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SÓLYOM LÁSZLÓ, MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK kihirdette, hogy 
a tavaszi országgyűlési képviselői választások első fordulójának időpontját 2006. 
április 9-ére tűzte ki. A második fordulóra két héttel később, ugyancsak vasárnap, 
április 23-án kerül sor. Az első fordulóban a külképviseleteken április 2-án, az ame-
rikai kontinensen április 1-jén lehet szavazni. Az országgyűlési választások máso-
dik fordulóján Magyarországon és a külképviseleteken egységesen április 23-án, 
vasárnap szavazhatnak. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a vá-
lasztások második fordulójában a választás napja április 22.

A KONZERVATÍVOK ALAKÍTHATNAK KORMÁNYT KANADÁBAN. Az 
erre vonatkozó hivatalos felkérést már megkapták a főkormányzótól. Az eddig el-
lenzékben politizáló konzervatívok a törvényhozási választásokon győzve véget 
vetettek az észak-amerikai országban megszakítás nélkül tizenkét éve tartó libe-
rális kormányzásnak. Abszolút többséget azonban nem szereztek, így kisebbségi 
kormány alakul Kanadában.

43 UTASSAL A FEDÉLZETÉN Magyarország fölött lezuhant egy szlovák ka-
tonai repülőgép. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hejce közelében, január 19-én 
lezuhant gépen Koszovóból hazatérő békefenntartó katonák utaztak. A katasztrófát 
egyedül a 27 éves Martin Farkas élte túl. Eperjesen katonai tiszteletadással, álla-
mi gyászszertartáson búcsúztak a 42 áldozattól. A hozzátartozókon kívül a közös 
búcsúztatáson jelen voltak Szlovákia legfelső vezetői, a miniszterek, a parlamen-
ti képviselők, Sólyom László magyar államfő, Hejce község küldöttsége Rohály 
Géza polgármester vezetésével, a magyar és a cseh védelmi miniszter, Juhász Fe-
renc és Karel Kühnl, valamint Jaap de Hoop Scheffer NATO-főtitkár. A szlovák 
katonai szállító repülőgép tragédiája a NATO történetének második legnagyobb 
ilyen jellegű balesete. 

LENGYELORSZÁGBAN, KATOWICE MELLETT ÖSSZEOMLOTT EGY 
CSARNOK. A 65 áldozat között volt egy 39 éves magyar férfi, aki egy állateledelt 
forgalmazó belga cég képviseletében vett részt a sportgalamb-kiállításon, amikor 
leszakadt a födém. A kiállítási csarnok romjai között 14 külföldi halottat, illetve 
sérültet is találtak: ők Németországból, Belgiumból, Csehországból, Szlovákiából 
és Hollandiából érkeztek a postagalamb-kiállításra. A katasztrófa oka még nem 
tisztázott: a lengyel hatóságok szerint valószínűleg a hó alatt szakadt le a födém, a 
csarnok üzemeltetője viszont azt nyilatkozta, hogy rendszeresen tisztították a hó-
tól a lapostetőt. A csarnok egyik tervezője öngyilkosságot kísérelt meg egy opolei 
szállodában, de megmentették az életét. 

MONTENEGRÓBAN EGY SZEMÉLYVONAT Podgoricától 15 kilométerre ki-
siklott. Négy, utasokkal teli kocsija a Moraca folyó 30-50 méter mély kanyonjába 
zuhant. A tragédiában 44-en − közöttük hat gyerek − vesztették életüket.
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Kocsis József

A könyv
Azt kell hinnem, átlátok a falon, a távol-

ság mit sem számít, a legkisebb részlet is 
elém tárul, mintha valóságosan szemlél-
ném, ami a falakon túl végbemegy, és meg-
lehet: így is van, résztvevőként élem át a 
történéseket, mintha én magam volnék ott, 
és akár én is lehetnék, látom magam kilenc-
vennégy évesen, botorkálok egy meg-meg-
zörrenő járókeret kerítései közt, töpörít az 
évek súlya, meghajlok görbedve, összezsu-
gorodom, sötéten sajgó árnyékként, mint a 
fájdalom, bicegek a könnyű járókeret illú-
ziójába kapaszkodva.

Az idős hölgy, anyám testvére, erről nem 
sejt semmit, magával van elfoglalva, po-
csékul érzi magát, így mondja mindig, ha 
kérdezik, többnyire telefonon és leginkább 
a legközelebbi hozzátartozói, a távolabbiak 
elmaradoztak mellőle, kihaltak, a még élők 
pedig visszavonultak más falak közé, a ma-
guk külön betegágyába; nagyritkán érkezik 

(folytatás a 4. oldalon)

egy-egy váratlan hívás valamelyiküktől, 
ők is pocsékul vannak, nem így mondják 
ugyan, de ez a summázata panaszáradataik-
nak. Ez vigasztalja némiképp, bár igazából 
nincs szüksége vigaszra, mert van abban 
valami megnyugtató, hogy ma is éppúgy 
érzi magát, mint tegnap, egyhuzamban 
pocsékul van, ebben legalább valamennyi 
távlatosság is bennfoglaltatik, akár holnap 
is ilyen pocsékul érezheti magát, és ez az ál-
landóságérzet megnyugvással tölti el, mint-
ha jól érezné magát, olyan ez éppen.

Járókeretét a könyvespolchoz kormá-
nyozza, fáradtan megáll kicsit, erőt gyűjt 
az ágaskodáshoz; különös, gondolja, nem-
rég még könnyedén elérte ezt a polcot, most 
nyújtózkodnia kell, erőlködése nem látszik 
ágaskodásnak, tartásával inkább azt a be-
nyomást kelti, hogy lehajolva keresgél vala-
mit, csak a kezével kotorássza vakon a feje 
feletti polcot. Virágokkal elszórtan díszített, 
zöldes borítójú könyvet emel le, a közeli 
íróasztalra fekteti, nyeles nagyító üvegével 
végigpásztázza; úgy szedegeti össze a betű-
ket, mint aki szétszéledésre hajlamos, rakon-
cátlan gyöngyszemeket próbál összeterelni, 
hogy felfűzze azokat egy rendteremtő fo-
nalra. „Orvosunk a természet”, ez áll össze 
könyvcímként, ezt kereste, ráismert már a 
gerincvastagságáról, meg a helyét is tudta, 
a böngészéssel csak megbizonyosodni sze-
retne, nem tévedett-e mégis.

Mire a keresett szövegrészt megtalálja, 
kimerül egészen, rátámaszkodik könyöké-
vel az asztalra, úgy betűzi nagyítójával a 
reszkető sorokat: „A hosszú időn át fenn-
álló pangás (itt megáll, tíznél is több napi 
kimaradás ilyennek számíthat, gondolja) az 
önmérgezés veszélyét is magában rejti (ez 
lehetett, önmérgezés, hogy erre nem gon-
dolt!), amennyiben a huzamos ideig lerakó-
dott salakanyagból toxinok is felszívódnak, 
és a szerveket, valamint az idegrendszert 
is megtámadhatják. Rossz alvás, torz ál-
mok, hallucinációk mutatkozhatnak.” Ilyen 
egyszerű ez, mégis, hogy megrémült este, 
amikor fölfedezte az unokahúgát az öreg 
heverőn, ott bujkált, húzta magára a piros 
beszövésű, széles csíkos csergét, amely 
összeráncolódva árulkodóan kirajzolta a 

fejformáját, hát hogy ne ismert volna rá 
azonnal, játszik vele a vén szamár, miféle 
gyerekes tempó ez; Ilikém, te vagy? – kér-
dezte, de válasz nem jött, bújócskát játszik 
vele, akár egy gyerek, hetven fölött ez már 
infantilis bohóckodás, hogy jut ilyesmi az 
eszébe; ne bolondozz, bújj már elő, csattant 
fel türelmét veszítve, és fölrántotta a taka-
rót, hogy belésajdult a válla. Sehol senki, 
ezt nem értette, nem tévedhetett ekkorát, itt 
volt, csak ő lehetett, és mégis, üres a heve-
rő. Érthetetlen. Kívülről, az előszoba felől 
kopogás hallatszott, valami folyamatos zör-
gölődés, ez elterelte a figyelmét, tele van a 
lakás rokonokkal, talán az öccse engedte 
be őket, neki van kulcsa; miért jöhettek, és 
miért nem jönnek beljebb, egymással van-
nak elfoglalva, nevetgélnek, nyitogatják 
az ajtókat, egy-egy erősebb hang szól ki 
olykor az egybefolyó duruzsolásból, aztán 
elmerül benne megint, mintha kavics poty-
tyanna a fodrozódó vízbe, hullámai szétter-
jednek. Kimegy hozzájuk, tovább nem vár, 
határozta el, a járókeret zörögve lépegetett 
előtte; kinyitotta az előszobába vezető ajtót. 
Egyre magasabban van a kilincse, lejjebb 
kellene szereltetni, gondolta. Nem talált 
senkit a lakásban, csüggedten tért vissza a 
szobájába. Az ablakon fény szűrődött be, 
utcai világosság. Sehogy sem emlékezett 
rá, mikor húzta föl a redőnyt, és arra sem, 
hogy leengedte-e egyáltalán, a beszivárgó 
fényt is különösnek találta, világít, de nem 
a szokott fényességgel, ilyenkor sokkal vi-
lágosabb szokott lenni, negyed egyet mutat 
az óra, nemsokára hozzák az ebédjét, azt is 
minek, nem érez éhséget, újabban sosincs 
étvágya, ez is megváltozott, minden más 
lett, ez a furcsa fény is nyugtalanító; hó 
készül esni talán, vagy csak a szeme miatt 
van ez. Fölhívta az unokahúgát, náluk is 
ilyen sötétség van-e, ők a város másik ré-
szén laknak; nagysokára vette föl a telefont, 
hát hogyne volna sötét, éjfélkor, mondta, 
éjszaka van, éjjeli negyed egy, dehogy is 
hozzák az ebédet, és a hangjában aggodal-
mat érzett, neki meg nevethetnékje támadt, 
mit gondolhat most róla, megbolondult ta-
lán, ezt gondolhatja, ép ésszel kinek juthat 
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Szarvas István
Lomnici: A bíróságok 
bizalmi indexe kiváló
A közelmúltban a Legfelsőbb Bíróság és az Igazságszolgáltatási 

Tanács Elnöke, Lomnici Zoltán beszámolt az elmúlt évről. A főbí-
ró elmondta, hogy nemsokára az Emberi Jogok Európai Bírósága 
elnökének meghívásának tesz eleget, és Strassbourgba utazik. Úgy 
érzi, nincs oka szégyenkezésre: eddig ötven ügyben marasztalták el 
Magyarországot, ennyiszer adtak igazat azoknak a magyar állam-
polgároknak, akik panasszal fordultak oda. ez nem magas szám.

A közjogi méltóság pozitívumként értékelte, hogy noha Európa 
egyik legfiatalabb bírói kara néz szembe évente 1,2 millió üggyel, a 
peres ügyek 87%-a egy éven belül befejeződik. A Legfelsőbb Bíró-
ság és a táblabíróságok az ügyhátralékot − több mint 30 ezer ügy − 
feldolgozták. Az öt éven túl folyamatban lévő ügyek száma a teljes 
ügymennyiség 0,1 %-a. Az ország elsőszámú bírája elmondta, hogy 
a bíróságokkal szemben bizalmatlan polgárok aránya nem éri el − 
a legutolsó reprezentatív felmérés adatai szerint − az egyharmadot 
sem. A hivatások közül a bíróinak a presztízse a legmagasabb, és 
egy ezerötszázas elmúlt év májusi mintavétel szerint a Legfelsőbb 
Bíróság és az Alkotmánybíróság azonos pontszámot kapott a jog-
állam megteremtésében játszott szerepére figyelemmel.

Elnök Úr! Múlt év novemberében járt önöknél Sólyom László 
államelnök úr, aki szóvá tette, hogy nehéz más jogi pályáról beke-
rülni a bírói karba. Mi erről az ön véleménye?

Ami a bírói karba való bekerülést illeti, a következőket tudom 
elmondani önnek. A rendszerváltás idején alig haladta meg a bírák 
száma az ezret. Jelenleg 2800 főből áll a bírói kar. A 90-es években 
számos ügyvéd, ügyész, jogtanácsos és közigazgatási szakember 
kapott bírói kinevezést. Ez több EU-tagállamban nincs így. Ez a 
bővítés több mint 20%. 

A közvélemény erősen érdeklődik az iránt, különösen a tényfel-
táró újságírók, hogy az államtitokról szóló törvény szigorítása so-
rán önök kemény ítéletet hozhatnak az ezt megszegő újságíróra. 
Mi az ön álláspontja?

A MUOSZ-tól kaptam egy levelet ebben a témakörben, rövide-
sen el is küldöm Eötvös Pál elnök úrnak (azóta megérkezett meg 
is nézte, de nem volt hajlandó kommentálni nekem − a szerző). 
A bírók törvények alapján ítélkeznek. Eddig az volt a gyakorlat, 
hogy a lehetséges leggyengébb büntetést szabták ki. Gondolom a 
jövőben is így lesz.

Önnek, sőt már az elődjének megígérték, hogy átköltözik a Leg-
felsőbb Bíróság a Néprajzi Múzeumba, ahol elférnének. Mi a hely-
zet ezen a téren?

Ez egy nagyon fontos kérdés, nem hagyjuk levenni a napirend-
ről. Havonta félmilliárd forintért bérlünk helyiséget bíráinknak. 
Ezt a hatmilliárd forintot fontosabb dolgokra is el tudnánk költe-
ni. Magyarországon a költségvetés 2,9%-át költik a bíróságokra, 
Lengyelországban ez a szám 3,4%.

az eszébe fölcsöngetni valakit éjnek idején, hogy megkérdezze, 
sötét van-e náluk…

Mindezt nekem meséli nevetgélve az idős hölgy, anyám testvére, 
kezében még a nagyító, az orvosi könyv meg előtte, és én vele ne-
vetek, tényleg, mit gondolhatott az én nővérem, álmából fölriadva 
a meghökkentő kérdés hallatán; ezenközben – mintegy észrevét-
len, jócskán eltúlozva a rejtőzés színpadias mozdulatsorát, nehogy 
valójában észrevétlen maradjon – frissiben megjelent könyvemet 
nénikém asztalára csempészem, szorosan az Orvosunk a természet 
mellé. Nem marad észrevétlen, anyám testvére kézbefogja, magá-
hoz öleli, teleszalad a szeme könnyel, a rossz szemével amúgy sem 
látná jól, a könnyektől meg végképp elmaszatolódik előtte a világ, 
csak mondogatja erőtlen hangon: Gyönyörű, gyönyörű – nem tud 
mást mondani, simogatja a borító fényes felületét, gyöngéden tart-
ja a könyvet, mintha élőlény volna, újszülött, meg ne nyomódjék, 
még baja esik… Aztán erőre kap, belelapoz, az ajánló sorok fö-
lött járatja a nyeles nagyítót; olyan most kipirosodott arcával és a 
maga elé tartott kereső szerkezettel, mint aki kincset találni remél, 
és reszket belé, hogy az érzékeny műszer jelez.

Csak az bántja, mondja később már, hogy magánkiadásban mi-
lyen kevesen olvashatják. Miért nincs ott minden könyvesbolt ki-
rakatában? Ott volna a helye, mondja, és – olvasok az arcán – már 
látja is a kirakatot, amelyben főhelyen állhatna a Könyv, a többi 
körülötte statisztéria csak, arra jók, hogy a tekinteteket ráirányít-
sák a Könyvre; ő pedig ott sétálna a kirakat előtt, mint aki arra jár 
véletlenül, és a szeme sarkából lesné, megakad-e a bámészkodók 
szeme a Könyvön, s ha elfáradna, én hazáig elkísérném, mert arra 
járnék én is éppen, belém kapaszkodna erősen, bot nélkül, járókeret 
nélkül nem könnyű már, ebben az állapotában hamar elfárad az em-
ber, megkívánja a pihenést. Most is így van vele, ez a kis olvasgatás 
kimerítette, ledőlne már, vízszintesbe helyezné magát egy kis időre 
legalább, segítsem, jó, hogy itt vagyok, és nem kell ebbe a zötyög-
ve-zörgölődve lépegető fémvázba fogódzva vonszolódnia, hogy a 
szőnyegsarkok leküzdhetetlen akadályain átvergődve leküzdje ezt 
a két-három méternyi végtelenséget a piros csíkos, borzas csergé-
vel letakart heverőig; a könyvemet meg tegyem az éjjeliszekrény 
sarkára, hogy azt lássa meg elsőnek, amikor pihenés után kinyitja 
a szemét; az ajtót csukjam be magam mögött, ha elaludna, kulccsal 
zárjam be kívülről, ma már nem keresi úgysem senki.

Kifele menet Jules Renarddal támad kis vitám. „Könyveinket 
mindig túlságosan korán írjuk meg” – mondja, és szigorúan néz. 
Miközben magam elé engedem, szelíden ellenkezem: Az én köny-
vem kivétel, kedves Jules, mondom. Meglepődik. Aztán megeny-
hül, amikor folytatom: Jó időben írtam, időben még legalább, mie-
lőtt végképp megkéstem volna vele, jóvátehetetlenül.

amúgy, persze, igazat adok neki.

A könyv
Kocsis József

(folytatás a 3. oldalról)
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Írország – 3.
Túra a Wicklow-hegységben

Komlós Attila

Ezúttal Glendalough környékén, a 
Wicklow-hegységben fogunk túrázni, 
megismerve a környék jellegzetes nö-
vényeit, és a tájat.

