
Gárdonyi Géza az Egri csillagokkal igenis
sokakat megbabonázott. A tizenegy éves Zo -
lika például egészen addig semmit nem volt
hajlandó elolvasni, mígnem ötödik osztály-
ban kötelezô olvasmány lett az egri vár ost-
romának regénye. „Kéne nekem egyszer egy
ilyen vár!” – villant át a gyerek agyán, de a
vágy sok évig puszta gondolatnak maradt
meg. Trófeákkal teli vadászatok, kertészet,
építészet – szenvedélyek és kenyérkeresô
munkák jöttek helyette a fiatal férfi életé-
ben. Akár csodálatos karriernek is mondha-
tó az, ahogy késôbb a huszonegy éves lelkes,
már-már vakmerô hajdúsági fiúból a szak-
mában neves építési kivitelezô lett Budán.
Aztán egy napon negyven fok fölé szökött
a láza, és egy hosszú, súlyos, kiszámíthatat-
lan betegség vette kezdetét.

Építeni akarok
A harmincöt éves Zoltán hónapokat töltött
kórházban, de az orvosok nem tudták meg-
állapítani, mi lehet a baja, és hogyan kezel-
jék a betegséget: elôfordult, hogy a férfi hét
hónapig lázas volt. Talán ezen csöndesebb
idôszak alatt eszmélt rá arra, hogy nem azt
az életet éli, ami neki jó. „Szinte egyik pil-
lanatról a másikra rájöttem, hogy nem kell
mindig hajszolni a javakat. Felismertem a
lényeget: ha visszatekintünk az életünkre,
fontos, hogy tartalmasnak lássuk azt.”
És megszületett az ötlet, amely igazából már
a gyerekkori történelmi olvasmányok óta
érlelôdött: Zoltán várakat szeretne építeni.
Csak az álmai éltették, a fiatalember szinte
semmi mással nem foglalkozott. „Te meg-
ôrültél!” – hallotta többiektôl.

A várakkal feküdt, velük álmodott, és velük
kelt. Egyre inkább kirajzolódott elôtte, hogy
mit szeretne: középkori várakat, történelmi
Magyarországot és uralkodókat jelképezô
fejfákat egyben – és mindezt mini méretben.
Mindig zavarta, hogy ha egy átlagos kirán-
duló – aki nem várkutató – fölmegy egy
várromhoz, és pusztán egy kupac kôre néz,
egyáltalán nem tudja összerakni, amit lát.
„Szerettem volna emberi nyelvre lefordíta-
ni a várromokat. Hogy aki rájuk néz, lássa,
mi az öregtorony, hogy néz ki egy lôrés,
hogyan fut végig a fal mellett a gyilokjáró.”
Igazából senki nem értette, hogy Zoltán mit
akar csinálni, azt pedig fôképp nem, hogy
miért hagyja ott a biztos egzisztenciáját.
A férfi szerint ebben semmi kockázat nem
volt, mert ha az ember akar valamit, ráadásul
becsületesen dolgozik az ügyért, abból csak
jó sülhet ki. Szemrebbenés nélkül eladta a
budai kertes házát, hogy várakat építsen.
A tervekbôl hamarosan telek lett a Velen-
cei-tó melletti Dinnyésen, és elkezdôdött az
elsô vár, a Poroszlói Palánkvár építése, amely
ma a látogatók kedvence. Nyolc hét alatt

A MI EMBERÜNK

Kemény munkával elért karrier, súlyos betegség, ráébredés, önmeg-
valósítás és nyugalom – szerencsés vagy nehezített életpálya ez? Ki ezt,
ki azt válaszolná, de annyi biztos, hogy a közel harminc minivár között
éldegélô Alekszi Zoltán mindezeket átélte, és mára boldog ember.

Nagykoromban váram lesz!
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készítette el Zoltán fából és földbôl, gyönyörû
lett, de a családon kívül akkor még senki
sem látta. Ahogy a többi tizennyolcat sem,
amelyek két és fél év alatt épültek föl. Egytôl
egyig korhû, rekonstruált várak, kicsinyített
változatban – kôbôl, téglából, fából, földbôl.
De ahogy közeledett a várpark megnyitóün-
nepsége, Zoltán ismét kórházba került.

„Nem várparkavatás lesz itt,
hanem emlékparkavatás” – él -
celôdtek szomorúan a bará-
tok, Zoltán viszont egy hét
után úgy döntött, saját fele-
lôsségére hazamegy, és részt
vesz a megnyitón. Az ünnep-
ség végül jól sikerült, és bár
betegségének okát a mai na-
pig nem tudták kideríteni az
orvosok, Zoltán azóta is meg-
állíthatatlanul építi a várait.

Csak kô legyen elég
Idôközben pedig megtalálta
élete párját, Nikolettát, aki se -
gít neki a történelmi adatok
összeállításában. Egy kisfiuk
született, Zolta, aki igazán
hálás lehet szüleinek, hiszen
remek játszótér veszi körül,
amely folyamatosan újabb és
újabb várakkal bôvül, most
egyszerre tíz készül. A negy-
venkét éves férfi azt mondja,

a régi Magyarországon körülbelül hatezer
erôsség lehetett (földvár, palánkvár, torony és
lakótorony), Zoltán célja ezek közül hatva-
nat megépíteni. Hogy melyik hatvan lesz a
szerencsés kiválasztott? „Fontos szempont,
hogy a vár a történelmi Magyarország terü-
letérôl való, elfeledett építmény legyen – ma -
gyarázza. – A fellelhetô ásatási alaprajz és

megfelelô mennyiségû régészeti anyag szin-
tén elengedhetetlen. Ha ezek megvannak,
akkor már csak olvasni kell, szerencsére
gazdag a szakirodalom a témában. Az egyik
következô váram a solymári Szarka-vár lesz.
Nagyon szeretnék egy Árpád-korabeli fa lu -
részletet is életre hívni, errôl most egyezte-
tek a régészekkel. Emellett egy hagyomány-
ôrzô íjászcsoportot is tervezek létrehozni.
A kisfiam pedig kap majd egy babaméretû,
korhû íjászruhát! Ha mindez sikerül, akkor
úgy fogom érezni, nem éltem hiába.”

Zoltán szerint most kerek a világ körülötte.
„A nyugodt élet szerintem azt jelenti, hogy
azt csinálod, amit szeretsz. De ameddig nem
tapasztalod meg, mit jelent azért imádkoz-
ni, hogy a holnapot is megéld, addig a nyu-
galmat sem ismered igazán. És bizony ebbe
az állapotba néha a félelem is belefér: amikor
jön a láz, akkor én például félek. De amikor
valaki jól van, azt élvezni kell.”
És Zoltán így tesz, hiszen a szabadidô és a
munka nála nagyjából ugyanazt a boldog-
ságot jelenti. Az évtizedekkel ezelôtt megál-
modott dinnyési Várparkban fogadja a láto-
gatókat, játékos történelemórákat tart gye-
rekeknek és fiataloknak, emellett természe-
tesen építi a várait – mindezt a családja
közvetlen közelében. Kô van, a többi pedig
megy magától.

Békési Erika


