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Süti és a szellem, avagy a fekete kastély titka 
 

Mi az, ami nélkül nem vár a vár, és nem kastély a kastély? Igen, persze, a várkapu, a felvonóhíd, 

a vár alatt csörgedező patak, a földesúr, az ágyúk, az őrök  és, és...mi is még? Megvan, nincsen 

kastély szellem nélkül. Persze a legősibbek és a legelőkelőbbek a skót és az angol várak 

szellemei, akik évszázadok óta kísértenek, van, amelyik fejét a hóna alatt hordja, van, amelyik 

éjfélkor csörgeti láncait és brutál félelmetes.  De vajon ki lehet a Balatoni felvidék szelleme? 

Kíváncsi rá a kedves olvasó? Jöjjön a következő történet: 

 

Van egy kastély a Balaton felvidéken, melynek a nem is olyan ódon falait borostyán futja be, 

gyíkok sütkéreznek, néha mókusok látogatják meg a park ódon fáit, hogy odút találjanak 

maguknak, a harkályok pedig szorgosan kopácsolnak gyógyítva az öreg fák bajait. Magányos 

falai búsan merednek az ég felé, évek óta lakatlan.  Ez a titokzatos kastély a Fekete kastély 

nevet viseli. Nem, nem azért mert alkímisták dolgoztak benne éjjelente, vagy sötétség lengte 

körül, ahová a nap még bekukkantani sem mer, csupán feketére festett ablakairól és 

ajtókereteiről kapta e furcsa nevet, de nomen est omen? Izguljunk együtt...   

A kastélyt valamikor réges-régen a nedeczei Nedecky család építtette, ha a falak  mesélni 

tudnának elmondanák, hogy  valamikor falai között a történelem során szerelmek szövődtek, 

bálokat tartottak, generációk nőttek fel,..és bizony a kastélynak saját szelleme is van.  

A kastélyt Nedecky Tamás földbirtokos építtette a kor ízlésének megfelelően hatalmas 

bálteremmel, egymásba nyíló szobákkal, szalonokkal. Az egyik szoba a kastély déli szárnyában 

kapott helyett, csendes, árnyékos helyen, ahol a betérő nyugalmat talál, csodálatos kilátással a 



parkra. A szoba berendezése nem mindennapi, egyenesen Franciaországból szállították többheti 

utazással a rokokó szalongarnitúrát, melyet mélybordó kárpittal vontak be, és finom 

aranyszegély borította a bútorokat.  

A garnitúrához egy csodaszép íróasztal titkos fiókkal, egy fésülködőasztal, és imazsámoly is 

tartozott. Vajon kié lesz a szoba? A szoba nem másé, mint Nedecky Tamás édesanyjáé Theresa 

bárónő számára lett berendezve.  

A kastély birtokbavétele óta eltelt pár év. A környék fejlődik, a kastély körül jobbágytelkek 

terülnek el, apró házaikban több gyermeket nevelnek a családok. Jobb itt jobbágynak lenni 

vajon, mint az ország más részén? A válaszunk az kell legyen, hogy igen. Theresa bárónő nem 

engedi, hogy birtokán éhes és mezítlábas gyerek legyen. Minden évben a születésnapján a 

birtokhoz tartozó jobbágyok gyermekei egy pár csizmát kapnak, hogy télen ne fagyjon el a 

lábuk, és bizony írni-olvasni is kötelező megtanulniuk, a birtokon egy kis házat alakíttatott kis 

oskolának, ahol Ábrahám atya tanítja betűvetésre a gyermekeket. Ha rossz a termés, akkor a 

magtár tartalékából kapnak az emberek, hogy túléljék a jövő évi reménytelibb jobb termésig. 

Ha valamelyik gyermek különösen jó képességű volt, akkor az atya bevitte közeli Veszprémi 

érsekséghez, és a belső oskolában sajátíthatta el a grammatika matematika rejtelmeit, akár pap 

orvos, vagy jogász is válhatott belőle, a tanítás költségeit is a bárónő állta. A jóságos asszony 

életének kilencvenedik évében békében jobb létre tért. Temetésén sapkát levéve ott állt a 

családon kívül a falvak apraja-nagyja. Mindenki csak jót mondott, az öreg temető hangos 

zokogástól volt hangos, ám még a gyászoló tömegből is kihallatszott egy csilingelő zokogó 

hang: Jánoska volt az, az öreg Rozál asszony unokája aki szüleit elvesztette az oly gyakori 

kolerajárványban, és nagyanyja nevelgette tőle telhetően, ő nemcsak csizmácskát kapott a 

ténsasszonytól hanem évente egy öltözet ruhát, télikabátot, élelmet és tűzifát. Jánoska a 

temetésen azt kérte, hogy Theresa bárónő vigyázzon rájuk a túlvilágról is, mindenkire aki 

valamikor a kastély és a környező földek lakója lesz.... 



 

Az 1920-as évben járunk. A kastélyt bizony elkártyázták, majd kiváltották és kacskaringós utak 

után új tulajdonosa nemes Pálfalvi Tasziló főtanácsos és felesége. A párnak öt rosszcsont 

gyereke van, és a pesti tömeg után egy kis elvonulásra vágytak, illetve remélték, hogy a 

gyerekeknek lehetősége lesz többet mozogni, ugyanis a német Fraulein-ok igencsak gyakran 

váltogatták egymást, nem egyszer totális idegösszeomlás szélén állva. A kastély parkja remek 

hely volt fogócskára, bújócskára. Október van, a tél szele már közeleg, a főtanácsos úr 

mosolyogva olvassa a Jézuskának írt leveleket, melyek bélyeggel ellátva persze hogy nála 

kötnek ki. A lányok  babát kérnek, még kicsik, a fiúk közül az egyik egy hatalmas földgömböt, 

mert Kolombusz nyomán hajózni szeretne, van, aki egy pónit, Márton a legkisebb fiú egy 

tacskót. Ez a kérés nem is lepte meg a főtanácsost, ugyanis a szomszéd megye ispánja 

bemutatkozó látogatásán magával hozta örökké mozgó viháncoló tacskóját, a virslitestű vidám 

kutya minden gyereket levett a lábáról és hatalmasat hancúroztak a kertben. Pöttynek pont 

picinyei születtek, így a fa alatt egy kartondobozban piros szalaggal a nyakában egy 

tacskókölyök is helyet kapott. Volt is nagy öröm! Márton egész este a vidám kölyökkel 

játszott...csak egyet nem tudott eldönteni mi legyen a neve. Apja bölcsen mondta, hogy azt a 

sors dönti el, csak figyeljen.  