A Wicklow-hegység Dublintól délre 
helyezkedik el, fő csapásiránya észak-
déli. Mint Írország hegységei általá-
ban, így ez sem túl magas, csúcsa a 924 
méterre emelkedik. Idős röghegység a 
földtörténeti óidő kaledóniai hegység-
képződési időszakából. A palaköpeny-
ből kibontakozó gránithegység felszíne 
őrzi a régmúlt jégkorszakok következté-
ben létrejött formavilágot, a felszabdalt 
felszínt, a gleccserek által kimélyített 
völgyeket: a gleneket. A hegységet az 
éghajlati adottságok miatt buja zöld ve-
getáció borítja. Fő folyója a Slaney, a 
hegység nyugati felén ered, majd Wex-
ford mellett torkollik a Szt. György csa-
tornába. A hegyvidék a kirándulók ked-
velt célterülete, különösen Dublinból 
rengetegen utaznak ide hétvégenként 
túrázni, evezni vagy horgászni.    

a régmúltban ez az egyenetlen fel-
színű, völgyekkel felszabdalt vad vi-
dék nyújtott menedéket az angol koro-
na ellenlábasainak, de mindenféle rab-
lóknak, útonállóknak is a hazája volt a 
terület. Az angol uralom elleni, 1798-
ban lezajlott lázadást követően a hegy-
ség elzártsága némiképp csökkent, az 

1800-ban az an-
golok által meg-
épített katonai út, 
a „Military road” 
megépítésének fo-
lyományaként. az 
útvonal ma leg-
inkább a turisták 
számára hasznos, 
a hegyvidék leg-
szebb és legin-
kább eldugott he-
lyeire vezet ben-
nünket. Az útvo-
nal fő látványos-
ságai a glencree-i kaszárnya, a Sally 
Gap környéki lápvidék, Glenmacnass 
szurdoka, a glendalough-i kolostor, a 
Clara-völgy, Írország legmagasabban 
fekvő falva Roundwood, Logh Tay fe-
kete tava, a Nagy Cukorsüveg, vagy a 
Powerscourt-vízesés.

A hegység legnépszerűbb túraútvo-
nala a Wicklow Way, melynek a leglát-
ványosabb szakaszát járjuk be. A szál-
lásunkról közúton jutunk el a hegység 
szívébe, ahonnan gyalog indulunk to-
vább. Utunk kisebb-nagyobb tavak, ki-
látópontok, kopár hegycsúcsok mellett 
halad. Különösen szép látványt nyújt a 
hatalmas területeket, egész hegyoldala-
kat beborító lila színű hanga, és a nagy 
foltokban sárgálló rekettye. A hegy-
gerinc túlsó felén óriási páfránymezők 
fogadnak bennünket, majd az utunk fe-
nyőerdő mellett vezet. Ezután egy tágas 
legelőre érünk, ahol szép megtermett 
birkákat láthatunk – igazi ír kép, mint 
ahogy a nagykönyvben meg van írva!

a túraútvonal egy része aszfaltos 
szakaszokon, gyér autóforgalom mel-

lett húzódik. Az útkereszteződésekben 
gyakran láthatunk valóságos táblaerdő-
ket – és nem csak itt, hanem Írország 
más részein is találkozhatunk ilye-
nekkel, sőt még cifrábbakkal is. Szin-
te minden településnév külön táblán 
szerepel, nem úgy, mint nálunk, ahol 
csak a legnagyobb, vagy a legközeleb-
bi település nevét írják ki. Ráadásul, ha 
nem csak kettő út találkozik a keresz-
teződésben, hanem több, akkor a táb-
lák el is takarhatják egymást! Ezeknek 
hagyományaik vannak: régen, amikor 
szekérrel közlekedtek az utakon, jutott 

idő arra, hogy alaposan megszemlél-
jék a táblákat az utazók, megtalálva a 
megfelelő útirányt. Manapság viszont 
kisebb fennakadást okoz a forgalom-
ban, ha egy ilyenhez ér valaki, külö-
nösen egy idegen, és időbe telik, amíg 
megtalálja a gyakran takarásban levő 
táblák közül az éppen szükségeset. 
Persze nem jelent problémát, mert ez 
is az ír élet része, ami reméljük sokáig 
fennmarad! 

(A szerző felvételei)

Útjelző táblák

Kezdődik a túra

Hatalmas páfránymező

Legelésző birkák
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versei (Anyám szemén át; Anyám; Anya, engedd 
el a kezem) is. Az Erdélyből Pécsre kerülő költő 
most, felnőttként – az idő és a tér távolságában – 
érzi igazán kettejük elszakíthatatlan összetar-
tozását: talán most vagyok Tehozzád / lélekben 
legközelebb. / Rég nem látott édesanyám, / hidd 
el, én nagyon szeretlek! Kisfiához írt verse pe-
dig arról tanúskodik, hogy lesz folytatás: akinek 
arcvonásaiban egykori önmagát véli felfedezni, 
annak átadhatja – ezekkel a versekkel, prózai 
szövegekkel is – érzéseit, hitvallását a hazáról, 
szülőföldjéről, természetszeretetéről; világlátó 
utazásainak emlékét, tapasztalatait, a húsvéti 
feltámadásba, újjászületésbe vetett hitét.

Különös hatásúak négy-, hatsoros kis versei, 
melyek pillekönnyűségükkel olyanok, mint 
egy-egy pillanatkép, sóhaj, fohász.

Prózai szövegei egyáltalán nem „prózaiak”. 
Inkább lírai hangvételű A pléh-Krisztus alatt 
című elbeszélése a falu megvetett, részeges 
Csiri Jánosának életmentő hőstettéről; a hábo-
rú fiatal áldozatának szimbólummá növekedé-
sét megjelenítő Honvéd és a falurombolás terve 
miatt idegen földbe temetett Csordás Józsi bá’ 
szívszorítóan szép története (És a szekér el-
indult). Bandi András úgy tudja megidézni az 
erdélyi tájat, embereket gondolatvilágukkal, 
ízes beszédükkel, hogy mi, olvasók is köztük 
érezzük magunkat.

A kötetet nagyon szép, míves illusztrációk 
gazdagítják. Sikó Ágnes, Vernes Valéria és Or-
bók Szilárd képei, rajzai, grafikái témájukban, 
gondolatiságukban, hangulatukban igazodnak a 
szöveghez, sajátos művészi eszközeikkel meg-
emelik a költői-írói üzenetet, s azt is megmutat-
ják: rájuk hogyan hatottak Bandi András írásai. 
A „múzsák testvériségével” a művészetszerető 
pécsi unitáriusok igen szép kötettel ajándékoz-
tak meg minket. Sokáig ható karácsonyi fényeit 
köszönöm-köszönjük.

A karácsony és újév közti s az ünnepek utáni 
csendesebb napokban két szerzőtársam kötetét 
olvastam, ízlelgettem.

Régi tanárkollégám-barátom, Videcz Ferenc 
elegáns kötésű könyvét már kézbe venni is jó 
volt. A fedőlap képének szürke felhői közül ki-
piroslik a cím: Tucatversek. Nocsak! Így minő-
síti a szerző saját alkotásait? Ez a figyelemfel-
keltő szóösszetétel mindenkit kíváncsivá tesz. 
Belelapozva a könyvbe meg is tudjuk: cikluson-
ként tizenkét-tizenkét mű sorjázik a kötetben. 
Tucatnyi gondolat, érzés, hangulat – legalább 
egy tucatig számlálható különböző bravúros 
formai megoldásban.

Tucatra-valóan sok felhős napot, évet, kor-
szakot átélt nemzedékünk e költőjének hangja 
nagyon keserű, helyenként gyilkosan ironikus. 
Az első ciklus Két kő közötti őrlődésünk tenger-
nyi fájdalmát, csalódását fogalmazza meg a nyi-
tó Curriculum vitae béna teknőc metaforájától 
a csúcsragadozó (ember) torz Értékrendjének 
bemutatásán át az Apokalipszis rém-szakadé-
káig. az Ördögszekér ciklus epigrammáiban 
és a Diagnózis szonett-koszorújában is vilá-
gunk, társadalmunk betegségeiről ír leleplező 
sorokat: napjaink ifjúsága majom-nemzedék, 
balkanizálódó bérrabszolga-sereg; Pénzdob 
dübög, sznobok őrjöngve járják / Az ősi Mam-
mon aranyborjú-táncát.

S bár az Ostoros tánc című ciklusban is 
ilyeneket olvashatunk: Nem lélek, csak a pénz 
motiválja az új sapienset, azért a diszticho-
nok csúfolódó hangneme és játékos ritmusa 
valamelyest oldja a mondandó keménységét 
– akárcsak a Légy a tejben ciklus szójátékos 
rövid groteszkjei és az Újkori görög disz(nó)-
tichonok szókimondó sorpárjai. Tán még nincs 
veszve minden! – gondolhatja reménykedve 
az olvasó.

Rónaky Edit

Tucatnyi hordalék
És valóban: végiggyönyörködve a szonett-

formába öntött természethimnuszok szarvas-
léptű rengetegét, dérkristály-zománcát, szinte 
hallva a cinke cippogását, a hóvirágcsengő-fo-
hászt, átérezhetjük: mennyi örömöt adhat és ad 
is az erdő, a rét, az évszakok változása a költő-
nek és mindnyájunknak. De az emberek között 
is megtalálhatjuk a hozzánk hasonló értékren-
dűeket. A Csak neked ciklus személyre szóló 
üzenetei, költőtársakhoz, vadász-barátokhoz 
„küldött” szabadabb verselésű levelei mind-
annyiunkat meggyőznek erről.

Elkápráztató a versek mögötteseként megmu-
tatkozó nagy műveltség, tucatnyi – történelmi, 
mitológiai, bibliai, pszichológiai, természettu-
dományi, zenei, irodalmi, verstani – ismeret, az 
egyéni szóteremtés, a tömörítés és az időmérté-
kes versformák kezelésének virtuozitása.

A kötet felépítése is tudatos szerkesztőre vall: 
a nagyon keményen „odatett” versek után játé-
kosabb formák, majd lelkünket is megszólító, 
oldottabb költemények ciklusai váltogatják 
egymást.

Ahogy könyve címével, úgy a záró ciklus 
elnevezésével is eljátszik, próbára teszi a befo-
gadót a szerző. A „hordalék” szónak ugyanúgy 
van pejoratív jelentése is – a köznapi beszédben 
–, mint a „tucat”-nak, de a tucat a nagy egysé-
get, valamiből a teljességet is jelenti, a hordalék 
pedig az összegyűlő, már letisztult, leülepedett 
talaj-, kőtörmeléket, esetünkben: élettapasztala-
tokat, gondolatokat, leszűrt igazságokat. Itt már 
az anya iránt érzett gyermeki szeretet, az uno-
kát dédelgető rajongás, a karácsonyváró áhítat, 
a szülőföld utáni vágy és a mindenki örömére 
fejlődő ékkő, kicsi város, Bonyhád dicsérete me-
legíti át a sorokat és az olvasó lelkét.

Így adnak Videcz Ferenc versei szellemi él-
vezetet és katartikus élményt. (Pro Pannonia 
Kiadói Alapítvány, 2005)

Az idei adventben már szinte elviselhetetlenné 
vált számomra az ünnepi készülődés harsány, vá-
sárian csillogó-villogó elüzletiesedése. Hová lett 
gyerekkorunk havas decembereinek szívdobogta-
tó titkokkal teli, száncsengős, angyalszárny-suho-
gásos karácsonyvárása? Megszülethet-e bennünk 
újra meg újra a betlehemi csoda?

Bandi andrás Hitem – Hiszem kötetének ver-
sei és történetei visszahozták ezt a már régen 
érzett csendes áhítatot.

Mint minden Isten-kereső ember, ő is vívódik, 
viaskodik a hit és a tagadás mezsgyéjén, le kell 
küzdenie kételyeit. Mindennapi életünk gondjai, 
nehézségei közepette keresi a kapaszkodót, lel-
künk vigaszát, fohászkodik: Fogd meg a kezem, 
/ s vezess a göröngyös ösvényen. // Újév előtt 
című versének záró szava már ez: Bízom. Kará-
csonyra várva fényt, melegséget, gyógyírt kérőn 
fohászkodik a piciny Jézushoz. a magyarsárosi 
karácsony emlékét idéző verse szívet melenge-
tő mesés, idilli kép a gyermekkorról. Hasonló 
érzésvilágúak az édesanyja alakját megéneklő 
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Tárt kapukkal fogadja a kapuvári Lumni-
czer Sándor Kórház a betegeket, a látogató-
kat. Itt nincs sorompó, bárki behajthat, aki 
beteget szállít, vagy ő maga a kezelt.

Ezek után már nem meglepő a következő 
felirat a D épületben: Salus aegroti supre-
ma lex esto – A beteg jóléte a legfőbb tör-
vény legyen! Az igazgató főorvosnak, dr. 
Ballagi Farkasnak mindenkihez van egy 
jó szava – nem tud anélkül elmenni senki 
mellett, és a jó szóhoz mosoly is jár. Im-
máron �2 éve.

A szén-dioxidot a II. világháború idején 
találták meg, amikor olajat kerestek Mihá-
lyi község közelében. A nagy nyomással 
feltörő szén-dioxid szénsavhó formában 
lecsapódott. Az ottani körzeti orvos, Megye-
si-Schwartz Pál észlelte, hogy a hó meleg-
víz hatására szénsavköddé alakul. A termé-
szetes mofettákról, azok évszázados népi 
használatáról már olvasott korábban, és 
azon kezdett gondolkodni, hogyan tudná ezt 
a kezelést fürdőkádban megoldani. Amikor 
Megyesi-Schwartz doktor a kapuvári kór-
ház tüdőosztályára került, nem feledte el a 
szén-dioxidos kezelést, keringési betegeket 
kezelt fürdőkádban. (1928-tól 1967-ig mű-
ködött a tüdőosztály, a D épület eleve erre 
a célra épült, s hozzá a parkosítás is ennek 

Czetter Zoltán a kádfürdőben, mellette a szputnyiknak nevezett, 
a korlátozott mozgásúaknak kialakított kezelőhely látszik

megfelelő volt. Maga a kapuvári kór-
ház 1887-ben közadakozásból épült az 
Esterházy-birtokon.) A tüdőosztályból 
1967-ben reumaosztály lett, Megyesi-
Schwartz doktor itt kezelte 1974-ig a 
reumás és érbetegeket. az 1974-ben a 
kapuvári kórházba került Ballagi Far-
kas belgyógyász más szemmel nézte az 
osztályt, átalakította és 1975-től érreha-
bilitációs osztályként működteti.

Kitalálta, hogy milyen megoldással 
lehet több beteget kezelni egyszerre, 
speciális kádas módszerrel, illetve az 
úgynevezett szputnyikban, ahová a kor-
látozott mozgásúak is be tudnak ülni. Az 
osztály 65 ágyas, 21 napos a kúra, melynek 
egy része csak a fürdő, hozzátartozik még 
a gyógytorna, a gyógymasszázs, a fiziko-
terápiás kezelés, a tanácsadás is. Objektív 
vizsgálatot az Országos Kardiológiai Inté-
zet végzett az érrehabilitációról. A kezelés 
az OEP által finanszírozott, vagyis hivata-
losan is és a betegek által is elismert.

Folytassuk is a múltkor megkezdett be-
tegbeszámolót:

Az 51 éves oroszlányi K. I.-né meséli:
− 2004 májusában volt ércserém, majd 

egy mélyvénás trombózis után a bal lábam 
lebénult. Túlvagyok négy érműtéten, újra-
tanultam járni, a házi betegápoló ebben so-
kat segített. A sarkam 4 centivel rövidebb 
lett, térdig érzéketlen a lábam. Speciális ci-
pőben, mankóval tudtam csak közlekedni. 
Tatabányán az érsebész javasolta, hogy pró-
bálkozzak meg a kapuvári kezeléssel. egy 
év várakozási idő után jutottam be ide. A 
2. kezelési napon már nem fázott a lábam, 
a �. kezelés után bizsergést éreztem, a 4. 
napon pedig örültem a fájdalomnak! Azt 
vettem észre, hogy az addig érzéketlen láb-
fejemet nyomja a fásli. Nagyon boldoggá 

tett a fájdalomérzet. Ma meg, 
az 5. napon éreztem, ahogy 
a gyógytornász hozzáért a 
lábamhoz, továbbá magam 
fel tudtam húzni a cipőmet, 
vagyis irányítani tudtam 
a lábfejemet. Ha ezt bárki 
mondja előre, nem hiszem 
el. Telefonáltam a férjemnek, 
elújságoltam neki, hogy egy 
bottal megyek sétálni a kór-
ház udvarára, alig hitte el, hi-
szen előtte két bottal mentem 
összesen 10 métert. Nagyon 
boldog vagyok, örülök, hogy 
egyre jobban tudok mozogni, 
hiszen szükség van rám ott-
hon, vár az öt unoka…

Egy Komárom megyei 85 
éves néni harmadik alkalom-
mal van Kapuváron:

A Lumniczer Sándor Kórház parkjának egy részlete

L. Csépányi Katalin

Ahol nyáron is van hó…
Érrehabilitáció Kapuváron

− Érsebészeti rendelésre vártam Tatabá-
nyán. A saját erem megvan, értisztítást vé-
geztek korábban, és kontrollra mentem visz-
sza. Amíg várakoztunk, egy férfi betegtárs 
azt tanácsolta, próbáljam meg Kapuvárt. És 
elmesélte ez a férfi, hogy neki a lábát már 
le akarták vágni, amikor a győri állomáson 
egy ismerőssel beszélgetett, aki azt kérdezte 
tőle, volt-e már Kapuváron, ha nem, próbál-
ja meg. Annak a férfinak megmaradt a lába! 
engem is ez a kezelés tart karban. állítom, 
hogy a nem műtött lábam a jobb!

Egy 81 éves néninek az egyik lába már 
térdig hiányzik:

− Azért járok ide, hogy a másik megma-
radjon. Most vagyok itt második alkalom-
mal. Csak jót tudok mondani!

Az 56 éves komáromi Gulyás Gyula elő-
ször jött Kapuvárra:

− Még senki nem mondta, hogy nem ér-
zett semmit a kezelések után. egy bácsival 
találkoztam itt, pár napig voltunk együtt, 
épp lejárt a kezelése. Ő mesélte, hogy 38 
éves korától jár ide rendszeresen. Akkor, 
38 évesen a láb- és kézujjait le akarták 
vágni, s nekünk mutatta boldogan: „Néz-
zétek, megvan a kezem-lábam épen.” a 
betegtársakkal sokat beszélünk arról, hogy 
miért nem jut fejlesztésre pénz, miért csak 
65 ágyas egy ilyen kórházi osztály, amikor 
ide 50%-osan jönnek az emberek és 75%-
osan térnek haza. Az országban nincs több 
ilyen osztály!

Czetter Zoltán (Szombathelyről) harma-
dik alkalommal van itt, visszérbetegség, 
érszűkület együtt kínozza:

− Egy év után már hiányzik a szénsav-
gázfürdő. Most 14 hónap telt el a két ke-
zelés között, és már alig vártam, hogy újra 
itt legyek. Érezhetően egy évig kitart a ke-
zelés hatása.

