
Dragomán György ismét remek gasztronovellát írt nekünk, amiben 
Herkules pogácsáiról mesél. 

 
Semmi nem rombolja le úgy egy otthoni szakács egóját, mint egy 
válogatós gyerek. Tányéreltolás, fintor, mélyen átélt színészi 
alakítással előadott undor, ennyi kell a fél délelőttön át zajlott 
főzésünk örömének totális megsemmisítéséhez. És nem, nem a 
szalontüdőt vagy a vesevelős vérpudingfelfújtat nem akarja megenni, 
hanem az olyan egyszerű ételeket, amiket egészen addig szeretett, 
mint mondjuk  
a gulyásleves vagy a fasírt. Fújj! – üvölti a hároméves, ha csak 
meghallja az étel nevét, fasírt???, fúj, de undorító, utálom.  
Ilyenkor még a legjámborabb szülő is hajlamos elveszteni a türelmét, 
az olyan kevésbé jámboraknak, mint én, azonnal eszébe jutnak a 
zsarolás és a kényszerítés lehetséges változatai. Ezeket persze nem 
vetjük be vagy csak módjával, de azt -legtöbbször azért nem álljuk 
meg, hogy elmeséljük, gyerekkorunkban milyen módszerekkel 
kényszerítettek minket -arra, hogy szépen ügyesen mindent 
meg-együnk. Vagy ha nem is minket, akkor  
a többi gyereket, akit ismertünk. A gyerekünket persze egyáltalán nem 

fogja érdekelni, hogy annak idején asztal-lábhoz kötötték a mi kis barátainkat, a „bezzeg”-gel kezdődő 
mondatokat mintha egyáltalán meg se hallanák, a szegény éhező gyerekek sorsa se foglalkoztatja őket.  
Ha nem megy erővel, akkor megy majd szép szóval, gondoltam egyszer, amikor heves tiltakozást váltott ki a 
fasírtnak még a híre is, és a marketingmódszerhez folyamodtam.  
Akkoriban a görög mitológia állt a gyerekek érdeklődésének középpontjában. Herkules nekem is gyerekkori 
jó barátom (mondjuk akkor még nem tudtam, hogy időnként a Héra által ráküldött téboly -hatására egész 
családját lemészárolta,  
de ezt hagyjuk is inkább, mert ez egy egészen más történet). Máig fel tudom sorolni mind a tizenkét 
munkáját, úgyhogy elkezdtem Herkulesről és az ő irdatlan erejéről beszélgetni a gyerekeimmel, nemeai 
oroszlán, lernai hüdra, hát azokat nem lehetett akárhogy legyőzni, ahhoz erő kellett – nem is akármilyen. 
Herkulesnek volt is egy különleges és titkos étele, ha azt megette, mindig megsokszorozódott az ereje. Ez 
pedig nem más, mint a Herkules pogácsa, az maga a kondenzált erő. 
 
A folytatást keressétek a júniusi lapszámunkban! 


