zengett, csattogott, elverte a sokadalmat.  De most ragyog a nap, mintha kárpótolni akarná a vendégeket, a szervezőket. Az ország talán legszebb falusi sportközpontjában - gondozott gyep, fák, virágok, árnyas sétányok - száz sátor, ötezer ember, mindenféle náció. Helyiek, távolba szakadt, de hazavágyó milotaiak, és most barátkozó idegenek, szomszéd falubeliek, rokonok, barátok, mutatványosok, céllövöldések, zenészek, énekesek - igazi fesztivál, s mindez egyetlen gyümölcs tiszteletére.  - De az a gyümölcs talán a falu megmaradásának a kulcsa - idézem vissza itt a parton Klapka György polgármesternek, a fesztivál főszervezőjének szavait. Sokszor beszélgettünk már korábban is a faluról, és mindig a dióra kanyarodtunk vissza. Ő ugyan nem milotai, de szentül hiszi, nem szabad veszni hagyni az ősök hagyatékát. Ennek a gyönyörű fekvésű, de minden fontosabb várostól - Mátészalka ötven, Nyíregyháza száz, Budapest pedig háromszázötven kilométer ide - messze eső falunak saját gyökereibe kapaszkodva kell megélnie.  A régi szokások szerint a milotai embernek életében legalább három diófát kellett ültetnie, tanítgattak annak idején a régi öregek, mint Berhés István, Török Gusztáv, Kisfalusi Bertalan. Egyet magnak, egyet bölcsőnek, egyet meg koporsónak. A szokást sokan még ma is tartják, és a másik hagyomány se tűnt még el végérvényesen: a milotai ember nem ásóval, inkább kaszával ülteti a diót. A csóka hullatta dióból kikelt fácskát nem vágja ki, hanem körbekaszálja. Ez a magyarázata annak, hogy kint a földeken néha a leglehetetlenebb helyeken is láthatunk terebélyes diófákat. A Vész környéke is tele van velük. Igaz, ezek csak amolyan siheder fácskák, de azért egyikük-másikuk már javában terem, lesz miről majd csemegéznie a madaraknak, az erre járóknak.  Kihalt a táj, csak egy-egy felugró hal csobbanása töri meg a csendet. Ám csalóka ez a kép, nyáron lépten-nyomon kajakosokba, kirándulókba, horgászokba ütközik az ember. Egyre többen fedezik fel a Tiszahát eme csücskét, csak egyetlen gond van: ebből nem sok haszna lesz a falunak. Pedig a folyó itt kanyarog, össze-vissza ölelgeti a falut. Akad olyan hely, ahol száz méterre megközelíti, de a vízi turisták itt még nem igazán szállnak partra. A szomszédból, Tiszabecsről, ahol Magyarországra lép a Tisza, indulnak, az pedig hat-hét kilométer csupán ide. Ennyi idő alatt még a legfalánkabb kenus sem éhezik meg, a leglustább sem kívánkozik még ágyba. Mennek tovább, legtöbbjük észre sem igen veszi, micsoda pompás kis falu mellett haladtak el.  Milota egyébként ezerlelkes, a határa ezerötszáz hektáros, és sokáig arról volt nevezetes, hogy rizst is termesztettek az egykori termelőszövetkezetben. Még a nyolcvanas években is, s nem is veszteségesen. Ez volt Európa legészakibb rizstermesztő tája, jártak is csodájára. Aztán, ahogy kezdtek összerogyni a téeszek, az itteni Új Életnek is egyre keservesebb lett a sorsa. Eltűnt a rizs, aztán maga a téesz is. De innentől ez már országosan ismert történet.     Jámbor Ildikó: Dióverés esőben  (újságcikk)  Egy kosárnyi diót kaptam ajándékba. Rokonaim hozták, az Eger környéki hegyoldalon termett. Jóféle, egészséges gyümölcsök, kemény a héjuk, nehéz beléjük hatolni, kiszedni az olajos magvakat.  Szemerkélő esőben szedték, ebben a szokatlanul hamar téliesre fordult őszben, úgyhogy kitettem egy tálcára szárogatni. Karácsony táján már biztos, hogy nagy keletje lesz, sütemény készülhet belőle, vagy téli estéken elropogtatjuk.  Gyerekkoromban az egész utcánkban különleges eseménynek számított a dióverés. Minden porta előtt két-három erős törzsű diófa díszlett, nyáron sűrű lombkoronája alatt hűsöltünk, göcsörtös törzsén tanultunk meg istenigazából mászni, s a közösséghez tartozást a dióverés kapcsán tapasztaltuk meg. Szeptember végén egy napon botokkal, kosarakkal, zsákokkal az egész utca szüretelte a diót. Nem beszéltük meg előre. Az érett szemek kifordultak a burokból, s mikor már belepték a járdát, egyszer csak valaki elkezdte begyűjteni. A szomszéd látta, nosza, ő is nekifogott. A máséból nem vett volna senki el egy szemet se. Érés előtt óvták- védték egymásét, utána pedig - hogy a böngésző cigánycsaládoknak, s a gyerekeknek is jusson valami - nem szedték fel a hullottat.  Azóta megváltozott minden. Az utcánkat telerakták villanyvezetékkel, telefonoszlopokkal. Hivatalos utasításra nyírták-vágták a gallyakat eladdig, hogy csupán néhány famatuzsálem élte túl, az is alig terem már. S ha igen, gyorsan össze kell szedni.  A mi kertünkből is eltűnne hamar - mondták rokonaim -, azért kellett siettetni a betakarítást. Ma mindennek értéke van, ami anyagi, s mindennek lába kél, ha nem vigyázzuk.  A fiam óvónője kérte a szülői értekezleten, hogy aki teheti, hívja meg a kicsiket diót verni. Elvinném oket a gyerekkoromba, a mi utcánkba, szívesen.     Karaffa György: Diófák az udvaron  Első diófánk kalandos körülmények között került hozzánk.  Fiammal és lányommal barangolni mentünk a Horára, a falu határában álló dombra, új élmények, új látnivalók után. A Horán valaha sífelvonó üzemelt, ám a háládatlan utókor hagyta lepusztulni: Először csak egy kis csavar tetszett meg valakinek, aztán egy kapcsoló, majd egy drótkötéldarab keltette fel az érdeklődését egy traktorosnak s a vége aztán magányosan, árván „ácsorgó” oszlopok lettek, csavar, kapcsoló és drótkötél nélkül. De még így is szinte hallható közöttük a valamikori gyerekek boldog kacagása, szinte látható az a felszabadult tülekedés és tolakodás, ahogy egymással versengve kapaszkodnak a kötél felvonó részébe, szinte érezhető a sítalpak alatt sercegő hó fürge freccsenése még nyáron is.  A Horán valaki szelídgesztenyét telepített egykor, talán utódaira, talán csak gyarló anyagiakra gondolva. Öles fákká terebélyesedtek az akkor még csak husángnak nevezhető csemeték, lombjukban mára már diónyi nagyságú gyümölcsöt teremnek, avarrá érlelődött lehullott leveleik között pedig ízletes galambgombák, „tinórák”, pereszkék és a hírhedten gyilkos galócák teremnek. Kincset jelentenek ezek a hozzáértőknek! Kellemes foglalatosság a gesztenyegyűjtés, a gombászás, a szinte vadászkutya-ösztönű avarkaparás s betetőzése az örömnek; a teli háti. Kellemes ez a gesztenyés! Sétálóútjain ballagva elgondolkodhatunk az elmúlt napok eseményein, beszívhatjuk a friss, émelyítően illatos levegőt, együtt „lépdelhetünk” a természet évszakváltásaival, megfigyelhetjük az öreg fák pusztulását s az általuk hagyott üres területeken az új élet, az új facsemeték születését. Akár egy rendhagyó „természet-ismeret”-óra. Az erdő is mint egy tankönyv, nyitott oldalai szabad bepillantást engednek törvényeibe, csak venni kell a fáradságot és olvasni belőle.  No, de rátérek első diófánk „történetére” is!  A Horát végigsétálva, megnehezülve az élmények súlya alatt indultunk haza. Az út menti bozótosban szúrtam ki a nemes ágak sima kuszaságát, összetéveszthetetlen leveleinek zöld harmóniáját. De hiszen ez egy diófa! Varjú hozhatta csőrében a számára arannyal egyenértékű eledelt, de vajon „ki lehetett az a róka, aki kiénekelte szájából”? Vajon mi riaszthatta meg ezt az okos madarat? Tény, hogy a mag „elvettetett” s a mesebeli mandulafával ellentétben ez a mag jó talajra talált, cseperedett, növekedett, nem hagyta, hogy gyenge szárát a gaz megfojtsa, s aztán egyre nagyobb eréllyel tört a napfény felé, hogy beteljesítse ősei álmát, az új élet megerősödését. Megjegyeztem magamnak ezt a helyet, aztán egy ásóval felszerelkezve visszatértünk gyerekeimmel, immár a fáért. Hatalmas, erős főgyökeret eresztett ebben a gazban, kénytelen voltam félméternyire átvágni. Féltem, hogy megsínyli ezt a brutálisnak tetsző beavatkozást, de valami őserő, valami meghatározhatatlan, de megérezhető „élni akarás” folytán az otthoni földben ismét erőre kapott, meggyökeresedett. (Valahogy így lehetünk mi is, az ittenieknek „gyöttmentek”. Erős, mélyre eresztett gyökereinket valaki, vagy mi magunk „átvágtuk”, de élni akarásunk és erős hitünk által meggyökeresedtünk újonnan választott „szülőföldünkben” és sarjakat, lombot, termést már itt hozunk.) Fiam rögvest magának akarta ezt a fát. Így lett aztán ez az új szerzemény a „Gergőfa”.  A másodikat, a „Katafá”-t már mi magunk neveltük magról. Hatalmas termésű, ám mégis vékony héjú diót kaptunk ajándékba rokonainktól. Finom, kellemes ízű béle hamar fogyott, az ültetést meg kellett ejtenünk, mielőtt végleg megettük volna mindet. Néhány év s már akkora, mint a „Gergőfa”. Aztán, ahogy jöttek a gyerekek, már szinte hagyománnyá vált a faültetés. A „Sárafa” sajnos kiszáradt. Hangyák lepték el még csenevész szárát, vastag, gyengítő odút rágtak bele, kirágták az „életet” belőle. Nem tulajdonítottunk ennek babonás jelentőséget. Konstatáltuk, majd Sára választott magának másik fát, egy hetvenhat éves fenyőt. A napokban a tavaszi takarítást végeztük az udvaron. Eszter lányom megcsodálta a két szépen gyarapodó diófát s megkért, hagy ültessen ő is diót. Kis kezeivel kaparta ki a gödröt neki, gondosan betakargatta, kis karókkal körülvette, gyermeki hitével megöntözte. Így az „Eszterfa” épp most van születőben.  Egy régen írt haikum jut az eszembe mostan:  „Fát ültettem már.  Várom a gyümölcseit.  Nekem van időm.”     Kocsis József: Diófa  Eltűnt egy fa, nyoma veszett, és most semmi sincs a helyén, csak valami furcsa hiány; diófa volt, tudni vélik sokan, akik a Péter utca felől teljes életnagyságban láthatták; a csúcsát látni lehetett a Mátyás Flórián utca túloldaláról is, a ház fölé magasodott, megszokták, hogy ott van, erre most meg nincs ott, és nincsen sehol, mintha csak káprázat lett volna, pedig emlékeznek rá, szó sem lehet érzéki csalódásról, ott volt az mindig -  ez a vén diófa, ha embernek teremtődik történetesen, a találkozásuk idején méltóságteljes, nagy nyugalmú, szeretni való öregember lehetett volna, ráncokkal szabdalt, mélyen barázdált bőrével tiszteletet parancsoló nagyapó forma öreg, barátságos és megközelíthető, föl lehetett volna kapaszkodni az ölébe, összekucorodva hallgatni a lélegzését, és figyelni csendben, ahogyan lehelete cirógatóan meg-meglebbenti a közeli jószagú dióleveleket; fának teremtődött azonban, és ez nagy jótétemény volt számunkra, mert így ágai közt megbújhattunk, fejünk fölé árnyékot feszített a fullasztó hőség ellen, ha nyár volt, ősszel meg, amikor megrázva ágait kis szelet kavart velük adakozó jókedvében, a lábunk elé hintette koppanó-csörrenő dióit; néhány szemet közülük betakart száraz levelekkel: jusson belőlük a hóolvadás utáni ínséges időkre, meglepetésül -  eltűnt egy fa, odalett végképp (Nem látott valaki egy öreg diófát valahol?) különös ismertetőjele, hogy ágain gyerekek csimpaszkodnak, meghúzódva a tárt karok öbleiben, elvegyülvén megférve békességben más lomblakókkal -  elgondolom, hogy egyik éjszaka, amikor a legsűrűbb az ágak között a sötét, akkor történhetett valami: előbb talán csak néhány levél szabadult el a hirtelen támadt szélben, aztán a légáram szívóereje elragadta sorjában valamennyit, és átemelte a magasabb szomszéd ház tetején a gerincen túlra; később apróbb gallyak szövedékét repítette utána a megdühödött förgeteg; a nagyobb ágak reccsenve szakadtak le, s hogy a vastag törzzsel mi történt, nem tudhatja senki, csak az bizonyos, hogy reggelre már nem volt a helyén, érdesen őrlő fogaival fölmorzsolta az egyetlen éjszakányi sötétség leple alatt eszeveszetten fölgyorsult az idő, és a széthulló morzsákkal, huss, szerterepültek a kert szolgálatkész madarai, a cinkék, verebek, fecskék és rigók nagy csapatokban; lehet az is: a köd szívta magába, ráterült vastagon, gomolyogva, mint a vágott dohányként újságpapírba csavart száraz diólevelek kesernyés füstje, és amikor felszállt, nem volt már alatta semmi, csak valami fanyar illat, anyagtalan emléke a zöld dió keserű szagának, elkeveredve a nedves avar kipárolgásával; meglehet, nem is éjszaka történt, egy havas téli napon inkább: halk hó esett, nedves és kövér pelyhek szálltak az ágak között, előbb az ágvégeken telepedtek meg ringatózva, később nagy, puha fészkeket építettek az erősebb gallyak öbleibe, kirajzolták az ágak vonalvezetését fehérrel, és a törzset is bevonták hóval: olyan lett egészen, mintha az öreg diófa szobra állna ott megformázva hóból, épp úgy, mintha hóember volna, csak éppen hófa volt, állt szikrázva, gyönyörűn, megállott fölötte a Nap; amikor aztán az olvadás ideje eljött, az ágakról gyöngyszemek hullottak alá és széjjelgurultak, és amikorra elolvadt egészen, akkor látszott csak, hogy a hó alatt nem volt semmi a fából, a fás részek fölszívódtak mind a hó kusza rajzolatába -  csak azért is jó volna erről valami bizonyosat tudni, hogy arra, miként lehetne a dolgot visszacsinálni, fény derülhessen; talán a hóval kellene próbálkozni: ha olyan puha és tapadós hó esne megint, hogy abból hóembert lehetne építeni, hatalmasat, akkor hófa építésébe fogni sem volna lehetetlen: életnagyságban volna lehetséges összetapasztani hóból az öreg fa mását, összegyúrni a törzset legelőbb, aztán a lombkoronát tartó ágszerkezetet, ahogyan volt valamikor is, híven őrzi az emlékezet, amikor akár nagyapó formájú, szeretni való öregember is lehetett volna a vén fa, ha történetesen embernek teremtődik - és amikor már fölismerhetővé válnának emberi vonásai, láthatnánk csodálkozva, hogy mintha Horváth Béla öregapánkat formázná, így, öregapósan, miközben tudnánk jól, hogy nincs ezen csodálkozni való igazából, hiszen az a csoda, ahogyan ő most előjött, semmi ahhoz a csodához képest, amikor régen egyetlen nagy fuvintással képes volt ellobbantani a villanyégőt, többször is akár, úgy, hogy kialudt a fénye, csak fújnia kellett rá messziről, igazi csoda volt ez, csalás nem lehetett, hiszen a kapcsolótól gyanakvón messze parancsoltuk, és anyánk vigyázta is nagyon, rajta tartotta a kezét, nehogy titokban elérje s lekattintsa csalárdul; erre nem lehetett módja, mégis folyton kialudt a villanykörte fénye, ahányszor kértük: fölfújta borpiros arcát, eperorra ragyogott, és úgy ragyogott a két nevetős szeme is hozzá, hogy nagyon kellett szeretni, és hiába lett sötét, a ragyogás ezen is átjött, és kirajzolta az alakját, hogy ölébe kapaszkodhassunk s a térdén ülve elmajszolhassuk az összeroppantott héjak közül elővarázsolt friss dióbelet, ami elmaradhatatlan ajándékképpen megjárt nekünk, valahányszor látogatóba megérkezett hozzánk a nagyapánk -  az öreg diófa visszavarázslásának, persze, lehetséges sokkal kevésbé körmönfont módja is, ezt - miután előbb akvarellel próbálkozott s nem sikertelenül - Tibor öcsém eszelte ki: magról kelt diócsemetét vitt haza tőlünk, és elültette azt a Bakonyban meghúzódó tanyájuk udvarán, Jásdon; amikor először kilevelesedett a koronás fácska a ház előtt, oldalra kucorodva, ötvenévesen, öcsém körbefeküdte a csenevész törzset, hogy árnyéka alá egész testével beférjen; mára - ki hitte volna, pedig csak tíz év, ha eltelt azóta - kényelmesen elférünk lombja alatt valahányan, még a hegyi kapaszkodókon megfáradt Suzukinak is jut hely az árnyékában, hogy magát kiszuszogja a visszaindulásig; kedvtelve nézegetjük a vastagodó törzset, fölsandítunk az ágak közé is, latolgatva: hány év kell még, hogy megbírjanak az ágak, ha közébük följutni kedvünk szottyanna, meg persze - mert előrelátó az ember -, hogy szükség esetén hova támaszthatnánk majd akkor a létrát.     Kőművesné Nyáry Márta: Hazaköltöztetett diók  Amikor a hőn szeretett nagynéni Düsseldorfba követte férjét, és kislányait szülőfalujában, vagyis Bánátban hagyta, nem kalandvágyból fogta a bőröndöket, hanem a teli munkakedv, a biztos megélhetést ígérő jövőkép indította útnak.  Pár évig gondtalanul alakultak a dolgok. Nyáridőben hazalátogattak a férjével. Mi, kislányok már akkor Barbie-szerű babát kaptunk és hatalmas Milka csokit. Minthogy nem törődtünk azzal, hogy a csoki papírján a boci lila, azzal sem törődtünk annyira, hogy a nagynéni igazán boldog-e. Bár annak látszott. Szüleim mondogatták is: ,,Ez a Bözsi már másodnapra megszépül, miután hazajön.''  Azután egy őszbe hajló időben, amikor a nagynéni a gyümölcsösünkben sétált, lehajolt pár szem dióért. Melengette, simogatta, szagolgatta őket. És betette olyan földmorzsásan a drága bőrtáskájába. Maga elé mondta azokat a sóhajokat, amelyek a német földön csupán óhajként maradtak meg a szívében: ,,Hiányoznak a kisoroszi diófák, meg ez a sok akác. Hiányzik Kikinda főutcájáról a hársfaillat, és hiányzik a dinnye, a töpörtős kacsasült. Hiányzik a magyar nóta, a magyar szentmise, a kis Szent Teréz szobra a templomból...'' Elvitte a maroknyi diót, hogy a düsseldorfi kertjében egy bánáti diófasort ültessen. Elmondása szerint az ottani kertszomszédja jót nevetett rajta; mondta is, arrafelé diófák nem nőnek. De ő mégis elültette. Harmadnapra a kis kertjéből kutyák kikaparták a magot. Ő dacosan összeszedte. Becsomagolta és hazaküldte, hogy legalább egyet ültessünk el kedvére. Legyen neki is egy fája, ha más egyebe már nem is maradt Kisoroszon. És érdekes, ahogyan aggódott a mára már óriássá nőtt diófáért, olyan gondot viselt szeretett szülőföldjéről. Heti egy alkalommal telefonált, külön takarítást vállalt, hogy tömöttebb zsebbel térjen haza az ajándékozás kedvéért is. Mi meg gyűjtöttük neki az összes délvidéki magyar újságot, vettünk neki könyveket, Gion Nándort, Csépe Imrét és Herceg Jánost nagyon szerette. Sőt egy halom régi Mézeskalácsot is sikerült kéz alól beszerezni a német földön született unokájának.  Arról nem is szóltam, amikor megalakult a VMDK, mennyire lelkesedett. A Hírmondót elküldtük neki, ő meg hazahozott egy hangkazettát magyar hazafias versekkel, dalokkal. Bíztatott, hogy játsszam le tanítványaimnak...  Tervezte, hogy nyugdíjas éveiben hazaköltözik. Mert megpihenni az ősi fészekben lehet, vagy ahogyan ő mondta; ,,Ahol magyarul mondják a Miatyánkot''.  Azután egyszer, útban hazafelé, Bécs környékén baleset érte. Kóma. Hónapokon át hosszú élet-halál harc. Most ott pihen egy távoli ország temetőjében.  Nagynéni után sokáig nem találkoztam olyan emberrel, aki sok száz kilométerre bánáti szülőföldjétől, szinte epekedéssel ragaszkodott volna ősi fészkéhez. Aztán férjem megismerkedett Csonka Sándorral a szajáni plébánián. Elragadtatással beszélt az 1965 óta Párizsban élő, tiszaszentmiklósi születésű magyar emberről, akinek ma is a legfőbb szívügye a vajdasági magyarság sorskérdése. Megismerkedésünkkor nagynénim hazaköltöztetett pár szem diója jutott eszembe, mert éreztem, Csonka Sándor diófái sem Párizsban nőnek az égig, hanem a szurkos bánáti földben.  A legutóbbi találkozásunkkor, ami talán szeptemberben lehetett, Csonka úr halomnyi újsággal tért be hozzánk. Nemcsak a francia és német sajtó velünk foglalkozó példányait hozta el, hanem a Nyugaton, Kanadában és USA-ban megjelenő újságokat is. Pedáns tanuló mintájára pirossal aláhúzta a vajdasági magyarok helyzetével foglalkozó írásokat és mély elemzésbe kezdett a várható, a kiérdemelt és megvalósítható politikai helyzetünkről. Mivel rövid volt az idő, érintette annak lehetőségét, hogy nyugati magyarokat, vagyis azok képviselőit haza kellene hívni egy találkozóra: meg kell beszélni, miként tudnának rajtunk segíteni. Mert a lökés, egy erős szívzörej hiányzik, mondta, és végsőképpen beépülhetne a hétköznapjainkba a kitárulkozás, az egymásért való szorosabb törődés. Önmagunk kis várában, a védőbástyák mögött gubódzunk, jelentette ki mosolygósan. Maga után hagyott néhány nyugati újságot, Wass Albert-verset... Így tett Csonka Sándor, aki a Magyar-Francia Baráti Társaság elnöke, aki a Magyarok Világszövetségének tagjaként szót kér érdekünkben a világban, aki tavaly igyekezett megszervezni néhány rendezvényt Párizsban a vajdasági magyar kultúra ízeiből.  Minap felhívott bennünket. A telefon visszhangzott, ami némiképpen zavart. De amikor Csonka Sándor ízes beszédét meghallottam, valamint lexikális informáltságát a délvidéki helyzetről, nagyon boldog voltam. Arról is értesült, hogy Csókán Jasura Tivadart pappá szentelték. Mondta is, örüljünk hiszen, még gazdagabbak lettünk lelkiekben. És szóltunk a nyári tervekről, amikor Csonka úr bejárja majd Vajdaság falvait, városait. Már most megéreztem, miként hozza majd a derűlátást, a pezsdítő kedvet, az erős támasztékot a nemzeti megmaradásért. A Csonka úr ereje aztán bennünk él egy jó ideig: tervezgetünk, szervezgetünk. De egyszer csak megtorpanunk, mert szellemi állványaink még nagyon gyengék.  De mi itthon vagyunk, és gondot viselünk az idegenbe szakadtak Bánátban terebélyesedő diófáiról.     Lelkes Miklós: Nézőpontok  Egy lusta ember nem törődött diófáival, így azokról ősszel nem dióverő póznák verték le a nagyszemű diókat, hanem azok a szél jóvoltából jutottak le, heverésztek a fűben.  - Kár! Kár, hogy nem minden ember ilyen gondos, derék, varjúszerető ezen a környéken! - dícsérte a kert gazdáját az egyik feketetollas madárvitéz.  A többi varjú egyetértett vele. Vitték a diót, csemegéjüket.  A falun pihenő, "őszölő" bölcselő másként látta a dolgot, így szólt barátaihoz:  - Látjátok, ha már Márton bácsinak nincs is kedve leszedni vagy leszedetni fáiról a diót, legalább odaadhatná a termést másnak. Így az a sok pompás dió mind a varjaké lesz! A többiek bólogattak, helyeseltek, egyetértettek vele.  Kétféle vélemény, de mindegyik okát megtalálhatjuk, ha elgondolkodunk azon: ki mondta, - és miért. Nem csupán dióra, varjúra, valamint emberre érvényes ez a kis történet!     Molnár CS. Attila: Éjközépi látomások...  A diófalevél már hulltában is éppen olyan, akár öregapám öregségtől összezsugorodott kézfeje - gondolja egy éjközépi órán a kettős életű Idegen.  A félálom szivárványos, csalóka vizein hajózik még, miközben hallhatja a dohányszín, holt pergamenkézfejek halk-halovány csörrenéseit a dérliszttel teliszórt, elfehéredett anyaföldön.  A diófalevél már odafönt, az egyre gyérülő lombsátrában is csaknem olyan, akár az én öregapám öregségtől összezsugorodott, bőven erezett keze feje - gondolom magam is szorongva és megdöbbenve eme éjközépi órán kettős életemet elemezgetve-latolgatva...  - Úgyse, mégse ültetek diófát! - jelentette ki venyigevékonyka szomszikám, a csontos Öregember. - Nem ültetek, mert hét esztendő múlva teremne, ám hol leszek én már akkor!  - Ültess te csak diófát bátorsággal! - biztatgatja élete párja, a kérdőjelforma Öregszüle. - Ültessél csak, majd az évtizedek gyümölcseit a fiaink meg az unokáink fogják élvezni. Ha meg életed fonala hosszabbra nyúlna ki, belőle tested köré még fakabátot is szabathatnak majd a maradékok...  - Talán mégis tenéked vagyon igazad - bólogat az Öregember éppúgy, akár ennek a mostani diófának a lemeztelenített lombozata az északi szélvihar beretvája alatt. - Igaz is, miért ne ültetnék diófát? - töprenkedik árnyalak szomszikám még az élet kerítésén innen, avagy túl.  A félálom csalóka vizein, a káprázat és a képzelet fodrain-habjain hajókázom ezen éjközépi órán, ám hervadó kertemből más, egyéb neszek is beszüremlenek hozzám.  A szomszi hatalmas fekete kandúrja zászlóként lobogó farokkal, foszforeszkáló smaragdszemekkel, csontszínű karmokkal gyúrja-karmizsálja a diófám kérgét, látomásszerű bőregér csapong egyre az ágak között, elkóborolt gerle reszkető szárnyakkal telepszik le a lombkoronafészkébe.  És ekkor hirtelen megered az ólmos, jeges eső.  Most nem kíséri égiháború, nem cikkannak kékszínű istennyilák, ez az eső csöndes, áztató, országos, illő az évszakhoz.  - Tudod, csillagom, a fának is van lelke - mondja mélységes meggyőződéssel, homlokát ráncba rántva másik szomszédom, a gölődinszemű ácsmester. - De még a holtnak hitt fának is lelke vagyon, mivel gerendakorában akkorát bír csavarintani magán, hogy kiemelheti még a kőházat is sarkaiból...  Hallgatom továbbra is az éjszaka neszezéseit. Az esőkopogást, a szél neki-nekivaduló nyelvelését kéményemben, kályhám parazsából a szikrák csillagszóró-pattogását, a közeli-távoli kutyák vad vinnyogását.  - Meddig tart még vajon ez a gyötrelmetes éjszaka? - kérdezi tőlem a kettős életű Idegen, az immáron jócskán meghasonlott, hétszernősült cimbora.  - Talán a legelső aranytorkú nagymadár, a kövér kokas kukorékolásáig egészen - felelem az álom mozgóképeivel.  Ezalatt kertemben a diófalevél egyre-másra zörög-börög, akarva-akaratlanul is halottaimra emlékeztetvén...  S akkor egy közeli hajnalhasadtakor reárontott a fagy kaszája, letarolta a meggémberedett rózsákat, le a szépséges krizantémokat, megdermesztette a gömböcskehasú pókokat is.  - Roppant kegyetlennek tűnik ez a kaszavillogás! - állapítja meg az Idegen, a szomszikám pedig átszól a kerítésen:  - Aranycsillagom, mégiscsak érdemes volt diófát ültetnem! - s ekkor bőszen és büszkén fölkukorékol a hajnali aranykokas a látomásszomszédom delejes udvarában...     Molnos Lajos: Csendélet őszidőben  Ősz van újra. Megjött egy újabb őszünk.  Üldögélek a kókadozó kedvű, langyos hangulatú kertben, a hét végi házunk kertjében; ebben a vásárolt, nem a gyermekkori, nem a régi kertben. De hát, kert ez is, falusi kert. Lelkemnek kedvessé a másfélszázévesnél is bízvást öregebb diófa teszi. Üldögélek hát a kertben, az öreg diófa, diófám alatt. Nem kell el-kihúzódnom alóla, ha azt akarom, hogy a puha őszi napfény rám essen, melengessen: vetkeződik az öreg fa, ágai közt így bőven beesik a napfény az alatta üldögélőkre. Sirr-surr... pilinkélnek alá a hatalmas, tenyérnyi, barna diólevelek. Mintha kedvét lelőn, játékosan, rám is ejteget egy-egy levelet a fa. Játékosan, mondom, mert úgy tűnik nekem. Pedighát aligha örömében, játékos kedvében pilinkézteti lefelé leveleit a vén fa, mely mindenegy lehullatott levél híján egyre kopárabb lesz, vénségesebbnek tetsző, már-már csúf is, lehangoló, elszomorító látvány is. De úgy tetszik, diófám nem gondol mindezzel, pergeti leveleit, bölcs-nyugodtan, belenyugvással, nem kapkodva — "végzi" most is a soros teendôjét: a levélhullatást.  Gyermekkoromban vált szokásommá a fák "jellemzése". Akkoriban azt "játszottam", hogy kertünk mindenik fáját hozzáhasonlítottam valakihez: családunk valamelyik tagjához, valamelyik szomszédhoz, rokonhoz, ismerőshöz. Az egyik szilvafát például úgy láttam, hogy "megszólalásig" olyan, mint örökké lótó-futó, perpatvaros, pereszlen nagyanyám. A kertünk végében gubbasztó, vén, szikár, komor-mord tölgyfa "világra" olyan volt, mint a felső szomszédunk, a rideg, szófukar, gyermektelen Józsi bá’. A terebélyes ("nagyszoknyás"), szaporatermésű ribizkebokor kihez is hasonlíthatott volna az én gyermeki szememben máshoz, mint a vélünk átellenben lakó Ágnes nannyóhoz, kinek mesélő szavait éppúgy szerettem, mint ribizkebokrunk vidámpiros-édes bogyóit; s ki mást is formázhatott volna a ribizke mellett terpeszkedő egresbokor, ki mást, mint Ágnes nannyó férjeurát, a szúrós szavú, sörte-bajszú Gergé papót. A kapunk mellett, a kerítésen áthajoló almafa hovatovább egyre inkább édesanyámhoz lett hasonlatos képzeletemben, "ki" mintha mindig-engem-várón hajolna át a kerítés fölött, kitartón, fáradhatatlanul szemlélődve lefelé a Felszeg utcán, avagy felfelé a Bízek irányába, hogy időben és elsőként vehessen észre, mikor a kanyarulatból, hazafelé igyekvőn, előbukkanok...  Úgy rászoktam akkor erre a magamnak kitalált játékféleségre, hogy később is, felnőttként is mindenféle-fajta fát "jellemezni" szoktam. Például néhai Rebi ángyónkhoz hasonlatosnak látok egy kicsit még ma is minden barackfát, miként meggy- és cseresznyefát is. Vagyis: kissé fuzsitusnak, meggondolatlannak, jólelkunek és hiszékenynek is, "akiket" így aztán gyakran érhetnek csalódások, bánatok, fájdalmak. Mert lám, alig sarjadván a tavasz, ezek a kedves és fuzsitus, hiszékony fák máris úgy vélik, hiszik, hogy már nyugodtan, boldogan lehet rügyet hajtani, virágot bontani, hogy aztán ők lehessenek az elsők, akik édes termésükkel megajándékozzák az embereket. És lám, mi lesz nem egyszer is e boldog sietség, hiszékenység és örömszerző igyekezet fizetsége?! Már zsenge virágjában elpusztítja a leendő, a megálmodott zamatos-édes termést egy-egy sunyi fagy. És milyen szomorú s szomorú látvány, édes Istenem, nyár elején, nyárderekán az üresen álldogáló gyümölcsfa!... Az almafa, lámcsak, már sokkal óvatosabb, jobban meggondolja a virágzást, igyekszik nem elsietni, nem elhamarkodni a dolgát, a leendő termés biztonsága végett — s még így is, még eme gondos óvatosság közepette is hányszor, de hányszor megjárja ő is!  Minden kerti fáink közül, nekem legalább is úgy tetszik, legbölcsebb, legmegfontoltabb és legnyugodtabb a diófa, akárcsak nagyapám volt. Nem kapkod, nem siet, nem hiszékenykedik soha. Nyugodtan, türelmesen várja ki a maga virágzásának-virágoztatásának is az idejét. A barackfa, cseresznyefa, de az almafa is már jócskán elhullatta virágját, amidőn a diófa végre "munkához lát": elkezdi szépen rügyeit kibontani, s kivirágoztatni virághoz alig hasonlítható virágait, ezeket a zöld kis hengerecskéket. Ha éri mégis kellemetlen meglepetés ôt is, az már nem az ő körültekintésén múlott-múlik soha, hanem csakis a természeti menetrend felborulásán.  Ide s tova másfél évtizede figyelem ezt az én kedves, öreg diófámat. Még soha nem vétette el a "lépést", még soha nem siette el a dolgát; süthetett a tavaszeleji nap hétágra, komorkodhatott az ég, zimankózhatott a május — ő mindig pontosan tudta, megérezte, mikor van a rügybontás, virágzás ideje. Így hát a termés sem maradott el egyetlen őszön sem. (E mostanin sem marad el.)  Tűnődtem nem egyszer: honnan e bölcsesség a diófában, ez a nyugodt türelem? Az idők tapasztalásai "súgnak" neki? De hát akkor a többieknek, a többi fának miért nem "súg" ez a tapasztalás?...  Ülök a vén diófa, diófám alatt. Bágyadt, langyos ősz vesz körül. Egy idő óta szorongásokat, sunyi-kis bánatokat permeteznek reám az ilyen szelíd, nyárias, nyarat utánzó-alakoskodó őszi napok, mikor szép lassan kiürül a kert is, kiürül a határ is, amikor a dolgok befejeztetnek, a termésen már nem lehet többé "igazítani": azt, annyit és olyat kell begyűjteni, amennyi és amilyen van.  Nézek egy eltájolódott, tétován és céltalanul ődöngő dongót a száraz kórók között, s valami elbúsuló, lemondó, kesernyés hangulat kezd rámderezni észrevétlenül. Aztán elibém táncikál egy hulló diófalevél, még mintha illegne-billegne is egy kicsit játékosan előttem, a kódorgó dongót is eltakarván; aztán földre hull. És alighogy földet ér, máris ott libeg helyette az újabb levél. És így megy ez jó darabig. Mintha tényleg játszana az öreg fa, vagy mintha kitalálta volna, hogy a magányos dongó látványa szomorúsággal tölt el, búslakodó hangulatokkal, s így mindenáron láthatatlanná akarja tenni a céltalanul ődöngőt. Felnézek a diófára. Cseppet sem tűnik sem szomorúnak, sem magányos-elárvultnak csupaszodó ágaival. De hát miért is szomorkodna? — tűnődöm. Az idei esztendőben is megteremte bőven a diót, tikkadt nyári napokon hűs árnyékot adott — szóval, mindent elvégzett annak rendje és módja szerint, s mindent a maga idejében. Most pedig — ősz van, s ennek jött el az ideje: a levélhullatásnak (is). És most ezt végzi; bölcsen, nyugodtan, minden sietség, kapkodás és riadalom nélkül; úgy, ahogy illik. Még mintha mosolyogna is a közeli szilvafán, amely az eleddig egyetlen csípős hajnalt követően szinte kétségbeesetten zúdította földre összes megsárgult-barnult, vagy féligzölden megaszalódott, zörgősre sírült levelét, mintha még emlékét is el akarná felejteni a csapodár nyárnak. Most pedig ott áll kopáran, megcsúfolva, megvénülve s megrémülve is. És mintha szólna is hozzá öreg, bölcs diófám: "Miért ez a riadalom, kétségbeesés, öcskös?".  Szinte magam is riadtan, menekítve kapom el tekintetem a csupasz, hirtelen megcsúfolt-megvénült, levetkeztetett szilvafáról. "Miért ez a riadalom, nekibúsulás, öcskös?..." — egy újabb diófalevél libeg, táncikál előttem játékosan, majd lassan, könnyedén földre hull. Lassan, halkan, könnyedén, akár egy sóhajtás...
	Móra Ferenc: Dióbél királykisasszony  Bimbószájú Böske húgommal nagy vásárt csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körtemuzsikáját. Mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál.  Még azt is a körtemuzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kér többet belőle.  - No - mondom -, én meg nem kérek már a körtemuzsikából.  - Nem is adom, ha kéred is - fújta Bözsike kevélyen a szépen szóló muzsikát.  - No, pedig én tudnék olyant, amiért nekem adnád - évelődtem vele.  - Olyan nincs - rikoltotta a gyönyörű muzsika.  - Hátha olyan babát adnék érte, amilyen még sohase volt?  Már akkor a kezemben volt a drágalátos muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy meg ne bánja a vásárt a gyönyörűm.  No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába.  - No, gyere, bácsim! Nézd meg, hogy milyen babám nincs még.  Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk, még eggyel annál is több. Volt azok közt szolgálóbaba is, kisasszonybaba is, de még bárókisasszony baba is.  - Hej, szegény világ, vetett ágy, mi lesz ebből! - sóhajtottam el magam, mikor Bözsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta.  - Ez a grófkisasszony baba - mutatta be büszkén.  Meghajtottam magam, és azt mondtam a grófkisasszony babának, hogy még olyan szépet sohase láttam, mint ő.  - De már ilyent ne mondj, bácsim! - duzzogott Böske húgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta.  - Ez a hercegkisasszony baba!  Ijedtemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbószájú Böske húgom.  - Csak még királykisasszony babám nem volt - ezt szólta. - Azt adj nekem, bácsim, a körtemuzsikáért.  - Hát majd körülnézek a világban - ígértem meg Böskének, s egész délután törtem a fejem, hol vehetnék én királykisasszony babát. Még tán most is a fejem törném, ha ozsonnára diót nem törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig nagy szemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában.  "Nini, hátha lehetne is!" - ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a fölső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára.  - Így ni, készen volt a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak - biztattam magamat.  A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezd diót be kell pólyázni, egy szem borsót ráerősíteni, annak orrot, szemet, szájat festeni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy diribdarab selyemből függönyt is szerkesszen az ember a kocsijára.  Nem telt bele félóra, már odahúztam az asztalon a babakocsit Böske húgom elé.  - Itt a királykisasszony baba.  Böske kerekre nyitotta a csillagszemét.  - Micsoda királykisasszony ez? - kérdezte gyanakodva.  - Hát dióbél királykisasszony.  - Úgy már igen - nyugodott meg a babák királynéja.  Ez csakugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.     Móra Ferenc: Öreg diófák alatt  Mosolygó egével, langyos szellőivel, csörgő ereivel, menyasszonyruhás fáival, bimbózó virágaival, dalos madaraival nagyon szép az ifjú tavasz. Csupa ígéret, csupa reménység. Csupa bizakodás, csupa vágyakozás az ember lelke.  Szép, szép a tavasz, hanem azért mégis jobban szeretem én az olyan derült őszt, mint ez a mostani. Olyan nyugalom árad el az egész világon, mintha az Isten lelke lebegne felettünk, aki betöltött mindeneket az ő áldásával. Aki nemcsak ígért: adott is, nemcsak reménységet bimbóztatott: gyümölcsöt is érlelt.  Igaz, nem olyan vidámkék most az ég, mint tavaszon, hanem fátyolos a mosolygása, mint az öreg emberé. Álmosan hunyorgat a napocska. Sebaj, rászolgált a nyugalomra, megérlelte tüzével aranyszemű gabonánkat.  Igaz, lustán csacsog, és köddel takaródzik a patakocska, mely az új-malajdoki malmot hajtja. Sebaj, hadd pihenjen el szegény, elvégezte a dolgát. Aranyszemű gabonánkat lánglisztté őrölte, lesz kalács a rácson, ha jön a karácsony.  Igaz, leperegnek virágaink, s úgy ingatják ágaikat a fák, mintha kezüket nyujtanák a búcsúra. Sebaj, kigyönyörködtük magunkat a virágok pompájában, s méhecskéink telehordták mézzel a kaptárt.  Piros gyümölcsüket, édes gyümölcsüket ideadták a fák: hadd pihenjék ki magukat a jövő tavaszig!  Tis is, öreg diófáim, aludjatok szépen. Öreg szemem megnyugoszik derék törzseteken, hatalmas koronátokon, mely annyiszor betakart esőben, napsugárban. Úgy álltok itt, mint őrszemei a falunak, mely alattatok nevekedett. Megvagytok erőben, egészségben, nem hiányzik közületek csak egy, a Matykó fája. Azt kivágtam: belőle faragtam koporsót Malajdoki Mátyásnak, mikor munkás élet, boldog öregség után magához szólította az Úr az égi mezőkre...  Hanem azért nem maradtam magam. Körüllebeg azoknak a képe, akiket szerettem, s körülvesznek azok, akik szeretnek: Új-Malajdok népe.  Aztán van itt még valaki, aki velem van lépten-nyomon, soha el nem marad tőlem. Most is itt hever a lábamnál, s nézi, hogy írok. Csuri, a nádi róka. Oda se néz öreg barátom annak az elkésett sárgarigónak, amelyik Dióbél fájáról rikoltozik rám:  - Kell-e dió, fiú?  Eredj, bolondos rigó, eredj! Nincs már dió se, nincs már fiú se. Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek, hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.  Megírtam az életem történetét, mielőtt a jó Isten pontot tenne utána. Lehet, hogy nem olyan érdekes, mint amilyennek én látom, de egyet meg lehet belőle tanulni: hogy nincs boldogság ezen a földön csak annak, aki embertársait szereti.     Móra Ferenc: Öreg ember, öreg fa  Az öreg diófa alatt legjobban szerettem ülni kisgyerekkoromban, ma sem tudom bizonyosan, miért. Dió nem termett már rajta, már nyár derekán sárga levelek aranyesője pergett le róla, zuzmós, mohos ágain énekesmadárka nemigen pihent meg. Volt nekik hova szállni, virágos bokrokkal megáldott gyümölcsfákkal telis-tele volt az udvarunk.  Hát hiszen nem mondom, nem haragudtam én az almafára se, a császárkörtefákkal meg különösen szerettem barátkozni, hanem azért az én fám mégiscsak az öreg diófa volt. Azt hiszem, azért szerettem, mert én olyan kicsi voltam, ő meg olyan nagy. A legnagyobb az egész kertben. Én ugyan akkor azt hittem, hogy az egész világon ez a legmagasabb fa, és hogy ennek a hegyiből már be lehet látni a mennyországba.  Mindenféle ákombákom is volt belevésve az öreg fa derekába, s én azokon nagyon sokat elnézelődtem. Girbegurba betűk, nagy papmacska-hernyók gyanánt feketéllettek a fa kérgén, s az édesapám mindnyájáról tudott valami történetet. A karjára emelt, ha jó kedve volt, s néha sírva, néha nevetve mutogatta a furcsa bemetszéseket.  - Ezt a szívet én vágtam bele nagy deák koromban. Bele is tört a bicskám. Azt Pista bátyád faragta, emezt meg az Ágneska nénéd. Hát ezt a csillagot látod-e? Azt még nagyapónak az édesapja véste, mikor én akkora voltam, mint te most. Nézd, ott meg egy törött kard van a fába vágva, bilincs van a markolatán. Ezt nagyapó vágta bele, mikor bujdosott a szabadságharc után, mint honvédtiszt.  Édesapámnak ilyenkor mindig könnyes lett a szeme, én meg mindig elnevettem magamat.  - Nem hiszem én azt - csóváltam meg a buksi fejemet.  - Mit, te?  - Hogy azt a rajzot nagyapó csinálta volna. Hiszen az van a legmagasabban. Létrán se érne nagyapó odáig. Hiszen ő is olyan kicsi, mint én vagyok.  - Kis oktondi vagy te - adott barackot a fejemre édesapám.  De én tudtam, hogy nagyon okosan beszéltem, mert nagyapó nagyon kicsi és gyönge volt. Nem is tudott már másképp járni, csak botra támaszkodva. Nem is igen járkált különben, csak üldögélt a nagy karosszékben. Jó időben a tornácon sütkérezett, szeles, esős napokban a kályha mellett. Mióta az eszemet tudom, sohase láttam, hogy dolgozott volna. Csak eregette a füstmacskákat a nagy tajték-pipából, és nézegetett mindenféle régi könyveket, amikbe cifra papirosok voltak raggatva. Ezeket Kossuth-bankónak hívták, és nagyapó igen szerette simogatni őket. Ilyenkor föl is csillogott a szeme mindig, bár máskülönben fáradt és szomorú szokott lenni a nézése. Egyszer hallottam is, ahogy vacsora után fölsóhajtott:  - Pihentető Isten, mikor vetsz nekem ágyat?  És akkor nagyon elcsodálkoztam azon, hogy édesapám is, édesanyám is sírva borulnak nagyapóra, és addig csókolgatják a kezét, míg csak el nem mosolyodik nagyapó.  - Ugyan mért uralják úgy? - tűnődtem magamban. Sehogy se tudtam fölérni ésszel, hogy ugyan miért olyan nagy úr ez a nagyapó. A legnagyobb az egész házban. Mindig őtőle kérdezik meg, mi legyen az ebéd. Mindenki kezet csókol neki. Ha elszendereg, mindenkinek lábujjhegyen kell járni. S a velőscsontból én mindig csak a felét kapom a velőnek, a másik felét a nagyapó pirított kenyerére teszik.  Nekem bizony sehogy se ment a fejembe ez a dolog, s egyszer, mikor az édesapám séta közben azt kérdezte tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ki is mondtam a szívemen valót:  - Nagyapó szeretnék lenni.  - Ugyan miért? - mosolyodott el édesapám.  - Azért, mert az semmit se dolgozik, mégis mindenki az ő kedvét keresi.  Édesapám elkomolyodva nézett rám.  - Hát aztán te azt hiszed, hogy ez nincs rendjén?  - Én nem tudom - mondtam egy kicsit megszeppenve. - Te azt szoktad mondani, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék.  - Igazad lehet - fordult el az édesapám, s hamarosan befejeztük a sétát.  Délben csak hárman ültünk az asztalnál. Nagyapó elkocsikázott valami régi barátjához.  - Most az egész velő az enyém lesz - örvendeztem előre, s csak akkor vettem észre, hogy nekem nem is terítettek. Rózsás kis tányérom, aranyos kis poharam nem volt az asztalon.  - Hát énvelem mi lesz? - kérdeztem hüledezve.  - Te most nem kapsz ebédet, igazságos Mátyás - kanalazta édesapám a leveskét. - Aki nem dolgozik, ne is egyék.  - De én még nem tudok dolgozni - borultam szívszakadva az asztalra.  - Nagyapó pedig már nem tud dolgozni - simogatta meg apám a hajamat. - Belátod már, buksi, hogy milyen oktalanságot beszéltél?  Megszégyenlettem magam, és most már nem esett jól az ebéd, akárhogy unszoltak is. Alig vártam, hogy megcsókolhassam nagyapó kezét. Kérdeztem is, mikor jön haza.  - Mire az öreg diófát kivágjuk, akkorra itthon lesz.  Tán azóta se éreztem olyan fájdalmat, mint akkor.  - Nem engedem, nem engedem az öreg fát! - borultam az apám elé.  - Miért, fiacskám? Levelei úgyis hullóban, ágai száradóban. Ezrivel termette száz esztendőn át a gyümölcsöt, egyet se terem már. Öreg fa nem haszonra való.  - Az öregségéért kell megbecsülni - hajtottam le a fejemet.  Mire fölemeltem, akkorra mögöttem állt nagyapó is, s ahogy a szívére ölelt, szépnek, nagynak, méltóságosnak, égig érőnek láttam, mint az öreg diófát.
	Nehrer Lajos: A hűséges diófa  - Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem a diófa a legkedvesebb fám. Nemcsak azért, mert a legszerényebb valamennyi fa között a kertben, nem kíván permetezést, különösebb törődést, mégis bővebb terméssel hálálja meg, ha száraz időben megöntözik. És minden gyümölcsnél hálásabb a dió, mert egész éven át kitart. A cseresznye, az őszibarack, a szőlő napjai meg vannak számlálva, a dió hűsége azonban megmarad egyik terméstől a másikig, néha még tovább is. Mondhatnám végigkíséri az embert egész életén át.  Nekem gyerekkori karácsonyaink jutnak róla eszembe. Nem mintha nem lett volna más gyümölcs is a fenyő alatt, például narancs meg sok minden más finomság. De a dió is mindig ott volt. Nem hivalkodva. Tartózkodón, mintegy a háttérbe szorulva, de kötelezően ott volt még a süteményben is. Ott se versenyzett a csokoládéval meg a tejszínhabbal, nem, nem volt rá szüksége, hisz olyan természetes volt és nélkülözhetetlen.  A fája meg a mélyen lehajló ágas-bogas lombja, amely alatt oly jó elüldögélni, minden más gyümölcsfától megkülönbözteti. Népes családoknak nyújt árnyékot, s mivel hosszú életű, nemritkán egész nemzedéket ölelnek át dédapástul és unokástul barátságosan lehajló ágai. Régen, mikor még nem hulladékanyagból gyártották a bútort, a kiérdemesült öreg diófa ott maradt a családi körben asztal, ágy meg szekrény formájában. Komoly, mégis meghitt, meleg, barna színével s évgyűrűivel meg gyönyörű erezetével hozta vissza olykor borongósan az elmúlt időket.  Nekem két diófám van. Egyik az udvarban az ajtó mellett, mely még egész fiatalon túlnőtt a háztetőn, s egy másik fiatalabb fa az udvar mélyében. Ennek valóságos sátorformája van a földig érő ágaival. Róla minden évben le kell vágni néhány ágat, hogy járni lehessen alatta. Az öreget nem bántom. Hadd nőjön, terebélyesedjen kedvére, s hozzon minél nagyobb termést. Tavaly nem dicsekedhettem vele, alig másfél kosárnyit adott. Az idén úgy látom, alaposan kipótolja majd, mert fürtökben pompázik rajta a dió, bőséges szüretet ígérve. Nem győzzük majd leverni és összeszedni, annyi lesz a gyümölcse. Miért mondtam el mindezt? Mert ilyenkor az örömömben mindig egy kis bánat is vegyül, mintha egyszerre lennék tanúja születésnek és halálnak, s eszembe jutnak a költő szavai: "Ágas-bogas vén diófaÚgy hasonlítasz az emberre!Minél jobban meg vagy áldva,Annál jobban meg vagy verve."     Schmidt Egon: Búcsúzás  Az öreg diófa utolsó levelét is rég leszaggatta már a goromba őszi szél. Ott hever a sok sárgán megpöndörödött levél a fűben. Furcsán zizegnek, amikor megállok közöttük. Mintha sóhajtoznának.  Nézem a lemeztelenített ágakat, a csupasszá vált gallyakat, amelyek között most már akadálytalanul fütyülhet át a hideg északi szél.  Az egyik ág végén egyetlen szem dió csüng. Himbálódzik a szélben, dacol az ősszel és az elmúlással. Valaha szép zöld köntösét rég levetette már, ráncos csonthéját sötétbarnára áztatták az egymást érő esők és az éjszakák párás, hideg lehelete. Megbújt a levelek között az őszi napsütésben, és elkerülte a hosszú póznát szüret idején, a lombhullás után patirkáló varjak pedig talán nem tudtak hozzáférni a kinyúló ág leghegyén. Pedig a károgó fekete madarak szeretik a diót, őszidőben mindig látom őket zsákmánnyal a csőrükben a mező felé repülni. Ott azután addig csapkodják, addig kalapálják, míg enged a kemény csonthéj, és a varjú hozzájut falatnyi, de jól megérdemelt lakomájához.  Megfonnyadt és sötétpiros színt kapott az árokparti vadrózsa bogyója és a kökény hamvaskék termése is ehető már, amióta a dér végigcsókolta. A bokrok alatt kókadtan hervadoznak a fűszálak, megtört a héjakút büszkén felmagasló szára a parton, és eltűntek a nyáron körülötte hintázó karcsú potrohú, ezüstös szárnyú szitakötők is.  Megyek a tágas réten át céltalanul. Az ősz hangulata, a búcsúzás és az elmúlás üzenete mindenütt megérinti az embert.  Tengeliccsapat húz el mellettem. Hullámvonalban repül a sok tarka madár, meglepi az árokpartot, ahol száraz bogáncsok magaslanak ki a többi gaz közül. Halkan beszélgetve, sárga tollaikkal integetve fejtegetik a bogáncs apró magjait. Néha annyian kapaszkodnak egy-egy szárra, hogy az szinte a földig hajlik a rajta ülő madarak súlya alatt. Azután megriadnak valamitől, egyszerre rebbennek a magasba, és szorosan összetartó csapatban repülnek tovább az árok mentén.  Nagy csapat bíbic repül át felettem. Véletlenül vettem észre őket, olyan szokatlanul némák így őszidőben. Fordulnak egyet a rét felett, már-már azt hiszem leereszkednek, de azután gondolnak egyet és továbbszárnyalnak dél felé. Most látom csak, hogy két hegyes szárnyú lile is repül velük. Útközben találkozhattak valahol.  A rét sarkánál, nem messze onnan, ahol már a mocsár kezdődik, terpeszben álló vastartókon vezetékek húzódnak. Ezek a kemény huzalok minden ősszel és tavasszal valóságos hóhérai a környék madarainak. Amikor a vonulás megindul, tucatszám lehet találni a földön madarakat, amelyek a drótoknak repülve pusztultak el. Különösen az éjszaka vonuló fajok közül szednek sok áldozatot a vezetékek, de a fiatal, még tapasztalatlan gólyák, ölyvek néha fényes nappal is nekirepülnek, és holtan vagy szárnyaszegetten hullanak a mélybe.  Talán száz métert mentem a vezetékek alatt, amikor a vízityúkot megpillantottam. Ott feküdt a fűben, jobb szárnya természetellenesen kinyújtva, csőre szögletében piros vércseppel és felnézett rám. Nem is rémülten már, inkább a mindenbe beletörődök csendes megadásával. Amikor lehajoltam hozzá, erőtlenül oldalt fordult, megpróbált lábra állni, ép szárnyával verdesett egy kicsit, azután megint visszahanyatlott a nedves fűre. Elfelejtette a menekülést, elfelejtett mindent. Nem akart mást, csak megpihenni.  Szegény kis barnatollú vízityúk! Vándorútra készült, valahova a dél-európai mocsarak felé, azután a sötét, csillagtalan éjszakában nekiütközött a drótvezetéknek. Az alig megkezdett vándorút véget ért.  Valahogy elment a kedvem a kirándulástól. Egy nagy kanyarral visszafelé fordultam. A kertek alján az öreg diófát már messziről megláttam. Csupasz ágai ide-oda himbálóztak az egyre erősödő szélben, de a kinyúló szélső gallyról hiányzott a dió, amelyet alig egy órája megcsodáltam. Keresni kezdtem a földön a levelek között, de nem találtam. De leesett-e egyáltalán? A kertek fáin mindenütt varjak üldögéltek, ott sétáltak a felásott ágyások között és az elfonnyadt, oldalra dőlt virágokon. Talán egyiküknek mégis sikerült úgy fordulnia a levegőben, hogy nagy fekete csőrével lekaphatta a diót? Vagy kemény szárnytollaival verte le és nyomban utánaereszkedett a földre még mielőtt eltűnhetett volna a száraz levelek között? az egyik varjú a kerítés oszlopán, kinyújtott nyakkal, hosszasan károgott. A szél egyre erősödött és egy váratlan rohammal kis híján elvitte a kalapomat. Nyögtek, hajladoztak a diófa most már valóban csupasz ágai. A felhők alatt vadludak húztak dél felé. Szabályos V betűjüket nem tudta megbontani a szél. Magasan repültek, kiáltásaik csak foszlányokban érkeztek a földre.     Szecsődi Leó: A diófa és a mogyoróbokor  Nagyon régi időkben történt, amit most elmesélek. Élt egyszer egy vén diófa. Egy dombtetőn állt, gyökerei mélyre lenyúltak a földbe, a környéken terelgető pásztoremberek sem tudták, mióta áll már ott. -- Emberemlékezet óta -- mondogatták, s azt is, hogy talán egyidős magával a dombbal. Ez a dombtetőn álló öreg diófa uralta a tájat. Odafentről nézte, mi történik a lenti síkon, és ahogy egyszer így nézelődött fejedelmi magányában, azt látta, hogy lent a mezőn egy csenevész mogyoróbokor hajtott ki.  Ez még azokban az időkben volt, amikor a mogyorónak nem volt héja. Nem borította az a kemény csonthéj, amit olyan nehéz feltörni, ami miatt manapság nem szabad a fogainkkal próbálkoznunk, mert beletörhet, kalapácsra van szükségünk. Szóval a mogyoró annak idején még csak úgy nőtt az ágak végén védtelenül, a belső magvát kínálva, azt a finom, puha magot, amit megeszünk. Kiszolgáltatottan állt ez a cserje a viharoknak, a madaraknak, amelyek könnyen megcsipkedhették, hiszen nem védte a csonthéja. Még a kukacok sem a diófa felé araszoltak, hiszen a dió kemény héján átrágni magukat fárasztó munka lett volna, hanem a kis mogyorócserjét vették célba, annak gyümölcsét dézsmálták.  Látta a vén diófa, hogy így ez a mogyoróbokor nem sokra viszi. Féltette is szegény rokonát, mert minden nyár végére, kora őszre, mire beérett volna sok-sok gyümölcse, a felét elverte a jég: lepotyogtak, a másik felét megcsipkedték a rigók, a harmadik felét – ha beszélhetünk ilyenről egyáltalán – a kukacok vették “gondozásba”. Elgondolkodott a diófa, hogy mit tehetne, de szomorúan kellett rájönnie, hogy nagyon messzire áll a mogyorócserjétől, ezért aligha tud rajta segíteni.  Később azonban egy ötlete támadt, és az egyik ősszel, amikor a diófának különösen gazdag termése volt, egy szem dióját lehullajtotta az ágról, ami gurulni kezdett lefelé a lejtőn, gurult, gurult le a domboldalon, s végül leért a mezőre, ott is folytatta útját még egy darabon, majd a mogyorócserje mellett egy lyukba belepottyant.  Aztán elközelgett a tél, lehullottak a kései esők, követte őket a korai hó, és leplével betakarta. A dió odalent a föld mélyében álomba merült, tavasszal pedig kicsírázott és növekedésnek indult. Az első évben még gyönge szára volt apró levelekkel, de ahogy teltek az esztendők, lassan akkora lett, mint a mellette levő mogyorócserje. Ekkortájt elegyedtek beszélgetésbe egymással. A mogyoró panaszkodott: – Nézd meg testvér, mi van velem. Nemsokára megöregszem itt a mezőn, és nincs egyetlen épen maradt magom, ami földbe hullva utódom lehetne. Mert látod, jó neked, megvéd az a kemény héj a gyümölcsödön, nekem bizony ilyen páncélom sohasem volt.  Erre a kis diófa így felelt a mogyorócserjének: – Figyelj rám, kezdd el növeszteni a gyökereidet abba az irányba, amerre én állok, és én is elkezdem feléd növeszteni. Amint összetalálkoztunk, megpróbálom átadni neked az erőmet.  Így is történt, a két kis fa gyökerei hétről hétre közeledtek egymáshoz, és egyszer csak két gyökér találkozott valahol mélyen a föld alatt. Ekkor a diófából erő áramlott át a másikba. Képzeljétek el, a következő tavasszal a kis mogyoróbokor azt látta, hogy miután a virágszirmai lehullottak, és gyümölcse érni kezdett, valami világosbarna héj borította minden darabját, ami kezdetben még lágy volt, de egyre keményebb lett. Majdnem olyan kemény, mint a dió héja. Bánata örömre fordult, mert hiába jöttek a rigók, kopogtatták a csőrükkel, fel kellett adniuk a próbálkozást. Ez a mogyoró most nem lesz csemege, gondolták csalódottan. Jöttek a viharok is, s bár néhány szem áldozatul esett, a legtöbb az ott maradt az ágakon. És bizony még a kezdő kukacok foga is beletört a héjába.  A diófa viszont azon a nyáron olyan gyümölcsöket hozott, amiket nem fedett csonthéj, mert átadta az erejét. A gerezdek védtelenül álltak a diófa ágain, a szomszéd fánál kudarcot vallott madarak, s egyéb ellenségek hamar fölfedezték s azt pusztították. Ahogy eljött az ősz, és a mogyoróbokornak beérett a termése, a ő satnyulni kezdett. Elsárgultak a levelei, lehullottak, s a következő tavasszal ki sem nyíltak újból: a diófa elszáradt. Ezt látva a mogyoróbokor elszomorodott, hogy a barátja föláldozta magát azért, hogy őneki csontpáncélba rejtett gyümölcse lehessen.  Miközben búslakodott, egy hang szólította meg. Az öreg diófa, amely még mindig a dombtetőn állt, így szólt hozzá: – Ne búsulj, testvérem, hiszen én, akinek a fiam volt az a kis diófa, ma is itt állok és örülök, hogy segíteni tudtam rajtad. Nézd, ágaim változatlanul a régi gyümölcsöket termik majd, amiknek nem árt vihar, se szél, sem állatok. A fiam átadta neked az erejét, és ezután a világon minden mogyoróbokor és -cserje olyan lesz, mint te. A te utódaid fogják benépesíteni a földet. Örülj ennek!  A mogyorócserje megvigasztalódott, s a kétféle fa leszármazottai mind a mai napig jó barátok.     Várszegi Tibor: Van a kertemben...  Van a kertemben egy nagy diófa, alsó levelei szinte a földet érik. A tűző nap, a legyek és a szúnyogok elől ide szoktam elbújni, mert a diófa természetétől fogva távol tartja a meleget és a bogarakat. Csak könyvet viszek oda magammal, így a diófa alatt olvasni vagy aludni szoktam. A minap arra ébredtem, hogy az akác virágjain gondolkodom. Eszembe jutott, hogy amikor annyira gyerek voltam, hogy még több csillagot láttam az égen, mint a földön embert, nem tudtam, mi az az akácfavirág, mert csak az agacsiról hallottam. És, amikor gyerek voltam, és még nem tudtam, hogyan s miért kerültem az utcára, nem volt szükségem arra sem, hogy ismerjem az agacsi nevet, mert megenni anélkül is tudtam.  A diófa alatt félálomban az is eszembe jutott, hogy írhatnék egy mesét a szegénylegényről, aki néhány kiló diófalevél pálinkafőzőben készített párlatával elmenne a Falanszterbe szerencsét próbálni. A szegénylegény, aki akár lehetnék én is, gyomorerősítő és vérnyomáscsökkentő kapszulákat, no meg rovarriasztó krémet és hűsítő sprayt készíthetne belőle. Hogy próbát tegyen, elmenne a laboratóriumba, ahol a párlatban kimutatná a galluszsavat és az inozitot, az ellagsavat és a juglont, a csersavat és a juglandin-alkaloidát, mert bizony ezek felfedezése nélkül hiába akarna meggazdagodni, a párlatból készült termékeket nem engedélyeznék sem gyógyszernek, sem kozmetikumnak, így megvásárlásukkal nem tudnák vagyonos emberré tenni őt azok, akiknek nem adatott meg, hogy diófájuk legyen. A szegénylegény, aki a Falanszterben a fényszmog miatt még annyi csillagot se látna az égen, mint gyerekkorában, mehetne haza dolgavégezetlenül, ahol ugyanúgy addig élne, míg meg nem halna, mint a Falanszterben.
	Magyarra fordított novellák Ivanka Hergold: Az éneklő diófa  Amikor nagyanyó férjhez ment, az övé lett egy egész hegy.  - Azt kezdesz vele, amit akarsz, ameddig a szem ellát, mostantól kezdve mind a tied - mondta neki nagyapó és mosolygott hozzá.  És micsoda birtok volt az! Pompás legelői voltak, akkorák, hogy ha hátratekintett szénagyűjtéskor, hogy mennyit végzett, az első boglyák közönséges kis vakondtúrásoknak látszottak. Erdei akkorák, hogy ha egyik-másik disznaja kiszökött az ólból, bottal üthette a nyomát, még jó, ha maga is el nem tévedt keresés közben. És gyümölcsösei olyan bőtermőek, hogy gyümölcs mindig volt bennük kora nyártól kezdve az első hóig. Három forrásuk is volt, kettőben a két fia horgászgatott, mindegyik a magáéban, a harmadiknál meg, a domb tövében, a házuk állt. És roppant birtoka mellett volt még egy óriási vén diófája is, melynek lombjai közt éjjel-nappal ott ücsörgött nagyapó. Bizony nem tudta szegény nagyanyó, mi a keserűbb, a zölddió héja, vagy a puszta gondolat, hogy vajon sikerül-e lecsalogatni nagyapát a fáról ebben az életben; eddig még nem sikerült: pedig elmúlt a tél, amikor be kellett fűteni a cserépkályhába, el a tavasz, amikor ki lehetett csapni a birkákat a zsenge hegyi legelőre, a nyár, amikor egymaga kaszálta le a szénát, és el az ősz is, amikor úgy érezte, hogy maga alá temeti a cséplésre váró búza nagyapó nélkül!  Hogy is történt az egész, tépelődött magában nagyanyó utóbb. Ha én azt tudnám, hogyan, és miért, s töprengett tovább szüntelenül, mit jelentsen ez, és, persze, hogy mitévő legyen...  Amúgy eléggé kellemetlen volt az egész... Jöttek a szomszédok: Aggyisten, hogy s mint, szép időnk van, csak kitartson, hát a gazduram merre van? Mondja azt, hogy gazduram biz odafönt kuksol a diófán, harmonikázik és esze ágában sincs többé lejönni onnan?  Úgy történt, hogy egy szép napon egyszercsak eltűnt... Nagyanyó éppen dagasztott... Egyszerűen kisétált az ajtón. Nagyanyónak még meg is fordult a fejében, hogy ez alighanem ő lehet, pedig igencsak halkan lopózott ki... Már javában rakta befelé a kenyeret a kemencébe, amikor a kisebbik fia megrántotta a kötényét:  - Écsanyám, écsapánk fölmászott a diófára...  - Eriggy mán - szidta a gyereket -, hisz az még akkor is morog, ha az asztalhoz kell leülni, nemhogy csak úgy szó nélkül fölmászna a diófára. Azt a fát két ember is alig éri át, majd pont a kurtalábú apátok...Miket nem beszélsz, te imposztor!  Aztán berontott a konyhába a nagyobbik fiú is:  - Gyüjjék má, écsanyám, écsapánk fölmászott a diófára, ott kuksol és vigyorog.  Nem, ez nem lehet igaz, mondta magában, kimegy már, maga jár utána...Hát valóban, ott ült az öreg a diófa hegyében, látta a fapapucsa talpát meg a zöld nadrágját és a vihogó hangját is jól hallotta:  - Mindened megvan, öreganyám, ami a szíved vágya volt! Mi ketten kvittek vagyunk!  Nagyanyónak még a lélegzete is elállt. Mi ütött most egyszerre ebbe a félnótásba?  - Mindjárt kész a friss kenyér, gyere már le, te! - kiáltott rá, merthogy igencsak dühös volt.  - Mindened megvan - hajtogatta az öreg - ami a szíved vágya. Már én többet nem eszek a te friss kenyeredbül, meg a darakásádbul se, meg a más főztödbül se, és beszélni se fogok többet - mondta, aztán elkezdte nyekergetni a harmonikáját, és játszotta rajta attól kezdve éjjel-nappal azt a két trallalát, amit tudott.  Nagyanyó továbbra is kijárt a diófa alá, ó, még sokáig kijárt, hónapokig, annyi mondanivalója volt nagyapó számára. Elmondta vagy százszor, hogy naplopó, hogy soha életében nem is volt egyéb, s most már nem is lesz, hogy ilyen hitvány férjet még nem hordott a föld a hátán és hogy nem is szereti már.  - Annyi baj legyen - szólalt meg egyetlen egyszer nagyapó.  Mire nagyanyó:  - Hát segítettél szénát kaszálni egyszer is? Eszedbe se volt. Segítettél szénát szárítani? Egy fenét! Segítettél a disznókat hajkurászni az erdőben, vagy leölni valamelyiket? Nem biz a! Hevertél a kuckóban, az ördög vinne el...Segítettél learatni a rozst? No, ugye! Csak nyekergetted ezt a vacak hermonikát, azt is olyan gyalázatosan, hogy minden kalákásasszony faképnél hagyott, magamra maradt a sok munka... Segítettél fölszántani, vagy elvetni a hajdinát? Nem segítettél! Ültél a mogyoróbokor árnyékában, oszt törted a mogyorót... Leszedtél te már életedben egyetlen körtét is, úgy, hogy ne magad etted volna meg? Ugye, hogy nem! Két szál szalmát keresztbe nem tettél ebben a házban - mondta most már szipogva - minden rám maradt...  Nagyapa nem szólt semmit, csak préselte a harmonika fújtatóját.  Nagyanyó kezdetben gyapjút tömött a fülébe, meg a gyerekeknek is gyapjút tömött a fülébe, hogy ne hallják, s ne kelljen örökké arra gondolniuk, milyen elvetemült apjuk van.  - Hát écsapánk merre van - feledkezett meg magáról olykor valamelyik gyerek.  - Eh - mondta ilyenkor nagyanyó - imádkoznál érte inkább, te tökfej, hát hol a nyavalyában volna, mint a diófán!  És csak törte, törte a fejét, miért éppen őket veri a sors, hisz gazdagok is, mindenük megvan... Valami jel lehet, vagy mi, tépelődött erősen és szakadatlanul, mitévő legyen, márcsak a gyerekek miatt is, mondta magában, ami engem illet, egy öreggel több vagy kevesebb a háznál... de a gyerekek... valamit csak kéne tenni.  - Nektek kettőtöknek meg - intette a fiúkat -, semmi bámulnivalótok odafönt, megértettétek, az ott fönt a mumus, nem madár, és el ne járjon a szátok mások előtt, hogy hol az apátok!  Nagyanyánk akkor még életerős, gömbölyded, szemrevaló asszony volt, nagyon bántotta a dolog. Mihaszna frátere! És épp velem történik ilyen! Mért éppen velem? Hiszen gyere csak le, te csirkefogó, majd megmutatom én neked! De hát ha egyszer nem jön! Álmatlanul hánykolódott az ágyában, fölverte a béreseket az istállóban, a cselédlányt a padláson, cukkolta a kutyákat, ugassák föl a diófán békésen szendergő nagyapát... Miért? Miért? Rohadt disznó, szidta dühösen, mert hogy nem férhetett hozzá, ó, te vadbarom, rágcsálta elkeseredetten a hajfonatát...És meggyújttatott minden gyertyát, minden petróleumlámpát a házban, majdcsak meglátja az a bitang, ahogy le-föl járkál egy szál fehér rékliben a szobájában, a ház előtt, a diófa alatt...Nagyapa azonban rá se hederített...  Munka persze akadt bőven, s nagyanyánk dolgozott is feszt, a szolgákkal, a gyerekekkel együtt. És mindenük megvolt a házban, több is, mint amennyi kellett: egyre több és több gyümölcs rohadt meg szedetlenül, a birkák sántikálva várták be a telet, és nem volt aki megegye a temérdek mézet, amit a méhek hordtak össze egy odvas fába.  Nem, nem adta fel mindjárt, azt nem lehet mondani... Előbb megpróbálta szépszerivel: odakészített neki egy kis rétest a fa alá, egy kis mézet, némi meleg gyapjúholmit télire, édeskörtét, sonkát, kolbászt... A zsémbelést is abbahagyta.  - Nesze, vedd csak el, aztán gyere szépen haza, ne vacakolj már!  Nagyapánk azonban nem kért nagyanyó jótéteményeiből, egy fia adományt el nem fogadott.  Aztán egy hétig el nem mozdult a diófa alól és egyre hajtogatta:  - Gyere már le, no! Hogy éljek így egy szál magamban, épkézláb férj mellett? És a két gyerekkel nem gondolsz, te istentelen?  Nagyapa azonban szemlátomást nem gondolt senkivel, csak harmonikázott, ha éppen nem aludt vagy énekelt.  Egy napon magához szólította nagyanyánk a szolgákat:  - Gyertek csak, üljetek le, vegyetek kenyeret, meg ami jó falat van az asztalon - kínálgatta őket szívélyesen. A béresek meg a cselédlány ettek-ittak derekasan. Nagyanyánk közben tett-vett a konyhában, ne lássák, milyen nehezére esik az egész.  - Idefigyeljetek, emberek - szólalt meg aztán mégis -, van-e olyan köztetek, aki ne akarna meggazdagodni? Ugye nincs! Nahát, én ezt az egész hegyet odaadom annak, aki lehozza az uramat a diófáról, élve, persze, tudjátok, milyen a falu nyelve, fiatal vagyok még, itt az ember helye mellettem, ha másért nem, madárijesztőnek, nem igaz? Élve, épkézláb lehozzátok nekem és gazdaggá teszlek benneteket!  A béresekben meg a cselédlányban megpezsdült a tettvágy. Hiába no, egy hegy az nem akármi! Sokáig tanakodtak, ez egyik ezzel hozakodott elő, a másik azzal, végül oda lyukadtak ki, hogy nem volna rossz próbát tenni valami helyre fehérnéppel... Jó, rendben van, a nacsasszony igazán gyönyörű, és kívánatos is, persze, de ki tudja, hátha az öregnek megváltozott a gusztusa, mióta odafönn tanyázik a diófán... Mindenesetre nem árt megpróbálni... nem igaz?  A béresek meg a cselédlány akkora tüzet raktak, hogy csak no! Fogadtak egy botcsinálta zenészt, az húzta a talp alá valót, volt ott malac- meg báránysütés, eszem-iszom, nótaszó... Nagyapa oda se bajszolt.  - No, nacsasszony - mondták akkor nagyanyánknak -, mennyék be most kegyelmed a házba, mi pedig megtesszük, amit lehet.  Nagyanyánk alaposan kicsípte magát az estére, így hát szomorúan vonult be a házba és sírva nézte az ablakból, mire mennek a béresek meg a cselédlány a nagy furfangjukkal.  Akkor a legszebb lánynak le kellett vetkőznie. Meztelenül ugrándozott a tűz körül, de a nagyapánk pillantásra sem méltatta. Szótlanul ücsörgött fent a fán és el-elszundított időnként.  Nagyanyónak rég volt ilyen jó álma. No, mondogatta magában, csak túljártam az eszén, nem lehet engem csak úgy... Reggel aztán leforrázva tapasztalta, hogy nagyapánknak esze ágában sem volt lejönni, bármily hízelgő véleménye volt is nagyanyánknak önmagáról. Dúlt-fúlt mérgében, le-föl viharzott a házban, a pincében, belekötött az élő fába is, nem csoda, hogy egy idő után sorra elhagyta minden bérese és szolgálója.  Időközben a gyerekek is fölcseperedtek valamelyest.  - Idefigyeljetek - mondta nekik nagyanyó egy este míg a kályha körül üldögéltek -, látjátok magatok is, hogy nem boldogulok egyedül. Nincs más hátra, nektek kettőtöknek kéne lecsalogatnotok apátokat, az ő kölykei volnátok tán, ha jól tudom... Mindenki itt hagyott, a szomszédok kinevetnek bennünket, hogy a ház ura a diófán lakozik, apátlan árva lesz mindkettőtökből, ha ki nem találtok valamit... Felsóhajtott... - Mintha kezdene már egészen madárformájúvá lenni, nem vettétek észre? Levegőn él meg dión az ördögfajzatja... Ti meg, ha sast, karvalyt vagy kányát le tudtok ütni a fáról, mért ne tudnátok öt is? A ti apátok, nem? Megölni azért nem kell, azt azért nem, vigyázzatok, hogy annyira amennyire, de azért épségben maradjon!  - Vigyázunk, écsanyám, vigyázunk - ígérték meg a fiúk, aztán napokon, éjszakákon át tanakodtak erőst, hogy kéne lecsalni az apjukat a diófáról.  - Écsanyám - döntöttek végül néhány nap elmúltával -, a legjobb lesz ha kegyelmed most egy pár napra elmegy hazulról, majd mi elintézzük a dolgot, ahogy kell, kegyelmedért, meg magunk végett is.  És nagyanyó valóban elment hazulról málnát s gombát szedni.  A két fiú kiment a diófa alá.  Előbb komoly szóval próbálkoztak:  - Écsapám - mondták - nem látja kend, hogy kezd nevetségessé lenni, gyüjjék már le az ég szerelmére!  Odafentről semmi válasz.  - Gyüjjék már le - kérlelték sírva, merthogy gyerekek voltak még.  Fent most megszólalt a harmonika.  - Écsapám - bömbölték immáron - gyüjjék le, mert ha nem, mi ketten megöljük kendet! - És bömböltek tovább és taknyukat a nadrágjukba törölték.  Megint semmi.  - Tényleg megöljük! - mondták és igyekeztek szörnyű ijesztőknek hatni, hisz tudvalevő, hogy egy édesapát nem lehet csak úgy megölni.  - Écsanyánk elmegy a háztól, a szomszédok meg csúfot űznek belőlünk, hogy nem megyünk egyről a kettőre, mert écsapánk odafent kuksol a diófán... Hall kend bennünket, écsapám? - És sírtak, szipogtak és bömböltek odalent.  Föntről egy kis szellő meg némi zeneszó jött csak.  - Akkor pedig most kivágjuk a diófát - kakaskodtak a fiúk. A dió tudvalevően igen kemény fa, a gyerekek meg kicsik voltak még, nemigen boldogultak vele, épp csak belefűrészeltek egy kicsit a háncsába.  - Écsapám - kérlelték - gyüjjék már écsapám, segítsen kend kivágni ezt a diófát, amin kuksol...  Az öreg jót nevetett odafönn és ismét nyekergetni kezdte a harmonikáját.  - Megálljon csak, megbánja kend! Úgyse bírja sokáig, ne reméljen kend ezentúl semmi jót tőlünk, egy jó szót nem kap, annyi szent. Mert mi ketten most elmegyünk a háztól... tudja meg kend... Viszünk magunkkal egy kis kenyeret meg húst és világgá megyünk...Mondja meg kend écsanyánknak, hogy ne féljen, nem halunk éhen... Hát akkor Isten áldja... Most kvittek vagyunk.  Azzal elmentek világgá.  Amikor nagyanyó megjött az erdőből, mindjárt látta, hogy tárva-nyitva az egész ház, mint ünnepnap, meg azt is észrevette, hogy se kenyér, se hús, egy falat se. Sírva fakadt és keserű átkokat szórt nagyapó fejére... Aztán már az átkokból is kifogyott, kifogyott szegény a szóból is.  De a diófáról erre sem jött válasz.  És az udvart lassan fölverte a dudva.  Valahogy ekkortájt történt, hogy egy térítő érkezett a környékre. Nagyanyánk nagyon megörült neki. Rajtam meg az öregen már úgyis csak a Jóisten tud segíteni, mondta, vagy valami jó misszionárius.  Hatalmas templom volt, jókora rét körülötte, és az egész csak úgy feketéllett az emberektől.  Nagyanyó szépen kicsípte magát, s ilyesformán hamar a térítő színe elé kerülhetett.  - Jóuram - kérlelte tisztelettel - segítsen rajtam.  - Segítek, és a Jóisten is megsegít - mondta kegyesen a csuhás férfiú.  - Nem tudom, látott-e már diófát, atyám - tért gyorsan a tárgyra nagyanyó -, a diófa egy borzasztó nagy fa, és azon ücsörög immár évek óta az én hites uram, és nem akar lejönni az Istennek sem, csak hermonikázik odafönn, és se eszik, se iszik, legalábbis úgy látom, és mégsem akar lejönni... Csaltuk már szép lánnyal, mindennel... Nem és nem... Fiaim, szolgálóim sorra itt hagytak, mind elment a háztól, de az én uram csak nem jön le, segítsen, atyám, ha egy mód van rá!  - Megpróbálhatom - hangzott a válasz a csuklya mélyéből -, egy kissé valóban bonyolult az ügy, de azért megpróbálhatom. Tudja mit, öreganyám, holnap korán reggel fölkeresem magukat, aztán majd meglátjuk, mire megyünk...  Nagyanyó rohant haza, felsikálta a konyhát, a bejárati lépcsőt, az egész házat, leszedte a pókhálót még az istálló eresze alól is, felsöpörte az udvart és nem győzött mérgelődni, hogy így fölverte a dudva... Idejön ez az ember, s mindjárt meglátja, hányadán állunk... Ha egyszer ilyen elhagyatott ez az udvar, hogy várja el az ember, hogy csoda történjék benne?  Másnap kora reggel valóban beállított a hittérítő.  - Főzzön kend, öreganyám, egy jó kávét - mondta -, aztán majd meglátjuk, mit tehetünk.  Nagyanyó főzött egy bögre jó árpakávét, közben elsírta, elmesélte, mi történt, hogy történt... Mindened megvan, ami szíved vágya volt, mondta neki az öreg...  - Istenkém, mit jelentsen ez? Fölmászott a fára, és mit neki, hogy más meg beleszakad a munkába... Fogta magát, föl a diófára... és már évek óta le nem lehet csalni... tudja... És nem fogad el tőlem semmit: se kenyeret, se tejet, se italt, se gyümölcsöt, semmit...tudja...és mégis megvan, megél odafönt valahogy... Csak hermonikázik és nem szól egy szót sem... Azt már meséltem, ugye, hogy minden szolgálóm itt hagyott, világgá mentek a gyerekek is, nem szívesen mondom, de már jószág sincs a háznál, mutatóba sem... elbitangolt mind, esküszöm, még a macska meg a patkány, egér is egytől-egyig, atyám, én... én azt hiszem, nincs is már teremtett lélek ebben a házban, csak jómagam...  - No, no, azért ott még nem tartunk, öreganyám - mondta a hittérítő -, hát a Jóisten odafönt? Róla megfeledkezik kend?  - Igaz, igaz - pironkodott nagyanyó -, hiszen dehogy is feledkeznék én meg róla, ha egyszer lesegítené atyám onnan a diófáról az uramat.  A hittérítő kilépett az udvarba.  - Na, hol az a diófa? - kérdezte.  - Ahun e, a lugas mögött - mutatta nagyanyó.  A diófa koronája dús zöldben pompázott, a hittérítő nem látott rajta senkit.  - Tudja mit, öreganyám - mondta -, én bizony nem látok odafönt senkit.  - Na hiszen, majd meghallja mindjárt - kuncogott nagyanyó.  A lombok közt azonban csak a szél neszezett.  - Az csak a szél - mondta szigorúan a hittérítő. - Figyeljen, jóasszony, fontosabb dolgok is vannak ezen a földön a halálnál... Mikor halt meg az ura?  - Dehogy halt az meg, atyám, odafönt kuksol a fa hegyében, és a Jóistennek sem tudom lecsalni... Megtettem már mindent, könyörögtem, fenyegetőztem, mindent, mindent, hiszen tudja, világgá mentek a fiaim, a szolgálóim, a jószág; nem látja, hogy fölverte az udvart a gaz?  - Márpedig én nem láthatok ott embert, ahol csak diófalomb van.  - Na persze - adta meg magát nagyanyó -, kegyelmed tanult ember, kegyelmed csak tudja. Annyit azonban megmondhatok, hogy ha most sem hallja, hogy vihog rajtunk odafönt, jobb, ha szedi is a sátorfáját.  - Bizony én nem hallom - morogta a hittérítő és szedte a sátorfáját.  Kije maradt még nagyanyónak, hogy íme, jószága, gyereke, mindenkije elhagyta?  - Az apjukom - mondta magában -, nem maradt már nekem senkim, csak az apjukom.  És világosan hallotta a harmonikaszót a fáról.  - Hogy lehetsz ilyen szégyentelen, hallod-e, hogy jelet sem adtál magadról, mikor itt volt ez a hittérítő? Segíteni akart rajtunk, te meg úgy tettél, mintha itt sem volnál! Nagyon szépen kérlek...- suttogta -, hallasz egyáltalán?  - Hallak hát - mondta nagyapó -, hogyne hallanálak!  - Akkor elárulod végre, miből élsz odafönt, ha egyszer semmit sem vagy hajlandó elfogadni tőlem?  A diófa azonban csak harmonikázott, és nagyanyó nem tudta, táncra perdüljön-e a gazos udvaron vagy menjen el aludni, merthogy nagyon belefáradt már az egészbe.  Aztán mégis perdült néhányat az udvaron, de a gaz akkora volt már, hogy ettől is csak a bosszúsága nőtt.  - Látod, te mihaszna - küldött egy szemrehányó pillantást a lombok közé -, már táncolni sem tudok.  A diófa meg csak muzsikált, muzsikált.  Aztán az történt, hogy nagyanyó vetett még egy-két dühös pillantást a diófára, majd beleköpött háromszor a markába: na, most megkapod a magadét, gondolta. Majd adok én a hermonikádnak!  Azzal fogta a nyilat, amivel hajdan indiánosdit játszottak a gyerekekkel és nekiszegezte a diófa koronájának. Erős asszony volt, megedzette a sok munka, úgy röppent ki a vessző a nyilából, akár a gondolat, s be, egyenest a lombok közé.  A harmonika nyikkant egyet, hörgött kettőt, aztán tarka, madártollhoz hasonló foszlányok kezdtek hulldogálni a fáról a gyepre.  - Oh - mondta nagyanyó -, oh.  Fordította: Szilágyi Károly   Tisztelt olvasó Kollégám, ennyit tudtam mutatni a diós irodalomból. De a diótémájú művek kimeríthetetlenek.  Továbbolvasásra a Könyvtár könyveit ajánlom elsősorban. Fakultatíve.  De van más ötletem is. Megéheztünk. Nézzük meg, mit ehetünk.