A Lumniczer Sándor Kórház 
elérhetőségei:

9330 Kapuvár, Lumniczer Sándor u. 10., 
telefon: 96/596-527

Főigazgató, egyben az érrehabilitációs 
osztály vezetője: dr. Ballagi Farkas
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Évszakok
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Johann Majer
(Graz)
képei

A fotósok kedvenc témája a természet, mely 
minden évszakban más-más arcát mutatja meg 
nekünk. A közelmúltban Johann Majer Kapos-
váron rendezett kiállításán a Stájer tartomány 
tájfotóit tárta a nézők elé az évszakok változásai-
ban. A tél színei monochróm hatásúak. A tavasz 
és a nyár az erőteljes kékek, zöldek színvilága. 
Az őszben a sárgák és a pirosak varázsolják me-
sésre az erdők, hegyek, völgyek színeit.

Johann Majer mestere a színek és formák 
fotografálásának. A zömében eredetileg szí-
nes képek még fekete-fehér nyomatban is sze-
met gyönyörködtető látványt tár-
nak szemünk elé. Nem véletlenül 
fényképeznek ausztriában sokat 
tájakat amatőr és professzionista 
fotográfusok.

táM LáSZLÓ
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Videcz Ferenc

Élünk, éldegélünk
Téboly – 2.

A kíváncsiskodó nem várt cicerói szónokla-
tot, a felelet tömörsége mégis megdöbbentette. 
És mivel a dolog pénztárcájába vágónak sejlett, 
nem hagyta annyiban:

– Uram, tudni szeretném, mit jelentsen ez a 
boríték!

A válasz a korábbihoz hasonlóan indult:
– Ja… Hogy… Me… – majd egy elszánt, 

erőösszpontosító sóhaj után így folytatódott: 
– Me… hogy.. nem fizetett!

Suvácz érezte, hogy megint besétált a bürok-
raták csapdájába. Tett még egy kétségbeesett 
kísérletet:

– Csak meggyőződtem, hogy jó helyen já-
rok-e? Azért jöttem vissza, hogy rendezzem a 
dolgaimat!

Észre sem vette, hogy ösztönös önvédelem-
ből hazudott. Hiszen korábban nem is sejtet-
te, hogy már itt is fizetni kell a parkolásért. A 
gumiagyúban azonban éledezni kezdett a ko-
rábban szunnyadó öntudat. Egyre emelkedőbb 
hangon folytatta:

– Me… má… má nem lehet! A csekk! Ott 
a csekk!

a kárvallott agya komputer-sebességre vál-
tott: „Milyen rendesek ennek a városnak a ve-
zetői! Nem csak papíron harsogják a csökkent 
képességűek foglalkoztatását!” Ugyanakkor fel-
elevenedtek benne néhai pszichológiai tanulmá-
nyainak morzsái is: „a szellemi fogyatékosokat 
nem tanácsos ingerelni, mert agresszívekké vál-
hatnak, s olyankor kiszámíthatatlan cselekede-
tekre is képesek.” S bár a tárgyalópartnere felől 
érkező aromák felvetették annak lehetőségét, 
hogy az illető nem debil, csupán csont-részeg, 
Suvácz bölcsebbnek tartotta, ha a kérdésben 
nem vállal döntőbírói szerepet. Faképnél hagy-
ta az egyre krucifixesebbé váló, csápolva ágáló, 
egyenruhás, hivatalos közeget, s cókmókjaitól 
roskadozva visszatért a könyvtárba.

A jól sikerült rendezvényt követően a boríték 
tartalmát csak másnap, odahaza fogta vallatóra. 
A jogi bikkfanyelvet is kerékbe törő dörgedelem 
elolvasása után harsány nevetésre fakadt: 

– Első fokon kettőezer-ötszáz forint… mi-
csoda szerencse! Kisváros, kis bírság! Pontosan 
ennyi térítést kaptam az oda-vissza utamért. 

Honoráriumot, tiszteletdíjat közművelődési 
intézményektől – ismerve ramaty anyagi hely-
zetüket – soha nem fogadott el, csak a hivatalo-
san adható „benzinpénzt”. Ha mégis rá-erősza-
koltak valamennyit, annak ellenértékét könyv 
formájában kisorsolta a megjelentek között, 
vagy az intézménynek ajándékozta. 

A következő nyáron egy másik megyeszék-
helyen akadt dolga. Mivel feleségének nem volt 
egyéb teendője, ő is vele tartott. Az asszony 
vásárolni akart néhány holmit, hagyta, hadd 
menjen. Suvácz azon férfiak gyér számát gya-
rapította, akik szeretnek vásárolni, de csupán 
bámészkodni, másokra várakozni nem. Külön-

ben is, egy alkalommal alaposan benne maradt 
a pácban. Akkor is nejét várta, gondolatai tudj’ 
Isten hol jártak, nem figyelt a körülötte zajló 
eseményekre. egészen addig, amíg valamelyik 
fülkében visítozni nem kezdett egy hisztérikus 
nő: micsoda disznóság, hogy valaki leselkedik, 
amikor éppen bugyit próbál.

Először nem is sejtette, hogy ő a felhábo-
rodás célpontja. Később eszmélt rá, hogy a 
kb. húszlépésnyire, mindössze félig behúzott 
függöny mögött pucéran aerobikozó, harminc 
év körüli hölgy szidalmai neki szólnak. Miu-
tán magában higgadtan megállapította, hogy 
a delikvens kóros exhibicionista, bár küllemét 
tekintve semmi oka nincs a magamutogatásra, 
hátat fordítva, szó nélkül távozott az üzlet-
ből. Szerencsére felesége nem volt szem- és 
fül-tanúja a történteknek, mert ő is minden 
bizonnyal férjét gyanúsította volna, lévén a 
„sértett” nála több évtizeddel fiatalabb. Eny-
nyit a nőkről.

A hőség miatt teljesen letekert ablakok mel-
let üldögélő Suvácz idáig jutott gondolataiban, 
amikor a parkolóban vesztegelő kocsik között 
fiatal párt vett észre. Váll váll mellett andalog-
tak a viszonylag kellemes árnyékot nyújtó, tere-
bélyes fák alatt, élénken beszélgetve, gyakorta 
egymásra mosolyogva. Időnként meg-megáll-
tak egy-egy autó mellett, alaposabban szem-
revételezték, közelebb is hajoltak, talán hogy 
jobban lássák a műszerfalat. A lány nyakában 
fényképezőgép lógott, a fiú könnyű válltáskát 
viselt. Biztosan ifjú szerelmesek, akik álmaik 
autótípusát igyekeznek megtalálni…

Az egyik jármű mellett tovább időztek, be-
szélgetésük odahallatszott az üldögélőhöz.

– Már csak két perce van – szólt álmodozó 
hangon a lány.

– Ugyan, ne légy olyan szőröző! Hagyjunk 
neki ötöt! Akkor éppen kerek lesz az óra ál-
lása.

– Oké, fene a nagy jó szívedbe! De fogadjunk, 
hogy úgysem ér vissza! Szerintem készítheted 
a csekket! Én meg mindjárt csinálom melléje 
a sztárfotót.

Mintha csak végszóra történne, futólépésben 
megérkezett a kocsi gazdája, ötvenes éveiben 
járó, kissé pocakosodó úr. Miközben beszállt 
BMW-jébe, tekintetét végigjártatta a „sehol 
semmi” stílusú, ráadásul áttetsző nyári ruhát 
viselő lányon, majd elhajtott. 

A hölgyet nem hatotta meg a küllemére vo-
natkozó, egyértelműen elismerő bólogatás, mert 
dühösen kifakadt:

– Hogy rohadna le a dagadt sörhasa! Nem tu-
dott volna pár perccel később jönni? Most ug-
rott a lebuktatás és a vele járó bírság! Ha nem 
vagy ilyen balfék, ma már a huszonharmadik 
szarházinak tűzhettem volna a szélvédőjére a 
diliflepnit! Aztán onnan, a túloldalról röhöghet-
tünk volna, hogy eszi a kefét a pasi!

Észrevették, hogy szóváltásuknak fültanúja 
van, ezért halkabbra fogták a csevelyt és sür-
gősen odébbálltak. Suvácz magában morfondí-
rozva megállapította:

– A régi mondás szerint „Úrnak születni kell”. 
Manapság az urat ellenőrrel lehetne behelyet-
tesíteni. Bár utóbbi kategória több fényévnyire 
van az úrtól. Hallottam már a szexnek számos, 
betegesen perverz módjáról, de ennyire aberrált 
változatával most találkoztam először.

S a történetnek ezzel még koránt sincs vége. 
Eljött az ősz, hősünk pedig ismét saját megye-
székhelyére készült, hogy rég nem látott, ked-
ves barátaival, kollégáival találkozzék. Csodák 
csodája, az étterem előtt akadt szabad parkoló-
hely. Hosszas tereferére számított, ezért négy 
darab százas pénzérmét dobott az automatába. 
Igencsak meglepődött, amikor kiderült, hogy az 
összeg mindössze félórányi parkolás költségeit 
fedezi. Mivel soha sehová nem szeretett késve 
érkezni – meghagyva e kiváltságot az előkelő-
ségeknek – rájött, hogy legjobb esetben is alig 
negyedórás eszmecserére lesz lehetősége. Par-
kolójegyét alaposabban szemügyre véve azt is 
felfedezte, hogy a masina az elnyelt érmékből 
mindössze egyet regisztrált. Suvácz kétségbe-
esett. Gondolatai összezavarodtak. Azzal tisz-
tában volt, hogy az emberek többsége rendsze-
resen és következetesen lop. De hogy már a gép 
is…? Olyat is hallott és tapasztalt, mi több maga 
is írt róla, hogy a világ elgépiesedik. Jelen eset-
ben viszont a gép vett fel kórosan deviáns embe-
ri tulajdonságokat! Agyára iszonyatos nyomás 
nehezedett. Úgy érezte, rögvest szétrobban a 
feje. Kocsijába vágta magát, és nem törődve a 
kötelező elsőbbségadással, belerohant a délutá-
ni csúcsforgalomba, rá sem hederítve a dudáló, 
káromkodó, öklét rázó hangyatömegre.

A történtek óta Suváczról zavaros, kósza hírek 
keringenek. Állítólag elvált feleségétől. A közös 
vagyonukból neki ítélt részt pénzzé tette, s meg-
vásárolt egy rég nem üzemelő homokbányát. 
Ott lakik, az egykori ügyintézői fabódéban. A 
környékbeliek messzire elkerülik a helyet. Ha 
a teljesen elvadult külsejű ember néhanapján 
bevetődik a faluba, a lakosok mindenütt előre 
engedik, kitérnek az útjából, nehogy beléjük 
kössön. Hiszen sosem lehet tudni, mit hord ma-
gánál. azt rebesgetik, bombákkal kísérletezik. 
Őrült, mert százforintos pénzérme formájú és 
méretű pokolgépeket akar előállítani, amelyek-
kel felrobbanthatja az összes parkoló-automatát. 
Éjjel-nappal dolgozik, versenyt futva az idővel, 
hogy életműve még az euró bevezetése előtt el-
készüljön. Akkor ugyanis az automatákat az új 
pénznemre állítják át. Jól értesültek szerint a 
kísérletsorozat már befejezéséhez közeledik, s 
akkor a feltaláló elkezdi a gyakorlati alkalma-
zást. Sokan szurkolnak neki, hogy sikerüljön.

(folytatjuk)
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Apám dobos volt, a legjobbak közül való. Emel-
lett kiváló zenetanár, akiért − tudtommal − lelke-
sedtek tanítványai. Én mégsem játszom egyetlen 
hangszeren sem, sőt − szégyellem bevallani − ze-
nei műveltségem talán még az átlagot sem éri el. 
Ettől függetlenül élvezem, szeretem a zenét − hall-
gatni. Népszerű slágereket éppúgy, mint dzsesszt 
vagy klasszikus zenét. Ám a hangszerekhez vég-
képp semmit sem értek. A gitárról meg a hegedűről 
annyit tudok, hogy húrja van (az utóbbinak vonója 
is), a zongorának billentyűi, a trombitának tölcsé-
re. De mit tudok a dobról? Verővel ütik a kifeszített 
bőrt, ritmussal szolgálnak a többi hangszer harmó-
niájához. Zongora, gitár vagy éppen tangóharmo-
nika által produkált dallamokat kíséret nélkül is 
lehet élvezni − ha jól játszik rajtuk a művész −, 
a dobpergés azonban hajdani vitézek csatára ké-

szülődését, vagy afrikai négerek üzenetváltását 
juttatja az ember eszébe. A zenéhez, legfőképp 
a mai divatos irányzatokhoz mégis elválasztha-
tatlanul hozzátartozik. És vannak e hangszernek 
világhírnevet szerzett mesterei, mint Buddy Rich 
vagy Gene Krupa, a magyarok közül Weisz Api, 
Kovács Gyula, vagy szerénytelenség nélkül állít-
hatom – az apám, Bányai Lajos. De nemcsak nagy 
művészei vannak ennek a hangszernek, hanem − 
úgy látszik − megszállottjai is.

Ilyen megszállott Kármán Sándor, aki szinte 
az egész világon egyedülálló dolgot hozott lét-
re, éveken át tartó, sziszifuszi munkával. Oda-
adással, lelkesedéssel és eltökélt kitartással. Egy 
dobmúzeumot.

Meglepődtem, amikor először hallottam e fur-

csaság létezéséről. Ki kíváncsi egy 
dobmúzeumra? Még a konyha-
felszerelések megszállottjait sem 
vonzza, ha csak lábasokat láthat a 
teljes berendezés helyett. Mit lehet 
egy dobmúzeumban látni? Dobokat, 
persze. Egy szobában négy-öt dob. 
Változatosság csak annyi, hogy az 
egyik pergődob, a másik üstdob, 
nagydob vagy tam-tam. és kész.

Ámde lehet ennél több is a dolog-
ban, ha már apám méltónak tartotta 
arra, hogy ott helyezze el féltve őr-
zött gyöngyházbevonatú dobfelsze-
relését, amitől a világ kincséért sem 
volt hajlandó megválni, ideig-óráig 
sem, ezt vitte magával házasságai-
ból, mindenhonnan mindenhova; 
talán még az életénél is jobban ra-
gaszkodott hozzá. Érthető, hiszen nemcsak ke-
nyérkeresetének eszköze volt, hanem ráadásul 
még sajátkezűleg is készítette, a negyvenes évek 
végén Medveczky úr hajdan híres Király utcai 
hangszerműhelyében. Ez a dobfelszerelés nem-
csak saját kezének munkája, de egész élete volt. 
Ha ezt rá merte bízni valakire − pedig hányszor 
ígértek érte, és mennyi pénzt! −, akkor emögött 
valami rejlik. Ezt a titkot fel kell fedezni! Ezt a 
múzeumot nekem is meg kell nézni!

Nem hittem volna, hogy három órát fogok ott 
tölteni. S azért csak annyit, mert sietős dolgom 
volt Pesten, egyébként maradtam volna tovább is. 
Mert érdekes, tanulságos, lenyűgöző.

És az Kármán Sándor, az ember, a tulajdonos 
tárlatvezető is. Engem ugyanis mindig lenyűgöz 
− s talán mások is vannak hasonlóképpen −, ami-
kor valaki képes, szinte a semmiből megteremteni, 
létrehozni olyasmit, aminek a fél világ csodájára 
járhat. Ha pénzről beszélünk: mennyit kellett ku-
porgatnia a Rákóczi úti Sternberg hangszerüzlet 
előtt sóvárogva bámészkodó, csóró fiatalember-
nek, hogy a drága és ritkaságszámba menő dob-
felszereléseket, cintányérokat megvásárolja? Ha 
időről szólunk: hány óra, nap, hónap és év ment 
el levelezésre, ritkaságok felkutatására és beszer-
zésére? Pénz és idő ehhez nem elég. Ehhez meg-
szállottság kell.

Kármán Sándornál ez nyilvánvalóan nem hiány-
zott. Mert amit létrehozott, az nem egy kis szobá-
ba bezsúfolt ritkaságok gyűjteménye, hanem tisz-
tességes méretű területet igénylő valódi múzeum 
– azt is mondhatnám minden túlzás nélkül: a ze-
nekultúra egyik bástyája, amely még egy harminc 
főt befogadó kamaratermet is magában foglal. A 
kamarateremben aztán meg is szólalnak a dobok, 
mert Kármán Sándor nagyszerűen játszik is ezen 
a hangszeren, és a látogatók − no meg tagadhatat-
lanul önmaga − kedvéért szívesen veszi kézbe a 
dobverőket. A produkció pedig élvezetes.

Külön szerencse, hogy e megszállott embernek 
tisztességes és valódi szakmája reklámtervező. A ki-
állított darabok elrendezéséből ugyanis nemcsak az 
világlik ki, hogy tulajdonosuk szenvedélyes gyűjtő, 
hanem az is, hogy jó ízléssel áldotta meg a sors. Min-
den egyes darab gondos szakértelemmel, tematikai 
összhangban, a látogatók számára könnyen áttekint-
hető célszerűséggel lett össze-, illetve kiállítva.

Egy kicsi történelem, egy kicsi zenehistória és 
sok-sok tanulság. Főleg azok számára, akik − mint 
én is − eddig csak annyit tudtak a dobról, hogy 
népszerű ütőhangszer. Merem állítani, nemcsak 
Cegléd városa − merthogy ez a nevezetes dob-
múzeum ott található −, de hazánknak is egyik − 
és mindenféleképpen említésre, látogatásra méltó 
− érdekessége, látványossága.

A Sonor gyár futurisztikus dobjai

Bányai Tamás

A dob és szerelmesei – The drum, the dream

A tragikus sorsú, világhíres magyar dobos, Weisz Api életnagyságban, 
hajdan viselt „fellépő” ruhájában, saját dobfelszerelése előtt

Kármán Sándor vérpezsdítő dobszólója 
a múzeum kamaratermében

Apám sajátkezűleg készített dobfelszerelése
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 57.
Negyedik utazás (3. rész)

Máriaradna templomának egyik osz-
lopába befalazva – török lovast ábrázoló 
festményben − szakajtónyi szikladarab, 
lópata nyomára emlékeztető mélyedés-
sel. Mellette a felirat: 

„Im e török lovagolva, e helyre bejutni akarván,
 Ménje patája nyoma megörökűlt e kövön.” 

A templomban és környékén évente 
3 búcsút tartanak: pünkösdkor, Nagybol-
dogasszony és Kisboldogasszony napján. 
A kolostort 1727−1824 között építették. 
Folyosóinak falát naiv festmények borít-
ják. Azok a hívők készíttették és adomá-
nyozták, akik a csodatevő kép segítségével 
szerencsésen megmenekültek egy-egy tra-
gikus helyzetből. Látni itt olyan festményt, 
melyen a gyermeket őrangyala mentette 
meg az autó vagy a vonat elgázolásától, 
vagy mentette ki az égő házból.

