
A lopótök még a szemedet is kilopja?
(az igazságnak István Péter járt utána)

A Magyar  Tudományos  Akadémia épülete  előtti  kandeláberre  csavarodva egy lopótök folytat  2
napja mozdulatlansági- és éhségsztrájkot tiltakozásul azért, hogy neve és származása alapján senkit
se érhessen negatív előítélet. A helyszínen kollégánk, István Péter készített rögtönzött interjút az
elszánt tiltakozóval az előzményekről és demonstrációja céljáról:

– Tisztelettel kérdezem olvasóink nevében, hogy egy ilyen ismert családból származó egyedet, mint
Ön, mi vihetett rá ilyen drasztikus lépésre, hogy minden tápanyagot és vizet megvon magától? Ön
mégiscsak egy kultúrnövény!
– Végső felháborodásomban fordultam a nyilvánossághoz! Már generációk óta éri kirekesztés a
családomat a nevünk miatt.

– Pontosítaná? Kérem!
– Az egész eset tavasszal kezdődött, amikor a rátarti úritök kikérte magának, hogy mellénk ültessék
az  ágyásban.  Hangosan  panaszolta,  hogy  Neki  és  az  Amerikából  származó  rokonainak  nagyon
megalázó  egy  olyan  szomszéd,  aki  alacsony  származású,  iszik  és  állandóan  lop.  Mindemellett
üresfejűnek, butának és nyakasnak is neveznek a hátunk mögött.
Amikor  pedig  a  szőlő  felfutott  az  én  pergolámra,  szólt  neki  a  görögdinnye,  hogy  „-Vigyázz
szomszéd, mert ez a lopótök még a szemeidet is kilopja a fürtből!”

– Mást is ért a családban ilyen hátrányos megkülönböztetés?
– Igen, sajnos gyakori az eset. A nagybátyámat is a kert végébe ültették, így is minden növény
elhúzódott a közeléből, nehogy lelopja a virágot vagy a terméseket.
Nagymamámra azt mondták, hogy különc, amiért este bontja ki a virágait, és nem nappal, mint a
„rendes” tökök. Gúnyolták, hogy biztos olyan ronda a kis ötszirmú, hófehér virága, hogy szégyelli
napközben mutogatni, csak a holdvilág kíváncsi rá!

– Mikor és hogy ragadt Önökre ez a név? Hiszen mint minden kultúrnövénynek, Önöknek is a latin
neve ismeretes!
–  Így  igaz,  Lagenaria  siceraria  a  becsületes  nevünk  és  már  Krisztus  Urunk előtt  tízezer  évvel
háziasított az ember, belátva, hogy mekkora kincs a fajunk. Nálunk csak a kutya az öregebb társa a
kétlábúaknak. Akkor még tárolóedénynek használtak minket, és butykos gyanánt, meg kulacsként
ivásra. Nagy volt a becsületünk! Még fáraósírokban is találtak magokat őseimből. Ugyan melyik
újvilági mondhatja el ezt magáról?
Aztán megváltozott minden. Velünk kezdtek a hordó mélyéről bort kimerni a hosszú nyakunk miatt.
Csorgattak egy kis  kóstolót,  és állandósultunk a pincében,  mint  bor-  és  vízlopó.  Akkor kezdett
elterjedni, hogy iszunk és lopunk! (szipogás)

– Mit gondol, miként tud a demonstrációja ezen a megítélésen változtatni?
– Szeretném, ha megismernék milyen hasznosak és segítőkészek voltunk már évszázadokkal ezelőtt
is! Ha végre nem néznének ferde szemmel ránk, hogy mikor csenünk el valamit. (Pityergés)
A múltkor is eltűnt Zsuzsa néni metszőollója, és az úritök azonnal hangosan rám mutogatott, hogy
biztosan én voltam, pedig Buksi ásta el a farakás mögé.
Azt  sutyorogták  a  kolbásztökkel  és  a  rozmaringgal,  hogy valahol  a  nagy,  fogazott,  világoszöld
leveleim alatt  lapulhat,  de senki nem mert hozzám nyúlni,  mondva,  hogy én molyhosan szőrös
vagyok. (zokogás)