	Könyvtár
	Ha öntelt lennék, mondhatnám, hogy egészen jó kis könyvet írtam a dióról. De ez nem lenne igaz. Tessék megnézni, milyen sokan és milyen jókat írtak a dióról. Tessék megkeresni ezeket a könyveket a könyvtárban vagy az antikváriumban. De tessék sietni, mert ezekre a könyvekre mások is vadásznak!  Ez itt csak egy virtuális könyvtár.
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	Vázlat:  H.H. ter Balkt: Himnusz a diófához (holland)  Jan Brzechwa: Dió (lengyel)  José Chanly haikui (francia)  Louis Codet: Dal a dióról (francia)  Cowley verse a dióról (angol)  ÇORBACIOGLU: Kedves diófa (török)  ÇORBACIOGLU: Diófa voltam (török)  Maximilian Dauthendey: Egy nagy diófa (német)  Armand Got: A dió (francia)  Josef Guggenmos: A diótörő (német)  Heinrich Hoffmann: A diótörő dala (német)  Peter Huchel: A régi parasztok ránk hagyományozták (német)  Maria Jennewein: Az én diófám (német)  Joa művésznevű 62 éves költőnő: A périgordi dióválogatók (francia)  Erika Kiechle: A kis diófa (német)  Jonathan Kneiff: Dióhéj (német)  Dragan Kolundžija: Dió (horvát)  Szergej Kombarov: Anyám diófát ültetett (orosz)  Irina Landesz: A dió. Metamorfózis (orosz)  Sauro Marini: A diófa (olasz)  Lynn Martin: A diófa alatt (angol)  Raphael Montpellier verse a diófácskáról (spanyol)  René de Obaldia: A titok (francia)  Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió (spanyol)  Gérald de Palmas: Megmászni a fákat (francia)  Maurice Rollinat: A három diófa (francia)  Jennifer Sanfilippo: Nyári napforduló (angol)  Andrij Sztojgora: Tejes-viaszos érésű dió (ukrán)  Charles Trenet: Ki van a dióban? (francia)  Pero Zubac: Dió (horvát)  Ismeretlen szerző (német)   H.H. ter Balkt: Himnusz a diófához  Hymne aan de walnotenboom Blijf af van de vruchten van de walnotenboom,  schud niet aan zijn takken en zijn stam,  wie zich de vruchten toeeigent, wie beslag legt,  liefdeloos, die zal het niet goed gaan.  Wie de walnotenboom pijnigt, zal omvallen.  Lang leve de walnotenboom, moge hij leven in vreugde.  Hij is de eenhuizige rijkdragende.  Hem kwaad berokkenen is er niet bij.  Het zegel beschermt hem. Het onverzwakte schild houdt stand.  Niemand steelt van de walnotenboom.  Die het wel doen die zullen zeker inslapen.  Negen kruiden beschermen de walnotenboom.  Fladder weg, ruisende spoken.  Fladder weg, dertien plagen en pijnen.  Es Yggdrasil moet wel een walnotenboom zijn.  Helder zijn in voorjaar en zomer de bladeren.  Blijf met je licht.  ***  **  *      Jan Brzechwa: Dió  ORZECH  Miał pan rejent ze Zwolenia  Twardy orzech do zgyzienia,   Nim go rozgryzł do połowy,  Stracił kieł i ząb trzonowy,   Wreszcie krzyknął: "A to gratka,  Proszę mi poszukać dziadka!"   Przybiegł dziadek siwiuteńki,  Twardy orzech wziął do ręki.   "Opamiętaj się, człowieku,  Nie mam zębów od pół wieku,   Taka sztuka to dla wnuka,  Niechaj służba go poszuka."   Wnuk, wiadomo, był siłaczem.  "Niechaj orzech ten zobaczę."   Wziął go, włożył między szczęki.  "Rzeczywiście, nie jest miękki!"   Po upływie pół godziny  Pot już spływał mu z czupryny,   Wreszcie przerwał ciężką pracę.  "Nie poradzę, zęby starcę,   Ale znam kowala w mieście,  Co ten orzech stłucze wreszcie."   Posłał rejent po kowala,  A już kowal się przechwala:   "Dla mnie to jest rzecz nienowa,  Jestem, panie, z Żelechowa,   A wiadomo, że Żelechów  Słynie z dziadków do orzechów."   Huknął kowal wielkim młotem,  A młot rozpadł się z łoskotem.   Jęknął kowal: "Co za orzech,  Żadna siła go nie zmoże,   Twardy orzech do zgryzienia,  Nie poradzę. Do wiedzenia."   Poszedł kowal, a tymczasem  Właśnie szła wiewiórka lasem.   Do pokoju oknem wpadła,  Orzech zgryzła, jądro zjadła,   O czym rejent jak najprędzej  Spisał akt w ogromnej księdze.     José Chanly két haikuja a diólevélről:  Les feuilles se sont  entendues pour tomber toutes  ce matin, gelée 2  Piteuses les feuilles  du noyer au pied duquel  picore une pie  (A két fénykép a költő felvétele, a haiku illusztrációja.)     José Chanly két haikuja, a költő felvételével. Az első a diólevélen látott lepkéről szól, a második pedig a furcsa diófatörzsről. Valahogy így:  A pillangó egy  múlékony falevélen  ő is úgy, mint mi Furcsa természet  a diófán szomorú  tőkehal képe         Louis Codet: Dal a dióról  J'ai pelé la petite noix  Dont j'ai cassé la coque blanche  Entre deux pierres,  La curieuse coque de bois.  J'ai pelé la petite noix;  On dirait un jouet d'ivoire,  Un curieux jouet chinois.  L'odeur fraîche et un peu amĊre  De ces grands bois  M'a parfumé la bouche entiĊre !  J'ai croqué la petite noix,  Ce curieux jouet chinois.     Cowley verse a dióról:  "The Walnut then approached, more large and tall  Her fruit which we a nut, the gods an acorn call:  Jove's acorn, which does no small praise confess,  T've called it man's ambrosia had been less;  Nor can this head-like nut, shaped like the brain  Within, be said that form by chance to gain,  Or Caryon called by learned Greeks in vain;  For membranes soft as silk her kernel bind,  Whereof the inmost is of tenderest kind,  Like those which on the brain of man we find.  All which are in a seam-joined shell enclosed,  Which of this brain the skull may be supposed.  This very skull enveloped is again  In a green coat, her pericranium.  Lastly, that no objection may remain  To thwart her near alliance with the brain,  She nourishes the hair, remembering how  Herself deform'd without her leaves does show;  On barren scalps she makes fresh honours grow.  Her timber is for various uses good;  The carver she supplies with useful wood,  She makes the painter's fading colours last,  A table she affords us, and repast;  E'en while we feast, her oil our lamp supplies;  The rankest poison by her virtues dies,  The mad dog's foam, and taint of raging skies.  The Pontic king, who lived where poisons grew,  Skilful in antidotes, her virtue knew.  Yet envious fates, that still with merit strive,  And man, ungrateful, from the orchard drive  This sovereign plant; excluded from the field,  Unless some useless nook a station yield,  Defenceless in the common road she stands,  Exposed to restless war of vulgar hands;  By neighbouring clowns and passing rabble torn,  Batter'd with stones by boys, and left forlorn."     ÇORBACIOGLU: SEVGILI CEVIZ AGACI (Kedves diófa)  Sevgili ceviz agaci,  Sevgililerin düşlerine nefes veren gölge oldun,  Çeyiz veren sandik…  Sevgili Ceviz agaci,  Vücudumun ilaci oldun,  Evimin baş taci…  Sevgili ceviz agaci,  Nazim’in şiirlerine, türkülerimize dize oldun,  Masallarin, öykülerin, romanlarin vazgeçilmezi…  Sevgili Ceviz agaci,  Eskiden baltalar ellerinde, uzun ip bellerinde arardilar kesmek için,  Şimdi bulduklari yerde işmakinesiyle geçiyorlar üzerinden.  Sevgili Ceviz agaci,  Işmakineleri emrinde, acimasizlik beyninde,  Saldiriyor kentine, aldirmiyor kendine  Sevgili Ceviz agaci,  Para için kendinden geçenler,  Kendilerini yok ettiklerini düşünmeksizin, senden vazgeçtiler,  Senden vazgeçmeyen Karamanli dedeler, daga taşa seni diktiler, dikecekler     ÇORBACIOGLU: BEN BIR CEVIZ AGACIYDIM (Diófa voltam)  Bir ceviz agaci kesilmiş diyeler  Üç aydan sonra duyalar  Gövdesini odun için kiyalar  O kimsesiz ceviz agacini kim animsar şimdi ‘’  Ceviz Agaci söyler; okuyalim ne söyler :  Ben bir ceviz agaciydim Akpinar Dikmen’de  Kirk yil önce dikmişti beni Kamanli bir dede  Kişin kar suyuyla,yazin güneş işigiyla beslendim  Beş yil sonra Kamanli dedeye ilk cevizlerimi verdim  Önümden toprak bir yol geçiyordu  Gelen geçen insanlar gölgemde dinleniyordu  Yilar geçti aradan,yikildi çevremdeki gecekondular  Dikildi yerlerine kat-kat apartmanlar  Ben sahipsiz kalmiştim yolun kiyisinda  Bir çam agaci vardi yalniz ellim metre uzagimda  Bir gün gövdemin yanina bir levha diktiler  Okuyanlar, burasi pazar yeri olacakmiş dediler  Ayaklarimin dibinden geçen şoseyi  Genişletecekmiş Büyükşehir Belediyesi  Içim ciz etti nedense bilmem  Keserler mi acaba beni dedim kökümden  Birkaç gün sonra korktugum geldi başima  Iş makinelerim başladi çalişmaya  Sonra bir gün hava kararip el ayak çekilince  Geçirdi dişlerini gövdeme koca bir kepçe  Derin bir sizi duydum bagrimda, ahhh!  O anda Kamanli dedenin sesini duydum, vahhh, vah!  Neydi benim suçum anlayamadim  Yaşamak istiyorum diye haykiramadim  Oysa muhtarin evi tam karşidaydi  Muhtar desen yillardan beri varligimin farkindaydi  Bir agaç katliamiydi bu, insanlarin gördügü  Ne güne duruyordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Müdürlügü  Bir metrekarelik bir yer ayirmak çok mu zordu benim için  Yüce Atatürk kaydirmamiş miydi koca köşkü bir agaç için  Fatih buyurmamiş miydi,’’Bir agaç kesenin kellesini keserim!’’  Şimdi sizin yaptiginiz oldu mu ya insan(!) kardeşlerim  Arkadaşim çam agaci yalniz kaldi şimdi, gündüzleri geceleri  Kesilme fermanimi verenlerin yeşili maviyi görmesin gözleri     Maximilian Dauthendey: Egy nagy diófa  Ein grosser Nussbaum  stand wie eine grüne Laube,  ein Weg ging drunter hin im Staube.  ...Und du und ich, wir lehnten in dem  Schatten und teilten mit dem Baum,  was wir im Herzen hatten.     Armand Got: A dió  Étrange oeuf végétal vétu de housse verte,  On dépouille ton brou, te voici blond noyau,  Puis cervelet parfait quand ta coque est ouverte,  Quel esprit dort figé dans l'amande, cerneau  Qui nourrit la lueur du soleil, ce flambeau!  Que l'on te gout en fruit, en huile, o menu crane  Ou bien dans l'eau de noix qui vaut mieux que tisane,  Ta sylvestre saveur, en bouche, se pavane.     Josef Guggenmos: A diótörő  Wer knackt die Nuss?  Nicht der Fritz, nicht der Franz.  Wer kriegt sie entzwei?  Der Nussknacker kann's!  Gut, dass wir ihn haben,  den hölzernen Herrn.  Er zerbeißt die Schale  und schenkt uns den Kern.     Heinrich Hoffmann: A diótörő dala  Lied des Nußknacker  König Nußknacker, so heiß ich.  Harte Nüsse, die zerbeiß ich.  Süße Kerne schluck ich fleißig;  doch die Schalen, ei, die schmeiß ich  lieber andern hin,  weil ich König bin.  Aber seid nicht bang!  Zwar mein Bart ist lang  und mein Kopf ist dick  und gar wild mein Blick;  doch was tut denn das?  Tu kei'm Menschen was,  bin im Herzensgrund,  trotz dem großen Mund,  ganz ein guter Jung,  lieb Veränderung,  amüsier mich gern  wie die großen Herrn.  Arbeit wird mir schwer,  und dann mag ich sehr  frommen Kindersinn,  weil ich König bin.     Peter Huchel: A régi parasztok ránk hagyományozták  Die Bauern überliefern  Die alten Bauern sagen, daß am Binsenbruch  sie eines Tages des Büdners junge Magd gefunden,  die hing, den Rock kreuzweis mit Bast  eng unter den Knien zusammengebunden,  erwürgt am langen Schultertuch,  wippend am niedern Nußbaumast.  Die alten Bauern sagen, daß seit jenem Tag  kein Pferd das Laub des Nußbaums fressen mag,  und daß das Vieh, wenn es im Umkreis weidet,  den giftigen Schatten dieses Nußbaums meidet.  Die Bauern überliefern, daß sommers in dem Tal  die grünen Raupen fressen die grünen Bäume kahl.     Maria Jennewein: Az én diófám  Mein Walnussbaum  Ich hab´ gepflanzt vor 40 Jahr´.  Es dauerte sechs Jahre bis ER erwachsen war.  Heute ist er sehr groß und sehr mächtig -  entwickelt hat er sich gut und prächtig.  Man kann ernten, es ist ein Genuss  so eine Mehlspeis´ von der Wahlnussbaumnuss.  Auch für Eichhörnchen ist die Frucht ein Fest,  und die Vöglein bauen im Wipfel ihr Nest.  Der Igel bedient sich der wunderbaren Nuss -  ein guter Fettpolster ist für den Winter ein Muss.  Ich hab´ es geseh´n und weiß es ganz genau,  er gräbt unter Nachbars Schuppen seinen Winterschlafbau.  Der Baum kann auch für uns´re Gesundheit was tun  und es ist sicher kein Scherz  der Walnussblättertee ist eine Stärkung für unser Herz.  Noch etwas weiß ich zu berichten:  ein Stamperl Walnussschnaps jeden Tag,  darauf soll ich nicht verzichten!  Das alles sind Vorteile und man darf ruhig meinen,  Nachteile hat ER keinen.  Ich freu mich und es ist schön  meinen Walnussbaum anzuseh´n.     Joa művésznevű 62 éves költőnő: A périgordi dióválogatók  Les énoiseuses en Périgord  Quand veint l'hiver, chaque soir,  Pres du feu, laborieuses,  Se groupent les Enoiseuses,  Dans notre Périgord noir,  Que de bavettes l'on taille !...  Ici, tout haut, la, tout bas...  Et si le marteau travaille  La langue ne chome pas.  Pan... pan... crac... crac..., la noix  Presque en mesure et, loquace, ( casse)  Chaque Enoiseuse a son tour  Prend la parole et raconte  Quelque conte  Ou les nouvelles du jour.  Vers la fin de la Veillée  Si l'Hôtesse est avisée  Elle offre du vin clairet  Sans que personne s'en plaigne  En épluchant la châtaigne  Quelqu'un entonne un couplet  Et, toutes, sans crier gare,  Prennent en choeur le refrain.  Apres quoi l'on se sépare  En se disant a demain.  C'est ainsi que chaque soir  En hiver, laborieuses,  Procedent les Enoiseuses  Dans notre Périgord noir.     Erika Kiechle: A kis diófa  Der kleine Walnußbaum  War einmal eine Walnuß klein,  gepflanzt von meiner Großmama.  In einem Töpfchen Erde fein,  und stellt euch vor, was dann geschah!  Die Walnuß fing zu wachsen an,  umsorgt und immer gut gegossen.  Erst langsam, immer schneller dann,  die grünen Blätter munter sprossen.  Ein Jahr hielt er's im Töpfchen aus,  dann wurd es ihm zu eng.  Großmutter dachte: "Ei, der daus!  Sprengt der den Topf, macht's peng!"  Sie gab das kleine Bäumchen mir.  "Ihr habt doch Platz im Garten.  Die Walnuß würde eingeh'n hier,  sie will ins Leben starten."  Dem Bäumchen fiel die Trennung schwer,  die Blätter sahen traurig aus.  Den Winter, dacht' ich, schaffts nicht mehr,  doch ging ich öfter tröstend raus.  Der Frühling kam, die Vögel sangen,  da brachen Knospen endlich auf.  Vorbei war nun mein furchtsam' Bangen,  ein Blättchen winkt zu mir herauf !  Dann wuchs es munter, wurde groß,  ist nun kein kleines Bäumchen mehr.  Fall'n uns bald Walnüss' in den Schoß ?  Ich hoff' darauf und freu' mich sehr.     Jonathan Kneiff: Dióhéj  Walnussschale  Walnussschale, Walnussschale/  du bist der Kelch, meine Sakrale/  du fällst herab in meinen Mund/  falls nicht, dann wohl auf weichen Grund  Walnuss, Walnussschalenrinde/  wohnst nicht in Eiche, nicht in Linde/  Doch bist du Eichhornscharen-Schatz/  in ihren Bauten hast du Platz  Doch platzt das Walnussschalenlager/  kommt schnell herbei ihr kleinen Nager/  Im Schnee zu fischen nach den Rinden/  um hoffentlich den Kern zu finden  Den Kern der Walnussschalenrinde/  des Walnussbaumes gutes Kinde.     Dragan Kolundžija: Dió  Orah Vladeti Jerotiću  1.  Tek kad potamni,  Kao misao,  Ispada iz kola zvezda.  U detinjstvu  Mi smo birali  Između oraha  I svih svetaca  U godini.  Orah na zemlji  I njegova ostavština  Na stablu, slobodnom.  Prikovana za grane,  Ona ostane gore  Koliko joj drago.  2.  Uterao ga je sam bog  U zelenu košulju.  A iz nje izađe  Tek kad zrelo  Razmisli.  Ili ga biĊ vetra,  Ili biĊ Ċoveka  Probudi.  3.  Koliko sam se puta  Peo na orah,  Na vrh oraha.  I ne samo da bih nekom  Od tih plodova  Prodrmao dušu.  Na orah sam se peo  Da bih video  Dragu na njivi,  Ili svetlost,  U daljini.  4.  Draga je moja orah,  A ja sam stara gladnica.  Draga je moja veverica,  A ja sam orah  I ona me odnosi.  Tek kad mi probije kožu  Ispadam iz kola devojaka.  Na nekoj njivi,  Ispucaloj od suše,  Volim doĊekati noć.  5.  Ima oraha  Koje ne možete razbiti  Golim zubima.  Potreban vam je kamen,  A može poslužiti i nož,  Ili svrdlo.  Oljušten,  Orah sja na tanjiru,  Kao žižak.  Možete njim poslužiti svakog  I DubrovĊanina.  6.  U jesen ja ne biram  Između oraha i Velike Gospojine.  Orah je ukras među knjigama,  Venac oĊevine.  Pogledajte ga i niste više  U svojoj sobi,  U svom gradu.  Na nekoj strašnoj meseĊini  KoraĊate ispod svih stabala  Svoga života.     Szergej Kombarov: Anyám diófát ültetett         Irina Landesz: A dió. Metamorfózis       Sauro Marini: A diófa  - Oh Teresina, andamo giů in campagna,  c'Ċ da piantŕ qul'albero de noce  ché 'nté qul vaso nun ce campa piů,  bisogna strapiantalo se no more,  dai famo presto, forza, andamo giů.  - Ma Gino, chi Ċ ch'el pianta st'alberelo ?  Ha deto zio Marcelo de sta 'tenti,  che a piantŕ i noci po' purtate sfiga,  che pňi murě prima de fate vechio,  nun voio che me mori, sa io, miga!  - Nun me dirai che sai supéstiziosa,  penza, st'altr'ano semo 'ntél domila  e te ancora credi a sté sturiele.  Cu' sté robe nun ciň mai perzo tempo,  io credo a quel che toco e a quel che vedo  e nun te voio manco sta a sentě ...  Perň ... io ciň n'idea ... chiama tu madre,  diie se viene in campagna cu' nialtri  che 'ndamo a rispirŕ 'n po' d'aria bona,  e 'ndamo a rinfrescace 'n po' i pulmoni;  diie de preparasse e tirŕ via,  che m'Ċ venuta n'idea drent'al cervelo:  l'albero de noce ... el pianta lia !     Lynn Martin: A diófa alatt  When I face what has left my life,  I bow. I walk outside into the cold,  rain nesting in my hair.  All the houses near me  have their lights on. Somewhere,  there is a deep listening.  I stand in the dark for a long time  under the walnut tree, unable  to tell anyone, not even the night,  what I know. I feel the darkness  rush towards me, and I open my arms.      Raphael Montpellier spanyol nyelvű verse a diófácskáról  Ese nogalillo fino que abanica el aire con sus finas hojas,  arbolito que se cimbrea en mi linde con el aire de Autan.  Piel fina de plata, es la corteza de ese chiquito nogal,  son barquitos en el cielo esas hojas suaves que flotan.  Nueces frescas que promete, que me hacen agua la boca.  Madera preciosa donde las haya, raices, tronco y rama.  Tierra honda, lluvia, aire y sol, seras tronco altivo,  arbol de Jupiter, tan lleno de promesas !lindo nogalillo!  Ay, !no lo vea yo!, cuando seas grande, nogal de verde plata,  ninos mios te arrancaran de cuajo, raices, tronco y rama,  para que sean, nogalillo, muebles, puertas y viga de su casa.  Chiquito a tu lado, ese espino oscuro, qué negro, qué zafio.  ?Quien lo quiere, si caballos y hombres en él nos pinchamos?  !Cortarlo de cuajo!  retonece como una candela de espinas oscuras.  !Tronchadle la rama!  otra sale, mas negra, mas aspera, mas pinchuda.  !y a ver quien puede con lo amargo de tu negra fruta!  La helada solo las doma, para que el mirlo transido, se suba  en tus ramas. Lleno de tus bastas uvas, una cancion te regala,  al pobre sol de enero, que no calienta pero que alegra el alma.  Espino campero, pobre cerca de mi pago, ?quien te ha de querer?  Defensor de bichas, mirlos y conejos, clavos negros les amparan.  ?Quién te ha de querer, quién? tan feo, tan negro y tan chico,  sino pajaros y ratones, y solecito puro de una manana de frio.     René de Obaldia: A titok  Sur le chemin prĊs du bois  J'ai trouvé tout un trésor  Une coquille de noix  Une sauterelle en or  Un arc-en-ciel qu'était mort.   A personne je n'ai rien dit  Dans ma main je les ai pris  Et je l'ai tenue fermée  Fermée jusqu'ŕ l'étrangler  Du lundi au samedi.   Le dimanche l'ai rouverte  Mais il n'y avait plus rien !  Et j'ai raconté au chien  Couché dans sa niche verte  Comme j'avais du chagrin.   Il m'a dit sans aboyer :  "Cette nuit, tu vas ręver".   La nuit, il faisait si noir  Que j'ai cru ŕ une histoire  Et que tout était perdu.   Mais d'un seul coup j'ai bien vu  Un navire dans le ciel  Traîné par une sauterelle  Sur des vagues d'arc-en-ciel!     Gustavo Reátegui Oliva: La nuez completa  Hay mucho ruido y pocas nueces completas  todas muestran su mitad  del centro profundo a la superficie y de ésta  al centro profundo nuevamente es el viaje  dónde estás  a dónde andas  primera nuez completa  esencia de todas las cosas  suave aroma de rosas tempranas  como toda rosa  como la única rosa  si comprendes esto comprenderás todas las cosas  pues una ley universal las rige a todas  el asunto es hallar  la entera  integral  fuertemente unida  nuez completa de la vida  es ése nuestro viaje  olvídate del mapa si así lo quieres  mas no te olvides del tesoro:  la nuez completa de la vida  brilla más que oro.       Gérald de Palmas: Grimper aux Arbres…  Sur la plus haute branche d’un noyer légendaire  L’enfant cale ses hanches puis appelle ses pairs  Le dos contre l’écorce devient tout immobile  S’imprégnant de sa force de son âge tranquille  Il a l’agilité d’un animal des bois  Epris de liberté touchant le ciel du doigt  Grimpant sans respirer dans ses marques anciennes  Jamais peur de tomber juste que la nuit vienne  Dans cet arbre l’enfant se sent le roi du monde  Cet abri tout puissant fait le guet a la ronde  Et s’il étend les bras il pourrait s’envoler  Personne n’entendra tout ce qu’il veut crier  Il aime la distance d’avec la maisonnée  Apprécie l’importance de rester bien caché  Sa place est magnifique le jardin tout en bas  Est bon pour les moustiques il mérite mieux que ça…        Maurice Rollinat: A három diófa  Les trois noyers  Qui les planta lŕ, dans ces flaques,  Au cśur męme de ces cloaques ?  Aucun ne le sait, mais on croit  Au surnaturel de l'endroit.   Narguant les ans et les tonnerres,  Les trois grands arbres centenaires  Croissent au plus creux du pays,  Aussi redoutés que haďs.   A leur groupe un effroi s'attache.  Nul n'oserait brandir sa hache  Contre l'un de ces trois noyers  Qu'on appelle les trois sorciers.   Car, si le hasard les rassemble,  Il fait aussi qu'ils se ressemblent :  Ils sont d'aspect énorme et rond,  Jumeaux de la tęte et du tronc.   Ils ont la męme étrange mousse,  Et le męme gui monstre y pousse.  Ils sont également tordus,  Bossués, ridés et fendus.   Et, de tous points, jusqu'au gris marbre  De leur écorce, les trois arbres  Pour les yeux forment en effet  Un trio sinistre parfait.   Par le glacé de leur ombrage  Ils rendent ŕ ce marécage  L'humidité qu'y vont pompant  Leurs grandes racines-serpent.   Au-dessus du jonc et de l'aune  Leur feuillage verdâtre et jaune  Tour ŕ tour fixe et clapotant  Est tout le portrait de l'étang.   On ne voit que le noir plumage  Du seul corbeau dans leur branchage ;  Et c'est le diable, en tapinois,  Qui, tous les ans, cueille leurs noix.   On dit qu'ils ont les facultés,  Les façons de l'humanité,  Qu'ils parlent entre eux, se déplacent,  Qu'ils se rapprochent, s'entrelacent.   On ajoute, męme, tout bas,  Qu'on les a vus, du męme pas,  Cheminer roides, côte ŕ côte,  Dressant au loin leur taille haute.   Et l'on prétend que leurs crevasses,  Autant d'âpres gueules vivaces,  Ont fait plus d'un repas hideux  Des pâtres égarés prĊs d'eux.   Enfin, tous trois ont leur chouette  Qui, le jour, n'étant pas muette,  Pousse des plaintes de damné  DĊs que le ciel s'est charbonné.   Et chacune prédit un sort :  L'une clame la maladie,  Une autre annonce l'agonie,  La troisiĊme chante la mort.   C'est pourquoi, funeste et sacrée,  L'horreur épaissit désormais  Leur solitude. Pour jamais  On se sauve de leur contrée !      Jennifer Sanfilippo: Nyári napforduló  We dance under the walnut in smock  We curse the Lapwing in gold and white  The veil is placed upon its eyes  Our lake is hidden from his sight  Upon eight legs I draw the circle near  I wept with the twin death in Cremona  They were not veiled from his gaze  My blood was taken from me then  From Veglio I felt the rope  My death shall right this day  Upon a sword of fennel  Dark tombs safe in silence  Beautiful Pilgrim high on her steed  In weathered skin I walk my mountains  With fear and illness it is I they seek  Where is the child of my heart?  Maiden arms the sun turns brown  Mother's wisdom upon my birth  Born under veil and smile  This earth holds my blood and joy  From afar a young Oak taught me      Andrij Sztojgora: Tejes-viaszos érésű dió  Tisztelt ukrán Kollégámtól elnézést kérek, de az ukrán ábécét nem tudtam a gépemre telepíteni. Ezért fonetikusan írtam le a verset.  Po riznomu gorih nazivajut:  Odni jogo greckim jmenujut,  Ta mabut ne vszi pro ce znajut,  Scso gorih scse voloszkim zovut.  Ale scse navit ne szerpeny -  Sztigliszt molocsno-voszkova,  Osz koli nasztupit zsovteny,  Dlja szpozsivannya bude gotovij.  To zs csekati nedovgo bzse nam,  Lito duzse svidko promcsitszja,  V szeredini oceni padatime szam  I na ce varto bude podivitiszja.     Charles Trenet: Ki van a dióban?  Charles Trenet és Albert Lasry zenéjével (1948)  Une noix  Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ?  Qu'est-ce qu'on y voit ?  Quand elle est fermée  On y voit la nuit en rond  Et les plaines et les monts  Les rivieres et les vallons  On y voit  Toute une armée  De soldats bardés de fer  Qui joyeux partent pour la guerre  Et fuyant l'orage des bois  On voit les chevaux du roi  Pres de la riviere  Une noix  Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ?  Qu'est-ce qu'on y voit ?  Quand elle est fermée  On y voit mille soleils  Tous a tes yeux bleus pareils  On y voit briller la mer  Et dans l'espace d'un éclair  Un voilier noir  Qui chavire  On y voit les écoliers  Qui dévorent leurs tabliers  Des abbés a bicyclette  Le Quatorze Juillet en fete  Et ta robe au vent du soir  On y voit des reposoirs  Qui s'appretent  Une noix  Qu'y a-t-il a l'intérieur d'une noix ?  Qu'est-ce qu'on y voit ?  Quand elle est ouverte  On n'a pas le temps d'y voir  On la croque et puis bonsoir  On n'a pas le temps d'y voir  On la croque et puis bonsoir  Les découvertes.        Pero Zubac: Dió  Orah  Zeleno odelo,  ispod kora,  pod korom belo  Ċudo - orah.  Pod tvrdom korom  jezgro skrito.  Sazreva sporo,  razmišlja pritom.  Jer ima jezgro -  ko da mozak glediš.  Otvaraj ga nežno  da ga ne povrediš.     Ismeretlen szerző: Ich stehe unter meinem geliebten Walnussbaum  (Kedves diófám alatt állok) Ich stehe unter meinem geliebten Walnussbaum in der Nacht und betrachte die Sterne.  So oft angesehen und doch immer wieder neu zu entdecken.  Und meine Gedanken schweben davon, begeben sich auf eine Reise.............  Ich sehe ein Mädchen am Fenster stehen. Sie sieht zu den Sternen empor.  Und sie hört etwas dort draußen, fühlt wie ihr Geist zu schweben beginnt.  Sie weint. Sieht die Sterne an, hört die entfernten Stimmen, fühlt die Endlosigkeit, weint und weint. Sie versteht nicht, was sie fühlt......sie ist noch viel zu jung.  Dann wechselt das Bild. Das selbe Fenster, das selbe Mädchen. Aber sie ist älter geworden.  Einer Panik nahe starrt sie aus dem Fenster. Diesmal schaut sie nach unten. Was sie dort sieht, versteht sie nicht einmal ansatzweise. Es sind Spuren dort zu sehen im Schlamm der großen Pfütze. Spuren, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Wenn sie jene Spuren beschreiben sollte, so würde sie sagen, es waren Drachenspuren. Doch sie schweigt, denn ihr gequälter Verstand  stirbt in Einsamkeit.  Und noch einmal wechselt das Bild.  Nun sehe ich eine junge Frau, die in einem nächtlichen Hinterhof um ihr Überleben kämpft.  Alles, was sie in jenem Augenblick weiß, ist das sie überleben muss. Blind vor Wut und Angst schlägt sie ihren Angreifer nieder und rennt los. Sie läuft blind auf einen Garten zu, der hell erleuchtet ist. Sie läuft zum Licht. Springt über den Zaun. Freut sich, dass ihr Verfolger am Zaun hinter ihr zurück bleibt. Und bemerkt in ihrer Blindheit die knurrenden Laute zu spät. Starr vor der erschreckenden, plötzlichen Gewissheit dreht sie sich um. Darum ist er ihr nicht über den Zaun gefolgt. Darum hat er sie in diese Richtung getrieben.  Vor sich sieht sie die gefletschten Zähne eines Rottweilers. Aus den Augenwinkeln kann sie weitere der Tiere sehen. Und sie hört ihn lachen. Alles in Sekunden, doch für sie eine Ewigkeit. Doch was geschieht dann? Unfassbar, wie kann ihr Geist in diesem Augenblick zu schweben beginnen? Sie hört nichts mehr, bis auf das Rauschen des Universums. In diesem Zustand lächelt sie. Die Welt um sie herum existiert nicht länger. Sie sieht nicht, dass die Hunde zurückweichen, auch nicht, dass ihrem Verfolger das Lachen im Halse stecken bleibt.  Sie geht einfach. Und lächelt.  Das Bild schwenkt um. Was ich sehe, tut mir weh.  Sie stirbt. Ihre Augen suchen nach Halt, doch sie finden keinen. Ihre Schreie hallen tief in ihrer Seele wieder und ihre Tränen bedecken ihr verzweifeltes Gesicht.  Keine Kraft mehr, kein Halt mehr, abgeschnitten vom Rauschen des Universums.  Was sie flüstert, kann niemand verstehen, da sie es selbst nicht versteht. „Wer bin ich?“  Dann der Zusammenbruch, eine längst schon Tote, die grau und gebrochen in der Menge verschwindet.  Bildwechsel. Ein Regenbogen zieht sich ein einem kompletten Halbkreis über ihr Haus. In ihrer stillen und abgeschiedenen Trauer beginnt sie wieder zu hören. Das Rauschen des Universums! Sie läuft zum Fenster und sieht einen Regenbogen, der schöner ist, als alles, was sie kennt. Und da taucht auch wieder die Stimme in ihr auf, die schon viel zu lange geschwiegen hat. „Du bist eine Kriegerin, also steh endlich auf und kämpfe!!!“  Die Kriegerin erwacht in eben diesem Augenblick.  Ihr Geist schwebt im Einklang mit dem Universum.  Das Mädchen in ihr sieht die Sterne und die Drachenspuren von damals wieder, und die Frau in ihr beginnt zu wachsen. Auch der Tod kann ein Anfang sein.  ......mein Geist kehrt zurück. Ich habe verstanden.  „Schlaf mein Baum.“

	Magyarra fordított versek Vázlat:  Ana Blandiana: Egy dió annyi, mint négy meleg szoba  William Henry Davies: Nincs idő!  Saša Peršić: Diófák  Jiri Wolker: Mikulás napján    Ana Blandiana: Egy dió annyi, mint négy meleg szoba  Füvekből font,  pecsétnyi levelekkel záros  láncaim maholnap fonnyadtan  lehullnak.  Úgy tör reám a szabadság,  mint a fogvacogás,  és semmivé foszlanak bennem  az addig tanultak.  Ha ki valaha egy dióban élt,  mutogassa meg a cellákat rendre,  melyikben húzhatom meg magam?  A világmindenség úgy is  csak egy hodály, amelyben  birsalma fénye pillog álmosan.  Egy dió annyi, mint négy meleg szoba,  zöldes homályuk illatos nagyon,  csodálkozik egy künnrekedt tücsök -  régi vágyam ily őszi oltalom,  borítson be sok-sok zörgő levél,  s madárrajok örökös nyár felé  verdeső vágyának röpke árnya,  hogy a föld örömeiből majd szabadon  tudjak választani,  álomba ringat egy dió rejtett, parányi ágya.  (Cseke Gábor fordítása)     William Henry Davies: Nincs idő!  Az életnek mi haszna mondd,  Ha egyre hajszol, űz a gond.  Nem állhatsz meg a lombok árnyán  Tűnődni, mint tehén s a bárány.  S nem, nem tudod figyelni, ó jaj,  Hogy mókáz mókus a dióval!  Néznéd, amint a Nap zizegve  Csillagokat hint a vizekre.  Rád villan a szépség szeme,  Táncot lejt, várnod kellene.  Látod kigyúlni mosolyát,  S nem várhatsz, menned kell tovább.  Hogy élhetsz így, szegény bolond,  Hogy egyre hajszol, űz a gond?     Saša Peršić: Diófák  A gesztenyét ugyan ismerem, mi azonban diófáktól övezetten élünk.  Csodálom, hogy a dió milyen rendes.  Termése akkor érik, amikor feltámad a szél.  Termése akkor érik, amikor megéheznek a mókusok.  Termése akkor érik, amikor nagymama kalácsához kell a dió.  Lombja akkor a legsűrűbb, mikor a nap hét ágra tűz.  A diófa mindenre odafigyel..   Ágaiból Noé flottája kél ki, s ahogyan most is,  elbújik a lombban, csak az eső jöttével veszik az útjuk délnek a bárkák,  párat féreg rág ki majd, párat más éhes száj nyel el. A többi hajózik tovább.  Mindegyik saját öble felé. Egy se téved el.  Ama lenti dió sarjadéka a fentinek.   Egyesek szerint: ez a fa a múlandóság tanúja.  Szerintem: ez a fa az örökkévalóság tanúja.  (Danyi Zoltán fordítása)     Jiri Wolker: Mikulás napján  Mikulás van, teljesül a kivánság  utazom haza a gyorsvonattal,  szememmel szelem a tájat mint a sűrű tejeskását,  melyet cukorral s fahéjjal beszórtak teljesen,  újságról, villamosról, utcákról megfeledkezem  a szürke kupéban,  az emberek közt, kik elutaznak vagy megérkeznek,  hogy szívüknek igaza legyen.  A szent estén  vonatunk ablakba tett cipőcske lett.  Mikulás bácsi, ide is jöjj, ne feledd,  hogy e nyugtalan gyerekek is sokat várnak tőled.  Ők útjaikkal át akarják ölelni a földet,  és szándékaikkal az eget.  A hit szavait mondd nekik, s lelj vigasztalni szót,  s kérlek, tegyél piros almát és arany diót  ebbe a Prága-Bohumin vonatba,  s az egész világ vonatába.  (Eörsi István fordítása)

	A DIÓFA ÉS A DIÓ A FESTÉSZETBEN
	A DIÓFA ÉS A DIÓ A FESTÉSZETBEN  Vázlat:  A festőkről  Diós csendéletek  Mi illik a dióhoz?  Igazi csendéletek  Emberek dióval  Diófák, diófás tájképek  Pekándiót, hikoridiót ábrázoló festmények  Mi van a diófa alatt?  A diófa művészi szintű illusztrációi  A feketedió és más diófajok illusztrációi  Hikoridiók művészi rajzai  Lenyomatos technika  És túl a festészeten  Diós címerek  Dióolaj az olajfestészetben  Dióolajjal készült művek  Diófestékkel készült művek  Az európai festészet hagyományaiban a diónak - különösen a csendéletekben - szimbolikus jelentése is van. Elsősorban Krisztust jelképezi, akinek keresztje a hagyomány szerint nagy valószínűséggel diófából készült.  A megtört dió jelképi értelme a keresztrefeszítés. Az emberi testet meg kellett törni ahhoz, hogy Krisztus isteni természete előtűnjön.  Végül - a világításra a középkorban használt dióolajra utalva - a fény jelképe is.  Nem véletlen, hogy sok, más témájú képen alul mintegy mellesleg a diót is megtaláljuk. Nemcsak a hangulat, hanem az átvitt értelem kedvéért is.    A festőkről Tisztelt illusztrátor Kollégám, a festők abban különböznek az illusztrátoroktól, hogy míg Önök a valóságot kívánják visszaadni, a festők mindig saját magukat akarják kifejezni. Bemutatni. Kiállítani és exhibicionálni. Eladni. Gyűjteménybe gyűjtetni. Múzeumba helyeztetni, az örökkévalóság számára.  Szerencsénk van, a dió témáján végig követhetjük egy igazi nagy festő életútját. Hősünk Pieter Claesz (1597-1660), akinek diós csendéletei egy önéletrajzzal felérnek. Huszonnyolc éves korára leszámolt az élettel. Lejárt az órája, leégett a gyertyája, kiürült a koponyája. Egy reménye maradt, a dió, ami nem ürült ki.  Csendélet leégett gyertyával (1625)   Ötven évesen, miután a fenti keserű tapasztalatokon túltette magát, a bor és a sonka felé fordult a figyelme. És az élet gyümölcsei, köztük a dió felé.  A sonka (1647)   Még később már csak a bor maradt. Látjuk, az ezüstserleg is feldőlt. De a dió változatlanul ott van előtte, sőt, már tört is belőle, a tányérra. Festegetés közben abból rágcsál. Isten éltesse sokáig, 1660-ig.  Csendélet borospohárral és ezüsttállal   Tisztelt művész Kollégám, most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy diófás olajfestményeken követhetjük figyelemmel egy művész önkifejezése fejlődésének útját. Nem túlzás, a művész egy zsengéje - zöldje - a zöld diófa. Adam Cope: A diófa   Az érett művész színei az érett sárga színek. Adam Cope: Diófák és szedrek télen   Az őszülő művész pedig már az őszbe, a télbe hajlik. Adam Cope: Diófák és szedrek télen (2), és a legújabb, Diófa télen     Tisztelt Kollégám, diót, diófát csak nagyon kevesen tudnak festeni. Nemcsak tehetség kell hozzá, hanem technika is.  Az olajfestészetről hamarosan lesz egy külön fejezet. Itt csak annyit, hogy nagyon nehéz dolog. És a diófesték? Azt meg beszerezni nehéz, magunknak kell előállítanunk.  A vízfestékkel csak-csak megbírkózunk, az általános iskolában már próbáltuk. Ha sikerül, azt mondjuk, hogy akvarell. De nézzük csak!  Az akvarellfestők nélkülözhetetlen kelléke egy diófából készült vízfestékes doboz. Ilyen nincs mindenkinek. Az akvarellfestők ezért vannak kevesen.   Marad a ceruza?  Dióval, diófával kapcsolatos ceruzarajzokat se mindenki tud rajzolni. Csak akinek tehetsége is van, és van diófából készült ceruzatartója. Amíg nem vásároltunk, vagy nem esztergáltattunk, rajztehetségünket ne is próbáljuk ki, ne fogjunk a rajzoláshoz. Addig nézzük meg, mások mit produkáltak ebben a műfajban.     Akinek rajztehetsége van, még nem biztos, hogy tud diót rajzolni. Többnyire nem tud. Itt van például Allen Jensen, a neves rajztanár diót ábrázoló rajza. Ez volt a tanár úr első rajza. Hát, nem valami sikerült. De becsületére legyen mondva, az első sikertelenség nem törte le, sok tanítványa van.   De diófát tudnak rajzolni a rajztanárok. Annyira, hogy egyikük - névtelenül - a diófa törzsén oktatja a művészeti anatómiát. Sikerrel.   Akinek tehát rajztehetsége van, iratkozzon be egy művészeti iskolába, mondjuk a Nantes-i akadémiára. Ott a hallgatókkal diót rajzoltatnak, nem aktmodelleket. Az olyan uncsi lenne.  Kitesznek a csoport elé egy szem diót, és ki hogy látja, úgy rajzolja le. Ezek a képek következnek.              Csak ha már megtanultunk rajzolni, merjünk belevágni a komolyabb diós rajzokba, metszetekbe.
	Diós címerek A címerfestés nem igazán festészet. Annál jóval gyerekesebb dolog. Adott alakú pajzsra előrajzolt vonalak közti mezőket kell egyszínűre, árnyalatlanul bemázolni.  A címerfestészet, a heraldika nem nélkülözheti a diómotívumot, mert a címergazdák ragaszkodnak hozzá. Igazuk van, kell egy jelkép. Egy igazi. Mert mogyoróbokros címer nem létezik, csak diófás.  Tisztelt heraldikus Kollégám, meg tudja-e mondani, kinek a címere írható le heraldikailag imígy: "Aranysárga pajzsmezőben három szem fekvő zölddió, egyenként hét fekete folttal, amelyekből négy a varrat felett, három a varrat alatt helyezkedik el."   Látom, Ön igazi szakértője a heraldikának, mert egyből rávágta, hogy ez a diófa címerének leírása. Mert a legfontosabb személyiségeknek, a királyoknak, a nemeseknek saját címerük van. A diófának is, a fák királyának.  El ne felejtsem ma, a pápaválasztó konklávé napján, hogy a pápáknak is van címerük. IX. Ince pápa (1591) a diófát választotta.       Magyarországon korunkban fut fel a diós, diófás címerek divatja.  Dióskál, Gyugy és Mernye községek egyaránt ősi szimbólumuknak tartják. Mernye címeréből a jobboldali alsó kék mezőt érdemes megfigyelnünk. Egy diófa áll ott, jelezve, hogy Mernye határában gyakoriak a diófák, és a mernyeiek szeretik, megbecsülik.       Gyód község címerét most szerkesztik. Oklevél először 1511-ben említi a települést, amelynek a középkori múltjáról, tehát arról az időről, amikor magyarok lakták, roppant keveset tudni. A dió köznevünk maradt meg a falujelölő fogalom alapszavában, vagyis az értelme: diófás hely. A helyiek és a környékbeliek többféle változatban is említették a falunevet, amely volt: Jud, Juda puszta és Jid is. A községvezetőség most szerkeszti a címert egy XVIII. századi pecsételő alapján. A diófa és a diólevél jelképként szerepel benne.  És a keleti végek, Milota, Tiszabecs, sőt, távolabb, Erdélyben Algyógy, amely a fajtaként elismert algyógyi diókról is híres:       Franciaország a diófás címerek hazája.  Hautes Alpes megye, azon belül Le Noyer (A Diófa) község:     Lotaringia: Ezüst mezőben egy szál diófa áll, a helység nevére utalva: Nousseviller-les-Bitche   A Loire mentén nemcsak a kastélyok érdemlik ki figyelmünket, hanem Noyer és Nourray helységek is. Ez utóbbi címer az arany diófát mily kevés körítéssel emeli ki!     Francia diófás községek sorban: Franconville (stilizált diófaágakkal, aranydiókkal), Neoules, Noiseau, Saint Martin des Noyers (Diófák Szent Mártonja), Aix-Marseille (az ezüstdiófáival), Saint Martin d'Entraunes és Saint Alban sur Limagnole.              És nézzük meg Nogaret címerét. A helység neve is a dió szóból ered, és a heraldikusok szerint a címer is diófát ábrázol.   Vinay, a Grenoble-i dió fővárosa már nem hagyományos címerpajzsra rajzoltatta címerét.   A német nyelvű vidékek hasonló megfelelői következnek.  Baden-Württemberg tartomány, Nussbach (Diópatak) község, Szent Sebestyén diófához kötve, a második címer ugyancsak Nussbach községé:     Nussdorf (Diófalva) nevű községek egyaránt találhatók az Attersee-nél, a Bodeni-tónál és Ausztriában a Duna mellett. (Ez utóbbi címerben látható három diónak a helység történelmében szimbolikus jelentősége van.)       Nussbaumen (Diófafalva) községek Németországban és Svájcban:     Csehországban Prága nyugati külvárosának számít Ořech (Dió) helység.   Spanyolország  Barjas. Nem elírás, nem borjas, bár a diófa előtt álló tehénről feltételezhetnénk. Dehát spanyol földön vagyunk, a tehén se tehén, hanem bika, amint azt Barjas község címerének heraldikai leírásából tudjuk. Egy biztos, a diófa.   Galícia, As Nogais (A Diófák) község:     Katalónia, Nogués (Diófák) község:   Portugália  Nogueira (Diófa) község:   Olaszország  Noceto (Dióliget) városa:   Puglia, Noci (Dió) község:   Sant'Egidio del Monte Albino-Stemma község:   Nocera de'Pagani község:     Nocera Inferiore és Nocera Superiore községek:     Nocara Stemma község:   Szicíliában Novara város jelképe a város alapítása óta a diófa. Sőt, még korábbról, amikor a város még nem is létezett.  A hagyomány szerint a mai Matrice tér helyén a városalapítást megelőző időben egy hatalmas diófa állott, ami pogány vallási összejövetelek színhelye volt. Egy pogány templom, ahol varázslatokat végeztek. Mint a beneventói boszorkány-diófa alatt, itt is boszorkányok jártak össze. Lakomáikon kenyeret és tojást ettek. És disznón lovagoltak! Éjfélkor az egyik boszorkány éles hangon énekelni kezdett:  "Ventu, forti ventu / portimi supra a nuggia / di Spartiventu"  (Szél, erős szél, vigyél a Spartiventu-i diófa tetejére)  És ez lett a boszorkányok veszte. Mert amikor már sokadszor énekelték ezt, a szél, az erős szél megunta. És olyan viharral jött, hogy a boszorkányokat mind elfújta onnan, a világ négy sarkáig.  Az ezeréves diófát a város templomának építésekor vágták ki, mert ugyanoda épült a templom, ahol azelőtt a pogány szertartások zajlottak. A diófa fájából mindenre jutott. A templom kapuja a boszorkányfából készült, belőle faragták a kórus karosszékeit, a templomi szekrényeket. Amint mindez ma is látható.  A diófa, a város jelképe a régi palotákon, a köztereken, a díszkutakon mindenhol szembeötlik, kőbe faragva.     Végül a családi címerek. Itáliában is, francia nemeseknek is.  Facchinetti Pulazzini család:     A diófáról elnevezett francia családoknak, a Du Noyer-knak is, a Nogaret-knek is.     Ön, tisztelt, diófát szerető Kollégám, a kertjében álló szép fát belefoglalta-e már családi címerébe?
	Dióolaj az olajfestészetben Tisztelt Kollégám, ez a fejezet festőknek, restaurátoroknak, gyűjtőknek és mindazoknak szól, akiknek tetszik egy szép olajfestmény. Azért, hogy értsük is, amit látunk.  Közkeletű festészeti felfogás szerint az olajfestés feltalálását a Van Eyck testvéreknek tulajdonítják.  De 1991 óta, amikor elkezdték a régi festmények alapanyaginak korszerű vizsgálatát, már tudjuk, hogy a dióolaj a legkorábbi festmények festékanyagának oldószere volt. Egyiptomi, ógörög és római kori festményekről ez egyértelműen bebizonyosodott.  A dióolaj festészeti használata tehát igen régi keletű, és a középkorban a 400-as évekből is van rá példa. Ismert volt folyamatosan a középkor folyamán, sőt alkalmazási módjairól maradtak fenn leírások is (Theophilus Presbyter a XII. században).  A reneszánsz nagyjai, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Tiziano használtak dióolajat.  Általános művészeti alkalmazását a XV. századi németalföldi mestereknek köszönhetjük. Már ennek is 5-600 éve. Csúcspontra a németalföldi festészetben jutott, Rubens, Van Dyck és mások festészetében.  Általánosabban az 1400-as évek közepén kezdtek dióolajat használni - lenolajjal együtt - festékhordozóként és kötőanyagként. (Korábban főleg tojással és állati eredetű ragasztókkal dolgoztak a festőművészek.) A színezéket olajban porították és a keveréket használták festékként.  Giorgio Vasari az 1500-as években azt írja "A festők, szobrászok, építészek élete" című könyvében, hogy a dióolaj azért jobb a lenolajnál, mert idővel kevésbé sárgul. A dióolaj - írja - "kihozza a színeket a festők ecsetéből, valódi illatos hígító".  Antonello da Messina (1430-1479) új technikát vezetett be a dióolajos-pigmentes keverék száradásának meggyorsítására, ólom-oxidot főzött a dióolajos festékbe. Receptjét JLF Mérimé írta le (De la peinture a l'huile, Paris, 1830) : "La préparation ressemble a du miel ou de la graisse a demi figée et porte le nom d'oglio cotto (huile cuite). C'est en effet de l'huile de noix cuite a feu doux et contenant en dissolution la plus grande proportion de litharge avec laquelle elle puisse se combiner". Vagyis, a készítmény mézre hasonlít, vagy félig szilárd zsírra, a neve pedig főtt olaj. Valójában lassú tűzön főtt dióolaj, ami a legnagyobb arányban tartalmaz ólomoxidot, amivel kombinálódni képes.  Mint de Mayerne írta 1620-ban, a dióolajat Rubens is használta.  Mark Gottsegen a Festők Kézikönyve első kötetében mint nem sárguló olajról ír a dióolajról, ami gyorsabban szárad, mint a napraforgóolaj vagy a mákolaj.  Pip Seymour a Művészek Kézikönyve második kötetében a dióolajról azt jegyzi meg, hogy a múltban gyakran használták, mert nagyon világos színeket és csillogó fényt ad, szebbet, mint a lenolaj. "Üvegesen fénylő és hosszú időn át nagyon tartós, telíti, mélyíti a színeket." és: "Kissé gyorsabban szárad, mint a mákolaj (3-4 nap)."  Később pedig az impresszionistáknál Monet, Pissaro és Cézanne festményein mutattak ki dióolajat.  Persze, minden, az olajfestészetben használt olaj avasodik idővel, attól kezdve, hogy levegő éri. Ez a természetes száradás része.  Az olajfesték kötőanyaga az olaj (lenolaj, dióolaj, mákolaj). Oldószere szintén tartalmaz olajat.  Lehet az olajjal hígan, lazúrosan vagy mélyfényű hatással dolgozni. Ezt az teszi lehetővé, hogy az olajfestéknek két típusa van: a fedőfestékek és a lazúrfestékek. A lazúrfestékek csak nagyon sok olajos kötőanyaggal készíthetők, ezért bennük szinte lebegnek a pigmentszemcsék. Felfestve őket, nem fedik el teljesen az alattuk lévő foltot, hanem annak színei átvilágítanak az új rétegen, finom színhatást adva. E finom és egységes színhatás érdekében a barokk festők egy meghatározott színnel készítették el az aláfestést, sőt gyakran már az alapozást megszínezték.  Amikor az olaj megszárad, kemény, színes réteg képződik. Ezek a rétegek azonban hamarosan elhalványodnak, mert a festékes olaj egy része beszivárgott a vászonba vagy a fába. Ez a régebbi festmények hibája. Ennek elkerülésére gondos olajfestékes alapozást alkalmaznak újabban.  (Makai Józseftől láttam, hogy a farost-táblát először lenolajjal keni át többször, majd világos - egészen halvány kék - olajfestékkel alapoz. Ahol az alapozás áttetszik, ragyogó, kellemes színhatás tapasztalható.)  Mint az élet annyi területén, a festészetben is jönnek-mennek a divathullámok. Manapság divat a régi nagy mesterek festészeti technikáját újrafelfedezni. A zománcos ragyogást, a lazúrt. Gondoljunk csak a németalföldi mesterekre. És újból igény van olyan festményekre, amelyek technikájukból adódóan is valóban időállók.  A régi olajfestészeti technika két alkalommal szenvedett el nagyobb károkat. Először az 1700-as években, amikor a festőolajokat az addigi pörköléses eljárás helyett elkezdték gőzfürdővel kinyerni az olajos magvakból. Ezzel az eljárással megváltozott az olajok zsírossága, száradóképessége (szikkativitása) és színe is. Gyakorlatilag csak a nevük maradt a korábbi, más nem.  Másodszor pedig 1840-ben, amikor elkezdték gyártani a tubusos olajfestékeket. Ezzel az eljárással egyrészt sztenderdizálták a színeket, másrészt a tubusban nem száradt be az olaj.  A régi mesterek festékeiket maguk állították elő. Nagy gonddal, nagy munkával, sokszor titkos receptekkel. Ennek 1840-től vége szakadt, a technika megváltozott. Ki tudja ma már, egy régi mester az olajfestéke készítésekor mennyi viaszt, mennyi hájzsírt és mire használt!  Le kell tehát mondanunk a flamand és egyéb régi technikákról? Szó sincs róla. Azokkal azonos hatású festékeket készíthetünk ma is. Kis költséggel, kevés munkával, a régi mesterek szintjén. A kulcsszó:  DIÓOLAJ  A festészetben használatos dióolaj főbb technikai adatai:  Fajsúlya: 0,926-0,928 kg/l Nyúlóssá, tapadóssá válik: -13 C°-on Fagyáspontja: -27 C°, ez alatt fehér, szilárd masszává áll össze Forráspontja: 386 C° A dióolaj segítségével festéskor gazdagíthatjuk a színeket, egészen finom színárnyalatokat hozhatunk létre,restauráláskor az eredetihez hasonló megoldásokat alkalmazhatunk, végül ugyanolyan időtálló mázt hordhatunk fel a képekre, mint a régiek.  De egyre azért ügyeljünk. Mindaz a jótulajdonság, amit a dióolajról most írtam, a tiszta dióolajra vonatkozik, ami úgy készül, hogy préselés során nem találkozik a dióhéjjal, a préselésre kerülő dióbél gondos válogatáson esett át. Mert a dióhéj - amint tudjuk - festékanyagot tartalmaz. Hidrojuglon-tartalma juglonná alakul, a juglon pedig színes vegyület, és hozzáköt a különböző szerves anyagokhoz, ezért tartós elszíneződést okoz.  A tiszta dióbélből készült olaj világosan áttetsző, a dióhéjjal érintkezett pedig sárga.  Egyébként is, a dióolajat kétszer szokták préselni. Az első, szűz olaj a legkiválóbb minőségű, úgy étkezési, mint festészeti célra. A visszamaradt pogácsa is hasznosítható még egyszer, a második préselés előtt felmelegítik, így a benne maradt olaj kipréselhető. De ennek már színe van. Ezt használják faanyagok kezelésére, szappankészítésre, stb.  Tisztelt festő Kollégám, akinek nincs otthon dióolajütő berendezése, a kereskedelemben kapható dióolaj minőségében viszont nem bízik, azt ajánlom Önnek, készítsen maga kiváló minőségű dióolajat otthon.  A dióbelet gondosan válogassa át töréskor, héjszemcse, belső válaszfal ne maradjon benne. Törje apróra a dióbelet. Helyezze szűrőre, amiben forrásban lévő víz fölé teszi, és amikor meglágyult, egy darab lenvászonra átöntve, abba becsomagolva háztartási gyümölcsprésben, például asztali szőlőprésben kipréselheti. A legtisztább olajat fogja kapni.  Milyen egyéb olajok jöhetnek még számításba a dióolajon kívül? A lenolaj, a mákolaj, a napraforgóolaj, a kardamommag-olaj (ezt a Földközi tenger vidékén, de Ázsiában is termesztett növényt mi kevésbé ismerjük, ezért a képét mellékelem), végül az olivaolaj.  És vigyázzunk, ne engedjük becsapni magunkat, mert a dióolajat hamisítják. Gyapotmagolajjal, szezámmagolajjal, de főleg a földimogyoró olajával!  A múltban a lenolaj és a dióolaj volt használatos. És - ki gondolta volna - a dióolajnak sokkal nagyobb respektje volt a mesterek körében, elterjedtebben használták. A technika megváltozásával szűnt meg a dióolaj használata.  Az a vád, hogy a dióolaj hosszabb állás után megavasodik, teljesen alaptalan. Elég, ha csak Robert Mermet festészeti oktató tapasztalatára hivatkozom, akinek a gyakorlatában a levegőn tartott dióolaj öt év alatt sem avasodott meg. Persze ehhez jó minőségű dióbélből sajtolt olaj kell.  A másik vádpont sem igaz, mármint hogy a dióolaj rosszul szárad. A dióolaj száradása különbözik ugyan más olajok, például a lenolaj száradásától, és először lassan kezd száradni. De a száradás üteme idővel felgyorsul. Ez, az első látásra hibának tetsző tulajdonság valójában előny, mert a festékanyag teljes tömegében harmonikusan, azonos ütemben megy végbe a száradás, és nem a felület szárad előbb, megelőzve a mélyebb rétegeket. A száradáskor keletkező úgynevezett linoxin-film (nevét a lenolaj száradásáról kapta) szebb és ellenállóbb más olajokhoz viszonyítva.  Mivel a dióolajnak nem a felülete szárad, keményedik előbb, ez a körülmény teszi lehetővé a félbehagyott festmény folytatását, javítását.  Előnye a lenolajjal szemben az is, hogy jóval kevésbé sárgít, valamint lágyabbá teszi a festéket. A színek élnek, vibrálnak dióolajos közegben, az olajfesték száradás során nem repedezik, az olajfestmény repedezése jóval később indul meg, mint más olajok esetén.  De, tisztelt amatőr festő Kollégám, győződjön meg mindezekről Ön is! Cseppentsen olajfestékébe néhány csepp nyers dióolajat, és saját festményein is tapasztalni fogja a festék lágyságát.  És hasonlítsa össze egy mintaként vászonra festett, de mázzal még nem bevont képen két máz egymás melletti felvitelét, egy lenolajosét és egy dióolajosét. Néhány nap múlva, száradás után megállapíthatja, hogy a dióolaj más minőséget produkál. Ezt a kísérletet Xavier de Langlais is elvégezte, és a dióolaj lelkes hívévé vált.  Manapság a festékgyárak nyers olajat használnak. A régi mesterek festékeik készítése során főzéssel készítették elő a dióolajat. Gyantát is főztek bele, és hosszabb időre a napra tették. Így szirupos állagú, borostyánszínű olajat kaptak. Ennek a főzött dióolajnak a tulajdonságai (száradóképessége, stb.) természetesen egészen mások voltak. Például a nagyobb sűrűség miatt a festék gömbölyűbb cseppbe áll össze az ecseten. És a festék színe is ragyogóbb.  A különbség a nyers és a főzött dióolaj megjelenése között még csak nő a festmény megszáradása után. A főzött dióolajjal készült festmény színei zománcszerűen ragyognak.  A főzéssel a dióolaj szikkativitása is növekszik.  Főzzük meg tehát magunk a festményeinkhez használni kívánt dióolajat!  A dióolaj főzéséhez két módszer ismert. Az első szerint egy elektromos fritőzben - amit aztán többé nem használhatunk a konyhában - 120 C°-on három órán át főzzük.  A másik módszer a vízzel elegyes főzés. 1/3 rész víz és 2/3 rész dióolaj elegyét főzzük ugyanígy, de négy órán át.  Megvan tehát a módosított, feljavított alapanyagunk. Ebből készíthetünk festőkencét, retusáló kencét és befejező mázt.  Természetesen a régi mesterek mintájára a festékpigmentet is magunk őrölhetjük meg, ha akarjuk. De akit a sok munka elkedvetlenít, vagy nincsenek természetes pigmentjei, egyszerűbb megoldást választhat. Használatos olajfestékeiből nyomjon ki néhány kisebb csomót vastag, fehér színű itatóspapírra, ami kiszívja belőle az olajat. Aztán egy festőkéssel hozzákeverheti a festékcsomókhoz a főzött dióolajat.  Festészeti célú dióolajok: Maimeri és M. Graham     A dióolajat papírképekhez is használhatjuk, nem igazi olajfestményként, hanem sajátos technikaként, amikor a dióolajban mint oldószerben különböző pigmenteket oldunk, és a hígabb festékkel összefolyó, akvarellszerű hatást lehet elérni. A dióolaj a víznél jóval lassabban szárad, de száradó olaj, ezért ez a technika is érdekes lehet.  És természetesen a dióolajat alapanyagként használhatjuk a különféle festő és retusáló kencék, valamint a befejező mázok készítéséhez. De ezek részleteivel már nem kívánom tisztelt Kollégámat untatni. Csak egy példa: A jobboldali képen balti-tengeri borostyán látható egy üvegben. Annak illusztrációja, hogy egy üvegnyi "germán kence" készítéséhez mennyi borostyán szükséges mint alapanyag. Ezt hőkezelik, stb. És dióolajjal öntik fel, a kence nagyobb része tehát dióolaj.  A velencei olajfestészet külön színfolt az olajfestmények világában. Ott a dióolajat 20 % por-állagú ólomoxiddal keverték, így értek el különleges színhatást.  Kipróbáljuk, tisztelt amatőr festő Kollégám? Szerintem ne próbáljuk ki. Az ólomoxid mérgező, és nem vagyunk akkora művészek, hogy megérné életünket áldoznunk a dióolajos olajfestészetért. Az utókor nem lenne hálás.  Amerikában festők számára készen kapható egy olyan folyadék, ami természetes gyantát, terpentint, dióolajat és ólombázisú szárítót tartalmaz, és ami gyakorlatilag készen áll arra, hogy fénymázként felhordható legyen. (Ez a máz-anyag nem a fenyőfélék gyantáját, hanem afrikai Hymenaea és indonéz Agathis fák gyantáját tartalmazza.)   A festőnek mindössze annyi a dolga, hogy azonos mennyiségű vagy kétszerannyi nyers dióolajjal keveri, és ekkor a készítmény megzselésedik, ecsettel felhordható állagúvá válik. Az üveglapra cseppentett folyadékok közül a baloldali a nyers dióolaj, a jobboldali a terpentines-gyantás keverék. Egyformán folyékony mindkettő.   A hígított készítmény használatával erősödik az olajfesték, gyorsul a festmény száradása, gyakorlatilag másnapra megszárad. A színek teltebbek lesznek, a festmény jobban néz ki.   Maga a zselés állagú fénymáz felhordás előtt halványan áttetsző, sokáig felhasználható, a vele kezelt festményen viszont víztisztára szárad.   A következő képen szembetűnő, hogy a dióolaj és a vásárolt készítmény egyaránt cseppfolyós állagú, keverékük viszont megzselésedett.   Így néz ki a felhasználásra kész zselé állaga.   Gyakorlati bemutató kezdődik a fenti, természetes gyantát, terpentint, dióolajat tartalmazó máz használatára.   Először a kép hátterét vázoljuk fel, majd annak száradása után egyre újabb rétegeket, egyre közelebbi részeket festünk meg.   Ez a technika lehetővé teszi a festmény gyors száradását. Hamarosan tovább dolgozhatunk festményünkön, mielőtt az ihlet elszállna.   Mivel az előző réteg már kemény, az olajfastészetben szokatlan módon vékony vonalakat is festhetünk, amelyek így jól kiemelkednek a háttérből. Más a festmény hangulata, hatása.   Még annyit hozzátennék azért, hogy a dióolaj mint festészeti alapanyag manapság is fejlesztés alatt áll Amerikában. A dióolajat alkidgyantával kombinálják. Ez az emulzió nagyobb szabadságot ad a művésznek, hogy készülő művét menet közben javítsa, mert más alkid-anyagoknál hosszabb idő alatt szárad, és a különböző színű festékek ebben az oldószerben azonos idő alatt száradnak meg.  A dióolaj és az alkidgyanta kombinációjával könnyebb a színkeverés, és a színek zománcszerű fényt kapnak. A festmény felülete tartós, rugalmas, nem sárgul.  Már a volt Szovjetunióban is használták kötőanyagként a polimerizált vagy szintetikus gyantát, mellyel vakolatra, üvegre és vászonra is lehet festeni. Ezzel a kötőanyaggal a festék fizikai és optikai hatásának jelentős javítását érték el, állandóbbá, lazúrosabbá s ugyanakkor tüzesebbé tették. Az alap nem repedezik, s a festék átütését is kiküszöböli.  Az olajfesték - benne a dióolaj - lehetőségei előtt még komoly távlatok vannak.  Olajfestékes festés után az ecset tiszta dióolajban öblítendő, majd szappanos vízzel mosható tisztára.  Úgy veszem észre, sikerült nagyjából meggyőznöm tisztelt Kollégámat a dióolaj előnyeiről, egyedül az avasodás témakörében maradtak kétségei, mert még emlékszik a dióolaj konyhai felhasználása témakörében olvasottakra, ahol sokszor kijelentettem, hogy a dióolaj gyorsan avasodik.  Az ellentmondás feloldására mondom el, hogy természetesen más hatása jelentkezik egy avas dióolajnak a gyomorban, és máshogy hat a festmény száradása során. Az előbbi veszélyes, az utóbbi kellemes. Mert ha más növényi olajokkal hasonlítjuk össze, a dióolaj a festményen sokkal lassabban avasodik, mint az oldószerként manapság leginkább használt lenolaj. A száradás minden növényi olajnál avasodással jár, mert az avasodás az olaj oxidálódása a levegőn.  Festészeti szempontból a dióolaj az üvegben, a tubusban egy évig frissnek tekinthető, a lenolaj pedig csak mintegy a feléig. Az avasodás időbeni elhúzódása a dióolaj kémiai összetételétől függ. Mivel nagyobb arányban van benne többszörösen telítetlen linolsav és linolénsav, mint versenytársaiban, több idő kell a kettős kötések telítéséhez.  Ami a dióolajban értéktöbbletet jelent más olajokhoz képest az emberi szervezet szempontjából, az ugyanúgy értéktöbblet az olajfestmények számára is.  Egy másik lehetőség a dióolaj mint művészfesték alapanyag továbbfejlesztésére a dióolajos festékek szilárd anyagokkal történő dúsítása. A következő képen látható festék úgy készült, hogy a dióolajos festékbe márványport kevertek. Sűrűn folyó anyagot kaptak így. Plasztikus, durva hatás érhető el általa.   Mint az élet annyi más területén, a dióolajos olajfestészetben is erős kínai nyomulást figyelhetünk meg. De mint minden más esetben, itt sem árt az óvatosság.  A kínai "dióolaj" nem biztos, nem garantált, hogy valódi dióolaj. A kínafa és más fák olaját tartalmazhatja. Ezzel nem azt mondom, hogy rossz, de tulajdonságai nagyon eltérnek a valódi dióolajtól. Mert híresek a kínai festmények, amelyek alapozásában, a papír-alapanyag impregnálásában és még annyi másban szerepet kapnak ezek az olajok, de biztos, hogy nem azt a hatást fogjuk elérni a használatukkal, amit az európai nagy mestereknél annyira megcsodáltunk, és aminek manapság a nyomába se léphetünk, amióta dióolajos festékeik receptje már nincs meg.    Dióolajjal készült művek Ilyen szép képeket lehet dióolajjal készíteni, mint Viviana I. Castano Ősz című olajfestménye.   Vagy olyan csúnyákat, mint Karl Mullen 2003-ban készült képei papíron, dióolajjal, természetes pigmentekkel. A képeknek nincs címük, áruk viszont van: 1000 $/db. Drága a dióolaj.              Persze, a mutatott képeknél szebbek is festhetők dióolajjal. Biztatnám is rá tisztelt amatőr művész Kollégámat.