Guraszáda

Autóbuszunkkal tovább utaztunk a Ma-
ros völgyében. Egy pillantást vetettünk a 
magasba, a hegycsúcson ülő Solymos vá-
rának romjaira. (A csodás panorámát ígé-
rő hegyet legközelebb megmásszuk!)

Egy útkanyarban, a mezőben hegyes 
tornyú kicsi templom tűnt fel. Guraszá-
da község szélén a XIV. század elején 
építették terméskőből. Az eredeti temp-
lom alaprajza négykaréjos. Hajója kisebb 
szoba nagyságú. A tetőgerincen huszár-
toronyként várbástyaszerű, zömök torony 
„ül”. Az épületet a XVI. században az or-
szágút felé egy előcsarnokkal megtoldot-
ták. a végére 25 méter magas, � ablakos, 
galériás, hegyes sisakú tornyot emeltek. 
Itt helyezték el 1668-ban a Brassóban ké-
szült harangját. A tetőket zsindely borítja, 
hangulatos képet biztosítva az évszáza-
dok óta ortodox templomnak. A belső tér 
falai zsúfoltak a jó állapotban megmaradt 
XIV. századi freskóktól. Főként bibliai 
jeleneteket láthatunk, de megtaláljuk a 
Szent László legenda egyes jeleneteit is.

Vajdahunyad

Vajdahunyad felé közeledve messziről 
feltűnnek az egykori vasgyár kéményei, 
csarnokai. A XIX. század végén kezdték 
építését a környéken talált vasérc feldol-
gozására – közvetlenül a város lakóházai 
mellett-között! A szocialista rendszerben 
– a gigantománia jegyében − hatalmas 
iparteleppé fejlesztették. Számtalan ké-
ménye ontotta a füstöt, a környéket fe-
kete fátyollal borítva. a lakások ablakait 
nem lehetett nyitva tartani, a szabadban 
nem volt tanácsos mosott ruhát teregetni, 

mert mindenre lerakódott a 
szürke por. Ennek a szinte 
kibírhatatlan helyzetnek is 
vége szakadt 10-15 évvel 
ezelőtt: a rendszerváltozás 
után a gyáróriást már nem 
volt gazdaságos tovább 
üzemeltetni. Sok ezer mun-
kást szélnek eresztettek. a 
város és környéke lakói 
munkanélkülivé váltak – de 
legalább levegőjük tisztább 
lett. Az épületek, kémé-
nyek, csarnokok maradtak. 
A város feletti szirtfokról 

– ahol kirándulásunk célja, a Hunyadi 
család ősi fészke emelkedik – a látvány-
képet rontja. Pedig a gótikus várépítészet 
gyöngyszeme – melyet Mikszáth Kálmán 
a „várak királyá”-nak nevezett − szebb 
környezetet érdemelne.

a Zalasd patak mély medre feletti csú-
cson az első várat a tatárjárás után épí-
tették. A XIV. század végén Serbnek, az 
oláhok vezérének (kenézének) 3 fia volt. 
Vajk kitűnt vitézségével, hűségével. Szol-
gálataiért Zsigmond király 1409. októ-
ber 18-án kelt oklevelével Hunyad várát 
Vajknak adományozta. Az okirat külön 
megemlítette Vajk akkor 2-3 éves fiát, a 
későbbi Hunyadi Jánost. 1414-től a csa-
lád a „Hunyadi” nevet használta.

Hunyadi János – ma így mondanánk: 
sikeres katonai és politikai életpályát 
futott be. A szerb Lazarevics udvarából 
Zsigmond király közvetlen környezeté-
be kerülve, őt elkísérte külföldi útjaira, 
hadjárataira és részt vett a vadászatain. 
a királyi udvarban szerzett ismeretei és 
egyénisége alapján gyorsan  emelkedett 
a „ranglétrán”. Zsigmond utódja, I. Al-
bert 1439-ben szörényi bánná nevezte ki. 
1441. februárban I. Ulászló Hunyadi Já-
nost Ujlaki Miklóssal együtt erdélyi vaj-
dává tette. Nemsokára megkapta a temesi 
ispáni, a nándorfehérvári főkapitányi és a 
székelyek ispáni méltóságát is. I. Ulászló 
halála (1444. november 10., várnai csata) 
után az országgyűlés 7 főkapitányt vá-
lasztott, köztük Hunyadi Jánost.

amikor a rendek megbizonyosodtak 
I. Ulászló haláláról, királyként ismerték 
el a születése óta (1440. február 22.) a 
német III. Frigyes császár udvarában 
élő V. Lászlót, azzal a feltétellel, hogy 
Magyarországra hozzák. III. Frigyes 
azonban nem adta ki a gyermekkorú 
királyt.

A rendek válaszként 1446. június 6-án 
Rákos mezején az ország kormányzójává 
választották Hunyadi Jánost, a király kis-
korúsága idejére. Ő volt az, aki a főurak 
által kiállított banderiális hadak helyett 
zsoldos seregeket toborzott. (Nagy segí-
tője volt ebben Kapisztrán János ferences 
szerzetes.) A költségeket kezdetben maga 
viselte, később az országgyűlés által ki-
vetett adókból fedezte. Őt nevezhetjük a 
korszerű honvédelmi rendszer megala-
pozójának.

(A szerző felvételei)Guraszáda temploma
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A Mohácsi Farostlemezgyár Rt. boltja (a gyár szomszédságában)

kistételes kiszolgálással várja az asztalosokat, barkácsolókat
és a lakossági érdeklődőket!

Kínálatunkból:

Saját gyártású termékeink:

 farostlemez termékeink

	 	 	 (natúr	és	kasírozott)

	 	 bútorgyártáshoz,	csomagoláshoz

	biohumusz

	 	 növénytermesztéshez,	kertészkedéshez

	Uni színű és fautánzatú lakkozott

 farostlemez és HDF	lemezek	

	 	 (a	kronospan-mofa	kft.	termékei)

	OSB lapok

	 	 építkezéshez,	barkácsoláshoz,	

	 	 csomagoláshoz

	kisbútorok

	 	 számítógépasztalok,	TV-állványok,	

	 	 fürdőszobabútorok

Forgalmazott termékeink:

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 7-14

MOFA Bolt
7700 Mohács, Budapesti oút
a gyár irodaépülete mellett
Telefon: 69/529-599
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Garázson kívül tárolónak, felvonulási épület-
nek, horgászháznak is használható

Alapár: 240 ezer forint + áfa

Érdeklődni lehet a 72/447-760 és 
a 06/�0-271-9446 telefonszámokon

A mintadarab megtekinthető:
Pécsett a Kanyar u. 22. szám alatt,

Mohácson a Szőlőhegy, 
Csencsevár u. 5-9. szám alatt.

Előző számunkban összegeztük a 
2005-ben kiadott magyar bélyegeket, 
most a 2006-ban várhatókat tekintjük 
át a Magyar Posta Bélyegmenedzsment 
– ugye milyen szép magyar szó – irodá-
jának ismertetője alapján. Elöljáróban 
leszögezhetjük, hogy nem lesz szeré-
nyebb, kevésbé érdekes a korábbiaké-
nál, bizonyára szerepelnek újabb grafi-
kai megoldások is a magyar hagyomá-
nyok továbbvitele mellett.

Sporteseményekben gazdag lesz az 
esztendő: téli olimpia, labdarúgó világ-
bajnokság határainkon kívül, idehaza 
pedig úszó-, műugró, szinkronúszó és 
nyíltvízi Európa-bajnokság megren-
dezésének joga a mienk. Érthető hát a 
sport témakörű bélyegek idei mennyi-
sége: 6 alkalommal összesen 6 bélyeg 
és egy feláras bélyeg megjelenésére 
számíthatunk.

Évfordulók, megemlékezések közül 
kiemelkedik az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50., a nándorfehérvári 
diadal 550. évfordulója. Az előbbire 
októberben blokkot, utóbbira május-
ban bélyeget jelentet meg a Magyar 
Posta. Légrády Sándor bélyegtervező 
grafikusművész, Detre László csilla-
gász születésének 100. évfordulójára a 
Jeles magyarok címszó alatt a korábbi 
években elkezdődött sorozat keretében 
jelenik meg egy-egy bélyeg. Évfor-
dulóhoz kötődik, de a magyarországi 
múzeumokat bemutató bélyegekhez is 
sorolható a 100 éves Szépművészeti 
Múzeumot köszöntő kisív júniusban. 
(2005-ben az Idegenforgalom elneve-
zésű kisívben a Postamúzeum, a Vajda-
hunyadvárban helyet kapott Mezőgaz-
dasági Múzeum, a budapesti Néprajzi 
Múzeum, a Bélyegmúzeum szerepelt.) 

Bélyegvilág
Kardhordó Kálmán

tavaly a budapesti Szent István-bazi-
likáról, idén a 150 éves Esztergomi 
Bazilikáról adott, illetve ad ki bélyeg-
blokkot a Posta.

Évfordulóhoz, nevezetesen a Magyar 
Távirati Iroda létrehozásának 125. év-
fordulójához kötődött a 2006. év első 
magyar bélyege. Csak sajnálni tudjuk, 
hogy ezt az alkalmat sem használta fel 
a magyar bélyegkiadás Tinódi Lantos 
Sebestyénről megemlékezésre! Bár 
tavaly a Jeles magyarok sorozatban 
szerepelt tervként, születésének 500. 
évfordulója kapcsán, de elhagyták − ? 
Idén januárban volt halálának 450. év-
fordulója. Vélem, ez is volt olyan kerek 
évforduló, mint a 125., s ha valaki, hát 
Tinódi Sebestyén valóban megérdemli 
a hiteles, tárgyilagos tudósítót megille-
tő megbecsülést! Nem öndicséretként 
vagy önigazolásként jegyezte meg: 
„sem adományért, sem barátságért, sem 
félelemért hamisat be nem írtam, − az 
mi keveset írtam, igazat írtam”; − tu-
dósításai jelen volt „igazmondó jámbor 
vitézek” beszámolóin, saját tapasztala-
tain alapulnak, történeti hitelük, forrás-
értékük van; a korabeli magyarság az ő 
tevékenysége révén értesült az országot 
érintő eseményekről, a későbbiekben 
olyanokat ihletett, mint Arany János, 
Gárdonyi Géza, ady endre és sokan 
mások.

Az előző években megkezdett téma-
körök közül idén bővül a Világöröksé-
gek Magyarországon bélyegek sora, ne-
vezetesen a Fertőtáj és nagy örömünkre 
a pécsi ókeresztény sírépítmények be-
mutatásával. (Márciusban várható e két 
bélyeg.) A 2002-ben elkezdett Magyar 
repüléstörténet harmadik tagjait szintén 
márciusra tervezték. (2 bélyeg.)

A Magyarország élő állatvilágát be-
mutató Élő örökségünk sorozat és 
blokk lovakat mutat be (májusban); a 
Szent Korona zománcképeiről meg-
jelent blokkhoz ebben az évben újabb 
blokk társul augusztusban. a kortárs 
festők, gobelin-művészek alkotásairól 
júliusban 3 bélyeg várható. A színház-
történetet, zenei témát bővíti a Miskolci 
Operafesztivált köszöntő bélyeg június-
ban, valamint magyar-román közös bé-
lyegkiadás keretében Bartók Béláról és 
George Enescuról egy-egy bélyeg.

Az Európa 2006 témája idén: Integ-
ráció. Ebben az évben is ad ki feláras 
blokkot és két címletű sorozatot a Bé-
lyegnapra; az ifjúsági bélyeggyűjtés tá-
mogatására feláras bélyeget a Magyar 
Posta.

az általános forgalmi bélyegek té-
maköre a korábbi gyakorlathoz igazo-
dik, témaköreiben annyiban új, hogy a 
rendőrség helyett a határőrség szerepel, 
s nemzeti zászlónk is témája lesz egy 
forgalmi bélyegnek. (Magyar történel-
mi zászlókról 1981-ben jelent meg 6 
címletű sorozat.)

a Magyar Posta bélyeg-kibocsátási 
tervében e fentieken kívül előre nem 
látott eseményekre tartalékként is sze-
repelnek bélyegek, de mindent egybe-
vetve 2006-ra �1 bélyeg, 5 blokk, 2 kis-
ív a tervezett alkalmi kiadás, a felárral 
együtt 8700 forint értékben; a hét for-
galmi témakörre 1400 forinttal számol 
a Magyar Posta. Alkalmi levelezőlapra, 
borítékra (díjjegyesekre) 2000 forintot 
tehetünk félre. Reméljük, pénztárcánk 
nemcsak bánja a 2006-os magyar bé-
lyegkiadást, hanem a megjelentetett 
bélyegekben örömünket is leljük. Úgy 
legyen, jó bélyeggyűjtést!
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Fiatalok oldala
Fónod Péter

Szembesülés

A Hetedhéthatár-Fiatalok oldala wap oldala a 
http://tagtag.com/hetedhethatar 
címen érhető el a telefonokról. 

A fiatalok alkotásai mellett Szabó Péter Levente 
− a wap oldal létrehozója és szerkesztője − 

sok hasznos linket is feltett 
(meséket, híreket, keresés, és elérhető a MÁV-tudakozó).

Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit, 
írásait a következő címeken: 

7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@axelero.hu

Adjon az isten fényeket,
Temetők helyett életet.

Diadalmasan szállt ki a téren. Végre itt vagyok, te szeretett város 
– gondolta némi patetikus felhanggal. Ismerős léptekkel szántott 
végig az ódon macskaköveken, melyek a városállam dicsőségét hir-
dették egykoron. Meg sem állt a Hotel Budapestig. Ám út közben 
különös dolog történt: nevetést hallott a háta mögött. Mindez nem 
lenne különös ezen a vidám helyen, ám tény, hogy ő most üres ut-
cában állt. Dermedten. A nevetés megismétlődött. Riadtan rohant 
tovább, mintha nem is akarna tudomást venni a kacajról. A kacaj-
ról, mely inkább szánakozó, mintsem gúnyos volt.

Idegesen indult fel a szobájába. A hordárnak gyorsan a kezébe 
nyomta a borravalót, csak minél előbb egyedül maradhasson. De 
megérdemelt pihenés helyett egész éjszaka idegesen járkált a szo-
bában. Nem bírta tovább. Kirontott lakhelyéről, lerohant a lépcsőn 
és kisietett a szállóból. Hirtelen nem érdekelték a szépségek. Nem 
akarta látni az Accademia kincseit, a Szent Márk-templom áhíta-
tát, a Ca’ d’Oro törékeny szépségét. Rohant a vaporettóhoz, s meg 
sem állt a San Micheléig. A holtak szigetére érkezett.

Céltalanul bolyongott a sírok között. Próbált arra gondolni, hogy 
az elmúlás nem feltétlenül valakinek az elvesztését jelenti, de erre 
most képtelen volt. Egyszerű sírhoz érkezett. Elhallgattak a gon-
dolatai. És ebben a hirtelen lett csöndben egy kéz érintette a vállát. 
hátrafordult, de nem látott senkit.

− Mit akarsz tőlem? Egyáltalán ki vagy te?
A hang válaszolt:
− Ismersz te engem nagyon jól. Figyelmeztetni jöttem.
− Nevetéssel? Az én helyzetemben mersz nevetni?! Mikor azt 

vesztettem el, aki fontos volt a számomra?
− Szánalmas voltál, ahogy futottál előlem. Szánalmadban nevet-

telek ki. És miért nem nevezed nevén azt, akit elvesztettél? Miért 
nem mered kimondani, hogy a lányod meghalt?

Ekkor hangosan felkiáltott.
A hang könyörtelenül, de együtt érzően folytatta:
− És mit keresel most itt? Hol hagytad a társadat?
− Felégetek magam mögött minden hidat.
− És szerinted ez a helyes? Kihalt belőled az együttérzés? Mert sze-

rintem igen. És ami még rosszabb, átvette helyét az önsajnálat. Mit 
gondolsz, mekkora fájdalmat okozol most neki? Nem elég, hogy gyer-
mekét vesztette el, most azt akarod, hogy téged is elveszítsen? Hiszen 
a legjobb úton haladsz ebbe az irányba. Könnyű a jóban, a békében 
egymás mellett kitartani, de értsd meg, hogy nincs fontosabb, mint a 
bajban a másikat támogatni, segíteni. Hidd el, e nélkül nem megy.

Millió kérdés kavargott a fejében, azonban a hang hallgatott. 
Lassan indult el a kijárat felé. Mikor a kapuhoz ért, a vaporettóról 
egy fiatal, fekete asszony rohant felé. A felesége volt az. Bocsána-
tot akart tőle kérni, ám a nő csendre intette. Bár nem szóltak egy-
máshoz semmit, mégis tudták, hogy mit gondol a másik. Egy szó 
jutott az eszébe: szembesülés. Önmagával.

Aznap este a templomban ültek. Épp Jakab apostol leveléből 
olvastak:

„Testvérek, a bajok állhatatos elviselésében és a türelemben ve-
gyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Lám, bol-
dogoknak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türel-
méről és tudjátok, hogy intézte sorsát az Úr. Hiszen irgalmas az 
Úr és könyörületes.”

Számukra új élet kezdődött a régi alapjain.

Holló Ervin

A nagy ő
Ő volt eddig az egyetlen nő,
Akit úgy éreztem, nekem szánt a teremtő!
Verset írtam neki, egy párat,
S megoldottam rengeteg dolgot, amit akart!

Ő volt a nappal és az éjszaka,
Ő volt álmaim asszonya!
Ő vele akartam élni és halni,
Ő vele akartam családot alapítani!

Ő volt az, kire a szívem vágyott,
Ő volt az, kivel minden más volt.
Ő volt, kinek a mosolya gyönyörű volt,
Ő volt, aki számomra egy istennő volt. 

Lazarev Oleg

Jönnek az álmok…
Egy jelen lerántotta múltbeli takaró,

Mert emlékezni kell, s emlékezni  jó…

Jönnek az álmok menyegző ruhájába öltözve,
Jönnek, s templomukba vezetnek az oltár elé.
Fogom a kezüket az úton a szentély felé,
Betértem, előttem a vászon, ez élet leple:

Kényelmesen ülök egy Duna-parti város szélén.
Ebédelünk éppen, együtt a család, 
Mely befogad engemet
Itt van mellettem a szeretett lány is, 
Tőlem balra foglalt helyet.
Mosolyog és csipkelődik, mit ne mondjak,
           angyali egy tünemény.
Szerettem. Szerettem ott a duna-parti város szélén,
Szerettem igen! Balatonnak vizeinél s annak környékén,
Szerettem itthon is. A diósgyőri várhoz épült város peremén,
Szeretem most is, s szeretni fogom, bárhol is legyek én…

Mit ne mondjak, angyali egy tünemény!
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KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNYI PIROSKA

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés a Magyar Turizmus kártyát 
(értéke 4990 forint akciós áron) nyeri meg. Beküldendő Churchill gondolata február 24-ig, a szerkesztőség címére 

(7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).