– Azt állítja évezredek óta használják az Önök terméseit! Tudna példát említeni?
– Természetesen! Rólunk már a Bibliában és a Koránban is megemlékeztek. Egy apát pedig a IX.
században az ideális kert 23 legfontosabb növénye közé emelt minket. Erre irigyek ezek a távoli,
amerikai jövevények!
Salamon  király  fogsága  idején  belőlünk  készült  töklámpással  világított,  Loyolai  Szent  Ignác
tökkulacsból ivott, de ennél is büszkébben állítom, hogy Sherlock Holmes sem lenne olyan híres, ha
nem lógna folyton a szájából a kalabass pipája.

– Az is valamelyik családtagjából készült?
–  Úgy-úgy!  Nem  véletlen  hívnak  minket  kalabasstöknek  is!  Pipát,  hangszereket  is  csinálnak
belőlünk. Hallotta már a szitár, a maracas vagy a regössíp hangját? Ugye varázslatos hangszer a
rumbatök? Mind-mind az én rokonságomból van!

– Ismeri azt a mondást, hogy „Teng-leng, mint tök a vízen”? Mire utal?
– Arra kedves riporter Úr, hogy a halászatban is használtak minket úszónak. Indiában sok helyen a
mai napig lopótök a bója. És mit gondol, amíg nem volt úszógumi és karúszó a gyerekeknek, addig
hogy tanultak meg úszni a csatornában meg a folyóban?

– Ne mondja, hogy az is lopótök?
– De bizony! Kenderzsinórral felkötötték a kisebb terméseket a karra, a nagyobbat meg a hátukra az
emberek, és mehetett az úszás.

– Térjünk át egy kényesebb témára! Járt már Ön vagy valamelyik elődje bíróságon?
–  Gyakran  voltak  őseim,  de  félre  ne  értse!  Az  ókori  görögök  használtak  minket  az
igazságszolgáltatásban, velünk mérték az időt, amíg a hasunkból a víz kicsorgott, addig beszélhetett
a vádlott.

– Erre a feladatra nem egy drágább, ritkább, értékesebb növényt használtak? Megbíztak abban,
hogy mindig ugyanolyan gyorsan engedi ki a vizet? De hiszen a maguk fajtáját a szegények ették, és
termesztették. Aki módosabb volt, akkor sem használt tökkupát és kanalat! Ez igazán megtisztelő
feladat  lehetett  egy  olyan  egyszerű  növénynek,  ami  nem  túl  kényes,  nem  igényel  túlzott
gondoskodást.
– Mire véljem ezt a megjegyzést? Ön is ellenem van? Maga is lenéz engem és a családomat! Az
ilyen alakok miatt állok itt a lámpaoszlopra feltekeredve! Követelem ezek után, hogy írja meg a
cikkében, hogy milyen tartalmas életet élünk mióta Afrikából és Ázsiából elterjedtünk. Amellett,
hogy amit  belőlünk készít  dísztárgy még  száz  év  múlva  is  múzeumban  lesz,  ehető  is  vagyok!
Minden rokonommal együtt fehérjében gazdagok vagyunk, sok vitamint, szelént, mangánt és cinket
tartalmazunk. 

– Elnézést,  ha megbántottam, nem sértésnek szántam, hanem elismerésnek, hogy ilyen sokszínű,
hasznos  kultúrnövényt  ismerhettem  meg  az  Ön  személyében!  Nem  is  gondoltam!  Remélem
figyelemfelhívása sikerrel jár, és megkapja azt a méltó ismertséget a fajtája, amit megérdemel az
emberiség történelmét végig kísérő hasznossága miatt!

–  Köszönöm  Olvasóim  figyelmét!  Megnyugodhatunk,  a  lopótök  mellett  nyugodtan  hajthatjuk
álomra  a fejünket! István Péter interjúját olvashatták.