	Diófák, diófás tájképek Sarkis Antikajian: Diófák tavasszal, Diófák ősszel     Balla Béla (1882-1965): Öreg diófa   Samuel Birmann (1793-1847): Diófa Wilderswil-ben     Samuel Birmann: Széthasadt diófa Wilderswil-ben   Jana Botkin: Dióskert (ceruzarajz)   Elizabeth Bradford: Az öreg diófa. Álom és metafóra. (feketedió)   Bernard Brussel-Smith (1914-1989): Dióskert (színes fametszet)   David Carr: Szőlő, olajfa, diófa a Marina-farmon   Egy diófás városkép. Chittick: A Dió utca ősszel   Marylin English: Dióliget (tinta)   Fernando Fader: Diófák és felhők   Isabel Frías: Magányos diófa   Giovanni Giacometti (1868-1933) (Svájc): Diófa (1908)   Samia A. Halabi (Palesztina): Fiatal olajfák és egy diófa   Francis Hamel: A diófa 1, 2 és Diófa olvadó hóban (olaj, fatáblán)      Henri Joseph Harpignies: Az öreg diófa (19. sz.)   Robert Hobhouse: Diófa   Valerie Hoffmann: Diófa   Amanda Houston: Dióliget naplementében (pasztell)   Igmándy-Schranz Emil: Kert télen   Kang Yu-yi kínai geológiai-művészeti (ilyen festészet is van, ha nem tudtunk is róla) festő: Vad diófák völgye a Tien-Shanban   Michel Kikoine: Diófák a mezőn   Sylvia Plimack Mangold: A diófák (színes fametszet, 1985.)   Robert Marchessault: Diófa Sabatopsdnál   Andrew Martin (1923-1997): Két feketedió fa (1986)   Menyhei Szabolcs: Kis diófa (diófapác)   Malgorzata Mielczarek: Diófa az iskolám közelében   Nancy művésznevű festőnő: Diófa koratavasszal (az eredeti olajfestmény és két részlete)     Jill Newman: Aktivisták védenek egy diófát   Robert Patierno: Feketedió fa korai hóban   Petz József: Diófa (pasztellkréta)   Camille Pissarro: Nagy diófa az apátságnál (1875)   Camille Pissarro: Nagy diófa Eragnyban (1892)   Camille Pissarro: Diófa tavasszal (1894)   Camille Pissarro: A nagy diófa reggel Eragnyban (1901)   Camille Pissarro: Diófa és almafák virágzásban Eragnyban   Natalja Plisjuk: Öreg diófa (2008)   Evelina Popilian: Öreg diófa   Tatjána E. Pouzanova-Galatch: Diófa   Szemjon Prohorov: Diófák a hegyekben   Cynthia Scontriano Schildhauer: Diófa íriszekkel   Chris Shanks: Diófa (fametszet)   Alfred Sisley: Napon alvó diófák, korai októberi nap   Alfred Sisley: Diófa a Tomery-mezőn   Alfred Sisley: Szilva- és diófák tavasszal   C. Stevenson: Diófa Franciaországban   Szang Weidong (Kína): A Dawa diófa   Ráhil Szolomonovna (Üzbegisztán): Öreg diófa alatt   Valerij Mihajlovics Szürov: Diófa ellenfényben   Takács Péter: Öreg diófa   Tom Vieth: Diófák és őszi mezők   Diane Widler Wenzel: A feketedió kertje (gouache papíron)   Susanne Wind: Búzavirág és diófa (tempera)   Ismeretlen amerikai művész: Diófák   Ismeretlen kínai művészek diófás képei:     Charles L'Heureux: Feketedió fasor   Ismeretlen cseh művész: Feketedió fa az opavszkói parkban     Pekándiót, hikoridiót ábrázoló festmények Ó, nagyon amerikai stílusúak!  Carolyn Bates: Pekándió-szüret   Gloria Billand: Vad pekándió-fák   Ronald Murray: Pekándió-szedők   M. Elizabeth Price (1877-1965): Shellbark hickory fa   Marcia Milner-Brage: Hikoridiók az ablakpárkányon, kint tél van. (2012. február) (A kép fehér hikoridiót - Carya ovata - ábrázol, vastag, megfásodott burkával.)   Egy pekándiós akvarell, amit egy idős német hölgy festett, Oemi álnéven. Címe: Egy igazán nagy dió     Mi van a diófa alatt? A festők azt is lefestették.  Például lehetne egy hadsereg, de minimum George Washington. Frederick Knecht Detwiller (1882-1953) képe: A diófa, amely alatt George Washington kifizette a hadsereget   Vagy szarvasok. William Rhind: Szarvasok legelnek a diófa alatt (fametszet, 1874)   Vagy csak egyszerűen egy egyszerű egyszarvú. Katherine Botch: Egyszarvú a diófa alatt (akril)   De ha egyszarvú sincs, tyúkok biztos vannak. Rosemarie Dubreucq: Tyúkok a diófa alatt   Ha semmi más nincs, levendula csak van! Az is van olyan illatos, mint az előbbiek. Mazuelle Dubarry: Levendula a diófa árnyékában   Úgyhogy mi is leülhetünk a diófa alá. Bartus Zita: Nagy diófa alatt
	Diós csendéletek Jól mondja tisztelt diós Kollégám, hogy minket nem érdekelnek a festők. Minket csak a dió érdekel. Az, hogy hogyan látják a művészek a diót.  Ezért azokkal a diótémájú festményekkel, rajzokkal, akvarellekkel kezdjük, amelyeken a dió a főtéma.  A dióérés szezonjában a burkos dió a főtéma. Figyeljük meg, mennyivel több festő dolgozik nyár végén egy diófa alatt, mint mint télen. Alexandra Laske olajfestménye: Dió   Milyen is egy dió? Pontosan olyan, ahogy egy aprólékos japán festő elénk tárja. Jól nézzük meg, a többi műalkotás elnagyoltabb.   Thed Dudeson rajzán jóval egyszerűbbnek tűnik.   C. Markusnak csak egy diórészlet erejéig futotta a türelme.   Myriam Rolland is hogy elsiette!   Norine Kevalics csak néhány ecsetvonással jelzi a diót.   Meredith Bergmann egy gondolkozó diót rajzolt nekünk.   Törjük csak meg, milyen lehet belül? Alekszandr Andrejev, Tatjána Amelina már a dióbelet is mutatja.     Mutatta volna R. van der Zander is, de neki aszott dióbél jutott. Julie Auzillon már csak az üres dióhéjat találta.     És a feketedió milyen lehet, ha megtörjük? Jennifer Datcuck faszénrajza és Randy Burns olajfestménye mutatja.    Egy darab dióbelet a legnehezebb visszaadni. Méhes Balázs csak az irányt mutatja: valahogy így tessenek dióbelet rajzolni. Elizabeth Perry néhány vízfesték-pöttye is inkább csak a hangulat megteremtésére jó. Igazi, tökéletes rajzzal, festménnyel még nem találkoztam. Tisztelt műkedvelő Kollégám, itt van tere az érvényesülésnek!    Két dióból már kompozíció állítható össze. Ez már szépművészet. Az első, kétdiós kompozíció Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban tekinthető meg, Suzanne Stephan olajfestménye. A másodikat meg is vehetjük, Snježana Vidovićtól, Szlovéniából. Rebecca Mazur csak úgy odavetette a két diót. Méhes Balázs se dolgozta ki, az ő célja csak oktatás volt.       Mi van, ha a két dióból egyik sem igazi dió? Erre is van példa, Robert A. Sloan pasztellképe: Burkos feketedió és pekándió   Dehát a két dió se mindig kettő, ugyanúgy lehet másfél, mint két és fél.  Marta Radziejewska csak satírozgatott másfél diót, Bernd Wiedermann pedig aprólékosan kidolgozta (akvarell és gouache).    Michael Schröder három darabban tesz elénk két diót.   Katherine Helsing két és félnél hagyta abba, ő viaszkrétával dolgozott. Biztosan ott fogyott el a krétája.   A két és feles súlycsoport érmeseihez érkeztünk. Őrájuk szavazni is lehet, az emelt díjas sms árát bankszámlámra kérem utalni. Csak annyit kell beütni: 2,5. Ők már értékelést is megérdemelnek. Marvin Bove diói szinte tapinthatók, kellemesen simulnak a kézbe. Danielle Kalkofen diói pedig alakjukkal tűnnek ki, azzal, ahogy harmonizálnak egymással.    A többdiós kompozíciókat már nyugodtan nevezhetjük csendéletnek. Kicsit szokatlanok a csendéleteket ismerő és kedvelő nagyközönség számára, mert ezeken a képeken csak diók és csak diók vannak. Dehát mit csináljunk, fogadjuk el, hogy alkotóik az adott ihletett pillanatban éppen ezeket a diókat tartották a legszebbnek, megörökítésre valónak. Én például tényleg nem vagyok egy nagy művész, de magam is így próbálok festeni, mint Patrick Lodwitz. Lefényképezem a témát, és otthon, nyugodtan, aprólékosan ráérek kidolgozni. Ezt a módszert ne tessék lekicsinyelni, egy igazi nagy művésztől tanultam, a nevét nem akarom azzal lejáratni, hogy magammal hozom összefüggésbe. Szolnok megye egyik városának híres festője. Persze, én olyan művész se vagyok, mint Patrick Lodwitz, pláne mint - most majdnem kimondtam a nevét.   További ismeretlen nevű, diós csendéletet alkotó festők művei:     A legrégebbi, csak diót tartalmazó csendélet szerzőjét név szerint is ismerjük. Antonio de Pereda Csendélet diókkal című olajfestménye 1634-ből való.   Szerintem a két legjobb ebből a sorozatból Robert Reynolds színes ceruzarajza és Evelin de Boer akrilképe.   Már Scott Shellström ugyancsak akrilképe túl nyomott hangulatú számomra. Mint a new-york-i Webster kiadó és nyomda diót ábrázoló fametszete az 1800-as évek végéről, amikor a képek még feketék voltak.    Pedig a diós csendéleteket lehet színesen is rajzolni, festeni.  Természetes barnán, mint a japán festők. Tamotamo japán diókat festett, egy másik, ismeretlen japán művész pedig szívdiókat.     Zölden, mint Marilena Pistoia, Adriana van Zoest, Henk Helmantel, Alekszej Szuszol.           Ez utóbbiak tényleg szépek voltak. De lehet olyan rondazöld is, mint amilyent Christof Kindlinger tud. Kindlinger művész úr biztosan NDK-s volt. Abból gondolom, hogy abban az átkos időben rendeztek a mi városunkban egy kiállítást egy kárpátaljai festőnek. Amikor a kiállítás végén megkérdeztük a művész urat, hogy szépek, szépek a képei, de miért használt annyi lila színt, azt válaszolta, hogy őnáluk csak lila színű festéket lehet kapni. Mert a vad zöld a tervgazdálkodás rendszerében az NDK-nak jutott.     De a dióhoz a piros szín is ronda, láthatjuk Marleen van Engelen képén.   Legyen természetes, mint Benno Noll akrilképén, vagy egy kicsit elkent, mint Holger Bogen csinálta.    Adam Cope, akinek életútját már az előző fejezetből ismerjük, annyira megszerette a természetes diószínt, hogy krumplit és földimogyorót is diószínre festett. Ezeket nem mutatom, mert nem diók. Diós képet négyet is festett egyszerre. Száz euróért bárkinek fest hasonlót.     Dirk Becker is csak egy kis hangulatot teremt, Rien Jansen tán még azt se. Rám legalábbis nem hat.     Az oroszok kosárban, tálban tartják, és abban festik a diót, mint Csernov és Irina Csevereva.    Vagy csak a szalvétán, mint az ukrán Aszja Vitaljovna Tretyakova.   Vagy csak egy darab összegyűrt papíron, mint Elena Zarubina. Vegyes technikával készült festményének címe: Egyszerű csendélet.   És el is feledkeznek a körítésről, és csak a diót festik. Mint Larissza Puhanova olaj- és temperaképén.   Most pedig egy olyan, kínai diós csendélet következik, ami nem igazán jó. Legalábbis olyan kritikát kapott egy kínai művészeti weblapon, amit itt nem merek leírni. Ahhoz nem tudok eléggé kínaiul. Csak annyit értek belőle, hogy elnagyolt, és még csak be sincs lakkozva. Hallatlan.   Mert van jobb kínai festmény is, ha jól tudom fordítani, Shang Huo Chai festménye, de ebben ugyanúgy nem vagyok biztos, mint a mű címében, ami talán Festékrétegek lehet.   Mi a diós festmények tanulsága? Ami Candela rajzának címe is: A világ egy dió.   A végére egy faszénrajz, erről a legjobb, ami elmondható, hogy lengyel eredetű, és a művésznő keresztneve Zuzanka. És ezzel minden jót elmondtunk róla. Reméljük, Zuzanka egyszer felnő, és megtanul rajzolni.   És most ellent kell mondjak Candelának, a világ nem csak dióból áll. A következő festményeken, rajzokon más is van, mint dió. Nézzük meg, milyen motívumok illenek a dióhoz.
	Diófestékkel készült művek Tisztelt festő Kollégám, mindketten tudjuk, hogy mi van a dióban. Minden, ami az élethez kell. Ennivaló, gyógyszer, pénz. Ezt mindenki tudja.  De mi ketten azt is tudjuk, hogy ezeknél jóval fontosabb is van benne. Festék. Ami nélkül nem érdemes élni.   A diófestéket már volt módunk megismerni. Nemcsak textíliát, bőrt és faanyagot festenek vele, hanem a festészet egyik alapanyaga is.  A diófa és a különféle dióféle fák festékanyagából készült művészfesték meleg barna színeket ad. A mellékelt kariatída-festmény stílszerűen diókopáncs-festékkel készült. Mint tudjuk, az Akropolisz kariatídáinak modellt álló lányok mind Karydi falu, magyarul Diófalva lakói voltak.  Francia festők ezt a festéket gyakran használják, sőt egy francia diófesztiválon diókopáncs-festékkel festett művekkel lehetett versenyezni és díjat nyerni.  Nem tévesztendő össze a diófesték a hasonló színű egyéb pigmentekkel, amelyek itt láthatók.   Amennyiben tisztelt művész Kollégám még nem próbálta a diófestéket, kedvcsinálónak mutatok néhány művet. Elsőként egy ismeretlen francia tanár dióillusztrációját. Gondolom, az előrajzolt diókat az iskolások festették ki.   Itt pedig az igazi művészek következnek. Persze, az igazi művészek is leginkább diót festenek diófestékkel. Chris Niemi műve:   A hazai műveket Zichy Mihállyal kell kezdeni, a diófestés-technikában ő a legnagyobb.  Zichy Mihály: Bordal   További hazaiak:  Károly Emőke diófestékkel készült művei:  Fák (diófesték és akvarell)    Györöki fasor, Hévizi tó      Puszta, Tanya, Út a pusztán      Menyhei Szabolcs: Motor   Pirk János: Önarckép   Reisz Tamás: Zsoké   Szanyi Péter képei: Fotelben ülő akt és Várandósan     Legyünk elfogulatlanok, és állapítsuk meg, hogy külföldön is készítettek ebben a műfajban figyelemreméltó alkotásokat. Persze, diófestékkel könnyű, főleg, ha már látták a magyar alkotásokat.  Jo Ann Anders művei:         Linda L. Anderson: Csendes helyen   Emmanuel Bing sorozata: Fák  A közeli erdőben:    A vágyak fája:    Az eleven erdő:    Az első tündérfa:    Az erdő tánca:    Két fa:    Egymásba gabalyodva:   Emmanuel Bing: Szamuráj-szenvedély   John Brandon: Gazdátlan hajó és Kikötött hajók a szorosban     Laura Carboneau műve:   Perry Carsley: Tengeri látkép   Chafi: Akt   Christine Chalard: Magvak   De Clerck: Akt   Yann Conan: Malika   Jean Pierre Deblonde: Magányosság   Claire Felloni: Gunnerák  (A gunnerafélék vízkedvelő, főleg délamerikai növények, hatalmas, olykor embernagyságú levelekkel.)   Armel Gaulme: Indiai templom   Debra Goldman sorozata: Sutra folyó      Linda Griggs sorozata: Az Asbury-tűz     Yannig Guillevic képei:  A bölcs   A pillanat és az örökkévalóság   Ünnep   Vég nélküli utazás   Molly Hashimoto: Szarvas és mamutfenyő, Mormota    Raymond Hirgorom: A Szent András templom   Benoi Lacroix dalmáciai nyári emlékképei:  Duga Luka    Peruski    Rakalj, Rakalj vihar előtt    Patricia Liébeaux: Fürt   Tania Love sorozata: Ahol kezdődik            Mathilde: Önarckép   Barry Maxwell: Dr. C. portréja   Frédéric Mercier: Illusztráció   Josette Mercier: Akt (diófesték és akvarell), Az álom homokórája     Chris Miller: Akttanulmány 1-2, Táncoló akt      Iba N'Diaye: Arc. A kép önarcképként is megállná helyét, a művész nagyjából így néz ki.   Tom Norton: Gyaloghíd   Sally Reed: Álló alak   Melissa Rinzel alkotása:   Jane Rosen: Holló, Sólyom     Karen S. Scrappin: Családi portré   Nick Summerbell: Barna fák   Sheri Throlson alkotásai:       Ismeretlen trinidadi művész: Vámpírok   A következő képen a diókopáncs-festék a festmény alapozását szolgálta. Papírra, diókopáncs-festék alapozásra festett akrillal a művész, és ceruzarajzzal egészítette ki a művet. Roland Bentz: Bhutan kedvessége
	Igazi csendéletek. Eddig a dió volt a főtéma. Sok-sok csendéleten inkább csak hangulati elem a dió. Feldobja. Akkor is, ha csak eldugva a kép alján látjuk. Vagy ha nem látjuk, de tudat alatt érezzük. Ezeket a képeket csak áhítattal szabad nézni, akkor is, ha gyengébbek is vannak köztük.  Szvetlána Berdnyik: Csendélet diókkal   William Mason Brown: Csendélet szőlővel, borral, egy körtével és egy dióval az asztalon   Egy Brueghel-utánzat:   Calraet: Csendélet     Caravaggio: Csendélet virágokkal, gyümölccsel   Jean Baptiste Siméon Chardin: Körte, dió és egy pohár bor   Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet egy kosárka őszibarackkal, fehér szőlővel, körtével, diókkal   Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet őszibarackokkal, ezüstserleggel, szőlővel és dióval (1760)     Jean Baptiste Siméon Chardin: Csendélet dióval, egy kosár szilvával, cseresznyével, borszőlővel   Pieter Claesz: Csendélet pulykapástétommal (1627)   Nelly Migot Clairin: Diók és barkák   Czeglédi Gizella: Maroknyi ősz, Őszülőben, Szüret után      Michel Dissard: Diós kompozíció   Floris Claesz van Dyck: Csendélet   James Ensor (1860-1949): Körték, szőlők, diók   Georg Flegel (1566-1638) két csendélete: Őszibarackág (a festmény másik címe: Csendélet őszibarackkal, dióval és egy bogárral, 1630). A másik festmény címe röviden Csendélet, hosszan pedig nagyon hosszú.    George Forster: Csendélet csigával, dióval     Gagneux: Gyümölcsöskosár, naspolyák, diók, mogyorók csomózott kendőben (1733)   Jovanna Garzoni (1600-1670): Tál szilvával, jázminnal és dióval, Kehely szilvákkal, diókkal (tempera):     Franz Horny: Őszirózsák, egy fürt szőlő, naspolyák és egy dióbél-darab   Arnold Huot: Csendélet üvegekkel   Kerényi Mária csendélete   Liza Lehoussine: 1. Egy fehér rózsa, egy hervadt rózsa, egy dió és egy körte 2. Két gránátalma, egy dió és egy rovar     Natalja Lizlova: Csendélet diókkal (akvarell)   Claude-Max Lochu: Dió, szőlő, füge   Simon Luticuis (1610-1661) csendélete   Linda Mann: Váza és tök   Luis Meléndez: Almacsendélet   Luis Meléndez: Csendélet naranccsal, dióval   Hát, ez gyönyörű volt. Annyira, hogy megnyerte Marie José Lavie tetszését is, nemcsak az enyémet. Én nem tudnék ilyen szépet festeni, de Marie José Lavie igen. Művének címe: Diós-narancsos csendélet Meléndez nyomán.   Mészáros Wivien: Csendélet antik korsóval   Dmitrij Iszidorovics Mitrohin (1883-1973): Dió (színezett ceruzarajz, 1969)   Molnár Z. János: Csendélet dióhéjjal   Lolo Moreau: Csendélet   Natalja Novikova: Csendélet diókkal és virágokkal   Panteha Sanati Zaker: Csendélet dióval   Miquel Parra (1780-1846): Csendélet diókkal (stb., stb. hosszú)   Natalja Viktorovna Perehodenko: Csendélet diókkal   Emilie Preyer: Csendélet őszibarackkal, szőlővel, dióval, mogyoróval   Ravesteyn: Dohányos csendélet diókkal   Jean-Marc Sévere: Dió és feketeszőlő   Alfred Sisley: Csendélet szőlővel, dióval   Egy, a saját nevét nem vállaló amerikai festő - nevezzük csak Jim Square-nek - műve: Csendélet narancsokkal, dióval, fakalapáccsal. A kép alatt a minket leginkább érdeklő részlet, a dió.    Harmen Steenwijck gyümölcs-csendélete   Jacques Villon (1875-1963): Diós csendélet (1929)   Ismeretlen francia festő diós csendélete:   Ismeretlen francia festő: Csendélet diókkal   Ismeretlen kínai festő diós csendéletének címe: Dió. Az nem világos, mi az a nagy piros tárgy a képen. Csak a dió, az biztos egyedül.   Bár tudnám ennek a csendéletnek a festőjét! De őt sem ismerem.   Ezt se tudom, ki festette. Bár, megtudhatnám, ha felkeresném Moszkvában a Plener (Plain air) aukciósházat, ahol épp most árverezik. Címe: Tört dió
	Emberek dióval Persze, a dió mint olyan, nem öncélú, hanem miértünk van. Akkor is igaz ez, ha a dió erről nem tud. Nézzük meg, festők hogyan ábrázolják a dió és az emberek kapcsolatát. Mit kezdünk a dióval?  Először is megnézzük, van-e dió a fán, Stephen Player nyomán.   Aztán pedig menjünk diót szedni, mint R. Ellis Orrall is mondja.   De jól nézzünk körül, mert a diófa alatt csőszt is találhatunk. Maia Chkaidze: A csősz és a diófa   Leverjük a fáról. Nem a csőszt, a diót. Mednyánszky László: Dióverés   William Stewart MacGeorge (1861-1931): Dióverés   A fiúkkal veressük le a diót. Andreas Alciatus: Két dióverő fiú   Vagy a nőkkel. Russel Bloodworth: Dióverő nő   De ha a nőnek más dolga van, a férfi is jó. Egy szándékoltan ismeretlenségben maradt amerikai szerző könyvéből, 1851-ből: Betty tejet dolgoz fel, Robert a diófát veri.   R. Püttner: Diószüret   Ismertelen szerzőtől származó, dióverést ábrázoló muzeális rézkarc (valószínűleg angol):   Felszedjük a földről. Igen, de hogyan kell diót szedni? Ez a 14. századbeli, Párizsban őrzött latin nyelvű kézirat illusztrációja mutatja meg. Címe: Diószedés. Tehát a technika: A leányzó kezébe fog néhány szem diót, a fiatalúr segít neki, és nem törődnek sem a másik leányzóval, sem a károgó varjakkal.   Andreas Alciatus: Három diószedő fiú   Gabrielle Moore: A diószedők (rézkarc)   Zsákba szedjük, kocsira rakjuk. René Milone: Dióbetakarítás Mallorcán.   Vagy megvesszük a piacon. Lebel Edmond: Füge- és dióárusok   Hazavisszük, otthon megtörjük. Richard Hook (amerikai indián művész) képe: A diótörő (A kép ősi indián szokást, a dióból történő jóslást ábrázolja) Mellette a kép részlete.     Megpucoljuk. Jan Weenix (1642-1719): Diótisztító nő, 1661   A dióhéjjal pedig csak játszunk. Barabás Miklós (1810 - 1898): Kisfiú ablakban dióhéj vitorlással, 1842     És ha beleférünk ketten is, - majd jól összehúzzuk magunkat, hogy beleférjünk, - az Édenben érezhetjük magunkat. Vlagyimir Kus: Éden diója (és a festmény kisplasztika-változata)     Ha nagyon összehúzzuk magunkat, dióhéj-hintón is utazhatunk. Waters és fia: Törpe utazik a dióhéj-hintón (1880)   Vagy dióhéj-cirkálón. Mesekönyv-illusztráció 1880-ból, R. André: A cirkáló dióhéj c. könyvéből   Vagy pedig egyszerűen csak üldögélünk a diófa alatt. Ferenczy Károly: Napos délelőtt   De ez már átvezet a diófát ábrázoló festmények közé.
	Lenyomatos technika Tisztelt művészkedő Kollégám, mindannyian voltunk gyerekek.  Az én gyerekidőmben nem volt pénzünk. Nem voltunk éppen szegények, attól eltekintve, hogy semmi pénzünk nem volt.  Mi, gyerekek, úgy hidaltuk át ezt a problémát, hogy egy-egy pénzérmére papírt fektettünk, puha ceruzával átsatíroztuk, mondhatni, lenyomatot készítettünk róla. Kivágtuk a papírból, és azt játszottuk, hogy van pénzünk.  Ezt mondja egy francia illető lenyomatos technikának. Neki van pénze, ezért a gyerekekkel nem pénzt satíroztat, hanem diófalevelet. Úgy látszik, annak van szűkében.  Nézzük csak, milyen művek születtek diófalevélből, lenyomatos technikával!     A technika továbbfejleszthető, tovább is fejlesztették. Készítettek mókust, kakast, rókát, nyulat diólevélből.         Ezzel a diótémájú festészet végére értünk, levonhatjuk a konzekveciát.  Mi a diófestészet tanulsága? Egyrészt Bartha Árpád fogalmazza meg nagyon szemléletesen: Egy diófa az egész világ. Másik megközelítésben pedig Stephen Hawking: Az univerzum belefér egy dióhéjba.  Bartha Árpád: Egy diófa ez a világ (tusrajz)   Stephen Hawking: Az univerzum dióhéjban       És túl a festészeten Például a filatéliában. A bélyegek miniatűr festmények. Például miniállamok bélyegein. Az első, a leghíresebb, a négy évszak dióban elbeszélve, Monaco-i bélyegeken:   A másik törpeállam diófás bélyege, amelyen a diófa katalán néven szerepel:   Egy harmadik, jobbára ismeretlen törpeállam bélyege: Mókus a diófán.   Ötszáz éves diófa (Golijamo Drjanovo faluból) bolgár bélyegen:   Románia diótémájú bélyege:   Szíria a fák napjára adta ki diós bélyegét.   Nepál és Dél-Korea diós bélyegei:     És amire már nagyon vártunk, végre, 2012-ben Ukrajna is kiadta diós bélyegét. A shutterstockot ne tessék figyelembevenni, az csak belerondítás.   És a többi, bélyegkibocsátó állam? Csak az abc elejéről: Afganisztán, Albánia.       Ha lesz rá időm, a többi állam is sorrakerül az abc szerint.  Bélyegkibocsátási szempontból Észak-Korea teljesen unortodox ország. Lakói talán még levelet se küldhetnek külföldre. Ezért olyan értékes a következő bélyeg, hogy másolata is csak az interneten vásárolható meg, a lopás megelőzésére bélyegezte felül az amerikai cég, amelyik eladásra kínálja. Az egyetlen bélyeg a világon, amelyik a szívdiót ábrázolja. 1989-ben adták ki, beletelt pár év, mire a délkoreaiak tudomást szereztek róla, és gyorsan közreadták saját, feljebb látott diós bélyegüket, - már hogy a világrendszerek versenyében nehogy a kommunizmus győzzön, - de a sietség miatt nem értek rá különlegességet készíteni, ők a közönséges diót reklámozták.   Kanadai bélyegek: feketedió, fehér hikori.     Azért abban megegyezhetünk, tisztelt filatelista Kollégám, hogy a filatelisták nem botanikusok, minden jószándékuk ellenére se. Nem Caryer (a karrier, az más), és nem ovale. A többi stimmel.  Amerikában a személyes szabadságnak nincsenek határai. Még postabélyeget is készíthet, aki akar.   Bár a jószándék szemmellátható, ez már nem komoly.  A diós bélyegek ritkák, drágák. Diótémájú képeslapra valók, karácsonyi üdvözletre vagy feketediós üdvözletre.         Vagy legalább egy diós alkalmi bélyegző dukál nekik.    Hol van a festészet határa? A képkeretnél.  Ha a festészet határait keressük, vegyük észre a képkereteket. A legszebbek közülük azok, amelyek faragvány formájában folytatják a festményt, és diófából vannak. Mint Chris Nelson műve: Tavaszi nap   Diófából van a realitás határa is.  Gabriel Duda díszített képkeretének ez a címe. Kétféleképp értendő a realitás határa. Vagy úgy, hogy a képkereten belül nincs realitás, csak a művészi szabadság. Vagy úgy, hogy a diós, diófás festmények jelentik a realitást, és ami a képkereten kívül esik, az az irracionalitás.   Instállom alássan, installációk is vannak dióból. Valahol művészet ez is. Mindenesetre nem mindenkinek jut ilyesmi eszébe. Csak pihent művészeknek.  Robert Filou: Idő egy dióhéjban   Lisa Mayerhofer a dió belső válaszfalából készítette el "Angyalok" című alkotását.   Patrick Trellou diós installációja bagolycsaládot ábrázol.   Őszi kollázs Magdától:   Nagyon-nagyon a festészet perifériáján - inkább már kívül is azon - egy francia tablókép: Piros variációk dióra   Tara Nicholson diós installációja:   Tisztelt művész Kollégám, most nézzünk a művek mögé. Mit látunk?  Természetesen, diófát, a táblaképek gyakori hordozóját. Mint Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe mögött, vagy a madridi Pradóban ugyancsak Leonardo Mona Lisájának másolata mögött, ha a múzeumban leakasztjuk a falról, és megfordítjuk.    Az utóbbi képen a részletről is látszik, hogy szebb, mint az eredeti, mert az eredeti tölgyfán van.  Tisztelt festő Kollégám, rájöttem, mitől időtállók Leonardo festményei, már ötszáz éve. Mert legjobb képeit diófa-táblára festette. Madonna a Kisdeddel, Szent Jeromos, Egy férfi portréja, Egy nő portréja.         Ez a művészi halhatatlanság receptje, Önnek is ki kéne próbálni. Nézzük meg például Leonardo Salvator Mundi (a világ megmentője) képét! Ma is él.   Mi az, amit a képen nem látunk, csak a helyszínen, ha kézbevesszük? Az, hogy a kép oldalai nem párhuzamosak. Felül szélesebb.  Persze, csak vicceltem. Hogy is engednék meg, hogy egy Leonardo-képhez hozzányúljunk. Mert ha azt akarjuk megtudni, hogy felül szélesebb-e, azt a választ fogjuk kapni, hogy kívül tágasabb.  De Bartolomeo Ramenghi "A Szent Család angyalokkal" című képére már biztosan nem vigyáznak annyira. Megfordíthatjuk, és megcsodálhatjuk a mű hátulját is.   Ha a legnagyobbaknak szabad volt, mi is megengedhetjük magunknak a diófára festés luxusát. Ha jellemző rajzolatos a felület, a textúrát is belekomponálhatjuk a műbe. Mint Joan White.  Csiripelő verebek (feketedió alapon)   Fohász a vadakhoz (vajdió alapon)   Hát, ebből nem sok látszik. Megpróbálom nagyítani.     A hasonló, ferdén vágott, kérges diófaanyagra festett művekért nem kell Amerikába mennünk, a szomszédban, Romániában is kaphatók, nem is drágán. Tízezer forintnál alig kerül többe a következő szentképek darabja, és készítőjük szerint leginkább irodákban függesztendők ki.      Tényleg szépek, a kinagyított képen jobban látszanak.    Van olyan művész (művészneve Tyl), aki a festészetet már idejétmúltnak tartja, de a diófát mégis szereti, tanulmányozza, ihletet kap tőle. Ismeri a diófa lelkét, és azt képbe is önti, számítógépes képalkotással tárja elénk. Így néz ki a diófa lelke Tyl szerint:   Tisztelt festőművész Kollégám, megfordult-e már az Ön fejében, hogy miért nem tud megélni magas művészetéből? Biztosan Ön is rájött már, hogy nagy tehetségét még nagyobb pénzre kellene váltania. Vállaljon cégtáblafestést!  De csakis diósat, annak lesz pénzben is mérhető sikere. Kávéház a Kék Dióhoz:
	A diófa művészi szintű illusztrációi Itt olyan, művészi illusztrációk következnek a diófáról, egyes részeiről, amelyek a dióskönyvben máshol még nem kerültek bemutatásra.  Egy svéd poszter az első, biztosan sok, diófát kedvelő Kollégámnak is megvan otthon a falon, mert tömegtermék, Budaörsön is kapható. Szép, szép, csak nem eléggé. Mert túlságosan elnagyolt. Dehát attól művészi, hogy nem olyan, mint a valóság. Biztosan polgárpukkasztás volt a művészek célja, mint általában. Elérték. Tisztelt, esztétikát kedvelő Kollégám, tekerje nyugodtan az egerét lefelé. A többi illusztráció szebb lesz.    A részletek kinagyíthatók.                    A 18. századi német iskola egy festője: Gyík, szeder, dió, légy és pillangó (tempera, pergamenen)   C. Bollmann: Gesztenyefa és diófa (1877)   Giovanni Ciuccio: Dió   Julia Feise: Diólevél és Dió    Margaret Foster akvarellje tavaszi dióhajtást ábrázol:   Véronique Frampas művészi tinta és akvarell illusztrációja papíron:   Pamela Gladding: Dió   Annie Hovanessian: Dió burokban   Charley McCafferty rajzos illusztrációja   Miquel: Juglans regia   John Miller: Diófa   A. Peter illusztrációja:   A. Poiteau (1808-1835) metszete Monceau és Traite A gyümölcstermő fák c. könyvéből: Jauge fajtájú dió   G. H. Rothe: Diófaág (rajz)   M.Y. Saleem illusztrációja a "Pakisztán flórája" sorozatból   Ismeretlen német művész grafikája: Diófaág 1-2     További illusztris illusztrációk, ismeretlen szerzőktől:
	Csendéletek. Mi illik a dióhoz? Természetesen, leginkább ezüstkehely, mint Gérard Dubois olajfestményén.                                           A bordeaux-i bor ezüstkehelyben a legjobb ízű. De ha nincs, üvegkehelyből akkor se isszuk, mert az kell a diónak. Hanem üvegből, Annick Potier ajánlása szerint.     De ha nincs bor, szőlő is jó. Jacob van Es (1596-1666) klasszikus festménye: Szőlő dióval   Anne Wehrle Sorel is szőlővel festette diós csendéletét.   De még jobb borral is, szőlővel is. Loran Speck: Borosüveg szőlővel, dióval     Marcel Wijnen is igazi szőlész-borász szakértő, ő is tudja, hogy a dió szőlővel, borral a legjobb.   Nemcsak borral és dióval él az ember. Kenyérrel is. Kakha Bakhtadze csendélete   Társíthatjuk a diót más héjas termésekkel is. John Dunstall: Diók és mogyorók   Vagy más gyümölccsel. Almához is harmonizál a dió, körtéhez is.  Julen szerint - aki a képet festette - ő festő, a "Diók és almák" pedig olajfestmény. Hát, lehet. És micsoda kerete van!   Dmitrij Iszidorovics Mitrohin (1883-1973) tanár úr almás-diós akvaralljei lényegesen jobbak. (1960 és 1969)    Marina Makanec két képet is festett Körték és diók címen. Hasonlítsuk össze Valentin Rusin dióival, körtéivel. Hasonló Mark Peet Visser vidéki csendélete is, kár, hogy a képminőség nem teszi lehetővé az összhatás ízlelését.      Tehát, látjuk, a körte megy a legjobban a dióhoz. Szezonálisan is, és figurálisan is. (Ha értik, mire gondolok, mert én nem. Nem értem, csak érzem.) Vécu művésznevű festő még egy korsóval is kiegészítette. Vegyes, akril és olaj technikájú csendéletének címe: Edény, körte, diók.   Rémi Lacroix körtét is, almát is komponált pasztellképére.   Jonathan Koch őszibarackkal és feketeszederrel szereti a diót.   Birsalmához és gesztenyéhez? Késő ősszel igen. Aysel Bizsel Cirpanli festménye.   Ennek a régi orosz akvarellnek is Őszi gyümölcsök a címe.   Mandulához, mogyoróhoz. Arnold Huot: A rovar   Van, aki a sütőtököt is gyümölcsként eszi. Richard Henson: Sütőtök és dió   Egy szál virág. A japán Shoichi Akutsu orchideával is, physialis-szal is lefestette.    Kaoru Akimoto képén egy száraz virág és egy darab kavics körítésében láthajuk a diót.   Egy csokor virág, ami lehet hagymavirág is, mint Valerij Mihajlovics Szürov diós csendéletén.   Alice Mumford képén pedig téli jázminnal és csigaházzal látjuk.   Asszociálás a kagylóhéjra megérthető lenne egy angol vagy egy francia részéről, mert mindkét nyelven a kagylót is jelenti a "héj", de Olga Antonova orosz. De jól asszociál.   Csak egy papírzacskó van a dió mellett. Amiben a festő, Morell vásárolta.   Karl Zipser akrilfestményén porcelánkanál látszik. Azzal merné a dióbelet?   Nicolae Stanciu pedig kávéskanállal.   De hogy Fernando Rivero miért a vasalóra asszociált, az rejtély.   És Snježana Vidović se tudott jobbat két elnyűtt cipőnél?   Igen, igen, Karen Winslow érzett rá legjobban, mi illik a diók mellé. Persze, a diótörő.   Az egér szerint ő maga illik a legjobban a dióhoz. R. Müller rajza:   És mi az, ami a legkevésbé illik a dióhoz? A guillotine. Csak ha a diót a fejünkhöz hasonlítjuk. Vivianne Couture: Szürkeállomány
	A feketedió és más diófajok illusztrációi John-James Audubon színes rézkarcai: Vajdió    Kék-szürke légykapó feketedió fán    Közönséges amerikai varjú hímje feketedió fán   Idekívánkozik Robert Havell 1830-ban készült színes rézkarca is, aki John-James Audubon nyomán készített hasonló, színes rézkarcokat. Ennek a műnek Holló a címe, de már nem feketedió fán látjuk, mint Audubon madarát, hanem hikorin.  Tessék elképzelni, tisztelt műértő Kollégám, milyen könnyű a hozzá nem értő műkedvelőket átverni. Egy amerikai műkereskedő Audubon neve alatt kínálja ezt a rézkarcot, másolatban ezer dollárért.  De minket nem lehet megvágni, mi ingyen nézegetjük, Ön és én.   Mark Lavatelli: Feketedió levél (részlet)   Francois A. Michaux: Feketedió     Ann Nathan: Feketediók (tinta és gouache rizspapíron)   Philip Georg Friedrich von Reck 1837-től kezdődően albumnyi gyönyörű rajzot készített, amerikai utazásáról. Ezen a rajzán a feketedió kakaóval együtt szerepel, illenek is egymáshoz.   Wendy Smith: Feketedió   Diana Young: Feketedió-ág   Ismeretlen művész: Dió. Lehet, hogy a művész nem tudta, de feketediót festett.   Ismeretlen japán művész: Japán dió   K.I. Maximovics mandzsúriai diós illusztrációja 1874-ből, "Mandzsúria és Japán új növényeinek leírása" c. munkájából:   Catherina M. Watters: Diógyűjtemény   És már itt is van a dióillusztrátorok következő nemzedéke. Siessünk, tisztelt illusztrátor Kollégám, amíg a mi időnk le nem jár. Francia kisiskolások diótémájú rajzai:          Hikoridiók művészi rajzai Ez a fejezet nem jöhetett volna létre Nathan Beccue rajzai nélkül. A rajzokon keresztül Beccue úrban egy nagy tehetségű művészt ismerhetünk meg, aki hihetetlen mélységig ismeri a fák botanikáját. Jó idegekkel rendelkező, pontos, önkritikus, őszinte, latin műveltségű ember.  Fehér hikori - Carya ovata - Shagbark hickory diója, törzse      Héjas kérgű hikori - Carya laciniosa - Shellbark hickory     Ovális hikori - Carya ovalis   Keserű hikori - Carya cordiformis - Bitternut hickory   Kerek hikori - Carya glabra    A művész úr a következő két rajzzal a kerek hikori rügyeinek változatos megjelenésére kívánta a figyelmet felhívni.     Nemezes hikori - Carya tomentosa      Az utóbbi képen a nemezes hikori levélnyél-helyeinek változatos rajzolata látható. Ezek a hikoridiók mind termeszthetők. Diójukért is, faanyagukért is.  Tisztelt Kollégám, ha a látott rajzok nyomán nem azzal az elhatározással áll fel a számítógép mellől, hogy Magyarországon elsőként sürgős hikoridió-telepítésbe kezd, akkor már igazán nem tudok mit mondani.  Mark Catesby: Kardinálispinty hikoridió-fán. (A fa a nemezes hikori - C. tomentosa)   Val Littlewood: Disznó-hikori (Carya glabra)   Susan Trammel: Vizi hikori   Ali Herrmann hikoridiós akvarellje: Dió és burkok   Kínai hikoridió kínai illusztrációja:   Moody művésznevű művész grafitrajzáról nem látszik, miféle diót rajzolt. Nem baj, csak az biztos, hogy hikori.

	A DIÓ A FOTOMŰVÉSZETBEN
	A DIÓ A FOTOMŰVÉSZETBEN  Vázlat:  A diófotózás legnagyobb művésze  Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O  Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról P - Z  Mókusok, madarak, rágcsálók dióval  Fotók a diófáról, diófás tájképek A - R  Fotók a diófáról, diófás tájképek S - Z  Fotók a feketedióról  Fotók egyéb diófajokról  Túl a fotoművészeten (diós képeslapok, filmanimáció)  Számítógépes képszerkesztés  Botanikai fotók a diófáról - Konrad Tadesse és Hubertus Schwarzentraub felvételei  Fotós látogatás egy elhanyagolt amerikai dióskertben, tavasszal  Művészi fotók a St. Nathalene-i diómalomból - Ludo Verhoeven felvételei    A diófotózás legnagyobb művésze Természetesen magyar ember, Vidovics István.  Fotói rendkívüliek, gondolatébresztők, gondolkodtatók. Hangulatuk csodás.  Kár, hogy tisztelt művészetkedvelő Kollégám nem eredetiben látja ezeket a képeket, mert tolmácsolásom nagyon lerontja a technikai színvonalat. Az esztétikai élményt is. A hangulatot is. És még sorolhatnám, hogy mi mindent.  De van egy ötletem. Menjen be a helyi művelődési ház igazgatójához, és beszélje rá egy sürgős Vidovics-kiállításra.                                 Mások is fényképezik a diót, a diófát. Nem így, de azért az ő képeik is érdemesek a megtekintésre. Nézzük tovább a fotókat.
	Fotók a diófáról, diófás tájképek A - R Anna-Lena Anderberg: Dió   Anette: Diórügy   Kirsten d'Angelo: Árnyék, az van   O. Angerer felvétele   Alós de Balaguer felvétele   Giorgio Bartolommei: Diófa Vaieranában, Bologna környékén   Aurélie Beaupel: Csírázó dió   Judi Berdis: Diófák (A kép Kaliforniában készült, kaliforniai feketedió alanyra magasan oltott közönséges dió ültetvényben. Hangulata egyedülálló.)   Eric Bjerke: Dióskert   Bryan Boyer: Diólevél   Karola Bruckmann felvétele   George Burggraaf két felvétele: Dióvirág, Dió a fán    Lothar Bungart: 2008, az év fája   Ed Buziak: Traktor és diófa   Ed Buziak további felvételei:     Ettore Caburlotto felvétele   José Chanly: Szomorú tőkehal   Alain Christof: Levendula és diófa   Dieter Crosmann: Öreg, vidéki diófa   Flora Cyclam képei egy vörösbélű diót termő diófa tavaszi kihajtásáról     Georg Dahlhoff: Hosszú árnyék, Öreg diófa    David: Csillagnyomok a diófa felett 1-2    Debreczeni Emőke felvétele   Tom Dey: Frissen kibomlott diólevél   Anthony Dunn felvételei: Diófa ősszel, Őszi diólevél      Csupasz diófák Sutter Buttes közelében, Téli diófák, Dióskert      Stephen Edge: A vonat nem áll meg a diófánál (A címet én fordítottam így, az eredeti cím: A 4555-ös vonat elhalad a diófa mellett.)   Elena: Dióültetvény Mexikóban   Teerance Emerson: Dióliget ködben   Emily: Dióbarka   Regina Emmerich: Diófa a Langenbergen   Erwin: Diófa, árnyékkal (a kép Svájcban készült)   Eran Finkle képe   Thomas Förstermann felvétele   Vera Fricke felvétele   Gál Nikoletta: Diószedők a Latorcát átszelő főút mellett   Géczy Dorottya: Dióvirág lemenő napfényben   Gergovátz Éva: Diófavirágok   Joachim Gratzfeld: A diófaerdőben   Martin Grimmer: Méh a diófán   Stefan Grothus: Diórügyek     Mirco Grün: A diófa első levelei   Irina Hamos: Öreg diófám   Manne Harms felvétele   Janine Hasey: A dió csúcsrügyeinek kibomlása   Francis Heylighen: Diófa és felhők   Josef Hlasek: Juglans regalis   Horváth Benedek felvételei:    Philippe Jaccottet felvétele   Jando: Diófa tavaszi hangulatban   Debbie Jensen: Dióskert   Jervert: A diófa árnyékában   Dirk Jukkasjärvi két felvétele   Zúzmarás diófa   Kazuo Unno (Japán) képei: Naplemente a diófa alatt 1-2, Nyáreleji diófa, Vörös szitakötő és diófa, Diófa ma      Kelly: Diófák kék-fehérben   Kelly: Elöntött dióskert. (Mindkét felvétel 2005. december végén készült, a Sacramento folyó árvizekor)   Buz Kiefer: Diófa naplementében   Tatjána Koseljova felvétele   Wolfgang Kotissek képei  Egészséges növekedés    Lágyan kezdődik    Zuzmó egy diófa odvánál   Dennis Kross két felvétele  Rotáció   Cím nélkül   Dominique Lamiable: Diófa ködben   Maria Lankosz-Mróz: Dió   Tobias M. Lehmann: Vándorlás a diófán   Carsten és Jeanette Lücke: Egy diófa szeme   Ludovic Martin: Diófák alatt   Orio Menoni: Diófa Ponte Grossónál   RC Mishra három képe     Monok Sándor dióvirág-felvételei:      Miki Mote: Öreg diófa a Treszkavec monostor felé vezető úton   José Murcia: Dió virágzásban   O. L. Nils: Diófa tavasszal   Markus Nolf: Fiatal dióhajtás   Mariano Arizzi Novelli: Dióvirágok   Olaya: Diófa (a felvétel Spanyolországban, Cantábriában készült)   Stano Orolin felvétele   Saulius Pazenges felvétele   Ludwig Pfitzinger felvétele   Gerald Pforte felvétele     Adam Pierzhala: Dióliget Toszkánában    (A művész a felvételt valószínűleg Buenconvento határában készítette.) Sergio Piumatti: Diófák naplementében   Tereza Pletichová felvétele:   Carlo Pollaci: Öreg diófa, fiatal dáliák   Hans-Peter Rangol: Elhagyatottan   Rasbak: Dióbarkák   Alireza Raziei három, diófás felvétele következik. Nem a képek művészi értéke emelendő ki, hanem a művész származása. Arab. Az arab világban nem is igen látni diófákat, ő mégis talált és fényképezett egy-két fürtös diót.     Nadine Rempel felvétele   M. Roger felvétele
	Fotók a feketedióról Philip M. Augustavo: Varjak a feketedió-fákon   Steve Brill: Feketedió nyár végén   Kathleen Connaly: Köd és diófák   Kathleen Connaly: Diófa   David Elmore: Feketedió fák   Fred First: Hűvös júniusi reggel   Al Fritsch: Feketedió szeptember elején   Allen Gathman: Veresszárnyú sólyom, feketedió fa és szivárvány   Gemini művésznevű fotós: Feketedió fák   Lee Harvey: Csavarodott diófaág   Lee Harvey: Lombtalan feketedió   Bill Hilton feketedióról készült felvétele: Mosoly   Buz Kiefer: Kismókus feketedióval   Louis M. Landry felvétele   Lynn Martin: Magányos diófa naplementekor   Olivier Maskowiak: Kunyhó a diófák alatt   Robin Milton: Feketedió fa ősszel (a felvétel október 19-én készült)   William Needham: Feketedió   Barr Penchansky: Dió neuronok   Tom Pendleton: Fehérmókus a feketedió-fán   Derek Ramsey: Feketedió   Jerry E. Shelton: Feketedió   Matt Sinthman: Égbolt a feketedió fa alól   Rob és Ann Simpson: Szemek, száj (feketedió)   Springfield: Diók 1-2     Susan Sweeney: Feketedió   Tackleman: Diónak örülő mókus, Diós mennyország    Ann Val feketediós sorozata a New Jersey-beli middletowni Tatum Park egy fájáról:  Diófa     Diófa reggeli fényben    Diófa szeptemberben    Diófaág 1-3       A diófa gyümölcse   Steve Willson: Mókusrágta feketedió   Ismeretlen angol fotoművész: Feketedió fa   Ismeretlen amerikai művészek felvételei:  Naplemente San Josénál    A diófa alatt    Diófa-anomália    Ág (feketedió)   Név és cím nélkül:   Ismeretlen amerikai fotós: Feketedió szürkemókussal. (A művész közlése szerint a kép két felvétel egymásra másolásából keletkezett.)
	Botanikai fotók a diófáról - Konrad Tadesse és Hubertus Schwarzentraub felvételei Olyan szép botanikai fotókat, mint Konrad Tadesse, senki nem készített a diófáról. Művésziek. Önálló fejezetet igényelnek. Ajánlom átnézésüket, az esztétikai élmény miatt.                        És Hubertus Schwarzentraub is olyan szép felvételeket készített, amelyek célja a dió népszerűsítése, hogy nem lehet más képekkel keverni.
	Fotós látogatás egy elhanyagolt amerikai dióskertben, tavasszal           € Fotók a St. Nathalene-i diómalomból - Ludo Verhoeven felvételei
	Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról P - Z F. J. Palacios: Vérerek   Jean Claude Péclard: Dió   Marcelo Pinheiro: Dió   Michael Ploss felvétele   Irina Ponomarjova: Diós tanulmány   Dominik Pöpping: Dió   Elen R. ukrán fotóművésznő: Csendélet dióval, tökkel, butéliával   Liba Radova: Őszi manók   Nagyja Raduzsnaja: Csendélet diókkal, gránátalmával   Dr. Ratomir: Dió   Josef Reichvilser felvételei  Főnyeremény    Az ördög étkezik    És a művész további képei       Ribgageny: Csendélet borral és diókkal, Diók ízlés szerint, Bor és diók     Pierluigi Ricci felvétele   Ron Roker: Csendélet   Sabine Rücker felvétele   Petra Salberg: Dió   Heidi Schade felvétele   Ladislav Schäfer felvétele   Scheffer János: Dió   Franz Schlechter felvétele   Tomás Sedlacek: Diók   S. Sezgin: Diószív   T. Siegbert felvétele   André Siegmund felvétele   Maria Slominsky lengyel fotós: Őszi színek   Jan Steck: Dió a vízben   Hanna Stefáns izlandi fotoművésznő diós képei     Sabine Stenzel: Születés   Bernhard Stocker felvétele   Eduard Strenja: Dió   Elena Sumajeva: Három dió Hamupipőkének   Karine Szekeres: Dió-designe   I. L. Sztrahov: Csendélet körtével, diókkal   Hannes Tiedens felvétele   Bregje Tijman felvétele   Herman Tulp: Csendélet diókkal   Veres: Dió - egy száraz gyümölcs   Sebastián Saiter Villagrán: Dió   Thomas Vogt felvétele   Paul Wallenburg felvétele   Peter Wienerroither: Dió   Anke Wrede felvétele   Armin Zogbaum: Sajtos csendélet körtékkel, dióval   Steffen Zozgornik felvétele   Ismeretlen török fotós felvétele: Titkos kincsek   Ismeretlen szerző: Ősz   Ismeretlen japán fotoművész: Peripatetikus diók   Ismeretlen lett fotoművész: Dió   Ismeretlen angol fotós dióbélről készült felvétele, valamint annak számítógépes átszerkesztése a dióbél és az emberi agy hasonlatosságára hívja fel a figyelmet.     Ismeretlen olasz fotósok képei: Száj, Noce    Ismeretlen német fotós makrofelvételének címe: XXL    Ismeretlen német művész: Pók 1, Pók 2    A harmadik német művész is névtelenségben kíván maradni - Istenem, a híres német szerénység! Képének címe mi más is lehetne: Dió   Ismeretlen német fotós: Dióhéj   Ismeretlen német fotós felvétele   Sőt, még ennek a remek felvételnek sem ismerjük a szerzőjét! Pedig a fotopályázat fődíját félretettük neki. Tisztelt fotós Kollégám, Ön biztosan ismeri, szóljon neki, legyen szíves!   A német hölgyek is szerények, nem kívánják magukat mutogatni. Ha sztriptízről van szó, azt is a dióbéllel végeztetik el.   Ismeretlen francia művészek felvételei: Dióhéjacska a hóban   Káosz dióhéjban   Sors   Öreg dió   Ezeknek a francia felvételeknek a szerzője is, címe is ismeretlen.     Ismeretlen orosz művész felvétele   Ismeretlen orosz fotós: Diók   Ismeretlen portugál művész felvétele   Ismeretlen brazil művész felvétele: Diók   Ismeretlen ukrán fotós: Dió   Ismeretlen cseh fotósok felvételei    Ismeretlen szerb fotós képei:    Ismeretlen amerikai művész: Dióhéj   Ismeretlen amerikai művésznő: Dióhéj   Hát, igen, a szerénység csak a legnagyobbak erénye. Kár, mert nem tudjuk elismerni.   Egy ismert, de névtelenségben maradó magyar fotós felvételei  Üstökösök    Ejtőernyős a diófán    A két milotai
	Mókusok, madarak, rágcsálók dióval Stefan Albat felvétele   Anke Barke felvétele   Alex S. Bayer: Főfogás   Hinrich Bäsemann: Mókus dióval   Fritz Berger: Diótörő   Fritz Berger: Ében   Vera Böhm: Szájzár   Ronny Brückner: A telhetetlen   Fabrice Cahez: Mi van a dióhéjban?   Adeline Coutant: Széncinke     Daniela: Ízlik a dió   Detlef Dittmer: A tolvaj szarka   Chris Falk: A diólopó   Chris Falk: A diótörő   Anja Giesler felvétele   Romy Görke felvétele   Frank Henschel: Kiásott és feltört   Greg Hoffmann: Varjú dióval   Robin Holler felvétele   Michael Kamer felvétele   Jörg Klüber: Színes harkály terített asztalnál   Klaus Konieczka: Mókus   Heinz Less felvétele   Michael Mandt felvétele   Klaus Markhoff felvétele   Silviu Matei felvétele   Mazsola művésznevű egri fotós felvétele:   Nataraj Metz képei:     Mirrmurr művésznevű magyar fotós: Kicsi rigóm   Dieter Müller: Mókus teleszájjal eszik   Nancy: Bóbitás cinke dióval   Neumann: Reggeli   Inka Reershemius felvétele   Maximilian Schatz felvétele   William H. Stipps: Mókus diót tör   Marco Tibolla felvétele   Horst Voigt: Étkezés   Helga és Manfred Wolters: A mi mókusunk   Egy névtelenségben maradó francia fotós Románia bukovinai részén, Vatra-Dornei város parkjában fényképezte a dióevő mókust, akit a helyiek Marianának hívnak, és mindenki kedvence.   Ismeretlen német fotós: A diótolvaj   Ismeretlen német fotós: Végre találtam egyet   Ismeretlen német fotós felvétele   Ismeretlen bjelorusz fotós felvétele
	Képek egyéb diófajokról Natalja Fjodorova két művészi felvétele a mandzsúriai dió terméskezdeményéről. Címük azonos: "Íme, a dió!"    Ismeretlen fehérorosz fotós felvételei: Mandzsúriai dió ősszel, Színek völgye (az előtérben mandzsúriai dióval)    Tatjána felvételei a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófájáról:     Susan C. Larkin: Szívdió   Ismeretlen japán fotósok képei japán dióról (a címeket nem tudtam lefordítani):       Ismeretlen japán fotós: Málna és tobozdió   A kínai diót (J. cathayensis) Judy Monkey kapta lencsevégre    Diane Edwardson képei kaliforniai feketedióról:      Zója Akulova felvétele kaliforniai feketedió héjáról   A Himalájában nem a közönséges diófán, hanem valószínűleg a pikkelyes diófa (Juglans sigillata) ágán pihen ez a barbetnek nevezett harkályféle madár (valamilyen Megalaima-faj). Faiaz Ahmed felvétele.   Nancy Kissiar felvétele egy amerikai poszátáról egy pekándió-fán. A művésznő megjegyzése: Ez azt figyeli, hogy én figyelem.   Martin La Bar pekándiós fotója   Még egy pekándiós kép. Halak vagy delfinek?   Yang Li felvétele a kínai hikori (Carya cathayensis) erdejében készült.   Jaime Manning érdekes hikoridiós felvétele, valószínűleg fehér hikori diója (Carya ovata). A látószög szokatlan, a terméskocsány felől fényképezve. A kép bal- és jobbszélén jellemző a vastag, megfásodott hikoridió-burok. Érdekes a dióbél felülete is, pikkelyesnek látszik, pedig csak feketén barázdált. És szokatlan, hogy az általánosan négy dióbél-lebeny helyett ötöt látunk. A felvételért jóváírunk egy piros pontot a hölgynek.   Anna Lisa Yoder sorozata: A fehér hikori sárguló levele (2008)     Ismeretlen amerikai fotós: Október. (A kép hikoridió-levélről készült.)   Ez is hikoridió-fa, fehér hikori. Ugyancsak ősz van ezen is. Nagyon is . A szerzőről csak annyit tudni, hogy homoszexuális, HIV-es és rákos.      Túl a fotoművészeten  (Diós képeslapok, filmanimáció) Fotó ez is, csak nagyon rövid pillanatot ábrázol, amikor egy fegyverből kilőtt lövedék eltalál egy diót. Alan Sailer Los Angeles-i felvétele.   Mark Cassino tanulmányfelvételei egy diófáról infravörös szűrővel:    Ez is valami elszíneződött felvétel egy feketedió fáról. A címe: Transzmisszió. A transzt már eddig is ismertük, a missziót szintén, most már azt is tudjuk, hogy néz ki egy transzmisszió.   Tisztelt munkanélküli Kollégám, van Amerikában egy hölgy, aki nincs munka nélkül. Janet Lennox Moyer-nak hívják. Olyan foglalkozást űz, amit senki más, ő maga találta ki.  Először azt hittem, hogy csak egy egyszerű műkedvelő fotós hölgyről van szó, aki napközben nem ér rá, ezért csak éjszaka fényképez, a kertjében, mindig ugyanazt a diófát.       De nem, a látott képsorozat igaz, ugyanarról a feketedió fáról készült, de a sorozat reklámanyag. A hölgy ezen a feketedió fán mutatja be, milyen fényhatásokat lehet elérni éjszakai kerti partik mesterséges megvilágításához. Hat helyen telepített gyengébb-erősebb, különböző fényhatású fényforrásokat a kertbe, és az összhatás mindig egyedi, ahogy a megrendelő kívánja. És a gazdagabb amerikaiak fizetnek érte!  Tisztelt jelenlegi munkanélküli, de vállalkozó szellemű Kollégám, Európában még nincs ilyen szolgáltatás. Legyen Ön az első, de bemutatkozó anyagát saját, gyönyörű diófájáról készítse!  Az ember régi vágya, hogy szép élményeit másokkal is megossza. Így volt ez már a fotomegosztó weblapok létrehozása előtt is, amikor még képes levelezőlapok elégítették ki ezt a vágyat.  Régi kaliforniai képeslapok:           Diótörés régi francia képeslapon:   Az angol Wills cigarettagyár diófát ábrázoló képeslapja 1924-ből (talán diólevéllel javították fel a dohánylevelet):   A következő képeslap címe: Feketedió reggel - Elixír farm   Mai képeslapok:        Karácsonyi üdvözletek:    Néhány kocka egy dióbél témájú filmanimációból:   Walt Disney Donald kacsája:     Számítógépes képszerkesztés Ez a jövő? Dehogyis, ez a jelen.   Teanna L. Byerts: Hikoridió-fa holdfényben   Eric Hillgarter: Dióbogár   Alexander Kull: Hol az eszem?   Erik Mansvelders: Dió és cseresznyeparadicsom   Wanda D'Onofrio képe:   Meghökkentési céllal készített amerikai képek:  Visszavágó (vagy visszarágó? - nem tudom pontosan elolvasni az amerikai képaláírást)   Diómadár   Csillagok háborúja   Aranydió   Teknősbéka   Fejfedő   Mr. Dió   Kitörés   Még ezek után mondják, hogy nincs kitörési lehetőségünk! Csak dió legyen!
	Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O Adler: Mosolygó dió, Dió 2    Ahmatova: Dióhéj   Aszja Ahundova: Csendélet arany tónusokban   Alena: Aki nagyon szeret diót rágcsálni   David Algota Cano: Az élet, másik szemszögből   Randy Allen feketediós felvétele   Mél Ancholy: Dióvilág   Mél Ancholy: Kisvilág dióhéjban   Walter Anderson felvételei:  Szőlő dióval (A művész Jacob van Es - 1596-1666 - hasonló festményére utal.)    A dió metört szíve    Dió, alma, Cheddar-sajt    Vanitas (Hiúság)   Serges Aral: Tükröződés   Manu Argazkiak: Dió   Diane Arlautzki: Őszi szív   B. Armin felvétele   Vlad Artazov: Sztriptíz   Vlad Artazov: Vitorlás   Shaahim Bahreman iráni fotós: Dió   C. Bernon felvétele:   Angelique Blex felvétele   Benny Bremen: Dió a víz alatt   M. Brendler felvétele   Andrzej Burak: Dió   Taiszija Calikova: Bűvös dió   Nick Chaldakov három fotója:      Michel Chantal: Dió, kenyér, óbor (2010)   Rita Cifuentes: Nyitott dió   Raphaele Colombi: Dió   Ollie Couttolenc: Megtört   Flora Cyclam képei:    Alena Csirko: Fiatal diók   Hubert Delesalle felvételei:      Hans-Jürgen Diener: Elidegenedés   Gordana Nikolovska Dimeska felvétele   Silvia Dirsch felvételei    Dmitrij: Dió   Ludmil Egov: Méz és dió   Gudmundur Einarson: Diótörő   Christofer van Eldik felvétele   Angelika Elvira felvétele   Enrique Escanero: Dió   Eran Finkle felvétele   Philippe Fournier felvétele   Wolfgang Fuchs: Dió lombbal a vízben   Cornelia Garcia: Diószívek   Tomás Gardelka felvétele:   Glodeni művésznevű magyar fotós (G. Lívia): Dió   Adem Göksügür fotói   Franz Götz: Agytekervények   Astrid Hallmann felvétele   Harlekino művésznevű magyar fotós: Dió   Jeffrey Hayes: Dió és bor   Herbay Józsefné: Három termőlevélből alakult rendellenes dió   Holger Hilgenberg felvétele   Horváth Benedek felvétele:   Husszein: Meteor   Hagit Ingber: Dió   Inkwazi felvétele:   G. Irene: A dió szíve   Iriza művésznevű orosz hölgy diós-narancsos csendéletei:       M. Jansen felvétele   Pierre Javelle - Akiko Ida: Minimiam   Regine Jenss: A dió egészséges és finom   Lisa Johanna felvétele   Di. K. monogrammú lengyel fotós: Diócskák   Alekszandr Pavlovics Kalasnyikov: Diók   Katrjunya felvételei: Diós csendélet, Diólikőr 1-2     Marko Kauko: Diók   Ray McKay felvétele   Kálmán A.: Zöld dió   E. Kerschbaum felvétele   Franz Kienbacher: Érő dió   Kristine Kissana felvétele   Halil Kizilkaya: Harmónia   Pim de Klerk felvétele   Christian F. Koch felvétele   Martin Kreuels: Dió   Jan Krieger: Dió   Krontusz művésznevű bjelorusz fotós csendélete: Bor és sajt   L. Szvetlána: Diós hangulat   Ryszard Lebmor: Diók   Julie Leung: Időnek kitett dióhéj   Daniel Liebscher felvétele   Rolf Lindner: A dióbél ehető   Lisa: A dió elhagyja bundáját   Judith Liss felvétele   Bogdan Ljasko: Mercedes   Domenico Lodola: Diószezon   Majelli művésznevű olasz fotós felvétele   Jacques Mangin: Hagyományos diótörő   E. Marlis felvétele   Jean Mauferon: Friss dió   Günter-Gerhard Menger felvétele   Davor Meyer: Dávid találkozik Góliáttal   Günter Meyer felvétele   Leonard Michels felvétele   Guido Milar: A dió szíve   Tom Mills: Ember a Dión   Simone Minisi: Dió   Dirk Morawski felvétele   Günter-Gerhard Motsch felvétele   A. Mrkvicka felvétele     Muhammad Ali Musa (Pakisztán): Dió   Natalja csendélete héjasokról   Margarita Naujoke: Mindenhol szerelem van   Henry és Florian Nees felvétele   Andrej Nemetzkij: Diók   Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió   Lucky Oliver a féldió szívalakját mutatja be
	És a világ maradéka  Ami a világból Magyarországon és Románián kívül maradt, szintén nagy számban tartalmaz megtekintésre érdemes diófákat. Tisztelt turista Kollégám, ne restellje a turistabuszt megállítani, ha a következő diófák előtt haladnak el!  Azt kérdezi az egyik útitársnőm egy ilyen megállóban:  - Ebben a diófában mi az érdekes?  De amikor elkezdtem neki magyarázni a fürtösséget és az oldalrügyességet, már másra figyelt.  De ha sikerül elmagyarázni utastársainknak, amit a diófában látni kell, ők is meg fogják érteni.  Amire azért van esély. Bármikor bejöhet. Mint a lottó. Van olyan valószínű.

	És a világ maradéka
	Vázlat:  Anglia  Ausztria  Belgium  Csehország  Franciaország  Görögország  Grúzia  Hollandia  Horvátország  Luxemburg  Moldávia  Németország  Olaszország  Spanyolország  Svájc  Szlovákia  Törökország  Ukrajna  Egyesült Államok  Libanon  Japán  Korea  Kína  Felfedezőknek: Diófakirályok felkutatása   Anglia Bewdley:   Cambridge, Királyi Kollégium, Diófa-udvar:   Cirencester:   London, St. James park    London, Tower     Ausztria Az eisenstadti (bocsánat, kismartoni) Kleinhöflein főutcáján ha kimegyünk a mezőre, és visszanézünk, diófák keretében látjuk Kleinhöfleint.   A Hallstätter See keleti partján ilyen a kilátás a diófa alól:   Pörtschach, a Wörthi-tó mellett:   Tirol, Propstei St. Gerold, kórházkert:   Steyersberg:  Steyersberg vára körülbelül 10 kilométerre délre fekszik Neunkirchentől Alsó-Ausztriában, és az 1600-as évektől kezdve a Wurmbrand-Stuppach grófok birtokában van. A bejárati kapuval szemben egy magaslaton egy diófa alatt áll egy oszmán síremlék fej- és lábköve, amelyet „török sírkőnek” vagy pedig „török sírköveknek” neveznek. Steyersberg 1683. évi törökök általi ostromáról egy legenda maradt fenn, amelyet tévesen összefüggésbe hoztak a török síremlékkel. Egy török portyázó sereg eredménytelenül ostromolta Steyersberget, amelyet Gróf Johann Ehrenreich és néhány fegyveres megvédett. Miután a törökök visszavonultak, ezen történet szerint egyikük egy magas diófában a várkapuval szemben elrejtőzött, „...bosszúra éhesen leselkedett a rejtekhelyéről. Miután az ellenséges raj a távolban eltűnt, a felszabadult várnép sietett volna a szabadba sétálni. Hirtelen egy nyílvessző keresztülsurrant a levegőn és egyikük holtan rogyott a földre. Rémülten menekültek vissza mindnyájan az oltalmazó falak mögé. Sok órán keresztül fürkészték a környéket a (falak) párkányzatáról, de sehol sem tudtak ellenséget felfedezni. A következő nap ismét kimerészkedett néhány férfi és egy harcos ismételten áldozatává vált a láthatatlan íjásznak. A férfiak kutatták az alattomos gyilkost, de ismét hasztalanul. Hamarosan egy harmadik harcost is megöltek orvul. Mivel az elkeseredett gróf összes emberével a vár körüli összes zugot és rejtekhelyet serényen átkutatta, végül megtalálták a bosszúszomjas törököt egy hatalmas diófa magas törzsében, amely a várkapu előtt állt, és fogságba ejtették. Lángoló haragjukban rögtön elevenen elásták ugyanezen fa alatt. A haláltusa erejével kétszer emelte fel az őt fedő homokréteget és sietett fölfelé. Harmadszorra már nem volt rá képes. Annak az emlékezetre méltó diófának egy érdemes sarjadéka még néhány évvel ezelőtt is ott állt és hirdette susogva ezt a borzasztó történetet.”  (Claudia Römer: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-Ausztriában)    Belgium A Leffe-i apátság kertjében egy olyan diófa látható, amit még az első világháború előtt ültettek.     Csehország Prágában a Hradzsin egyik bejárata közelében találta meg egy nagyon tisztelt Kollégám ezt a diófát.     Franciaország Beaulieu község Grenoble vidékén. (Ez az a község, ahol a legjobb francia dióbetakarító és manipuláló gépeket gyártják. Az AMB gyár a képen nem látszik, a templomtól jobbra találjuk, néhányszáz méterre.) A templom mögött kezdődnek a dióskertek:   Ez téli kép volt, de nyáron is ott vannak a diófák a templom mellett:    Bioncourt, a Clos-des-pommes fogadó kertjében:   Crest vártornya alatt. Vagy tévednék? Crest vártornya látszik a diófák alatt? Nézőpont kérdése.   Dompaire község szélén, az útkereszteződésnél elakad az ember szava, amikor ezt a hatalmas diófát megpillantja. Tisztelt autós Kollégám, az utat is figyelje, ne csak a diófát!   Dordogne megye, St.-Germain-du-Bel-Air község, a faluszéli temető mellett:   Gindou község tavaszi napfényben, diófákkal:   Le Havre, a híd mellett:   Elzász, Holving község:   Notre Dame de Lure templománál egy hatalmas diófa hűs félhomálya teremti meg az áhítat légkörét:   Masclat. Ha francia földön biztosra akarunk menni, és nem akarunk sokáig keresgélni egy diófát, válasszuk a jelzett turistautat Masclattól. "A dió útja". Végig a diófák mentén vezet.    Nancy, Parc de la Pépiniere  Nancy városa a 13. századtól a 18. század második feléig hercegi város volt. Mai közparkját Szaniszló herceg hozta létre a város bástyái, sáncai mentén, 1765-ben. Több mint 4000 diófát telepíttetett - egyéb fafajokkal együtt. 1835-ben a francia állam a parkot a városnak adományozta. Jelenleg a nagyváros szívében ez a 22 ha-os park - sok diófájával - igazi felüdülést nyújt.  Oudon község határa:   Poitiers város 17. századi monostorához tartozik ez az öreg, belül már csupa üreg diófa. Már nem sokáig él.   Pournoi község határában úgy találjuk meg ezt a diófát, ha a megszüntetett vasútvonal töltésén kerékpározunk. Ruderális területen természetes úton elszaporodtott dióbokor, ugyanolyan, amilyeneket Magyarországon is tömegesen látni, a szocialista mezőgazdasági nagyüzemek megszüntetése óta.   Saint André de Rosans kisközségben, a 988-ban alapított Szent András apátság romjai mellett:   Saint Étienne les Orgues község:   Most pedig el vagyok bizonytalanodva.  Az biztos, hogy az Alphonse Fouchard utcában van ez a szép diófa. Ott volt télen is, és most, tavasszal is ott van, de sajnos, nem tudom, melyik francia városban.      Görögország Tisztelt világjáró Kollégám, mit látunk Naxos szigetén? A helytelen válasz az, hogy Ariadnét látjuk, pláne a fonalával. A helyes válasz pedig az, hogy természetesen diófákat látunk. Keramoti falut diófaligetek övezik:     Planiteróban pedig a helyi szálloda attrakciói, fakultatív kirándulásai között szerepel a helység határában levő dió- és platánfaliget felkeresése.   Észak-Görögországban Drama városa mellett Nikiforosz faluban látjuk ezt az idős diófát.     Grúzia Tbiliszi, az árvaház kertjében     Hollandia Diófa Goes város központjában, közvetlenül a templom melletti ház kertjében   Overduin-Oranjebos   Rijnsburg     Horvátország Baska, a templom mögötti kertben   Dubrovnik, Kate Kemping   Jurandvor, a 900 éves óhorvát kápolna melletti kertben   Medvednica, Risnjak vendéglő   Opatija, az angyali üdvözlet Mária templom és rendház előtt   A templom kisugárzása erős. Ez a diófa annyira el van telve a szent háromsággal, hogy mondhatni, csak hármasan csoportos diókat terem.       Luxemburg Vianden várkastélya mellett   És a várkastély területén   A városi játszótér szélén     Moldávia Soroca, a városi és területi közigazgatás épülete előtti parkot egy termő diófa uralja.     Németország A berlini állatkertben. Tessék megnézni, ez a sokaság mind azért jött ki az állatkertbe, hogy a diófát lássa, és meghallgassa a fák napjáról szóló előadást.   Hernhausen látképe a diófa alól:   Neu-Isenburg:   Nusbaum (így, egy s-szel) község - vagy inkább csak tanyaközpont - nemcsak nevében diófás, hanem a főutcáját is szép diófák díszítik.   Ulm városa mellett, az autópálya-parkoló melletti paraszttanyán hatalmas diófák nőnek.     Olaszország Assisi, a vár alatt:     Buenconvento (Toscana) határában.    (Valószínűleg itt fényképezett Adam Pierzhala fotoművész is.) Cerreto di Spoleto (Umbria), a San Giacomo templom harangtornya mellett:   Urbino, a középkori város déli bejáratánál:      Végül Velence, amely város akár az első is lehetne az olasz városok közül, hisz az első nap Velencéig jutunk el itthonról. Itt kezdjük az olasz diófák meglátogatását.  A Piazzale Rómán leparkolva gyalogosan az első velencei látnivaló a Szent Miklósról elnevezett Tolentini-templom, és kertjében a hatalmas diófa.   Már megérte Olaszországba látogatni.    Spanyolország Granada, Alhambra:   Verola de Fabregat:     Svájc Plittersdorf:     Szlovákia Bystrica falu Rozsnyó mellett:   A dévényi tóhoz vezető út menti hosszú diófasorban:   Kassa felé a főutat többkilométeres öreg diófasor szegélyezi.    Lukanényét (szlovákul Nenincét) észak felé elhagyva impozáns diófasorral találkozunk. Most, sajnos, egy áprilisi fagy után látható.   Vinné, főutca:     Törökország Isztambul, a Litros Yolu mellékutcájában, egy beépítetlen telken:     Ukrajna Dilove, a műemlék fatemplomnál:    Huszt, a tiszaparti parkban a város határában:   A munkácsi várban:    Tiszabökény, a Turul emlékpark mellett:   Ungvár, a piac sarkánál:     Egyesült Államok Archív felvétel az anaheimi diófasorról:   Arkansas, England:   A Michigan Egyetem területén:     Libanon Egymás melletti barlangtemploma van Libanonban, a Tannourine körzetben Szent Antalnak és - ha pontosan fordítom az arabot, Saydet el Azraa - Szűz Miasszonyunknak, vagyis Szűz Máriának. (Ha mégsem pontos a fordítás, tisztelt arab Kollégám kérem, javítson ki.) A két templombejárat előtt kis csermely táplálja az árnyékadó diófákat és nyárfákat.     Japán Hokkaido, a Hakodate parkban igazi szenzáció, közönséges diófa fedezhető fel.      Korea Gwangdeoksa királyi lakhely és szentély   Ez a 400 évesnek mondott diófa szintén Gwangdeoksában látható.    Felmerül a kérdés, a két fa közül melyik az, amelyiket védetté nyilvánítottak, és emléktáblával láttak el.   Ne felejtsünk el rápillantani, ha ott járunk. Nincs messze Szöultól. Tényleg impozáns. Korea leghíresebb diófája, összefonódott az ország történelmével.   Látványától nem lehet szabadulni.     Kína Kínával nyitottuk, zárjuk is azzal a nevezetes külföldi diófák bemutatását.  Jünnanban, Jangbi városban szállást a Diófa vendégházban foglaljunk. Könnyen odatalálunk, a nagy diófa mutatja az irányt.   Ugyancsak Jünnanban, a Kőerdő Nemzeti Park karszt-sziklái között látható ez a nagy diófa. A turistacsoportok mellette haladnak el. Kár, hogy kiküldött fotósunk a karsztjelenségekre koncentrált, de a diófát így se tudta kikerülni.   Ez a maga nemében legöregebb kínai diófa a nagy diókultúrájáról híres Sanhszi (Shangxi) tartomány 2000 évre visszanyúló diótermesztésének jelképe, Fenyang városban. Meg is becsülik, a hetedik nemzetközi dió-szimpózium egyik programpontja ennek a fának a megtekintése.     Felfedezőknek való feladat: Diófakirályok felkutatása Tisztelt Kollégám, a diófák kínai királyát (császárát, mandarinját, miniszterelnökét, stb., a nem kívánt törlendő), már láttuk, és az előbb a koreai királyi diófát is. Dehát, sajnos, ahány ország, annyi uralkodó. És annyi diófakirály is van. Többségük illegalitásban él, de lelkes paparazzók néhányukat már fellelték. Képet nem sikerült róluk készíteni, de amit a kémek jelentéséből megtudtunk, azt közhírré tesszük.  Először a Krim-félsziget vár felfedezésünkre. 1912-ben D. Kajgorodov írt róla, hogy él ott egy kb. 1000 éves diófa. Évente 70-80.000 szem diót terem, bőtermő évben 100.000-et is. Akkoriban a krimi tatárok éltek arrafelé, és valamilyen szokásjog alapján öt tatár család osztozott a termésén. Mivel a fa halálhíre nem jutott el hozzánk, feltételezhető, ma is él.  A Krimben érdemes körülnézni. A Bahcsiszeráji körzet Verhoriccsja falujában megmérhetjük egy ötszáz éves diófa törzskörméretét. De ehhez a helyi gyerekekkel kell összefognunk, mert egyedül nem érjük körbe.   És keressünk, kutakodjunk tovább a Krimben. Lucsisztoje falu határában is láthatunk egy öreg diófát. Ez is nevezetes valamiről, talán az egyik szovjet színész mászott és ült fel rá. Vagy valami ilyesmi.   Grúziában, Tbiliszitől 25 km-re, Martkobi faluban él egy ezeréves diófa, amelynek törzsét 14 személy éri körül, egymás kezét fogva. Erről a fáról már a 12. században írásos feljegyzés szól. Tamara királynő (vagy királyné?) is ennek a fának az árnyékában pihent, és Georgi Szaakadze csapata is. Ez a fa él, évente 25-30.000 szem diója van.  Tadzsikisztánban a Bahsa folyó partján, Szari-Hazor falu közepén egy olyan magas diófa nő, aminek magasságát egy tízemeletes házhoz hasonlítják. Már több mint 200 éve terem. Ágai olyan, természetes boltozatot alkotnak, amit a helyiek lóistállónak használnak, benne hat ló fér el.  Ezekről tudunk. De tudjuk, hogy sokkal több, amit nem tudunk. Például itt van ez a diófa-matuzsálem, emléktáblával, amiről azt se tudjuk, hol van. Kínai felfedezők megelőztek minket, és már pártdelegációjuk is meglátogatta a diófák első titkárát.   Továbbá ha tisztelt világjáró, -csavargó Kollégám lát külföldön megtekintésre érdemes diófát, kérem, küldje el nekem a fényképét, hogy közzétehessem, akkor is, ha csak egy közönséges diófa.  Mert erről a gyönyörű diófa-királynőről sajnos, lekéstünk. 1700-ban ültették a Dániához tartozó Bornholm szigetén, és amikor képeslapra fényképezték, a sziget legnagyobb diófája volt. 263 éves korában érte a halál, de sajnos, a gyászjelentést nem kaptuk meg, mert a képeslapot másnak címezték.