A január 13-i számunk rejtvényének megfejtése: 
„Sohasem hazudnak annyit, mint esküvő előtt, háború alatt és vadászat után.” (Bismarck gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül Gaál Gyöngyvér (7434 Mezőcsokonya, Szabadság u.) olvasónk 
nyerte meg a Magyar Turizmus kártyát.

DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Andersen gondolata február 24-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon 

vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).

A január 13-i számunk rejtvényének megfejtése: 
„Az éhezőket nem lehet statisztikával táplálni.” (Lloyd George gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Várszegi Viktória (2119 Pécel, Szondi u.) olvasónk nyerte.

VARÁzSKÉP – 205.
DR. MÁNDOKI LÁSZLÓ NÉPRAJZTUDÓS EMLÉKÉRE

Első számunktól kezdve mindegyikben található varázskép. Dr. Mándoki László néprajztudós nemcsak rendelkezésünkre 
bocsátotta világhírű rejtvénygyűjteményének ezen darabjait, hanem versikéket is írt hozzájuk. Ezt a hagyományt folytatva 
Szigetvári-Szattinger Krisztián jóvoltából ismét versikékkel jelennek meg a varázsképek.

Aki megtalálja a képben a keresendőt, kiszínezi, a képet kivágja vagy fénymásolja, és 
nem rest február 24-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) el-
küldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.

A január 13-i számunk varázsképén a földimalacot megtalálók közül
SCHMIDT JÁNOS (7624 Pécs, Ifjúság útja) olvasónk 

nyerte az 50 szelet csokoládét.

Nem lehet semmi kétség,
Ezen a szigeten
Rejtez egy bennszülött szépség!
Hogy merre jár, találjátok ki,
Jár érte egy halom csoki!

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNYI PIROSKA
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Kisbarátom, megfogadtam, hogy új életet 
kezdek, mert rettenetesen unom a régit. Ja, hogy 
egyben újesztendőt is köszönteni jöttél? Látod, 
ezek azok a dolgok, amik még csak-csak smak-
koltak a régi életemben, például, hogy tavaly a 
kisdemizsonnal baktattál ide, most meg egy kí-
vül kopott, belül ’stentuggya milyen ízű-színű 
kólásüveget nyomsz a kezembe. Igaz, kétliteres, 
de mégse öt! Talán bor van benne?

Jaj, hol is kezdjem, persze-persze, a kará-
csony! No, tedd már le azt az aranyeres ülepe-
det; úgy állsz itt, mint a bucsutai faszent a te-
metőben. Tudod, nálunk a karácsony az olyan 
családi ünnep, hogy mindenki mellrepesztő 
szeretettel gondol a másikakra, merthogy jó 
messzire segítette innen őket a jóságos. Ennek 
a családnak a fele hüle, még szerencse, hogy én 
a másik felébe tartozom. Csak a Lala unokám, 
meg az emese pereputtya keserít ilyenkor min-
dig, most is persze.

A szenteste napját megint úgy kezdtem, hogy 
a Pók Lexi kocsmájában dödörögtem egyet az-
zal a melák Gyuszival, tudod, akivel éjjeliőr 
voltam a káeftében. Ott döngette a pultot egy 
sukkfejű máhomfai gogyó is, ippeg a szokáso-
sakat hazudta sorba, oszt belémbújt a kisluci-
fer, mondom neki, hogy ne hagyja mán künn 
az ezüstmetál osztrák bringáját lakat nélkül, 
mert megcsórják. Aszongya a majom, hogyan 
csórnák meg, mikor rálát az ablakon. Ez már 
megint hazugság volt, mert a Pók Alex abla-
kán amióta az eszemet tudom, nem lehet ki-
látni a kosztól. Mondom neki, hogy majd én 

Keszthelyi Jenő

Gergely bá’ meséi
V-mese

bemutatom a bringacsórást, csak figyeljen jó 
erősen az ablakon. Kimentem, rápattantam a 
vasparipára, és elfüstöltem hazának; még a 
Csótár-sarkon is hallottam a röhögést a csehó-
ból. Fertályóra múlva hatodmagával dörömböl 
ám a gogyó a nagykapun. Mondom nekik, hogy 
ajjajjajj!, tőlem is ellopták, pedig idetámasz-
tottam az ablak alá, szem elé. Olyan színe lett 
a gogyónak, mint a sargyúszénának, úgyhogy 
bicskatávolságra húzódtam rögvest. Aztán 
csak kegyelemből mégis előtoltam a bringát. 
Mondom nekik, hogy minek gyüttek ennyien, 
mikor csak egy tud felülni rá, okítottam ígyen 
föl. Úgy nézett rám a gogyó, mint csesztregi 
vakbornyú az állatorvosra. Te, Jencesz, nem 
is olyan rossz ez a vinkó!

Aztán csak beállít a Lala unokám, hogy nem 
fér bele a karácsonyfája a talpába, hát hegesz-
szek gyorsan egy másikat. Mondom neki, te 
szamárivadék, hát faragjad meg a tövét! Maka-
csolja, hogy ő ne köszörűs, hogyan faragja meg 
a vastalpat. Nem a talpat, a fát, te zsugoragyú! 
Aszongya erre, hogy jó, becseréli a fát kisebbre 
inkább, de össze nem gyantázza a szűz markát. 
Ugye láthatod, ez az én családom… Fele lökött, 
mint a bazaltosvagon.

Mondom a Lalának haragvásom múltán, hogy 
a Jézuska-jövetel előtt elgyühet, kap fáintos 
pontyhalászlét meg rántott süllőt tökmagola-
jos kolompérral. Hát ezt igen jó néven vette az 
agglegénykém, súgta, hogy papa, nem a Jézus-
ka jön, hanem egy fehérvári nőci szentestére, 
amúgy is gondban vagyok a felhozatallal. Ne 

hazudj, kölök, mondom neki, mert már idők 
során annyi nőci jött hozzád, mint egy leány-
kollégium, de én még egyet sem láttam elmenni, 
hová tetted őket? Aszongya, hogy nem hová tet-
te őket, hanem meg, és ne nézzem őt szatírnak. 
Pimasz kölök, lassan negyven lesz, de annyira 
meg okos, hogy egyiknek se dől be. Pedig tu-
dok egy villányi csajt, akit három évig a hideg 
is kilelt minden hétvégén a Lala dudoros gatyája 
után, oszt a frigyből mégse lett semmi.

No, aztán délután meglett a baj, mert a halak 
előkészítése közben levertem az Emese gyúró-
deszkáját tele kiszaggatott töpörtős pogácsával 
a Zurci macskára rá; azóta is csak derékszögben 
tud járni a szerencsétlen. Mondom az Emesé-
nek, te csak imádkozzál a macskáért, én meg 
káromkodok, míg fölszedem, mentem a pogá-
csát, ketten csak megyünk valamire, hogy lökje 
le a hájat a darázs-derekad! Lehúztam kétdecit, 
föltettem nagy morcosan az alaphalat a halász-
léhez, besóztam a szeletpontyot, ikrát meg a 
süllőpatkókat, abból lesz – jajistenem, miket 
nem mondok?, csak lett vóna! – a rántotthal. 
Betettem a cuccot a hűtőbe, beállítottam a pasz-
szírozással az alaplevet, hogy majd ötóra-tájt 
befejezem a halvacsorát. Olyan tökmagolajos 
krumplit sikerítettem hagymásan, hogy el kellett 
dugnom az Emese elől a spájz fenekére. Aztán 
megfaragtam a lucfenyőt, bár ne tettem vóna! 
Képzeld el, egy csimbókos ágtövön megugrott 
a kisbalaska, oszt becsapódott a bal térdem-
be, az egész tejutat láttam kínomban. Ne, ne 
mondd, hogy nem a göcs, hanem a bor lökte a 
balaskát a térdembe! No, szó ami szó, több vót 
bennem igaz, minta miseboros kiskancsóban 
akkor már. Hát szégyenemre elkötöttem a tér-
dem, és átbotorkáltam az orvosügyeletre. Menés 
előtt mondom az Emesének, hogy a fölforralt 
alaplébe eregesse majd bele a pontyszeleteket, 
aztán rá tíz percre az ikrát, és csendben pittye-
gesse még negyedórát. A süllőt meg rántsa ki, 
mert este lesz, mire hazavánszorgok. A Lala 
meg gyün a nőjét megetetni szánt kajákért, ha 
végeztek a faállítással.

A doki megcsippentette három kapoccsal a 
térdem, a segédnőci meg belémnyomta a teta-
nuszt. te, én úgy szorítottam fektemben a se-
gédnőci combját a műtét alatt, hogy majdnem 
rosszul lettem az erőlködéstől. Akkor már ég-
tek hazafelé menetemben a karácsonyi fények, 
a nagyfa alatt a főtéren meg betlehemeztek. Jaj, 
de hová vitt a végzet?! Mi történt, na ugyan mi 
történt az én magárahagyott családomban, a má-
sik, a hüle felében, ahol az Emese is éldegél? 
Hát a picinyem szépen beleeregette a halászlébe 
a süllőpatkókat, a zsíros pontyszeleteket meg 
kirántotta szépen négerbarnára. Két éve imád-
kozom neki, hogy vegyen új szemüveget, mert 
a kutya akkor szétrágta a régit.

Te, Jencesz, a Lala azóta nem beszél velem, 
de a szomszédasszonya mondta, hogy kará-
csony szent napján valami fekete halféleséget 
vitt át, az eb meg nem ette meg. Bánt, hogy az 
Emese így meghosszabbítja az agglegénységét 
a kisunokámnak, bánt engem ez nagyon…
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Tillai Gábor

A kassai polgárból lett pécsi püspök – 4.
500 éve került Pécs püspöki székébe Szatmári György

„Eztán Pécs tűnik szemünkbe, várát a 
magas Mecsek hegy lábánál építették, 
annak lejtőit és csúcsát hatalmas tölgyek 
övezik, a pécsi püspök székhelye. Híres a 
Szent Péter székesegyházáról, valamint 
azokról az épületekről, melyeket Szatmá-
ri György, egykor itteni püspök, aki aztán 
esztergomi érsek lett, ez az igen kegyes és 
helyes gondolkodású s hozzá még nem kis 
műveltséggel rendelkező férfiú emeltetett, 
a vár nagy díszére… Van egy püspöki kert 
a mondott hegy északi oldalán, ahol for-
rás buzog, melynek folyása a város felé 
haladtában mintegy negyven malmot for-
gat sorjában.”

Oláh Miklós 1536-ban írja e sorokat 
Hungaria című művében; az egykori pécsi 
kanonok ’testközelből’ ismerhette a kora-
beli pécsi viszonyokat. Szatmári elődje, 
Ernuszt Zsigmond − akit úgy gyilkoltak 
meg, hogy arról még kortársai sem tud-
tak − az itteni püspöki székben több mint 
három évtizedet töltött. Az ő idejében res-
taurálták a meglehetősen rossz állapotban 
lévő székesegyházat; a Demeter kőfara-
gómester irányításával készült késő góti-
kus boltozat egy része egészen az 1882-es 
átépítésig fennmaradt. De korszerűsítet-
ték idejében a ferences és domonkos ko-
lostortemplomokat.

Jelenlegi ismereteink szerint a pécsi 
templomok közül csak a székesegyház 
gazdagításával hozható kapcsolatba Szat-
mári. a magyar reneszánsz egyik legki-
válóbb szobrászati alkotását − a Szatmári 
által készíttetett tabernákulumot – a szen-
télyben elrekesztő díszes vasrácsától a 
székesegyházat szabad prédaként kezelő 
városparancsnok, Gabriel Vecchi tábor-
nok fosztotta meg 1686 után.

A főapszis északi oldalán, egy befala-
zott román kori ablak helyére illesztett ta-
bernákulumot – ma a délnyugati, Corpus 
Christi kápolnában látható – már régóta 
az esztergomi Bakócz- kápolna plasztikai 
díszeivel rokonítják. E rendkívüli finom-
sággal faragott akantuszlevéllel s indák-
kal díszített motívum valamivel korábban 
alkotó velencei művészeknél figyelhető 
meg, illetve az urbinói Palazzo Duca-
léban is feltűnik az 1470-es években, 
majd néhány évtizeddel később Firenzé-
ben követhető nyomon. A Mátyás király 
udvarában dolgozó itáliai művészek és 
mesterek sorát halála után, szintén uralko-
dói hívásra reneszánsz stílusban alkotók 
újabb sora követi, akiket a legbefolyáso-

sabb udvari szereplők szinte kézről kéz-
re adhattak. Az európai pestisjárványok 
hatására megerősödött az Eucharisztia 
jelentősége; az 1438-as zsinat Firenzében 
egyeztette az Eucharisztia eltérő; római, 
görög, örmény és kopt értelmezését. En-
nek következtében egyre-másra építettek 
reneszánsz tabernákulumokat Toscanából 
kisugározva; a konzolokon nyugvó men-
za felett a központi teret elfoglaló fülke 
egy perspektivikus hatású, kazettás don-
gával fedett „helyiség” mélyét foglalja el, 
melyet kétoldalt angyalok őriznek, felül 
a Teremtő Atyaisten alakjával. 

A pécsi székesegyházban látható szent-
ségház főmű; a talapzat középpontjában a 
megrendelő püspök címerábrázolásával. 
A Szent Sírt jelképező tabernákulumot 
angyalok mellett kerubok díszítik. a ku-
tatók megegyeznek abban, hogy ezt az 
esztergomi Bakócz-kápolnán dolgozók 
műhelye készíthette, de annak időpontja 
nem határozható meg pontosan. (1748-
ban a szentségházat a sekrestyébe helyez-
ték át, a török idők sérüléseit kijavították. 
Ha közelebb léphetnek a helyszínen e 
remekműhöz elég csak az angyalok fe-
jét megnézniük – a jobb oldali leghátsó 
gyönyörű reneszánsz karakterű, a többi 
öt rokokóízű. Jelenlegi helyére 1783-ban 
került barokkos elemekkel kiegészítve, 
amelyeket 1888-ban távolítottak el a szé-
kesegyház újjáépítésekor.)         

Szatmári Pécsre kerülésekor a székes-
egyház és a Püspökvár erődrendsze-
re gyakorlatilag megújított, számára a 
reprezentatív építkezések maradtak; a 
püspöki palota déli szárnyának emeleti 
részén, annak északi traktusán. (a mai 
lépcsőház helyén álló egykori kápolnát 
kötik hozzá.)

A püspök a székesegyház délkeleti tor-
nyához csatlakozó középkori káptalanhá-
zat, illetve kápolnát (aedes vagy domus 
Sacmarianae) építtette át reneszánsz stí-
lusban. (ez gyakorlatilag a kora keresz-
tény Péter-Pál sírkamra és az V. számú 
sírkamra felett húzódott – a kutatók szá-
mára természetes a középkori kontinuitás. 
A török után száz évvel, 1782-ben került 
újra felszínre a mindmáig legjelentősebb 
sírkamra.)

De hagyjuk el a püspöki központot, s 
képzeletben kiránduljunk a természetbe; 
ahogyan az a reneszánsz életszemlélettel 
egyre fontosabbá vált. A néhány kilomé-
terre lévő Tettye forrás alázúduló vize 

évezredek alatti mészkiválásából tera-
szokat képezett, amelyek legfelső szint-
jén, gyönyörű környezetben (ezt ma is 
megtapasztalhatjuk) – a nyéki uralkodói 
villák mellett – hazánk egyik legszebb re-
neszánsz nyaralópalotája állhatott.

Igazán sajnálhatjuk, hogy néhány év-
tizeddel később a török saját céljaira ala-
kítja és használja ezt az építményt; mi 
itt néhány sort tartunk fontosnak Csorba 
Győző költői fordításában idézni a hely 
16. század eleji szellemiségéből:

„Állnak földjeiden roppant paloták seregestül,
 mintha az égboltig, nyúlnak oromhegyeik.
Crassus, Licinius, Messala királyi csodáit
 szinte fölülmúlják, oly kecsesek, ragyogók.
Bennük még ama hajdanvolt urak régvolt idejéből
 szebbnél-szebb szobrok, messzehíres remekek.
S képek, amikről arcok, más dolgok sora néz le,
 Ápolván szemed és hódolatot mutatón.”

(Hagymási Bálint: Elegidion – 1512.; részlet)

Sajnos az épületet annyira megviselték 
az évszázadok, hogy csupán néhány he-
lyiségének beazonosítására képesek ku-
tatói; az U alaprajzú, dél felé nyitott pa-
lota három oldaláról nyílhatott bejárat, 
délkeleti sarkán tornyot, keleti oldalán 
kápolnát vélnek.

Az északi bejárat mellett működhe-
tett a konyha – legalábbis Reéh György 
1911-ben kiadott Tettye-monográfiája 
szerint. A műemléki, régészeti feltárások 
csak töredékeket hozhattak felszínre; az 
épület emeleti helyiségeinek, udvarának 
karakteréről semmi sem maradt ránk. (Így 
csupán egy mintaként szolgálhatott sienai 
villa rajzát mellékelhetjük itt.)

A Tettye név egyébként a török Tekia 
(=kolostor) szóból származhat, hiszen ők 
derviskolostorként használták e gyönyörű 
természeti környezettel megáldott helyet.

Írásunkkal emléket szerettünk volna 
állítani Pécs egyik országos jelentőségű 
’polgárának’, tudva azt, hogy Szatmári 
György tevékenységéről még sok minden 
leírható, közölhető lett volna!
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Czupy György

„Nincs e földön gazdagabb, szebb ország,
Minden ember érzi, hogy szabad!” – 3.

Badi Lajos internált piskói parasztember „emlékirata” után 
most Kósa Lajos markóci – ma sellyei – lakos internálásának 
történetét adom közre 1951. április 30-án kelt levele alapján.