Másnap Pálfalvi feleségének a születésnapját ünnepelték, akinek kedvence az Oroszi Sándor 

cukrász által készített oroszkrém torta volt. Jég között szállították Budapestről nagyon 

óvatosan, hogy baja ne legyen az ínycsiklandó finomságnak. A vacsoránál már a torta 

felvágására készültek, de valakit nem találtak, méghozzá a kis tacskót..eltűnt. Tűvé tettek 

mindent, de nem találták.  

- Nem kell aggódni, ha éhes lesz előkerül, - nyugtatta a családot Pálvalfi úr. 

 A vacsora után betolták az emeletes tortát, és ekkor valaki hatalmasat kiáltott,  



- Egér van a tortában, kilóg a farka!                                   

Pálvalvi úr bátran megfogta az egérfarkot és kihúzta...a tacskót.  

- Süti lesz a neve, - kiáltott fel Márton, - igazad volt apa, meghozta a sors a nevet! 

Süti ezután is lejárt a konyhába, az édes iránti vágya nem csökkent, de természetesen csak 

ici-picit kaphatott. A következő évben a kastélyt korszerűsíteni kezdték, több fürdőszobára 

volt szükség, a villanyt is bevezették több szárnyba. A kőművesek egy nap hívták a ház urát, 

nézze, véletlenül megbontottak egy falat és mögötte egy ajtót találtak. Az ajtót kinyitva egy 

teljes szoba berendezését találták meg, bordó kárpitos garnitúrát, régi festményeket, a 

szekrényekben elporladt ruhákat.  

- Ajha, - mondta Pálfalvi, - észre sem vettem, hogy itt még egy szobának lennie kell, na 

ez lesz az egyik gyerekszoba, a bútorokat vigyék le a pincébe, a ruhákat meg ki kell 

dobni..... 

Másnap hajnalban fél öt körül mentek a mesterek, hogy a szobában elkezdjék leverni a 

vakolatot, de a szobában minden ugyanúgy volt, ahogy előző nap megtalálták.  

- Valaki szórakozik? -  Kérdezte Pálfavi úr, nem vagyok vicces kedvemben... –

Süti, te meg ne ugass folyton, szétmegy a fejem, a nagy semmit is profi módon tudod 

vakogni - mondta a ház ura. – Na, vigyenek le mindent újból a pincébe, meglesem én 

hogy ki szórakozik.... -  

Süti este besettenkedett a szobába, a bútorok persze megint a régi helyükön voltak, és Süti ekkor 

egy kellemes női hangot hallott 



- De szép kiskutya vagy, nekem is volt ám egy hasonló. Látod tönkre akarják tenni a 

szobámat, mindig vissza kell hoznom a bútorokat. Ó tudod olyan jó látni az öreg 

tölgyfát, amit még én ültettem, nézni az erdőt, a fákat-és ülni az öreg karosszékemben.  

Éjfél után mindig jövök és hajnali ötig itt lehetek, míg nem kukorékolnak a falubeli 

kakasok.  

Süti látta a szellemet, ezért ugatott, most hanyatt feküdt, és hagyta, hogy a szellem vakargassa 

a pocakját. A szoba renoválását elhalasztották, mert a tőzsde hanyatlani látszott, és Pálfalviék 

részvényei is vesztettek értékükből. Persze ennek a legjobban Süti örült, aki rendszeresen 

felkereste a szobát és társalgott Theresa bárónő szellemével, akit csak ő láthatott. Egyik este 

Süti ismét feloldalgott a csigalépcsőn és várta a szokásos hasvakarást, amikor is látta, hogy a 

bárónő izgatottá vált.   

- Tűz van, Süti, tűz van, az északi oldalon a falnál, láttam mikor átsuhantam a kastély FELETT 

- bár ezt utálta a legjobban, hisz tériszonnyal küzdött. Akart hangosan kiabálni, de persze senki 

nem hallotta csak a tacskólány. Süti izgatottan loholt a családhoz és elkezdett csaholni, de 

megint leintették, hogy végre fejezze már be, aludni akarnak. Süti ekkor elővette konok tacskó 

énjét, megfogta Pálfalvi úr nadrágját és elkezdte húzni... Theresa grófnő gyertyával a kezében 

előtte suhant, és mutatta a tűz fészkét. 

- Ez nem semmi, tűz van, - kiabálta a tanácsos úr, felvertek mindenkit, így sikerült időben 

eloltani a tüzet.  

Egy gömbvillám tévedt be a pincébe és meggyújtotta az ott tárolt régi dolgokat.  Theresa grófnő 

halkan megjegyezte:  

 - Jancsika vigyázok minden itt lakóra, ahogy kérted tőlem.  

A kastély a történelem viharában lakatlanná vált, de az egyik szobában éjjelente nyekereg egy 



öreg karosszék, és az öreg garnitúra között valaki várja, hogy élet költözzön a kastélyba, és 

vigyázhasson az új lakókra.  