	Fotók a diófáról, diófás tájképek S - Z Udo Schmid felvétele   Ernst Schmitt két felvétele   Diórügyek   Ursula Schmitz: Diófa sárgazuzmóval   Manfred Schötz: Amikor a rügyek fakadnak   Craig Scoffone: Dióskert   Betty Sederquist: Ősz a diófa alatt   Serkan: Egy dió   Stefan művésznevű fotós felvétele   Hanna Stefáns izlandi fotoművésznő képei: Diófa viharban    Frederick Stephenson: Dióültetvény Winters közelében   Joseph Szymanski: Diótermesztő   Justin Tan: A hold a diófa ágai között (archív felvétel)   Timoteus művésznevű fotós képe   Hedwig Tijink: Október   Tölgyesi Kata felvétele   Yves Traynard: Diófaág   Oma Tuintje: Diófa januárban   K. Ulfert: A katica szemügyre veszi az új diót (részlet)   Manfred Unsinn: A diófa   Frieda Veronika diófás tájképei      A diófa az év fája    Az igazi dió    Naplemente    Szeptemberi reggel    Útszéli fa   Victoriano: Diófa   Peter Wagner felvétele   Günther Weber felvétele   Michael Wei: A diófa újból kihajt   Wolfgang Weninger felvétele   Karin Wilkerling felvétele   Réjeanne Zbinden: Újrakezdés   Hans-Peter Zimmermann: Több mint egy diófa   Zsilko művésznevű magyar fotós: Dió   Ismeretlen szerzők fotói:  Tavasz, Ősz    Egy álnevet használó magyar fotós: A vén diófa   Egy névtelenségben maradó magyar fotós: A diófa éjjel (A fotós megjegyzése az őt ért kritikákra: Ez a keszekuszaság maga a tökéletesség.)   Ismeretlen angol fotós éjszakai felvétele a diófáról és a holdról   Ismeretlen angol fotós: Diófa decemberben   Ismeretlen izraeli fotoművész tanulmányképei: Diófa Galileában    Ismeretlen olasz fotós: Dióvirág kisasszonyok   Ugyancsak ismeretlen olasz fotós: Diófa télen   Ismeretlen francia művészek felvételei:  Télre felöltözött diófa    Dordogne-ban    Diófák a levendulamezőn Provence-ban   Ismeretlen ukrán fotós: Dióérés idején 1-2    Ismeretlen amerikai művész: Napfény a dióhéjban   Ismeretlen amerikai fotós: Dióskert novemberben   A diófa és a Hold - Grúziában     Egy el nem ismert magyar fotós alkotásai:  Turul    Piroska    Bio    A szem    Az ősz első levele    Őszülőben    Téli eső    Európa korabeli térképe, benne Magyarország    Kiáltás    Hagymakupola    Uramisten, csak fagy ne jöjjön!    Szélkerék    Tavasz    A börtönablakból    Cím nélkül   Hazai diófás tájképek:  Juhász Attila: Diófás   És még négy hazai diófás tájkép:          Egy felsőtiszai kerékpártúra képei:                Mókusok, madarak, rágcsálók dióval Stefan Albat felvétele   Anke Barke felvétele   Alex S. Bayer: Főfogás   Hinrich Bäsemann: Mókus dióval   Fritz Berger: Diótörő   Fritz Berger: Ében   Vera Böhm: Szájzár   Ronny Brückner: A telhetetlen   Fabrice Cahez: Mi van a dióhéjban?   Adeline Coutant: Széncinke     Daniela: Ízlik a dió   Detlef Dittmer: A tolvaj szarka   Chris Falk: A diólopó   Chris Falk: A diótörő   Anja Giesler felvétele   Romy Görke felvétele   Frank Henschel: Kiásott és feltört   Greg Hoffmann: Varjú dióval   Robin Holler felvétele   Michael Kamer felvétele   Jörg Klüber: Színes harkály terített asztalnál   Klaus Konieczka: Mókus   Heinz Less felvétele   Michael Mandt felvétele   Klaus Markhoff felvétele   Silviu Matei felvétele   Mazsola művésznevű egri fotós felvétele:   Nataraj Metz képei:     Mirrmurr művésznevű magyar fotós: Kicsi rigóm   Dieter Müller: Mókus teleszájjal eszik   Nancy: Bóbitás cinke dióval   Neumann: Reggeli   Inka Reershemius felvétele   Maximilian Schatz felvétele   William H. Stipps: Mókus diót tör   Marco Tibolla felvétele   Horst Voigt: Étkezés   Helga és Manfred Wolters: A mi mókusunk   Egy névtelenségben maradó francia fotós Románia bukovinai részén, Vatra-Dornei város parkjában fényképezte a dióevő mókust, akit a helyiek Marianának hívnak, és mindenki kedvence.   Ismeretlen német fotós: A diótolvaj   Ismeretlen német fotós: Végre találtam egyet   Ismeretlen német fotós felvétele   Ismeretlen bjelorusz fotós felvétele             Képek egyéb diófajokról Natalja Fjodorova két művészi felvétele a mandzsúriai dió terméskezdeményéről. Címük azonos: "Íme, a dió!"    Ismeretlen fehérorosz fotós felvételei: Mandzsúriai dió ősszel, Színek völgye (az előtérben mandzsúriai dióval)    Tatjána felvételei a moszkvai központi arborétum mandzsúriai diófájáról:     Susan C. Larkin: Szívdió   Ismeretlen japán fotósok képei japán dióról (a címeket nem tudtam lefordítani):       Ismeretlen japán fotós: Málna és tobozdió   A kínai diót (J. cathayensis) Judy Monkey kapta lencsevégre    Diane Edwardson képei kaliforniai feketedióról:      Zója Akulova felvétele kaliforniai feketedió héjáról   A Himalájában nem a közönséges diófán, hanem valószínűleg a pikkelyes diófa (Juglans sigillata) ágán pihen ez a barbetnek nevezett harkályféle madár (valamilyen Megalaima-faj). Faiaz Ahmed felvétele.   Nancy Kissiar felvétele egy amerikai poszátáról egy pekándió-fán. A művésznő megjegyzése: Ez azt figyeli, hogy én figyelem.   Martin La Bar pekándiós fotója   Még egy pekándiós kép. Halak vagy delfinek?   Yang Li felvétele a kínai hikori (Carya cathayensis) erdejében készült.   Jaime Manning érdekes hikoridiós felvétele, valószínűleg fehér hikori diója (Carya ovata). A látószög szokatlan, a terméskocsány felől fényképezve. A kép bal- és jobbszélén jellemző a vastag, megfásodott hikoridió-burok. Érdekes a dióbél felülete is, pikkelyesnek látszik, pedig csak feketén barázdált. És szokatlan, hogy az általánosan négy dióbél-lebeny helyett ötöt látunk. A felvételért jóváírunk egy piros pontot a hölgynek.   Anna Lisa Yoder sorozata: A fehér hikori sárguló levele (2008)     Ismeretlen amerikai fotós: Október. (A kép hikoridió-levélről készült.)   Ez is hikoridió-fa, fehér hikori. Ugyancsak ősz van ezen is. Nagyon is . A szerzőről csak annyit tudni, hogy homoszexuális, HIV-es és rákos.      Túl a fotoművészeten  (Diós képeslapok, filmanimáció) Fotó ez is, csak nagyon rövid pillanatot ábrázol, amikor egy fegyverből kilőtt lövedék eltalál egy diót. Alan Sailer Los Angeles-i felvétele.   Mark Cassino tanulmányfelvételei egy diófáról infravörös szűrővel:    Ez is valami elszíneződött felvétel egy feketedió fáról. A címe: Transzmisszió. A transzt már eddig is ismertük, a missziót szintén, most már azt is tudjuk, hogy néz ki egy transzmisszió.   Tisztelt munkanélküli Kollégám, van Amerikában egy hölgy, aki nincs munka nélkül. Janet Lennox Moyer-nak hívják. Olyan foglalkozást űz, amit senki más, ő maga találta ki.  Először azt hittem, hogy csak egy egyszerű műkedvelő fotós hölgyről van szó, aki napközben nem ér rá, ezért csak éjszaka fényképez, a kertjében, mindig ugyanazt a diófát.       De nem, a látott képsorozat igaz, ugyanarról a feketedió fáról készült, de a sorozat reklámanyag. A hölgy ezen a feketedió fán mutatja be, milyen fényhatásokat lehet elérni éjszakai kerti partik mesterséges megvilágításához. Hat helyen telepített gyengébb-erősebb, különböző fényhatású fényforrásokat a kertbe, és az összhatás mindig egyedi, ahogy a megrendelő kívánja. És a gazdagabb amerikaiak fizetnek érte!  Tisztelt jelenlegi munkanélküli, de vállalkozó szellemű Kollégám, Európában még nincs ilyen szolgáltatás. Legyen Ön az első, de bemutatkozó anyagát saját, gyönyörű diófájáról készítse!  Az ember régi vágya, hogy szép élményeit másokkal is megossza. Így volt ez már a fotomegosztó weblapok létrehozása előtt is, amikor még képes levelezőlapok elégítették ki ezt a vágyat.  Régi kaliforniai képeslapok:           Diótörés régi francia képeslapon:   Az angol Wills cigarettagyár diófát ábrázoló képeslapja 1924-ből (talán diólevéllel javították fel a dohánylevelet):   A következő képeslap címe: Feketedió reggel - Elixír farm   Mai képeslapok:        Karácsonyi üdvözletek:    Néhány kocka egy dióbél témájú filmanimációból:   Walt Disney Donald kacsája:     Számítógépes képszerkesztés Ez a jövő? Dehogyis, ez a jelen.   Teanna L. Byerts: Hikoridió-fa holdfényben   Eric Hillgarter: Dióbogár   Alexander Kull: Hol az eszem?   Erik Mansvelders: Dió és cseresznyeparadicsom   Wanda D'Onofrio képe:   Meghökkentési céllal készített amerikai képek:  Visszavágó (vagy visszarágó? - nem tudom pontosan elolvasni az amerikai képaláírást)   Diómadár   Csillagok háborúja   Aranydió   Teknősbéka   Fejfedő   Mr. Dió   Kitörés   Még ezek után mondják, hogy nincs kitörési lehetőségünk! Csak dió legyen!            Fotók a dióról, dióbélről, dióhéjról A - O Adler: Mosolygó dió, Dió 2    Ahmatova: Dióhéj   Aszja Ahundova: Csendélet arany tónusokban   Alena: Aki nagyon szeret diót rágcsálni   David Algota Cano: Az élet, másik szemszögből   Randy Allen feketediós felvétele   Mél Ancholy: Dióvilág   Mél Ancholy: Kisvilág dióhéjban   Walter Anderson felvételei:  Szőlő dióval (A művész Jacob van Es - 1596-1666 - hasonló festményére utal.)    A dió metört szíve    Dió, alma, Cheddar-sajt    Vanitas (Hiúság)   Serges Aral: Tükröződés   Manu Argazkiak: Dió   Diane Arlautzki: Őszi szív   B. Armin felvétele   Vlad Artazov: Sztriptíz   Vlad Artazov: Vitorlás   Shaahim Bahreman iráni fotós: Dió   C. Bernon felvétele:   Angelique Blex felvétele   Benny Bremen: Dió a víz alatt   M. Brendler felvétele   Andrzej Burak: Dió   Taiszija Calikova: Bűvös dió   Nick Chaldakov három fotója:      Michel Chantal: Dió, kenyér, óbor (2010)   Rita Cifuentes: Nyitott dió   Raphaele Colombi: Dió   Ollie Couttolenc: Megtört   Flora Cyclam képei:    Alena Csirko: Fiatal diók   Hubert Delesalle felvételei:      Hans-Jürgen Diener: Elidegenedés   Gordana Nikolovska Dimeska felvétele   Silvia Dirsch felvételei    Dmitrij: Dió   Ludmil Egov: Méz és dió   Gudmundur Einarson: Diótörő   Christofer van Eldik felvétele   Angelika Elvira felvétele   Enrique Escanero: Dió   Eran Finkle felvétele   Philippe Fournier felvétele   Wolfgang Fuchs: Dió lombbal a vízben   Cornelia Garcia: Diószívek   Tomás Gardelka felvétele:   Glodeni művésznevű magyar fotós (G. Lívia): Dió   Adem Göksügür fotói   Franz Götz: Agytekervények   Astrid Hallmann felvétele   Harlekino művésznevű magyar fotós: Dió   Jeffrey Hayes: Dió és bor   Herbay Józsefné: Három termőlevélből alakult rendellenes dió   Holger Hilgenberg felvétele   Horváth Benedek felvétele:   Husszein: Meteor   Hagit Ingber: Dió   Inkwazi felvétele:   G. Irene: A dió szíve   Iriza művésznevű orosz hölgy diós-narancsos csendéletei:       M. Jansen felvétele   Pierre Javelle - Akiko Ida: Minimiam   Regine Jenss: A dió egészséges és finom   Lisa Johanna felvétele   Di. K. monogrammú lengyel fotós: Diócskák   Alekszandr Pavlovics Kalasnyikov: Diók   Katrjunya felvételei: Diós csendélet, Diólikőr 1-2     Marko Kauko: Diók   Ray McKay felvétele   Kálmán A.: Zöld dió   E. Kerschbaum felvétele   Franz Kienbacher: Érő dió   Kristine Kissana felvétele   Halil Kizilkaya: Harmónia   Pim de Klerk felvétele   Christian F. Koch felvétele   Martin Kreuels: Dió   Jan Krieger: Dió   Krontusz művésznevű bjelorusz fotós csendélete: Bor és sajt   L. Szvetlána: Diós hangulat   Ryszard Lebmor: Diók   Julie Leung: Időnek kitett dióhéj   Daniel Liebscher felvétele   Rolf Lindner: A dióbél ehető   Lisa: A dió elhagyja bundáját   Judith Liss felvétele   Bogdan Ljasko: Mercedes   Domenico Lodola: Diószezon   Majelli művésznevű olasz fotós felvétele   Jacques Mangin: Hagyományos diótörő   E. Marlis felvétele   Jean Mauferon: Friss dió   Günter-Gerhard Menger felvétele   Davor Meyer: Dávid találkozik Góliáttal   Günter Meyer felvétele   Leonard Michels felvétele   Guido Milar: A dió szíve   Tom Mills: Ember a Dión   Simone Minisi: Dió   Dirk Morawski felvétele   Günter-Gerhard Motsch felvétele   A. Mrkvicka felvétele     Muhammad Ali Musa (Pakisztán): Dió   Natalja csendélete héjasokról   Margarita Naujoke: Mindenhol szerelem van   Henry és Florian Nees felvétele   Andrej Nemetzkij: Diók   Gustavo Reátegui Oliva: A teljes dió   Lucky Oliver a féldió szívalakját mutatja be          És a világ maradéka  Ami a világból Magyarországon és Románián kívül maradt, szintén nagy számban tartalmaz megtekintésre érdemes diófákat. Tisztelt turista Kollégám, ne restellje a turistabuszt megállítani, ha a következő diófák előtt haladnak el!  Azt kérdezi az egyik útitársnőm egy ilyen megállóban:  - Ebben a diófában mi az érdekes?  De amikor elkezdtem neki magyarázni a fürtösséget és az oldalrügyességet, már másra figyelt.  De ha sikerül elmagyarázni utastársainknak, amit a diófában látni kell, ők is meg fogják érteni.  Amire azért van esély. Bármikor bejöhet. Mint a lottó. Van olyan valószínű.   Vázlat:  Anglia  Ausztria  Belgium  Csehország  Franciaország  Görögország  Grúzia  Hollandia  Horvátország  Luxemburg  Moldávia  Németország  Olaszország  Spanyolország  Svájc  Szlovákia  Törökország  Ukrajna  Egyesült Államok  Libanon  Japán  Korea  Kína  Felfedezőknek: Diófakirályok felkutatása   Anglia Bewdley:   Cambridge, Királyi Kollégium, Diófa-udvar:   Cirencester:   London, St. James park    London, Tower     Ausztria Az eisenstadti (bocsánat, kismartoni) Kleinhöflein főutcáján ha kimegyünk a mezőre, és visszanézünk, diófák keretében látjuk Kleinhöfleint.   A Hallstätter See keleti partján ilyen a kilátás a diófa alól:   Pörtschach, a Wörthi-tó mellett:   Tirol, Propstei St. Gerold, kórházkert:   Steyersberg:  Steyersberg vára körülbelül 10 kilométerre délre fekszik Neunkirchentől Alsó-Ausztriában, és az 1600-as évektől kezdve a Wurmbrand-Stuppach grófok birtokában van. A bejárati kapuval szemben egy magaslaton egy diófa alatt áll egy oszmán síremlék fej- és lábköve, amelyet „török sírkőnek” vagy pedig „török sírköveknek” neveznek. Steyersberg 1683. évi törökök általi ostromáról egy legenda maradt fenn, amelyet tévesen összefüggésbe hoztak a török síremlékkel. Egy török portyázó sereg eredménytelenül ostromolta Steyersberget, amelyet Gróf Johann Ehrenreich és néhány fegyveres megvédett. Miután a törökök visszavonultak, ezen történet szerint egyikük egy magas diófában a várkapuval szemben elrejtőzött, „...bosszúra éhesen leselkedett a rejtekhelyéről. Miután az ellenséges raj a távolban eltűnt, a felszabadult várnép sietett volna a szabadba sétálni. Hirtelen egy nyílvessző keresztülsurrant a levegőn és egyikük holtan rogyott a földre. Rémülten menekültek vissza mindnyájan az oltalmazó falak mögé. Sok órán keresztül fürkészték a környéket a (falak) párkányzatáról, de sehol sem tudtak ellenséget felfedezni. A következő nap ismét kimerészkedett néhány férfi és egy harcos ismételten áldozatává vált a láthatatlan íjásznak. A férfiak kutatták az alattomos gyilkost, de ismét hasztalanul. Hamarosan egy harmadik harcost is megöltek orvul. Mivel az elkeseredett gróf összes emberével a vár körüli összes zugot és rejtekhelyet serényen átkutatta, végül megtalálták a bosszúszomjas törököt egy hatalmas diófa magas törzsében, amely a várkapu előtt állt, és fogságba ejtették. Lángoló haragjukban rögtön elevenen elásták ugyanezen fa alatt. A haláltusa erejével kétszer emelte fel az őt fedő homokréteget és sietett fölfelé. Harmadszorra már nem volt rá képes. Annak az emlékezetre méltó diófának egy érdemes sarjadéka még néhány évvel ezelőtt is ott állt és hirdette susogva ezt a borzasztó történetet.”  (Claudia Römer: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-Ausztriában)    Belgium A Leffe-i apátság kertjében egy olyan diófa látható, amit még az első világháború előtt ültettek.     Csehország Prágában a Hradzsin egyik bejárata közelében találta meg egy nagyon tisztelt Kollégám ezt a diófát.     Franciaország Beaulieu község Grenoble vidékén. (Ez az a község, ahol a legjobb francia dióbetakarító és manipuláló gépeket gyártják. Az AMB gyár a képen nem látszik, a templomtól jobbra találjuk, néhányszáz méterre.) A templom mögött kezdődnek a dióskertek:   Ez téli kép volt, de nyáron is ott vannak a diófák a templom mellett:    Bioncourt, a Clos-des-pommes fogadó kertjében:   Crest vártornya alatt. Vagy tévednék? Crest vártornya látszik a diófák alatt? Nézőpont kérdése.   Dompaire község szélén, az útkereszteződésnél elakad az ember szava, amikor ezt a hatalmas diófát megpillantja. Tisztelt autós Kollégám, az utat is figyelje, ne csak a diófát!   Dordogne megye, St.-Germain-du-Bel-Air község, a faluszéli temető mellett:   Gindou község tavaszi napfényben, diófákkal:   Le Havre, a híd mellett:   Elzász, Holving község:   Notre Dame de Lure templománál egy hatalmas diófa hűs félhomálya teremti meg az áhítat légkörét:   Masclat. Ha francia földön biztosra akarunk menni, és nem akarunk sokáig keresgélni egy diófát, válasszuk a jelzett turistautat Masclattól. "A dió útja". Végig a diófák mentén vezet.    Nancy, Parc de la Pépiniere  Nancy városa a 13. századtól a 18. század második feléig hercegi város volt. Mai közparkját Szaniszló herceg hozta létre a város bástyái, sáncai mentén, 1765-ben. Több mint 4000 diófát telepíttetett - egyéb fafajokkal együtt. 1835-ben a francia állam a parkot a városnak adományozta. Jelenleg a nagyváros szívében ez a 22 ha-os park - sok diófájával - igazi felüdülést nyújt.  Oudon község határa:   Poitiers város 17. századi monostorához tartozik ez az öreg, belül már csupa üreg diófa. Már nem sokáig él.   Pournoi község határában úgy találjuk meg ezt a diófát, ha a megszüntetett vasútvonal töltésén kerékpározunk. Ruderális területen természetes úton elszaporodtott dióbokor, ugyanolyan, amilyeneket Magyarországon is tömegesen látni, a szocialista mezőgazdasági nagyüzemek megszüntetése óta.   Saint André de Rosans kisközségben, a 988-ban alapított Szent András apátság romjai mellett:   Saint Étienne les Orgues község:   Most pedig el vagyok bizonytalanodva.  Az biztos, hogy az Alphonse Fouchard utcában van ez a szép diófa. Ott volt télen is, és most, tavasszal is ott van, de sajnos, nem tudom, melyik francia városban.      Görögország Tisztelt világjáró Kollégám, mit látunk Naxos szigetén? A helytelen válasz az, hogy Ariadnét látjuk, pláne a fonalával. A helyes válasz pedig az, hogy természetesen diófákat látunk. Keramoti falut diófaligetek övezik:     Planiteróban pedig a helyi szálloda attrakciói, fakultatív kirándulásai között szerepel a helység határában levő dió- és platánfaliget felkeresése.   Észak-Görögországban Drama városa mellett Nikiforosz faluban látjuk ezt az idős diófát.     Grúzia Tbiliszi, az árvaház kertjében     Hollandia Diófa Goes város központjában, közvetlenül a templom melletti ház kertjében   Overduin-Oranjebos   Rijnsburg     Horvátország Baska, a templom mögötti kertben   Dubrovnik, Kate Kemping   Jurandvor, a 900 éves óhorvát kápolna melletti kertben   Medvednica, Risnjak vendéglő   Opatija, az angyali üdvözlet Mária templom és rendház előtt   A templom kisugárzása erős. Ez a diófa annyira el van telve a szent háromsággal, hogy mondhatni, csak hármasan csoportos diókat terem.       Luxemburg Vianden várkastélya mellett   És a várkastély területén   A városi játszótér szélén     Moldávia Soroca, a városi és területi közigazgatás épülete előtti parkot egy termő diófa uralja.     Németország A berlini állatkertben. Tessék megnézni, ez a sokaság mind azért jött ki az állatkertbe, hogy a diófát lássa, és meghallgassa a fák napjáról szóló előadást.   Hernhausen látképe a diófa alól:   Neu-Isenburg:   Nusbaum (így, egy s-szel) község - vagy inkább csak tanyaközpont - nemcsak nevében diófás, hanem a főutcáját is szép diófák díszítik.   Ulm városa mellett, az autópálya-parkoló melletti paraszttanyán hatalmas diófák nőnek.     Olaszország Assisi, a vár alatt:     Buenconvento (Toscana) határában.    (Valószínűleg itt fényképezett Adam Pierzhala fotoművész is.) Cerreto di Spoleto (Umbria), a San Giacomo templom harangtornya mellett:   Urbino, a középkori város déli bejáratánál:      Végül Velence, amely város akár az első is lehetne az olasz városok közül, hisz az első nap Velencéig jutunk el itthonról. Itt kezdjük az olasz diófák meglátogatását.  A Piazzale Rómán leparkolva gyalogosan az első velencei látnivaló a Szent Miklósról elnevezett Tolentini-templom, és kertjében a hatalmas diófa.   Már megérte Olaszországba látogatni.    Spanyolország Granada, Alhambra:   Verola de Fabregat:     Svájc Plittersdorf:     Szlovákia Bystrica falu Rozsnyó mellett:   A dévényi tóhoz vezető út menti hosszú diófasorban:   Kassa felé a főutat többkilométeres öreg diófasor szegélyezi.    Lukanényét (szlovákul Nenincét) észak felé elhagyva impozáns diófasorral találkozunk. Most, sajnos, egy áprilisi fagy után látható.   Vinné, főutca:     Törökország Isztambul, a Litros Yolu mellékutcájában, egy beépítetlen telken:     Ukrajna Dilove, a műemlék fatemplomnál:    Huszt, a tiszaparti parkban a város határában:   A munkácsi várban:    Tiszabökény, a Turul emlékpark mellett:   Ungvár, a piac sarkánál:     Egyesült Államok Archív felvétel az anaheimi diófasorról:   Arkansas, England:   A Michigan Egyetem területén:     Libanon Egymás melletti barlangtemploma van Libanonban, a Tannourine körzetben Szent Antalnak és - ha pontosan fordítom az arabot, Saydet el Azraa - Szűz Miasszonyunknak, vagyis Szűz Máriának. (Ha mégsem pontos a fordítás, tisztelt arab Kollégám kérem, javítson ki.) A két templombejárat előtt kis csermely táplálja az árnyékadó diófákat és nyárfákat.     Japán Hokkaido, a Hakodate parkban igazi szenzáció, közönséges diófa fedezhető fel.      Korea Gwangdeoksa királyi lakhely és szentély   Ez a 400 évesnek mondott diófa szintén Gwangdeoksában látható.    Felmerül a kérdés, a két fa közül melyik az, amelyiket védetté nyilvánítottak, és emléktáblával láttak el.   Ne felejtsünk el rápillantani, ha ott járunk. Nincs messze Szöultól. Tényleg impozáns. Korea leghíresebb diófája, összefonódott az ország történelmével.   Látványától nem lehet szabadulni.     Kína Kínával nyitottuk, zárjuk is azzal a nevezetes külföldi diófák bemutatását.  Jünnanban, Jangbi városban szállást a Diófa vendégházban foglaljunk. Könnyen odatalálunk, a nagy diófa mutatja az irányt.   Ugyancsak Jünnanban, a Kőerdő Nemzeti Park karszt-sziklái között látható ez a nagy diófa. A turistacsoportok mellette haladnak el. Kár, hogy kiküldött fotósunk a karsztjelenségekre koncentrált, de a diófát így se tudta kikerülni.   Ez a maga nemében legöregebb kínai diófa a nagy diókultúrájáról híres Sanhszi (Shangxi) tartomány 2000 évre visszanyúló diótermesztésének jelképe, Fenyang városban. Meg is becsülik, a hetedik nemzetközi dió-szimpózium egyik programpontja ennek a fának a megtekintése.     Felfedezőknek való feladat: Diófakirályok felkutatása Tisztelt Kollégám, a diófák kínai királyát (császárát, mandarinját, miniszterelnökét, stb., a nem kívánt törlendő), már láttuk, és az előbb a koreai királyi diófát is. Dehát, sajnos, ahány ország, annyi uralkodó. És annyi diófakirály is van. Többségük illegalitásban él, de lelkes paparazzók néhányukat már fellelték. Képet nem sikerült róluk készíteni, de amit a kémek jelentéséből megtudtunk, azt közhírré tesszük.  Először a Krim-félsziget vár felfedezésünkre. 1912-ben D. Kajgorodov írt róla, hogy él ott egy kb. 1000 éves diófa. Évente 70-80.000 szem diót terem, bőtermő évben 100.000-et is. Akkoriban a krimi tatárok éltek arrafelé, és valamilyen szokásjog alapján öt tatár család osztozott a termésén. Mivel a fa halálhíre nem jutott el hozzánk, feltételezhető, ma is él.  A Krimben érdemes körülnézni. A Bahcsiszeráji körzet Verhoriccsja falujában megmérhetjük egy ötszáz éves diófa törzskörméretét. De ehhez a helyi gyerekekkel kell összefognunk, mert egyedül nem érjük körbe.   És keressünk, kutakodjunk tovább a Krimben. Lucsisztoje falu határában is láthatunk egy öreg diófát. Ez is nevezetes valamiről, talán az egyik szovjet színész mászott és ült fel rá. Vagy valami ilyesmi.   Grúziában, Tbiliszitől 25 km-re, Martkobi faluban él egy ezeréves diófa, amelynek törzsét 14 személy éri körül, egymás kezét fogva. Erről a fáról már a 12. században írásos feljegyzés szól. Tamara királynő (vagy királyné?) is ennek a fának az árnyékában pihent, és Georgi Szaakadze csapata is. Ez a fa él, évente 25-30.000 szem diója van.  Tadzsikisztánban a Bahsa folyó partján, Szari-Hazor falu közepén egy olyan magas diófa nő, aminek magasságát egy tízemeletes házhoz hasonlítják. Már több mint 200 éve terem. Ágai olyan, természetes boltozatot alkotnak, amit a helyiek lóistállónak használnak, benne hat ló fér el.  Ezekről tudunk. De tudjuk, hogy sokkal több, amit nem tudunk. Például itt van ez a diófa-matuzsálem, emléktáblával, amiről azt se tudjuk, hol van. Kínai felfedezők megelőztek minket, és már pártdelegációjuk is meglátogatta a diófák első titkárát.   Továbbá ha tisztelt világjáró, -csavargó Kollégám lát külföldön megtekintésre érdemes diófát, kérem, küldje el nekem a fényképét, hogy közzétehessem, akkor is, ha csak egy közönséges diófa.  Mert erről a gyönyörű diófa-királynőről sajnos, lekéstünk. 1700-ban ültették a Dániához tartozó Bornholm szigetén, és amikor képeslapra fényképezték, a sziget legnagyobb diófája volt. 263 éves korában érte a halál, de sajnos, a gyászjelentést nem kaptuk meg, mert a képeslapot másnak címezték.          DIÓMOTÍVUM AZ IPARMŰVÉSZETBEN  Iparművészetnek azt nevezzük, ha használati tárgyaink szépek. Természetesek és diómotívumúak.  Vázlat:  Iparművészet diófélékből  Diómotívum    Iparművészet diófélékből Az ékszerművészet az igazi művészet. Mert alapanyagként a diót használja.    Feketedióhéjból készült kézelőgombot hordott Eisenhower amerikai elnök.   Arról nincs hír, hogy ingét, kabátját mivel fogta össze, pedig érdekes lenne. Amerikában készítik a dió-gombokat is, egy elnöknek elvileg nem okozhatott gondot a beszerzésük.   Félkész diógombok:   A feketedió-öv is összefogja a ruhát.   Fülbevaló feketedió-szeletből:   És ugyanaz, nyakláncként:   Mandzsúriai dióból:   Kínai nyaklánc és karkötő hebei dióból:   Nyaklánc-függő féldióból, bronzlánccal:   Ékszer dióhéjból: Teknősbéka-nyaklánc. Maga a béka cédrusfából készült, de a páncélja valódi dióhéj.   Christina Witz - nem vicc! - olyan dió-nyakláncokat készít, amelyeket nem kötelező nyakban hordani, felakasztva lakásdísznek is jók. Az elsőn emberi haj a virágok alapanyaga, a másodikon pedig lószőr. Áruk kb. 15.000 Ft/db, az előállítási költségük pedig szinte nulla, látjuk, felkerekítve egy eurócent.   A következő fülön- és nyakbanfüggőknek két közös jellemzőjük van. Hikoridióból készültek, másrészt a megmunkálás nagyobb részét, a művészi faragást mókusok végezték. Így igazán természetesek. A drágakövek is valódiak.          A dióhéj művészi faragásának tanulmányozásakor már láttuk, hogy kínai művészek milyen sok Buddha-fejet tudnak egy dióra faragni. De művészetük akkor ér valamit, ha a faragott dió praktikus is egyben. Ezért két felét szétnyitva szelencét is készítenek a művészi Buddha-faragványokból. Az elsőben nem tudom, mit tartanak, de a másik bizonyítottan tubákos. Igaz, azt nem Buddha, hanem sárkány díszíti.     Valaha az emberek összes használati és dísztárgya természetes anyagokból készült. Az alapanyag is, a díszítő motívum is a természet ajándéka volt. A legjobb iparművészek jelenleg is a természetességre törekszenek.  Tisztelt iparművész Kollégám, szerintem Ön is van olyan iparművész, mint Pierre Lussier.  Akkor hát miért nem készít Ön is hasonló diófatálat, mint ő? Ugyanúgy megkapná érte a 280 dollárt, mintha nem csak egy egyszerű diófa-darabot árulna, diófa-tál címen.   Még annyit se kell vele dolgozni, mint Susan Robertsnek a következő munkáival. Feketedióhéj-szeletekkel díszített, hosszúszálú fenyőtűből készült kosárkák, tálkák.                      Fél feketedió-héjakkal díszített tálka, Judy M. Mallow munkája. A tálka alja feketedió.   Georgiana Barton következik.   Egy ilyen tálkához nem kell más, csak hosszú fenyőtű (ingyen van), egy szelet feketedió (szinte ingyen van), ügyes női kézimunka (ez képviseli benne az értéket), leheletnyi ragasztó (nem pénzkérdés), csekélyke viasz, kifényezni (ingyen is lehet szerezni). És eladható hétezerért. Az ár magyar forintban értendő, és nem tartalmazza az áfát.   Tisztelt munkanélküli Kolléganőm, hát nem megéri? A kézműves-piacon elkapkodják.  Azt mondja tisztelt Kolléganőm, hogy nem munkanélküli? Nem baj. Bármikor az lehet. De addig is készítsen dió-alapanyagból iparművészeti remekeket, és mihelyt kézhez kapja a felmondólevelét, már indulhat is a kézműves-piacra. Meglátja, jobban jár.  Vegyen példát a kínaiakról. Dolgoznak, ha kell, ha nem.  Kínai váza, száraz virágoknak. A váza teljes egészében dióhéj-szeletekből készült. Információs forrásom szerint kínai dió héjából, de információs forrásom nem diószakértő, annyira se, mint tisztelt szakértő Kollégám, vagy én. Ön is, én is ránézésre látjuk, hogy japán dió héja.       Ugyancsak dióhéj-szeletek adják a következő kínai népi iparművészeti tárgyak díszét is. Ha az előbb kételkedtem is, most már jobban hajlom annak elfogadására, hogy az alapanyag kínai. Annál is inkább, mert a technika jellemzően az. De fenntartom, hogy nem kínai dió, hanem Kínában termett japán dió. (A dióhéjon kívül papírból és lakkból áll a váza, a lámpa, a doboz.)      És minél jobban tanulmányozom a kínai dió-iparművészetet, annál többet tudok róla. Ma már azt is tudom, hogy ilyen dióhéj-tárgyakat a délkínai Jünnan tartományban is készítenek, nemcsak Északkelet-Kínában. A következő kép is ilyen dobozkákat mutat, és bár nem látszik rajtuk, a rendeltetésük is egyértelmű. A legnépszerűbb kínai szellemi játék, a go fehér és fekete korongjainak tárolására szolgálnak.   Egy gömbölyű váza:   Ezek apróságok voltak. De tudjuk, Kína mindenben a legnagyobb. Még a kínai dióhéj-vázák készítésében is. A rekordot most hitelesítik:   Nemcsak a legnagyobb, a legszebb is Kínában van. A legszebb, sárkányos dióhéj-műalkotás.   Nemcsak a legszebb, a legveszélyesebb is, a tigrincses.   Ma már jönnek hírek a Jünnanban kiépült dióhéj-kézműiparról. Komoly iparról van szó.   És kereskedelemről.   És művészetről.   Ha alapanyagként a kínai dió héját el is vetettük, a mandzsúriai dió már számításba jöhet, mert abból is készítenek természetes ékszereket.   Vagy akár képkeretet.   Mégis világszerte leginkább a feketedió héját vágják fel erre a célra. Pedig nem olcsó. Egy százas darabja, ha az interneten rendeljük. De ékszernek megéri.   A dióhéj szeletelésének munkája a következő képeken látható.        Persze, van az úgy, nyilván, hogy úri kényelmünket nem akarjuk feladni, és drága időnket feketedióhéj-szeletelésre pazarolni. Egyszerűbb, ha megvesszük az iparművészeti alapanyagot. Sorrendben 9 $, 7,5 $ és 3 $ az ára 10 dkg feketedió-szeletnek. Plusz szállítás Amerikából.       Jobb ötletem van. Hazai feketedió fák összegyűjtött termését szeleteljük fel magunk, és kínáljuk a fenti árak feléért. Elég nekünk kilónként 9000 Ft az első osztályú szeletekért. A vevő is jobban jár és mi is.   A felszeletelt feketedió-héjból ha karácsonyfadíszt akarunk készíteni, ki kell fúrnunk. Így:   Ha kínai mintára váza, tál, stb. a munka célja, akkor a szeleteket ragasztanunk kell. Így:   Nem fog a ragasztó? Drótozzuk! A végeredmény nemcsak tál, kosárka is lehet.    Xénia Szolodova mandzsúriai dió héjából készít ilyen tálakat, 650 rúbelért darabját.   A következő díszeket John Lucas készítette, de akár mi is tudnánk hasonlót.  Hogyne tudnánk! Az amerikai feketedió héjának szelete a hazai népi kultúrában is megtalálta a maga piaci szeletét (hogy képletes legyek). Tessék csak megnézni - bármikor - a hortobágyi hidi vásárt! Autentikus, hazai népművészetként kínálják a Hortobágyon soha nem látott feketedió-ékszereket.   Tisztelt piacozó Kollégám, van egy ötletem. Vásárolja fel a hortobágyi hidi vásáron a feketedió-szeleteket, és akasszon rájuk kulcskarikát, és többszörös áron adhatja tovább, bármelyik piacon. No, ugye, érdemes volt idáig elolvasni a dióskönyvet?    Nem is kell tovább olvasnia. Már megérte! Drága a feketedióhéj-szelet Magyarországon? Rendeljen Amerikából, nagy tételben. És kiegészítésként megfásodott hikoridió-burkot is. Nézze csak, milyen egyedi apró játékocskák készíthetők belőle! Csak fantázia kell hozzá.          Diómotívum A diómotívum iparművészeti használatáról az emberi írásbeliség kezdete óta vannak feljegyzések. A Biblia elején, a Kivonulás könyvében már olvashattunk Bezeleél munkájáról, a mécstartó elkészítéséről. A 37. fejezet szerint:  "Elkészítette a mécstartót is, színaranyból verve. A szárából ágak, kelyhek, kis gömbök és liliomok ágaztak ki, összesen hat a két oldalból: három ág az egyik oldalból, és három a másikból. Három dióformájú kehely volt az egyik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal; három dióalakú kehely volt a másik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal. Egyformára készült mind a hat ág, amely a mécstartó szárából kiágazott. Magán a száron négy dióformájú kehely volt, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal: egy-egy kis gömb volt két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból leágazott. A kis gömbök is, az ágak is magából a szárból jöttek elő, és az egész színaranyból volt verve."  Megállapíthatjuk, az iparművészet a diómotívummal kezdődött. Diómotívum már akkor létezett, amikor iparról vagy művészetről még nem beszélt senki. De a diót már akkor aranyból formálták meg.  A diómotívumot nemcsak a régi zsidók tartották megörökítésre érdemesnek, hanem a régi örmények is, amint ezen az antik örmény diófás szőnyegen is látjuk.   Persze, az antik idők óta az emberek rájöttek, hogy nem szabad a diómotívumot a lábuk alá tenni, annál jóval nagyobb figyelmet, megbecsülést érdemel. Ezért manapság nem szőnyeget, hanem falidíszt, hogy azt ne mondjam, házi áldást díszítenek diófával.   Tényleg, áldás a falon egy diómotívumos gobelinkép, mint amilyen Bornemisszáné (még hogy nem issza? - a boroskupa is ott áll előtte, gobelinhímzés közben) Németh Anett alkotása.   Tényleg, miért nem látni több diós hímzést? Talán tisztelt háziiparos Kolléganőm nem ismeri a diót? Ha tényleg nem, előbb nézzen meg egy botanikai bemutatót, kihímezve. Kedvet fog kapni, hogy szebbet készítsen. A képek szerint nem lesz nehéz.    Ne hímezzünk-hámozzunk, vegyük meg készen, nyomtatott formában a diómotívumú textíliát.   Ha kész párnahuzatot vásárolunk, annyira természetes lesz az álmunk, mint Babits írta. A diólevélen a rovarrágás és a gombabetegség is rajta van.   Közösségi falakat is díszítenek diómotívumok, nemcsak otthon, a konyhafalat. Van olyan hazai város, ahol a művelődési ház színháztermének falát is diómotívumos vesszőfonattal díszítik.   Európában Luther Márton óta hagyomány a dióval díszített karácsonyfa. Szép is, hangulatos is. A karácsony elképzelhetetlen dió nélkül.  De mit csináljon, akinek nincs otthon diója? Vegyen dióformájú karácsonyfadíszt. Papírmaséból, üvegből. Iparművészeti termékek, de nem olyanok, mint a valódi. A művészek nagyon elvonatkoztatnak a valóságtól. Absztrahálnak. Az iparosok pedig még tovább rontják.   Viszont azok az emberek, akik nem művészek, se nem iparosok, nagyon szeretik a diót, mondhatni, nyakláncra akasztva szó szerint a szívükön viselik. Medalion formájában.    Hogy, nem az emberek? Természetesen az asszonyokra gondoltam, de szerintem ők is emberek. Némelyikük ezüstből formázott dióbelet visel.   Másikuk pedig diónyakláncot.   Hogy hogyan készül a diónyaklánc? Nagyon egyszerűen. A balfele egyszerű ékszerészmunka, nem érdekes. De a jobbfele! Az valódi féldió, epoxigyantával kiöntve.  John McKinley munkája a következő aranydió-medalion, Szabó Tamásé pedig az ezüstdió. Mindkettő felnyitható, természetesen.     Miért nyitható fel? Hogy abba rakjuk a parfümös üvegcsét.   Diómotívumú nyaklánc-függő, ezüstből. A dióbél helyén jobboldalt parfümös üveg, balra pedig a fényképet felhajtva kistükör. Tisztelt Kolléganőm azon ellenőrizheti, hogy úgy néz-e ki, mint a fényképen.   Vagy mint a másik, diónak álcázott parfümtartóba rejtett fényképen.   Ezüst fülbevaló a dióskertek királynőjének, ezüst kulcstartó a dióskertek urának.    A dióskertek királynőjének arany fülbevaló is kijár.   Kijárni kijár, csak nem jut rá pénz. Lepjük meg olcsó ékszerrel, aminek egyetlen értéke, hogy magunk faragtuk - műanyagból - a dióskertek királynője számára.   Orosz ékszertartók:      A tűtartó is orosz.   Dióhéj formájú tál rézből:   A diótálból diókanállal kanalazhatunk. Nem drága, csak kívül arany, belül az is réz. A dióforma az érték benne, nem a nemesfém.    Semmi más, csak dísz ez az öntvény. A diót valódinak gondolnánk, - oh, beh élethű! - de az is csak fém. Hogy milyen fém, az nem látszik, az iparművész oly szépen festette be.   Mire is jó ez a szétnyitható fémdió? Tulajdonképpen semmire, de kár kidobni.    A stilizált műanyag dióhéjba apró Betlehem is belefér. Állati!   Diófát ábrázoló diófa-kulcstartó:   Az a jó, ha a diómotívum állandóan a szemünk előtt van. Lakásunk falát díszítsük vele! Hangulatos csempeképek:      Vagy nem dióval, hanem diófával:     Fordítsuk meg a kérdést. Hogyan készül a csempe, konkrétan a kályhacsempe? Természetesen, a diófa segítségével. A diófatáblára faragjuk a csempemintát, rásimítjuk az agyagot, óvatosan megfordítjuk, levesszük a mintát, és kiégetjük a csempét.   A csempekép-készítés másik, élethű módszere, ha a nyers, némileg megfestett csempére ráfektetjük a diólevelet, óvatosan lelapítjuk, és a levéllel együtt égetjük ki. A levél nyomtalanul elég, alatta a festék részben megmarad. Amerikai fehér hikoridió levelén tudom megmutatni, de higyje el tisztelt kályhacsempekészítő Kollégám, Franciaországban is készítenek hasonlót.   A diómotívumot az üveg- és porcelán-művészet se nélkülözheti. Légy a dión:   Porcelángyík és -béka dióval:     A porcelánbéka el tudott bújni a dióhéjba. De hova bújjon terráriumunk aranyos kis hörcsöge? Természetesen ő is dióhéjba.   Otthon tartott értékeinket is rejthetjük - égetett agyagból készült - dióhéjba.   A dió illatára asszociálhatunk, ha dió-formájú parfümös üveget használunk.   A 19. században a francia porcelánművészet már képes volt diófamintás tányért festeni. Legalábbis azt mondják, diófa.   A diómotívummal ellátott tányér amerikai darab.   A porcelánművészetben a kínai porcelán a fogalom, a legjobb. Felülmúlhatatlan, hiszen dió van ráfestve.   A diómotívumos csésze is kínai, természetesen. Nem tömegtermék, hanem egyedi. Nem mostani, hanem régi. Hogy milyen régi, azt nem tudom, de korabeli. Talán Ming korabeli, nem Teng vagy Csang korabeli. De biztosan nem Mao korabeli, mert akkor kulturális forradalom volt, és irtották az ilyen szép, művészi holmikat.   A tányéron már nem festett diót látunk, mint a csészén, hanem valódit. Annyira valódit, hogy kerámiából készült a dió is. Kicsit megfestették, és máris nagyon szépen néz ki. A megszólalásig olyan, mint az igazi.   Diólevél formájú olasz üvegtál:   Az ősszel sárguló diólevél ihlette Kevin Hicks vázáinak díszítését.       Georgij Boriszov feketeagyag-korsójának pedig a dió adott formát.   Fedeles kerámiatál:   Kerámiából készült tároló:   Iparművészeti használati kerámiák feketedió motívumokkal:         Az iparművész a claro diófaanyagból készült kupákat stílusosan a fa saját levelének motívumával díszítette.     És saját ruhánkat díszíthetjük-e diómotívummal? Hogyne! Vegyük mintaként a következő későviktoriánus angol gombot.     Hát még ha diófestékkel festett, diólevél-formájú csipkével is kiegészítjük!   Az iparművészet és az asztalosipar találkozását az jelzi, amikor a diófabútort diómotívummal díszítik. A feketedió-asztal fájába feketedió-szeletből készítenek intarziát.       Az asztal mellé feketedió-motívumos feketedió-szék illik.   A papírról még nem beszéltem, a nyomdaművészetről. A nyomdászat is ipar, a nyomdászok is iparkodnak, hogy szép, diómintás csomagolópapírokat készítsenek. Hát, ilyenre sikerült.   De karácsonykor szebbet is tudnak. Diómintás karácsonyi szalvéta.   Dióbemutató diólevél-mintás papíron (Janee műve):   Ha ez se tetszik, lehetőségünk van házinyomdát csinálni, legalábbis egy gumibélyegző erejéig. Már kapható a diófamintás bélyegző.   Az iparművészet fejlődésének csúcsa a giccs, ami a dióféléket se kerüli el. Valami állatfélét készített az iparkodó giccsművész, feketedióból:   Amikor a természetes alapanyagokból kifogyunk, következik a műanyag-alapú iparművészet. Vagy valami olyasmi.  Műanyag mókus műanyag dióhéjjal. Itthon is kapható, de nem hazai vevők számára. Tízezer forint feletti ára is jelzi, hogy nem magyar, hanem német ízlést elégít ki.          A DIÓFA EZOTÉRIÁJA  A diófa a kiegyensúlyozottság jelképe. Kínai írásjel diófából: ping. Mottó:  "Isten diót adott, de nem törte föl."  (Goethe)   Vázlat:  Álomfejtés  Diófa-horoszkóp  Szent fa  A diófa a boszorkányok fája  A beneventói boszorkányfa  Kozmikus jelkép  Szerelmi, termékenységi jelkép  A fény jelképe, keresztény jelkép  A bölcsesség jelképe  A halál jelképe  Közmondások, népi bölcsességek  Védikus tanok  Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek     Álomfejtés Tisztelt diószerető Kollégám, az álmok nem hazudnak. Például ha dióval álmodunk, azt jelenti, szeretjük a diót. Vagy mégsem?  Erre szolgál az álomfejtés.  A diós álom személyiségünkről árulkodik. Azt jelenti, belülről értékesek vagyunk, ha ez kívülről nem is látszik. Mert igazi értékeinket páncéllal zárjuk el a külvilágtól. A magunk köré épített diópáncél megvéd minket.  De sajnos, korlátoz is. Teljesen védettek vagyunk, de csak börtönünkben. Belül teljesen szabadok vagyunk, ha a külvilágtól eltekintünk, és arról nem veszünk tudomást.  Nagyok vagyunk! Akkorák, hogy betöltjük teljes világunkat. Világunkban nincs is más, csak mi.  Csak valaki ránk ne törjön, mert akkor vége az egésznek.  Van másféle álomfejtés is a dióról, de annak még ennyi értelme sincs.  Az álmoskönyv szerint:  Dió: jó szervezőkészség, előrelátás.  Dióhéj: feladat.  Dióbél: megoldasz, alkotsz, létrehozol valamit.  Nők álmában: terhesség; férfiálomban: nyugalom utáni vágy; fáradtság.  Aranydió: kisajátítása valakinek. Anyák álmában: nemcsak az első, hanem az egyetlen akarsz lenni gyermeked érzelmeiben.  Dehát a tudomány és a technika fejlődése megállíthatatlan. Ésszel se tudjuk mindig követni.  Ma már például létezik az on-line álmoskönyv is, ami jelenlegi ismereteink szerint a csúcs. Ebben a következők olvashatók:  Diómagot enni, kit szépen meghámoztak: meggyőzi azokat; kik gonoszt kívánnak.  Diót, mandulát, barackot és egyéb efféle gyümölcsöket egészen megenni akarni: visszavonást és háborúságot jegyez.  Nagy dió: rosszul fizetett munka.  Diófa: szép jövedelem.  Dióbél: ünnep.  A lipcsei könyv szerint: dió: mulatság.  Diót feltörni: jó alkalmat felhasználni.  Dió (hámozva): diadal.  Diót enni: barátság jegye is.  Diótörő: megtréfálást mutat.  Dió újholdkor: nehéz gondolat, amellyel nem merünk foglalkozni.    Diófa-horoszkóp Mottó:  „Az a benyomásom, hogy egy diófa reinkarnációja vagyok.”  (John Gordon diótermesztő, kutató, szakíró)  Tisztelt Kollégám, ha már ennyi mindent megbeszéltünk a diófáról, és mindketten úgy véljük, természetét kellően ismerjük, hadd tegyem fel Önnek a kérdést:  Nem találja-e úgy, hogy az Ön természete hasonlít a diófa természetére? Már csak azért kérdem, mert úgy tapasztaltam, aki kellően hosszú ideig foglalkozik egy élőlénnyel, megtanulja és átveszi tulajdonságait, hozzá hasonul. Nemcsak arra kívánok utalni, ami közismert, hogy akik hosszú ideje házastársak, egyre inkább hasonlítanak egymásra, vagy hogy a kutya gazdája úgy néz ki, mint a kutyája, ezek mindennapos esetek, hanem a foglalkozás körében bekövetkező hasonulás is jellemző.  Máig előttem vannak egyetemi tanáraim, akik az állattenyésztést oktatták. Ócsag tanár úr lófeje és szikársága egy megbízható igáslóra emlékezetett, Nyerges tanár úr piros-fehér foltos bőre, lassú, himbáló járása és kényelmes mozdulatai egy magyartarka tehénéi voltak, Fekete tanár úr lekerekedett vonásai pedig egy berkshire-i sertést juttattak az ember eszébe.  Ön gyökeret eresztett-e már a diófa-tudományokban, és tudását kiterebélyesítette, magas koronává fejlesztette-e? Törzse kellően erős-e, hogy a viharoknak ellenálljon, és tudásának gyümölcsét széthinti-e környezetében?  Ha igen, akkor Ön igazi diófa-típus.  De vannak másféle diófák is.  Diófa-tulajdonságúaknak mondják Columbust, Dosztojevszkijt, II. Erzsébet angol királynőt, Annie Girardot-t, II. Katalin orosz cárnőt, Kantot, Paganinit, Picasso-t, Anthony Quinn-t, Shakespeare-t, Barbara Streisand-ot.  A diófát ősidők óta figyelik az emberek, és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel.  A kelta papok, a druidák az április 21-30-ig és október 24-től november 11-ig születetteket tartják diófa-típusú embereknek. És mogyoró-típusúaknak.  Az ilyenkor születettek életfája a diófa, talizmánja pedig a jobboldalt látható életfa-karkötő.  Persze a druidák természetvallása már régen letűnt. Manapság ugyan újra divat a fa-horoszkóp, terjesztik is rendesen minden nyelven, nemcsak kelta, hanem ógermán horoszkóp néven is, de ez már nem az igazi.  A diófa kelta horoszkóp-beli jellemének autentikus illusztrációja Nandy King tintafestménye.   A mai életben az a divat, hogy az embereknek a társaséletben, a családi életben, a szexualitásban megnyilvánuló rossz tulajdonságait vetítik ki a diófára. Szegény diófa, szegény emberek!   Lám ilyenek vagyunk, ha jellemhibáinkat a diófára fogjuk. Tényleg ilyenek lennénk? Csak magunkra ne ismerjünk!  Tisztelt Kollégám, válogathatunk a ránk illő horoszkópokban. Azt javaslom, azt fogadjuk el, amelyiket tényleg jellemzőnek érezzük.  Orosz horoszkóp:  A Diófa szemében a természetesség nem érték. A stílus fontos a számára, a finoman kimódolt manérok. Ugyanakkor a tényleges tettekben bátortalan. A Diófa személyisége ellentmondásokból áll. Szeszélyes. Agresszív. Egoista. De ugyanakkor vendégszerető és bőkezű is.  Ugyanannyira tud lojális és hűséges lenni, mint állhatatlan. Soha nem ismerhető ki, hogy fog cselekedni ilyen vagy olyan esetben, és soha nem tudhatjuk, hogyan közelítsünk hozzá.  Képes minden alap nélkül megharagudni, a barátságot, a szerelmet megszakítani. Néha maga is szeret szenvedni, de sokkal nagyobb örömmel gyötör, szenvedtet másokat. A maga körül lévő helyzeteket okvetlenül össze kell bonyolítania. Kínzó szükségét érzi saját kizárólagossága állandó kimutatásának. Féltékeny. De nyájas, szivélyes, barátságos is.  A Diófa nem kiegyensúlyozott. Ha szereted őt, baráti viszonyba kerülsz vele, légy állandóan felkészült a váratlanságra. Csak akkor foglalkozz vele, ha úgy érzed, ellenállhatsz befolyásának, ellenkező esetben teljesen alávet téged akaratának.  A Diófa az életben nagyléptékű stratéga tud lenni. Szándékainak következményeit jól fel tudja mérni, álnok tettekre is ragadtatja magát, nem tartják vissza felesleges lelkiismereti aggodalmak. Környezete gyakran kényszerül gyors tetteihez alkalmazkodni.  Ugyanakkor kifejezetten jámbor, mulya Diófa-emberekkel is találkozni.  Arra törekszik, hogy élete rendkívüli legyen. Nem fél a kockázattól, nem akar tetszeni, nem ismer kompromisszumot, nem jár kitaposott ösvényeken. A Diófának sok barátja szokott lenni, ugyanakkor sok ellensége is. Csak magának számol el. Csak azzal foglalkozik, hogy megőrizze saját függetlenségét, elkülönült fennségességét.  Néha különös, különösségét nem lehet nem észrevenni, és számolni is kell vele.  A Diófa vonásai: Határozottság, megfigyelőképesség, szervezői képességek.  Német horoszkóp:  A Diófa meleget áraszt. Védi a házat és környékét. Növekedésével egyre inkább.  Ha alaposan meg akarod ismerni magad, keresd egy Diófa társaságát. És akkor is, ha meg akarsz tanulni nemet mondani. A Diófa ebben segítségedre lehet. Meglátod, segítségével rejtett képességeket fedezel fel magadban.  A Diófa az ellentétek személyisége. Végletekig tűrőképes, keresi és megtalálja az élet sóját, fűszerét. Szenvedélyes. Újabb, tágabb szellemi horizontokat kutat. De nehéz partner is egyben.  A Diófa embere állhatatos. Ő az, aki betartja, amit ígér. Hűséges a bajban is.  Előrelátó. Zseniális stratéga. Ambíciói határtalanok. Nem is ismeri a határokat, mint olyant.  Kiismeri magát a világban, megtalálja benne a maga helyét. És mindig megtalálja, hogy érje el, amit akar.  Ő akar rendelkezni mindennel.  Mivel nagyon különbözik a többi embertől, reakciói mások számára váratlanok, kiszámíthatatlanok.  A szerelemben is végletes. Végletesen szeret, a halálon túl is, ugyanakkor a maga számára is végletes szerelmet követel meg. Féltékeny.  A Diófa emberei rendkívüli emberek. Hajlíthatatlanok, makacsok. Kemények, de - mint a dió - belül édesek.  Francia horoszkóp:  A Diófa kizárólagosságra törekszik, és féltékeny. Gyöngéd és hirtelen haragú, de semmiképpen se mondható kiegyensúlyozottnak. Vigyázz, ha találkozol vele, mert kellemetlen meglepetésekben lehet részed.  A Diófa társaságában senki sem unatkozik.  A Diófa védelmében ne pihenj el, mert megbetegszel.  A Diófa intelligenciája kiterjedt és egyetemleges. Számító, és kíméletlenül gyakorlatias. Zseniális stratéga. Egy pillanat alatt képes megigézni, elbájolni környezetét. Kiváló tervező, és ért az idő jó kihasználásához. Született szervező. De kérkedik is ezzel.  A Diófa kétarcú. Lehet raffináltan affektált, ugyanakkor súlyosan goromba. De egyik arca se természetes. És akár mesterkélt, akár faragatlan, sajátos légkört teremt maga körül.  A Diófa valójában egy nagy gyáva. Gyáva, de veszélyes.  A Diófa személyisége teli van ellentmondásokkal. Jelleme rossz, szeszélyes, agresszív, egoista, sőt, egy kissé kegyetlen is. Tud bőkezű, vendégszerető, nemes jellemű is lenni, nagy ideákkal. Barátságát, szerelmét váratlanul, bármiféle logika nélkül is képes váratlanul odaajándékozni vagy megvonni.  Egyszer nemeslelkű, máskor becstelen. Hűséges és állhatatlan. Ezekben a kérdésekben maga sem lát tisztán.  Sose lehet tudni, hogyan közelítsünk hozzá. Szeszélyes. Sír és mosolyog egymás után.  Nagy örömmel bonyolítja össze környezetének ügyeit, de valójában mindig kézben tartja a kibontakozás szálát.  Szórakozik másokkal, de maga is szórakoztató.  A Diófa sorsa rendkívüli. Sok barátja, ugyanakkor sok ellensége is van. Válogatott udvartartással szereti körülvenni magát, akikre hatással lehet. Ugyanakkor nem akar öncélúan tetszeni. Kompromisszumot nem ismer. A járatlan utakat keresi. Nagy szíve ellenére magányos marad.  Szerelmi élete a magasságok és a mélységek váltakozása. A derű és a szenvedély váltakozása. Képes gyorsan kiábrándulni, és fontosabb számára, hogy csodálják, mintsem hogy szeressék.  Szexualitása egyszer végletekig hevített, másszor pedig egyszerűen nem létezik. Van, amikor csak kellemes élményre vágyik, máskor pedig tüzes.  A Diófa nem hátrál meg, sikert akar elérni. Ha vannak is aggályai, elfojtja azokat.  Vigyázz a Diófával, mert könnyen az árnyékában végzed!  Svájci horoszkóp:  A Diófa a szenvedély fája, amint a mellékelt ábra is mutatja.  Engesztelhetetlen. Meglepő. Ellentétekkel telített. Gyakran egoista, képes agresszivitását kimutatni.  De ugyanakkor nagylelkű, bőkezű.  Széles horizontok nyílnak számára.  Reakciói kiszámíthatatlanok, váratlanok, spontánok.  Ambíciója határtalan. Merev. Semmiféle rugalmasságot nem képes felmutatni. Nehéz partner.  Kissé közönséges, nem mindig szerethető, de gyakran csodált.  Páratlan stratéga.  A hangulat embere, és nagyon féltékeny.  Kompromisszumra képtelen.  Amerikai horoszkóp:  A Diófa-típusú emberek nagyra értékelik saját személyes terüket. Romantikusak, művészek, írók, filozófusok, akik egyedül és csöndben alkotnak. Magányosak. A helyüket keresik, ahol otthon lehetnek. Együtt szenvednek az elnyomottakkal. Nagyon érzékenyek. Szeretik a kisgyerekeket, az állatokat, és általában az ártatlanságot.  Energiájuk a filozofálgatásban merül ki. A bölcsesség gyöngyeit termik, amiket időről időre elszórnak maguk körül, azok körében, akik értékelik őket.  A Diófa-típusúak az egészség, a higiénia, a szellemi erő, a vágyak emberei.  A négy őselemből ők a tűz emberei. Kedvenc színük a sárga, égitestjük a Nap. Férfias típusok.  A Diófa képes lelassítani a végzet eljövetelét.  Az igazi kihívás a Diófa számára, hogy mit tegyen, ha élete negatívumokba ütközik. Ha személyes terét, köreit zavarják, méltósággal tűr és vár. A türelem a Diófa legnagyobb erénye. Életereje erős, kitart a hányattatások, fizikai megpróbáltatások idején. Képes passzívan ellenállni a viharoknak, és átlát a káoszon.  Mentális ereje, beleérző-képessége lenyűgöző. Félelem nélkül vág bele mindenbe.  Szellemileg nyílt, mások iránt is. Segít másoknak is tapasztalatokat, bölcsességet szerezni.     Hazai horoszkóp:  Nálunk a diót a mogyoróval azonosan jellemzik. Mindkettőt a kígyóval hozzák összefüggésbe, azt pedig a bölcsességgel.  Valóban, a kemény koponyán belül rejtőzik a bölcsesség.  Eleink a mogyorót termékenységjelképnek tartották. A dió ebben is a rokona. Ez utóbbit pl. a zsidók afrodiziákumnak tartották, a latinok pedig a házasságkötéssel hozták vallásos kapcsolatba. Ennek is jelképes oka lehetett; talán az, hogy a héjának két fele oly szorosan összeforrt. A népdal is “diófa levelin termett” szerelemről énekel, a szólás pedig úgy tartja, a vadházasságban, tiltott szerelemben élők ”diófa alatt esküdtek”. Dió és mogyoró egy időben érnek, így sokszor a népdalokban is együtt szerepelnek:  “Ne higyj a legénynek,  A tüzes lelkének,  Mert meg tudja csalni  Gyermekit embernek.  Zörgő mogyoróval,  Csattogó dióval,  Selyem szalagjával,  Sűrű hazugsággal.”  A diófa egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában saját útját járja. Erről senki sem tudja letéríteni.  Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban. Személyiségét azonban ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerűség nem az ő kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvő.  Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan.  Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre.  A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hű és alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás.  Ha a házasságán erőt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban, és új partner után kutat.  Almafa - Diófa:  Egy kölcsönös szimpátiával kezdődik a kapcsolat. Lassan melegednek egymás iránt. A Diófa konokul harcol a másik elismeréséért. A Diófának mindig és mindenhol lesz ideje a szerelemre. Szenvedélyes szerető. Nem ismer tabukat. Boldog az Almafa, mely karjaiban fekszik. Csak féltékenységét fel ne keltse, ugyanakkor arra is vigyázzon, hogy szeretetéhségét titkolja a Diófa előtt, mert különben unalmassá válik számára. Akkor szerez igazán örömet a Diófának, ha nemcsak azt bizonyítja, vonzó, érdekes és kedves, hanem azt is, hogy 100 százalékig partnere mindenben. A szerelemben a Diófa teljes kapitulációt vár. Az önzetlen és önfeláldozó Almafa teljesen felkínálja magát. Mindketten szívesen vannak otthon. Az Almafa jobban teszi, ha a karriervonalat átengedi a becsvágyó Diófának.  Fenyőfa - Diófa:  Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek, a kezdő lépést mindig a Diófának kell megtennie. Miután alapos vizsgálatnak és tesztnek vetették alá egymás tulajdonságait, sok közös vonást fedeznek fel a másikban. Amíg a fenyő nagyobb súlyt helyez a külsőre, a szép ruhára és megjelenésre, a Diófa számára fontosabb a belső szépség és erő. Mindkettő kitartó, szorgalmas és házias. A társasági élet csak periférikusan érdekli őket. Analitikusan, érzékenyek, sebezhetők. A diófa tulajdonosi szemléletét és féltékenységét úgy kell tekintenie a Fenyőfának, mint a szeretet és ragaszkodás megnyilvánulásait. A Diófa kötődő és gondoskodó. Ha összefognak, szép tulajdont és hatáskört képesek elérni anélkül, hogy kapcsolatuk kárát látná. Erről a fantáziadús Diófa gondoskodik, hiszen szinte egyik fa sem képes a szenvedély lángját úgy szítani, hogy mindig újra és újra felizzon. Ezért nem csoda, ha tartós és megelégedett partnerkapcsolatban élnek.  Ciprusfa - Diófa:  A ciprus önálló, független, a diófa viszont mindig mindent kontrollja alatt akar tartani. A diófa határtalan ambícióját a ciprus viszonyulása letörni igyekszik, a ciprus napi "show"-műsora viszont a diófából valóságos dührohamot vált ki. A diófa erősen érzelmes, s minden jóleső könnyedség irritálja. Gyanakvással figyeli a ciprus minden lépését, s nem szűnő féltékenységével nagyon gyorsam messze űzi, úgyhogy a ciprus a legközelebb álló fa karjaiban talál menedéket. Kapcsolatuk mindenesetre addig tart csupán, amíg a ciprust a diófa sokszínű és mély érzelmekbol táplálkozó erotikája fogva tartja.       Jegenyefa - Diófa:  Ha a Diófa egyszer megragadta a Jegenyét, nem könnyen engedi el.  Eltántoríthatatlanul halad a saját útján, s a Jegenyének igencsak kevés esélye van a taktikázásra. Ha a rajtaütésszerű gyors taktikájával nem boldogul, úgy beveti csillogó stratégiai tehetségét, s a Jegenye észre sem veszi, máris a Diófa hálójába került. Kihasználva a Jegenye ingatagságát, ügyesen az általa kiválasztott irányba tereli. A Jegenye függetlenség iránti vágyát nem akceptálja, s ha az kifejezésre juttatná, ingerülten reagálna rá. A Jegenyének jó idegrendszerre és jó erőre van szüksége, ha hosszabb időt akar a Diófa oldalán eltölteni. Mindkettő jóérzésu, a Diófa szenvedélyessége hűséggel és megbízhatósággal párosul. A Jegenye választékos és kíváncsi, sokszor érthetetlen ideákat kerget, s ezért nehezére esik mozgásszabadságának, függetlenségének elvesztése a Diófa mellett, bár cserébe biztonságot és védelmet kap.  Szilfa - Diófa:  A Diófa uralkodásvágya, szenvedélye a Szilfát valósággal kétségbe ejti.  Hatalomvágyukkal kölcsönösen megkeserítik egymás életét. Amíg a Diófa azt várja, hogy személyiségét csodálják, a Szilfa mások bizalmába kíván kerülni. Alighogy kialakította magában a Diófáról alkotott elképzelését a Szilfa, az váratlanul meglepetéssel áll elő, amely sokszor kellemetlenül érinti őt. A Szilfa mindig pontosan szeretne tudni mindent. Kettőjük közül a makacsabb, hajlíthatatlanabb Diófa tűnik az erősebbnek. Egyébként mindketten okosan, előrelátóan tervezik az életüket. A Diófának kell a pénzt megkeresni, amelyből a Szilfa kellemes otthont teremt. A partner jóléte mindkettőnek saját szívügye is. Ha a Diófa, aki a szexben szinte telhetetlen, képes megmozdítani a Szilfa e vonatkozásban szegényes fantáziáját, mindkettőjük számára kellemesebbé teheti az együttlétet.  Hát, ennyi mindent írnak a kelta horoszkóp alapján a diófáról és a diófa-emberekről.  Ha mindez nem felelt meg ízlésünknek, mi, diófa-emberek másfélék szeretnénk lenni, nézzünk körül egyéb horoszkópokban is. Például az asztrológiában a diófa a Mars hatása alatt tevékenykedik.  Na, ez már messzire vezet, a Földön kívülre.           Szent fa Egyes fákat a korai természetvallások óta szent faként tisztelnek az emberek. A diófa mindig is szent fának számított.  A kelták és a korai germánok a kilencet szent számnak tartották. A diófák levele legtöbbször kilenc levélkéből áll. A kilenc bűvös, szent szám, a hármasság hármassága. Mondhatnánk, szentség a négyzeten, de nem mondjuk, mert nem akarunk profánnak mutatkozni, amikor szentségről van szó. A kelták, a görögök, a rómaiak, a keresztények, a mohamedánok, a pogányok, a buddhisták szentségéről, ami mind kapcsolatos a diófával.  Az előző fejezetben már végigolvastuk, a kelta horoszkópok ürügyén mi mindent mondtak különböző nyelveken a diófa-típusú emberekről. Most térjünk vissza az ősforráshoz, a kelták természetvallásához, nézzük meg, papjaik, a druidák mit vallottak magáról a diófáról.  Szerintük a diófa Vashaannak, a Szelek és a Világosság Urának fája. Ezért a diófa a Levegő és a Tűz alapelemek része. Ezért a druidák időjárási varázslatainak állandó eleme volt diófa égetése.  A diótermés alakja mágikusan hasonlít az ember fejéhez.  A dió bűvös színe a türkizkék. Varázsköve a türkiz és a kék topáz.  Vashaan és a dió szent madara a sas. És amint a sas köröz, a dió runa-köre az "Első örvényt" írja le az univerzumban.  A dió a kifelé ható erő, a kifelé irányuló mozgás, az expanzió, Shava vonzásából. Így a diónak mágikus ereje van a bőségre, a határok, a láthatár tágítására, a tudás bővítésére, az érzékek felfokozására. Köre határtalan, kora mérhetetlen.  A dió termése a világ teremtésének mítoszával kapcsolatos, amelynek fergeteges kavargásában a diófa a földre rázta dióit. Azokat a mókusok szedték össze, és a diókból fakadt a Törpék nemzetsége. Vashaant a Törpék Valmának hívták, és a druidák a görög főistennel, Zeusszal, továbbá a római Jupiterrel, a normann Thorral, az indiai Vishnuval azonosították.  A régi Sharith királyok, a Shazarinok hadihajói féldió alakúak voltak.  A diófa anyaga az egészen világostól az egészen sötétig színeződik, és nagyon alkalmas varázslatokhoz, jóslásokhoz. Sokszor örvénylő, más fénynél más mintát mutat. Elvonatkoztatott inspirációk születhetnek látványától.  No, ezt tudták, mondták, tették a druidák a diófával kapcsolatban. A mi kultúrkörünk a görög-római kultúrából fakad, de a diófa nálunk is isteninek számít.  Az ókori görögök szerint a primitív vadembert az különbözteti meg az embertől, hogy a vadember makkot eszik, a "civilizált" ember pedig diót.  A régi görögök a diót Zeusznak szentelték, minden istenek apjának. Szent ételeikben a dió is szerepet kapott, és „szerelmi bájétel”-ként is szerepelt.  A klasszikus ókorban a görög kultúrkörben Zeusz, a főisten fája volt, valamint Artemisz istennőé. A Kariatida-monda egyik változatában a Dioniszosz által diófává változtatott Karüa körül járták el később a lakóniai leányok az Artemisz-ünnepségek körtáncát.  Miután a római birodalom a görög földet is magába olvasztotta, a rómaiak - átalakítva - magukévá tették a görög mitológiát, és Zeusz helyett Jupiternek szentelt fának tekintették a diófát. Mindegy, főisten - főisten.  A diófa az istenek fája. Allahé is és az ő prófétájáé, Mohamedé. No, nem a sivatagos Arábiában, hanem a mohamedán Kirgizisztánban, ahol a hegyekben bőven nő és terem a diófa. Egy helyi monda szerint Mohamed elküldte egy megbízottját, hogy keresse meg a világ legszebb helyét, a földi paradicsomot. Aki hosszú vándorlás után a kirgiz hegyekben találta azt meg egy hegyi tónál, amibe habos hegyi patakból felséges vízesés ömlött, körötte pedig az aranyló napsütésben üde zöld volt a fű. Egyedül a fák hiányoztak a tökéletes szépséghez. Jelentette Mohamednek, aki diót küldött oda, amiket embere egy hegytetőről a környező völgyekbe szórt. Azóta, hogy a diófák elszaporodtak, valóban a kirgiz hegyekben van a földi paradicsom. (Kár, hogy maga Mohamed nem érhette meg, mert közben hitbéli okokból menekülnie kellett Mekkából.)  A diófa nemcsak az istenek és prófétáik, hanem a félistenek fája is. A világhódító Nagy Sándor is félisten volt, legalábbis hívei szemében. Egy másik kirgiz monda szerint amikor arra járt, - és ha már ott járt, hódított is, - kirgiz földön egyedül a diófákat hiányolta. Ezért sürgősen továbbment - hódítani, - és utólag küldött a kirgizeknek diófákat. Azóta vannak a kirgizeknek diófáik - mondják.  A diófa a keresztények fája is. A katolikusoké is. Mint a mórok kiűzetése óta tudjuk, a spanyolok a legkatolikusabbak.  Fogadjuk el hát autentikusnak Zulema Aimar Caballero spanyol történetíró könyvét, amely a történelem újraértelmezését kísérli meg, és a világ első tévedésének azt tartja, hogy Ádám almát kapott volna Évától. Nem almát, diót kapott, amint a könyv címe is mondja, "Egy dióval kezdődött".   Keresztény példabeszédekből, például Szent Ágostontól is tudjuk, hogy a diófa szent fa. Képes rá, hogy az embereket saját testéből származó gyümölcsökkel táplálja. Nemcsak a diófa, gyümölcse, a dió is szent.  "A dió Krisztus - mondta egyszer karácsonyi beszédében Szent Ágoston. - Születésével a mennyei Táperő, aki feltámadásában a diót példázza: három napig pihent a lezárt sírban, míg aztán feltörte pecsétjét. Törd fel a diót, s ott a nemes táplálék!"  Helyesen tesszük hát, ha követjük Szent Ágoston útmutatását, és belépünk a Diófa Szentélyének Barátai Kulturális Egyesületbe. Ma már ilyen is van.   Szent Antal diófa-lakásáról a dió-történelem során szóltam. Ilyesmi lehetett:   De ez nem az, csak hasonlít rá. Jelenkori építmény, Robin Hunzinger lakik benne. Talán Szent Antal útmutatását követi. A Szent Antal emlékére 2007-ben vert érme pontosabban mutatja az eredetit. De erről Herr Hunzinger nem tudhatott, ő már előbb felköltözött.   