 
*     *     *

Négyes sorokban indultunk útnak. Mancika, Jolánka, Maris-
ka és én siettünk egy sorban. Előttünk levő sorban a Bede bá-
csi, hóna alatt az „elválaszthatatlan” csellóval, majd Szászék. 
Hátunk mögött Rózsáék és Bíborék jöttek. Már sorakozókor 
arra törekedtünk, hogy ismerősök lehetőleg közel maradjunk 
egymáshoz. Lelkünkben a rettegés, vajon a szüleinket látjuk-e 
még? Legelőkön keresztül vitt az utunk. Hepehupás gödrös ta-
laj, majd kitörött a lábunk. Hány kilométert mentünk, nem tu-
dom, mikor találkoztunk az értünk jövő autókkal, melyekről 
már a holmit lerakták. „Nők és gyerekek felszállni!” hangzott 
innét-onnét. Mintha csak benzint öntöttek volna az égő tűzre, 
úgy tört elő a sírás és jajgatás az ajkakon. Nem akartak a hoz-
zátartozók elszakadni egymástól. Arra számítottunk, hogy tel-
jesen szét-„szaggatnak” bennünket. Nagy nehezen tudtam én is 
a lányokat egy autóra felpakolni. Nemsokára értünk is jöttek a 
kocsik, így utánuk hamarosan megérkeztünk tanyánkra. Bábeli 
zűrzavar fogadott bennünket. Nem hallatszott más, mint kiabá-
ló, síró hang. Ki a hozzátartozóját, ki a csomagját kereste. Ne-
künk, ahogy már fent írtam, „szerencsére” szüleim egy helyre 

pakolták az egész holmit, nem veszett el semmink. Nagyon sok 
csomag maradt véletlenül a járművökön. Volt olyan is, csak az 
a ruhája maradt meg, amelyik rajta volt. Gondold magadat a 
helyzetünkbe! 11 órakor, koromsötét éjszakában, teljesen is-
meretlen helyen. Azt se tudtuk, mihez kezdjünk. Egy fabarakk 
volt az összes épület, amelyet otthon és útközben minden csa-
ládnak beígértek rendes szoba és konyha, bútorzattal, cserébe 
az otthon hagyottért. Kb. 120-130 személyes, és mi már akkor 
voltunk hozzá közel 200-an. 

A csomagok kint maradtak az épület előtt, egy-egy családtag-
gal, a többiek ahogy lehetett ülve helyet foglaltak a barakkban. 
Mi, a János bátyámmal ráültünk kis cuccunkra és úgy vigyáztunk 
rá. Nem tudom már, talán a hűvös éjszaka, vagy a fárasztó két-
napos utazás miatt, hamarosan elaludtam. Nem sokáig pihenhet-
tem, mert 2 óra tájban megérkezett az újabb csoport. Kezdődött 
az elöl leírt lárma és zaj. Már pirkadt, mikor a tábor úgy-ahogy 
elcsendesedett. ez a csoport is oly létszámmal érkezett, mint mi. 
A barakkba ők már belépni sem tudtak, kint maradtak a szabad 
ég alatt. Képzelheted, milyen kép tárult reggel szemeink elé. 
Moziban láttál már árvízkárosultakat vagy kibombázottakat? 
Hát mi épp úgy néztünk ki. A kétnapos utazás, a sok szenvedés, 
rettegés nagyon rányomta bélyegét az arcokra. A szép fekete és 
barna hajfürtök ez alatt a két nap alatt máról-holnapra meg-
fehéredtek nagyon sok fejen. Alig ismertünk egymásra, mintha 
nem is a pár nap előtti arcokat láttam volna magam előtt. Délelőtt 
tisztálkodással és ismerkedéssel telt el az idő. Olyan vasárnap 
volt ez, amit leírni nem lehet. Délután sorakozó volt. Elszedték 
a hazulról hozott kitelepítési iratokat, majd névsorolvasás volt. 
365 volt a sorszám, mikor az utolsó nevet is felolvasták. Gon-
doltuk, majd csak megkérdezik, mi a ’bűnünk’, hogy tulajdon-
képpen idekerültünk, vagy ha tudják, akkor megmagyarázzák. 
Hidd el nekem, már majd egy éve, hogy itt élvezzük ezt a szép 
országépítő munkát, örülünk az emberi jogoknak, de még soha 
senki ezzel nem állt elénk. Látom arcodon a meglepetést, pedig 
így van. Névsorolvasás után kezdődött a munkabeosztás. Keres-
tek kocsist, tehenest, ökröst, sőrést (hizlalás alá fogott tinó) szép 
számban. Nekem nem ízlett egyik se, így még nem jelentkeztem. 
Természetesen mindenhova 20-30-an is jelentkeztek. Apira is, 
mint gépészre, hamar rá került a sor. Beosztották az arató cso-
portokat, maradtunk vagy húszan férfiak, akik belső munkások 
lettünk. Meg lettek választva a bizalmiak (2 nő, 2 férfi), s ezzel 
az első napi sorakozó véget is ért. Jó pár órát vett igénybe, állva a 
forró napsütésben majd megsültünk. Utána se mehettünk sehova 
árnyékba, mert fa nem volt, a barakk árnyékában ennyien nem 
fértünk el, a kazlakhoz meg még ekkor nem engedtek. Leheve-
redtünk a földre, majd megsülve, de lassan megindult a társalgás. 
Hogy éreztük magunkat, gondolhatod. Lassan beesteledett, jött 
az éjszaka. Természetesen kint aludtunk (most már fekve) a sza-
bad ég alatt. Hálát adhatunk Istennek, hogy ezekben a napokban 
nem volt eső, minden holmink, ami még megmaradt, teljesen 
tönkre ment volna. Hogy aludtam el, most már nem tudom, de 
egész éjjel odahaza jártam. Érdekes, eleinte szinte megszokott 
dolog volt, hogy álmunkban otthon jártunk. Sokan annak tulaj-
donították, hogy mindig haza gondoltunk.

(folytatjuk)
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Jéki László

2005-ös tudományos eredmények
a Science amerikai tudományos hetilap 

ismét összefoglalta a szerkesztői szerint 
legfontosabb tavalyi eredményeket. az év 
áttörésének az evolúció kutatásában szüle-
tett eredményeket minősítették. Az egyik 
legfontosabb eredmény a csimpánz gene-
tikai állományának feltérképezése volt. az 
emberi genommal összevetve az eltérés 
mindössze 1%, az átlagos fehérjék között 
pedig 2 aminosavnál is kisebb a különbség. 
Ezekben a kis eltérésekben rejtőznek az em-
bert emberré tevő gének. A két faj közöt-
ti genetikai eltérések feltárása segíthet az 
emberi betegségek molekuláris alapjainak 
jobb megértésében. 

Egyes, az agyműködést szabályozó em-
beri génekről már sikerült bebizonyítani, 
hogy kedvezően hatott rájuk a természetes 
szelekció, ilyenek pl. az agyi endorfinok 
termelődését szabályozó és a kisfejűség ki-
alakulásáért felelős gének. Új eredmények 
születek az új fajok keletkezésének vizs-
gálata során is, európai barátposzátáknál, 
egyes pillangóknál és hawaii tücsköknél 
figyeltek meg gyors ütemű fajképződési 
folyamatokat. ecetmuslicáknál ismerték 
fel, hogy a nem-kódoló DNS szakaszok 
40-70%-a a génekhez viszonyítva sokkal 
lassabban változik, ezek a szakaszok olyan 
fontosak lehetnek a szervezet számára, 
hogy pozitív szelekció őrzi meg őket. A 
madárinfluenza vírustörzseinek azonosítá-
sában, viselkedésük modellezésében is sze-
repet kaptak az evolúciós kutatások. 

Újabb aranykor kezdődött az űrkutatás-
ban. Az öregedő Voyager 1 a Naprendszer 
határa felé közeledik, már észlelte a napszél 
hirtelen lelassulását. A Deep Impact űrszon-
da becsapódó egysége eltalálta a Tempel 
1 üstököst, meglehetősen porosnak talál-
ta a felszínt. A Cassini űrszonda jön-megy 
a Szaturnusz gyűrűi között, közelről küld 
adatokat a sokféle holdról. A Huygens pró-
ba leereszkedett a Szaturnusz Titán hold-
jára, ahol metán eső áztatja a dombokat. 
A SMART-1 szonda ionhajtóművel ért el 
a Holdra. A japán Hayabusa leereszkedett 
az Itokawa kisbolygó felszínére. Úton van 
a Föld felé a Stardust űrszonda, fedélzetén 
a Wild 2 üstökösnél gyűjtött anyagminták-
kal. elindult a Merkúr felé a Messenger, a 
Marsra a Mars reconossaisance Orbiter, a 
Vénusz felé tart a Venus Express. 

Már molekuláris szintén is kezdjük érteni 
a növények virágzásának szabályozását. A 
virágzásra az FT nevű gén hírvivő RNS-e 
adja meg jelet. Ha a napok már elég hosz-
szúak, akkor az RNS a levelekből a növe-
kedési csúcsba megy át, ahol az FT fehér-
je kölcsönhat az FD átíró faktorral. Ez a 

mechanizmus biztosítja, hogy megfelelő 
időszakban és a növény megfelelő helyén 
alakul ki a virág. a virágzásban a LeaFY 
gén is szerepet játszik. Mohák, páfrányok 
és zsázsa összehasonlító vizsgálatával fel-
tárták, hogy az utóbbi 400 millió évben ez 
a gén először széles spektrumú növekedés 
stimulátor volt a mohákban, az újabb fajok-
ban azonban már csak a virágzásban játszik 
szerepet. A virág kialakulás késői fázisában 
és más növekedési folyamatokban játszik 
szabályozó szerepet a gibberellin hormon. 
2005-ben sikerült rizsben azonosítani a hor-
mon receptorát.

2004 végén a korábbiaknál 100-szor 
erősebb, mindössze 0,2 másodpercig tartó 
gamma-sugárzást észleltek a Tejút közép-
pontja felől. A hatalmas távolság ellenére a 
Földnél észlelt röntgen- és gamma-sugár-
zás minden napkitörés sugárzásánál erő-
sebb volt. a forrás egy magnetáron végbe-
ment közel globális csillagrengés lehetett. 
A magnetar instabil fiatal neutroncsillag, 
ezeken lép fel a legerősebb ismert mágne-
ses tér. A műholdak révén egyre gyűlnek az 
adatok a rövididejű gamma-kitörésekről. 
A kitörések a galaxisok széléről erednek, 
távol azoktól a tartományoktól, amelyekben 
olyan nehéz csillagok születnek, amelyek-
ből majd fiatal neutroncsillag lesz. A rövid 
gamma-felvillanások két öreg neutroncsil-
lag vagy egy neutroncsillag és egy fekete 
lyuk hirtelen összeolvadásából eredhetnek, 
a két lehetőség között egyelőre nem tudunk 
különbséget tenni. Elkészült a LIGO mé-
rőrendszer, ezzel lehetőség nyílik neutron-
csillagok összeolvadását kísérő gravitációs 
hullámok földi észlelésére. 

Újabb részleteket tártak fel a skizofré-
nia, a Tourette-szindróma, a diszlexia me-
chanizmusa és a gének közti kapcsolatról. 
A betegséghez kapcsolódó gének jórésze 
szerepet játszik az agy kifejlődésében. Az új 
eredmények azt sugallják, hogy a genetikai 
gikszerek nem közvetlen okozói az ideg-
rendszeri rendellenességeknek, hanem az 
anyaméhben változtatják meg az agy bio-
lógiáját, ezzel hajlamosítanak a problémák 
későbbi megjelenésére. 

A korábbinál érzékenyebb mérési tech-
nikával különbséget mutattak ki földmélyi 
kőzetek és a Naprendszer kezdeti anyagát 
hordozó kondrit meteoritok neodímium tar-
talma között, az eltérés 20 rész a millióban. 
az eredmény vitát indított el. az egyik tá-
bor szerint a Föld éppen egy olyan részből 
alakult ki, amelynek más volt az összetéte-
le, mint a meteoritoknak. a másik álláspont 
szerint egyenletes volt az anyageloszlás a 
formálódó Naprendszerben, az eltérés azért 

alakulhatott ki, mert a hőt termelő elemek-
ben gazdag kőzetek még a magma óceán 
korszakában lesüllyedhettek. Ma nem fé-
rünk hozzá ehhez az olvadt mag és a szilárd 
köpeny közti réteghez. 

A korábbitól eltérő, pontosabb kép szü-
letett egy kulcsfontosságú fehérjéről, a 
feszültséggel szabályozott kálium csator-
náról. Ez a csatorna éppoly fontos rész az 
idegekben és az izmokban, mint a tranzisz-
torok a számítógépekben. A sejtmembrán-
ban helyet foglaló kapuőr a feszültségvál-
tozások hatására nyit utat a káliumionoknak 
vagy zárja el előlük az utat. Feltárták, ho-
gyan kapcsolódik a csatorna feszültség ér-
zékelő része a nyitó-záró mechanizmushoz. 
Továbbra sem világos viszont a feszültség 
érzékelő működése. 

A klímaváltozások kutatói egyre hatá-
rozottabb állításokat fogalmaznak meg, 
megerősítettek korábbi feltételezéseket. Az 
utóbbi évtizedekben az óceánok nagy mély-
ségükben is felmelegedtek, összhangban a 
modellekkel. Az utóbbi évtizedekben egyre 
több, egyre intenzívebb trópusi ciklon ala-
kult ki az üvegházhatás miatt felmelegedő 
trópusi vizek felett. Északon egyre csök-
ken a jégtakaró, a visszacsatolás fel fogja 
gyorsítani a felmelegedést és valószínűleg 
a jégveszteséget a magasabb szélességi 
körökön. Változni látszik a döntéshozók 
álláspontja az Egyesült Államokban, az 
üvegház gázok kibocsátását korlátozó ren-
delkezéseket hoztak. 

A molekuláris biológiában teret hódított 
a rendszer szemlélet. Azt vizsgálták, hogy 
a sejtek hogyan reagálnak az őket minden 
oldalról érő milliárdnyi kémiai és környe-
zeti jelre. A rendszer dinamikájának feltárá-
sához sok bemenő és kimenő jelet követtek 
nyomon egyidejűleg a hálózatokban. Az 
egyik modellben közel 8000 kémiai jelet 
követtek egy programozott sejthalálhoz 
vezető hálózatban. Mások 40, a kövérsé-
get kiváltó gént azonosítottak, közülük 3 
addig ismeretlen volt. remények szerint 
a sejt jelhálózatok dinamikus viselkedésé-
nek megismerése hozzásegít olyan összetett 
betegségek, mint a rák és a cukorbetegség 
jobb megértéséhez. 

Évekig tartó kemény viták után döntés 
született az ITER helyszínéről, a szabályo-
zott termonukleáris fúzió kísérleti reaktora 
Franciaországban épül fel az Európai Unió, 
Oroszország, Japán, az Egyesült Államok, 
Kína, Dél-Korea összefogásával. 

A fenti írás megjelent 
a Magyar Tudomány című lapban
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Rónai Béla

Magyarul – magyarán
Ügyeljünk az írásjelekre!

Hegedüs Sándor

Csillagszem
Lehet már két esztendeje annak, hogy 

megismerkedtünk.
Hideg kalapsodró szél zúgott a Mecsek 

felől. Én és a gazda fáztunk, de ő ezt egy-
kedvűen nézte a kocsi hátsó ablakán át, 
sőt némi gyanakvással is, hiszen engem 
nem ismert.

a bemutatkozást unott ásítással kezdte, 
aztán tetőtől talpig végigszaglászott, mint 
valami sugárzásmérő műszer, úgy járt fel 
s alá orra cipőimtől a zakómig, aztán vak-
kantással jelezte, hogy részéről befejező-
dött az ellenőrzés.

A kocsi vendégeként csak figyelt. Érez-
tem, hogy a tarkómat szaglássza, de nem 
vett rólam túlzottan tudomást, hiszen csak 
futó vendég voltam akkor.

A minap újból találkoztunk. Látva azon 
eltökéltségem, hogy ismét beülök a kocsi-
ba, méghozzá Istene mellé, erélyes csaho-
lási indulatot kevert, bár láttam, hogy az 
„azonosítási folyamat” elkezdődött. Ezt 
jelezte bársony nedves orrának mozgása.

Nyomban kettőnk közé nyomult és apró 
morgásokkal jelezte, hogy „kódjeleim” elő-
tünedeznek, és mivel nevén szólítottam, ke-
gyeskedett egy oldalvágással fülcimpámat 
és bal orcámat meleg nyelvével pásztázni, 
amit baráti csóknak is vélhettem.

Már nem morgott, nem is kiabált. tudo-
másulvette jelenlétem, bár éreztem, hogy 
minden mozdulatomat lesi.

A kötőjel neve és részben fogalmi tar-
talma közismert. Szerepe az összekötés, 
rendszerint tartalmi vagy nyelvtani kap-
csolatban álló szavak, szórészek össze-
tartozásának jelzésére. Tapasztalataim 
szerint még középiskolát végzett ifjak is 
csodálkozva veszik tudomásul, hogy két-
féle kötőjel van. Azért érdemes szólni ró-
luk, mert a mindennapi írásgyakorlatban 
a kettő legtöbbször összeolvad, nem kü-
lönböztetjük meg őket, pedig erre szükség 
volna. Más az a kapcsolat, amely például 
a mellérendelő szóösszetételek tagjait köti 
össze (unos-untalan, lépten-nyomon, fúr-
farag, ízzé-porrá stb.) vagy a hat szótagnál 
hosszabb szavakat (tűzoltó-parancsnokság, 
rendőr-főkapitányság) – megkönnyítve ez-
zel a túlságosan hosszú szókép elolvasását. 

azért valami nagyon izgatta. a kalapom. 
Az a barna, kicsit bő, de szép kalap, ami el-
vette kilátását az előttünk futó útról. Előbb 
csak lágyan bökdöste, aztán lelökte a fejem-
ről, amelynek diadalát hangos vakkantással 
nyugtázta. De a kalap, bár elhagyta főmet, 
komoly vizsgálat alá került. Megforgatta, 
körbe-körbeszaglászta, beszívta minden 
rejtett szemmel nem látható üzenetét, és el-
raktározta és azonosítási kódgyűjteményét 
gazdagította: rólam.

A kocsi és mi hárman mentünk célunk 
felé. Csak az volt a baj, hogy beszélgetni 
kezdtünk. Ez már sok volt: Neki.

Nem elég, hogy úgy ahogy megbékélt 
velem, nem kezelt ellenségként, meg- és 
eltűrt, de, hogy imádata tárgyával szóba is 
elegyedjek, nem, ez már sok volt…

Eszeveszett ugatásba kezdett, és a hang-
skálája minden változatát előadta, hogy 
egymás szavát se értsük, sőt előnyomult 

kettőnk közé, és szemét rám meresztve 
kutyanyelven tudatta, hogy nekem aztán 
itt szavam nem lehet. Utas lehetek, de úti-
társ az nem.

tudomásul vettem, mert feladtam a 
„hangversenyt”. Ezt egy csókkal nyug-
tázta.

Mikor véget ért az utazás és kikászálód-
tam, nyugalma visszatért. Végighevert a 
hátsó ülésen, nagyot ásított, és csillagsze-
mében benne volt az üzenet: – Szeretnélek 
talán, csak a kalapod hagyd otthon, és ne 
udvarolj a gazdámnak! Érted ezt, Te amúgy 
jószagú idegen?

Fenti írás Asztorról, a Hetedhéthatár 
„munkakutyájáról” született, 2000-ben. 
Drága barátja, Hegedüs Sándor szíve min-
den melegével közeledett később is Asz-
torhoz, a belga juhászhoz, bármikor ta-
lálkoztak. Asztor hosszú éveken át részt 
vett az újság életében: közreműködött a 
Hetedhéthatárt szállító autó és gazdája őr-
zésében, valamint hajnalokig ott feküdt a 
tetőtéri számítógépasztal mögött, a maga 
módján jelenlétével segítve a szerkesztést, 
s csak villanyoltás után lett újra házőrző. 
Több mint tizenhárom évet élt. Böszörmé-
nyi Gyula szavaival: most már segítő lé-
lekként marad a Hetedhéthatár körül. – L. 
Csépányi Katalin

Asztor

Tévesen elválasztó jelnek nevezik sokan azt 
az írásjelet, amely a sor végén félbehagyott 
szó összetartozását jelöli a következő szó 
elejére átvitt szórésszel. Alakilag elválaszt 
ugyan, de jelentéstartalmát tekintve igenis 
összeköt.

Egészen más a szerepe a kötőjelnek pél-
dául két vagy több tulajdonnév alkalmi 
kapcsolatának jelölésében. Pl. Rácz End-
re−Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Itt 
azt jelöli, hogy a szóban forgó könyvnek 
két egyenrangú szerzője van. Ugyanígy: 
Hadrovics−Gáldi: Orosz−magyar szótár. 
Ebben a címbéli kötőjel a két nyelv egyen-
rangúságát is jelöli. A Budapest−Párizs 
MALÉV-járat térbeli viszonyítást fejez ki. 
A PMSC−Debrecen labdarúgó mérkőzés 
pedig pedig két csapat találkozását jelöli.

Az elsőt „normál” kötőjelnek vagy a vi-
szonylagosság kedvéért „kiskötőjelnek” 
nevezik; a másodszorra felsorolt példák-
ban a „nagykötőjel” indokolt. A helyes-
írási szabályzat szerint ez az alakjára 
nézve azonos a gondolatjellel, de abban 
különbözik tőle, hogy mind a kézírásban, 
mind a nyomtatásban sem előtte, sem 
utána nincsen köz, azaz nincs „leütés” 
betűhely kihagyása végett. Gyors tem-
pójú kézírásban csak kevesen tesznek 
közöttük különbséget, az elvet, a sza-
bályt azonban ismerni illik. A hivatásos 
nyomdászok számára viszont kötelező a 
szabály követése a gyakorlatban. A ma-
gyar helyesírás szabályai 11. kiadásának 
262−265. pontja részletes eligazítást ad 
erről.
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Lenkey István

Tűzbenéző
Takács Szabó Kálmán költői világa

Takács Szabó Kálmán a közelmúltban ismét 
meglepte barátait, a verseket szerető és kedve-
lő olvasókat negyven verset magába foglaló 
gyűjteményével.

Már kisdiák-kora óta versel. A mohácsi álta-
lános iskolában Máté Lajos, a pécsi középisko-
lában a nemrég elhunyt  dr. Rajczy Péter sze-
rettette meg vele az irodalmat. Ők irányították 
művészi érdeklődését, s ők segítették abban, 
hogy elmélyedve ismerkedjék – a tananyagon 
túl – mind a hazai, mind a külföldi költők ver-
seivel. E szerzők, művek közül többen a mai na-
pig meghatározói életének. A versek zenéje oly 
módon is inspirálta, hogy már gimnazistaként 
Petőfi, József Attila, Weöres Sándor és mások 
verseit megzenésítve közvetítse barátainak. Ér-
zelmeket, érzéseket és nem utolsó sorban tartal-
mas szövegeket kívánt közkinccsé tenni azok 
között a fiatalok között, akikhez tartozott, akik-
nek – gitárja kíséretében – szólni kívánt.

Az utóbbi másfél évtizedben aktívan műveli 
a versírást. Lelkiállapota vagy éppen baráti kö-
rének lelkülete, hangulata szólal meg verseiben, 
és bennevan e versekben a természet minden 
csodája, s az igazságért, a rendért, a szépségért 
érzett felelősség is.

Takács Szabó versei az életről, mindnyájunk 
életéről, a hétköznapokról, a közös emberi sors-
ról megfogalmazott gondolatsorok.

Képteremtő fantáziája magával ragadó: haj-
nalban ordít a fagy, / ezüst-dér csillog / az úton. 
(Ének a fagyban)

Egyéni hangjában a zeneiség, az áradó érze-
lemvilág, a humánum és a természet szeretete 
újra és újra felerősödik: őrizd meg / versemnek 
dallamát / zaklatott ütemét / szavamnak igazát 
/ írja a Ha… című versében.

Horgászás közben a Duna-parton töltött idő, a 
csend, az elmélkedés, a figyelés ideje, ebben a lég-
körben alakult ki bensőséges kapcsolata a termé-
szettel és a Dunával. Tudja, hogy a folyónak is van 
története. Ezért több versében is visszatér a nagy 
Folyó-hoz: a Dunán / horgonyán lóg / egy eltévedt 
hajó (Pillanatok) vagy: koravén ködöket / ellik a Fo-
lyó / a titkokat hurcoló (Ködben és bíborban).

Jó Ember Díj – egy jó ember emlékére
Káplár László MTI-s újságíró emlékére létrejött a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány. Az alapítvány célja: 

irodalmi és kulturális értékek megőrzése, védelme, a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, ápolása, a magyarországi ki-
sebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, tehetséggondozás, a család támogatása. Az 
alapítvány a névadó személye előtt tisztelegve létrehozta a Jó Ember Díjat – melyet évente egyszer ad ki a kuratórium dön-
tése alapján. A díjátadás időpontja minden évben április végén lesz, a Zengőn nyíló bánáti bazsarózsa virágzásának idején. 
A kuratórium elnöke Dankházi Lajos (Budapest), tagjai: Králik Ivánné (Pécs), Kurucz Gyula (Pécs), L. Csépányi Katalin 
(Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen). Aki egyetért az alapítványi célokkal és támogatni kívánja működését, az az

50800104-11096568
számú bankszámlaszámra utalhatja át azt a pénzösszeget, amellyel hozzájárul az alapítványhoz. Az alapítvány székhelye: 
Kozármisleny, Mikszáth K. u. 24. 7761 − Adószám: 18326859-1-02 − Baranya Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1532 
− A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.159/2005/6. számú határozatával a közhasznú fokozatot bejegyezte.

E titkokat hurcoló folyó elgondolkoztatja, 
ugyanakkor meg is nyugtatja, ezért tudja meg-
énekelni a múlt emlékeit: lelkemet ringatom / 
múlt nyarak emlékén (Lélekmosdató).

Takács Szabó Kálmán képei, szófordulatai 
ezernyi látomás hajnaláról, a felmutatott szere-
tet hatalmáról szólnak. E képekben felemelke-
dik a mindennapok fölé, így látja élete/életünk 
minden pillanatát, és érti/érteti meg a bennünket 
körülvevő világ csodálatos voltát: napkelet-pír-
ban / a hajnali ég / … lassan születnek / a szür-
kéből a színek (Felhők, virágok).

Takács Szabó költői világát az ember sze-
retete mellett a duna és a természet szeretete 
határozza meg. Mindig, minden sorában erről 
vall őszinte átéléssel, beleérző képességével. 
Számára minden nap egyforma, ezen csak a 
pillanatnyi történések színei, élményei, elmé-
lyülései változtatnak, így lesz egyik nap/napja 
szebb a másiknál.

Költői képeiben, lényeget megragadó ha-
sonlataiban, metaforáiban jut el költői kifeje-

zőrendszerének arra a magaslatára, melyben 
mondanivalója egyetemessé válik. Ezért tudjuk 
elfogadni, s ezért tudunk gyönyörködni min-
den sorában.

Takács Szabó Kálmán

Mohács

Itt születtem,
mert így rendeltetett,
itt növekedett
éhes értelmem
ismeretlen határa,
négy iskola
türelmes tanára
verte fejembe,
− mert tehette −,
hogy büszke legyek
az elvesztett csatára

a duna-parton
sok éven át laktam,
úszni tanultam,
s szerelmet kaptam,
máig tartót,
ki nem irthatót

Kamasz-fejű, szörnyű vétkek,
sűrű bokrok, sötét rétek,
elképzelt és tettenért,
hamis hűtlenségek,
elvetélt küldetések,
örömmel várt születések

Jöttem, mint űzött vad,
vissza a városba,
megtiport lélekkel,
véremtől sárosan,
és befogadott újra,
tág szemekkel vár most,
csodát nem ígért,
csak némán kezet rázott
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közeli kis község – alkalmanként az ott lakó-
kat kezelte egy-egy liter borért! a baranyai 
kórházak akkor „fél műszakkal” dolgoztak, az 
orvosok nagy része katonai szolgálatát töltöt-
te még, vagy épp nem került haza, a gyógyí-
tó intézmények felét pedig vagy a szovjetek, 
vagy a bolgárok foglalták el. Unokatestvére 
1945 márciusában értesítette Nagykanizsáról, 

hogy az ottani kórház sebész-alorvost keres. 
Igen ám, de oda el is kellett jutni, és ez nem 
volt kis dolog azokban a kusza időkben, a 
bizonytalan vonatközlekedés miatt. Alkalmi 
ismerősei között bolgár katonatisztek is vol-
tak, akik a Somogy megyei Nagybajomba 
települtek, és mivel Pécsről oda akartak eljut-
ni gépkocsival, majd tovább Nagykanizsára 
benzint vételezni, kézenfekvő volt a hozzá-
juk csatlakozás. Az út első fele kellemes tár-
saságban, zavartalanul telt el, és nagybajomi 
szálláshelyükön vendégül is látták. Épp a 
tiszti szálláson kvaterkáztak, amikor megállt 
a ház előtt egy Steier-típusú kocsi, vezetője a 
„magyarszki doktort” kereste.

Egy környékbeli kastélyba vitték az addig-
ra már kicsit megszeppent vendégüket, ahol 
csapattestük főhadiszállása települt. Az épü-
letbe lépvén minden addigi félsze nyomban 
elszállt: már az előcsarnoktól kezdve, vé-
gestelen végig fehér asztaloknál mulattak a 
tisztek, hátul pedig egy cigánybanda játszott. 
Az egész látvány békebeli hangulatot árasz-
tott, amely végleg megnyugtatta hősünket. A 
bolgár alakulatok parancsnoka egy ezredes 
volt – mondanunk sem kell, ő ült a fő he-
lyen, az asztalok rogyadoztak a sok enni- és 
főleg innivalótól –, aki németül adta tudtára 
hívása okát. Ez pedig nem volt más, mint az 
a „nagy horderejű” kérdés − miszerint mivel 
nem tudta megértetni magát a zenekarral, és 
így nem tudta megmondani, hogy mit kíván 

„Hol vannak a katonák?…”
Epilógus, avagy dr. Sey László életének summázata

Krónikásunk itt befejezte életének azt a fe-
jezetét, amelyik ehhez az ország számára is 
végzetes történelmi kataklizmához sodorta, és 
ahol erején felül helytállva, nem embereket 
gyilkolt – még ha parancsra is tette volna −, 
hanem embereket mentett, mások helyett is. 
Érdemes azonban tovább követnünk élete 
folyását, mert ha nála igaz az a tétel, hogy 
ennek az alakulatnak a történetét már csak 
őtőle tudtuk meg, fokozottan igaz ez akkor 
is, amikor egyéni sorsáról beszél.

A Baranya vármegyében lévő Szentlőrin-
cen született 1917. január 27-én, amely ak-
kor járási székhely volt, mivel a Szigetvár 
környéki rész ebben az időben még Somogy 
vármegyéhez tartozott, és csak 1950-től, a 
tanácsok megalakulásától csatolták Baranyá-
hoz. Édesapja, dr. kis- és nagyseei Sey Pong-
rác ügyvéd, édesanyja középajtai Benkő Jolán 
volt, aki székely lófő-családból származott. 
Elemi iskoláit szülőhelyén, középiskoláit a 
pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziu-
mában, illetve Dombóváron végezte. Ezt kö-
vetően a pécsi Erzsébet Tudomány Egyetem 
Orvos Karára iratkozott be, amelyet – mint 
tudjuk −, a háborús frontszolgálat idejére sza-
kított meg. Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy előtte már, az egyetem harmad éve után 
leszolgálta az önkéntes katonai szolgálati ide-
jét, és tiszti vizsgát tett. Akkor az akkoriban 
szokásos ranggal, karpaszományos tizedes-
ként szereltették le, de az újabb bevonulása 
idejére hadapród őrmesterré léptették elő. 
Önként jelentkezőként 1942. április 23-án 
kapta meg a behívó parancsát, előzetes kíván-
ságának megfelelően a pécsi IV/2. sz. Tábori 
Kórházhoz osztották be ezzel az új ranggal. 
Az ezt követő eseményeket már ismerik az 
olvasók. A frontról hazakerülve, 1943 áprili-
sában szerelt le.

Még abban a hónapban jelentkezett az 
egyetemen tanulmányai folytatására. az ún. 
„cselédkönyves időszakot” a székesfehér-
vári kórházban töltötte gyógyító munkával. 
a sebészeti osztályon kezdett, mivel azon-
ban hasonló korú kollégáit ekkor hívták be 
frontszolgálatra, az osztály vezetőjén, dr. 
Berzsenyi Zoltán főorvoson és annak helyet-
tesén, dr. Viniczai István adjunktuson kívül 
csak ő maradt az ottani „gárdából” szigorló 
orvos társaival. A gyakorlati gyógyító munka 
letelte után igazoltatta ezt az időt, majd letet-
te szigorlatait, és 1944-ben Pécsett doktorrá 
avatták. (Érdekességként jegyzendő meg, 
hogy az avatásra az akkori körülmények miatt 
Szentlőrincről csak lóháton (!) mehetett be, 
amelyet még sokáig fölelevenítettek társai a 
későbbi találkozókon!)

A szovjet csapatok bejövetele után, 1944. 
november legvégétől orvosi állást nem tudott 
szerezni, ezért az akkori kusza viszonyok kö-
zött a cserdi szőlőkben – Cserdi Szentlőrinc 

Dr. Sey László

húzatni vélük −, „tolmácsra” volt szüksége 
e téren. Hősünk szerencséjére ismét „jó idő-
ben volt jó helyen”, csak most az a különös 
helyzet állott elő, hogy „parancsszóra” kel-
lett mulatnia, amely korántsem volt ellenére. 
Ekkor a háborús idők „napos oldalát” ismerte 
meg, és ez kicsit kárpótolta az addig átélt sok 
szenvedésért, emberi nyomorúság-özönért. 
A „nagy szláv dínom-dánom” reggel ötig 
tartott, és kétórai alvást követően az akkorra 
már összeszokott kis csapat útra kelt Nagy-
kanizsára.

Odaérve elköszönt katona-ismerőseitől, 
a rokonok segítségével jutott el a kórházig. 
Ott derült ki, hogy a sebészeti osztályon dol-
gozó orvos-házaspárt csak úgy engedte el a 
főnökük Pécsre, ha szereznek valakit maguk 
helyett. Így lett 120 beteg mellett egyedüli al-
orvos dr. Takács Zoltán osztályán. Egy hónap 
múlva Balassagyarmatról egy újabb kolléga 
jött oda, és mivel hősünk szobája a fertőző 
osztályhoz volt közelebb, ő a fertőző-, az új 
kolléga pedig az ún. steril-osztályhoz került. 
A magánéleti boldogsághoz egy véletlen ve-
zette el. A kiskassai igazgató-tanító fia ugyan-
is leesett a diófáról, medencecsontja három, 
combcsontja két helyen tört el. A külön szobá-
ban lévő kis beteget egyik nap az édesanyja, 
a másikon a nővére látogatta. A hosszú, de 
eredményes gyógyulás mellett „szerelem is 
termett”, amelynek „eredményeként” a nő-
vérrel, Szépudvari Piroskával 1946 Péter-Pál 
napján megtartották az esküvőt!

Apósa segítette Nagykanizsa kiskassai ré-
szén egy körorvosi álláshoz, ahol 8 évig dol-
gozott. Piroska lányuk 1947-ben, László fiúk 
1950-ben, Judit lányuk 1951-ben született. 
Hahóton 1954-től szolgált, ahol több mint öt-
ezer lelkes körzetet látott el. Az 1959-es tsz-
egyesítés még nagyobbra növelte a körzetet, 
ezért 1960-ban Zalaszentgróton lett járási fő-
orvos. Keszthelyre 1963-ban költöztek, ahol 
szintén járási főorvos volt az 1978-as nyugdíj-
ba vonulásáig. az addigi szolgálati lakásukat 
1990 után megvették, itt élnek feleségével ma 
is. Kedves hobbija a kertészkedés, citromfát is 
nevel, ebben magától Bálint gazdától kapott 
útmutatót. A teniszezés mellett a szenior ver-
senyeken a sportorvosi teendőket is ellátta. Itt 
találkozott unokatestvérével, Sey Magdával, 
aki valamikor maga is teniszezett. Férje volt 
a pécsi indulású, híres örökös-teniszbajnok, 
Gulyás István, aki azóta sajnos elhunyt. Dr. 
Sey László ma már sokszor betegeskedik, 
de családja szeretete (három gyermeke négy 
unokával és két dédunokával ajándékoz-
ta meg, a harmadik pedig „jön”), harctéren 
szerzett szívóssága, és az a tény, hogy meg-
örökítse az utókornak „utolsó mohikánként” 
az akkor átélteket, újra meg újra erőt ad néki. 
Jó egészséget kívánva őnéki és minden segí-
tőjének, közöljük: köszönjük!
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Rónaky József

Potyi

Slamposan, kicsit kacsázva járt. Mondják, koraszülött volt. 
az ikertestvére nem is maradt életben.