Napjainkban, konkrétan 2012 februárjában is megtörténik, hogy a diófa jelét adja isteni mivoltának, de az is lehet, hogy csak alanya az isteni megnyilvánulásnak. Idén február 15-én hozta hírül a Volinszka Gazeta, - tisztelt újságolvasó Kollégám nem olvasta? - hogy egy ukrán diófában megjelent Szűz Mária.  Történt, hogy Szergij Cejket és Andrij Uszkanyt megbízta a munkaadójuk, hogy hozzanak neki az asztalosműhelyében feldolgozható diófaanyagot. Amikor a képen látható diófa kivágásába kezdtek, és az oldalágak levágásánál tartottak, abba kellett hagyniuk a munkát, mert megjelent Szűz Mária. Nem akárhogy, egyenesen pravoszláv ikon képében. A Kisded is az ölében!  Milyen jó, hogy technikailag fejlett korunkban már a csoda is dokumentálható. Mobilon értesítették a munkaadót, majd az újság is megkapta a hírt, és internetes kiadásában már világgá röpítette a csoda hírét. Íme, mire jó a korszerű technika! Már lehet is szervezni a zarándok-utakat.  Látjuk, a diófa kapcsolatban van az égiekkel. Még a magasságos mobil-szolgáltatókkal is. Hiszi vagy nem hiszi tisztelt állandóan mobilozó Kollégám, egy magas diófa önmagában is képes eljátszani egy rádiójel-vevő torony szerepét. Próbálja csak ki, és folyamatos mobilozás közben álljon be egy diófa alá. Nem megmondtam? Sokkal jobb a vétel.  Ezt már Törökországban is tudják. Ezért a török falvakban az a szokás, hogy amikor egy család a mobilszolgáltatótól családi csomagot vásárol, egyszerre állnak ki a diófa alá mobilozni. Így:     Ezer keresztény év után még mindig él a pogány, természeti vallások hiedelemvilága, a diófa isteni mivoltának képzete.  Hadd idézzek a szerb nép köréből egy idevágó esetet!  Žarko Trebješanin "A nem mindennapi élet pszichopatológiája" című cikkében a közelmúltbeli Jugoszláviáról írva a diófa példáját hozza fel annak bemutatására, hogy "mily vékonyka népünknél a kikényszerített ateizmus vagy a kereszténység, s hogy milyen mély gyökerű a mitikus-mágikus világ- és emberszemlélet".  "Amikor a Jagodináról Cuprijára vezető modern autóutat építették, - 1995. május, ezt én vetem közbe - a munkások beleütköztek egy diófába, melyet, lévén, hogy 'jegy' volt, szent fa, a munkások közül senki sem akart kivágni, mert a néphit szerint aki kivágja a 'jegyet', nagy átkot idéz magára és családjára. Sok vita után a Sava šumadijai püspök segítségével 'salamoni megoldást' találtak. A diófát ugyanis három szerzetes 'feloldotta', s felajánlották a régi jagodinai templom ikonosztáza számára".  Érdekes hozzáfűzni, hogy néhány nappal később a vidékre, pontosabban éppen a kivágott 'jegy' körüli falvakra hallatlan ítéletidő sújtott, amint azt a Politika című lap 1995. június 4-én írta.  Ennek a történetnek ismeretében számomra bizonyítást nyert, hogy a diófa valóban szent fa, isteni védelem alatt áll. Ha nem is keresztény, hanem természetvallási isteni védelem alatt.  A diófa a tibeti buddhisták körében is élvez bizonyos fokú szentséget.   Buddha megjelenése (reinkarnációja?) diófában:   Egyik szent teásedényük ezüstből és diófagyökérből készült:   A buddhista szent motívum, a mandala is diófát ábrázol:   Nem hiába az istenek fája a diófa, ő maga is rendelkezik isteni tulajdonságokkal.  Ez azért túlzás - gondolja tisztelt ellentmondó Kollégám. És azt is gondolja, hogy ezt csak mondtam, de nem tudom bizonyítani.  Pedig dehogynem, a spanyol nyelv a tanúm rá.  Arra, hogy a diófa átvett valamit az istenektől. Olyasmit, amire az emberek nem képesek, akármilyen okosak vagy fejlettek. A teremtést leste el az istenektől, létrehozni valamit a semmiből.  Hogy mit hoz létre? Saját magát, a diófát, a diófa faanyagát. Mert a diófa faanyagát nevezik a föld hatalmas részén, mindenhol, ahol spanyolul beszélnek, madera-nak, ami magyarra egyszerűen csak anyagként fordítható. Matéria - az eredeti latinból.  A diófaanyag, az igazi anyag. Ami nem létezett, amíg a diófa egy szem dióból létre nem hozta magát, a saját világát. Szinte a semmiből. Szén-dioxidból és vízből. Mindkettő semmi, nulla, megfoghatatlan.  És napfényből, ami szintén isteni. "Az a szép fényes nap az Isten jobb szeme." (Szabó Magda)  Hát, ezt csinálja utána az ember, vagy akár egy kisebb istenség (a többistenhívőknél). Az energia anyaggá alakítását.  Mert az ember - nem mind, de egy néhány - az atom- és egyéb bombákban az anyagból már képes energiát csinálni, de fordítva, energiából anyagot teremteni, azt nem.  A legtöbb ember fel se tudja fogni, megérteni se képes, de a diófa megcsinálja. Anyagot hoz létre, a világ egyik legértékesebb alapanyagát.  Becsüljük, tiszteljük a diófát, mert tudását jóra, a mi javunkra fordítja.  Nem úgy, mint némelyek közülünk, például a boszorkányok, akik most jönnek.  A következő fejezetben. Aki fél tőlük, az ne olvassa el!    A diófa a boszorkányok fája Egy ógörög legenda szerint egyszer fiatal lányok egy csoportja körtáncot lejtett a szent fa, a diófa körül. Megijedtek valamitől, valakitől, és a diófa alatt kerestek menedéket. A diófa pedig megvédte őket. Diókká változtatta, és elrejtette az ágai között. Persze, a leányok között - mint mindig - boszorkányok is voltak, a diófa azóta is az ő fájuk.  Az idősebb Pliniustól is úgy tudjuk, - aki ettől eltekintve nagyon okos, tanult ember volt, talán még az említett görög legendáról is hallott, - hogy a diófa a boszorkányok fája. Ő ezt még le is írta. Plinius nyomán azonban később is, főleg a középkorban tartották a diófát a boszorkányok fájának, de azóta is így mondják. Végzetes fa, ami körül a boszorkányok össze szoktak gyűlni. És társalogni szoktak. A gyűlésen pedig maga az ördög elnököl.  Tehát, mondják, a diófa a boszorkányok társalgója. És táncterme, mert ha leszáll az éj sötétje, bizony, még táncolnak is körötte.  Hogy erre mi a bizonyság? Tekintse meg tisztelt Kollégám a diófa téli ágait! Ugye, úgy állnak, mint a boszorkányok haja?  Itáliában a 7. században állt Beneventóban egy nagy diófa. Arról volt híres, hogy ott gyűltek össze a boszorkányok. Ezt az egyház nem tűrhette, ezért a püspök maga intézkedett a fa kivágatásáról. A gyökereit is kiszedette. És, mit tesz Isten, a diófa helyén újabb diófa nőtt, ugyanolyan boszorkány-járta, mint az eredeti volt.  Ez komoly. Sokan leírták az esetet, sokféle feldolgozásban olvasható. (Kissé lejjebb saját verziómat is közlöm.)  Most már nem csodálkozunk, továbbmegyünk, és kijelentjük, hogy a diófa a boszorkányok utolsó menedékhelye ezen a földön.  Tisztelt Kollégám, utazott már Ön Olaszországban?  De jó Önnek! Amikor Padaniát, a Po síkságát Bolognánál elhagyta, és az Appenninek hegyei közötti hosszú völgyben Toszkánába igyekezett, biztosan végigment a Boszorkányok Útján, ahol sok diófa szegélyezi az utat. Nem a mai műutat, nem is a sztrádával párhuzamos régebbi autóutat, hanem a valahai, antik, igazi utat, ami a völgyben, a házak között vezet. Az út vonalát magányosan álló, többszáz éves diófák jelzik.  Remélem, az úton nagyon vigyázott. Minden ilyen diófában egy boszorkány lakik. Hajdani, igazi boszorkányok, - már amikor még voltak, mert Könyves Kálmán óta nincsenek, - ők az olasz hegyeket járták.  Tudvalevő, hogy a boszorkányok földöntúli titkok és praktikák tudói voltak. És ezt nem lehetett tűrni, mert a földön túli világ ismeretére az egyháznak volt monopóliuma. Ezért az egyházi és a vele szövetséges világi hatalmak üldözték, pusztították a boszorkányokat, nehogy már a monopólium megtörjön. A legbiztosabb az volt, hogy máglyán égették meg őket.  A máglyahalál nagyon fájdalmas volt, ezért a boszorkányok igyekeztek elkerülni. Egy mód volt rá, amire a boszorkányok képesek is voltak, üldöztetés esetén bele kellett bújni egy diófa törzsébe. Ezért van ma a Boszorkányok Völgyében annyi öreg diófa.  Itt van például egy bejárat a diófába. Már zárva van, a boszorkány benn van:   A probléma csak az, hogy a diófából nem lehet kijönni, ezért a diófa csak utolsó menedékként jön számításba. Ha nem üldözik, a boszorkány dehogyis bújik diófába, nyugodtan éldegél közöttünk.  Csak akkor jöhet elő a boszorkány a diófa törzséből, ha a fa kidől.  Nahát, ezért ajánlom tisztelt Kollégámnak, hogy ha Toszkánába autózik, nagyon vigyázzon, mert ha nekihajt egy diófának, és az kidől, szembetalálja magát egy igen régi, ezért igen öreg boszorkánnyal. (Mert a fiatal, az még hagyján.)  Fiatal diófa a Boszorkányok völgyében:   A diófák pedig most is ott állnak, és várják, mikor dőlnek ki.   A világ boszorkánymentesítése a katolikus egyház feladata. A boszorkányégetések mellett a diófákat is valahogy szemmel kellett tartani, mert a boszorkányok azoknál jönnek össze. Ezért a középkorban rendszeressé vált, hogy ahol egy szép diófa nőtt, tehát minden faluban, a közelben templomot is kellett építeni, hogy helyből el tudják űzni a Gonoszt. Van is templom minden faluban.  Napjainknak is fontos kérdése, hogy ha összefutunk egy boszorkánnyal, hogyan tudjuk megfékezni. Felvilágosult korunkban már nem jöhet számításba a megégetés. Magam csak egy biztos módszert ismerek, a francia néphit szerinti módszert: A legközelebbi diófába bele kell vágni egy kést. Ebből a boszorkány rögtön tudni fogja, hogy ismerjük módszereit, praktikáit, és megcsendesedik.  Lehet, hogy a diófában tényleg boszorkány lakik. Ezt nem lehet előre tudni, ha közelítünk hozzá.  Biztos, ami biztos, jó, ha fenntartásokkal közelítünk a fához. Ezért alakult ki az a szokás a francia nép körében, hogy ha egy diófához közelítenek, törzsét kővel dobják meg, és a gonosz fa egy kisebb ágát letörik. Vagy a kérgéből vágnak le egy kis darabot. Ezekkel a praktikákkal meg lehet törni a diófa boszorkányának ártó hatalmát.  Egy olasz iskolásfiú - a nevét nem tudom, csak azt, hogy a 4.b-be jár - rajza az ördögről a diófa alatt:   Eddig az olaszokról beszéltem. Pedig jó lenne, ha a saját portánk előtt is sepernénk, mert amíg egy királyi (Könyves Kálmán) rendelet el nem törölte, nálunk is voltak boszorkányok. Persze, vannak azóta is, de nem nyíltan. Nemcsak a katolikus magyarság körében, mert a boszorkányság annyira felvilágosult, hogy vallásfüggetlen. Nemcsak az elmaradottabb vidékein az országnak (Csongrádban, Zemplénben), hanem nálunk, a fejlett, felvilágosult Hevesben is. (Ez igaz, meggyőződhetünk róla, ha a levéltárból kikérjük a boszorkányperek iratait.)  Mert a periratok szerint a boszorkányok dióhéjban közlekedtek, sőt, dióhéjba rejtették el a boszorkánytársaság zászlaját is. (Hogy azon kívül mi egyebet is míveltek a boszorkányok, azt már nem tudom, de javaslom, tisztelt Kollégám folytassa tovább az általam megkezdett kutatásokat, és saját lakóhelyi illetékessége szerinti boszorkányokat kérdezzen meg.)  Az amerikaiak sok furcsaságot örököltek angol őseiktől. Például a Halloween szokását, amikor többek között a boszorkányokkal is foglalkoznak. A következő régi angol kép eredetiben ábrázolja a diófa boszorkányát, Halloweenkor.   Azt hiszem, helytelenül járnánk el, ha a diófát kisajátítanánk a keresztény kultúrkör számára. Földöntúli hatalmakkal rendelkező lények, amelyek árthatnak az embereknek, más vallásokon szocializálódott kultúrkörökben is előfordulnak. És ők is kapcsolatban vannak a diófával, nemcsak a boszorkányok.  Például Bartha Júlia tanulmányából tudjuk, hogy a török néphit szerint nem szerencsés a diófa alatt pihenni. Azt tartják, a diófa alatt heverő embert elhagyja a szerencse, s általában a diófa alatt történt dolgok a perik és dzsinnek rosszallását vonják maguk után.    A beneventói boszorkányfa Mert érdekeltek, kissé utánaolvastam a boszorkányoknak és a beneventói boszorkányfának. Benevento Nápolytól bő 50 km-re keletre fekszik, a Sabato folyócska partján.  Benevento városa már a római birodalom korai terjeszkedése idején is megvolt, akkor még Maleventum volt a neve, ami kb. rossz szelet jelentett. I.e. 268-ban lett római provincia, ekkor az új idők új szeleinek megfelelően új nevet kapott, a jóval optimistább hangzású Beneventumot.  A város túlélte a Római Birodalom kettészakadását, a Nyugatrómai Birodalom bukását, azt, hogy Beneventót is barbárok, konkrétan a longobárdok szállták meg, 571-ben.  Eddig még nem lett volna semmi probléma, ez a szokásos történelem szerint történt. A gond ott kezdődött, hogy a város lakói időközben keresztény hitre tértek, a hódító longobárdok pedig Itáliában is megtartották barbár természetvallásukat. Szent összejöveteleiket a város falain kívül, a Sabato folyócska közelében álló hatalmas, szent diófa körül szokták tartani. A fa ágára kígyóbőrt akasztottak, és szent estéken, éjszakákon akörül táncoltak. És lovasjátékokat tartottak. A kígyóbőrt levágták a fáról, végül megették.  Egyszóval, fertelmes dolgokat míveltek. Hogy a szent diófa ne maradjon kígyótlan, a levágott kígyó helyére a következő szent táncig bronzkígyót akasztottak, amit két ünnep között is istenként tiszteltek.  Ezeken az összejöveteleken a városlakók nem vettek részt. Messziről, félve figyelték, és a félhomályban vagy a holdfénynél nem láttak mindent tisztán. A lobogó, hosszú hajú idegeneket könnyen nézték nőknek. Szegény, barbár longobárdok, nőknek nézték őket, pedig csak arról volt szó, hogy nem volt hajvágó ollójuk. És nem volt borotvájuk se, ezért szakállt is viseltek. Igazi, hamisítatlan barbárok voltak. (Talán azóta fonódik össze az olasz nyelvben a barba (szakáll) szó a barbár szóval.)   Az istenfélő városlakók tudták, hogy vad rítus, vallási ceremónia szemtanui, és mivel teljesen elütött a keresztény szertartásoktól, egyenesen az ördögtől valónak tekintették. És amit nem láttak, azt a fantáziájuk segítségével pótolták. Szóval, egész komoly boszorkánykultusz alakult ki a szent diófa körül.  A város püspökének hivatali kötelessége volt az ördög üldözése, dehát mit tehetett a megszállókkal szemben.  Telt-múlt az idő, a longobárdok már vagy kilencven éve állomásoztak ideiglenesen Közép-Itáliában. A beneventóiak eközben az egész vidéken terjesztették a beneventói boszorkány-éjszakák hírét.  Hogy mikor voltak ezek az éjszakák? A Sabato (magyarul: szombat) folyócska mellett csakis szombatra virradóan lehettek. Tehát péntek este. Ebből már egyenesen adódott, hogy a péntek a boszorkányok napja. Azóta is az. Pedig csak arról volt szó, - szerintem, - hogy a longobárdok is megtartották a szent szabad szombatot, tehát péntek este mulattak.   Ilyen körülmények között jött el az Úr 663. éve. És jött vele a Kelet-Római, immár Bizánci Császárság hadserege is, az Úr nevében, hogy személyesen Nagy Konstantin vezetésével a fegyverek erejével foglalja vissza a barbároktól az egész Római Birodalmat. És csak jött, egyre fenyegetőbben.  Mit tehetett a vidéket megszállva tartó longobárd főnök, Romualdo herceg nagy szorongattatásában, szegény?  Hát, mit? Lefeküdt aludni.  Álmot látott. Álmában égi sugallatot kapott. Forduljon a beneventói püspökhöz segítségért, aki ekkor Barbato volt. (Újabb szakállas.)  Barbato püspök kapott az alkalmon. Segítséget ígért, de ennek az volt az ára, hogy a longobárdok mind megkeresztelkednek, és kivágják szent diófájukat. "Isten győzni segít téged, ha lemondasz a Szent Fa kultuszáról."  Mit volt mit tenni, így történt.  De nem volt elég kivágni. A gyökereit is ki kellett szedni.  A gyökerek között pedig egy aranyviperát találtak, a longobárdok szent állatát. A további problémák elkerülése végett az aranyviperát maga Barbato püspök hintette meg szentelt vízzel.  A többit már tudjuk. Nagy Konstantin nem foglalta el Beneventót. Hogy miért, azt csak az istenek tudják. Vagy a görögkeleti, vagy a római hit szerinti, vagy az aranyvipera.  A diófa helyén újabb, boszorkányjárta diófa nőtt, és péntek éjszakánként azóta is táncolnak a boszorkányok.  A történet rögtön feljegyzésre került, latin nyelven, "De nuce maga beneventana" (A beneventói bűvös diófa) címen.  Nem merült feledésbe a nép körében sem. Tudták, hogy a boszorkányok titkos éjszakai szertartásai tovább folytak, a szertartásokon varázslók varázsoltak, és személyesen maga az ördög elnökölt.  Olyan változat is ismert, hogy tévedés az egész. A boszorkányok az ördög vezetésével azért boszorkánykodtak a diófa körül, hogy gúnyt űzzenek a diófából, mert úgy tudták, hogy Krisztust diófából ácsolt keresztre feszítették fel. Itt voltak tévedésben, mert Krisztus keresztje valójában ciprusfából készült. De ha tévedtek is, akkor is csúnya volt, amit csináltak. Hogy pontosan mit csináltak, már nem tudni, csak az biztos, hogy csúnya volt.  Terjedt, terjedt a hír egész Itáliában, mert a hír már csak ilyen.  Később még Danténak tulajdonítottak egy Virág-szonett című verset, amelyben szintén szerepel ez a téma.  A történet sok évszázadon át szerepelt a Nápoly környéki mondákban, mígnem 1428-ban sikerült egy igazi boszorkányt fogni a beneventói diófánál. Egy bizonyos Matteuccia-t. Természetesen bíróság elé állították, ahol részletesen bevallotta, miket szokott a diófánál művelni. A bíróság előtt egy saját készítésű csodás balzsamot hintett szét, úgynevezett unguentót, aminek segítségével repülni tudott. Ezzel illusztrálta, hogyan jutott el a diófához. Mert nem helybeli volt. Még az is lehet, hogy ibériai volt, mert Asturiában ugyanígy ismerik ezt a történetet.  Elbeszélésében szerepelt egy seprű is és egy fekete bakkecske is. Vallomásából amit le tudtak jegyezni, az egy varázsvers volt:  "Unguento, unguento,  mandame a lo noce di Benevento,  supra acqua et supra vento,  et supra omne maletempo!" (Varázsbalzsam, varázsbalzsam, vezess a beneventói diófához, víz felett, szél felett, és minden rossz idő felett!)  Na, ez már tűrhetetlen volt, egyházilag. Megégették.  Egy spanyol inkvizítor, Miguel Blázquez szintén írt a boszorkányok varázsbalzsamáról, amit az inkvizíció által halálra kínozott boszorkányok vallomásából tudott meg. Feljegyzése "Boszorkányság és babonaság Kasztília - La Manchában" címen maradt meg, és benne világosan leírja, hogy az unguento varázsbalzsam (ő ungüentónak írja) dióolajból készült.  Visszajutottunk hát megint a diófához.  A boszorkányos diófa történetét 1639-ben Pietro Piperno, a híres beneventói orvos írta le újból. Az alkalmat az adta, hogy Piperno a gyógynövényekről írt könyvet, amelyek között igen részletesen tárgyalta a diófát, annak csodás gyógyító erejét. Piperno doktor úr a szent diófa pontos helyét is meghatározta, 54 km-re Nápolytól, a Sabato folyócska mellett, egy tisztáson, Francesco di Gennaro nemesember birtokán.  A boszorkánydió üzleti hasznot is hozott Piperno doktornak. Nála lehetett kapni a boszorkányfa dióit. Szemenként, amulettnek. Érdekes formájú diót termett Piperno doktor boszorkányfája.  Piramisra hasonlító alakút, az alapjánál négy határozott szöglettel. Ez a dió mindenféle baj ellen jó volt.  A leírás alapján egy helyi patrícius, Ottavio Bilotta kápolnát emeltetett a szent helyen, és emléktáblát állíttatott, mindkettő ma is látható.  A népi mondák alapján pedig Giuseppe Cocchiara írta le az esetet, a 18. században, népies versezetben, majd nem sokkal később a német Franz Xaver Süssmayr (1766 – 1803) „Der Nussbaum von Benevento“ címmel balettet írt a történetből.  Benevento manapság modern, felvilágosult ipari város. Ennek ellenére amikor a beneventói boszorkányos diófának utána akartam járni, nem mertem a helyieket megkérdezni, ugyan mondanák már meg, merre van egy diófa? Nehogy félreértsék. Biztos, ami biztos. Az olaszok annyira hithű katolikusok.   A boszorkányos diófa utóéletéhez tartozik, hogy a boszorkány-likőr (Liquore Strega), ami több mint 70 hozzávalóval készített rendkívüli diólikőr, ma is kapható Olaszországban.           Kozmikus jelkép A magyar nép szereti a diófát.  A népek egyformák. Szerintem. Mármint azok a népek, amelyek ismerik a diófát. A diófa egyik nép számára se közömbös.  Megkülönböztetett fa. Nincs még egy ilyen fa.  Hatalmas fa, mégis közel áll hozzánk. A legközelebb a nagy fák közül. Egyéni tulajdonságai vannak, és hat ránk. Érzelmileg, gondolatilag, jelképileg.  A diófa jelkép is. Hatalmas gömbkoronája a világ jelképe.  A diófa koronájában elfér a nap.    A Hold.    Sőt, a csillagok is. Egy csillag meg is akadt a diófa ágai közt. Frieda Veronika felvétele: A csillagrenddel kitüntetett diófa.   A németek tartották úgy, hogy aki a diófa árnyékában elalszik, megálmodja, mi az igazság. Ha ébren marad, emlékei erősödnek fel, gondolkodása kitisztul. Akaratereje megnő, a hangulati kilengések lecsendesednek. És érzéke lesz a mértékletességhez. (Szóval, szerintem a diófa alatt egész rendes ember válik bárkiből.) Mindez azért történik így, mert a magas diófa összeköti a földet az éggel, és a földhözragadt emberhez kever egy kicsit az égiekből.  A régi germánoknál a dió - jóízű belével, kemény héjával - a Lényeg mint fogalom jelképe volt, annak a lényegnek, amit a külsőségek magukba rejtenek.    Szerelmi és termékenységi jelkép Mottó:  „Szapora diótermés szapora gyermekáldással jár”  (magyar népi mondás, dr. Szentiványi Péter gyűjtése)  A diófa sok, áldott diótermésével régi termékenységi jelkép is. A bőség, a hosszú élet jelképe. A magyar nép körében is és még sok más népnél is. Egyúttal a dió és a diófa ősi szerelmi praktikák eszköze is.  A népi mondások igazságtartalmát nincs értelme kutatni. Azok önmagukban, axiómaként igazak. Ha a diótermés és a gyermekáldás között mégis összefüggést keresünk, kérem tisztelt vizsgálódó Kollégámat, a statisztikai évkönyvekből hasonlítsa össze a diófák számát és a születések számát 50 év távlatából. Nézze meg 1955-öt és 2005-öt, és egyből igazat fog adni a nép szavának.  Az ifjabb Nattier (1685-1766) festményének alcíme: Diót evett ez a nő és ez a férfi?   A diótermés ősidők óta termékenységszimbólum az európai népek körében. Az ógermán Freja istennő fája a diófa volt, maga Freja pedig a szerelem és a termékenység istennője.  A diófát a rómaiak Jupiternek szentelték, és Diana ünnepét a rómaiak diófa árnyékában tartották meg.  A római korban Itáliában a dió a házassági ceremóniák kelléke volt. A Nápolyhoz közeli sorrentói félszigeten általános szokás volt dió ajándékozása a menyasszonyoknak. Házasságkötés enélkül nem mehetett végbe. "Pane e noce mangiare da sposa." (A menyasszony kenyeret és diót egyen.) - mondja a helyi, ősöreg közmondás.  Ugyancsak a római kor óta szokás a lakodalmakon a dió szétszórása. Az ifjú párra diót szórtak, hogy Jupiter a fiatalasszonyt termékenységgel ajándékozza meg.  A dióhintéssel nem csak a főistennek üzentek, hanem az ifjú párnak is jelezték, hogy vége a gyermekkornak, és a házassággal eljött a termékenység ideje. A lehulló diók csengő hangja a házasság sikerét jelezte előre.  A házasulandó fiatalok dióval való meghintését az európai zsidó népszokás is átvette. Erre hagyományosan akkor került sor, amikor a házasulandókat kihirdették.  Persze, termékenység házasságon kívül is előfordulhat. Az így született gyereket német földön a középkorban "diófáról pottyant" gyereknek mondták.  A hazai Luca napi népszokásokban is szerelmi jelképként szerepel a dió. Luca napján a lányok diót kötnek zsebkendőjük sarkába. Karácsony böjtjében ébredés után az ablakban feltörik, és szép lassan eszegetve várják, ki megy az utcán. Ha legény, ő lesz a jövendőbeli. Ha a pasi öregebb a kelleténél, neve a jövendőbelié. El lehet játszogatni ezzel, ha egy faluban él – mondjuk – hetven választható János. Faluszéli leány számára nem alkalmatos a dió, ugyan ki ballag el faluszéli ablak alatt, hacsak a részeges kondás nem?  A magyar nép körében a dió a termékenységen kívül a vele szorosan összefonódó egészség jelképe is, az almával együtt. És a bőségé, gazdagságé. Az alma és a dió a legsötétebb téli napokon a szépség és egészség megidézésére, a rossz távoltartására szolgált. A legsötétebb télben, a karácsonyi reménysugár felvillanásakor az ünnep nem múlhat el dió nélkül. A legszebb diók a karácsonyfát díszítik, a többi pedig a karácsonyi süteményekbe kerül. Mi, magyarok ilyenkor esszük meg éves diófogyasztásunk felét.  A magyar nép, különösen a katolikus vallású többség életében a karácsonyesti, karácsonyéji dióknak különös jelentőségük van. Néprajzi gyűjtésekből ma már világos, hogy nem vallási, hanem annál mélyebben gyökerező népi tudati megnyilvánulásokról van szó, a dióval kapcsolatos ősi hiedelmek továbbéléséről, az elfelejtett természetvallási előírások betartásáról. Azért, hogy a diótermés - és a benne lakozó természeti erő - hozzásegítsen az egészséghez, a boldogsághoz.  A karácsonyesti, dióval kapcsolatos cselekményeknek nincs vallásos jellege, a karácsony népi megünneplésébe olvadt pogány hagyományokról van szó, amelyek szerint a karácsony, mint évkezdő ünnep alkalmával megjósolható, mágikus úton befolyásolható a család sorsa, egészsége, gazdagsága. A dió a karácsonyi vacsora része volt, ebből jósolták meg a családtagok egészségét, betegségét, halálát; mindenkinek osztottak 1-1 vagy 3-3 szemet, és ki-ki a neki jutott diószemek épségéből következtetett jövő esztendei sorsára.  Az elkövetkező év időjárását 12 üres fél dióhéjba tett vízből jósolták meg, a víz elpárolgásának mértékéből következtettek másnap reggel az év 12 hónapjának csapadékmennyiségére.Valahol ez is a jövendőbeli terméssel, a család boldogulásával függött össze.  Ezért jó, ha karácsony éjjelén mindig kéznél van a dió. Amint azt Babits Mihály is megírta, nemcsak jelképi, hanem valóságos értelemben is. Népszokássá vált az éjféli mise előtti, diónyerésért játszott kártyázás. Együtt, az egész család.  De nemcsak karácsony éjjelén, hanem az egész évben hitték és követték a dió egészségteremtő csodáját. Kígyómarás, kolera, golyva ellen év közben azonnal kellett intézkedni, diót kellett ilyenkor enni. Megelőzésként pedig nyakba kötve hordani. És a legbiztosabb megelőzés: már a csecsemő fürdővizébe is diót kellett tenni. Ennyit a magyar nép bölcsességéről, csudás előrelátásáról.  Mert más népek se maradtak le, ha a dióról volt szó. A német népszokásokban is szerepet kapott a dió. A termőképesség jelképe volt, erős szexuális vonatkoztatásokkal. A diót az érzékiséggel, a termékenységgel, a vággyal, a testi szerelemmel összefüggésben emlegették.  Sziléziai német leánykák szokása volt leendő párjuk dióhéj segítségével történő megjóslása. A férjhez menni nagyon kivánkozó leányok vízzel telt tálba dióhéjra illesztett égő gyertyácskákat úsztattak, s azokat a maguk, meg hasonló számú ismerős legények neveire keresztelték el. Abból aztán, hogy mint közelednek egymáshoz a dióhéjak, jósolgatták, hogy ki lesz a férjük. Ha az egymással találkozó gyertyácskák lángjai egészen összeérnek, akkor nem sokára meglesz a lakodalom.  Igen hasonló népszokást jegyzett fel Héjja Béláné a Székelyföldön: "Jön a próbatevés a dióhéjjal. Behozzák a mosóteknőt félig töltve vizzel. Kétfelé nyitott fél dióhéjjakban, melyekből a belét kiszedik, apró cédulákat helyeznek el éspedig a jelenlevő fiuk és lányok neveit irják a cédulákra. A lányok neveit rejtő dióhéjjakat óvatosan berakják a teknő egyik végébe a viz színére, a másik végébé kerülnek a fiuk nevei. Csendesen megmozgatják a teknőt, mire a viz apró hullámai ringatni kezdik a dióhéjjakat, amelyek lassan — kis csónakhoz hasonlóan — elindulnak a viz szinén. így egymás felé közeledik a két csoport. Ha két szembejövő dióhéjj összeütközik, ezeket kikapják a vizbői, elolvassák a rajta levő neveket. A nevek viselői egymáséi lesznek a babona szerint."  Egy karácsonyesti felvidéki tót népszokásban a dió ugyancsak a jövendőbeli megtalálására volt hivatott. Az eladó leányok egy diót törtek meg, a belét kiszedték, s a vacsora alatt minden ételből tesznek egy csöppet az üres dióhéjba; erre a két fél dióhéjat erősen összekötötték, s a vánkosuk alá tették. Így bizonyosan megálmodják, hogy kihez fognak férjhez menni.  Az 1600-as években német vidékeken szokásban volt, hogy egy házasuló parasztlegény diófát ültessen. Ez a szokás francia földön is élt, szinte minden házasságkötéskor diófát ültettek. Svájcban, Bern vidékén ezt azzal egészítették ki, hogy a családban az első fiú házasodásakor a család földbirtokának legmagasabb pontjára ültettek egy diófát, hogy az majd megvédi a családot, a birtokot.  Francia falusi vidékeken népi szokás volt, hogy a konyhában a mennyezetgerendára függesztettek fel egy diós zsákocskát. Bőséget, hosszú életet jelképezett.  A diótörés a cél elérésének példájaként szerepel a német példabeszédekben. Lakodalmakkor szokás volt diót szétszórni a vendégek között, mert az az ifjú párnak szerencsét, termékenységet, szaporaságot hoz. Még inkább, ha a dióval megdobálják az ifjú párt. Gazdag és szegény, szép és csúnya, fiatal és öreg lehetett az ifjú pár, a dió-áldás mindenkire hatott.  Német lakodalmi mulatságokban a legények ilyeneket énekeltek (nagyon szabad fordításban): Diót az ágáról, leányt az anyjától.  Régi német mesék szerint a diót szerelmi jóslatokra használták. Karácsonykor a fiatal szerelmesek két diót dobtak a házi tűzhelybe. Ha a két dió a nagy hőségben egymás mellett marad, házasságuk szilárd lesz.  Osztrák népi jóslás férjhez menendő leányok számára, hogy ha a dióverő botot feldobják a diófára, és az fennakad az ágakon, jövőre esküvő lesz.  Ugyancsak német néphiedelem, hogy ha terhes asszony szedi a diót, termékenysége a diófára is jó hatással lesz, többet fog teremni.  A spanyoloknál régen a dió a termékenység, az egészség és a vágy jelképe volt. Ha egy új házas fiatalasszony azt remélte, hogy lesz még néhány éve az első gyerek érkezése előtt, a lakodalma napján annyi diót kellett, hogy a mellényébe rejtsen, ahány évet remélt. Érdekes módon ez a hiedelem a román népszokásban is élt, talán közös latin gyökereik okán.  Azt tartották a spanyolok, hogy aki egy kosár diót kap ajándékba, az szerencsés lesz. Aki pedig a kalapja alá diólevelet tesz, azt elkerüli a fejfájás.  Viszont a franciáknál nem biztos, hogy szerencsés, aki diót kap. Landes-ban (ez egy francia vidék) ha leánykéréskor az ebéd után egy tál diót szolgáltak fel, az a visszautasítás jele volt.  Egy francia városban, Poitou-ban a házasulandók szokása volt a város főterének diófáját körültáncolni. A termékenységért, a leendő fiatalasszony sok tejéért.  A kínai nyelv jelképrendszerében a dió a kacérkodás, a flört jelképe.  Nemcsak az ember, a diófa is lehet terméketlen. A görög húsvéti népszokások közül kiirthatatlan a diófák megfenyegetése. Karpathosz szigetén minden évben húsvét napján szomorú reggel virrad a diófákra. A helyiek úgy vélik, ha egy diófa nem terem, háromszor meg kell ütni egy fejszével, és rákiáltani: "Krisztus feltámadt, diófa termelj diót, vagy kiváglak!"  Ó, de sok népnél feljegyezték, hogy gyerek születésekor diófát ültettek számára! A bőség, a hosszú élet reményében! Ezért a diófát életfának is nevezik, amint azt Goethénél "Az ifjú Werther sirámai"-ban is olvasni.  Az ókori Rómában a dió az örök ifjúság szimbólumává is vált. Szokás volt, hogy a nősülés előtt álló fiatalember a legénybarátait megajándékozza, közöttük diót szór szét. Ezzel jelzi, hogy számára végetért a fiatalság, mintegy átadja a fiatalságot fiatalabb barátainak, majd azok idővel még tovább.    A fény jelképe, keresztény jelkép A rómaiak a nux (dió) szót a nox (éjszaka) szóval is rokonították, összefüggést találva a dióhéj fekete leve és az éj sötétje között.  A középkor sötétségében a diófa jelentett egy kis fényt a nép körében. Ha a nyári napforduló idején, Szent János napján, amikor a legtöbb a fény, egy diófalombot függesztünk az ajtóra, az ablakra, vagy akár a tehénistállóra, akkor megőrizhetjük a világosságot.  A téli napforduló újabb reményt hozott az emberek életébe. Karácsony előtt két-három nappal az ember észreveszi, hogy a nappalok nem rövidülnek tovább. Valami megváltozott, vagy legalábbis felcsillan egy kis remény. A mostantól újra növekvő fény reménye. Nem véletlen, hogy Krisztus születése is erre lett időzítve. Új élet, új év. Mindent hátrahagyhatunk, ami eddig sötét volt, rossz volt.   Karácsonykor el kell űzni a Gonoszt. Erre a célra rendkívül jó, - a magyar nép körében is szokásban volt régebben, - hogy imádkozás után mézbe mártott dióbelet ettek. No, amikor még ez volt a szokás, nem is volt annyi Gonosz, mint ma.  Heves megyében, Domoszlón még a közelmúltban is szokásban voltak a karácsonyi diók. Kitették a diókat az asztalra, és a legszebb szemeket a háziállatoknak tették félre. Ezután mindenki választott magának egy szem diót, és feltörte. Ha a bele szép és egészséges volt, a következő évben a gazdája is szép és egészséges lesz. Így előre lehetett tudni, kit fog a következő évben betegség kerülgetni, akinek aztán fokozottan vigyázni kellett az egészségére. Természetesen a legszebb szemeket azért kapta a jószág, mert azok adták a család élelmét.  Ugyanezt a népszokást feljegyezték Szécsényben is. A karácsonyi vacsora után mindenki tört egy-egy szem diót, és az akkori szokás szerint, akinek egészséges dió jutott, az arra számíthatott, hogy egészséges lesz egész évben.  A karácsonyi dióevés szinte az egész magyar nyelvterületen ismert. Az egészséges dió egészséget, a rossz dió betegséget jósolt.  Karácsonykor különféle magyarázattal szokás volt a diódobálás a sarkokba. Egerszegen keresztet vetettek, majd az „Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek” fohásszal dobták a négy sarokba a diót. Nyitragerencséren még emellett azt is mondták: „Édes angyalkáim megajándékoztatok erővel egészséggel, én megajándékozlak egy-egy dióval.”  Jelképi értelme volt a diónak Erdélyben is, amint Kövi Pál írta az "Erdélyi lakomá"-ban: "Külön tiszteletnek örvend a fája, lombja, gyümölcse, a tisztaságnak és maradandóságnak a jelképe."  És a szomszéd népeknél? Szinte ugyanúgy. Nyugat-Szerbiában a falvakban a családfő kötelessége volt karácsony reggelén egy szem dió feltörése. Ha a dió egészséges volt, nem volt semmi baj. De ha rossz volt, az bajt jelentett a családfőre és rajta keresztül a családjára. Persze, a baj nem volt végzetes, mert amennyi férges, feketebelű, aszott belű dió Szerbiában terem, ma már alig akadna egészséges családfő. Hanem az egészséget meg kellett váltani. Háromszor kellett körülmenni - tessék elképzelni, a karácsonyi nagy hóban, - a házon, és közben imádságot vagy varázspraktikák szövegét kellett mondogatni, mindegy, mit, és akkor nem volt baj.  A dió fontos ókeresztény jelkép volt. A zöld burok az ember húsának felel meg, a dióhéj a csontjának. Az édes dióbél a lelket jelképezi, a dióbél olaja pedig a fény forrása, vagyis a tudás jelképe.  Szent Ágostonnak, a nagy egyházi férfinak és hittudósnak tulajdonítják a következő hasonlatot: A zöld burok keserűsége az Úr szenvedését fejezi ki. A fás dióhéj Krisztus keresztfája, és belül az édes mag, a dióbél maga Krisztus, az élet.  Ugyancsak Szent Ágoston volt, aki a diót az emberekhez is hasonlította. Jelképi értelemben a zöld burok az emberi húst, a kemény héj a csontokat, a dióbél pedig a lelket jelenti.  A pravoszláv egyházban a karácsonyesti első csillag feljövetele - a betlehemi csillagot jelképező első csillag megjelenése - jelzi a sötétség végét, a böjt végét. Ekkor lehet az első ételt elfogyasztani, ami nem is lehet más, mint a hagyományos orosz csemege, a szocsivo néven ismert diós kása.  A karácsonyi dió-ajándékozást nem más, mint maga Luther Márton emelte ki a népszokások közül, és fejlesztette általános szokássá. Ő maga rendszeresen ajándékozott diót és almát a gyerekeknek, hogy Jézus születése minél emlékezetesebb legyen számukra. Az alma és a dió - jelképes értelemben - Krisztusra utalt, aki elhoz az embereknek minden jót.  Luther Márton egyébként gyerekkora óta nagyon szerette a diót. Rendkívül szigorú szülei voltak, amikor egyszer az anyja a kis Martin iskolatáskájában egy diót talált, úgy megverte, hogy másnap véraláfutással ment iskolába. De a dió szeretete nem verhető ki az emberből. Amikor a kis Martinból a nagy Luther Márton lett, inkább ideológiát körített a dió köré, minthogy lemondott volna róla.  Persze, nem Luther tette a diót keresztény jelképpé, láttuk, a kezdetektől az volt. De Luther esetét a dióval a kortársak megjegyezték, mert a németeknél annyi Luther-hívő van, Worms-ban ma is tudnak róla. Egy helyi cukrászat, Schmerkerék, vérszínű szilvapürébe ágyazott dióbelet tartalmazó pralinét készítenek manapság is, amit a képen látható, könyv alakú dobozban árusítanak, Luther-diók néven. Ez a doboz nemcsak édességtartó, hanem tényleg könyv is, szerepel benne egy leírás Luther életéről, egy korabeli német térkép, és Luthernek a Worms-i birodalmi gyűlésben 1521-ben elmondott imája is.  Tisztelt műértő Kollégám, keveset járunk múzeumba. Ezért nem köztudott, hogy Mária és a kis Jézus ábrázolása gyakran jelképes dió-ábrázolással jár együtt. Múzeumlátogatásra ajánlom, ha arra jár, Franciaországban a Rennes-i szépművészeti múzeumban a következő képet, valamint Berlinben a Staatliche Museen-ben a Dürer-képet.     Az első kép Maarten van Heemskerck műve. Címe: Szent Lukács a Madonnát festi. A képen minden részletnek allegórikus, vallási jelkép-értelme van. A diónak is, ami megtört állapotban a Kisded lába mellett hever! (A mellékelt képen nem látszik eléggé, ezért nézzük meg az eredetit.)  De a láthatóságnál lényegesebb kérdés, hogy miért van dió a Kisded lábánál. Azért, mert a néphit szerint a három királyok, a napkeleti bölcsek vittek neki. (Mi mást is vihettek volna neki, ezzel bizonyították, hogy valóban bölcsek voltak.)  Albrecht Dürer 1506-os képén a dió félbevágott állapotban, a Szűz Mária feje fölé emelt koszorúban (vagy koronában?) látható.  Szakértői magyarázat szerint itt más a jelképi értelem, a dió magának Krisztusnak a szimbóluma.  Göncző Sándor református lelkész szerint is a dió Krisztus-jelkép. Mária méhében levő Jézust, valamint a sziklasírban nyugvó Jézust jelképezi.  Ugyancsak hazai jelkép-értelmezés szerint a dió az isteni szándék kifürkészhetetlenségét testesíti meg – belseje kiismerhetetlen, rejtélyes.  Szóval, magyarázni sokféleképp lehet.  Német forrás szerint legrégebben szárnyakat láttak a dióbél alakjában. Később a keresztény hitvilággal kapcsolták össze. Krisztus a dióbél, a dióhéj pedig Mária öle. Német festők és költők éltek ezzel a hasonlattal. A karácsonyi diótörés Krisztus születésének emléke.  Teológusok manapság is a diófát a kereszténység jelképeként ábrázolják. És ugyanarról a tőről nőtt ikerfáját pedig a zsidó vallás jelképeként, a jobboldali képi szimbolika alapján. A két vallás közös tőről fakad. És bár már az alapjuknál elkülönültek, párhuzamosan fejlődtek, terebélyesedtek.  A dióhéj pedig közös csónakjuk, amelyben ha tetszik, ha nem, együtt kell hajózniuk.  A kép a zsidó-keresztény párbeszéd szükségességének illusztrációja.  Ha a zsidókról beszélünk, a mohamedánokról is mindig beszélnünk kell. Különben nem vagyunk korrektek.  A dió a mohamedán vallás jelképe is.  Szufi, az egyik legelső Korán-magyarázó szerint a dió az iszlám vallást jelképezi. A héja a vallási törvényeknek, a Sariának a jelképe, amely összefogja a vallást. A dió bele a Tariqa, olaja pedig, ami bár láthatatlan, de mégis mindenhol jelen van a dióban, a Haqiqa.  Vagyis, a dióbél a héj nélkül nem nő meg, és viszont, a dió héjának se célja, se értelme a bél nélkül. A Saria a Tariqa nélkül olyan, mint a test lélek nélkül, és viszont, a Tariqa a Saria nélkül nem kap védelmet, nem is létezhet nélküle. Egyik is, másik is teljesen nélkülözhetetlen.           A bölcsesség jelképe A diófa a bölcsesség jelképe is. A hatalmas, öreg diófa alatt úgy érezzük, derűs bölcsességgel néz - és segít - bennünket. Mosolyog rajtunk, de megért bennünket. Az ő dimenziói azonban mások. Méretben is, időben is messze meghalad minket.  Százszor előbb itt volt már a Földön, mint amióta az első előemberek megjelentek. Neki van ideje, túlél minket.  Érzik ezt az emberek is, és jóindulatú tisztelettel közelednek hozzá.  Jobbra egy angol fotós illusztrálja a dióbél és az emberi agy hasonlatosságát. (A felvétel dióbélről készült, és képszerkesztés eredménye.)  Az emberi aggyal való összehasonlítás az ógörögök tudományosságáig nyúlik vissza. A rómaiak a dió görög nevét, Karyát a Kara, fej szóból származtatták, - annak a hasonlatnak alapján, hogy a dióhéjban mint koponyában belül található az agyvelő-formájú dióbél, - és így rejtett bölcsességet szimbolizált.   A dióban - régóta, sok népnél - az emberi agyat ismerték fel.   A csonthéj a koponya, a vékony bélhártya az agyhártya, a dióbél barázdái az agytekervények. Az ember legnemesebb szervét azonosították a legfinomabb csemegével, és általános hiedelemmé vált, hogy a dióbél a legtöbb agyi betegség gyógyítására jó. A reneszánsz korban ez a hiedelem csaknem tudományos magaslatokig emelkedett.   Tisztelt Kollégám, sem Ön, sem én nem vagyunk boncmesterek. Már akkor is majdnem rosszul lettünk, amikor tanulmányaink során végig kellett néznünk egy kutya teljes felboncolását.  Van, aki a boncolást megteszi helyettünk, nekünk csak a képeket kell végignéznünk, és csak csodálkoznunk kell. Hogy valóban mennyire azonos a dió az ember fejével, kívül-belül. Minden metszetében.       És milyen a részeges ember agya? Erről mindannyian sokat tudnánk mesélni, de illusztrálni nem tudnánk. Megtette helyettünk egy francia orvos, aki a dióbél példáján mutatta be. Az első dióbél ivott egész életében, a második pedig egészségesen élt. Nahát, ennek egészen ember formája van! De az agya hiányzik.   A tudást, a bölcsességet - látjuk - nem az almánál, hanem a diónál kell keresnünk. Az emberiség legelső tévedése az volt, amikor Ádám és Éva az almafát vélte a Tudás fájának. Ez volt az eredendő bűn, a tudatlanság. Az, hogy ősszüleink nem ismerték fel, hogy a diófa a Tudás fája. A következményeket azóta is nyögjük. Nem volt elég a Paradicsomból való kiűzetés, ráadásul még arcunk verejtékével is dolgoznunk kell.   Bár, lehet, nem Éva hibázott, - tudjuk, a nők nem tévednek, - hanem a Biblia 4. századbeli fordítói, akik héberről latinra fordították. Szántó T. Gábortól tudjuk, hogy az eredeti, héber nyelvű Bibliában szó se volt almáról, csak gyümölcsről. A 4. századi, latin nyelvű Vulgata említ először almát. Akár dió is lehetett, amint arról Zulema Aimar egy könyvet is írt "Egy dióval kezdődött" címmel.   A picike dió magjában ott rejtőzik a hatalmas fa lehetősége, és a mi picike agyunkban is a hatalmas tudásé. Mint ahogy a diófának emberöltő kell, hogy bőven termőre forduljon, úgy a kisgyerekből is évtizedek múlva lesz értelmes felnőtt. A dió a jövendő nemzedékbe vetett hitet is jelképezi. A karácsonyfára kötött aranydió a jövő fénylő bölcsességét is ígéri nekünk.   Tisztelt olvasó Kollégám, lassan a dióskönyv végére érünk, és Ön végig hűségesen velem tartott. Már tele van a fejünk diós ismeretekkel.  Most kell egy pillanatra megállnunk, és megnéznünk magunkat. Két tükörrel, mert eggyel nem látjuk a fejünket hátulról. Így néz-e ki?   Ha igen, már elég diós ismeretet vettünk magunkba. Ha nem, még tovább kell kutatnunk, tanulnunk a diót. Elkeserednünk nem kell, mint a következő képen látható tudásvágyó Kollégánk, mert lehet, hogy kívülről még nem látszik, de a fejünk már tele van dióval.   Szóval, tanuljuk csak tovább a diót. De addig is óvnunk kell agyunkat. Például védősisakkal.   A nehéz kérdést nálunk is és több más nyelven is kemény diónak mondják. A kérdésre a válasz a dió belében van, de csak a kitartó ember jut hozzá. És miben foglaljuk össze röviden - fontos - mondanivalónkat? Természetesen dióhéjban. Aki nem tudja dióhéjban elmondani, annak nincs is fontos mondanivalója.  Goethe idézi a bölcs népi mondást: „Isten diót adott, de nem törte föl.”  Azt mindenkinek magának kell feltörnie. Hogy is írta K. Magyar Jenő? "Ahogy magamnak megfogalmaztam: föl kell törni a diót! Föl akartam törni a diót. A dió: az igazság. Az igazság ott van belül, és nekem meg kell ismernem. Az a hivatásom, hogy föltörjem a diót, megnézzem, mi van belül."  Mások is így vannak ezzel, ha nem is tudják ugyanilyen szépen megfogalmazni. Más is fel akarja törni a kemény diót. Például a szőke nő is.   A nehéz kérdés megoldásához több ember együttes szellemi erőfeszítése kell, egy gyenge nő nem elég. Valahogy így:   Szóval, ezt hívják brain-stormingnak.  Ami szabadon fordítható magyarra. Jelentései:  Majd mi, férfiak, megoldjuk, amit egy nő nem tud. Kell egy csapat, mert végre találtunk egy méltó ellenfelet. Küzdjünk! Addig se kell dolgoznunk.   A halál jelképe Mottó:  "Sous un noyer, garde toi de te coucher!"  (Vigyázz, diófa alatt el ne aludj!)  (francia közmondás) A dióhéj zártsága a halál jelképe is. A diófa mint halál-jelkép pedig a fa által kibocsátott, fűre-fára, rovarokra halálos vegyszer hatásából eredeztethető.  A rómaiaknál a diófa nem kapott egyértelműen pozitív szerepet. Az igaz, hogy a diót mint a termékenység szimbólumát vették át a görög szimbolikából (Artemis helyébe Dianát helyettesítve), és a dió úgy a házassági, mint a templomi szertartásoknak is kelléke volt, de több latin szerző is ártó, megbabonázó tulajdonságot tulajdonít a diónak.  Ugyanakkor a Kara (Karya) szót Kháronnal, az alvilág hajósával rokonítva azt állítják, hogy a diófa Kháronnak, rajta keresztül az alvilágnak szentelt fa.  Már a régi rómaiak is mondták, hogy a dió (nux) sötét-fekete leve miatt "sógorságban van" az éjszakával (nox).  És a halállal. Carya legendája óta tudjuk, hogy a halott Caryát az istenek diófává változtatták, a diófa élete a halott Caryát rejti.  Az ősi szláv hiedelemvilágban a diófa a földalatti világ fája volt, a boszorkányoké, a gonosz szellemeké. Óvatosan kellett közeledni hozzá. Nem volt szabad kivágni, mert aki baltát emelt a diófára, azt a szellemek halállal büntették. Ezért soha nem ültettek diófát közvetlenül a lakóház elé. Egyszer úgyis ki kell vágni, nehogy akkor érje baj a ház lakóit. Aki halálos beteg volt, azt azzal a kifejezéssel illették, hogy "húzza a diófagyökér".  Európa egyes vidékein ma is tartja magát a mondás, hogy "diófa alatt ne aludjunk el", mert kipárolgásától egészen kábák leszünk, ha felébredünk. Ha felébredünk!  Kasztíliában és Asturiasban úgy tartják a spanyolok, hogy a diófa gyökere alatti vizek veszélyesek. Golyvát hoznak, főleg a gyerekekre.  A francia néphit szerint nemcsak az emberekre, a háziállatokra is káros lehet a diófa. Különösen az veszélyes, ha a diófa gyökere az istálló alá hatol, mert betegséget hoz az állatokra.  És sűrű lombja, friss, hűvös illata tüdőgyulladást vagy akármilyen más tüdőbetegséget hoz ránk, ha alatta alszunk. Sőt, a fa közelében termő egyéb növényekre is vészt hoz, azokat is megbetegíti.  Leveleinek főzete az asszonyoknál vetélést idéz elő, és terméketlenné teszi őket.  Nagy hatással van tehát ránk a diófa. Amennyi jót tudunk róla, ugyanannyi rosszat is.  Hogyan igazodjunk el ebben a nagy ellentmondásban?  Szerintem Carlos Mendoza kitűnő művét kell alapul vennünk, amit a diófa szimbolikájáról írt. Ő idézi De Gubernatist: "Mitologikus különbséget állapíthatunk meg a dió és a diófa között: a diónak többé-kevésbé a kedvező tulajdonságait értékeljük, a bőséget, a termékenységet. A diófát ellenben baljós, végzetes fának, a boszorkányok kedvenc fájának tartjuk."  A dió a halál jelképeként a segítségünkre is lehet. Abban, hogy ne féljünk a holtaktól. Valószínű, szláv hatásra, de a magyar népben is mélyen gyökerezik az a szokás, - mindenesetre néprajzosok az ország szinte teljes területéről feljegyezték, - hogy az új év elején, vagyis gyakorlatilag karácsonykor a lakószoba négy sarkába diót kell dobálni. Ilyenkor jönnek elő ugyanis a halottak, akiket a legfinomabb csemegével, a dióval kell kiengesztelni, hogy az értük hozott dióáldozatot fogadják el, ne bántsanak, hagyjanak békén minket.  A délszláv, szerb kultúrkörben ez a szokás annyiban más, hogy a négy diót amikor a sarokba dobták, nem volt szabad, hogy a szobában bárkit is eltaláljon. Mert az meg fog halni.  Ebbe a szokáskörbe tartozik, hogy karácsonykor az éjféli miséig tiltott a dióevés. Aki ezt a tilalmat nem tartja be, az daganatot kap.  Vagy nem. Mert másik hazai népszokás szerint általános volt a karácsonyi vacsorára felszolgált dió. Jóslás jelleggel. Mert akinek a karácsonyi vacsorán férges dió jutott, a következő évben meghalt.  Vagy nem.  A dió bezártságát az önzéssel is összefüggésbe hozták.  A diófa megbabonázó hatását magunk is kipróbálhatjuk, ha dióéréskor leülünk alája. Ilyenkor ha az ölünkbe pottyan egy dió, addig nem tudunk felkelni, amíg az ölünkben van.  Azért ne keseredjünk el, ha a diófa babonáját érezzük. A franciák azt is tudják, hogy a diófa ördögi varázsát háromféleképpen is meg lehet törni.  Lehántani egy darabot a kérgéből. Letörni egy ágát. Egy kővel megdobni a törzsét. Ez mind hatásos.  A jelképek persze attól függnek, honnan nézzük őket. A diófát, a halál jelképét nézhetjük akár Indiából is, és onnan egészen mást látunk. A világ - hiába globalizálódik - nem egységes. India például egészen más. Ennek a régi civilizációnak bölcsebb a hiedelemvilága. A diófa ott nem a halál, hanem a hosszú élet jelképe. Hiába, az indiai kultúra többezer évvel előzi meg a miénket, ők tudják jobban.  És az ógörögök. Mert szerintük a diófa nemcsak a halál, hanem az újjászületés jelképe is. Az eleuziszi misztériumjátékok témája volt Perzephone istennő története, a diófa az ő jelképe volt. A téli félévben a föld alatt, a pokolban élt, és minden tavasszal újjászületett.  A halálból való megmenekülés jelképe is a dió, pontosabban a dióhéj.  Egy régi, szláv legenda szerint egyszer olyan özönvíz borította el a földet, hogy szinte mindenki belepusztult. Csak az Isten által kiválasztott igazak maradtak meg, akik egy-egy dióhéj-csónaknak köszönhették, hogy nem fulladtak vízbe. Lám, az igazi igazaknak milyen kevés elég!  És mit csináljon az, aki nem akar meghalni? Francia vidéken már erre a kérdésre is van válasz. Akasszon a mennyezetgerendára egy kosár diót. Garantált lesz a hosszú élete, és a dió egyben a gazdagságot is megadja.  És mit csináljon az, aki nem akar meghalni, de mégis meghal? Török vidéken már erre a kérdésre is van válasz. Rendeljen időben diófából készült sírfeliratot, majd nyugodjon békében.      Közmondások, népi bölcsességek Régi magyar népi bölcsesség, 1691-ben jegyezték fel:  "Igen feltötte az Orbán süvegét, mintha már mind a diófáig övé volna."  És még ma is érvényes.  Láttuk, a németek szokásaiban, hiedelemvilágában a diófának komoly elismertsége van. De a németek - mint tudjuk - tudnak kevésbé fennköltek is lenni. Egy durva német közmondás együtt említi a szamarat, az asszonyt és a diófát. Hogy mi a közös bennük? Mindhármat verni kell, ha az ember eredményt akar elérni. Persze ezt csak a németek mondják.  Tévedtem a németeket illetően, megkövetem őket. Mert azóta előkerült a mondás latin eredetije: "Nux, asinus, mulier verbere opus habent", és az angol megfelelője: "The things you beat number three: your wife, your dog and your walnut tree".  Kéretik pontosan fordítani, és annak megfelelően eljárni.  A korzikaiak másként látják az asszonyt. Közmondásuk szerint az asszony olyan, mint egy dió. Legkívül húsos, de egy csöppet csípős. A felszín alatt zárt, kemény. De aki ért hozzá, hogy megnyissa, annak lágy szívet, finomságot ad.  Naszreddin Hodzsa az 1300-as évek bölcs és egyben jó humorú kisázsiai népi hőse volt. Három fiú jött Hodzsához egy zsák dióval, és így szólt: -Osszad szét közöttünk ezt a diót úgy, mintha Isten osztaná! Hodzsa erre az egyiknek egyetlen szemet, a másiknak egy marékra való diót adott, a harmadiknak pedig mind, ami a zsákban maradt. (Isten - vagy Allah, most nem tudom pontosan, melyik - nem egyenlően mér.)  A magyar nép is jósolt a diófából. Sopronban és környékén úgy tarják, "Luca napján ha megverik a diófát, következő évben jó termés lesz". Másutt meg: "Ha Sarolta napján (július 5.) esik, nem lesz diótermés."  Marokkói arab közmondás: "Akinek diófái vannak, az gazdag."  Francia közmondás: "Á la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix". - Szent Keresztkor (szeptember 14) szedd fel az almádat és verd meg a diófádat.  Ujgur közmondás: "Egy zsák dióra öklömnyi kő elég."  Német közmondás: "Muss ist eine harte Nuss!" - A szükség kemény dió.  Közmondás Közép-Ázsiából: "Aki a diófa virágát meglátja, meghal."  A diófa lassú növekedését, hosszú életét közmondások is tanúsítják. Szkopeloszon, egy görög szigeten ismeretes egy mondás, miszerint aki diófát ültet, akkor fog meghalni, amikor diófája "meglátja" a tengert. Hát, igen, egy kis szigetről könnyű meglátni a tengert. A diófa és a halál közti összefüggést a hollandok egész egyszerűen fejezik ki közmondásukban: "Boompje groot, plantertje dood." Vagyis, mire a fa megnő, ültetője meghal.  Dióval kapcsolatos találós kérdések gyerekeknek:   A felülmúlhatatlan filozófus, Nietzsche is alkotott egy dióval kapcsolatos, filozófiai mélységű mondást: "A lét burkának értékelése nélkül diónk üres marad." Amint az ábra mutatja.   A dió a gazdagság jelképe is.  Egy középkori bajor monda szerint élt Nürnbergben - amikor Nürnberg még csak a várból állott - egy Kasper nevű paraszt, aki előtt egyszer bezárták este a várkaput, mert későn ért haza. (Hogy miért, arról eltérnek a változatok, vagy azért, mert olyan szorgalmasan kapálgatta a fokhagymáit, hogy ráesteledett, vagy azért, mert annyira berúgott, hogy nem tudta, mikor kell hazamenni.) A lényeg az, hogy a várkapun kívül, a diófa alatt feküdt le aludni. Ekkor valahogy hozzájutott egy zsák dióhoz. (Vagy maga szedte, vagy egy ismeretlen vadásztól kapta, aki megígérte, hogy gazdaggá teszi.) Mindegy is, reggel a zsák dióval ébredt. És amikor belenézett a zsákba, látta, hogy a diók mind arannyá változtak.  Nem is mondta el senkinek az esetet, csak a feleségének. És félretették a zsák aranyat, jó lesz az majd később. De a feleségnek néha pénzre volt szüksége. (Istenem, megesik ez minden családban.) És néha egy-egy szem aranydiót eladott a nürnbergi ékszerésznek.  A végét már ismerjük. Kasper továbbra is szorgalmasan kapálgathatta fokhagymáit, mert a gazdagságból semmi se maradt.  Megpróbáltam a mondának utánajárni, de a nürnbergi vár körül olyan flancos, puccos város épült, hogy már nem laknak benne parasztok. Diófa sincs a várkapu közelében, de ha lenne, se aludhattam volna alatta, olyan átható, hideg eső esett, amikor ott jártam.  Ha Nürnbergben nem is, de a közeli községekben előfordul egy-egy diófa. Tisztelt kincskereső Kollégám kipróbálhatja, hátha hozzájuthat valamelyiknél egy zsák dióhoz. De a feleségének ne szóljon!    Védikus tanok Most már, hogy minden vallás tanai szabadon terjeszthetők Magyarországon, akár hivatali jóváhagyással, akár anélkül, nem mulaszthatjuk el, hogy ne szóljunk a dióról, mint a védikus tanok alanyáról.  Anélkül, hogy a világ keletkezésének védikus módjába belemennék, - mert a világ annyiféleképpen keletkezett, ahányan elgondolkoztak rajta, - a tojás, az istenanya, a vizek forrása és egyéb fontos kérdések után rögtön a dió következik, mert - mint Észak-Indiában is megfigyelték, a diófa a vizek kísérőnövénye. És termése oly csodás, hogy arra filozófiát lehet építeni. Meg is tették.  Szóval, Shiva felsőbb tudata, Watuka Raja Bhairava szerette a diót. (Persze, ezt én rövidítem ennyire, mert a végeérhetetlen keletkezéstörténet leírása meghaladja időbeli korlátaimat, talán majd a reinkarnációm után.) Tőle ered a Himalájában máig követett gyakorlat, hogy a diót, ha csíráztatni akarják, előbb hosszasan áztatják vízben. Tizenegy napig. Nem mindegy, mikor, Shivaratritól Tilashtamiig. Ekkor nyeri vissza életerejét. De ez nem ilyen egyszerű, mindennek bonyolult teológiai magyarázata van, amit nem tudok felfogni. Szerepel benne a víz mint éltető elem, a víz mint a szerelem szubsztanciája, a Földanya, valamint az eljövendő generációk.  Védikus vallásos filozófiája is van a diónak. A diótermés négy egyforma, egyenértékű részből összetett egység. Lerajzolva kör vagy elliptikus formát képez. A tökéletességet jelképezi, akár a négyes számot, akár a köralakot nézzük. A dióbél négy negyedének filozófiai nevei: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Mind a négy negyednek egyformán fontos szellemi jelentése van, a Sat -Chit- Anandát és a Svaroopát jelentik. Az előbbinek upaniszhadikus jelentése van, az utóbbinak pedig shaivisztikus.  Világos.  Tehát, és ez a lényeg, a dió a Shiva-elméletben, a megjelenésben a Mag megnyilvánulása.  Gondoltuk volna?  És itt értünk el a Lingamhoz, amit a stilizált dióhoz hasonlóan ellipszis-alakban ábrázolnak. A Lingam a hindu templomokban Shiva jelképe, de gondolatban a teremtő férfierőé. De nem szabad falloszként megjeleníteni, hanem férfit jelentő jelként, jelzésként, az örök teremtő csíraként, férfinemként, és mindezek következményeként kell rá gondolnunk, különösen a női nemet megjelenítő Yonival összefüggésben.  És most tartunk ott, mint Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe, pedig nem is a hindu vallást tanulmányozta.  Az elliptikus Lingam az Abszolút Shiva Örök Magja, és a dió ennek a magnak a manifesztálódása.  Ezt jól jegyezzük meg, ha Indiában meg akarjuk értetni magunkat.  A Védákban sok szó esik a dió két lebenyének és az emberi agynak a hasonlatosságáról. De ez a téma már unásig ismert más kultúrkörökből is. Most csak annyit tennék hozzá, hogy mindkét lebeny Purushából és Prakritiből áll.  Csak hogy tudjuk.  Azt is írják a Tantrákban, hogy a dióbél négy negyede a negyedkört adja ki, kapcsolatban van a Parama-tattvával, a Shaiva Darshanával és a Mula Binduval.  De ez már messzire vezet.    Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek A diófa soha nem volt közömbös az ember számára. Időnként, helyenként jó véleménnyel voltak róla, máskor, máshol pedig rossz hírét keltették.  A természetvallások, a mágiák (a kettő között pontos határt se lehet vonni) mindig is foglalkoztak a diófával. Kedvező vagy baljós (de sohasem közömbös) jeleket fedeztek fel a diófában. Egyes korokban jó hírnévnek örvendett, máskor inkább féltek tőle.  A görögök jó véleményen vannak a diófáról. A görög népi hiedelem szerint a diófa különös, tisztán látó képességgel ruházza fel az alatta alvót. Álmában megálmodja a jövőt, és felébredve prófétálhat is belőle.  Azt a praktikát pedig már francia vidékeken is ismerik, hogy a diófa segítségével befolyásolni tudjuk a jövőt, számunkra kedvező irányban. De ez a lehetőség csak a legrövidebb éjszakán, Szent Ivánkor áll fenn.  Szent Iván éjjelén szedjünk néhány diófa-hajtást. Akasszuk fel ajtónk, ablakunk fölé, és a diófahajtás megvéd minden betegségtől. Ugyanez vonatkozik kedvenc háziállatainkra is. Ne csak a tehénistálló, a juhhodály, a disznóól fölé akasszunk ilyenkor diófagallyat, hanem a kutyaház bejáratához is.  És még egy praktika a Szent Iván éji diófalevéllel, amit akár tisztelt Kollégám is kipróbálhat: Még az éjszaka folyamán rakjon diófalevelet a kiszemelt, kedves személy bal cipőjébe. Figyelje meg a hatást, ami nem fog elmaradni!  A kelták papjai, a druidák pedig egyenesen olyan fontosnak tartották a diófát, hogy tavasszal is, ősszel is beillesztették a fanaptárukba.  Szicíliában egy időben szokás volt dióval a zsebben járni-kelni. Nem tartalék-élelemként, hanem a boszorkányságoktól megvédő varázsszerként. Nemcsak a váratlan boszorkányság ellen volt hatásos a néhány szem dió, hanem sikert hozott gazdájára, és a lázát is megszüntette. Olasz népmesékben többször is szerencsét hozó talizmánként szerepel a dió.  Északolasz vidéken, Piemontban egy időben szokás volt dióolaj-mécsessel járni a karácsonyi misére. A dió olaja nemcsak az éjféli misén hozott fényt, hanem a mécses gazdáját a következő évre megvédte a megvakulástól.  Németországban létezik a Babonaságok Kézikönyve. Én nem ismerem, nem olvastam, csak hallottam róla. A kézikönyvben tudtunkra adják, hogyan lehet leendő párunkkal a hűség, az összetartozás próbáját előre megejteni. Ajánlom tisztelt Kollégámnak is. Legjobb Újévkor.  Tehát egy dió félbenyitott két dióhéját egyszerre kell vízre bocsátani, akár az asztal közepén, egy tál vízben. Ha van a karácsonyfáról maradt gyertyacsonkunk, a dióhéjakba ragasztva látványosabb a jóslat. Ha a két dióhéj a vizen úszva közel marad egymáshoz, az összetartozás szoros lesz később is. Ha nem, nem. Jobb előre tudni.   Másik próbája is van az összetartozásnak, amit szintén a német kultúrkörben próbáltak ki. Két egész diót kell egymás mellé helyezni a tűzbe. Ha a nagy hőségben zárva maradnak, úgy égnek el, hogy más számára nem nyílnak meg, akkor a házasság biztos lesz. Ellenben ha szétnyílik egyik vagy másik, előre lehet tudni, hogy melyikük fog kifelé megnyílni. Különösen meggondolandó a házasság akkor, ha a dió hangos durranással roppan szét. Erre mások is felfigyelnek, jobb a nyilvános botrányt megelőzni.  Bármi mást, akár jelentéktelenebb ügyek kimenetelét is megjósolhatjuk a diókkal. Csak egy kosár dió kell, abból véletlenszerűen válasszunk egyet, és törjük meg. Ha a bele szép, egészséges, bízhatunk a kedvező fordulatban. Ha beteg, ráncos, férges, akkor az általunk óhajtott ügy kimenetele is olyan lesz.  De van egy ötletem. Addig folytassuk a diók tördösgetését, amíg eredményt nem érünk el. Így kézbe vehetjük, aktívan alakíthatjuk sorsunkat.   Amióta pedig életünkben oly fontossá lettek a természettudományok, a diófával kapcsolatos népi hiedelem azokat se kerülheti el.  Természettudományos megalapozottságú korunkban sokan tudni vélik, hogy a diófa természetes villámhárítóként szolgál a ház körül. Azt mondják, a diólevél kilehelt aromás illatanyagai védőburkot vonnak a diófa köré, amin nem hat át a villám. Ezért is zöldell annyi diófa a vidéki házak és szérűskertek mellett, főleg Olaszországban.  Az előző fejezet után itt egy újabb iskolásgyerek rajza Olaszországból. Azt ábrázolja, amit most írtam.   De ne higgyük, hogy csak az olasz iskolásgyerekek hiszik így. Régi német hiedelem, hogy a diófa elűzi a vihart. De nem az élő, hanem a tűzhelyre rakott diófahasáb füstje. Nem is akármelyik diófahasábé, hanem csak a húsvétkor egyszer már tűzre tett, de el nem égett, csak megszenesedett diófa hasábja. Egy próbát megér, ha jön a nyári vihar.  A diófa arra is jó, hogy megjósoljuk, mikor lesz vége a világnak. Mert annak vége lesz, egyszerűen azért, mert ez az egész így már tényleg nem mehet tovább.  A világ közeli elpusztulásába vetett hitet népszerű jóskönyvek, egyebek között a Szibilla-könyvek máig hatóan erősítették. Ezek szerint a világ végének előjelei: a diófa levele akkora lesz, mint a cseresznyéé, a csillagok rendje megbomlik, a nők dohányoznak, hajukat lenyírják, nadrágban járnak, a gyermekek gyűlölik szüleiket s fordítva.  Most már tehát nagyon vigyázzunk, mert már a csillagok rendje is megbomlott, nem beszélve a nők nadrágjáról és a többiről! Figyeljük, tisztelt Kollégám, no, nem a nők nadrágját, hanem a diófa levelét. Mert már egyedül csak ebben bízhatunk, a többi már, sajnos, megvan.          VERSEK        Alelga: Dióhéj  ez vagyok csupán  egy odvas fán  halott burok  szavakba öntött  visszhangok között  egy süket száj  szólni nem tudó  mondanivaló              Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson  A fa névtelen gyökereinek ajánlom  Kint a szőlőnkben, emlékszem rája,  deszka kunyhónk előtt állott  öregapám diófája.  Ha vihar támadt - szőlőkötözéskor -  dörgött az ég, csattant a villám,  füstölt az úton a felpaskolt por,  ahogy végigverte a dörgő esőostor,  bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem,  miként robognak a felhők az égen.  Nagyapám a fát leste.  Vajon, elbír-e a széllel?  Recsegett, ropogott öreg teste,  a szél a gallyakat csomósan tépte,  hullott a zöld dió áldott termése,  mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta:  de győzte a vihart öregapám konok,  törzsekopott diófája.  Csak a gyökér kitartson!...  Még ma is hallom,  motyogott nagyapám,  s nem lesz baj, gyerek!  Dió lehullhat,  új tavasszal terem az ág újat,  ág is nő a letépett helyére,  de ha a gyökér nem bírná tovább,  a diófának, kisunokám, vége!  Most is vihar, szél tépi, rázza,  de állja a vihart Árpád vezér  ezeréves, öreg diófája!  Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek,  tapadnak a földre, hogy termés legyen,  az örök magyar szőlőhegyen,  hogy élni tudjon: dió, levél, ágak...  ... Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának!  Lehull ezer dió, millió lesz holnap,  letörhet száz ág, ezer nő helyére,  s ha csupán a csonka törzs marad,  ha új tavasz zsendül, kifakad!  uram, csak te lássad,  hogy ezen a véres, küzdelmes harcon  a gyökér kitartson!  A g y ö k é r kitartson!                Ádám Tamás: Elhagyott diófa  Csodálkozom  itt hagytad  kedvenc diófád  mikor  kibuggyant a zöld  tudom télen  fenyegettek  a meztelen ágak  és féltél  hogy magához rántanak  a gyökerek  kezedről még  le sem kopott  a barna folt  kötényedben  még ott van  az érett dió íze  utánad szárad majd  s árván hullik  utolsó könnye              Babits Mihály: Dzsungel-idill  Jer ki, kedves, az esőtől minden újra friss.  Láttad, hogy kinyilt a másik georgina is?  Ne nevess! Csak pár szál virág tipeg körülünk:  de legalább mindeniknek külön örülünk.  Hajdan rengetegbe vágytam, legiónyi vén  góliát fa sürüjébe, kicsi Dávid én.  Érzéssel fújtam tanítóm csitri dallamát:  »Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át!«  De ma lásd, oly rémes erdő zaját hallgatom,  s ennen életem mögöttem olyan vak vadon!  Éjjel is magába húz egy ingó sűrüség,  hol az ijedt álom jár és zsombékokra lép.  Jer hát, jó itt csöpp kertünkben, mely ma újra friss!  Örülj, hogy kinyílt a »másik« georgina is.  Nékem ez a pár fa-alja époly dús világ,  mint a legnagyobb erdőség, »élni nyáron át«.  Fű között szemem ha lát egy pöttöm bogarat,  vele megy veszélyes útján, dzsungele alatt,  s tudja, mily tér egyik diófától másikig,  hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik.  Sohsem ér a kert végébe. Elég messzeség  elérni a ránkborúló levelek közé,  amik olyan illatosak és keserüek,  mint e nyár, melyet alattuk élni jó veled.                Babits Mihály: Egy perc, egy pille  Hopp, ma pille, költeményem  ne szégyenkezz szállani: -  üdvözöllek, uj reményem,  örömöm hullámai!  Ti viszitek messze széllyel  széllel-béllett vágyamat  és ha elfáradtam, éjjel,  illatos diólevéllel  ti vetitek ágyamat.  Milyen jó hogy vágyam tajték,  könnyű béllelése szél!  Reng reményem habja: rajt még  hajszálamra sincs veszély.  Viharától mitse félek:  én mindég föllül vagyok;  páncélossal sem cserélek,  mint afféle széllel-béllett,  hogy olyan könnyű vagyok!  Hátadon, diólevélen,  vess, habom, hát ágyat itt!  Habon és diólevélen  aki könnyű, nyughatik. -  Ember, a tengert ne célozd  megbékózni: nem lehet!  Hiu hittel ne acélozd  vak teherrel ne páncélozd  habra hányott lelkedet.              Babits Mihály: (Nyolc óra)  Nézd: tologatja festett  kulisszáit az este:  giccses alkonyat.  Páthosszal, tragikussan  szinpadról lecsusszan  a vén szinész, a nap.  A házfal rózsaszin már:  őr diófánk ir rá  idegen betüket.  Mint Belshazárnak ódon  falára mozimódon  égi vetület.  Bazilika gömbje  keresztjét zord ökölbe  szorítva emeli.  Zordan nyujtja a Béke  jelét s baljós égbe,  mely vérrel hullt teli.  Vérét fölitatják  a szürkületi vatták.  Árnyék elborit.  Bezárul a diófa,  leveleivel óva  magányát s titkait.  Oszlopba, háztetőbe,  koppanva, beütődve  bőregér csap át.  Gyertya lobban égni,  s száz pille összevéti  az életet s halált.  S száz kandi szemer láng  pislog egyszerre fel ránk:  a város villanya.  Köztük e fölébredt  csillagos földi égnek  tejutja a Duna.                Babits Mihály: A lírikus epilógja  Csak én bírok versemnek hőse lenni,  első s utolsó mindenik dalomban:  a mindenséget vágyom versbe venni,  de még tovább magamnál nem jutottam.  S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,  de hogyha van is, Isten tudja hogy' van?  Vak dióként dióban zárva lenni  s törésre várni beh megundorodtam.  Bűvös körömből nincs mód kitörnöm.  Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy -  de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.  Én maradok: magam számára börtön,  mert én vagyok az alany és a tárgy,  jaj én vagyok az ómega s az alfa.                Báthori Csaba: Szórend-csere  (Babits-parafrázis)  Én csak versemnek bírok hőse lenni,  első s utolsó mindenik dalomban:  vágyom a mindenséget versbe venni,  de magamnál tovább még nem jutottam.  S azt már hiszem: rajtam kívül nincs semmi,  de hogyha van, Isten is tudja, hogy van!  Vak dióban dióként zárva lenni  s törésre várni beh megundorodtam.  Körömből nincsen bűvös mód kitörnöm,  nyílam csak átszökhet rajta: a vágy -  jól tudom, de vágyam sejtése csalfa.  Magam számára maradok én börtön,  mert az alany vagyok én és a tárgy,  én jaj vagyok az ómega s az alfa.                Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből  III  Gyerekkoromban felszöktem gyakorta  a padlásra, hol a dió lakott  kosárban, összeöntve nagy halomba,  mint teremtés előtt a csillagok  s bolygók. A tartógerenda tövén,  fagy- és porszagban, még nem bejglibe  darálva, még nem nyúlós tésztafény  hájjal bekent göngyölegeibe  tekerve, tornyosult a lakoma  nyersanyaga; s az élesztő: a Szent-  lélek üvegbúra alatt pihent  a boltban még, mely a Mennybolt maga.  Egy-egy diót - bolygót vagy csillagot -  szétroppantottam lopva - Lucifer  a nagy kosárból épp így lopkodott,  bár tudta ő is: fenekére ver  az Úr, ha rájön. Szégyelltem, de nem  állhattam ellen. Édes Istenem,  elnézed-é, hogy süteményedet  megdézsmáltam előre, rossz gyerek;  s felnőttkoromra morzsa sem maradt  üdvösségemből Üreged alatt.                Baka István: Ősz van az űrben (részlet)  Hullnak a barna-piros levelek;  a fára varjú száll, s hogy összetörje,  csőréből koponyákat ejt a kőre,  s fal édes agyvelőt: dióbelet.               Bakos Ferenc: Újév Újév hajnala -  egyszem diófa, ágán  egy szem dió.  Sirályetetés!  Újév reggel mióta  itt talál, öreg?  Újévi korcsolya:  a jég tükrén  pompás kalligráfia  Új millennium?  Ide nekem egy zacskó  új pipadohányt!                Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához  Mely, magas égnek szegezett fejeddel,  Mint király, állasz vala társaid közt,  Tégedet látlak, gyönyörű diófa,  Földre terintve?  Elszakad testes derekad tövétől;  Csak kicsiny kéreg maradott kötésül;  Ágaid csüggnek, leveleid kivesznek,  Nedvek elhagyván.  Sorvadó kebled csecsemős gyümölcsit  Hasztalan szülvén, elereszti: hullnak  Ők, s nem is tudván rövid életekről,  Rendre kihalnak.  Annyi szélvészen diadalt-nyert fa!  Nemtelen porban hever a nemes dísz?  Ezt leendőnek lehetett-e vajon  Vélni felőled?  Senkinek kárán nem örült, sokaknak  Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó,  S kedvek’ étkeddel kereső kegyes fa!  Mondsza, ki bántott?  Ah, minek kérdem! – szemeimbe tűnnek  Gyilkosid. Nem volt külerőszak: ott benn,  önmagdban volt megölő mirigyed  S titkos elrejtőd.  Ím egész bélig gyökered kirágták  A gonosz férgek, s az elett odóba  Hangyabolyt híttak! Mi nyüzsögve járnak  Most is alattad!  Átkozott vendég! Viperák szülötti!  Ah szerencsétlen fa! – hazánk’ szelíd ég,  Szűz virágjában tehetős karoddal  Tarts meg örökké!                Bertók László: Diófa és kutya   Íme az örök nyugalom:  kitárt karú, öreg diófa,  zöld levél-petrencét ölel,  és áll az ablakom előtt.   Mintha a pasztell esti égre  festette volna valaki,  még Hérakleitosz idejében,  hagyatékul és mementóként.   Nevetem hát a berezelt  kutyát, ki a bokor mögül  neki-neki ütögeti  hangja ideges kalapácsát.                Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés  Mint egyforma diók a rézmozsárban,	 Törődünk, mert törődnek velünk.	 Szemünkben tollászkodó vészmadár van.	 Nem Húsvét, Nagypéntek, az kell nekünk.                VERSEK Buth Emília tollából  Hamvas  Hamvas a szilva, itt az ősz.  Nagymama biccent, lekvárt főz.  Bálint nagyapa, fölszedi a diót.  S télen elmeséli majd, ami vót.  Őszike  Szőlőt szemel a nap, aranyos a reggel.  Dió koppan orrod elé- mért jársz üres zsebbel?                Czegő Zoltán: Nosztalgia  Csak ülsz a víz mellett, sárszínű  csonka lombokon babrálva.  Mire gondolsz?  - Magról növesztett a tövében  s aztán kiszáradt  kölyökkorom büszke diófája.  Hónapok óta nem írtál semmit;  mondd;  nem hiányzik a szavak zenéje?  - Egy asszony ment át  a gesztenyék alatt,  mint a nap,  úgy nézett a fia fejére.                CSEH KÁROLY: Megbolydult idő  H. B. I-nak  Káprázat Rózsára száll le az őszi méh. Mézszemcsék szirma vakítja. Léptek Barna égzengés. Diófa hullt levelén kószál a hó ma. Végjáték Titokzatos kéz keveri évszakaink ász kártyáit most.              Deák Mór: Kopog a dió kopog a dió  mit kopog  az ősz kopog vele  kopogtatja a szívemet  már beengedem-e  kopog a dió  mit kopog  minek a ritmusa  gördíti éjjel fejemet  a párnán ide-oda  kopog a dió  mit kopog  kinek ad így jelet  északi déli félteke  egymást roppantja meg  kopog a dió  mit kopog  s a földre mért zuhan  hogy összetörje önmagát  összetörjem magam                Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett  Barackvirág pihés arcú  Magadó őzszemű  Székely pofacsontú  Arisztokrata-orrú  Szelíd őserdő-hajú  Kecses rózsaszirom-fülű  Finom ívelt szemöldökű  Puha harangvirág hangú  Édes kicsi Mamám, Te!  Nézlek a képen az ágyam fölött  – a vén diófa is meghalt tavalyelőtt... –  Sugárzó fiatalságod  Gyengédséged  Szereteted – így ahogy most leírom –  átsüt a halott papíron  gyönyörű fényes karod átölel,  úgy óvja-félti öntudatlan kis testemet  Szelíd őzsuta-asszonyos pillantásod  szereti a kép készítőjét  – Édesapámat –  a moholy-csepp baba  még nem tudja, mi vár rá  pici ökle bizalommal nyugszik szíveden  arcodhoz simul fejecskéje  melyen kacagva egyensúlyoz egy papírcsákó  még a szemed körüli pici karikák is  szelídek  mint megfejthetetlen csöndes mosolyod  Látod, a diófát felszeletelve  levittem Balatonra  muskátli él az öreg odúban  örülnél, ha látnád  Mamika...  Nevetnem kell, ha arra gondolok:  hetven éves lennél két nap múlva  S mindjárt húsz éve porladozol  Drága húsod leette Rólad az idő  Nem tudlak elképzelni öregnek  Annyi idős maradtál  Mint én most vagyok  Minden napon átérzem akkori kínjaidat  Veled vezekelem az iszonyú éveket  Óriás kicsi Édesanyám  Ugye most is érzed,  Hogy szeretlek...              Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony  Itt van a szép, víg karácsony,  Élünk dión, friss kalácson:  mennyi finom csemege!  Kicsi szíved remeg-e?                Faludi Ádám: Zacskós vers (biorecept)  Végy egy diónyi szót  lehelj bele életet az életedből  Azt mondod például hogy  DIÓ  dió a tálban  dió az asztalon  dió ezüst karácsony  dió zöld burokban  dió és diófalevél diókoronában  levegőt venni jó éjszakát diókoronában  dióhéj tart fogva gyerekujj bőrt  dióhéj zápor erében  gyufaszálárboc kalózrejtek  diódaráló PASCHKA domborulattal  kék öntvény nálad régibb  dió feltörni hagyott kód  cselezel csak ittfelejted-módra  leheletnyi szó mindegyik dióban                Fáy Ferenc: Őszi áhítat  Ülj le a márványhűvös ég alá,  honnan a nyár még visszanyúl utánad.  Madarak jaját kergeti a szél  s térdedre hajtja hű fejét a bánat.  Zárd el szemedbe ezt a ragyogást,  ezt az utolsó tél-előtti órát.  Dió koppan már, hamvas szilva hull  s himnuszt dobál egy megkésett rigó rád.  Levél repül: nyárcifra üzenet  a száraz zöld, de hátán, mint a láva,  kénsárga lánggal ég az ősz...Lebeg,  aztán leszáll a kert aranyporába.  Hány hosszú éve játszod ezt az őszt?  Úgy játszod itt, hogy mégis mindig ott vagy,  hol vérző fák tartják a karjukon  a mustos őszbe szédült sok halottat.  Zárd el szemedbe ezt a ragyogást,  mielőtt minden elmerül a sárba.  Alma pirul... s a dombon a halál  mézes szőlőt szed nagy füleskosárba.                Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó  Egyszer egy királynak  elment a kedve,  s bömbölt, mint a medve  egyre jobban berekedve:  "Hiába vagyok milliók ura,  hatalmas, okos és egyetlen,  gyűlölnek és kegyetlen  tetteimnek híre bejár sok várost  s eljut sok száz sáros faluba,  és mind a nép titokban sugdos,  életemet veszi gyilkos alkuba,  holtomra vár csúnya és szép,  falábú féllábú, vak és süket  és a suta sem átall a bőrömre inni,  és abban hinni, hogy Kúnó,  a tűzrőlpattant pici manó  teljesíti kérésüket.  Hogy éljek immár,  hogy a kín mar,  akár a kígyó.  S kigyógyulni nincs erőm,  hisz merő mártírság a jövőm,  már látom: mérgezett ételem  befalva ér véget életem,  így kap léket a védtelen hajó,  na, jó, búmmal tovább nem terhellek",  mondta kedvenc állatának:  Ábrahámnak, a sünnek,  kinek tüskéi olybá tűnnek,  mint ezer fogpiszkáló  az avatatlan szemnek.  Így kesergett át  egy fél éjszakát,  helyét sehol sem leli,  hiába bohóccal víg asztalja:  az sem vígasztalja,  jön egy táncosnő: egy szerecsen!  annak sincsen semmi becse sem,  csak az időt lopja,  hiába ropja kecsesen.  A királynak ekkor  íly eszme fogant agyában:  ha diót ehetne,  újra boldog lehetne!  És szolgái ezer népe,  kiknek étke a méz lépe,  szaladt és hozott három szem diót:  csapjon a király belőle dáridót!  "Gőzölgő mocsarak férge,  elleneim bűnös mérge  bele nem hatolhat,  oly vastag a kérge  e kis bogyóknak",  halkan így okoskodott,  s felnyitá első dióját legott.  "A nemjóját!"  Bizony, a dió nem volt tele,  sőt, hogy az igazat mondjuk,  egyáltalán nem volt bele.  A diónak nem volt diója!  A király az égre nézett,  S tizet ütött a toronyóra.  Sokáig latolgatott,  míg a másodikhoz fogott,  szája szélén a ráncok  vígan rángták a táncot,  de nem volt több szerencséje:  üres volt a dió mélye,  s az óra tizenegyet kongott.  "Jóllakhattam volna mézzel,  ha a szolgák  már elrágták  belőle a nyúlós lépet,  merengett,  a méz adhatna nekem enyhet".  De vissza, tudta, már nem léphet,  fölhagyott a mézzel,  és remegő kézzel  feltörte a harmadikat.  Az óra éppen éjfélt kongat.  S a király szörnyet kurjant: "Átok!'  Mi az oka,  hogy ilyet bömbölt a bűnös toka?  A magyarázat vár most rátok.  A tört dióból, atyaisten!,  szemei kit nem  láttak kiugrani, ó,  Kúnó volt az, a zöld diómanó.  Borsónyi test csupán,  de a strázsákat nem volt rest  úgy csapni kupán,  hogy azóta is mindahány  maga elé mereszt.  S a király gyorsan térdre rogy,  hogy kegyelemért esedezzen valahogy.  De Kúnó nem hagyta az ebadtát:  "Hátra van még a nagyja:  az irhádat mentheted,  ha szavaimat megjegyzed,  ha eszedben megfogan,  és utánam mondod e versezetet:  Erre berek, arra berek,  Sóska Jóska hol tekereg?  Olyan ő, mint Balambér,  rigót cserél galambér'.  Ecek-pecek fapecek,  ha nem leszek, hol leszek?  A kertkaput becsukom,  S nem szökik el a tyukom."  Hogy a rigmus abbamaradt,  a királyunk sírva fakadt:  "Kibékülnek ez oktatással,  ha nem lenne rám sokkhatással",  szégyenében irult-pirult,  mert eddig nem tudta,  hogy ennyire buta.  A gonosz uralmának  így lett végre vége,  elvégre mégse járja,  hogy az égre kiáltottak bűnei,  s egy egész népet uralt mégis  sok lakája és kedvenc sünei között  a mihaszna megrögzött.  Kúnó elengedte békével,  menjen, merre sorsa viszi,  hisz már nem hiszi, hogy okos,  s így gonosz se tud lenni.  Az udvarnéppel pedig reggelig  mulatoztak vidám képpel,  s tudatták a néppel aztán,  hogy a király jobb híján  elbújdosott Csisztapusztán.               Gulyás Pál: A viharzó diófa  Egy diófához vitt az utam.  Nincs harsona, kürt, hogy micsoda futam,  micsoda lobogás,  micsoda robogás  volt ez a fa,  pedig állt egy helyben erős dereka!  Nem emberek kísértek utamon:  egy-egy szőllőtő, egy-egy üde lomb,  alattam a por  milliárdja omolt  cigánykereket,  míg fent a vidám Nap rámnevetett.  Egyszer csak villámot vet az ég,  megereszti a felhők lángszekerét.  Mint harcparipák,  tombolt a világ:  bérc, róna, berek,  nyargaltak a tarkaruhás elemek.  Ott állt a fa elszántan, szabadon!  Zuhogott, zakatolt a fa, mint a malom:  forgatta levelét,  rengette tetemét,  hidrafejét,  rohamozta a szélvihar ércerejét.  Száz karral hiába ragadta meg őt  a százkaru, ködsisakú levegő:  keserű gyökere  menekült lefele,  hol a halál  töltötte talpaiba italát.  Már fent a szivárvány bontotta puhán  szineit a felhők várkapuján…  S mint harci vitéz,  vért ontani kész,  a fa vert szaporán:  száz ágboga száz repülő buzogány.  Rém volt ez a fa, mint rém a bölény,  mely őrjöngve fut börtöne rengetegén!  Az elrobogó  Föld felrohanó  dühe volt ez a fa,  pedig állt egy helyben erős dereka!                Hervay Gizella: Diófa  diófának három ága  minden ágán egy madárka  minden ága földre hajlik  minden madár égen lakik                Horváth-Varga Sándor : A három diófa  Kézen fogva szépen lassan mennek  S közben csendesen beszélgetnek  Hasonlítanak nagyon egymásra  Ki rájuk néz, ezt azonnal látja  Nem csoda. Hisz apa s gyermeke  Erősen mégis óvón fogja keze  A hangok is komolyak ám lágyak  Mint az erős madár szárnyak  Melyek felemelnek a magasba  Mélységes nyugalmat árasztva  Fájdalom és erőlködés nélkül  Miközben lent minden megszépül  Közöttük szinte él a szeretet  Nem játszik egyik sem szerepet  Míg megbeszélnek sorra mindent  Apa gyermeket csendre intett  Figyelj, most elmondom azt neked  Mit majd tőled tanul meg gyermeked  Látod ott az a három fa terem diót  Egy keveset, másik többet, harmadik milliót  Én ezeket apámmal ültettem el  Hogy miért azt most mesélem el  Kell gondolni jövőre és a múltra  Ezt az érző ember mind megtanulja  Az öregebb fából készül neked asztal  Egy életen át együtt leszel azzal  Őrajta fogyasztod megszolgált ételed  És nem esik földre fehérkenyered  Mulatozás bánat körülötte zajlik  Keményfa, ő soha meg nem hajlik  Másikból készül bölcső gyermekednek  S körülötte olyan vidámak lesztek  Látva, ahogy erősödik szépen  Megörökíted néhány kis fényképen  Talán nem is gondolsz arra  Hogy a bölcső volt egyszer diófa  A harmadiknak, nem vidám a sorsa  Ő kísér majd el az utolsó útra  És eltakarva, háláját lerója  Hogy ne legyen nehéz a föld súlya  Itt hirtelen, sokatmondó csend lett  S az apa arcán, legördült egy könnycsepp  Látod fiam, egyszer úgy gondolsz apádra  Mint most én, drága nagyapádra  Ezért most mi is ültetünk hát  Nem egy, de három diófát  És terem, azaz ültetett sok fa  Hagyományként szállva apáról, fiúra  Apa, kisgyermek gödröket ásott  Belekerült csemete, még vásott  Ám mire feladata eljő  Ez a fa is, hatalmassá megnő  És amíg beteljesül a sorsa  Négy szorgos kéz mindentől megóvja  Leültek, nézték. Hogy dolguk elfogyott  És érezték, mindketten boldogok  S az a négy szem, pont úgy csillogott  Mint, éjszakában a tiszta csillagok  Este lett. Hazafelé lassan mennek  Az apa és a kisgyermek. Csendesen beszélgetnek.                Illyés Gyula: Ozorai füzet I.  A mécsesre a diófán  A diófán ég a pince-mécses,  nem azért, hogy szájad el ne téveszd.  Int a hegyről hazabaktatóknak,  mint őrtorony tévelygő hajóknak.  Az ágbogas fa közepén ottfenn,  a harmatos sötét levelekben,  úgy piroslik, mint a szív a testben.  A nyárvégi hűvösödő estben.  Vén borisszák lassan botorkálva,  hosszúszőrű nagy homály-subába,  mint emlékek a multak ködéből,  úgy inganak felé a sötétből.  Térdig vastag éjben gázol lábuk.  Úgy köszönnek: emlékszel-e rájuk?  Áldomásra úgy ülnek le néha,  ha másra nem, a Szent Jánoséra.  Honnan jöttek? Mintha nem is szomszéd  pincékből, de dülöngélve onnét,  hol társaik horkolnak már holtan,  üdvözítő örökös mámorban.  Köpenyemben a rossz falnak dőlve  felelgetek ritka kérdésökre.  Arcunkat a lámpa lágyaranyja  egyetlen nagy családdá olvasztja.  Elhallgatunk; a vén lámpát nézem.  Mintha fölöttem a közel égen  sors-csillagom égne karnyújtásra.  Mutatná, hogy végre itt megállna.                Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre  (Csoóri Sándornak)  vannak vidékek ahol nyáron is  a kút melletti vályú alján  reggelre megszajzik a víz  megköt a színe  akár a kiöregedett  szavakon az emlékezet  horkanva hőköl vissza  a gyanútlan kis tavaszi csikó  pikkelyeket prüszkölve  inal anyjához  korai őszt  hosszú kemény telet csárogva  rugaszkodnak tova a csókák  alázuhan az első  diólevél  s hulltában  hóharmat-verte halántékú  férfi vállára  nehezül: szárnyul              Kányádi Sándor: Sóhajtás  kútnak lenni volna jó  utas-itatónak  diófának vagy a fán  füttyentő rigónak  rigófüttynek volna jó  lenni bár egy hangnak  jönni - menni volna jó  akárcsak a harmat                Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről  Megnéztünk néhány házat  A faluban. Tornácosat, diófásat  Kerestünk természetesen.  Valami olyast, amelyben az írók  hosszú emlékiratok megírásába  Kezdenek. Volt ház itt is,  Ott is. Olyan azonban, amely egy  Emlékirat jelentősége szerinti lenne,  Olyan persze nem volt.  Ahol sorjázó, vaskos köteteket  Lehetne írni a diófa alatt.  A falusiak furcsállták tanácstalanságom.  Ám egyre készségesebbek voltak.  Álltak a diófák alatt jóindulatúan  S egyre távolibb s távolibb falvak  Felé mutogatva mondták: ott,  Ott, talán van egy olyan ház.                Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor  Miért kell nekem látnom  folyton a Badacsonyt?  Úgyis tudom, hogy  ott van!  Sátoruljatok csak,  hűs diófáim.              Kiss László György: Találmány volna  Ha a világ egy nagy dió volna,  és ha még a fáján lógna, a  mindenség egy vén diófa volna.  S ha az ágaira ráült volna egy  csapat mókás, zajos csóka, akkor  ez az egész kozmosz hangráülő  zajdiófa, rádiófa lehetett volna  No de úgy néz ki, ez a móka már  másnak is eszébe juthatott, mert  a rádió már rég feltaláltatott!              Kovács András Ferenc: Sinfonietta Bambinesca  „Billentsd ki az időt!”  (Fanni – kétévesen)  (Gyermekjáték)  – Egy dióban hány tudós van?  – Egy dióban négy a bölcs.  – Kerge bölcsek mért tudósok?  – Óraműre jár eszük.  – Egy dióban négy tudósok  Mit csinálnak? Játszanak?  – Égi tölcsért fabrikálnak,  Búgócsigát gyártanak...  – Egy dióban négy tudósok  Min törik diófejük?  – Űrdiódán, dáridón,  Holdra szálló házikón,  Fodros csipkepaplanon,  Foltozandó füstös üstön,  Elkerengő katlanon...  – Egy dióban, száz dióban,  Szertereccsent rádióban:  Te vagy a hunyó!              Kovács István haikui közül:  Ó, diófalomb! tört tetőcserepekről töröld le nevünk.               Kuti Csongor: Agg diófa tánca  (Villoniád)  Herceg, egy különös dallam kísért,  ahogy egymásra hullanak a percek,  imát mormolok minden levelemért,  míg lényem mélyén sötét szú perceg.  Átkozott sárga tenger!  Sorstalan pusztuló lomb-magány:  napjaim, mit szenvedtem s szerettem,  pára-folt a semmi ablakán.  Álmomban táncra perdülök,  sok álnok gyökerem letépve,  mi nem táplál, de földhöz köt,  kerengve, különös birokra kelve,  Te, meg én, Sire,  mint pillangó násza a fénnyel,  csillaggal bélelt köpenyed fejemre  teríted, s vérem vennéd, szelíd kézzel.  Ajánlás:  Így hordom mindenem,  mit szépnek szenteltem,  sok évem virágát, gyümölcsit,  mint bohóc csörgős sipkáját:  fapénzben súlyukat sem érik.                Lehoczki Károly: Diófák  A ház, ahol laktunk egy faluban állt, fehérre  meszelték mind a falakat s mikor elhaladt a  tehéncsorda az úton elbődült az ember szerelmében  a fujtós pára-por-trágyaszag iránt, megborzongott  a háta a hajnali-alkonyi enyheltől s nekivágott a  most oly céltalannak tűnő napnak, vagy a lavóros-sparheltos  kurta kis estének, akár a diófa az újabb  esztendőnek, keményen és kortalanul.  Diófa, - a szomszéd ház előtt diófa, és az azt követő  szomszéd előtt is és így tovább végestelen végig,  a Dunáig, vagy a töltésig, le, egész az utca  alján is fehér falak, diófaárny, így volt, így bizony,  létezett az a falu, számban a görcs, a zöld dió  íze, fülemben a verés-kopogás, csörgés, kalapács-recsegés.  Ha jött a csorda, ha ment, vagy tolókapásan-biciklisen  zörögtek elő a parasztok, zörgött rajtuk-körülöttük  a szerszám és ők maguk is megoldott eresztékekkel  jöttek-indultak a temető melletti csapáson melléjük  simultak a diófák, rájuk hajolt a sötétzöld öröklét.  Kamaszon-vénen, egykedvű-megértőn, láncos-gubancos  ebekként tébláboltak a porta előtt vasárnap is, ha  kondult a harang s feketén vonult kétoldalt a nép  a patyolat utcán, mint lecsöndesült napok kirakott  hordaléka a templom felé.  Ó, diófák, mintha megállna bennetek az idő, meg se  moccan, figyelmesen nézegeti magát az ág-tükörben,  simítgatja ráncait, kifürkészné, mikor lett újra  több eggyel. Csönd van, nappalok falu-csöndje,  éjszakák falu-csöndje-sötétje, semmi se mozdul.  Az a ránc is talán a tiétek, kapkodás nélkül vastagodó  törzseteké, magabiztos ágatoké, összefonódó-fűződő  gyökereteké. Igen, az a ránc, az talán mégis a tiétek.  Mert felnő, megkeményszik bennetek a múlt, akár a  lassú sejtek és kiterebélyesedik, megsokasodik  lombotokban a jövő. Aki vízért szaladt a kútra  kalimpáló vödörrel kezében s aztán cibálva, lötyögtetve,  féloldalvást cserélve-lerakogatva csoszogott hazáig  azóta asszonnyal hál, a karján gyerek és koppan a  lépte, mert bízik; és aki szekéren zötyögött, vagy  talicskán hordta a szenet ötvenkilós adagokban a télre,  sorba állt kenyérért, nem volt disznaja, most autón  jár sörért és legfőbb gondja az ünnepi menü. S ki  másnak kapált, épített, mégis dalolt, gyönyörrel dőlt le a  szagos földre, ki tudja, talán már belé is költözött.  Diófák! - nem nyúltatok utána! Hagytátok elmenni, pedig  mi dolga volt arrafelé? Miért nem intettetek, szóltatok,  szaladtatok, vertetek lármát, miért nem kiáltottatok:  Hozzánk tartozik, velünk nőtt, velünk változott!  Ez az! Hát ti is! Az a ránc ott a tiétek! Az a termés,  ami ott kopogott, csörgött, recsegett, a tiétek volt!  Az ázott-barna avar a tiétek volt! A letört ág,  az asztal lába, a hasábfa a tiétek volt! Örök életű  pillanat-lények, ti esendő nagyok sikoltsatok velünk,  csapkodjátok meg törzsötöket, rángassátok ki gyökereteket,  ne hozzatok levelet, termést, gyűljetek kusza kísértet  erdővé, úgy követeljétek: Hol az a falu?!  Diófák! - miért álltok úgy? - bölcsebben, mint az ember.                Létay Lajos: Két diófa  Udvarunkon két diófa  nőtt volna, ha megnőtt volna,  de csak egy van, de csak egy nőtt,  csak egynek a szára lett zöld,  a másik már rég kiszáradt,  nem sarjadt fel diófának,  cifra nyelű kis bicskámra  panaszkodik gyönge ága,  gyönge törzse erre tört le,  pedig anyám tette földbe,  bár édesanyám akarta  árnyat nőni az udvarra,  déli árnyat, esti csendet,  hol a vén majd megpihenhet -  nem engedtem, hogy megnőjön,  hogy pihenő árnyat szőjön,  azt gondoltam, szebben szól a  fűzfasípnál a diófa:  lemetszettem, kótya gyermek,  diót csak az egyik termett -  mégis annak árnya hull rám,  kit levágtam, az borul rám,  az bólingat délben estét,  anyám innen nézeget szét:  nem szól, néz csak, egyre hallgat,  mégse hallik nessze gallynak,  zöld gallynak, hogy odahajlón,  hűst legyezhetnék az arcon...  Udvarunkon két diófa  nőtt volna, ha megnőtt volna,  de csak egy van, de csak egy nőtt,  csak egynek az ága lett zöld,  egyikről már ettem diót,  a másiknak hangja se volt,  s ha lett volna, úgysincs már meg,  én se vagyok többé gyermek -  hej, diófa, hej, diófa,  be szomorú lett a nóta!                Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal  Vége a nyárnak, de  én sose bánom:  érik az alma, a  körte a fákon,  koppan a dió, mikor  lepotyog az ágról,  édes a levegő a  szőlő illatától!  Gesztenye huppan a  sárguló fűre:  fényes a belseje,  külseje tüske,  készül ezerféle  gesztenyebábu,  pókhasú, kerekfejű,  pálcikalábú.              Lukács Gergely Sándor két haikuja:  Apám diófa.  Árnyékában ősök  ülnek, figyelnek.   Vén dió koppan.  Fa reszket, levél fázik.  Ősz citerázik.                Mihályi Molnár László:  A magányos diófa  (Dusza Istvánnak i.m.) Hát ezt a fát is  ledöntötte a szél,  a belülről támadó vihar,  amely itt harcra s magányra ítél  és odabent tombolt  villámaival.  Ezt a fát is összeroppantotta a tél,  Az alattomos, csendes hóesés,  Amely ellen hiába kéreg  És jó erős gyökér…  Most itt fekszik  Tört ágaival.  Az lett a sorsa: meleget adjon.  A telet túlélni, most szít tüzeket.  S tavasszal  gyökere, hogy újra kihajtson,  nekünk kell óvni  ezt a helyet.                Mosonyi György: Sárga diólevél...  Sárga diólevél színe  Van egy őszbe hajló fának,  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Elő-, előbukkan a nap,  De ha elmegy, ködök járnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Vágyom ringó lépteidet,  De felém is ködök szállnak,  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Perzselve ég még a szívem,  De köd hoz rá fehér fátylat,  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.              Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy  - Érzések Erdély kapujában - (részlet)  A gyermek az ősi házba  öreg szülői kedves köribe  hol a diófa lombja bókol,  hol a mogyorós mókusa libeg,  hol szűzvirágok koszoruja int:  siet, jön, vágyik,  az ősi lelkek édes otthonába.                Nagy Gábor: Nagyapám diófái  Télen azt mondta nagyapám, most  a fák fehér bundába bújnak,  mert fáznak így csupaszon. De hó  nem esett s mintha eloltotta volna  valaki a gyertyákat, oly sötét lett.  Az udvaron álltam magamban,  fekete füstként fojtogattak  egy ismeretlen mise hangjai.                Nagy Imre: Diófámhoz  Diófám! árnyaidba  --Borúl költőd megint,  Reá szent lombjaidról  --Szelíd malaszt tekint.  Olly édes itt pihenni  --Nyíló virág felett.  Fölém báj kárpitot sző  --A’ játszi képzelet.  Előidézi a’ szép  --Múlt’ édes álmait,  És vissza a’ leéldelt  --Gyönyörbe andalít.  Tündér emlékezetnek  --Ringat varázs ölén,  És főmre rózsa-füzért  --Fon a’ kéj-érzemény.  Megrezzen hajnal arczczal  --Mosolygva a’ jelen,  ‘S előttem a’ reménylett  --Üdv-óra megjelen.  Földtúli fényözönnel  --Villong az ideál,  Melly álmodó köröttem  --Édent teremtve áll.  És hogyha fölhevűlő  --Szívlángom megragad,  Kérgedre róvom a’ mit  --Beszél a’ gondolat. -  Kinek keblébe önti  --Titkát a’ nyilt kebel,  Az áruló csalárdnak  --Miatta sülyed el.  És te megszégyeníted  --A’ szívbíró valót:  Mert híven őrzi kérged  --A’ költődrótta szót.  Oh! majd ha a’ jövőnek  --Egy napja sírba int:  Diófám! árnyaidba  --Borúl költőd megint.  Akkor porára hajló  --Sírfája légy neki,  És benned élni fognak  --Költődnek éneki.                Nehrer Lajos: Ágas-bogas  Ágas-bogas vén diófa  Úgy hasonlítasz az emberre!  Minél jobban meg vagy áldva,  Annál jobban meg vagy verve.                Pap József: Haiku-változatokDiósomra és a szélre  1. Diófáimnak nekiront a szél. Ősz van. Koppan a dió. 2. Ki nem állhattam, de most áldom a szelet - diót ráz nekem. 3. Széllökésektől hullik a dió. Jobban, mint a veréstől. 4. A jótékony szél diót ráz. Nem kell a fát rúddal verdesnem. 5. Ütés-veréstől menti meg a diófát a szeszélyes szél. 6. Meg ne vadulj, szél, és förgeteggé válva dúljad diósom! 7. Ellenedben én, szél kiszolgáltatottja, mit sem tehetnék. 8. Szundítok egyet diófám alatt. Szélcsend. Levél se mozdul. 9. Mókus jut eszembe. Varjú - viszik a diót! Nincsen nyugvásom. 10. Mert hát ősz van most. Koppan, gurul a dió. Rohamoz a szél.               Pákolicz István: Dió  Kihasadt a dió  Zöld zakója,  Nem csoda, viseli  Tavasz óta  Ősz anyó megvarrná  ökörnyállal,  de az a pár öltés mit használna?  Lábadozik a szél  Közel-távol:  Kirázza a diót  Zakójából.                Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban  ezt a diófát  nagyapám ültette  bízott a  jövőben  nézd  ahogy a dióhéj  zöldre  festette  kezem  halld ahogy  a dióhéj  a madárkoponya  reccsen  lábaink alatt  nem mondom  tudod úgyis  e dióhéj  zizegésben  ma éjjel  veled  vetkezem  vétkezem              Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció  Első fűtés: megperzselt por szaga.  Meleg szobából nézem a holdfogyatkozást:  ahogy csúszó karéjban lassan fölfalja a  terjedő vörös árnyék a csontszín villogást.  Szeles éjjel után reggel merő dió  a kert, diólevél zöld-sárga mozaikja  tömi el a csatornát. A gravitáció  megránt egy pórázt és elindul újra vissza  mind, amit fölfelé húzott a nap  mágnese, most kopogva és lebegve  igyekszik lefelé. Ami csak kiszakadt  egymásból, most törekszik újra egybe  puha keblén a sárnak, ahol majd az esőben  maguk is sűrű sárrá feketednek.  Amikor a jövő vonzása már erőtlen,  mágnesként kezd el vonzani a kezdet.                 Reményik Sándor: Érik  Érik az anyatestben a gyermek,  Akit majd űző viharok vernek.  Aki tengert sír, és kurtát nevet,  És vihart arat, mert szelet vetett.  Ha lány lesz - talán férfi hagyja el.  Ha fiú - talán frontra menetel  S jegyese lesz a vérnek, a vérnek!  Anyatestekben magzatok érnek.  Érik a fákon szűz hajnali csöndben,  Érik az alma, a körte, dió.  Érni hajnalban, alkonyi csöndben,  Ezüst esőben, aranyos hőben,  Érni a fákon minden időben,  Érni, s gyümölccsé lenni be jó!  Érik a lelkem koronás fáin,  Érik a vers, és zamatosul.  Érik hajnalban, alkonyi csöndben,  Ezüst esőben, aranyos hőben - -  S majdan a megért, győztes időben  Lelkek ölébe, csengve lehull.                Rónay György: A közelítő tél  Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog  két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal,  de hajnalonta még egy-egy sárgarigó  rikolt, s búgnak a vadgalambok.  Élj! - mondom. - Éld nyaradat, míg a hideg szelek  le nem tarolják. Szedd a diót, viseld  gondját a kertnek, irtsd a gyomot, metéld  a vadhajtást; s ha belefáradsz,  ülj ki a napra, idd hunyt szemen át a fényt,  s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs...  - Harkály rebben a lombban, s egy levél lekering:  Őszömet olvasom szinében.  Este állok a ház előtt, nézem, a Göncöl  mint csúszik észrevétlen nyúgoti almafánk  fölé, s hallgatom a szemöldök  fában a szúvak szorgos percegését.              Sida: Dióhullás  Hullasd te diófa,  hullajtsd évről-évre  millió fiadat  számolatlan, várva:  Talán akad száz is,  aki gyökeret ver,  talán akad tíz is,  akit ki nem vágnak,  talán majd akad egy,  ki magasra szökken,  s gyönyörű lombjával  édes árnyat terít  e gonosz világnak.                Simon István: Ősz felé  Korán alkonyul, ősz lesz újra.  Csatáit a nyár rég lefújta.  Jön október szín-légiója,  s megverten susog a diófa.  Már a tücsök utolsó tust húz,  megkezdődik a tarka cirkusz,  s vén, hűvös napok úsznak lassan velem,  hol vérben, hol aranyban.  S rázendít az eső is végre -  táncol majd millió kezével,  tar mezőkön tótágast állva,  az ég végtelen óceánja...                Simon Zsolt: Hozzám tartozol  Az vagy nekem, mint folyónak a tenger,  Mint diófa levélnek a mosolygós szeptember,  Mint lázas gyermeknek az anyai kéz,  Mint hideg földnek a tavaszi vetés.  Szeretlek, mint hold a csillagot,  Mint az eső a földbe rejtett magot,  Mint gyönge újszülött édesanyja illatát,  Mint az idős asszony fia mosolyát.  Kutatlak, mint fény a sötétet,  Mint kíváncsi gyermek szép tündérmeséket,  Mint reszkető kéz a könnyes arcot,  Mint szerelmes a messzi holnapot.  Hozzám tartozol, mint nappal az éjhez,  Mint kemény munka a töredezett kézhez,  Mint igaz szó a tiszta gondolathoz,  Mint enyhe szellő a nyári alkonyathoz.                Sík Sándor: Őszi kertben  Őszi lombok zúgdogálnak.  Őszi kedvem  Sóhajai, furcsa felhők,  Őszi égen úszdogálnak.  Mondd, Uram, mit akarsz tőlem?  Sárga bundás sebes mókus  Fölszalad a görcsös ágon.  Merre szaladt el az én világom?  Úgy elment, itt se volt a nyár,  Hogy reszket a lomb közt a napsugár!  Mézes, napos, egynapos ősz.  Mit zörmöl a tél, amit megelőz?  Uram, mit tartogatsz?  Verik a diófát, zörög a dió.  Egy kérdés zörög a számon:  Van-e még, van-e még, gyümölcs a fámon,  Ajkakat édesíteni jó?  Zizzen a sárga levél:  Jelenti magát a tél.  Mondjátok, mondjátok, rőt levelek,  Van-e még bennem egy gyújtatnyi meleg,  Egy lábasnyi levest megfőzni tüzemnél?  - Uram, ha üzennél!  Mire tartogatsz?                Szauer Ágoston: Szemléletek  1.  Az illatszeres tégely félkilós,  csiszolt, aranykaréjos talpa van.  Ki benne él s kinéz, depressziós:  a világ egyszínű és szagtalan.  2.  Dióbél fekszik kerti asztalon,  kicsiny kis agy, barázdált műremek,  most arra gondol, s büszke rá nagyon,  hogy testetlen, akár az istenek.  3.  Mint metszeten: a Föld-perem van ott.  Nagy hintaszék áll, egyszer hátha kell,  de cédulát még senki nem hagyott:  ki megfordítja, messzebb láthat el.                Szegedi Kovács György: Diófa alatt  nap-áztatta  öreg ház  láthatatlan  diófa   udvar fölött  áll az idő  magas fűben üvegpohár  fekete kendő   repkedő legyek  tűző napon  kissámlin ül egy  élő öregasszony                Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége  Szeretnék soha nem beszélni rólad,  és mint a soha-ki-nem-nyílt virágok  magamba zárni illatát nevednek,  úgy, mint aki magának énekelget,  magának alkot, magának zenél,  vagy mint a kagyló lenn a tengermélyen  a gyöngyöt védi, amely benne él,  dió a csendet, kristályát a hegy -- --  szólok felőled: még elvesztelek.                Szent-Gály Kata: Emlékek földje  Sárgafényű holdas esten  hullócsillag szállt felettem,  hívott engem messzi múltba,  rátalálni régi útra,  megkeresni régi tájat,  ősi házat, babonásat.  Sárgafényű holdas esten  hullócsillag, hadd kérdezzem:  áll-e még a vén diófa  bekerített udvarunkban,  s annak kútja, zöld verettel,  amit apró két kezemmel  megingatni sose tudtam?  Megvan-e még messzi múltam:  lábam útja sár-homokban?  Megvan-e még csodapénzem,  kő alatti kétfillérem,  mit locsoltam hó-tejekkel,  s bűbájoztam Pósa-verssel?  Él-e még a cifra kályha,  "vaskisasszony"? hogy csodálta  két szemem, ha hűvös esten  lámpafénynél mese lebbent,  -- felparázslott, mint a szellem!  Mennyi emlék mozdul bennem!  Fűlt kemence, friss cipóval --  Nagyanyám a szakajtóval --  Tojás benne? vagy susinka?  Messziségből már ki tudja!  Dajkalány, ki csengő szánon  húzott, hittem: hét határon --  Smilu bácsi, ki a pultra  ültetett a szatócsboltban --  és a sósvíz-árus ember,  ő meg vállon vitt el egyszer  egészen a szomszéd házig --  templomtorony idelátszik --  De hol a sok magas mályva,  édesapám díszvirága?  Közöttük mily törpe voltam --  s a kertajtó, mit becsuktam --  -- nem is nyílt ki soha többet,  onnan már csak holtak jönnek,  onnan már csak holtak szállnak,  sárgafényű holdas esten  messzehívó csillag-árnyak.                Szent-Gály Kata: Érik a dió  Nagyálmú este. Fenn, a rozsdafoltos  diólevél közt sátrat vert a csend  és nézi, hogy jár imbolyogva lassan,  mint régi emlék, porbelepte dallam,  a köd pihéje lent.  És mintha távol vagy közel se volna,  az ég sötétje szinte fogható,  s ahányszor csillag kél a sűrű mélyből:  a csend fehéren-bársonyos kezéből  kihull egy-egy dió.                Szent-Gály Kata: Hajnali köd  A fák, a kert, a barna mandulák,  a szőlők fürtje és a zöld diók,  a bütykös ágak és piros bogyók  fuldoklanak a sűrű ködben,  míg fenn a boldog madár-milliók:  a seregélyek és a vadlibák  vonulnak át az őszi fényözönben.                Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt  Ez már az ősz. A sápadt-rozsdabarna  levél a fákat hűvösen takarja,  dió hull néha, szilva már kevés,  a szőlő: mint a méz.  Ez már az ősz. A mirtusz bolyha érett,  s úgy alkonyatkor hosszúszárú fények  vonulnak át a ritka fák alatt.  Az égbolt lángot ad.  Ez már az ősz. Siess a belső hegyre,  vonulj magadba s érleld teljesebbre,  mi benned mozdult s értelmet keres.  Nagy este jön, siess.                Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek  Az Isten-kertben, testvér,  gyönyörülnek a fák,  vannak diók meg tölgyek,  virágzó mandulák.  Kitárt karukban mennyi,  de mennyi lendület!  A Fény igézi őket,  s a válaszuk: megyek.  De a gyökér nem kérdi,  hogy milyen mélyre kell  magát a földbe ásni,  a föld alá alázni,  hogy végtelenbe érő,  nagy sorsot bírjon el!              Szepesi Attila: Útonálló  Kezében görbe kés,  oldalánál göcsörtös somfabotja.  Arcán kendő, vaksi szemén kötés;  bokorból leskel éji vándorokra.  Lovon járó uzsorást riogat  és hazatérő árusokra ront.  Elorozza a csengő aranyat,  mit a kalmár övébe rejtve hord.  Pandúr hiába lopakszik nyomán  hajnal felé vagy kormos éjszakán.  Barlangban hortyog szalmaágyra dőlve,  s ahol kincsét elásta a rögökbe,  egy surranó egér görgő diót rág,  pókot vadásznak rubin-szemű békák.                Szolcsányi Ákos: Szüret  Várj, amíg  ők hívnak; légy büszke. Szerezz  egy botot.  Menj velük  diót szedni, rosszkedved fogd  az őszre.  Üsd a fát.  Nevess velük, lökdösődj a  fa alatt.  A diót  törd fel, mentsd, ami menthető,  a tiéd.                Szondi Béla: Zsugorodó valóság  Való helyett égi mása,  Lett életem új varázsa.  Egyre szűkölő környezet,  Most már sehova sem vezet.  Úgy vagyok már a világban,  Mint a dió a héjában.  Nem történnek események,  Tettekre nem kész a lélek.  Tettek helyett várakozás:  Talán jön még valami más.  Valami más, mint ami van,  Akkor is, ha láthatatlan.  A láthatatlan valóság  Lesz a keresett igazság.                Takáts Gyula: Szüreti vers  Szüretelek, énekelek,  Láttál-e már ennél szebbet?  Dió, rigó, mogyoró!  Musttal teli kiskancsó!  Sose láttam szebbet.  Akkora fürt, alig bírom.  Egy fürtből lesz akó borom.  Dió, rigó, mogyoró,  Csak úgy nevet a kancsó.  Az sem látott ilyent  Az öregeknek aszú bor jár.  A gyerekeknek must csordogál  Dió, rigó, mogyoró,  Szüretelni, jaj de jó.  Igyunk erre egyet!              Tornai József: Gyerekek és gabonák istene  Ahol két homokos dűlőút  összefut, a sárga rozs tövében  ültem. Görbe, meszes kérgű  diófa gyökerén.  Már lefelé lógtak a kalászok,  nyakamba szúrtak, mocsár és érő  bodza szaga; tükrösen ömlött  a nap.  A diófa derékig rozsban állt,  árnyéka lassan mozdult el a vállamról,  meztelen lábom a kocsivágásban.  Egyedül ülök ott, csak a nap-ivó síkság  fekszik mellettem kék, déli  hőség alatt: gyerekek és  gabonák istene.                Tornai József: Hajamnál fogva  Az ablakon át zúzmarás hegyoldal,  október ízű dió a kalácsban:  jégezüst fűcsomókon, kerékvágásban  futok a Szentkút fölötti dombig,  a homokhullámokon tüskés tökindával  átcsavart, nyöszörgő kukoricaszár-kúpokig,  mert nem szabad visszamenekülni  a házak közé,  éhesen, ágyékig átfagyva se,  a dió íze ugyanaz,  mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban,  anyám halála ugyanaz,  mint a legelső pillanatban  és a sötétség  hajamnál-fogva vonszol ki  az anyaméh-szobából.                Tornai József: Homokredők  L. M.-nek  Ujra nálatok üldögélni este:  egyetlen szobátokban a vízszintesen  nyújtózkodó diófaágak  sötétségében.  Rossz zongorátok meg egy sovány  diványotok volt,  sárgazsírú cserebogarak vágódtak be  berregve, lámpának csattogva  az ablakon.  Te széles vállal,  borzas hajjal, feleséged kis,  piros szájával, visszacsodálkozó  szemével.  Ujra a homok-vert  akácosok között tekeregve,  történelemről, halálról vitatkozva.  Kiabálnál, mert csak magamra gondolok,  vagy csak azokra,  kik a vereség gödrét vállalták  erkölcsi csillagukért.  A síkság száraz holdja fölöttünk  s otthonos sisegés-susogás  a hideg, nagy turjánok felé, a fehér  Homok-vágás felé:  az örök munka, ahogy lassan  mintás redőkbe fújja  utolsó lábnyomainkat is  a szél.                Töreky László: Tél  Lehullt a falevél  Hidegen fúj a szél  Tó vizén jégtükör  Száz csillag tündököl  Diófán ül a dér  Ugye hogy itt a tél              Varga József: "Berzsenyinél"  Hova tűntek a niklai  Öreg vadgesztenyefák?  Milyen álmokat őriznek  A vén kúriaszobák?  A kertben még árválkodik  Egy soktörzsű naspolya.  A sövénynél múltat gyászol  A százéves diófa.  Érzem ódai szellemed,  A szép Horatius-dalt,  Mit büszkén dédelgetnek még  Az ódon, titkos falak.  Itt született maradandó  Költészeted, magányban:  Aranyozza magyar egünk  Ragyogó fénysugárral!              Varga József: Tél  A diófa ágán még  csüng néhány levél,  csípős szél cirógatja,  síri hangja száll,  zenéje az elmúlás  bús fuvolája.  A tájra újra ezüst-  fehér hó terül.  Az ablaküveg furcsa  virágot terem.  Kályha mellé bújnak a  gyerekek, vének.  Babonás mesék élnek  a lelkük mélyén.  Kis Jézust váró szívük  hálával telik,  s boldog reménnyel várják  az új év jöttét!              Vargovics József haikuja: Dióverés  Nagy asszonyi fa.  Kifosztva gazdagodik.  Maga az idő.  Minden gyermekét  a leverésig őrzi.  Szenved - mert anya.  Kemény igazság  csattog-kopog az őszben. -  Közmondás e zaj...                Veress Miklós: Balambér (részlet)  Balambér,  Balambér  bolondul a kalandért.  Kád a tenger,  nagyon mély.  A hajója  dióhéj.  Ha vihar jön,  Balambér  ijesztően  dülöngél."              Zrínyi Miklós: Fantasia poetica (részlet)  De ahon szép Violám diófa alatt,  Nyugszik az én halálom zöld árnyék alatt!  Kelj fel, édes Violám, diófa alól!                Ismeretlen költő: Diólopkodó  Egy dió száz dió álmodik,  Egy dió száz dió fönn a fán.  Egy dió száz dió álma  Száz buborék s az óceán.  Szél jön erre kettő, fiatal,  Együtt fújnak, oly féktelen,  Alvó diók közt, álom diók közt  Dúl a bennük a szerelem.  Az egyik szél így szól:  ‘Kedvesem, ajándékom ó  Mi lehetne nászunkra más  Mint ez a kis dió’  A másik igennel rezzen,  S pördül úgy, oly hamar,  Hogy a kis diót máris  Viszi ölén a vihar.  Egy dió száz dió nem ébred,  Álmukban hullám és óceán,  De egy dió száz dió kicsike  Társa már nincs a fán.  Egy dió száz dió szomorú  Reggele messze még,  Hogy éreznék a köztükjárt  Hűlt szelek helyét.              Vékony Andor: November A diófáról  Fekete varjú rebben  Sorsa időtlen             Csanádi Imre: Mókus csalogató Erre csörög a dió,  Arra meg a mogyoró, -  Mogyoróbokron,  Diófán,  Mókusfüttyös  Domb alján. Nyármarasztaló  Szól a rigó: de jó,  Érik a dió,  Millió,  Millió!  Útra kel a fecske,  Jajgat a fürjecske:  Pitypalatty,  Pitypalatty,  Nyár, nyár,  Itt maradj!             Amatőr költő Kleopátra álnéven: Dió A vén diófa áll magában,  lombja sárgul, barnul - majd lehull.  Termése szívja még erejét,  majd a dió is a földre hull.  Avar és termés ott lent is eggyek,  mig fel nem szedik szorgos kezek.  Elválnak ekkor, zörrenve köszön a levél,  légy jó, ízletes, pici dió!  Alszik a fa, de bent töri a diót a kéz,  kalács készül, abban lesz töltelék ma még.              Bencze S. Gábor:  ab szúrd ki a dió csak azért koppan hogy  észrevedd megérett és le  esett a tantusz is bár  nem láttam mert kártyával  mobilizáltam magam  de igy eljutottam a héjig  alma  fahéjig citromhéjig mak  kéjig dióhéjig  koppan  hogy észre  vedd fel  fején zöld sapka  legyen egy jó napja  legalább neki  hisz' régóta sóvárog  a földre zöldre össze  törve ki vagy?  törvény védve tit  ok? kérded? ne kérd  hogy ki  vagyok úgyse mondom  meg csak ab  szúrd ki a labdát  ha pattog              Kéri János: Őszi varjak Varju károg fenn a fán,  Diót tör a diófán.  Őszbe jár az idő már,  Dér szállt le a kert alá.  A fekete varjúpár,  Dióhéjat farigcsál.  Kemény csőre kalapál,  Dióbélre rátalál.                Bálint Lea  Boldogságom erdeje 9.  A zöld dió barnára fogta  ekrüszín kezem  eszem  a piros paradicsomot  sárga tálból  az öröm szivárványhídja alatt.                Nagy László  Dióverés  Elsuhogott az a füttyös  sárgarigó délre.  Sárgul az árva diófa  zöld terebélye.  Levelek lengnek, akár a  színarany rigó-szárnyak,  elszállnak ők is a szélben  puszta határnak.  Áll a diófa, és érett  kincsei válnak tőle:  szellő ha bántja az ágat,  buknak a földre.  Szaporább kopogás, csörgés  támad, ha jön az ember,  s bottal az ágak bogára  boldogan ráver.  Földre, fejekre, kosárba  kopog a dió-zápor,  burkos dióra a gyermek  kővel kopácsol.  Már, mintha álmodnék, hallom  zaját a jó örömnek,  darálók forognak, diós  mozsarak döngnek.  Fagyban és nagy havazásban  meg kell maradnunk jónak  s tisztának is, hogy örüljünk  csörgő diónak.  Majd csorgó hó levén ring a  picike dió-csónak,  s lomb zöldül újra a füttyös  sárgarigónak.                Pósa Lajos  Keringélő dal  A diófát  Átölelem,  Keringélek,  Keringvelem.  Diófa, diófa,  Teremj sok minden jót,  Jószagú levelet,  Zörgő-börgő diót.  Teszem a ládába,  Zörgő-börgő diót  Csíkos tarisznyámba.  Diófa levele  Mindig illatozzon,  Zörgő-börgő dió  Soha el ne fogyjon.  Bódi, Bódi bácsi,  Kerigélő bácsi!  A mennyországban is  Van egy nagy diófa  Ezüst a levele,  Arany a diója.  Szedik, szedik  Az angyalkák.  Fenyőfára  Felaggatják,  Karácsonykor  El is hozzák.  A diófát  Átölelem,  Keringélek,  Kering velem.  Bódi, Bódi bácsi,  Keringélő bácsi!  No de most már ácsi!                Mudra Csaba: Suttogva könyöklő  Magányom megszűrte  itt-ott egy koppanás,  diót hullajtó makacsság.  Könyöklő asztalon,  pihenő fapadon,  suttogva lopta be magát  anyai türelem,  ölelő kedvesség.  Zavartalan így a pillanat.  Megható sóhaj szavai  - könnyesek -,  mégsem mozdulok.  Oly sóvár létem.  Magam akarok lenni,  de most csak könyöklök,  zavaromban sóhajtásig  mindent megköszönök.
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	DIÓMOTÍVUM AZ IPARMŰVÉSZETBEN
	Iparművészetnek azt nevezzük, ha használati tárgyaink szépek. Természetesek és diómotívumúak.  Vázlat:  Iparművészet diófélékből  Diómotívum    Iparművészet diófélékből Az ékszerművészet az igazi művészet. Mert alapanyagként a diót használja.    Feketedióhéjból készült kézelőgombot hordott Eisenhower amerikai elnök.   Arról nincs hír, hogy ingét, kabátját mivel fogta össze, pedig érdekes lenne. Amerikában készítik a dió-gombokat is, egy elnöknek elvileg nem okozhatott gondot a beszerzésük.   Félkész diógombok:   A feketedió-öv is összefogja a ruhát.   Fülbevaló feketedió-szeletből:   És ugyanaz, nyakláncként:   Mandzsúriai dióból:   Kínai nyaklánc és karkötő hebei dióból:   Nyaklánc-függő féldióból, bronzlánccal:   Ékszer dióhéjból: Teknősbéka-nyaklánc. Maga a béka cédrusfából készült, de a páncélja valódi dióhéj.   Christina Witz - nem vicc! - olyan dió-nyakláncokat készít, amelyeket nem kötelező nyakban hordani, felakasztva lakásdísznek is jók. Az elsőn emberi haj a virágok alapanyaga, a másodikon pedig lószőr. Áruk kb. 15.000 Ft/db, az előállítási költségük pedig szinte nulla, látjuk, felkerekítve egy eurócent.   A következő fülön- és nyakbanfüggőknek két közös jellemzőjük van. Hikoridióból készültek, másrészt a megmunkálás nagyobb részét, a művészi faragást mókusok végezték. Így igazán természetesek. A drágakövek is valódiak.          A dióhéj művészi faragásának tanulmányozásakor már láttuk, hogy kínai művészek milyen sok Buddha-fejet tudnak egy dióra faragni. De művészetük akkor ér valamit, ha a faragott dió praktikus is egyben. Ezért két felét szétnyitva szelencét is készítenek a művészi Buddha-faragványokból. Az elsőben nem tudom, mit tartanak, de a másik bizonyítottan tubákos. Igaz, azt nem Buddha, hanem sárkány díszíti.     Valaha az emberek összes használati és dísztárgya természetes anyagokból készült. Az alapanyag is, a díszítő motívum is a természet ajándéka volt. A legjobb iparművészek jelenleg is a természetességre törekszenek.  Tisztelt iparművész Kollégám, szerintem Ön is van olyan iparművész, mint Pierre Lussier.  Akkor hát miért nem készít Ön is hasonló diófatálat, mint ő? Ugyanúgy megkapná érte a 280 dollárt, mintha nem csak egy egyszerű diófa-darabot árulna, diófa-tál címen.   Még annyit se kell vele dolgozni, mint Susan Robertsnek a következő munkáival. Feketedióhéj-szeletekkel díszített, hosszúszálú fenyőtűből készült kosárkák, tálkák.                      Fél feketedió-héjakkal díszített tálka, Judy M. Mallow munkája. A tálka alja feketedió.   Georgiana Barton következik.   Egy ilyen tálkához nem kell más, csak hosszú fenyőtű (ingyen van), egy szelet feketedió (szinte ingyen van), ügyes női kézimunka (ez képviseli benne az értéket), leheletnyi ragasztó (nem pénzkérdés), csekélyke viasz, kifényezni (ingyen is lehet szerezni). És eladható hétezerért. Az ár magyar forintban értendő, és nem tartalmazza az áfát.   Tisztelt munkanélküli Kolléganőm, hát nem megéri? A kézműves-piacon elkapkodják.  Azt mondja tisztelt Kolléganőm, hogy nem munkanélküli? Nem baj. Bármikor az lehet. De addig is készítsen dió-alapanyagból iparművészeti remekeket, és mihelyt kézhez kapja a felmondólevelét, már indulhat is a kézműves-piacra. Meglátja, jobban jár.  Vegyen példát a kínaiakról. Dolgoznak, ha kell, ha nem.  Kínai váza, száraz virágoknak. A váza teljes egészében dióhéj-szeletekből készült. Információs forrásom szerint kínai dió héjából, de információs forrásom nem diószakértő, annyira se, mint tisztelt szakértő Kollégám, vagy én. Ön is, én is ránézésre látjuk, hogy japán dió héja.       Ugyancsak dióhéj-szeletek adják a következő kínai népi iparművészeti tárgyak díszét is. Ha az előbb kételkedtem is, most már jobban hajlom annak elfogadására, hogy az alapanyag kínai. Annál is inkább, mert a technika jellemzően az. De fenntartom, hogy nem kínai dió, hanem Kínában termett japán dió. (A dióhéjon kívül papírból és lakkból áll a váza, a lámpa, a doboz.)      És minél jobban tanulmányozom a kínai dió-iparművészetet, annál többet tudok róla. Ma már azt is tudom, hogy ilyen dióhéj-tárgyakat a délkínai Jünnan tartományban is készítenek, nemcsak Északkelet-Kínában. A következő kép is ilyen dobozkákat mutat, és bár nem látszik rajtuk, a rendeltetésük is egyértelmű. A legnépszerűbb kínai szellemi játék, a go fehér és fekete korongjainak tárolására szolgálnak.   Egy gömbölyű váza:   Ezek apróságok voltak. De tudjuk, Kína mindenben a legnagyobb. Még a kínai dióhéj-vázák készítésében is. A rekordot most hitelesítik:   Nemcsak a legnagyobb, a legszebb is Kínában van. A legszebb, sárkányos dióhéj-műalkotás.   Nemcsak a legszebb, a legveszélyesebb is, a tigrincses.   Ma már jönnek hírek a Jünnanban kiépült dióhéj-kézműiparról. Komoly iparról van szó.   És kereskedelemről.   És művészetről.   Ha alapanyagként a kínai dió héját el is vetettük, a mandzsúriai dió már számításba jöhet, mert abból is készítenek természetes ékszereket.   Vagy akár képkeretet.   Mégis világszerte leginkább a feketedió héját vágják fel erre a célra. Pedig nem olcsó. Egy százas darabja, ha az interneten rendeljük. De ékszernek megéri.   A dióhéj szeletelésének munkája a következő képeken látható.        Persze, van az úgy, nyilván, hogy úri kényelmünket nem akarjuk feladni, és drága időnket feketedióhéj-szeletelésre pazarolni. Egyszerűbb, ha megvesszük az iparművészeti alapanyagot. Sorrendben 9 $, 7,5 $ és 3 $ az ára 10 dkg feketedió-szeletnek. Plusz szállítás Amerikából.       Jobb ötletem van. Hazai feketedió fák összegyűjtött termését szeleteljük fel magunk, és kínáljuk a fenti árak feléért. Elég nekünk kilónként 9000 Ft az első osztályú szeletekért. A vevő is jobban jár és mi is.   A felszeletelt feketedió-héjból ha karácsonyfadíszt akarunk készíteni, ki kell fúrnunk. Így:   Ha kínai mintára váza, tál, stb. a munka célja, akkor a szeleteket ragasztanunk kell. Így:   Nem fog a ragasztó? Drótozzuk! A végeredmény nemcsak tál, kosárka is lehet.    Xénia Szolodova mandzsúriai dió héjából készít ilyen tálakat, 650 rúbelért darabját.   A következő díszeket John Lucas készítette, de akár mi is tudnánk hasonlót.  Hogyne tudnánk! Az amerikai feketedió héjának szelete a hazai népi kultúrában is megtalálta a maga piaci szeletét (hogy képletes legyek). Tessék csak megnézni - bármikor - a hortobágyi hidi vásárt! Autentikus, hazai népművészetként kínálják a Hortobágyon soha nem látott feketedió-ékszereket.   Tisztelt piacozó Kollégám, van egy ötletem. Vásárolja fel a hortobágyi hidi vásáron a feketedió-szeleteket, és akasszon rájuk kulcskarikát, és többszörös áron adhatja tovább, bármelyik piacon. No, ugye, érdemes volt idáig elolvasni a dióskönyvet?    Nem is kell tovább olvasnia. Már megérte! Drága a feketedióhéj-szelet Magyarországon? Rendeljen Amerikából, nagy tételben. És kiegészítésként megfásodott hikoridió-burkot is. Nézze csak, milyen egyedi apró játékocskák készíthetők belőle! Csak fantázia kell hozzá.
	Diómotívum A diómotívum iparművészeti használatáról az emberi írásbeliség kezdete óta vannak feljegyzések. A Biblia elején, a Kivonulás könyvében már olvashattunk Bezeleél munkájáról, a mécstartó elkészítéséről. A 37. fejezet szerint:  "Elkészítette a mécstartót is, színaranyból verve. A szárából ágak, kelyhek, kis gömbök és liliomok ágaztak ki, összesen hat a két oldalból: három ág az egyik oldalból, és három a másikból. Három dióformájú kehely volt az egyik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal; három dióalakú kehely volt a másik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal. Egyformára készült mind a hat ág, amely a mécstartó szárából kiágazott. Magán a száron négy dióformájú kehely volt, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal: egy-egy kis gömb volt két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból leágazott. A kis gömbök is, az ágak is magából a szárból jöttek elő, és az egész színaranyból volt verve."  Megállapíthatjuk, az iparművészet a diómotívummal kezdődött. Diómotívum már akkor létezett, amikor iparról vagy művészetről még nem beszélt senki. De a diót már akkor aranyból formálták meg.  A diómotívumot nemcsak a régi zsidók tartották megörökítésre érdemesnek, hanem a régi örmények is, amint ezen az antik örmény diófás szőnyegen is látjuk.   Persze, az antik idők óta az emberek rájöttek, hogy nem szabad a diómotívumot a lábuk alá tenni, annál jóval nagyobb figyelmet, megbecsülést érdemel. Ezért manapság nem szőnyeget, hanem falidíszt, hogy azt ne mondjam, házi áldást díszítenek diófával.   Tényleg, áldás a falon egy diómotívumos gobelinkép, mint amilyen Bornemisszáné (még hogy nem issza? - a boroskupa is ott áll előtte, gobelinhímzés közben) Németh Anett alkotása.   Tényleg, miért nem látni több diós hímzést? Talán tisztelt háziiparos Kolléganőm nem ismeri a diót? Ha tényleg nem, előbb nézzen meg egy botanikai bemutatót, kihímezve. Kedvet fog kapni, hogy szebbet készítsen. A képek szerint nem lesz nehéz.    Ne hímezzünk-hámozzunk, vegyük meg készen, nyomtatott formában a diómotívumú textíliát.   Ha kész párnahuzatot vásárolunk, annyira természetes lesz az álmunk, mint Babits írta. A diólevélen a rovarrágás és a gombabetegség is rajta van.   Közösségi falakat is díszítenek diómotívumok, nemcsak otthon, a konyhafalat. Van olyan hazai város, ahol a művelődési ház színháztermének falát is diómotívumos vesszőfonattal díszítik.   Európában Luther Márton óta hagyomány a dióval díszített karácsonyfa. Szép is, hangulatos is. A karácsony elképzelhetetlen dió nélkül.  De mit csináljon, akinek nincs otthon diója? Vegyen dióformájú karácsonyfadíszt. Papírmaséból, üvegből. Iparművészeti termékek, de nem olyanok, mint a valódi. A művészek nagyon elvonatkoztatnak a valóságtól. Absztrahálnak. Az iparosok pedig még tovább rontják.   Viszont azok az emberek, akik nem művészek, se nem iparosok, nagyon szeretik a diót, mondhatni, nyakláncra akasztva szó szerint a szívükön viselik. Medalion formájában.    Hogy, nem az emberek? Természetesen az asszonyokra gondoltam, de szerintem ők is emberek. Némelyikük ezüstből formázott dióbelet visel.   Másikuk pedig diónyakláncot.   Hogy hogyan készül a diónyaklánc? Nagyon egyszerűen. A balfele egyszerű ékszerészmunka, nem érdekes. De a jobbfele! Az valódi féldió, epoxigyantával kiöntve.  John McKinley munkája a következő aranydió-medalion, Szabó Tamásé pedig az ezüstdió. Mindkettő felnyitható, természetesen.     Miért nyitható fel? Hogy abba rakjuk a parfümös üvegcsét.   Diómotívumú nyaklánc-függő, ezüstből. A dióbél helyén jobboldalt parfümös üveg, balra pedig a fényképet felhajtva kistükör. Tisztelt Kolléganőm azon ellenőrizheti, hogy úgy néz-e ki, mint a fényképen.   Vagy mint a másik, diónak álcázott parfümtartóba rejtett fényképen.   Ezüst fülbevaló a dióskertek királynőjének, ezüst kulcstartó a dióskertek urának.    A dióskertek királynőjének arany fülbevaló is kijár.   Kijárni kijár, csak nem jut rá pénz. Lepjük meg olcsó ékszerrel, aminek egyetlen értéke, hogy magunk faragtuk - műanyagból - a dióskertek királynője számára.   Orosz ékszertartók:      A tűtartó is orosz.   Dióhéj formájú tál rézből:   A diótálból diókanállal kanalazhatunk. Nem drága, csak kívül arany, belül az is réz. A dióforma az érték benne, nem a nemesfém.    Semmi más, csak dísz ez az öntvény. A diót valódinak gondolnánk, - oh, beh élethű! - de az is csak fém. Hogy milyen fém, az nem látszik, az iparművész oly szépen festette be.   Mire is jó ez a szétnyitható fémdió? Tulajdonképpen semmire, de kár kidobni.    A stilizált műanyag dióhéjba apró Betlehem is belefér. Állati!   Diófát ábrázoló diófa-kulcstartó:   Az a jó, ha a diómotívum állandóan a szemünk előtt van. Lakásunk falát díszítsük vele! Hangulatos csempeképek:      Vagy nem dióval, hanem diófával:     Fordítsuk meg a kérdést. Hogyan készül a csempe, konkrétan a kályhacsempe? Természetesen, a diófa segítségével. A diófatáblára faragjuk a csempemintát, rásimítjuk az agyagot, óvatosan megfordítjuk, levesszük a mintát, és kiégetjük a csempét.   A csempekép-készítés másik, élethű módszere, ha a nyers, némileg megfestett csempére ráfektetjük a diólevelet, óvatosan lelapítjuk, és a levéllel együtt égetjük ki. A levél nyomtalanul elég, alatta a festék részben megmarad. Amerikai fehér hikoridió levelén tudom megmutatni, de higyje el tisztelt kályhacsempekészítő Kollégám, Franciaországban is készítenek hasonlót.   A diómotívumot az üveg- és porcelán-művészet se nélkülözheti. Légy a dión:   Porcelángyík és -béka dióval:     A porcelánbéka el tudott bújni a dióhéjba. De hova bújjon terráriumunk aranyos kis hörcsöge? Természetesen ő is dióhéjba.   Otthon tartott értékeinket is rejthetjük - égetett agyagból készült - dióhéjba.   A dió illatára asszociálhatunk, ha dió-formájú parfümös üveget használunk.   A 19. században a francia porcelánművészet már képes volt diófamintás tányért festeni. Legalábbis azt mondják, diófa.   A diómotívummal ellátott tányér amerikai darab.   A porcelánművészetben a kínai porcelán a fogalom, a legjobb. Felülmúlhatatlan, hiszen dió van ráfestve.   A diómotívumos csésze is kínai, természetesen. Nem tömegtermék, hanem egyedi. Nem mostani, hanem régi. Hogy milyen régi, azt nem tudom, de korabeli. Talán Ming korabeli, nem Teng vagy Csang korabeli. De biztosan nem Mao korabeli, mert akkor kulturális forradalom volt, és irtották az ilyen szép, művészi holmikat.   A tányéron már nem festett diót látunk, mint a csészén, hanem valódit. Annyira valódit, hogy kerámiából készült a dió is. Kicsit megfestették, és máris nagyon szépen néz ki. A megszólalásig olyan, mint az igazi.   Diólevél formájú olasz üvegtál:   Az ősszel sárguló diólevél ihlette Kevin Hicks vázáinak díszítését.       Georgij Boriszov feketeagyag-korsójának pedig a dió adott formát.   Fedeles kerámiatál:   Kerámiából készült tároló:   Iparművészeti használati kerámiák feketedió motívumokkal:         Az iparművész a claro diófaanyagból készült kupákat stílusosan a fa saját levelének motívumával díszítette.     És saját ruhánkat díszíthetjük-e diómotívummal? Hogyne! Vegyük mintaként a következő későviktoriánus angol gombot.     Hát még ha diófestékkel festett, diólevél-formájú csipkével is kiegészítjük!   Az iparművészet és az asztalosipar találkozását az jelzi, amikor a diófabútort diómotívummal díszítik. A feketedió-asztal fájába feketedió-szeletből készítenek intarziát.       Az asztal mellé feketedió-motívumos feketedió-szék illik.   A papírról még nem beszéltem, a nyomdaművészetről. A nyomdászat is ipar, a nyomdászok is iparkodnak, hogy szép, diómintás csomagolópapírokat készítsenek. Hát, ilyenre sikerült.   De karácsonykor szebbet is tudnak. Diómintás karácsonyi szalvéta.   Dióbemutató diólevél-mintás papíron (Janee műve):   Ha ez se tetszik, lehetőségünk van házinyomdát csinálni, legalábbis egy gumibélyegző erejéig. Már kapható a diófamintás bélyegző.   Az iparművészet fejlődésének csúcsa a giccs, ami a dióféléket se kerüli el. Valami állatfélét készített az iparkodó giccsművész, feketedióból:   Amikor a természetes alapanyagokból kifogyunk, következik a műanyag-alapú iparművészet. Vagy valami olyasmi.  Műanyag mókus műanyag dióhéjjal. Itthon is kapható, de nem hazai vevők számára. Tízezer forint feletti ára is jelzi, hogy nem magyar, hanem német ízlést elégít ki.
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	A DIÓFA EZOTÉRIÁJA
	Vázlat:  Álomfejtés  Diófa-horoszkóp  Szent fa  A diófa a boszorkányok fája  A beneventói boszorkányfa  Kozmikus jelkép  Szerelmi, termékenységi jelkép  A fény jelképe, keresztény jelkép  A bölcsesség jelképe  A halál jelképe  Közmondások, népi bölcsességek  Védikus tanok  Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek     Álomfejtés Tisztelt diószerető Kollégám, az álmok nem hazudnak. Például ha dióval álmodunk, azt jelenti, szeretjük a diót. Vagy mégsem?  Erre szolgál az álomfejtés.  A diós álom személyiségünkről árulkodik. Azt jelenti, belülről értékesek vagyunk, ha ez kívülről nem is látszik. Mert igazi értékeinket páncéllal zárjuk el a külvilágtól. A magunk köré épített diópáncél megvéd minket.  De sajnos, korlátoz is. Teljesen védettek vagyunk, de csak börtönünkben. Belül teljesen szabadok vagyunk, ha a külvilágtól eltekintünk, és arról nem veszünk tudomást.  Nagyok vagyunk! Akkorák, hogy betöltjük teljes világunkat. Világunkban nincs is más, csak mi.  Csak valaki ránk ne törjön, mert akkor vége az egésznek.  Van másféle álomfejtés is a dióról, de annak még ennyi értelme sincs.  Az álmoskönyv szerint:  Dió: jó szervezőkészség, előrelátás.  Dióhéj: feladat.  Dióbél: megoldasz, alkotsz, létrehozol valamit.  Nők álmában: terhesség; férfiálomban: nyugalom utáni vágy; fáradtság.  Aranydió: kisajátítása valakinek. Anyák álmában: nemcsak az első, hanem az egyetlen akarsz lenni gyermeked érzelmeiben.  Dehát a tudomány és a technika fejlődése megállíthatatlan. Ésszel se tudjuk mindig követni.  Ma már például létezik az on-line álmoskönyv is, ami jelenlegi ismereteink szerint a csúcs. Ebben a következők olvashatók:  Diómagot enni, kit szépen meghámoztak: meggyőzi azokat; kik gonoszt kívánnak.  Diót, mandulát, barackot és egyéb efféle gyümölcsöket egészen megenni akarni: visszavonást és háborúságot jegyez.  Nagy dió: rosszul fizetett munka.  Diófa: szép jövedelem.  Dióbél: ünnep.  A lipcsei könyv szerint: dió: mulatság.  Diót feltörni: jó alkalmat felhasználni.  Dió (hámozva): diadal.  Diót enni: barátság jegye is.  Diótörő: megtréfálást mutat.  Dió újholdkor: nehéz gondolat, amellyel nem merünk foglalkozni.    Diófa-horoszkóp Mottó:  „Az a benyomásom, hogy egy diófa reinkarnációja vagyok.”  (John Gordon diótermesztő, kutató, szakíró)  Tisztelt Kollégám, ha már ennyi mindent megbeszéltünk a diófáról, és mindketten úgy véljük, természetét kellően ismerjük, hadd tegyem fel Önnek a kérdést:  Nem találja-e úgy, hogy az Ön természete hasonlít a diófa természetére? Már csak azért kérdem, mert úgy tapasztaltam, aki kellően hosszú ideig foglalkozik egy élőlénnyel, megtanulja és átveszi tulajdonságait, hozzá hasonul. Nemcsak arra kívánok utalni, ami közismert, hogy akik hosszú ideje házastársak, egyre inkább hasonlítanak egymásra, vagy hogy a kutya gazdája úgy néz ki, mint a kutyája, ezek mindennapos esetek, hanem a foglalkozás körében bekövetkező hasonulás is jellemző.  Máig előttem vannak egyetemi tanáraim, akik az állattenyésztést oktatták. Ócsag tanár úr lófeje és szikársága egy megbízható igáslóra emlékezetett, Nyerges tanár úr piros-fehér foltos bőre, lassú, himbáló járása és kényelmes mozdulatai egy magyartarka tehénéi voltak, Fekete tanár úr lekerekedett vonásai pedig egy berkshire-i sertést juttattak az ember eszébe.  Ön gyökeret eresztett-e már a diófa-tudományokban, és tudását kiterebélyesítette, magas koronává fejlesztette-e? Törzse kellően erős-e, hogy a viharoknak ellenálljon, és tudásának gyümölcsét széthinti-e környezetében?  Ha igen, akkor Ön igazi diófa-típus.  De vannak másféle diófák is.  Diófa-tulajdonságúaknak mondják Columbust, Dosztojevszkijt, II. Erzsébet angol királynőt, Annie Girardot-t, II. Katalin orosz cárnőt, Kantot, Paganinit, Picasso-t, Anthony Quinn-t, Shakespeare-t, Barbara Streisand-ot.  A diófát ősidők óta figyelik az emberek, és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel.  A kelta papok, a druidák az április 21-30-ig és október 24-től november 11-ig születetteket tartják diófa-típusú embereknek. És mogyoró-típusúaknak.  Az ilyenkor születettek életfája a diófa, talizmánja pedig a jobboldalt látható életfa-karkötő.  Persze a druidák természetvallása már régen letűnt. Manapság ugyan újra divat a fa-horoszkóp, terjesztik is rendesen minden nyelven, nemcsak kelta, hanem ógermán horoszkóp néven is, de ez már nem az igazi.  A diófa kelta horoszkóp-beli jellemének autentikus illusztrációja Nandy King tintafestménye.   A mai életben az a divat, hogy az embereknek a társaséletben, a családi életben, a szexualitásban megnyilvánuló rossz tulajdonságait vetítik ki a diófára. Szegény diófa, szegény emberek!   Lám ilyenek vagyunk, ha jellemhibáinkat a diófára fogjuk. Tényleg ilyenek lennénk? Csak magunkra ne ismerjünk!  Tisztelt Kollégám, válogathatunk a ránk illő horoszkópokban. Azt javaslom, azt fogadjuk el, amelyiket tényleg jellemzőnek érezzük.  Orosz horoszkóp:  A Diófa szemében a természetesség nem érték. A stílus fontos a számára, a finoman kimódolt manérok. Ugyanakkor a tényleges tettekben bátortalan. A Diófa személyisége ellentmondásokból áll. Szeszélyes. Agresszív. Egoista. De ugyanakkor vendégszerető és bőkezű is.  Ugyanannyira tud lojális és hűséges lenni, mint állhatatlan. Soha nem ismerhető ki, hogy fog cselekedni ilyen vagy olyan esetben, és soha nem tudhatjuk, hogyan közelítsünk hozzá.  Képes minden alap nélkül megharagudni, a barátságot, a szerelmet megszakítani. Néha maga is szeret szenvedni, de sokkal nagyobb örömmel gyötör, szenvedtet másokat. A maga körül lévő helyzeteket okvetlenül össze kell bonyolítania. Kínzó szükségét érzi saját kizárólagossága állandó kimutatásának. Féltékeny. De nyájas, szivélyes, barátságos is.  A Diófa nem kiegyensúlyozott. Ha szereted őt, baráti viszonyba kerülsz vele, légy állandóan felkészült a váratlanságra. Csak akkor foglalkozz vele, ha úgy érzed, ellenállhatsz befolyásának, ellenkező esetben teljesen alávet téged akaratának.  A Diófa az életben nagyléptékű stratéga tud lenni. Szándékainak következményeit jól fel tudja mérni, álnok tettekre is ragadtatja magát, nem tartják vissza felesleges lelkiismereti aggodalmak. Környezete gyakran kényszerül gyors tetteihez alkalmazkodni.  Ugyanakkor kifejezetten jámbor, mulya Diófa-emberekkel is találkozni.  Arra törekszik, hogy élete rendkívüli legyen. Nem fél a kockázattól, nem akar tetszeni, nem ismer kompromisszumot, nem jár kitaposott ösvényeken. A Diófának sok barátja szokott lenni, ugyanakkor sok ellensége is. Csak magának számol el. Csak azzal foglalkozik, hogy megőrizze saját függetlenségét, elkülönült fennségességét.  Néha különös, különösségét nem lehet nem észrevenni, és számolni is kell vele.  A Diófa vonásai: Határozottság, megfigyelőképesség, szervezői képességek.  Német horoszkóp:  A Diófa meleget áraszt. Védi a házat és környékét. Növekedésével egyre inkább.  Ha alaposan meg akarod ismerni magad, keresd egy Diófa társaságát. És akkor is, ha meg akarsz tanulni nemet mondani. A Diófa ebben segítségedre lehet. Meglátod, segítségével rejtett képességeket fedezel fel magadban.  A Diófa az ellentétek személyisége. Végletekig tűrőképes, keresi és megtalálja az élet sóját, fűszerét. Szenvedélyes. Újabb, tágabb szellemi horizontokat kutat. De nehéz partner is egyben.  A Diófa embere állhatatos. Ő az, aki betartja, amit ígér. Hűséges a bajban is.  Előrelátó. Zseniális stratéga. Ambíciói határtalanok. Nem is ismeri a határokat, mint olyant.  Kiismeri magát a világban, megtalálja benne a maga helyét. És mindig megtalálja, hogy érje el, amit akar.  Ő akar rendelkezni mindennel.  Mivel nagyon különbözik a többi embertől, reakciói mások számára váratlanok, kiszámíthatatlanok.  A szerelemben is végletes. Végletesen szeret, a halálon túl is, ugyanakkor a maga számára is végletes szerelmet követel meg. Féltékeny.  A Diófa emberei rendkívüli emberek. Hajlíthatatlanok, makacsok. Kemények, de - mint a dió - belül édesek.  Francia horoszkóp:  A Diófa kizárólagosságra törekszik, és féltékeny. Gyöngéd és hirtelen haragú, de semmiképpen se mondható kiegyensúlyozottnak. Vigyázz, ha találkozol vele, mert kellemetlen meglepetésekben lehet részed.  A Diófa társaságában senki sem unatkozik.  A Diófa védelmében ne pihenj el, mert megbetegszel.  A Diófa intelligenciája kiterjedt és egyetemleges. Számító, és kíméletlenül gyakorlatias. Zseniális stratéga. Egy pillanat alatt képes megigézni, elbájolni környezetét. Kiváló tervező, és ért az idő jó kihasználásához. Született szervező. De kérkedik is ezzel.  A Diófa kétarcú. Lehet raffináltan affektált, ugyanakkor súlyosan goromba. De egyik arca se természetes. És akár mesterkélt, akár faragatlan, sajátos légkört teremt maga körül.  A Diófa valójában egy nagy gyáva. Gyáva, de veszélyes.  A Diófa személyisége teli van ellentmondásokkal. Jelleme rossz, szeszélyes, agresszív, egoista, sőt, egy kissé kegyetlen is. Tud bőkezű, vendégszerető, nemes jellemű is lenni, nagy ideákkal. Barátságát, szerelmét váratlanul, bármiféle logika nélkül is képes váratlanul odaajándékozni vagy megvonni.  Egyszer nemeslelkű, máskor becstelen. Hűséges és állhatatlan. Ezekben a kérdésekben maga sem lát tisztán.  Sose lehet tudni, hogyan közelítsünk hozzá. Szeszélyes. Sír és mosolyog egymás után.  Nagy örömmel bonyolítja össze környezetének ügyeit, de valójában mindig kézben tartja a kibontakozás szálát.  Szórakozik másokkal, de maga is szórakoztató.  A Diófa sorsa rendkívüli. Sok barátja, ugyanakkor sok ellensége is van. Válogatott udvartartással szereti körülvenni magát, akikre hatással lehet. Ugyanakkor nem akar öncélúan tetszeni. Kompromisszumot nem ismer. A járatlan utakat keresi. Nagy szíve ellenére magányos marad.  Szerelmi élete a magasságok és a mélységek váltakozása. A derű és a szenvedély váltakozása. Képes gyorsan kiábrándulni, és fontosabb számára, hogy csodálják, mintsem hogy szeressék.  Szexualitása egyszer végletekig hevített, másszor pedig egyszerűen nem létezik. Van, amikor csak kellemes élményre vágyik, máskor pedig tüzes.  A Diófa nem hátrál meg, sikert akar elérni. Ha vannak is aggályai, elfojtja azokat.  Vigyázz a Diófával, mert könnyen az árnyékában végzed!  Svájci horoszkóp:  A Diófa a szenvedély fája, amint a mellékelt ábra is mutatja.  Engesztelhetetlen. Meglepő. Ellentétekkel telített. Gyakran egoista, képes agresszivitását kimutatni.  De ugyanakkor nagylelkű, bőkezű.  Széles horizontok nyílnak számára.  Reakciói kiszámíthatatlanok, váratlanok, spontánok.  Ambíciója határtalan. Merev. Semmiféle rugalmasságot nem képes felmutatni. Nehéz partner.  Kissé közönséges, nem mindig szerethető, de gyakran csodált.  Páratlan stratéga.  A hangulat embere, és nagyon féltékeny.  Kompromisszumra képtelen.  Amerikai horoszkóp:  A Diófa-típusú emberek nagyra értékelik saját személyes terüket. Romantikusak, művészek, írók, filozófusok, akik egyedül és csöndben alkotnak. Magányosak. A helyüket keresik, ahol otthon lehetnek. Együtt szenvednek az elnyomottakkal. Nagyon érzékenyek. Szeretik a kisgyerekeket, az állatokat, és általában az ártatlanságot.  Energiájuk a filozofálgatásban merül ki. A bölcsesség gyöngyeit termik, amiket időről időre elszórnak maguk körül, azok körében, akik értékelik őket.  A Diófa-típusúak az egészség, a higiénia, a szellemi erő, a vágyak emberei.  A négy őselemből ők a tűz emberei. Kedvenc színük a sárga, égitestjük a Nap. Férfias típusok.  A Diófa képes lelassítani a végzet eljövetelét.  Az igazi kihívás a Diófa számára, hogy mit tegyen, ha élete negatívumokba ütközik. Ha személyes terét, köreit zavarják, méltósággal tűr és vár. A türelem a Diófa legnagyobb erénye. Életereje erős, kitart a hányattatások, fizikai megpróbáltatások idején. Képes passzívan ellenállni a viharoknak, és átlát a káoszon.  Mentális ereje, beleérző-képessége lenyűgöző. Félelem nélkül vág bele mindenbe.  Szellemileg nyílt, mások iránt is. Segít másoknak is tapasztalatokat, bölcsességet szerezni.     Hazai horoszkóp:  Nálunk a diót a mogyoróval azonosan jellemzik. Mindkettőt a kígyóval hozzák összefüggésbe, azt pedig a bölcsességgel.  Valóban, a kemény koponyán belül rejtőzik a bölcsesség.  Eleink a mogyorót termékenységjelképnek tartották. A dió ebben is a rokona. Ez utóbbit pl. a zsidók afrodiziákumnak tartották, a latinok pedig a házasságkötéssel hozták vallásos kapcsolatba. Ennek is jelképes oka lehetett; talán az, hogy a héjának két fele oly szorosan összeforrt. A népdal is “diófa levelin termett” szerelemről énekel, a szólás pedig úgy tartja, a vadházasságban, tiltott szerelemben élők ”diófa alatt esküdtek”. Dió és mogyoró egy időben érnek, így sokszor a népdalokban is együtt szerepelnek:  “Ne higyj a legénynek,  A tüzes lelkének,  Mert meg tudja csalni  Gyermekit embernek.  Zörgő mogyoróval,  Csattogó dióval,  Selyem szalagjával,  Sűrű hazugsággal.”  A diófa egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában saját útját járja. Erről senki sem tudja letéríteni.  Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban. Személyiségét azonban ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerűség nem az ő kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvő.  Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan.  Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre.  A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hű és alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás.  Ha a házasságán erőt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban, és új partner után kutat.  Almafa - Diófa:  Egy kölcsönös szimpátiával kezdődik a kapcsolat. Lassan melegednek egymás iránt. A Diófa konokul harcol a másik elismeréséért. A Diófának mindig és mindenhol lesz ideje a szerelemre. Szenvedélyes szerető. Nem ismer tabukat. Boldog az Almafa, mely karjaiban fekszik. Csak féltékenységét fel ne keltse, ugyanakkor arra is vigyázzon, hogy szeretetéhségét titkolja a Diófa előtt, mert különben unalmassá válik számára. Akkor szerez igazán örömet a Diófának, ha nemcsak azt bizonyítja, vonzó, érdekes és kedves, hanem azt is, hogy 100 százalékig partnere mindenben. A szerelemben a Diófa teljes kapitulációt vár. Az önzetlen és önfeláldozó Almafa teljesen felkínálja magát. Mindketten szívesen vannak otthon. Az Almafa jobban teszi, ha a karriervonalat átengedi a becsvágyó Diófának.  Fenyőfa - Diófa:  Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek, a kezdő lépést mindig a Diófának kell megtennie. Miután alapos vizsgálatnak és tesztnek vetették alá egymás tulajdonságait, sok közös vonást fedeznek fel a másikban. Amíg a fenyő nagyobb súlyt helyez a külsőre, a szép ruhára és megjelenésre, a Diófa számára fontosabb a belső szépség és erő. Mindkettő kitartó, szorgalmas és házias. A társasági élet csak periférikusan érdekli őket. Analitikusan, érzékenyek, sebezhetők. A diófa tulajdonosi szemléletét és féltékenységét úgy kell tekintenie a Fenyőfának, mint a szeretet és ragaszkodás megnyilvánulásait. A Diófa kötődő és gondoskodó. Ha összefognak, szép tulajdont és hatáskört képesek elérni anélkül, hogy kapcsolatuk kárát látná. Erről a fantáziadús Diófa gondoskodik, hiszen szinte egyik fa sem képes a szenvedély lángját úgy szítani, hogy mindig újra és újra felizzon. Ezért nem csoda, ha tartós és megelégedett partnerkapcsolatban élnek.  Ciprusfa - Diófa:  A ciprus önálló, független, a diófa viszont mindig mindent kontrollja alatt akar tartani. A diófa határtalan ambícióját a ciprus viszonyulása letörni igyekszik, a ciprus napi "show"-műsora viszont a diófából valóságos dührohamot vált ki. A diófa erősen érzelmes, s minden jóleső könnyedség irritálja. Gyanakvással figyeli a ciprus minden lépését, s nem szűnő féltékenységével nagyon gyorsam messze űzi, úgyhogy a ciprus a legközelebb álló fa karjaiban talál menedéket. Kapcsolatuk mindenesetre addig tart csupán, amíg a ciprust a diófa sokszínű és mély érzelmekbol táplálkozó erotikája fogva tartja.       Jegenyefa - Diófa:  Ha a Diófa egyszer megragadta a Jegenyét, nem könnyen engedi el.  Eltántoríthatatlanul halad a saját útján, s a Jegenyének igencsak kevés esélye van a taktikázásra. Ha a rajtaütésszerű gyors taktikájával nem boldogul, úgy beveti csillogó stratégiai tehetségét, s a Jegenye észre sem veszi, máris a Diófa hálójába került. Kihasználva a Jegenye ingatagságát, ügyesen az általa kiválasztott irányba tereli. A Jegenye függetlenség iránti vágyát nem akceptálja, s ha az kifejezésre juttatná, ingerülten reagálna rá. A Jegenyének jó idegrendszerre és jó erőre van szüksége, ha hosszabb időt akar a Diófa oldalán eltölteni. Mindkettő jóérzésu, a Diófa szenvedélyessége hűséggel és megbízhatósággal párosul. A Jegenye választékos és kíváncsi, sokszor érthetetlen ideákat kerget, s ezért nehezére esik mozgásszabadságának, függetlenségének elvesztése a Diófa mellett, bár cserébe biztonságot és védelmet kap.  Szilfa - Diófa:  A Diófa uralkodásvágya, szenvedélye a Szilfát valósággal kétségbe ejti.  Hatalomvágyukkal kölcsönösen megkeserítik egymás életét. Amíg a Diófa azt várja, hogy személyiségét csodálják, a Szilfa mások bizalmába kíván kerülni. Alighogy kialakította magában a Diófáról alkotott elképzelését a Szilfa, az váratlanul meglepetéssel áll elő, amely sokszor kellemetlenül érinti őt. A Szilfa mindig pontosan szeretne tudni mindent. Kettőjük közül a makacsabb, hajlíthatatlanabb Diófa tűnik az erősebbnek. Egyébként mindketten okosan, előrelátóan tervezik az életüket. A Diófának kell a pénzt megkeresni, amelyből a Szilfa kellemes otthont teremt. A partner jóléte mindkettőnek saját szívügye is. Ha a Diófa, aki a szexben szinte telhetetlen, képes megmozdítani a Szilfa e vonatkozásban szegényes fantáziáját, mindkettőjük számára kellemesebbé teheti az együttlétet.  Hát, ennyi mindent írnak a kelta horoszkóp alapján a diófáról és a diófa-emberekről.  Ha mindez nem felelt meg ízlésünknek, mi, diófa-emberek másfélék szeretnénk lenni, nézzünk körül egyéb horoszkópokban is. Például az asztrológiában a diófa a Mars hatása alatt tevékenykedik.  Na, ez már messzire vezet, a Földön kívülre.
	Szent fa Egyes fákat a korai természetvallások óta szent faként tisztelnek az emberek. A diófa mindig is szent fának számított.  A kelták és a korai germánok a kilencet szent számnak tartották. A diófák levele legtöbbször kilenc levélkéből áll. A kilenc bűvös, szent szám, a hármasság hármassága. Mondhatnánk, szentség a négyzeten, de nem mondjuk, mert nem akarunk profánnak mutatkozni, amikor szentségről van szó. A kelták, a görögök, a rómaiak, a keresztények, a mohamedánok, a pogányok, a buddhisták szentségéről, ami mind kapcsolatos a diófával.  Az előző fejezetben már végigolvastuk, a kelta horoszkópok ürügyén mi mindent mondtak különböző nyelveken a diófa-típusú emberekről. Most térjünk vissza az ősforráshoz, a kelták természetvallásához, nézzük meg, papjaik, a druidák mit vallottak magáról a diófáról.  Szerintük a diófa Vashaannak, a Szelek és a Világosság Urának fája. Ezért a diófa a Levegő és a Tűz alapelemek része. Ezért a druidák időjárási varázslatainak állandó eleme volt diófa égetése.  A diótermés alakja mágikusan hasonlít az ember fejéhez.  A dió bűvös színe a türkizkék. Varázsköve a türkiz és a kék topáz.  Vashaan és a dió szent madara a sas. És amint a sas köröz, a dió runa-köre az "Első örvényt" írja le az univerzumban.  A dió a kifelé ható erő, a kifelé irányuló mozgás, az expanzió, Shava vonzásából. Így a diónak mágikus ereje van a bőségre, a határok, a láthatár tágítására, a tudás bővítésére, az érzékek felfokozására. Köre határtalan, kora mérhetetlen.  A dió termése a világ teremtésének mítoszával kapcsolatos, amelynek fergeteges kavargásában a diófa a földre rázta dióit. Azokat a mókusok szedték össze, és a diókból fakadt a Törpék nemzetsége. Vashaant a Törpék Valmának hívták, és a druidák a görög főistennel, Zeusszal, továbbá a római Jupiterrel, a normann Thorral, az indiai Vishnuval azonosították.  A régi Sharith királyok, a Shazarinok hadihajói féldió alakúak voltak.  A diófa anyaga az egészen világostól az egészen sötétig színeződik, és nagyon alkalmas varázslatokhoz, jóslásokhoz. Sokszor örvénylő, más fénynél más mintát mutat. Elvonatkoztatott inspirációk születhetnek látványától.  No, ezt tudták, mondták, tették a druidák a diófával kapcsolatban. A mi kultúrkörünk a görög-római kultúrából fakad, de a diófa nálunk is isteninek számít.  Az ókori görögök szerint a primitív vadembert az különbözteti meg az embertől, hogy a vadember makkot eszik, a "civilizált" ember pedig diót.  A régi görögök a diót Zeusznak szentelték, minden istenek apjának. Szent ételeikben a dió is szerepet kapott, és „szerelmi bájétel”-ként is szerepelt.  A klasszikus ókorban a görög kultúrkörben Zeusz, a főisten fája volt, valamint Artemisz istennőé. A Kariatida-monda egyik változatában a Dioniszosz által diófává változtatott Karüa körül járták el később a lakóniai leányok az Artemisz-ünnepségek körtáncát.  Miután a római birodalom a görög földet is magába olvasztotta, a rómaiak - átalakítva - magukévá tették a görög mitológiát, és Zeusz helyett Jupiternek szentelt fának tekintették a diófát. Mindegy, főisten - főisten.  A diófa az istenek fája. Allahé is és az ő prófétájáé, Mohamedé. No, nem a sivatagos Arábiában, hanem a mohamedán Kirgizisztánban, ahol a hegyekben bőven nő és terem a diófa. Egy helyi monda szerint Mohamed elküldte egy megbízottját, hogy keresse meg a világ legszebb helyét, a földi paradicsomot. Aki hosszú vándorlás után a kirgiz hegyekben találta azt meg egy hegyi tónál, amibe habos hegyi patakból felséges vízesés ömlött, körötte pedig az aranyló napsütésben üde zöld volt a fű. Egyedül a fák hiányoztak a tökéletes szépséghez. Jelentette Mohamednek, aki diót küldött oda, amiket embere egy hegytetőről a környező völgyekbe szórt. Azóta, hogy a diófák elszaporodtak, valóban a kirgiz hegyekben van a földi paradicsom. (Kár, hogy maga Mohamed nem érhette meg, mert közben hitbéli okokból menekülnie kellett Mekkából.)  A diófa nemcsak az istenek és prófétáik, hanem a félistenek fája is. A világhódító Nagy Sándor is félisten volt, legalábbis hívei szemében. Egy másik kirgiz monda szerint amikor arra járt, - és ha már ott járt, hódított is, - kirgiz földön egyedül a diófákat hiányolta. Ezért sürgősen továbbment - hódítani, - és utólag küldött a kirgizeknek diófákat. Azóta vannak a kirgizeknek diófáik - mondják.  A diófa a keresztények fája is. A katolikusoké is. Mint a mórok kiűzetése óta tudjuk, a spanyolok a legkatolikusabbak.  Fogadjuk el hát autentikusnak Zulema Aimar Caballero spanyol történetíró könyvét, amely a történelem újraértelmezését kísérli meg, és a világ első tévedésének azt tartja, hogy Ádám almát kapott volna Évától. Nem almát, diót kapott, amint a könyv címe is mondja, "Egy dióval kezdődött".   Keresztény példabeszédekből, például Szent Ágostontól is tudjuk, hogy a diófa szent fa. Képes rá, hogy az embereket saját testéből származó gyümölcsökkel táplálja. Nemcsak a diófa, gyümölcse, a dió is szent.  "A dió Krisztus - mondta egyszer karácsonyi beszédében Szent Ágoston. - Születésével a mennyei Táperő, aki feltámadásában a diót példázza: három napig pihent a lezárt sírban, míg aztán feltörte pecsétjét. Törd fel a diót, s ott a nemes táplálék!"  Helyesen tesszük hát, ha követjük Szent Ágoston útmutatását, és belépünk a Diófa Szentélyének Barátai Kulturális Egyesületbe. Ma már ilyen is van.   Szent Antal diófa-lakásáról a dió-történelem során szóltam. Ilyesmi lehetett:   De ez nem az, csak hasonlít rá. Jelenkori építmény, Robin Hunzinger lakik benne. Talán Szent Antal útmutatását követi. A Szent Antal emlékére 2007-ben vert érme pontosabban mutatja az eredetit. De erről Herr Hunzinger nem tudhatott, ő már előbb felköltözött.   Napjainkban, konkrétan 2012 februárjában is megtörténik, hogy a diófa jelét adja isteni mivoltának, de az is lehet, hogy csak alanya az isteni megnyilvánulásnak. Idén február 15-én hozta hírül a Volinszka Gazeta, - tisztelt újságolvasó Kollégám nem olvasta? - hogy egy ukrán diófában megjelent Szűz Mária.  Történt, hogy Szergij Cejket és Andrij Uszkanyt megbízta a munkaadójuk, hogy hozzanak neki az asztalosműhelyében feldolgozható diófaanyagot. Amikor a képen látható diófa kivágásába kezdtek, és az oldalágak levágásánál tartottak, abba kellett hagyniuk a munkát, mert megjelent Szűz Mária. Nem akárhogy, egyenesen pravoszláv ikon képében. A Kisded is az ölében!  Milyen jó, hogy technikailag fejlett korunkban már a csoda is dokumentálható. Mobilon értesítették a munkaadót, majd az újság is megkapta a hírt, és internetes kiadásában már világgá röpítette a csoda hírét. Íme, mire jó a korszerű technika! Már lehet is szervezni a zarándok-utakat.  Látjuk, a diófa kapcsolatban van az égiekkel. Még a magasságos mobil-szolgáltatókkal is. Hiszi vagy nem hiszi tisztelt állandóan mobilozó Kollégám, egy magas diófa önmagában is képes eljátszani egy rádiójel-vevő torony szerepét. Próbálja csak ki, és folyamatos mobilozás közben álljon be egy diófa alá. Nem megmondtam? Sokkal jobb a vétel.  Ezt már Törökországban is tudják. Ezért a török falvakban az a szokás, hogy amikor egy család a mobilszolgáltatótól családi csomagot vásárol, egyszerre állnak ki a diófa alá mobilozni. Így:     Ezer keresztény év után még mindig él a pogány, természeti vallások hiedelemvilága, a diófa isteni mivoltának képzete.  Hadd idézzek a szerb nép köréből egy idevágó esetet!  Žarko Trebješanin "A nem mindennapi élet pszichopatológiája" című cikkében a közelmúltbeli Jugoszláviáról írva a diófa példáját hozza fel annak bemutatására, hogy "mily vékonyka népünknél a kikényszerített ateizmus vagy a kereszténység, s hogy milyen mély gyökerű a mitikus-mágikus világ- és emberszemlélet".  "Amikor a Jagodináról Cuprijára vezető modern autóutat építették, - 1995. május, ezt én vetem közbe - a munkások beleütköztek egy diófába, melyet, lévén, hogy 'jegy' volt, szent fa, a munkások közül senki sem akart kivágni, mert a néphit szerint aki kivágja a 'jegyet', nagy átkot idéz magára és családjára. Sok vita után a Sava šumadijai püspök segítségével 'salamoni megoldást' találtak. A diófát ugyanis három szerzetes 'feloldotta', s felajánlották a régi jagodinai templom ikonosztáza számára".  Érdekes hozzáfűzni, hogy néhány nappal később a vidékre, pontosabban éppen a kivágott 'jegy' körüli falvakra hallatlan ítéletidő sújtott, amint azt a Politika című lap 1995. június 4-én írta.  Ennek a történetnek ismeretében számomra bizonyítást nyert, hogy a diófa valóban szent fa, isteni védelem alatt áll. Ha nem is keresztény, hanem természetvallási isteni védelem alatt.  A diófa a tibeti buddhisták körében is élvez bizonyos fokú szentséget.   Buddha megjelenése (reinkarnációja?) diófában:   Egyik szent teásedényük ezüstből és diófagyökérből készült:   A buddhista szent motívum, a mandala is diófát ábrázol:   Nem hiába az istenek fája a diófa, ő maga is rendelkezik isteni tulajdonságokkal.  Ez azért túlzás - gondolja tisztelt ellentmondó Kollégám. És azt is gondolja, hogy ezt csak mondtam, de nem tudom bizonyítani.  Pedig dehogynem, a spanyol nyelv a tanúm rá.  Arra, hogy a diófa átvett valamit az istenektől. Olyasmit, amire az emberek nem képesek, akármilyen okosak vagy fejlettek. A teremtést leste el az istenektől, létrehozni valamit a semmiből.  Hogy mit hoz létre? Saját magát, a diófát, a diófa faanyagát. Mert a diófa faanyagát nevezik a föld hatalmas részén, mindenhol, ahol spanyolul beszélnek, madera-nak, ami magyarra egyszerűen csak anyagként fordítható. Matéria - az eredeti latinból.  A diófaanyag, az igazi anyag. Ami nem létezett, amíg a diófa egy szem dióból létre nem hozta magát, a saját világát. Szinte a semmiből. Szén-dioxidból és vízből. Mindkettő semmi, nulla, megfoghatatlan.  És napfényből, ami szintén isteni. "Az a szép fényes nap az Isten jobb szeme." (Szabó Magda)  Hát, ezt csinálja utána az ember, vagy akár egy kisebb istenség (a többistenhívőknél). Az energia anyaggá alakítását.  Mert az ember - nem mind, de egy néhány - az atom- és egyéb bombákban az anyagból már képes energiát csinálni, de fordítva, energiából anyagot teremteni, azt nem.  A legtöbb ember fel se tudja fogni, megérteni se képes, de a diófa megcsinálja. Anyagot hoz létre, a világ egyik legértékesebb alapanyagát.  Becsüljük, tiszteljük a diófát, mert tudását jóra, a mi javunkra fordítja.  Nem úgy, mint némelyek közülünk, például a boszorkányok, akik most jönnek.  A következő fejezetben. Aki fél tőlük, az ne olvassa el!    A diófa a boszorkányok fája Egy ógörög legenda szerint egyszer fiatal lányok egy csoportja körtáncot lejtett a szent fa, a diófa körül. Megijedtek valamitől, valakitől, és a diófa alatt kerestek menedéket. A diófa pedig megvédte őket. Diókká változtatta, és elrejtette az ágai között. Persze, a leányok között - mint mindig - boszorkányok is voltak, a diófa azóta is az ő fájuk.  Az idősebb Pliniustól is úgy tudjuk, - aki ettől eltekintve nagyon okos, tanult ember volt, talán még az említett görög legendáról is hallott, - hogy a diófa a boszorkányok fája. Ő ezt még le is írta. Plinius nyomán azonban később is, főleg a középkorban tartották a diófát a boszorkányok fájának, de azóta is így mondják. Végzetes fa, ami körül a boszorkányok össze szoktak gyűlni. És társalogni szoktak. A gyűlésen pedig maga az ördög elnököl.  Tehát, mondják, a diófa a boszorkányok társalgója. És táncterme, mert ha leszáll az éj sötétje, bizony, még táncolnak is körötte.  Hogy erre mi a bizonyság? Tekintse meg tisztelt Kollégám a diófa téli ágait! Ugye, úgy állnak, mint a boszorkányok haja?  Itáliában a 7. században állt Beneventóban egy nagy diófa. Arról volt híres, hogy ott gyűltek össze a boszorkányok. Ezt az egyház nem tűrhette, ezért a püspök maga intézkedett a fa kivágatásáról. A gyökereit is kiszedette. És, mit tesz Isten, a diófa helyén újabb diófa nőtt, ugyanolyan boszorkány-járta, mint az eredeti volt.  Ez komoly. Sokan leírták az esetet, sokféle feldolgozásban olvasható. (Kissé lejjebb saját verziómat is közlöm.)  Most már nem csodálkozunk, továbbmegyünk, és kijelentjük, hogy a diófa a boszorkányok utolsó menedékhelye ezen a földön.  Tisztelt Kollégám, utazott már Ön Olaszországban?  De jó Önnek! Amikor Padaniát, a Po síkságát Bolognánál elhagyta, és az Appenninek hegyei közötti hosszú völgyben Toszkánába igyekezett, biztosan végigment a Boszorkányok Útján, ahol sok diófa szegélyezi az utat. Nem a mai műutat, nem is a sztrádával párhuzamos régebbi autóutat, hanem a valahai, antik, igazi utat, ami a völgyben, a házak között vezet. Az út vonalát magányosan álló, többszáz éves diófák jelzik.  Remélem, az úton nagyon vigyázott. Minden ilyen diófában egy boszorkány lakik. Hajdani, igazi boszorkányok, - már amikor még voltak, mert Könyves Kálmán óta nincsenek, - ők az olasz hegyeket járták.  Tudvalevő, hogy a boszorkányok földöntúli titkok és praktikák tudói voltak. És ezt nem lehetett tűrni, mert a földön túli világ ismeretére az egyháznak volt monopóliuma. Ezért az egyházi és a vele szövetséges világi hatalmak üldözték, pusztították a boszorkányokat, nehogy már a monopólium megtörjön. A legbiztosabb az volt, hogy máglyán égették meg őket.  A máglyahalál nagyon fájdalmas volt, ezért a boszorkányok igyekeztek elkerülni. Egy mód volt rá, amire a boszorkányok képesek is voltak, üldöztetés esetén bele kellett bújni egy diófa törzsébe. Ezért van ma a Boszorkányok Völgyében annyi öreg diófa.  Itt van például egy bejárat a diófába. Már zárva van, a boszorkány benn van:   A probléma csak az, hogy a diófából nem lehet kijönni, ezért a diófa csak utolsó menedékként jön számításba. Ha nem üldözik, a boszorkány dehogyis bújik diófába, nyugodtan éldegél közöttünk.  Csak akkor jöhet elő a boszorkány a diófa törzséből, ha a fa kidől.  Nahát, ezért ajánlom tisztelt Kollégámnak, hogy ha Toszkánába autózik, nagyon vigyázzon, mert ha nekihajt egy diófának, és az kidől, szembetalálja magát egy igen régi, ezért igen öreg boszorkánnyal. (Mert a fiatal, az még hagyján.)  Fiatal diófa a Boszorkányok völgyében:   A diófák pedig most is ott állnak, és várják, mikor dőlnek ki.   A világ boszorkánymentesítése a katolikus egyház feladata. A boszorkányégetések mellett a diófákat is valahogy szemmel kellett tartani, mert a boszorkányok azoknál jönnek össze. Ezért a középkorban rendszeressé vált, hogy ahol egy szép diófa nőtt, tehát minden faluban, a közelben templomot is kellett építeni, hogy helyből el tudják űzni a Gonoszt. Van is templom minden faluban.  Napjainknak is fontos kérdése, hogy ha összefutunk egy boszorkánnyal, hogyan tudjuk megfékezni. Felvilágosult korunkban már nem jöhet számításba a megégetés. Magam csak egy biztos módszert ismerek, a francia néphit szerinti módszert: A legközelebbi diófába bele kell vágni egy kést. Ebből a boszorkány rögtön tudni fogja, hogy ismerjük módszereit, praktikáit, és megcsendesedik.  Lehet, hogy a diófában tényleg boszorkány lakik. Ezt nem lehet előre tudni, ha közelítünk hozzá.  Biztos, ami biztos, jó, ha fenntartásokkal közelítünk a fához. Ezért alakult ki az a szokás a francia nép körében, hogy ha egy diófához közelítenek, törzsét kővel dobják meg, és a gonosz fa egy kisebb ágát letörik. Vagy a kérgéből vágnak le egy kis darabot. Ezekkel a praktikákkal meg lehet törni a diófa boszorkányának ártó hatalmát.  Egy olasz iskolásfiú - a nevét nem tudom, csak azt, hogy a 4.b-be jár - rajza az ördögről a diófa alatt:   Eddig az olaszokról beszéltem. Pedig jó lenne, ha a saját portánk előtt is sepernénk, mert amíg egy királyi (Könyves Kálmán) rendelet el nem törölte, nálunk is voltak boszorkányok. Persze, vannak azóta is, de nem nyíltan. Nemcsak a katolikus magyarság körében, mert a boszorkányság annyira felvilágosult, hogy vallásfüggetlen. Nemcsak az elmaradottabb vidékein az országnak (Csongrádban, Zemplénben), hanem nálunk, a fejlett, felvilágosult Hevesben is. (Ez igaz, meggyőződhetünk róla, ha a levéltárból kikérjük a boszorkányperek iratait.)  Mert a periratok szerint a boszorkányok dióhéjban közlekedtek, sőt, dióhéjba rejtették el a boszorkánytársaság zászlaját is. (Hogy azon kívül mi egyebet is míveltek a boszorkányok, azt már nem tudom, de javaslom, tisztelt Kollégám folytassa tovább az általam megkezdett kutatásokat, és saját lakóhelyi illetékessége szerinti boszorkányokat kérdezzen meg.)  Az amerikaiak sok furcsaságot örököltek angol őseiktől. Például a Halloween szokását, amikor többek között a boszorkányokkal is foglalkoznak. A következő régi angol kép eredetiben ábrázolja a diófa boszorkányát, Halloweenkor.   Azt hiszem, helytelenül járnánk el, ha a diófát kisajátítanánk a keresztény kultúrkör számára. Földöntúli hatalmakkal rendelkező lények, amelyek árthatnak az embereknek, más vallásokon szocializálódott kultúrkörökben is előfordulnak. És ők is kapcsolatban vannak a diófával, nemcsak a boszorkányok.  Például Bartha Júlia tanulmányából tudjuk, hogy a török néphit szerint nem szerencsés a diófa alatt pihenni. Azt tartják, a diófa alatt heverő embert elhagyja a szerencse, s általában a diófa alatt történt dolgok a perik és dzsinnek rosszallását vonják maguk után.    A beneventói boszorkányfa Mert érdekeltek, kissé utánaolvastam a boszorkányoknak és a beneventói boszorkányfának. Benevento Nápolytól bő 50 km-re keletre fekszik, a Sabato folyócska partján.  Benevento városa már a római birodalom korai terjeszkedése idején is megvolt, akkor még Maleventum volt a neve, ami kb. rossz szelet jelentett. I.e. 268-ban lett római provincia, ekkor az új idők új szeleinek megfelelően új nevet kapott, a jóval optimistább hangzású Beneventumot.  A város túlélte a Római Birodalom kettészakadását, a Nyugatrómai Birodalom bukását, azt, hogy Beneventót is barbárok, konkrétan a longobárdok szállták meg, 571-ben.  Eddig még nem lett volna semmi probléma, ez a szokásos történelem szerint történt. A gond ott kezdődött, hogy a város lakói időközben keresztény hitre tértek, a hódító longobárdok pedig Itáliában is megtartották barbár természetvallásukat. Szent összejöveteleiket a város falain kívül, a Sabato folyócska közelében álló hatalmas, szent diófa körül szokták tartani. A fa ágára kígyóbőrt akasztottak, és szent estéken, éjszakákon akörül táncoltak. És lovasjátékokat tartottak. A kígyóbőrt levágták a fáról, végül megették.  Egyszóval, fertelmes dolgokat míveltek. Hogy a szent diófa ne maradjon kígyótlan, a levágott kígyó helyére a következő szent táncig bronzkígyót akasztottak, amit két ünnep között is istenként tiszteltek.  Ezeken az összejöveteleken a városlakók nem vettek részt. Messziről, félve figyelték, és a félhomályban vagy a holdfénynél nem láttak mindent tisztán. A lobogó, hosszú hajú idegeneket könnyen nézték nőknek. Szegény, barbár longobárdok, nőknek nézték őket, pedig csak arról volt szó, hogy nem volt hajvágó ollójuk. És nem volt borotvájuk se, ezért szakállt is viseltek. Igazi, hamisítatlan barbárok voltak. (Talán azóta fonódik össze az olasz nyelvben a barba (szakáll) szó a barbár szóval.)   Az istenfélő városlakók tudták, hogy vad rítus, vallási ceremónia szemtanui, és mivel teljesen elütött a keresztény szertartásoktól, egyenesen az ördögtől valónak tekintették. És amit nem láttak, azt a fantáziájuk segítségével pótolták. Szóval, egész komoly boszorkánykultusz alakult ki a szent diófa körül.  A város püspökének hivatali kötelessége volt az ördög üldözése, dehát mit tehetett a megszállókkal szemben.  Telt-múlt az idő, a longobárdok már vagy kilencven éve állomásoztak ideiglenesen Közép-Itáliában. A beneventóiak eközben az egész vidéken terjesztették a beneventói boszorkány-éjszakák hírét.  Hogy mikor voltak ezek az éjszakák? A Sabato (magyarul: szombat) folyócska mellett csakis szombatra virradóan lehettek. Tehát péntek este. Ebből már egyenesen adódott, hogy a péntek a boszorkányok napja. Azóta is az. Pedig csak arról volt szó, - szerintem, - hogy a longobárdok is megtartották a szent szabad szombatot, tehát péntek este mulattak.   Ilyen körülmények között jött el az Úr 663. éve. És jött vele a Kelet-Római, immár Bizánci Császárság hadserege is, az Úr nevében, hogy személyesen Nagy Konstantin vezetésével a fegyverek erejével foglalja vissza a barbároktól az egész Római Birodalmat. És csak jött, egyre fenyegetőbben.  Mit tehetett a vidéket megszállva tartó longobárd főnök, Romualdo herceg nagy szorongattatásában, szegény?  Hát, mit? Lefeküdt aludni.  Álmot látott. Álmában égi sugallatot kapott. Forduljon a beneventói püspökhöz segítségért, aki ekkor Barbato volt. (Újabb szakállas.)  Barbato püspök kapott az alkalmon. Segítséget ígért, de ennek az volt az ára, hogy a longobárdok mind megkeresztelkednek, és kivágják szent diófájukat. "Isten győzni segít téged, ha lemondasz a Szent Fa kultuszáról."  Mit volt mit tenni, így történt.  De nem volt elég kivágni. A gyökereit is ki kellett szedni.  A gyökerek között pedig egy aranyviperát találtak, a longobárdok szent állatát. A további problémák elkerülése végett az aranyviperát maga Barbato püspök hintette meg szentelt vízzel.  A többit már tudjuk. Nagy Konstantin nem foglalta el Beneventót. Hogy miért, azt csak az istenek tudják. Vagy a görögkeleti, vagy a római hit szerinti, vagy az aranyvipera.  A diófa helyén újabb, boszorkányjárta diófa nőtt, és péntek éjszakánként azóta is táncolnak a boszorkányok.  A történet rögtön feljegyzésre került, latin nyelven, "De nuce maga beneventana" (A beneventói bűvös diófa) címen.  Nem merült feledésbe a nép körében sem. Tudták, hogy a boszorkányok titkos éjszakai szertartásai tovább folytak, a szertartásokon varázslók varázsoltak, és személyesen maga az ördög elnökölt.  Olyan változat is ismert, hogy tévedés az egész. A boszorkányok az ördög vezetésével azért boszorkánykodtak a diófa körül, hogy gúnyt űzzenek a diófából, mert úgy tudták, hogy Krisztust diófából ácsolt keresztre feszítették fel. Itt voltak tévedésben, mert Krisztus keresztje valójában ciprusfából készült. De ha tévedtek is, akkor is csúnya volt, amit csináltak. Hogy pontosan mit csináltak, már nem tudni, csak az biztos, hogy csúnya volt.  Terjedt, terjedt a hír egész Itáliában, mert a hír már csak ilyen.  Később még Danténak tulajdonítottak egy Virág-szonett című verset, amelyben szintén szerepel ez a téma.  A történet sok évszázadon át szerepelt a Nápoly környéki mondákban, mígnem 1428-ban sikerült egy igazi boszorkányt fogni a beneventói diófánál. Egy bizonyos Matteuccia-t. Természetesen bíróság elé állították, ahol részletesen bevallotta, miket szokott a diófánál művelni. A bíróság előtt egy saját készítésű csodás balzsamot hintett szét, úgynevezett unguentót, aminek segítségével repülni tudott. Ezzel illusztrálta, hogyan jutott el a diófához. Mert nem helybeli volt. Még az is lehet, hogy ibériai volt, mert Asturiában ugyanígy ismerik ezt a történetet.  Elbeszélésében szerepelt egy seprű is és egy fekete bakkecske is. Vallomásából amit le tudtak jegyezni, az egy varázsvers volt:  "Unguento, unguento,  mandame a lo noce di Benevento,  supra acqua et supra vento,  et supra omne maletempo!" (Varázsbalzsam, varázsbalzsam, vezess a beneventói diófához, víz felett, szél felett, és minden rossz idő felett!)  Na, ez már tűrhetetlen volt, egyházilag. Megégették.  Egy spanyol inkvizítor, Miguel Blázquez szintén írt a boszorkányok varázsbalzsamáról, amit az inkvizíció által halálra kínozott boszorkányok vallomásából tudott meg. Feljegyzése "Boszorkányság és babonaság Kasztília - La Manchában" címen maradt meg, és benne világosan leírja, hogy az unguento varázsbalzsam (ő ungüentónak írja) dióolajból készült.  Visszajutottunk hát megint a diófához.  A boszorkányos diófa történetét 1639-ben Pietro Piperno, a híres beneventói orvos írta le újból. Az alkalmat az adta, hogy Piperno a gyógynövényekről írt könyvet, amelyek között igen részletesen tárgyalta a diófát, annak csodás gyógyító erejét. Piperno doktor úr a szent diófa pontos helyét is meghatározta, 54 km-re Nápolytól, a Sabato folyócska mellett, egy tisztáson, Francesco di Gennaro nemesember birtokán.  A boszorkánydió üzleti hasznot is hozott Piperno doktornak. Nála lehetett kapni a boszorkányfa dióit. Szemenként, amulettnek. Érdekes formájú diót termett Piperno doktor boszorkányfája.  Piramisra hasonlító alakút, az alapjánál négy határozott szöglettel. Ez a dió mindenféle baj ellen jó volt.  A leírás alapján egy helyi patrícius, Ottavio Bilotta kápolnát emeltetett a szent helyen, és emléktáblát állíttatott, mindkettő ma is látható.  A népi mondák alapján pedig Giuseppe Cocchiara írta le az esetet, a 18. században, népies versezetben, majd nem sokkal később a német Franz Xaver Süssmayr (1766 – 1803) „Der Nussbaum von Benevento“ címmel balettet írt a történetből.  Benevento manapság modern, felvilágosult ipari város. Ennek ellenére amikor a beneventói boszorkányos diófának utána akartam járni, nem mertem a helyieket megkérdezni, ugyan mondanák már meg, merre van egy diófa? Nehogy félreértsék. Biztos, ami biztos. Az olaszok annyira hithű katolikusok.   A boszorkányos diófa utóéletéhez tartozik, hogy a boszorkány-likőr (Liquore Strega), ami több mint 70 hozzávalóval készített rendkívüli diólikőr, ma is kapható Olaszországban.
	Kozmikus jelkép A magyar nép szereti a diófát.  A népek egyformák. Szerintem. Mármint azok a népek, amelyek ismerik a diófát. A diófa egyik nép számára se közömbös.  Megkülönböztetett fa. Nincs még egy ilyen fa.  Hatalmas fa, mégis közel áll hozzánk. A legközelebb a nagy fák közül. Egyéni tulajdonságai vannak, és hat ránk. Érzelmileg, gondolatilag, jelképileg.  A diófa jelkép is. Hatalmas gömbkoronája a világ jelképe.  A diófa koronájában elfér a nap.    A Hold.    Sőt, a csillagok is. Egy csillag meg is akadt a diófa ágai közt. Frieda Veronika felvétele: A csillagrenddel kitüntetett diófa.   A németek tartották úgy, hogy aki a diófa árnyékában elalszik, megálmodja, mi az igazság. Ha ébren marad, emlékei erősödnek fel, gondolkodása kitisztul. Akaratereje megnő, a hangulati kilengések lecsendesednek. És érzéke lesz a mértékletességhez. (Szóval, szerintem a diófa alatt egész rendes ember válik bárkiből.) Mindez azért történik így, mert a magas diófa összeköti a földet az éggel, és a földhözragadt emberhez kever egy kicsit az égiekből.  A régi germánoknál a dió - jóízű belével, kemény héjával - a Lényeg mint fogalom jelképe volt, annak a lényegnek, amit a külsőségek magukba rejtenek.    Szerelmi és termékenységi jelkép Mottó:  „Szapora diótermés szapora gyermekáldással jár”  (magyar népi mondás, dr. Szentiványi Péter gyűjtése)  A diófa sok, áldott diótermésével régi termékenységi jelkép is. A bőség, a hosszú élet jelképe. A magyar nép körében is és még sok más népnél is. Egyúttal a dió és a diófa ősi szerelmi praktikák eszköze is.  A népi mondások igazságtartalmát nincs értelme kutatni. Azok önmagukban, axiómaként igazak. Ha a diótermés és a gyermekáldás között mégis összefüggést keresünk, kérem tisztelt vizsgálódó Kollégámat, a statisztikai évkönyvekből hasonlítsa össze a diófák számát és a születések számát 50 év távlatából. Nézze meg 1955-öt és 2005-öt, és egyből igazat fog adni a nép szavának.  Az ifjabb Nattier (1685-1766) festményének alcíme: Diót evett ez a nő és ez a férfi?   A diótermés ősidők óta termékenységszimbólum az európai népek körében. Az ógermán Freja istennő fája a diófa volt, maga Freja pedig a szerelem és a termékenység istennője.  A diófát a rómaiak Jupiternek szentelték, és Diana ünnepét a rómaiak diófa árnyékában tartották meg.  A római korban Itáliában a dió a házassági ceremóniák kelléke volt. A Nápolyhoz közeli sorrentói félszigeten általános szokás volt dió ajándékozása a menyasszonyoknak. Házasságkötés enélkül nem mehetett végbe. "Pane e noce mangiare da sposa." (A menyasszony kenyeret és diót egyen.) - mondja a helyi, ősöreg közmondás.  Ugyancsak a római kor óta szokás a lakodalmakon a dió szétszórása. Az ifjú párra diót szórtak, hogy Jupiter a fiatalasszonyt termékenységgel ajándékozza meg.  A dióhintéssel nem csak a főistennek üzentek, hanem az ifjú párnak is jelezték, hogy vége a gyermekkornak, és a házassággal eljött a termékenység ideje. A lehulló diók csengő hangja a házasság sikerét jelezte előre.  A házasulandó fiatalok dióval való meghintését az európai zsidó népszokás is átvette. Erre hagyományosan akkor került sor, amikor a házasulandókat kihirdették.  Persze, termékenység házasságon kívül is előfordulhat. Az így született gyereket német földön a középkorban "diófáról pottyant" gyereknek mondták.  A hazai Luca napi népszokásokban is szerelmi jelképként szerepel a dió. Luca napján a lányok diót kötnek zsebkendőjük sarkába. Karácsony böjtjében ébredés után az ablakban feltörik, és szép lassan eszegetve várják, ki megy az utcán. Ha legény, ő lesz a jövendőbeli. Ha a pasi öregebb a kelleténél, neve a jövendőbelié. El lehet játszogatni ezzel, ha egy faluban él – mondjuk – hetven választható János. Faluszéli leány számára nem alkalmatos a dió, ugyan ki ballag el faluszéli ablak alatt, hacsak a részeges kondás nem?  A magyar nép körében a dió a termékenységen kívül a vele szorosan összefonódó egészség jelképe is, az almával együtt. És a bőségé, gazdagságé. Az alma és a dió a legsötétebb téli napokon a szépség és egészség megidézésére, a rossz távoltartására szolgált. A legsötétebb télben, a karácsonyi reménysugár felvillanásakor az ünnep nem múlhat el dió nélkül. A legszebb diók a karácsonyfát díszítik, a többi pedig a karácsonyi süteményekbe kerül. Mi, magyarok ilyenkor esszük meg éves diófogyasztásunk felét.  A magyar nép, különösen a katolikus vallású többség életében a karácsonyesti, karácsonyéji dióknak különös jelentőségük van. Néprajzi gyűjtésekből ma már világos, hogy nem vallási, hanem annál mélyebben gyökerező népi tudati megnyilvánulásokról van szó, a dióval kapcsolatos ősi hiedelmek továbbéléséről, az elfelejtett természetvallási előírások betartásáról. Azért, hogy a diótermés - és a benne lakozó természeti erő - hozzásegítsen az egészséghez, a boldogsághoz.  A karácsonyesti, dióval kapcsolatos cselekményeknek nincs vallásos jellege, a karácsony népi megünneplésébe olvadt pogány hagyományokról van szó, amelyek szerint a karácsony, mint évkezdő ünnep alkalmával megjósolható, mágikus úton befolyásolható a család sorsa, egészsége, gazdagsága. A dió a karácsonyi vacsora része volt, ebből jósolták meg a családtagok egészségét, betegségét, halálát; mindenkinek osztottak 1-1 vagy 3-3 szemet, és ki-ki a neki jutott diószemek épségéből következtetett jövő esztendei sorsára.  Az elkövetkező év időjárását 12 üres fél dióhéjba tett vízből jósolták meg, a víz elpárolgásának mértékéből következtettek másnap reggel az év 12 hónapjának csapadékmennyiségére.Valahol ez is a jövendőbeli terméssel, a család boldogulásával függött össze.  Ezért jó, ha karácsony éjjelén mindig kéznél van a dió. Amint azt Babits Mihály is megírta, nemcsak jelképi, hanem valóságos értelemben is. Népszokássá vált az éjféli mise előtti, diónyerésért játszott kártyázás. Együtt, az egész család.  De nemcsak karácsony éjjelén, hanem az egész évben hitték és követték a dió egészségteremtő csodáját. Kígyómarás, kolera, golyva ellen év közben azonnal kellett intézkedni, diót kellett ilyenkor enni. Megelőzésként pedig nyakba kötve hordani. És a legbiztosabb megelőzés: már a csecsemő fürdővizébe is diót kellett tenni. Ennyit a magyar nép bölcsességéről, csudás előrelátásáról.  Mert más népek se maradtak le, ha a dióról volt szó. A német népszokásokban is szerepet kapott a dió. A termőképesség jelképe volt, erős szexuális vonatkoztatásokkal. A diót az érzékiséggel, a termékenységgel, a vággyal, a testi szerelemmel összefüggésben emlegették.  Sziléziai német leánykák szokása volt leendő párjuk dióhéj segítségével történő megjóslása. A férjhez menni nagyon kivánkozó leányok vízzel telt tálba dióhéjra illesztett égő gyertyácskákat úsztattak, s azokat a maguk, meg hasonló számú ismerős legények neveire keresztelték el. Abból aztán, hogy mint közelednek egymáshoz a dióhéjak, jósolgatták, hogy ki lesz a férjük. Ha az egymással találkozó gyertyácskák lángjai egészen összeérnek, akkor nem sokára meglesz a lakodalom.  Igen hasonló népszokást jegyzett fel Héjja Béláné a Székelyföldön: "Jön a próbatevés a dióhéjjal. Behozzák a mosóteknőt félig töltve vizzel. Kétfelé nyitott fél dióhéjjakban, melyekből a belét kiszedik, apró cédulákat helyeznek el éspedig a jelenlevő fiuk és lányok neveit irják a cédulákra. A lányok neveit rejtő dióhéjjakat óvatosan berakják a teknő egyik végébe a viz színére, a másik végébé kerülnek a fiuk nevei. Csendesen megmozgatják a teknőt, mire a viz apró hullámai ringatni kezdik a dióhéjjakat, amelyek lassan — kis csónakhoz hasonlóan — elindulnak a viz szinén. így egymás felé közeledik a két csoport. Ha két szembejövő dióhéjj összeütközik, ezeket kikapják a vizbői, elolvassák a rajta levő neveket. A nevek viselői egymáséi lesznek a babona szerint."  Egy karácsonyesti felvidéki tót népszokásban a dió ugyancsak a jövendőbeli megtalálására volt hivatott. Az eladó leányok egy diót törtek meg, a belét kiszedték, s a vacsora alatt minden ételből tesznek egy csöppet az üres dióhéjba; erre a két fél dióhéjat erősen összekötötték, s a vánkosuk alá tették. Így bizonyosan megálmodják, hogy kihez fognak férjhez menni.  Az 1600-as években német vidékeken szokásban volt, hogy egy házasuló parasztlegény diófát ültessen. Ez a szokás francia földön is élt, szinte minden házasságkötéskor diófát ültettek. Svájcban, Bern vidékén ezt azzal egészítették ki, hogy a családban az első fiú házasodásakor a család földbirtokának legmagasabb pontjára ültettek egy diófát, hogy az majd megvédi a családot, a birtokot.  Francia falusi vidékeken népi szokás volt, hogy a konyhában a mennyezetgerendára függesztettek fel egy diós zsákocskát. Bőséget, hosszú életet jelképezett.  A diótörés a cél elérésének példájaként szerepel a német példabeszédekben. Lakodalmakkor szokás volt diót szétszórni a vendégek között, mert az az ifjú párnak szerencsét, termékenységet, szaporaságot hoz. Még inkább, ha a dióval megdobálják az ifjú párt. Gazdag és szegény, szép és csúnya, fiatal és öreg lehetett az ifjú pár, a dió-áldás mindenkire hatott.  Német lakodalmi mulatságokban a legények ilyeneket énekeltek (nagyon szabad fordításban): Diót az ágáról, leányt az anyjától.  Régi német mesék szerint a diót szerelmi jóslatokra használták. Karácsonykor a fiatal szerelmesek két diót dobtak a házi tűzhelybe. Ha a két dió a nagy hőségben egymás mellett marad, házasságuk szilárd lesz.  Osztrák népi jóslás férjhez menendő leányok számára, hogy ha a dióverő botot feldobják a diófára, és az fennakad az ágakon, jövőre esküvő lesz.  Ugyancsak német néphiedelem, hogy ha terhes asszony szedi a diót, termékenysége a diófára is jó hatással lesz, többet fog teremni.  A spanyoloknál régen a dió a termékenység, az egészség és a vágy jelképe volt. Ha egy új házas fiatalasszony azt remélte, hogy lesz még néhány éve az első gyerek érkezése előtt, a lakodalma napján annyi diót kellett, hogy a mellényébe rejtsen, ahány évet remélt. Érdekes módon ez a hiedelem a román népszokásban is élt, talán közös latin gyökereik okán.  Azt tartották a spanyolok, hogy aki egy kosár diót kap ajándékba, az szerencsés lesz. Aki pedig a kalapja alá diólevelet tesz, azt elkerüli a fejfájás.  Viszont a franciáknál nem biztos, hogy szerencsés, aki diót kap. Landes-ban (ez egy francia vidék) ha leánykéréskor az ebéd után egy tál diót szolgáltak fel, az a visszautasítás jele volt.  Egy francia városban, Poitou-ban a házasulandók szokása volt a város főterének diófáját körültáncolni. A termékenységért, a leendő fiatalasszony sok tejéért.  A kínai nyelv jelképrendszerében a dió a kacérkodás, a flört jelképe.  Nemcsak az ember, a diófa is lehet terméketlen. A görög húsvéti népszokások közül kiirthatatlan a diófák megfenyegetése. Karpathosz szigetén minden évben húsvét napján szomorú reggel virrad a diófákra. A helyiek úgy vélik, ha egy diófa nem terem, háromszor meg kell ütni egy fejszével, és rákiáltani: "Krisztus feltámadt, diófa termelj diót, vagy kiváglak!"  Ó, de sok népnél feljegyezték, hogy gyerek születésekor diófát ültettek számára! A bőség, a hosszú élet reményében! Ezért a diófát életfának is nevezik, amint azt Goethénél "Az ifjú Werther sirámai"-ban is olvasni.  Az ókori Rómában a dió az örök ifjúság szimbólumává is vált. Szokás volt, hogy a nősülés előtt álló fiatalember a legénybarátait megajándékozza, közöttük diót szór szét. Ezzel jelzi, hogy számára végetért a fiatalság, mintegy átadja a fiatalságot fiatalabb barátainak, majd azok idővel még tovább.    A fény jelképe, keresztény jelkép A rómaiak a nux (dió) szót a nox (éjszaka) szóval is rokonították, összefüggést találva a dióhéj fekete leve és az éj sötétje között.  A középkor sötétségében a diófa jelentett egy kis fényt a nép körében. Ha a nyári napforduló idején, Szent János napján, amikor a legtöbb a fény, egy diófalombot függesztünk az ajtóra, az ablakra, vagy akár a tehénistállóra, akkor megőrizhetjük a világosságot.  A téli napforduló újabb reményt hozott az emberek életébe. Karácsony előtt két-három nappal az ember észreveszi, hogy a nappalok nem rövidülnek tovább. Valami megváltozott, vagy legalábbis felcsillan egy kis remény. A mostantól újra növekvő fény reménye. Nem véletlen, hogy Krisztus születése is erre lett időzítve. Új élet, új év. Mindent hátrahagyhatunk, ami eddig sötét volt, rossz volt.   Karácsonykor el kell űzni a Gonoszt. Erre a célra rendkívül jó, - a magyar nép körében is szokásban volt régebben, - hogy imádkozás után mézbe mártott dióbelet ettek. No, amikor még ez volt a szokás, nem is volt annyi Gonosz, mint ma.  Heves megyében, Domoszlón még a közelmúltban is szokásban voltak a karácsonyi diók. Kitették a diókat az asztalra, és a legszebb szemeket a háziállatoknak tették félre. Ezután mindenki választott magának egy szem diót, és feltörte. Ha a bele szép és egészséges volt, a következő évben a gazdája is szép és egészséges lesz. Így előre lehetett tudni, kit fog a következő évben betegség kerülgetni, akinek aztán fokozottan vigyázni kellett az egészségére. Természetesen a legszebb szemeket azért kapta a jószág, mert azok adták a család élelmét.  Ugyanezt a népszokást feljegyezték Szécsényben is. A karácsonyi vacsora után mindenki tört egy-egy szem diót, és az akkori szokás szerint, akinek egészséges dió jutott, az arra számíthatott, hogy egészséges lesz egész évben.  A karácsonyi dióevés szinte az egész magyar nyelvterületen ismert. Az egészséges dió egészséget, a rossz dió betegséget jósolt.  Karácsonykor különféle magyarázattal szokás volt a diódobálás a sarkokba. Egerszegen keresztet vetettek, majd az „Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek” fohásszal dobták a négy sarokba a diót. Nyitragerencséren még emellett azt is mondták: „Édes angyalkáim megajándékoztatok erővel egészséggel, én megajándékozlak egy-egy dióval.”  Jelképi értelme volt a diónak Erdélyben is, amint Kövi Pál írta az "Erdélyi lakomá"-ban: "Külön tiszteletnek örvend a fája, lombja, gyümölcse, a tisztaságnak és maradandóságnak a jelképe."  És a szomszéd népeknél? Szinte ugyanúgy. Nyugat-Szerbiában a falvakban a családfő kötelessége volt karácsony reggelén egy szem dió feltörése. Ha a dió egészséges volt, nem volt semmi baj. De ha rossz volt, az bajt jelentett a családfőre és rajta keresztül a családjára. Persze, a baj nem volt végzetes, mert amennyi férges, feketebelű, aszott belű dió Szerbiában terem, ma már alig akadna egészséges családfő. Hanem az egészséget meg kellett váltani. Háromszor kellett körülmenni - tessék elképzelni, a karácsonyi nagy hóban, - a házon, és közben imádságot vagy varázspraktikák szövegét kellett mondogatni, mindegy, mit, és akkor nem volt baj.  A dió fontos ókeresztény jelkép volt. A zöld burok az ember húsának felel meg, a dióhéj a csontjának. Az édes dióbél a lelket jelképezi, a dióbél olaja pedig a fény forrása, vagyis a tudás jelképe.  Szent Ágostonnak, a nagy egyházi férfinak és hittudósnak tulajdonítják a következő hasonlatot: A zöld burok keserűsége az Úr szenvedését fejezi ki. A fás dióhéj Krisztus keresztfája, és belül az édes mag, a dióbél maga Krisztus, az élet.  Ugyancsak Szent Ágoston volt, aki a diót az emberekhez is hasonlította. Jelképi értelemben a zöld burok az emberi húst, a kemény héj a csontokat, a dióbél pedig a lelket jelenti.  A pravoszláv egyházban a karácsonyesti első csillag feljövetele - a betlehemi csillagot jelképező első csillag megjelenése - jelzi a sötétség végét, a böjt végét. Ekkor lehet az első ételt elfogyasztani, ami nem is lehet más, mint a hagyományos orosz csemege, a szocsivo néven ismert diós kása.  A karácsonyi dió-ajándékozást nem más, mint maga Luther Márton emelte ki a népszokások közül, és fejlesztette általános szokássá. Ő maga rendszeresen ajándékozott diót és almát a gyerekeknek, hogy Jézus születése minél emlékezetesebb legyen számukra. Az alma és a dió - jelképes értelemben - Krisztusra utalt, aki elhoz az embereknek minden jót.  Luther Márton egyébként gyerekkora óta nagyon szerette a diót. Rendkívül szigorú szülei voltak, amikor egyszer az anyja a kis Martin iskolatáskájában egy diót talált, úgy megverte, hogy másnap véraláfutással ment iskolába. De a dió szeretete nem verhető ki az emberből. Amikor a kis Martinból a nagy Luther Márton lett, inkább ideológiát körített a dió köré, minthogy lemondott volna róla.  Persze, nem Luther tette a diót keresztény jelképpé, láttuk, a kezdetektől az volt. De Luther esetét a dióval a kortársak megjegyezték, mert a németeknél annyi Luther-hívő van, Worms-ban ma is tudnak róla. Egy helyi cukrászat, Schmerkerék, vérszínű szilvapürébe ágyazott dióbelet tartalmazó pralinét készítenek manapság is, amit a képen látható, könyv alakú dobozban árusítanak, Luther-diók néven. Ez a doboz nemcsak édességtartó, hanem tényleg könyv is, szerepel benne egy leírás Luther életéről, egy korabeli német térkép, és Luthernek a Worms-i birodalmi gyűlésben 1521-ben elmondott imája is.  Tisztelt műértő Kollégám, keveset járunk múzeumba. Ezért nem köztudott, hogy Mária és a kis Jézus ábrázolása gyakran jelképes dió-ábrázolással jár együtt. Múzeumlátogatásra ajánlom, ha arra jár, Franciaországban a Rennes-i szépművészeti múzeumban a következő képet, valamint Berlinben a Staatliche Museen-ben a Dürer-képet.     Az első kép Maarten van Heemskerck műve. Címe: Szent Lukács a Madonnát festi. A képen minden részletnek allegórikus, vallási jelkép-értelme van. A diónak is, ami megtört állapotban a Kisded lába mellett hever! (A mellékelt képen nem látszik eléggé, ezért nézzük meg az eredetit.)  De a láthatóságnál lényegesebb kérdés, hogy miért van dió a Kisded lábánál. Azért, mert a néphit szerint a három királyok, a napkeleti bölcsek vittek neki. (Mi mást is vihettek volna neki, ezzel bizonyították, hogy valóban bölcsek voltak.)  Albrecht Dürer 1506-os képén a dió félbevágott állapotban, a Szűz Mária feje fölé emelt koszorúban (vagy koronában?) látható.  Szakértői magyarázat szerint itt más a jelképi értelem, a dió magának Krisztusnak a szimbóluma.  Göncző Sándor református lelkész szerint is a dió Krisztus-jelkép. Mária méhében levő Jézust, valamint a sziklasírban nyugvó Jézust jelképezi.  Ugyancsak hazai jelkép-értelmezés szerint a dió az isteni szándék kifürkészhetetlenségét testesíti meg – belseje kiismerhetetlen, rejtélyes.  Szóval, magyarázni sokféleképp lehet.  Német forrás szerint legrégebben szárnyakat láttak a dióbél alakjában. Később a keresztény hitvilággal kapcsolták össze. Krisztus a dióbél, a dióhéj pedig Mária öle. Német festők és költők éltek ezzel a hasonlattal. A karácsonyi diótörés Krisztus születésének emléke.  Teológusok manapság is a diófát a kereszténység jelképeként ábrázolják. És ugyanarról a tőről nőtt ikerfáját pedig a zsidó vallás jelképeként, a jobboldali képi szimbolika alapján. A két vallás közös tőről fakad. És bár már az alapjuknál elkülönültek, párhuzamosan fejlődtek, terebélyesedtek.  A dióhéj pedig közös csónakjuk, amelyben ha tetszik, ha nem, együtt kell hajózniuk.  A kép a zsidó-keresztény párbeszéd szükségességének illusztrációja.  Ha a zsidókról beszélünk, a mohamedánokról is mindig beszélnünk kell. Különben nem vagyunk korrektek.  A dió a mohamedán vallás jelképe is.  Szufi, az egyik legelső Korán-magyarázó szerint a dió az iszlám vallást jelképezi. A héja a vallási törvényeknek, a Sariának a jelképe, amely összefogja a vallást. A dió bele a Tariqa, olaja pedig, ami bár láthatatlan, de mégis mindenhol jelen van a dióban, a Haqiqa.  Vagyis, a dióbél a héj nélkül nem nő meg, és viszont, a dió héjának se célja, se értelme a bél nélkül. A Saria a Tariqa nélkül olyan, mint a test lélek nélkül, és viszont, a Tariqa a Saria nélkül nem kap védelmet, nem is létezhet nélküle. Egyik is, másik is teljesen nélkülözhetetlen.
	A bölcsesség jelképe A diófa a bölcsesség jelképe is. A hatalmas, öreg diófa alatt úgy érezzük, derűs bölcsességgel néz - és segít - bennünket. Mosolyog rajtunk, de megért bennünket. Az ő dimenziói azonban mások. Méretben is, időben is messze meghalad minket.  Százszor előbb itt volt már a Földön, mint amióta az első előemberek megjelentek. Neki van ideje, túlél minket.  Érzik ezt az emberek is, és jóindulatú tisztelettel közelednek hozzá.  Jobbra egy angol fotós illusztrálja a dióbél és az emberi agy hasonlatosságát. (A felvétel dióbélről készült, és képszerkesztés eredménye.)  Az emberi aggyal való összehasonlítás az ógörögök tudományosságáig nyúlik vissza. A rómaiak a dió görög nevét, Karyát a Kara, fej szóból származtatták, - annak a hasonlatnak alapján, hogy a dióhéjban mint koponyában belül található az agyvelő-formájú dióbél, - és így rejtett bölcsességet szimbolizált.   A dióban - régóta, sok népnél - az emberi agyat ismerték fel.   A csonthéj a koponya, a vékony bélhártya az agyhártya, a dióbél barázdái az agytekervények. Az ember legnemesebb szervét azonosították a legfinomabb csemegével, és általános hiedelemmé vált, hogy a dióbél a legtöbb agyi betegség gyógyítására jó. A reneszánsz korban ez a hiedelem csaknem tudományos magaslatokig emelkedett.   Tisztelt Kollégám, sem Ön, sem én nem vagyunk boncmesterek. Már akkor is majdnem rosszul lettünk, amikor tanulmányaink során végig kellett néznünk egy kutya teljes felboncolását.  Van, aki a boncolást megteszi helyettünk, nekünk csak a képeket kell végignéznünk, és csak csodálkoznunk kell. Hogy valóban mennyire azonos a dió az ember fejével, kívül-belül. Minden metszetében.       És milyen a részeges ember agya? Erről mindannyian sokat tudnánk mesélni, de illusztrálni nem tudnánk. Megtette helyettünk egy francia orvos, aki a dióbél példáján mutatta be. Az első dióbél ivott egész életében, a második pedig egészségesen élt. Nahát, ennek egészen ember formája van! De az agya hiányzik.   A tudást, a bölcsességet - látjuk - nem az almánál, hanem a diónál kell keresnünk. Az emberiség legelső tévedése az volt, amikor Ádám és Éva az almafát vélte a Tudás fájának. Ez volt az eredendő bűn, a tudatlanság. Az, hogy ősszüleink nem ismerték fel, hogy a diófa a Tudás fája. A következményeket azóta is nyögjük. Nem volt elég a Paradicsomból való kiűzetés, ráadásul még arcunk verejtékével is dolgoznunk kell.   Bár, lehet, nem Éva hibázott, - tudjuk, a nők nem tévednek, - hanem a Biblia 4. századbeli fordítói, akik héberről latinra fordították. Szántó T. Gábortól tudjuk, hogy az eredeti, héber nyelvű Bibliában szó se volt almáról, csak gyümölcsről. A 4. századi, latin nyelvű Vulgata említ először almát. Akár dió is lehetett, amint arról Zulema Aimar egy könyvet is írt "Egy dióval kezdődött" címmel.   A picike dió magjában ott rejtőzik a hatalmas fa lehetősége, és a mi picike agyunkban is a hatalmas tudásé. Mint ahogy a diófának emberöltő kell, hogy bőven termőre forduljon, úgy a kisgyerekből is évtizedek múlva lesz értelmes felnőtt. A dió a jövendő nemzedékbe vetett hitet is jelképezi. A karácsonyfára kötött aranydió a jövő fénylő bölcsességét is ígéri nekünk.   Tisztelt olvasó Kollégám, lassan a dióskönyv végére érünk, és Ön végig hűségesen velem tartott. Már tele van a fejünk diós ismeretekkel.  Most kell egy pillanatra megállnunk, és megnéznünk magunkat. Két tükörrel, mert eggyel nem látjuk a fejünket hátulról. Így néz-e ki?   Ha igen, már elég diós ismeretet vettünk magunkba. Ha nem, még tovább kell kutatnunk, tanulnunk a diót. Elkeserednünk nem kell, mint a következő képen látható tudásvágyó Kollégánk, mert lehet, hogy kívülről még nem látszik, de a fejünk már tele van dióval.   Szóval, tanuljuk csak tovább a diót. De addig is óvnunk kell agyunkat. Például védősisakkal.   A nehéz kérdést nálunk is és több más nyelven is kemény diónak mondják. A kérdésre a válasz a dió belében van, de csak a kitartó ember jut hozzá. És miben foglaljuk össze röviden - fontos - mondanivalónkat? Természetesen dióhéjban. Aki nem tudja dióhéjban elmondani, annak nincs is fontos mondanivalója.  Goethe idézi a bölcs népi mondást: „Isten diót adott, de nem törte föl.”  Azt mindenkinek magának kell feltörnie. Hogy is írta K. Magyar Jenő? "Ahogy magamnak megfogalmaztam: föl kell törni a diót! Föl akartam törni a diót. A dió: az igazság. Az igazság ott van belül, és nekem meg kell ismernem. Az a hivatásom, hogy föltörjem a diót, megnézzem, mi van belül."  Mások is így vannak ezzel, ha nem is tudják ugyanilyen szépen megfogalmazni. Más is fel akarja törni a kemény diót. Például a szőke nő is.   A nehéz kérdés megoldásához több ember együttes szellemi erőfeszítése kell, egy gyenge nő nem elég. Valahogy így:   Szóval, ezt hívják brain-stormingnak.  Ami szabadon fordítható magyarra. Jelentései:  Majd mi, férfiak, megoldjuk, amit egy nő nem tud. Kell egy csapat, mert végre találtunk egy méltó ellenfelet. Küzdjünk! Addig se kell dolgoznunk.   A halál jelképe Mottó:  "Sous un noyer, garde toi de te coucher!"  (Vigyázz, diófa alatt el ne aludj!)  (francia közmondás) A dióhéj zártsága a halál jelképe is. A diófa mint halál-jelkép pedig a fa által kibocsátott, fűre-fára, rovarokra halálos vegyszer hatásából eredeztethető.  A rómaiaknál a diófa nem kapott egyértelműen pozitív szerepet. Az igaz, hogy a diót mint a termékenység szimbólumát vették át a görög szimbolikából (Artemis helyébe Dianát helyettesítve), és a dió úgy a házassági, mint a templomi szertartásoknak is kelléke volt, de több latin szerző is ártó, megbabonázó tulajdonságot tulajdonít a diónak.  Ugyanakkor a Kara (Karya) szót Kháronnal, az alvilág hajósával rokonítva azt állítják, hogy a diófa Kháronnak, rajta keresztül az alvilágnak szentelt fa.  Már a régi rómaiak is mondták, hogy a dió (nux) sötét-fekete leve miatt "sógorságban van" az éjszakával (nox).  És a halállal. Carya legendája óta tudjuk, hogy a halott Caryát az istenek diófává változtatták, a diófa élete a halott Caryát rejti.  Az ősi szláv hiedelemvilágban a diófa a földalatti világ fája volt, a boszorkányoké, a gonosz szellemeké. Óvatosan kellett közeledni hozzá. Nem volt szabad kivágni, mert aki baltát emelt a diófára, azt a szellemek halállal büntették. Ezért soha nem ültettek diófát közvetlenül a lakóház elé. Egyszer úgyis ki kell vágni, nehogy akkor érje baj a ház lakóit. Aki halálos beteg volt, azt azzal a kifejezéssel illették, hogy "húzza a diófagyökér".  Európa egyes vidékein ma is tartja magát a mondás, hogy "diófa alatt ne aludjunk el", mert kipárolgásától egészen kábák leszünk, ha felébredünk. Ha felébredünk!  Kasztíliában és Asturiasban úgy tartják a spanyolok, hogy a diófa gyökere alatti vizek veszélyesek. Golyvát hoznak, főleg a gyerekekre.  A francia néphit szerint nemcsak az emberekre, a háziállatokra is káros lehet a diófa. Különösen az veszélyes, ha a diófa gyökere az istálló alá hatol, mert betegséget hoz az állatokra.  És sűrű lombja, friss, hűvös illata tüdőgyulladást vagy akármilyen más tüdőbetegséget hoz ránk, ha alatta alszunk. Sőt, a fa közelében termő egyéb növényekre is vészt hoz, azokat is megbetegíti.  Leveleinek főzete az asszonyoknál vetélést idéz elő, és terméketlenné teszi őket.  Nagy hatással van tehát ránk a diófa. Amennyi jót tudunk róla, ugyanannyi rosszat is.  Hogyan igazodjunk el ebben a nagy ellentmondásban?  Szerintem Carlos Mendoza kitűnő művét kell alapul vennünk, amit a diófa szimbolikájáról írt. Ő idézi De Gubernatist: "Mitologikus különbséget állapíthatunk meg a dió és a diófa között: a diónak többé-kevésbé a kedvező tulajdonságait értékeljük, a bőséget, a termékenységet. A diófát ellenben baljós, végzetes fának, a boszorkányok kedvenc fájának tartjuk."  A dió a halál jelképeként a segítségünkre is lehet. Abban, hogy ne féljünk a holtaktól. Valószínű, szláv hatásra, de a magyar népben is mélyen gyökerezik az a szokás, - mindenesetre néprajzosok az ország szinte teljes területéről feljegyezték, - hogy az új év elején, vagyis gyakorlatilag karácsonykor a lakószoba négy sarkába diót kell dobálni. Ilyenkor jönnek elő ugyanis a halottak, akiket a legfinomabb csemegével, a dióval kell kiengesztelni, hogy az értük hozott dióáldozatot fogadják el, ne bántsanak, hagyjanak békén minket.  A délszláv, szerb kultúrkörben ez a szokás annyiban más, hogy a négy diót amikor a sarokba dobták, nem volt szabad, hogy a szobában bárkit is eltaláljon. Mert az meg fog halni.  Ebbe a szokáskörbe tartozik, hogy karácsonykor az éjféli miséig tiltott a dióevés. Aki ezt a tilalmat nem tartja be, az daganatot kap.  Vagy nem. Mert másik hazai népszokás szerint általános volt a karácsonyi vacsorára felszolgált dió. Jóslás jelleggel. Mert akinek a karácsonyi vacsorán férges dió jutott, a következő évben meghalt.  Vagy nem.  A dió bezártságát az önzéssel is összefüggésbe hozták.  A diófa megbabonázó hatását magunk is kipróbálhatjuk, ha dióéréskor leülünk alája. Ilyenkor ha az ölünkbe pottyan egy dió, addig nem tudunk felkelni, amíg az ölünkben van.  Azért ne keseredjünk el, ha a diófa babonáját érezzük. A franciák azt is tudják, hogy a diófa ördögi varázsát háromféleképpen is meg lehet törni.  Lehántani egy darabot a kérgéből. Letörni egy ágát. Egy kővel megdobni a törzsét. Ez mind hatásos.  A jelképek persze attól függnek, honnan nézzük őket. A diófát, a halál jelképét nézhetjük akár Indiából is, és onnan egészen mást látunk. A világ - hiába globalizálódik - nem egységes. India például egészen más. Ennek a régi civilizációnak bölcsebb a hiedelemvilága. A diófa ott nem a halál, hanem a hosszú élet jelképe. Hiába, az indiai kultúra többezer évvel előzi meg a miénket, ők tudják jobban.  És az ógörögök. Mert szerintük a diófa nemcsak a halál, hanem az újjászületés jelképe is. Az eleuziszi misztériumjátékok témája volt Perzephone istennő története, a diófa az ő jelképe volt. A téli félévben a föld alatt, a pokolban élt, és minden tavasszal újjászületett.  A halálból való megmenekülés jelképe is a dió, pontosabban a dióhéj.  Egy régi, szláv legenda szerint egyszer olyan özönvíz borította el a földet, hogy szinte mindenki belepusztult. Csak az Isten által kiválasztott igazak maradtak meg, akik egy-egy dióhéj-csónaknak köszönhették, hogy nem fulladtak vízbe. Lám, az igazi igazaknak milyen kevés elég!  És mit csináljon az, aki nem akar meghalni? Francia vidéken már erre a kérdésre is van válasz. Akasszon a mennyezetgerendára egy kosár diót. Garantált lesz a hosszú élete, és a dió egyben a gazdagságot is megadja.  És mit csináljon az, aki nem akar meghalni, de mégis meghal? Török vidéken már erre a kérdésre is van válasz. Rendeljen időben diófából készült sírfeliratot, majd nyugodjon békében.      Közmondások, népi bölcsességek Régi magyar népi bölcsesség, 1691-ben jegyezték fel:  "Igen feltötte az Orbán süvegét, mintha már mind a diófáig övé volna."  És még ma is érvényes.  Láttuk, a németek szokásaiban, hiedelemvilágában a diófának komoly elismertsége van. De a németek - mint tudjuk - tudnak kevésbé fennköltek is lenni. Egy durva német közmondás együtt említi a szamarat, az asszonyt és a diófát. Hogy mi a közös bennük? Mindhármat verni kell, ha az ember eredményt akar elérni. Persze ezt csak a németek mondják.  Tévedtem a németeket illetően, megkövetem őket. Mert azóta előkerült a mondás latin eredetije: "Nux, asinus, mulier verbere opus habent", és az angol megfelelője: "The things you beat number three: your wife, your dog and your walnut tree".  Kéretik pontosan fordítani, és annak megfelelően eljárni.  A korzikaiak másként látják az asszonyt. Közmondásuk szerint az asszony olyan, mint egy dió. Legkívül húsos, de egy csöppet csípős. A felszín alatt zárt, kemény. De aki ért hozzá, hogy megnyissa, annak lágy szívet, finomságot ad.  Naszreddin Hodzsa az 1300-as évek bölcs és egyben jó humorú kisázsiai népi hőse volt. Három fiú jött Hodzsához egy zsák dióval, és így szólt: -Osszad szét közöttünk ezt a diót úgy, mintha Isten osztaná! Hodzsa erre az egyiknek egyetlen szemet, a másiknak egy marékra való diót adott, a harmadiknak pedig mind, ami a zsákban maradt. (Isten - vagy Allah, most nem tudom pontosan, melyik - nem egyenlően mér.)  A magyar nép is jósolt a diófából. Sopronban és környékén úgy tarják, "Luca napján ha megverik a diófát, következő évben jó termés lesz". Másutt meg: "Ha Sarolta napján (július 5.) esik, nem lesz diótermés."  Marokkói arab közmondás: "Akinek diófái vannak, az gazdag."  Francia közmondás: "Á la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix". - Szent Keresztkor (szeptember 14) szedd fel az almádat és verd meg a diófádat.  Ujgur közmondás: "Egy zsák dióra öklömnyi kő elég."  Német közmondás: "Muss ist eine harte Nuss!" - A szükség kemény dió.  Közmondás Közép-Ázsiából: "Aki a diófa virágát meglátja, meghal."  A diófa lassú növekedését, hosszú életét közmondások is tanúsítják. Szkopeloszon, egy görög szigeten ismeretes egy mondás, miszerint aki diófát ültet, akkor fog meghalni, amikor diófája "meglátja" a tengert. Hát, igen, egy kis szigetről könnyű meglátni a tengert. A diófa és a halál közti összefüggést a hollandok egész egyszerűen fejezik ki közmondásukban: "Boompje groot, plantertje dood." Vagyis, mire a fa megnő, ültetője meghal.  Dióval kapcsolatos találós kérdések gyerekeknek:   A felülmúlhatatlan filozófus, Nietzsche is alkotott egy dióval kapcsolatos, filozófiai mélységű mondást: "A lét burkának értékelése nélkül diónk üres marad." Amint az ábra mutatja.   A dió a gazdagság jelképe is.  Egy középkori bajor monda szerint élt Nürnbergben - amikor Nürnberg még csak a várból állott - egy Kasper nevű paraszt, aki előtt egyszer bezárták este a várkaput, mert későn ért haza. (Hogy miért, arról eltérnek a változatok, vagy azért, mert olyan szorgalmasan kapálgatta a fokhagymáit, hogy ráesteledett, vagy azért, mert annyira berúgott, hogy nem tudta, mikor kell hazamenni.) A lényeg az, hogy a várkapun kívül, a diófa alatt feküdt le aludni. Ekkor valahogy hozzájutott egy zsák dióhoz. (Vagy maga szedte, vagy egy ismeretlen vadásztól kapta, aki megígérte, hogy gazdaggá teszi.) Mindegy is, reggel a zsák dióval ébredt. És amikor belenézett a zsákba, látta, hogy a diók mind arannyá változtak.  Nem is mondta el senkinek az esetet, csak a feleségének. És félretették a zsák aranyat, jó lesz az majd később. De a feleségnek néha pénzre volt szüksége. (Istenem, megesik ez minden családban.) És néha egy-egy szem aranydiót eladott a nürnbergi ékszerésznek.  A végét már ismerjük. Kasper továbbra is szorgalmasan kapálgathatta fokhagymáit, mert a gazdagságból semmi se maradt.  Megpróbáltam a mondának utánajárni, de a nürnbergi vár körül olyan flancos, puccos város épült, hogy már nem laknak benne parasztok. Diófa sincs a várkapu közelében, de ha lenne, se aludhattam volna alatta, olyan átható, hideg eső esett, amikor ott jártam.  Ha Nürnbergben nem is, de a közeli községekben előfordul egy-egy diófa. Tisztelt kincskereső Kollégám kipróbálhatja, hátha hozzájuthat valamelyiknél egy zsák dióhoz. De a feleségének ne szóljon!    Védikus tanok Most már, hogy minden vallás tanai szabadon terjeszthetők Magyarországon, akár hivatali jóváhagyással, akár anélkül, nem mulaszthatjuk el, hogy ne szóljunk a dióról, mint a védikus tanok alanyáról.  Anélkül, hogy a világ keletkezésének védikus módjába belemennék, - mert a világ annyiféleképpen keletkezett, ahányan elgondolkoztak rajta, - a tojás, az istenanya, a vizek forrása és egyéb fontos kérdések után rögtön a dió következik, mert - mint Észak-Indiában is megfigyelték, a diófa a vizek kísérőnövénye. És termése oly csodás, hogy arra filozófiát lehet építeni. Meg is tették.  Szóval, Shiva felsőbb tudata, Watuka Raja Bhairava szerette a diót. (Persze, ezt én rövidítem ennyire, mert a végeérhetetlen keletkezéstörténet leírása meghaladja időbeli korlátaimat, talán majd a reinkarnációm után.) Tőle ered a Himalájában máig követett gyakorlat, hogy a diót, ha csíráztatni akarják, előbb hosszasan áztatják vízben. Tizenegy napig. Nem mindegy, mikor, Shivaratritól Tilashtamiig. Ekkor nyeri vissza életerejét. De ez nem ilyen egyszerű, mindennek bonyolult teológiai magyarázata van, amit nem tudok felfogni. Szerepel benne a víz mint éltető elem, a víz mint a szerelem szubsztanciája, a Földanya, valamint az eljövendő generációk.  Védikus vallásos filozófiája is van a diónak. A diótermés négy egyforma, egyenértékű részből összetett egység. Lerajzolva kör vagy elliptikus formát képez. A tökéletességet jelképezi, akár a négyes számot, akár a köralakot nézzük. A dióbél négy negyedének filozófiai nevei: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda. Mind a négy negyednek egyformán fontos szellemi jelentése van, a Sat -Chit- Anandát és a Svaroopát jelentik. Az előbbinek upaniszhadikus jelentése van, az utóbbinak pedig shaivisztikus.  Világos.  Tehát, és ez a lényeg, a dió a Shiva-elméletben, a megjelenésben a Mag megnyilvánulása.  Gondoltuk volna?  És itt értünk el a Lingamhoz, amit a stilizált dióhoz hasonlóan ellipszis-alakban ábrázolnak. A Lingam a hindu templomokban Shiva jelképe, de gondolatban a teremtő férfierőé. De nem szabad falloszként megjeleníteni, hanem férfit jelentő jelként, jelzésként, az örök teremtő csíraként, férfinemként, és mindezek következményeként kell rá gondolnunk, különösen a női nemet megjelenítő Yonival összefüggésben.  És most tartunk ott, mint Móricka, akinek mindenről ugyanaz jut az eszébe, pedig nem is a hindu vallást tanulmányozta.  Az elliptikus Lingam az Abszolút Shiva Örök Magja, és a dió ennek a magnak a manifesztálódása.  Ezt jól jegyezzük meg, ha Indiában meg akarjuk értetni magunkat.  A Védákban sok szó esik a dió két lebenyének és az emberi agynak a hasonlatosságáról. De ez a téma már unásig ismert más kultúrkörökből is. Most csak annyit tennék hozzá, hogy mindkét lebeny Purushából és Prakritiből áll.  Csak hogy tudjuk.  Azt is írják a Tantrákban, hogy a dióbél négy negyede a negyedkört adja ki, kapcsolatban van a Parama-tattvával, a Shaiva Darshanával és a Mula Binduval.  De ez már messzire vezet.    Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek A diófa soha nem volt közömbös az ember számára. Időnként, helyenként jó véleménnyel voltak róla, máskor, máshol pedig rossz hírét keltették.  A természetvallások, a mágiák (a kettő között pontos határt se lehet vonni) mindig is foglalkoztak a diófával. Kedvező vagy baljós (de sohasem közömbös) jeleket fedeztek fel a diófában. Egyes korokban jó hírnévnek örvendett, máskor inkább féltek tőle.  A görögök jó véleményen vannak a diófáról. A görög népi hiedelem szerint a diófa különös, tisztán látó képességgel ruházza fel az alatta alvót. Álmában megálmodja a jövőt, és felébredve prófétálhat is belőle.  Azt a praktikát pedig már francia vidékeken is ismerik, hogy a diófa segítségével befolyásolni tudjuk a jövőt, számunkra kedvező irányban. De ez a lehetőség csak a legrövidebb éjszakán, Szent Ivánkor áll fenn.  Szent Iván éjjelén szedjünk néhány diófa-hajtást. Akasszuk fel ajtónk, ablakunk fölé, és a diófahajtás megvéd minden betegségtől. Ugyanez vonatkozik kedvenc háziállatainkra is. Ne csak a tehénistálló, a juhhodály, a disznóól fölé akasszunk ilyenkor diófagallyat, hanem a kutyaház bejáratához is.  És még egy praktika a Szent Iván éji diófalevéllel, amit akár tisztelt Kollégám is kipróbálhat: Még az éjszaka folyamán rakjon diófalevelet a kiszemelt, kedves személy bal cipőjébe. Figyelje meg a hatást, ami nem fog elmaradni!  A kelták papjai, a druidák pedig egyenesen olyan fontosnak tartották a diófát, hogy tavasszal is, ősszel is beillesztették a fanaptárukba.  Szicíliában egy időben szokás volt dióval a zsebben járni-kelni. Nem tartalék-élelemként, hanem a boszorkányságoktól megvédő varázsszerként. Nemcsak a váratlan boszorkányság ellen volt hatásos a néhány szem dió, hanem sikert hozott gazdájára, és a lázát is megszüntette. Olasz népmesékben többször is szerencsét hozó talizmánként szerepel a dió.  Északolasz vidéken, Piemontban egy időben szokás volt dióolaj-mécsessel járni a karácsonyi misére. A dió olaja nemcsak az éjféli misén hozott fényt, hanem a mécses gazdáját a következő évre megvédte a megvakulástól.  Németországban létezik a Babonaságok Kézikönyve. Én nem ismerem, nem olvastam, csak hallottam róla. A kézikönyvben tudtunkra adják, hogyan lehet leendő párunkkal a hűség, az összetartozás próbáját előre megejteni. Ajánlom tisztelt Kollégámnak is. Legjobb Újévkor.  Tehát egy dió félbenyitott két dióhéját egyszerre kell vízre bocsátani, akár az asztal közepén, egy tál vízben. Ha van a karácsonyfáról maradt gyertyacsonkunk, a dióhéjakba ragasztva látványosabb a jóslat. Ha a két dióhéj a vizen úszva közel marad egymáshoz, az összetartozás szoros lesz később is. Ha nem, nem. Jobb előre tudni.   Másik próbája is van az összetartozásnak, amit szintén a német kultúrkörben próbáltak ki. Két egész diót kell egymás mellé helyezni a tűzbe. Ha a nagy hőségben zárva maradnak, úgy égnek el, hogy más számára nem nyílnak meg, akkor a házasság biztos lesz. Ellenben ha szétnyílik egyik vagy másik, előre lehet tudni, hogy melyikük fog kifelé megnyílni. Különösen meggondolandó a házasság akkor, ha a dió hangos durranással roppan szét. Erre mások is felfigyelnek, jobb a nyilvános botrányt megelőzni.  Bármi mást, akár jelentéktelenebb ügyek kimenetelét is megjósolhatjuk a diókkal. Csak egy kosár dió kell, abból véletlenszerűen válasszunk egyet, és törjük meg. Ha a bele szép, egészséges, bízhatunk a kedvező fordulatban. Ha beteg, ráncos, férges, akkor az általunk óhajtott ügy kimenetele is olyan lesz.  De van egy ötletem. Addig folytassuk a diók tördösgetését, amíg eredményt nem érünk el. Így kézbe vehetjük, aktívan alakíthatjuk sorsunkat.   Amióta pedig életünkben oly fontossá lettek a természettudományok, a diófával kapcsolatos népi hiedelem azokat se kerülheti el.  Természettudományos megalapozottságú korunkban sokan tudni vélik, hogy a diófa természetes villámhárítóként szolgál a ház körül. Azt mondják, a diólevél kilehelt aromás illatanyagai védőburkot vonnak a diófa köré, amin nem hat át a villám. Ezért is zöldell annyi diófa a vidéki házak és szérűskertek mellett, főleg Olaszországban.  Az előző fejezet után itt egy újabb iskolásgyerek rajza Olaszországból. Azt ábrázolja, amit most írtam.   De ne higgyük, hogy csak az olasz iskolásgyerekek hiszik így. Régi német hiedelem, hogy a diófa elűzi a vihart. De nem az élő, hanem a tűzhelyre rakott diófahasáb füstje. Nem is akármelyik diófahasábé, hanem csak a húsvétkor egyszer már tűzre tett, de el nem égett, csak megszenesedett diófa hasábja. Egy próbát megér, ha jön a nyári vihar.  A diófa arra is jó, hogy megjósoljuk, mikor lesz vége a világnak. Mert annak vége lesz, egyszerűen azért, mert ez az egész így már tényleg nem mehet tovább.  A világ közeli elpusztulásába vetett hitet népszerű jóskönyvek, egyebek között a Szibilla-könyvek máig hatóan erősítették. Ezek szerint a világ végének előjelei: a diófa levele akkora lesz, mint a cseresznyéé, a csillagok rendje megbomlik, a nők dohányoznak, hajukat lenyírják, nadrágban járnak, a gyermekek gyűlölik szüleiket s fordítva.  Most már tehát nagyon vigyázzunk, mert már a csillagok rendje is megbomlott, nem beszélve a nők nadrágjáról és a többiről! Figyeljük, tisztelt Kollégám, no, nem a nők nadrágját, hanem a diófa levelét. Mert már egyedül csak ebben bízhatunk, a többi már, sajnos, megvan.

	VERSEK
	Alelga: Dióhéj  ez vagyok csupán  egy odvas fán  halott burok  szavakba öntött  visszhangok között  egy süket száj  szólni nem tudó  mondanivaló
	Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson  A fa névtelen gyökereinek ajánlom  Kint a szőlőnkben, emlékszem rája,  deszka kunyhónk előtt állott  öregapám diófája.  Ha vihar támadt - szőlőkötözéskor -  dörgött az ég, csattant a villám,  füstölt az úton a felpaskolt por,  ahogy végigverte a dörgő esőostor,  bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem,  miként robognak a felhők az égen.  Nagyapám a fát leste.  Vajon, elbír-e a széllel?  Recsegett, ropogott öreg teste,  a szél a gallyakat csomósan tépte,  hullott a zöld dió áldott termése,  mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta:  de győzte a vihart öregapám konok,  törzsekopott diófája.  Csak a gyökér kitartson!...  Még ma is hallom,  motyogott nagyapám,  s nem lesz baj, gyerek!  Dió lehullhat,  új tavasszal terem az ág újat,  ág is nő a letépett helyére,  de ha a gyökér nem bírná tovább,  a diófának, kisunokám, vége!  Most is vihar, szél tépi, rázza,  de állja a vihart Árpád vezér  ezeréves, öreg diófája!  Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek,  tapadnak a földre, hogy termés legyen,  az örök magyar szőlőhegyen,  hogy élni tudjon: dió, levél, ágak...  ... Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának!  Lehull ezer dió, millió lesz holnap,  letörhet száz ág, ezer nő helyére,  s ha csupán a csonka törzs marad,  ha új tavasz zsendül, kifakad!  uram, csak te lássad,  hogy ezen a véres, küzdelmes harcon  a gyökér kitartson!  A g y ö k é r kitartson!
	Ádám Tamás: Elhagyott diófa  Csodálkozom  itt hagytad  kedvenc diófád  mikor  kibuggyant a zöld  tudom télen  fenyegettek  a meztelen ágak  és féltél  hogy magához rántanak  a gyökerek  kezedről még  le sem kopott  a barna folt  kötényedben  még ott van  az érett dió íze  utánad szárad majd  s árván hullik  utolsó könnye
	Babits Mihály: Dzsungel-idill  Jer ki, kedves, az esőtől minden újra friss.  Láttad, hogy kinyilt a másik georgina is?  Ne nevess! Csak pár szál virág tipeg körülünk:  de legalább mindeniknek külön örülünk.  Hajdan rengetegbe vágytam, legiónyi vén  góliát fa sürüjébe, kicsi Dávid én.  Érzéssel fújtam tanítóm csitri dallamát:  »Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át!«  De ma lásd, oly rémes erdő zaját hallgatom,  s ennen életem mögöttem olyan vak vadon!  Éjjel is magába húz egy ingó sűrüség,  hol az ijedt álom jár és zsombékokra lép.  Jer hát, jó itt csöpp kertünkben, mely ma újra friss!  Örülj, hogy kinyílt a »másik« georgina is.  Nékem ez a pár fa-alja époly dús világ,  mint a legnagyobb erdőség, »élni nyáron át«.  Fű között szemem ha lát egy pöttöm bogarat,  vele megy veszélyes útján, dzsungele alatt,  s tudja, mily tér egyik diófától másikig,  hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik.  Sohsem ér a kert végébe. Elég messzeség  elérni a ránkborúló levelek közé,  amik olyan illatosak és keserüek,  mint e nyár, melyet alattuk élni jó veled.
	Babits Mihály: Egy perc, egy pille  Hopp, ma pille, költeményem  ne szégyenkezz szállani: -  üdvözöllek, uj reményem,  örömöm hullámai!  Ti viszitek messze széllyel  széllel-béllett vágyamat  és ha elfáradtam, éjjel,  illatos diólevéllel  ti vetitek ágyamat.  Milyen jó hogy vágyam tajték,  könnyű béllelése szél!  Reng reményem habja: rajt még  hajszálamra sincs veszély.  Viharától mitse félek:  én mindég föllül vagyok;  páncélossal sem cserélek,  mint afféle széllel-béllett,  hogy olyan könnyű vagyok!  Hátadon, diólevélen,  vess, habom, hát ágyat itt!  Habon és diólevélen  aki könnyű, nyughatik. -  Ember, a tengert ne célozd  megbékózni: nem lehet!  Hiu hittel ne acélozd  vak teherrel ne páncélozd  habra hányott lelkedet.
	Babits Mihály: (Nyolc óra)  Nézd: tologatja festett  kulisszáit az este:  giccses alkonyat.  Páthosszal, tragikussan  szinpadról lecsusszan  a vén szinész, a nap.  A házfal rózsaszin már:  őr diófánk ir rá  idegen betüket.  Mint Belshazárnak ódon  falára mozimódon  égi vetület.  Bazilika gömbje  keresztjét zord ökölbe  szorítva emeli.  Zordan nyujtja a Béke  jelét s baljós égbe,  mely vérrel hullt teli.  Vérét fölitatják  a szürkületi vatták.  Árnyék elborit.  Bezárul a diófa,  leveleivel óva  magányát s titkait.  Oszlopba, háztetőbe,  koppanva, beütődve  bőregér csap át.  Gyertya lobban égni,  s száz pille összevéti  az életet s halált.  S száz kandi szemer láng  pislog egyszerre fel ránk:  a város villanya.  Köztük e fölébredt  csillagos földi égnek  tejutja a Duna.
	Babits Mihály: A lírikus epilógja  Csak én bírok versemnek hőse lenni,  első s utolsó mindenik dalomban:  a mindenséget vágyom versbe venni,  de még tovább magamnál nem jutottam.  S már azt hiszem: nincs rajtam kívül semmi,  de hogyha van is, Isten tudja hogy' van?  Vak dióként dióban zárva lenni  s törésre várni beh megundorodtam.  Bűvös körömből nincs mód kitörnöm.  Csak nyílam szökhet rajta át: a vágy -  de jól tudom, vágyam sejtése csalfa.  Én maradok: magam számára börtön,  mert én vagyok az alany és a tárgy,  jaj én vagyok az ómega s az alfa.
	Báthori Csaba: Szórend-csere  (Babits-parafrázis)  Én csak versemnek bírok hőse lenni,  első s utolsó mindenik dalomban:  vágyom a mindenséget versbe venni,  de magamnál tovább még nem jutottam.  S azt már hiszem: rajtam kívül nincs semmi,  de hogyha van, Isten is tudja, hogy van!  Vak dióban dióként zárva lenni  s törésre várni beh megundorodtam.  Körömből nincsen bűvös mód kitörnöm,  nyílam csak átszökhet rajta: a vágy -  jól tudom, de vágyam sejtése csalfa.  Magam számára maradok én börtön,  mert az alany vagyok én és a tárgy,  én jaj vagyok az ómega s az alfa.
	Baka István: Az apokalipszis szakácskönyvéből  III  Gyerekkoromban felszöktem gyakorta  a padlásra, hol a dió lakott  kosárban, összeöntve nagy halomba,  mint teremtés előtt a csillagok  s bolygók. A tartógerenda tövén,  fagy- és porszagban, még nem bejglibe  darálva, még nem nyúlós tésztafény  hájjal bekent göngyölegeibe  tekerve, tornyosult a lakoma  nyersanyaga; s az élesztő: a Szent-  lélek üvegbúra alatt pihent  a boltban még, mely a Mennybolt maga.  Egy-egy diót - bolygót vagy csillagot -  szétroppantottam lopva - Lucifer  a nagy kosárból épp így lopkodott,  bár tudta ő is: fenekére ver  az Úr, ha rájön. Szégyelltem, de nem  állhattam ellen. Édes Istenem,  elnézed-é, hogy süteményedet  megdézsmáltam előre, rossz gyerek;  s felnőttkoromra morzsa sem maradt  üdvösségemből Üreged alatt.
	Baka István: Ősz van az űrben (részlet)  Hullnak a barna-piros levelek;  a fára varjú száll, s hogy összetörje,  csőréből koponyákat ejt a kőre,  s fal édes agyvelőt: dióbelet.
	Bakos Ferenc: Újév Újév hajnala -  egyszem diófa, ágán  egy szem dió.  Sirályetetés!  Újév reggel mióta  itt talál, öreg?  Újévi korcsolya:  a jég tükrén  pompás kalligráfia  Új millennium?  Ide nekem egy zacskó  új pipadohányt!
	Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához  Mely, magas égnek szegezett fejeddel,  Mint király, állasz vala társaid közt,  Tégedet látlak, gyönyörű diófa,  Földre terintve?  Elszakad testes derekad tövétől;  Csak kicsiny kéreg maradott kötésül;  Ágaid csüggnek, leveleid kivesznek,  Nedvek elhagyván.  Sorvadó kebled csecsemős gyümölcsit  Hasztalan szülvén, elereszti: hullnak  Ők, s nem is tudván rövid életekről,  Rendre kihalnak.  Annyi szélvészen diadalt-nyert fa!  Nemtelen porban hever a nemes dísz?  Ezt leendőnek lehetett-e vajon  Vélni felőled?  Senkinek kárán nem örült, sokaknak  Hűvös árnyékkal feles hasznot hajtó,  S kedvek’ étkeddel kereső kegyes fa!  Mondsza, ki bántott?  Ah, minek kérdem! – szemeimbe tűnnek  Gyilkosid. Nem volt külerőszak: ott benn,  önmagdban volt megölő mirigyed  S titkos elrejtőd.  Ím egész bélig gyökered kirágták  A gonosz férgek, s az elett odóba  Hangyabolyt híttak! Mi nyüzsögve járnak  Most is alattad!  Átkozott vendég! Viperák szülötti!  Ah szerencsétlen fa! – hazánk’ szelíd ég,  Szűz virágjában tehetős karoddal  Tarts meg örökké!
	Bertók László: Diófa és kutya   Íme az örök nyugalom:  kitárt karú, öreg diófa,  zöld levél-petrencét ölel,  és áll az ablakom előtt.   Mintha a pasztell esti égre  festette volna valaki,  még Hérakleitosz idejében,  hagyatékul és mementóként.   Nevetem hát a berezelt  kutyát, ki a bokor mögül  neki-neki ütögeti  hangja ideges kalapácsát.
	Bogdán József: Egy falusi pap verse. Helyzetjelentés  Mint egyforma diók a rézmozsárban,	 Törődünk, mert törődnek velünk.	 Szemünkben tollászkodó vészmadár van.	 Nem Húsvét, Nagypéntek, az kell nekünk.
	VERSEK Buth Emília tollából  Hamvas  Hamvas a szilva, itt az ősz.  Nagymama biccent, lekvárt főz.  Bálint nagyapa, fölszedi a diót.  S télen elmeséli majd, ami vót.  Őszike  Szőlőt szemel a nap, aranyos a reggel.  Dió koppan orrod elé- mért jársz üres zsebbel?
	Czegő Zoltán: Nosztalgia  Csak ülsz a víz mellett, sárszínű  csonka lombokon babrálva.  Mire gondolsz?  - Magról növesztett a tövében  s aztán kiszáradt  kölyökkorom büszke diófája.  Hónapok óta nem írtál semmit;  mondd;  nem hiányzik a szavak zenéje?  - Egy asszony ment át  a gesztenyék alatt,  mint a nap,  úgy nézett a fia fejére.
	CSEH KÁROLY: Megbolydult idő  H. B. I-nak  Káprázat Rózsára száll le az őszi méh. Mézszemcsék szirma vakítja. Léptek Barna égzengés. Diófa hullt levelén kószál a hó ma. Végjáték Titokzatos kéz keveri évszakaink ász kártyáit most.
	Deák Mór: Kopog a dió kopog a dió  mit kopog  az ősz kopog vele  kopogtatja a szívemet  már beengedem-e  kopog a dió  mit kopog  minek a ritmusa  gördíti éjjel fejemet  a párnán ide-oda  kopog a dió  mit kopog  kinek ad így jelet  északi déli félteke  egymást roppantja meg  kopog a dió  mit kopog  s a földre mért zuhan  hogy összetörje önmagát  összetörjem magam
	Dévai Nagy Kamilla: Fénykép az ágyam felett  Barackvirág pihés arcú  Magadó őzszemű  Székely pofacsontú  Arisztokrata-orrú  Szelíd őserdő-hajú  Kecses rózsaszirom-fülű  Finom ívelt szemöldökű  Puha harangvirág hangú  Édes kicsi Mamám, Te!  Nézlek a képen az ágyam fölött  – a vén diófa is meghalt tavalyelőtt... –  Sugárzó fiatalságod  Gyengédséged  Szereteted – így ahogy most leírom –  átsüt a halott papíron  gyönyörű fényes karod átölel,  úgy óvja-félti öntudatlan kis testemet  Szelíd őzsuta-asszonyos pillantásod  szereti a kép készítőjét  – Édesapámat –  a moholy-csepp baba  még nem tudja, mi vár rá  pici ökle bizalommal nyugszik szíveden  arcodhoz simul fejecskéje  melyen kacagva egyensúlyoz egy papírcsákó  még a szemed körüli pici karikák is  szelídek  mint megfejthetetlen csöndes mosolyod  Látod, a diófát felszeletelve  levittem Balatonra  muskátli él az öreg odúban  örülnél, ha látnád  Mamika...  Nevetnem kell, ha arra gondolok:  hetven éves lennél két nap múlva  S mindjárt húsz éve porladozol  Drága húsod leette Rólad az idő  Nem tudlak elképzelni öregnek  Annyi idős maradtál  Mint én most vagyok  Minden napon átérzem akkori kínjaidat  Veled vezekelem az iszonyú éveket  Óriás kicsi Édesanyám  Ugye most is érzed,  Hogy szeretlek...
	Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony  Itt van a szép, víg karácsony,  Élünk dión, friss kalácson:  mennyi finom csemege!  Kicsi szíved remeg-e?
	Faludi Ádám: Zacskós vers (biorecept)  Végy egy diónyi szót  lehelj bele életet az életedből  Azt mondod például hogy  DIÓ  dió a tálban  dió az asztalon  dió ezüst karácsony  dió zöld burokban  dió és diófalevél diókoronában  levegőt venni jó éjszakát diókoronában  dióhéj tart fogva gyerekujj bőrt  dióhéj zápor erében  gyufaszálárboc kalózrejtek  diódaráló PASCHKA domborulattal  kék öntvény nálad régibb  dió feltörni hagyott kód  cselezel csak ittfelejted-módra  leheletnyi szó mindegyik dióban
	Fáy Ferenc: Őszi áhítat  Ülj le a márványhűvös ég alá,  honnan a nyár még visszanyúl utánad.  Madarak jaját kergeti a szél  s térdedre hajtja hű fejét a bánat.  Zárd el szemedbe ezt a ragyogást,  ezt az utolsó tél-előtti órát.  Dió koppan már, hamvas szilva hull  s himnuszt dobál egy megkésett rigó rád.  Levél repül: nyárcifra üzenet  a száraz zöld, de hátán, mint a láva,  kénsárga lánggal ég az ősz...Lebeg,  aztán leszáll a kert aranyporába.  Hány hosszú éve játszod ezt az őszt?  Úgy játszod itt, hogy mégis mindig ott vagy,  hol vérző fák tartják a karjukon  a mustos őszbe szédült sok halottat.  Zárd el szemedbe ezt a ragyogást,  mielőtt minden elmerül a sárba.  Alma pirul... s a dombon a halál  mézes szőlőt szed nagy füleskosárba.
	Garaczi László: Kúnó, a zöld diómanó  Egyszer egy királynak  elment a kedve,  s bömbölt, mint a medve  egyre jobban berekedve:  "Hiába vagyok milliók ura,  hatalmas, okos és egyetlen,  gyűlölnek és kegyetlen  tetteimnek híre bejár sok várost  s eljut sok száz sáros faluba,  és mind a nép titokban sugdos,  életemet veszi gyilkos alkuba,  holtomra vár csúnya és szép,  falábú féllábú, vak és süket  és a suta sem átall a bőrömre inni,  és abban hinni, hogy Kúnó,  a tűzrőlpattant pici manó  teljesíti kérésüket.  Hogy éljek immár,  hogy a kín mar,  akár a kígyó.  S kigyógyulni nincs erőm,  hisz merő mártírság a jövőm,  már látom: mérgezett ételem  befalva ér véget életem,  így kap léket a védtelen hajó,  na, jó, búmmal tovább nem terhellek",  mondta kedvenc állatának:  Ábrahámnak, a sünnek,  kinek tüskéi olybá tűnnek,  mint ezer fogpiszkáló  az avatatlan szemnek.  Így kesergett át  egy fél éjszakát,  helyét sehol sem leli,  hiába bohóccal víg asztalja:  az sem vígasztalja,  jön egy táncosnő: egy szerecsen!  annak sincsen semmi becse sem,  csak az időt lopja,  hiába ropja kecsesen.  A királynak ekkor  íly eszme fogant agyában:  ha diót ehetne,  újra boldog lehetne!  És szolgái ezer népe,  kiknek étke a méz lépe,  szaladt és hozott három szem diót:  csapjon a király belőle dáridót!  "Gőzölgő mocsarak férge,  elleneim bűnös mérge  bele nem hatolhat,  oly vastag a kérge  e kis bogyóknak",  halkan így okoskodott,  s felnyitá első dióját legott.  "A nemjóját!"  Bizony, a dió nem volt tele,  sőt, hogy az igazat mondjuk,  egyáltalán nem volt bele.  A diónak nem volt diója!  A király az égre nézett,  S tizet ütött a toronyóra.  Sokáig latolgatott,  míg a másodikhoz fogott,  szája szélén a ráncok  vígan rángták a táncot,  de nem volt több szerencséje:  üres volt a dió mélye,  s az óra tizenegyet kongott.  "Jóllakhattam volna mézzel,  ha a szolgák  már elrágták  belőle a nyúlós lépet,  merengett,  a méz adhatna nekem enyhet".  De vissza, tudta, már nem léphet,  fölhagyott a mézzel,  és remegő kézzel  feltörte a harmadikat.  Az óra éppen éjfélt kongat.  S a király szörnyet kurjant: "Átok!'  Mi az oka,  hogy ilyet bömbölt a bűnös toka?  A magyarázat vár most rátok.  A tört dióból, atyaisten!,  szemei kit nem  láttak kiugrani, ó,  Kúnó volt az, a zöld diómanó.  Borsónyi test csupán,  de a strázsákat nem volt rest  úgy csapni kupán,  hogy azóta is mindahány  maga elé mereszt.  S a király gyorsan térdre rogy,  hogy kegyelemért esedezzen valahogy.  De Kúnó nem hagyta az ebadtát:  "Hátra van még a nagyja:  az irhádat mentheted,  ha szavaimat megjegyzed,  ha eszedben megfogan,  és utánam mondod e versezetet:  Erre berek, arra berek,  Sóska Jóska hol tekereg?  Olyan ő, mint Balambér,  rigót cserél galambér'.  Ecek-pecek fapecek,  ha nem leszek, hol leszek?  A kertkaput becsukom,  S nem szökik el a tyukom."  Hogy a rigmus abbamaradt,  a királyunk sírva fakadt:  "Kibékülnek ez oktatással,  ha nem lenne rám sokkhatással",  szégyenében irult-pirult,  mert eddig nem tudta,  hogy ennyire buta.  A gonosz uralmának  így lett végre vége,  elvégre mégse járja,  hogy az égre kiáltottak bűnei,  s egy egész népet uralt mégis  sok lakája és kedvenc sünei között  a mihaszna megrögzött.  Kúnó elengedte békével,  menjen, merre sorsa viszi,  hisz már nem hiszi, hogy okos,  s így gonosz se tud lenni.  Az udvarnéppel pedig reggelig  mulatoztak vidám képpel,  s tudatták a néppel aztán,  hogy a király jobb híján  elbújdosott Csisztapusztán.
	Gulyás Pál: A viharzó diófa  Egy diófához vitt az utam.  Nincs harsona, kürt, hogy micsoda futam,  micsoda lobogás,  micsoda robogás  volt ez a fa,  pedig állt egy helyben erős dereka!  Nem emberek kísértek utamon:  egy-egy szőllőtő, egy-egy üde lomb,  alattam a por  milliárdja omolt  cigánykereket,  míg fent a vidám Nap rámnevetett.  Egyszer csak villámot vet az ég,  megereszti a felhők lángszekerét.  Mint harcparipák,  tombolt a világ:  bérc, róna, berek,  nyargaltak a tarkaruhás elemek.  Ott állt a fa elszántan, szabadon!  Zuhogott, zakatolt a fa, mint a malom:  forgatta levelét,  rengette tetemét,  hidrafejét,  rohamozta a szélvihar ércerejét.  Száz karral hiába ragadta meg őt  a százkaru, ködsisakú levegő:  keserű gyökere  menekült lefele,  hol a halál  töltötte talpaiba italát.  Már fent a szivárvány bontotta puhán  szineit a felhők várkapuján…  S mint harci vitéz,  vért ontani kész,  a fa vert szaporán:  száz ágboga száz repülő buzogány.  Rém volt ez a fa, mint rém a bölény,  mely őrjöngve fut börtöne rengetegén!  Az elrobogó  Föld felrohanó  dühe volt ez a fa,  pedig állt egy helyben erős dereka!
	Hervay Gizella: Diófa  diófának három ága  minden ágán egy madárka  minden ága földre hajlik  minden madár égen lakik
	Horváth-Varga Sándor : A három diófa  Kézen fogva szépen lassan mennek  S közben csendesen beszélgetnek  Hasonlítanak nagyon egymásra  Ki rájuk néz, ezt azonnal látja  Nem csoda. Hisz apa s gyermeke  Erősen mégis óvón fogja keze  A hangok is komolyak ám lágyak  Mint az erős madár szárnyak  Melyek felemelnek a magasba  Mélységes nyugalmat árasztva  Fájdalom és erőlködés nélkül  Miközben lent minden megszépül  Közöttük szinte él a szeretet  Nem játszik egyik sem szerepet  Míg megbeszélnek sorra mindent  Apa gyermeket csendre intett  Figyelj, most elmondom azt neked  Mit majd tőled tanul meg gyermeked  Látod ott az a három fa terem diót  Egy keveset, másik többet, harmadik milliót  Én ezeket apámmal ültettem el  Hogy miért azt most mesélem el  Kell gondolni jövőre és a múltra  Ezt az érző ember mind megtanulja  Az öregebb fából készül neked asztal  Egy életen át együtt leszel azzal  Őrajta fogyasztod megszolgált ételed  És nem esik földre fehérkenyered  Mulatozás bánat körülötte zajlik  Keményfa, ő soha meg nem hajlik  Másikból készül bölcső gyermekednek  S körülötte olyan vidámak lesztek  Látva, ahogy erősödik szépen  Megörökíted néhány kis fényképen  Talán nem is gondolsz arra  Hogy a bölcső volt egyszer diófa  A harmadiknak, nem vidám a sorsa  Ő kísér majd el az utolsó útra  És eltakarva, háláját lerója  Hogy ne legyen nehéz a föld súlya  Itt hirtelen, sokatmondó csend lett  S az apa arcán, legördült egy könnycsepp  Látod fiam, egyszer úgy gondolsz apádra  Mint most én, drága nagyapádra  Ezért most mi is ültetünk hát  Nem egy, de három diófát  És terem, azaz ültetett sok fa  Hagyományként szállva apáról, fiúra  Apa, kisgyermek gödröket ásott  Belekerült csemete, még vásott  Ám mire feladata eljő  Ez a fa is, hatalmassá megnő  És amíg beteljesül a sorsa  Négy szorgos kéz mindentől megóvja  Leültek, nézték. Hogy dolguk elfogyott  És érezték, mindketten boldogok  S az a négy szem, pont úgy csillogott  Mint, éjszakában a tiszta csillagok  Este lett. Hazafelé lassan mennek  Az apa és a kisgyermek. Csendesen beszélgetnek.
	Illyés Gyula: Ozorai füzet I.  A mécsesre a diófán  A diófán ég a pince-mécses,  nem azért, hogy szájad el ne téveszd.  Int a hegyről hazabaktatóknak,  mint őrtorony tévelygő hajóknak.  Az ágbogas fa közepén ottfenn,  a harmatos sötét levelekben,  úgy piroslik, mint a szív a testben.  A nyárvégi hűvösödő estben.  Vén borisszák lassan botorkálva,  hosszúszőrű nagy homály-subába,  mint emlékek a multak ködéből,  úgy inganak felé a sötétből.  Térdig vastag éjben gázol lábuk.  Úgy köszönnek: emlékszel-e rájuk?  Áldomásra úgy ülnek le néha,  ha másra nem, a Szent Jánoséra.  Honnan jöttek? Mintha nem is szomszéd  pincékből, de dülöngélve onnét,  hol társaik horkolnak már holtan,  üdvözítő örökös mámorban.  Köpenyemben a rossz falnak dőlve  felelgetek ritka kérdésökre.  Arcunkat a lámpa lágyaranyja  egyetlen nagy családdá olvasztja.  Elhallgatunk; a vén lámpát nézem.  Mintha fölöttem a közel égen  sors-csillagom égne karnyújtásra.  Mutatná, hogy végre itt megállna.
	Kányádi Sándor: Alázuhanó diólevélre  (Csoóri Sándornak)  vannak vidékek ahol nyáron is  a kút melletti vályú alján  reggelre megszajzik a víz  megköt a színe  akár a kiöregedett  szavakon az emlékezet  horkanva hőköl vissza  a gyanútlan kis tavaszi csikó  pikkelyeket prüszkölve  inal anyjához  korai őszt  hosszú kemény telet csárogva  rugaszkodnak tova a csókák  alázuhan az első  diólevél  s hulltában  hóharmat-verte halántékú  férfi vállára  nehezül: szárnyul
	Kányádi Sándor: Sóhajtás  kútnak lenni volna jó  utas-itatónak  diófának vagy a fán  füttyentő rigónak  rigófüttynek volna jó  lenni bár egy hangnak  jönni - menni volna jó  akárcsak a harmat
	Kenéz Ferenc: Az emlékiratok jelentőségéről  Megnéztünk néhány házat  A faluban. Tornácosat, diófásat  Kerestünk természetesen.  Valami olyast, amelyben az írók  hosszú emlékiratok megírásába  Kezdenek. Volt ház itt is,  Ott is. Olyan azonban, amely egy  Emlékirat jelentősége szerinti lenne,  Olyan persze nem volt.  Ahol sorjázó, vaskos köteteket  Lehetne írni a diófa alatt.  A falusiak furcsállták tanácstalanságom.  Ám egyre készségesebbek voltak.  Álltak a diófák alatt jóindulatúan  S egyre távolibb s távolibb falvak  Felé mutogatva mondták: ott,  Ott, talán van egy olyan ház.
	Kiss Benedek: Diófáim terebélyesedésekor  Miért kell nekem látnom  folyton a Badacsonyt?  Úgyis tudom, hogy  ott van!  Sátoruljatok csak,  hűs diófáim.
	Kiss László György: Találmány volna  Ha a világ egy nagy dió volna,  és ha még a fáján lógna, a  mindenség egy vén diófa volna.  S ha az ágaira ráült volna egy  csapat mókás, zajos csóka, akkor  ez az egész kozmosz hangráülő  zajdiófa, rádiófa lehetett volna  No de úgy néz ki, ez a móka már  másnak is eszébe juthatott, mert  a rádió már rég feltaláltatott!
	Kovács András Ferenc: Sinfonietta Bambinesca  „Billentsd ki az időt!”  (Fanni – kétévesen)  (Gyermekjáték)  – Egy dióban hány tudós van?  – Egy dióban négy a bölcs.  – Kerge bölcsek mért tudósok?  – Óraműre jár eszük.  – Egy dióban négy tudósok  Mit csinálnak? Játszanak?  – Égi tölcsért fabrikálnak,  Búgócsigát gyártanak...  – Egy dióban négy tudósok  Min törik diófejük?  – Űrdiódán, dáridón,  Holdra szálló házikón,  Fodros csipkepaplanon,  Foltozandó füstös üstön,  Elkerengő katlanon...  – Egy dióban, száz dióban,  Szertereccsent rádióban:  Te vagy a hunyó!
	Kovács István haikui közül:  Ó, diófalomb! tört tetőcserepekről töröld le nevünk.
	Kuti Csongor: Agg diófa tánca  (Villoniád)  Herceg, egy különös dallam kísért,  ahogy egymásra hullanak a percek,  imát mormolok minden levelemért,  míg lényem mélyén sötét szú perceg.  Átkozott sárga tenger!  Sorstalan pusztuló lomb-magány:  napjaim, mit szenvedtem s szerettem,  pára-folt a semmi ablakán.  Álmomban táncra perdülök,  sok álnok gyökerem letépve,  mi nem táplál, de földhöz köt,  kerengve, különös birokra kelve,  Te, meg én, Sire,  mint pillangó násza a fénnyel,  csillaggal bélelt köpenyed fejemre  teríted, s vérem vennéd, szelíd kézzel.  Ajánlás:  Így hordom mindenem,  mit szépnek szenteltem,  sok évem virágát, gyümölcsit,  mint bohóc csörgős sipkáját:  fapénzben súlyukat sem érik.
	Lehoczki Károly: Diófák  A ház, ahol laktunk egy faluban állt, fehérre  meszelték mind a falakat s mikor elhaladt a  tehéncsorda az úton elbődült az ember szerelmében  a fujtós pára-por-trágyaszag iránt, megborzongott  a háta a hajnali-alkonyi enyheltől s nekivágott a  most oly céltalannak tűnő napnak, vagy a lavóros-sparheltos  kurta kis estének, akár a diófa az újabb  esztendőnek, keményen és kortalanul.  Diófa, - a szomszéd ház előtt diófa, és az azt követő  szomszéd előtt is és így tovább végestelen végig,  a Dunáig, vagy a töltésig, le, egész az utca  alján is fehér falak, diófaárny, így volt, így bizony,  létezett az a falu, számban a görcs, a zöld dió  íze, fülemben a verés-kopogás, csörgés, kalapács-recsegés.  Ha jött a csorda, ha ment, vagy tolókapásan-biciklisen  zörögtek elő a parasztok, zörgött rajtuk-körülöttük  a szerszám és ők maguk is megoldott eresztékekkel  jöttek-indultak a temető melletti csapáson melléjük  simultak a diófák, rájuk hajolt a sötétzöld öröklét.  Kamaszon-vénen, egykedvű-megértőn, láncos-gubancos  ebekként tébláboltak a porta előtt vasárnap is, ha  kondult a harang s feketén vonult kétoldalt a nép  a patyolat utcán, mint lecsöndesült napok kirakott  hordaléka a templom felé.  Ó, diófák, mintha megállna bennetek az idő, meg se  moccan, figyelmesen nézegeti magát az ág-tükörben,  simítgatja ráncait, kifürkészné, mikor lett újra  több eggyel. Csönd van, nappalok falu-csöndje,  éjszakák falu-csöndje-sötétje, semmi se mozdul.  Az a ránc is talán a tiétek, kapkodás nélkül vastagodó  törzseteké, magabiztos ágatoké, összefonódó-fűződő  gyökereteké. Igen, az a ránc, az talán mégis a tiétek.  Mert felnő, megkeményszik bennetek a múlt, akár a  lassú sejtek és kiterebélyesedik, megsokasodik  lombotokban a jövő. Aki vízért szaladt a kútra  kalimpáló vödörrel kezében s aztán cibálva, lötyögtetve,  féloldalvást cserélve-lerakogatva csoszogott hazáig  azóta asszonnyal hál, a karján gyerek és koppan a  lépte, mert bízik; és aki szekéren zötyögött, vagy  talicskán hordta a szenet ötvenkilós adagokban a télre,  sorba állt kenyérért, nem volt disznaja, most autón  jár sörért és legfőbb gondja az ünnepi menü. S ki  másnak kapált, épített, mégis dalolt, gyönyörrel dőlt le a  szagos földre, ki tudja, talán már belé is költözött.  Diófák! - nem nyúltatok utána! Hagytátok elmenni, pedig  mi dolga volt arrafelé? Miért nem intettetek, szóltatok,  szaladtatok, vertetek lármát, miért nem kiáltottatok:  Hozzánk tartozik, velünk nőtt, velünk változott!  Ez az! Hát ti is! Az a ránc ott a tiétek! Az a termés,  ami ott kopogott, csörgött, recsegett, a tiétek volt!  Az ázott-barna avar a tiétek volt! A letört ág,  az asztal lába, a hasábfa a tiétek volt! Örök életű  pillanat-lények, ti esendő nagyok sikoltsatok velünk,  csapkodjátok meg törzsötöket, rángassátok ki gyökereteket,  ne hozzatok levelet, termést, gyűljetek kusza kísértet  erdővé, úgy követeljétek: Hol az a falu?!  Diófák! - miért álltok úgy? - bölcsebben, mint az ember.
	Létay Lajos: Két diófa  Udvarunkon két diófa  nőtt volna, ha megnőtt volna,  de csak egy van, de csak egy nőtt,  csak egynek a szára lett zöld,  a másik már rég kiszáradt,  nem sarjadt fel diófának,  cifra nyelű kis bicskámra  panaszkodik gyönge ága,  gyönge törzse erre tört le,  pedig anyám tette földbe,  bár édesanyám akarta  árnyat nőni az udvarra,  déli árnyat, esti csendet,  hol a vén majd megpihenhet -  nem engedtem, hogy megnőjön,  hogy pihenő árnyat szőjön,  azt gondoltam, szebben szól a  fűzfasípnál a diófa:  lemetszettem, kótya gyermek,  diót csak az egyik termett -  mégis annak árnya hull rám,  kit levágtam, az borul rám,  az bólingat délben estét,  anyám innen nézeget szét:  nem szól, néz csak, egyre hallgat,  mégse hallik nessze gallynak,  zöld gallynak, hogy odahajlón,  hűst legyezhetnék az arcon...  Udvarunkon két diófa  nőtt volna, ha megnőtt volna,  de csak egy van, de csak egy nőtt,  csak egynek az ága lett zöld,  egyikről már ettem diót,  a másiknak hangja se volt,  s ha lett volna, úgysincs már meg,  én se vagyok többé gyermek -  hej, diófa, hej, diófa,  be szomorú lett a nóta!
	Lévay Erzsébet: Vidám őszi dal  Vége a nyárnak, de  én sose bánom:  érik az alma, a  körte a fákon,  koppan a dió, mikor  lepotyog az ágról,  édes a levegő a  szőlő illatától!  Gesztenye huppan a  sárguló fűre:  fényes a belseje,  külseje tüske,  készül ezerféle  gesztenyebábu,  pókhasú, kerekfejű,  pálcikalábú.
	Lukács Gergely Sándor két haikuja:  Apám diófa.  Árnyékában ősök  ülnek, figyelnek.   Vén dió koppan.  Fa reszket, levél fázik.  Ősz citerázik.
	Mihályi Molnár László:  A magányos diófa  (Dusza Istvánnak i.m.) Hát ezt a fát is  ledöntötte a szél,  a belülről támadó vihar,  amely itt harcra s magányra ítél  és odabent tombolt  villámaival.  Ezt a fát is összeroppantotta a tél,  Az alattomos, csendes hóesés,  Amely ellen hiába kéreg  És jó erős gyökér…  Most itt fekszik  Tört ágaival.  Az lett a sorsa: meleget adjon.  A telet túlélni, most szít tüzeket.  S tavasszal  gyökere, hogy újra kihajtson,  nekünk kell óvni  ezt a helyet.
	Mosonyi György: Sárga diólevél...  Sárga diólevél színe  Van egy őszbe hajló fának,  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Elő-, előbukkan a nap,  De ha elmegy, ködök járnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Vágyom ringó lépteidet,  De felém is ködök szállnak,  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Perzselve ég még a szívem,  De köd hoz rá fehér fátylat,  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.  Akárhogy is, akárhogy is,  Vége van a múló nyárnak.
	Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy  - Érzések Erdély kapujában - (részlet)  A gyermek az ősi házba  öreg szülői kedves köribe  hol a diófa lombja bókol,  hol a mogyorós mókusa libeg,  hol szűzvirágok koszoruja int:  siet, jön, vágyik,  az ősi lelkek édes otthonába.
	Nagy Gábor: Nagyapám diófái  Télen azt mondta nagyapám, most  a fák fehér bundába bújnak,  mert fáznak így csupaszon. De hó  nem esett s mintha eloltotta volna  valaki a gyertyákat, oly sötét lett.  Az udvaron álltam magamban,  fekete füstként fojtogattak  egy ismeretlen mise hangjai.
	Nagy Imre: Diófámhoz  Diófám! árnyaidba  --Borúl költőd megint,  Reá szent lombjaidról  --Szelíd malaszt tekint.  Olly édes itt pihenni  --Nyíló virág felett.  Fölém báj kárpitot sző  --A’ játszi képzelet.  Előidézi a’ szép  --Múlt’ édes álmait,  És vissza a’ leéldelt  --Gyönyörbe andalít.  Tündér emlékezetnek  --Ringat varázs ölén,  És főmre rózsa-füzért  --Fon a’ kéj-érzemény.  Megrezzen hajnal arczczal  --Mosolygva a’ jelen,  ‘S előttem a’ reménylett  --Üdv-óra megjelen.  Földtúli fényözönnel  --Villong az ideál,  Melly álmodó köröttem  --Édent teremtve áll.  És hogyha fölhevűlő  --Szívlángom megragad,  Kérgedre róvom a’ mit  --Beszél a’ gondolat. -  Kinek keblébe önti  --Titkát a’ nyilt kebel,  Az áruló csalárdnak  --Miatta sülyed el.  És te megszégyeníted  --A’ szívbíró valót:  Mert híven őrzi kérged  --A’ költődrótta szót.  Oh! majd ha a’ jövőnek  --Egy napja sírba int:  Diófám! árnyaidba  --Borúl költőd megint.  Akkor porára hajló  --Sírfája légy neki,  És benned élni fognak  --Költődnek éneki.
	Nehrer Lajos: Ágas-bogas  Ágas-bogas vén diófa  Úgy hasonlítasz az emberre!  Minél jobban meg vagy áldva,  Annál jobban meg vagy verve.
	Pap József: Haiku-változatokDiósomra és a szélre  1. Diófáimnak nekiront a szél. Ősz van. Koppan a dió. 2. Ki nem állhattam, de most áldom a szelet - diót ráz nekem. 3. Széllökésektől hullik a dió. Jobban, mint a veréstől. 4. A jótékony szél diót ráz. Nem kell a fát rúddal verdesnem. 5. Ütés-veréstől menti meg a diófát a szeszélyes szél. 6. Meg ne vadulj, szél, és förgeteggé válva dúljad diósom! 7. Ellenedben én, szél kiszolgáltatottja, mit sem tehetnék. 8. Szundítok egyet diófám alatt. Szélcsend. Levél se mozdul. 9. Mókus jut eszembe. Varjú - viszik a diót! Nincsen nyugvásom. 10. Mert hát ősz van most. Koppan, gurul a dió. Rohamoz a szél.
	Pákolicz István: Dió  Kihasadt a dió  Zöld zakója,  Nem csoda, viseli  Tavasz óta  Ősz anyó megvarrná  ökörnyállal,  de az a pár öltés mit használna?  Lábadozik a szél  Közel-távol:  Kirázza a diót  Zakójából.
	Pintér Lajos: Az univerzum dióhéjban  ezt a diófát  nagyapám ültette  bízott a  jövőben  nézd  ahogy a dióhéj  zöldre  festette  kezem  halld ahogy  a dióhéj  a madárkoponya  reccsen  lábaink alatt  nem mondom  tudod úgyis  e dióhéj  zizegésben  ma éjjel  veled  vetkezem  vétkezem
	Rakovszky Zsuzsa: Gravitáció  Első fűtés: megperzselt por szaga.  Meleg szobából nézem a holdfogyatkozást:  ahogy csúszó karéjban lassan fölfalja a  terjedő vörös árnyék a csontszín villogást.  Szeles éjjel után reggel merő dió  a kert, diólevél zöld-sárga mozaikja  tömi el a csatornát. A gravitáció  megránt egy pórázt és elindul újra vissza  mind, amit fölfelé húzott a nap  mágnese, most kopogva és lebegve  igyekszik lefelé. Ami csak kiszakadt  egymásból, most törekszik újra egybe  puha keblén a sárnak, ahol majd az esőben  maguk is sűrű sárrá feketednek.  Amikor a jövő vonzása már erőtlen,  mágnesként kezd el vonzani a kezdet.
	Reményik Sándor: Érik  Érik az anyatestben a gyermek,  Akit majd űző viharok vernek.  Aki tengert sír, és kurtát nevet,  És vihart arat, mert szelet vetett.  Ha lány lesz - talán férfi hagyja el.  Ha fiú - talán frontra menetel  S jegyese lesz a vérnek, a vérnek!  Anyatestekben magzatok érnek.  Érik a fákon szűz hajnali csöndben,  Érik az alma, a körte, dió.  Érni hajnalban, alkonyi csöndben,  Ezüst esőben, aranyos hőben,  Érni a fákon minden időben,  Érni, s gyümölccsé lenni be jó!  Érik a lelkem koronás fáin,  Érik a vers, és zamatosul.  Érik hajnalban, alkonyi csöndben,  Ezüst esőben, aranyos hőben - -  S majdan a megért, győztes időben  Lelkek ölébe, csengve lehull.
	Rónay György: A közelítő tél  Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog  két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal,  de hajnalonta még egy-egy sárgarigó  rikolt, s búgnak a vadgalambok.  Élj! - mondom. - Éld nyaradat, míg a hideg szelek  le nem tarolják. Szedd a diót, viseld  gondját a kertnek, irtsd a gyomot, metéld  a vadhajtást; s ha belefáradsz,  ülj ki a napra, idd hunyt szemen át a fényt,  s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs...  - Harkály rebben a lombban, s egy levél lekering:  Őszömet olvasom szinében.  Este állok a ház előtt, nézem, a Göncöl  mint csúszik észrevétlen nyúgoti almafánk  fölé, s hallgatom a szemöldök  fában a szúvak szorgos percegését.
	Sida: Dióhullás  Hullasd te diófa,  hullajtsd évről-évre  millió fiadat  számolatlan, várva:  Talán akad száz is,  aki gyökeret ver,  talán akad tíz is,  akit ki nem vágnak,  talán majd akad egy,  ki magasra szökken,  s gyönyörű lombjával  édes árnyat terít  e gonosz világnak.
	Simon István: Ősz felé  Korán alkonyul, ősz lesz újra.  Csatáit a nyár rég lefújta.  Jön október szín-légiója,  s megverten susog a diófa.  Már a tücsök utolsó tust húz,  megkezdődik a tarka cirkusz,  s vén, hűvös napok úsznak lassan velem,  hol vérben, hol aranyban.  S rázendít az eső is végre -  táncol majd millió kezével,  tar mezőkön tótágast állva,  az ég végtelen óceánja...
	Simon Zsolt: Hozzám tartozol  Az vagy nekem, mint folyónak a tenger,  Mint diófa levélnek a mosolygós szeptember,  Mint lázas gyermeknek az anyai kéz,  Mint hideg földnek a tavaszi vetés.  Szeretlek, mint hold a csillagot,  Mint az eső a földbe rejtett magot,  Mint gyönge újszülött édesanyja illatát,  Mint az idős asszony fia mosolyát.  Kutatlak, mint fény a sötétet,  Mint kíváncsi gyermek szép tündérmeséket,  Mint reszkető kéz a könnyes arcot,  Mint szerelmes a messzi holnapot.  Hozzám tartozol, mint nappal az éjhez,  Mint kemény munka a töredezett kézhez,  Mint igaz szó a tiszta gondolathoz,  Mint enyhe szellő a nyári alkonyathoz.
	Sík Sándor: Őszi kertben  Őszi lombok zúgdogálnak.  Őszi kedvem  Sóhajai, furcsa felhők,  Őszi égen úszdogálnak.  Mondd, Uram, mit akarsz tőlem?  Sárga bundás sebes mókus  Fölszalad a görcsös ágon.  Merre szaladt el az én világom?  Úgy elment, itt se volt a nyár,  Hogy reszket a lomb közt a napsugár!  Mézes, napos, egynapos ősz.  Mit zörmöl a tél, amit megelőz?  Uram, mit tartogatsz?  Verik a diófát, zörög a dió.  Egy kérdés zörög a számon:  Van-e még, van-e még, gyümölcs a fámon,  Ajkakat édesíteni jó?  Zizzen a sárga levél:  Jelenti magát a tél.  Mondjátok, mondjátok, rőt levelek,  Van-e még bennem egy gyújtatnyi meleg,  Egy lábasnyi levest megfőzni tüzemnél?  - Uram, ha üzennél!  Mire tartogatsz?
	Szauer Ágoston: Szemléletek  1.  Az illatszeres tégely félkilós,  csiszolt, aranykaréjos talpa van.  Ki benne él s kinéz, depressziós:  a világ egyszínű és szagtalan.  2.  Dióbél fekszik kerti asztalon,  kicsiny kis agy, barázdált műremek,  most arra gondol, s büszke rá nagyon,  hogy testetlen, akár az istenek.  3.  Mint metszeten: a Föld-perem van ott.  Nagy hintaszék áll, egyszer hátha kell,  de cédulát még senki nem hagyott:  ki megfordítja, messzebb láthat el.
	Szegedi Kovács György: Diófa alatt  nap-áztatta  öreg ház  láthatatlan  diófa   udvar fölött  áll az idő  magas fűben üvegpohár  fekete kendő   repkedő legyek  tűző napon  kissámlin ül egy  élő öregasszony
	Szent-Gály Kata: Boldog utak békessége  Szeretnék soha nem beszélni rólad,  és mint a soha-ki-nem-nyílt virágok  magamba zárni illatát nevednek,  úgy, mint aki magának énekelget,  magának alkot, magának zenél,  vagy mint a kagyló lenn a tengermélyen  a gyöngyöt védi, amely benne él,  dió a csendet, kristályát a hegy -- --  szólok felőled: még elvesztelek.
	Szent-Gály Kata: Emlékek földje  Sárgafényű holdas esten  hullócsillag szállt felettem,  hívott engem messzi múltba,  rátalálni régi útra,  megkeresni régi tájat,  ősi házat, babonásat.  Sárgafényű holdas esten  hullócsillag, hadd kérdezzem:  áll-e még a vén diófa  bekerített udvarunkban,  s annak kútja, zöld verettel,  amit apró két kezemmel  megingatni sose tudtam?  Megvan-e még messzi múltam:  lábam útja sár-homokban?  Megvan-e még csodapénzem,  kő alatti kétfillérem,  mit locsoltam hó-tejekkel,  s bűbájoztam Pósa-verssel?  Él-e még a cifra kályha,  "vaskisasszony"? hogy csodálta  két szemem, ha hűvös esten  lámpafénynél mese lebbent,  -- felparázslott, mint a szellem!  Mennyi emlék mozdul bennem!  Fűlt kemence, friss cipóval --  Nagyanyám a szakajtóval --  Tojás benne? vagy susinka?  Messziségből már ki tudja!  Dajkalány, ki csengő szánon  húzott, hittem: hét határon --  Smilu bácsi, ki a pultra  ültetett a szatócsboltban --  és a sósvíz-árus ember,  ő meg vállon vitt el egyszer  egészen a szomszéd házig --  templomtorony idelátszik --  De hol a sok magas mályva,  édesapám díszvirága?  Közöttük mily törpe voltam --  s a kertajtó, mit becsuktam --  -- nem is nyílt ki soha többet,  onnan már csak holtak jönnek,  onnan már csak holtak szállnak,  sárgafényű holdas esten  messzehívó csillag-árnyak.
	Szent-Gály Kata: Érik a dió  Nagyálmú este. Fenn, a rozsdafoltos  diólevél közt sátrat vert a csend  és nézi, hogy jár imbolyogva lassan,  mint régi emlék, porbelepte dallam,  a köd pihéje lent.  És mintha távol vagy közel se volna,  az ég sötétje szinte fogható,  s ahányszor csillag kél a sűrű mélyből:  a csend fehéren-bársonyos kezéből  kihull egy-egy dió.
	Szent-Gály Kata: Hajnali köd  A fák, a kert, a barna mandulák,  a szőlők fürtje és a zöld diók,  a bütykös ágak és piros bogyók  fuldoklanak a sűrű ködben,  míg fenn a boldog madár-milliók:  a seregélyek és a vadlibák  vonulnak át az őszi fényözönben.
	Szent-Gály Kata: Szüretelés előtt  Ez már az ősz. A sápadt-rozsdabarna  levél a fákat hűvösen takarja,  dió hull néha, szilva már kevés,  a szőlő: mint a méz.  Ez már az ősz. A mirtusz bolyha érett,  s úgy alkonyatkor hosszúszárú fények  vonulnak át a ritka fák alatt.  Az égbolt lángot ad.  Ez már az ősz. Siess a belső hegyre,  vonulj magadba s érleld teljesebbre,  mi benned mozdult s értelmet keres.  Nagy este jön, siess.
	Szent-Gály Kata: Tsudálatos böltsesége az Kertész Testvérnek  Az Isten-kertben, testvér,  gyönyörülnek a fák,  vannak diók meg tölgyek,  virágzó mandulák.  Kitárt karukban mennyi,  de mennyi lendület!  A Fény igézi őket,  s a válaszuk: megyek.  De a gyökér nem kérdi,  hogy milyen mélyre kell  magát a földbe ásni,  a föld alá alázni,  hogy végtelenbe érő,  nagy sorsot bírjon el!
	Szepesi Attila: Útonálló  Kezében görbe kés,  oldalánál göcsörtös somfabotja.  Arcán kendő, vaksi szemén kötés;  bokorból leskel éji vándorokra.  Lovon járó uzsorást riogat  és hazatérő árusokra ront.  Elorozza a csengő aranyat,  mit a kalmár övébe rejtve hord.  Pandúr hiába lopakszik nyomán  hajnal felé vagy kormos éjszakán.  Barlangban hortyog szalmaágyra dőlve,  s ahol kincsét elásta a rögökbe,  egy surranó egér görgő diót rág,  pókot vadásznak rubin-szemű békák.
	Szolcsányi Ákos: Szüret  Várj, amíg  ők hívnak; légy büszke. Szerezz  egy botot.  Menj velük  diót szedni, rosszkedved fogd  az őszre.  Üsd a fát.  Nevess velük, lökdösődj a  fa alatt.  A diót  törd fel, mentsd, ami menthető,  a tiéd.
	Szondi Béla: Zsugorodó valóság  Való helyett égi mása,  Lett életem új varázsa.  Egyre szűkölő környezet,  Most már sehova sem vezet.  Úgy vagyok már a világban,  Mint a dió a héjában.  Nem történnek események,  Tettekre nem kész a lélek.  Tettek helyett várakozás:  Talán jön még valami más.  Valami más, mint ami van,  Akkor is, ha láthatatlan.  A láthatatlan valóság  Lesz a keresett igazság.
	Takáts Gyula: Szüreti vers  Szüretelek, énekelek,  Láttál-e már ennél szebbet?  Dió, rigó, mogyoró!  Musttal teli kiskancsó!  Sose láttam szebbet.  Akkora fürt, alig bírom.  Egy fürtből lesz akó borom.  Dió, rigó, mogyoró,  Csak úgy nevet a kancsó.  Az sem látott ilyent  Az öregeknek aszú bor jár.  A gyerekeknek must csordogál  Dió, rigó, mogyoró,  Szüretelni, jaj de jó.  Igyunk erre egyet!
	Tornai József: Gyerekek és gabonák istene  Ahol két homokos dűlőút  összefut, a sárga rozs tövében  ültem. Görbe, meszes kérgű  diófa gyökerén.  Már lefelé lógtak a kalászok,  nyakamba szúrtak, mocsár és érő  bodza szaga; tükrösen ömlött  a nap.  A diófa derékig rozsban állt,  árnyéka lassan mozdult el a vállamról,  meztelen lábom a kocsivágásban.  Egyedül ülök ott, csak a nap-ivó síkság  fekszik mellettem kék, déli  hőség alatt: gyerekek és  gabonák istene.
	Tornai József: Hajamnál fogva  Az ablakon át zúzmarás hegyoldal,  október ízű dió a kalácsban:  jégezüst fűcsomókon, kerékvágásban  futok a Szentkút fölötti dombig,  a homokhullámokon tüskés tökindával  átcsavart, nyöszörgő kukoricaszár-kúpokig,  mert nem szabad visszamenekülni  a házak közé,  éhesen, ágyékig átfagyva se,  a dió íze ugyanaz,  mint a keze-gyúrta karácsonyi kalácsban,  anyám halála ugyanaz,  mint a legelső pillanatban  és a sötétség  hajamnál-fogva vonszol ki  az anyaméh-szobából.
	Tornai József: Homokredők  L. M.-nek  Ujra nálatok üldögélni este:  egyetlen szobátokban a vízszintesen  nyújtózkodó diófaágak  sötétségében.  Rossz zongorátok meg egy sovány  diványotok volt,  sárgazsírú cserebogarak vágódtak be  berregve, lámpának csattogva  az ablakon.  Te széles vállal,  borzas hajjal, feleséged kis,  piros szájával, visszacsodálkozó  szemével.  Ujra a homok-vert  akácosok között tekeregve,  történelemről, halálról vitatkozva.  Kiabálnál, mert csak magamra gondolok,  vagy csak azokra,  kik a vereség gödrét vállalták  erkölcsi csillagukért.  A síkság száraz holdja fölöttünk  s otthonos sisegés-susogás  a hideg, nagy turjánok felé, a fehér  Homok-vágás felé:  az örök munka, ahogy lassan  mintás redőkbe fújja  utolsó lábnyomainkat is  a szél.
	Töreky László: Tél  Lehullt a falevél  Hidegen fúj a szél  Tó vizén jégtükör  Száz csillag tündököl  Diófán ül a dér  Ugye hogy itt a tél
	Varga József: "Berzsenyinél"  Hova tűntek a niklai  Öreg vadgesztenyefák?  Milyen álmokat őriznek  A vén kúriaszobák?  A kertben még árválkodik  Egy soktörzsű naspolya.  A sövénynél múltat gyászol  A százéves diófa.  Érzem ódai szellemed,  A szép Horatius-dalt,  Mit büszkén dédelgetnek még  Az ódon, titkos falak.  Itt született maradandó  Költészeted, magányban:  Aranyozza magyar egünk  Ragyogó fénysugárral!
	Varga József: Tél  A diófa ágán még  csüng néhány levél,  csípős szél cirógatja,  síri hangja száll,  zenéje az elmúlás  bús fuvolája.  A tájra újra ezüst-  fehér hó terül.  Az ablaküveg furcsa  virágot terem.  Kályha mellé bújnak a  gyerekek, vének.  Babonás mesék élnek  a lelkük mélyén.  Kis Jézust váró szívük  hálával telik,  s boldog reménnyel várják  az új év jöttét!
	Vargovics József haikuja: Dióverés  Nagy asszonyi fa.  Kifosztva gazdagodik.  Maga az idő.  Minden gyermekét  a leverésig őrzi.  Szenved - mert anya.  Kemény igazság  csattog-kopog az őszben. -  Közmondás e zaj...
	Veress Miklós: Balambér (részlet)  Balambér,  Balambér  bolondul a kalandért.  Kád a tenger,  nagyon mély.  A hajója  dióhéj.  Ha vihar jön,  Balambér  ijesztően  dülöngél."
	Zrínyi Miklós: Fantasia poetica (részlet)  De ahon szép Violám diófa alatt,  Nyugszik az én halálom zöld árnyék alatt!  Kelj fel, édes Violám, diófa alól!
	Ismeretlen költő: Diólopkodó  Egy dió száz dió álmodik,  Egy dió száz dió fönn a fán.  Egy dió száz dió álma  Száz buborék s az óceán.  Szél jön erre kettő, fiatal,  Együtt fújnak, oly féktelen,  Alvó diók közt, álom diók közt  Dúl a bennük a szerelem.  Az egyik szél így szól:  ‘Kedvesem, ajándékom ó  Mi lehetne nászunkra más  Mint ez a kis dió’  A másik igennel rezzen,  S pördül úgy, oly hamar,  Hogy a kis diót máris  Viszi ölén a vihar.  Egy dió száz dió nem ébred,  Álmukban hullám és óceán,  De egy dió száz dió kicsike  Társa már nincs a fán.  Egy dió száz dió szomorú  Reggele messze még,  Hogy éreznék a köztükjárt  Hűlt szelek helyét.
	Vékony Andor: November A diófáról  Fekete varjú rebben  Sorsa időtlen
	Csanádi Imre: Mókus csalogató Erre csörög a dió,  Arra meg a mogyoró, -  Mogyoróbokron,  Diófán,  Mókusfüttyös  Domb alján. Nyármarasztaló  Szól a rigó: de jó,  Érik a dió,  Millió,  Millió!  Útra kel a fecske,  Jajgat a fürjecske:  Pitypalatty,  Pitypalatty,  Nyár, nyár,  Itt maradj!
	Amatőr költő Kleopátra álnéven: Dió A vén diófa áll magában,  lombja sárgul, barnul - majd lehull.  Termése szívja még erejét,  majd a dió is a földre hull.  Avar és termés ott lent is eggyek,  mig fel nem szedik szorgos kezek.  Elválnak ekkor, zörrenve köszön a levél,  légy jó, ízletes, pici dió!  Alszik a fa, de bent töri a diót a kéz,  kalács készül, abban lesz töltelék ma még.
	Bencze S. Gábor:  ab szúrd ki a dió csak azért koppan hogy  észrevedd megérett és le  esett a tantusz is bár  nem láttam mert kártyával  mobilizáltam magam  de igy eljutottam a héjig  alma  fahéjig citromhéjig mak  kéjig dióhéjig  koppan  hogy észre  vedd fel  fején zöld sapka  legyen egy jó napja  legalább neki  hisz' régóta sóvárog  a földre zöldre össze  törve ki vagy?  törvény védve tit  ok? kérded? ne kérd  hogy ki  vagyok úgyse mondom  meg csak ab  szúrd ki a labdát  ha pattog
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