Mindent nagyon komolyan vett. Nehezen tűrte a kritikát, ha 
rászóltak, összeszorította a száját, és hihetetlen harag sütött 
a szeméből. Kínlódva birkózott a matematikával, de érdekes 
módon a humán tárgyakból szinte szárnyalt. A magyartanára 
különleges tehetséget látott benne.

Az általános iskola 8. osztályát nehézség nélkül befejezte. 
A ballagáson ő tartotta a beszédet, amit saját maga írt. Zengő 
hangon, mély átéléssel, majdnem profi előadóként mondta a 
búcsúztatót.

Felvették egy kis vidéki gimnázium 1. osztályába. elvégez-
te. A nyári szünetben orvoshoz került. Kivizsgálás és ítélet: 
nem tanulhat tovább.A serdűlő kor, úgy látszik, minden rejtett 
hibát felszínre hozott. Elterjedt a pletyka: születésétől fogva 
idióta . A rosszmájúak az iskolát nevették: milyen középis-
kola az, ahol egy idióta is bizonyítványt kaphat? Kimaradt a 
gimnáziumból. A tanári kar megkönnyebbült.

Kapott valakitől egy ócska, kimustrált írógépet és írt, csak 
írt. Írásaival fáradhatatlanul bombázta a kiadókat. Soha egyet-
len sorát sem publikálták. 

Élt 30 és még egynéhány évet, végig tele hittel, reménnyel 
és reménytelenséggel. Ha ma élne, szerezne egy számítógépet, 
és boldog lenne, hogy valahol, valaki elolvassa az álmait…

Kislányom egy iskolai 
kirándulásról törött szár-
nyú verébfiókával jött haza. 
– Csipogására felfigyelve 
egyik fa alatt találtam, kies-
hetett a fészekből – mesélte 
izgatottan.

Konyhánk kisebbik abla-
kának két üvege közé rakta 
– kalitka híján – nagy elszá-
nással, hogy majd fölneveli. 
Először megmosolyogtuk, 
de aztán észre kellett ven-
nünk: mekkora gonddal ete-
ti-itatja saját szájából, mert a 
kis gyámoltalan máshonnan 
nem tudta felcsipegetni az 
eleséget. Editkém (kinyújtott) nyelvére tette a kölesmagokat, 
Uram bocsá’, a legyeket is, és onnan Potyi (mert így nevezte 
el fészekből kipottyant madárkáját) mohón kapdosta ki őket, 
ahogy a vizet is lányom csücsörítő szájából szívta föl. Élt, nö-
vögetett, csipogott, törött szárnya is begyógyult. Kislányom 
levitte az udvarra. A diófáinkon csiripelő verebek magukhoz 
csalogatták, föl is tudott repülni közéjük, de Edit hívására 
mindig visszaszállt a vállára.

Egyik délután azonban nem tért vissza. Kislányom késő es-
tig hívta, várta sírva, kétségbeesetten. A következő napokban 
is le-lesurrant az udvarra, és hívogatta: − Potyi! Potyikám!  
De a madár nem jött.

Így találkozott kislányom kilencéves korában a hálátlan-
sággal.

Édesapám nem volt író-ember. Igaz, hogy jóízűen adomá-
zott, s a hadifogságban nagyon jó stílusú naplót írt, de sosem 
alkotott verset, regényt vagy elbeszélést. ezt a szép kis no-
vellát mégis megfogalmazta – talán csak sajátmagának, mert 
egyikünknek sem mutatta meg. Halála után találtunk rá – pa-
pírjai, levelei, fényképei közt – édesanyámmal. Felnőttként 
elolvasva megkönnyeztem érzékenységét, és újra átéltem a 
madaram elvesztése miatti bánatot. Míg aztán kisunokám 
meg nem vigasztalt: − De hiszen nagyon jól végződött a kis 
veréb története! Úgy meg tudtad gyógyítani és fel tudtad ne-
velni, hogy visszamehetett a társai közé, és igazi madárként 
örülhetett tovább az életének.

Istenem, milyen okosak is a gyerekek! − RÓNAKY EDIT

Rónaky Edit jobb vállán Potyival

Kocsis Tibor – Kép-vers

Fohász virággal

Tündérszép virág:
 angyaltrombita –
a megbocsátás
 földi jelképe.
Feledjük el, hogy
 volt köztünk vita,
haragnak, búnak
 legyen már vége.
Szóljon hát értünk
 egy csendes ima:
Szívünkbe szálljon
 angyali béke.

Kamarás Klára

Julika
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Juhani Nagy János

Bitó László visszatérése 
régi szerelméhez

Kettős kerülővel érkezett a magyar irodalomba Bitó László. A föld-
rajzi kitérő főbb állomásai a budai villanegyedben töltött gyermekkor 
után: vidéki menedék a bombázások elől, jászkiséri kitelepítés „az 
osztályharc jegyében”, munkaszolgálat Komlón, emigráció Ausztri-
ában és az USA-ban, a szakmaié pedig: ösztöndíj a New York-i Bard 
College-ben, doktorátus a Columbia Egyetemen, agykutatói tanul-
mányok a londoni University College-ban, majd egyetemi tanárság a 
Columbián, immár a szemfiziológia professzoraként.

– Az Ön világszabadalma révén megelőzhető a glaukómás vakság. 
Több mint 150 tudományos cikket, esszét publikált az agy és szem 
élettana tárgykörében, majd visszatért régi szerelméhez, a szépiro-
dalomhoz. Hol helyezi el önmagát az orvos-írók Csehovtól Benedek 
Istvánon át Robin Cook-ig ívelő tarka mezőnyében?

– Csehovhoz, akire már tizenéves koromban, mint félistenre néztem 
fel, nem merem magamat hasonlítani. Robin Cook-hoz pedig, aki év-
folyamtársam volt a Columbia egyetem orvosi karán, azért nem, mert ő 
tudatosan azt a műfajt – a sci fi-t – választotta, amely a leggyorsabban 
vezethette (anyagi) sikerhez. Sőt, mondhatni: új műfajt teremtett, a 
„medical thriller-t”. Elfogadom Robin védekezését, hogy a szórakoz-
tatáson túl oktatni (is) akarja azokat, akiket más műfajjal nem érhetne 
el, de azért ez nem áll közel hozzám. Nem az én „zsánerem”. A híres 
orvos-írók közül fiatal koromban a legnagyobb hatással A. J. Cronin 
és Somerset Maugham voltak rám: betekintést nyújtottak számomra 
is emberi sorsokba és önmagamba, valamint kitekintést a világba.

– A komlói munkaszolgálatosok Forradalmi Bizottságának elnöké-
ből kutatóorvos lett. Erre vágyott?

– Nem lettem gyakorló orvos, mert Amerikában már a hatvanas 
években sem volt olyan háziorvos, amilyen én szerettem volna lenni: 
talán, akiről a Réztábla a kapu alatt szólt. Vagy inkább olyan, mint a 
mi doktor bácsink volt a háború előtt, és akiről első két regényemben 
– az Istenjárásban és Az ötödik lovasban – a család jó barátjának, rend-
szeres vendégének is tekintett, mindannyiunkról mindent tudó orvost 
mintáztam. Így aztán ilyen családi-baráti kapcsolatot aligha kialakító 
szakorvos helyett kutatóorvos, fiziológus lettem.

– Több mint tíz éve már, hogy az imént említett Istenjárás a buda-
pesti könyvhétre megjelent, majd 1997-ben forgalomba került és azóta 
a világ legtöbb országában kapható a zöldhályog elleni szemcsepp, a 
Xalatan, melynek feltalálása az ön érdeme. Aztán 1998-ban egy hó-
napon belül a sikerlistákra került Ábrahám és Izsák című bibliai me-
tafora-regénye. Gyógyító író – vagy gyógyító irodalom?

– Miután egyetemi pályafutásom alatt megtettem, amit megtehet-
tem a fizikai vakság elhárításáért, ennél is nagyobb kihívásnak tartom 
a szellemi vakság elleni küzdelmet.

– Ami az előbbit illeti, a leköszönő évezreddel a szemkutatás leg-
rangosabb amerikai díját, a Proctor Medal-t átvéve befejezettnek te-
kintette tudományos karrierjét. Legújabb könyve, a „Boldogabb élet 
– jó halál” alcíme szerint mégis az eutanázia és az eutelia kérdés-
körét taglaló esszékötet. Tudomány és irodalom érintkezését hogyan 
értelmezi?

– Tudományos pályafutásomat, amelybe legalább százötven száza-
lékot fektettem be majdhogy négy évtizeden át, befejeztem. De persze 
a megszerzett tapasztalat, az élet – főleg az agyunk, elménk – csodá-
latos voltának a felismerése örökre identitásom, világnézetem, em-
berségem része marad. Mindazonáltal sajnálom, hogy vannak, akik 
tartanak-félnek a tudományoktól, hiszen ezek – különösen a biológia, 
az élettan – mindannyiunk életét új dimenziókkal gazdagíthatják, mé-
lyíthetik önismeretünket. Lehet, hogy a bibliai Izsák trilógiámat sem 
írhattam volna meg e háttér nélkül úgy, ahogy megírtam, de az bizo-
nyos, hogy az Eutanázia – eutelia könyvembe bele sem mertem volna 
fogni nélküle. És persze az egész életem során elolvasott könyvek és 
az eddig megírt könyveimből nyert irodalmi tapasztalat nélkül sem 
jutottam volna el az eutelia fogalom bevezetéséhez.

– Az eutanázia ismerős fogalom. Az eutelia már kevésbé…
– Ennek az új szónak-fogalomnak a bevezetését azért tartottam szük-

ségesnek, mert hiába jelent az „eutanázia” szó szerint jó halált, halla-
tán leginkább titokban – hiszen törvénytelen –, talán fekete angyalok 
által beadott injekciókra, leállított lélegeztető gépekre gondolunk. 
Pedig a jó halál nem az injekciós fecskendőben lakozik. Az eutelia jó 
véget – életünk utolsó szakaszát – jelenti: a felkészülést a halálra, az 
elfogadását, az elbúcsúzást az élettől, az itt maradóktól… Rítusokat, 
átsegítőket: a halálfélelem feloldását. Könyvem sokkal többről – leg-
inkább az életről – szól, nem csak emberi méltóságunk és önrendel-
kezési jogunk fenntartásáról utolsó leheletünkig. E könyvem iránt 
már hetekkel megjelenése előtt nagy volt az érdeklődés – részben a 
floridai Terri Schiavó esete miatt. A pápa hosszas haldoklása, heroi-
kus kezelése – az orvosok-ápolók álladó jelenléte napokon-heteken 
keresztül – szintén felhívta figyelmünket arra, hogy az orvostudomány 
és biotechnológia képes életben tartani életre képtelen testeket. Míg 
ugyanakkor az egészségügyi ellátás elkerülhetetlen anyagi és ápolói 
korlátozásai miatt életre képes fiatalok ezrei szenvednek világszerte, 
maradnak fogyatékosok, nem jutnak kellő orvosi ellátáshoz. Pedig 
kilépésünk az életből a legönzetlenebb szeretetélmény is lehet: erről 
is szól az eutelia.

– Nevével nemcsak a könyvbarátok találkoznak, hiszen amellett, 
hogy írói pályafutása során bibliai, történelmi és orvosetikai témá-
kat dolgoz fel, napilapoktól irodalmi folyóiratokig gyakorta publikál 
a magyar sajtóban. A Columbia egyetem nyugalmazott professzorá-
nak az írás vagy az olvasás köti le több idejét?

– Most már mindenképpen az írás. Időm egyre nagyobb részét írással 
– a nagy pontosságot, félreérthetetlenül világos, nagyon tömör fogal-
mazást igénylő, de szerintem nem szükségszerűen száraz – szakírás-
sal töltöttem. És mint folyóiratok, monográfiák szerkesztője, mások 
írásainak gyakran emberibbé átfogalmazásával. Nagy gyönyörűséget 
szerzett nekem ezek után, amikor kutatói munkám befejeztével visz-
szatérhettem első szerelmemhez, a szépirodalomhoz.

– Milyen szépírói terveket kovácsolgat a hetedik X-en túl az, aki 
1986-ban – engedelmével, önéletrajzából idézem – „az orvosság-
fejlesztés nehézségeinek, frusztrációinak enyhítésére is” – visszatért 
első szerelméhez?

– Nagy szerelmem továbbra is a szépirodalom: ismét regényírással 
szeretném művelni. A bibliai ciklusom folytatására is vannak terveim. De 
úgy tűnik, hogy az euteliával olyan témakört érintettem, amely mindenkit 
érdekel – azokat is, akik ellenzik az eutanáziát – és hiába fejeztem be a 
könyvemet, ezt a szellemi gyermekemet nem hagyhatom magára.

Munkásság – évszámokban
1994 Megjelenik Istenjárás c. regénye.
1996 Megjelenik Az ötödik lovas c. regénye.
1998 A négykötetes család-regény II. kötete után a megjelenik Ábrahám és 

Izsák c. bibliai metafora-regénye.
1998 Az Ábrahám és Izsák orosz kiadása (Tatjána Voronkina fordításában).
2000 A budapesti Madách Színház Stúdiószínpada műsorra tűzi az Ábrahám 

és Izsák színpadi változatát (Koltai János adaptációja).
 Izsák tanításai címmel megjelenik a bibliai ciklus második könyve.
 Németországban megjelenik az Ábrahám és Izsák német fordítása (Kárpá-

ti Pál tolmácsolásában) és Pozsonyban szlovák fordítása (Fazekas Mária 
tolmácsolásában).

2001 Cheile Raiului címen románul egy kötetben megjelenik az Ábrahám és 
Izsák és az Izsák tanítása (Annamaria Pop fordításában)

2002 A Názáreti Izsák (Jézus elmélkedése a poklok tornácán) címmel megje-
lenik a bibliai ciklus harmadik könyve.

2003 Megjelenik az Ábrahám és Izsák első francia kiadása (Georges Kassai 
fordításában), és A Názáreti Izsák orosz kiadása (Tatjána Voronkina for-
dításában).

2004 70. születésnapjára megjelenik a válogatott cikkeit, publicisztikáit, esz-
széit és interjúkat tartalmazó Nekünk kell megváltanunk magunkat – egy 
humanista hitvallása.

 Elnyeri a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal 
fokozatát.

2005 Megjelenik a Boldogabb élet – jó halál / eutanázia – eutelia c. esszékötete.
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Motesiky Árpád

Régi októberi szüretek – 2.
Gyerekkoromból nekem a versikéből a 

hegypásztor, szőlőcsősz figurája tetszett a 
legjobban, és hitelesen maradt meg ben-
nem. Gyerekkoromban nyilván láttam 
néhány puskás embert a szőlőhegyen 
botorkálni, akit mindig tisztelettel fo-
gadtak és kínáltak a szőlősgazdák, annak 
reményében, hogy majd jobban vigyáz 
a szőlőre, gyümölcsfákra. A szőlőtőkék 
között bizony voltak, vagy vannak ma is 
gyümölcsfák, mint a cseresznye, barack, 
alma és diófa is. De találunk a gyümöl-
csösök mostohái közül naspolyát, birsal-
mát, berkenyét és somfát…

Közben eszembe jutott, hogy volt 
apámnak egy régi-régi újsággyűjtemé-
nye, a „Szőlő és Borgazdasági Lapok” 
1896-os számai. Jókai Mór is komolyan 
vette a lap küldetését, ugyanúgy a szőlő-
termelést is. A nagy mesemondónak volt 
egy rovata a lapban: „Jókai a szőlőben” 
cím alatt közölték érdekes írásait. A mese-
mondó szakmai dolgokban is jártas volt, 
budai szőlőjében gyakran dolgozott, és 
tapasztalatait, kertészgazdászati jegyze-
teit pedig megosztotta olvasóival…

Szenzációképpen hatott rám az 1896. 
július 5-én, a 27. számban megjelent írás, 
amelyben kiértékelték a millenniumi bor-
versenyre beküldött borokat. A felvidéki 
borok remekül szerepeltek, sok-sok el-
ismerést és díjat kaptak. Az ezredéves 
országos kiállításon jól szerepeltek a 
nagycétényi szőlősgazdák is. Elismerő 
oklevelet kaptak: özv. Benyák Ferencné, 
Jankovich Ferenc uradalmi főintéző, Pre-
sinszky József, Szusztor István és Ficza 
andrás. a felsorolt nevekre azért emlék-
szem pontosan, mert 1969 augusztusában 
írtam a lapról. Sajnos ez a szőlészeti, bor-
gazdasági lap is elveszett gyűjteményem-
ből. Talán elajándékoztam valakinek, és 
nem került az enyészet sorsára…

A nagycétényi szőlőhegyről igencsak 
gazdag írott és publikált anyagot tudnánk 
összegyűjteni. A debreceni néprajzi inté-
zetből Újvári Zoltán a Varia Folcloristica 
c. lapban írt Nagycétényről, és a nagycé-
tényi szőlőhegyről (1975/december) fi-
gyelemre méltó tanulmányt. Munkájában 
a nagycétényi Hegyközség Krónikájára 
támaszkodott. Vörösmarty Géza pozsonyi 
kutató 1976-ban járt Nagycétényben és 
az Irodalmi Szemlében megjelent írásá-
ban közölt adatait szintén a Hegyközségi 
Krónikából vette. Tegyük hozzá, hogy a 

„Nyitra megyei présházak és pincék” c. 
írásnak voltak adatközlői is: Gúgh Béla 
66 éves, Motesiczky andrás 60 éves, 
Motesiczky János 69 éves és Presinszky 
Lajos 66 éves.

Egyébként a Hegyközségi Króniká-
nak a megmentése az adatközlők közt 
szereplő Presinszky Lajos nevéhez fű-
ződik. A második világégés után nem-
csak rendszerváltás volt, hanem az ad-
dig (1945) Magyarországhoz tartozó 
Nagycétényt visszacsatolták Csehszlo-
vákiához. A hatalmon lévőknek az volt 
az első dolguk, hogy a községházáról 
minden magyar vonatkozású könyvet és 
okiratot likvidáltak. Szerencsére az ira-
tok – mai szóhasználattal élve „levéltá-
ri anyag” – első lépésben a községháza 
padlására kerültek. Onnan kaparintotta 
meg a szemfüles kisbíró, községi szol-
ga, Lajos bácsi a megsárgult füzetet, a 
Hegyközségi Krónikát.

A hatvanas évek legelején, amikor le-
szereltem a katonaságtól, Lajos bácsi, aki 
gyerekkorom óta ismert (hiszen mindkét 
fiával, Józsival és Lajcsival nagy barát-
ságban voltam), azzal lepett meg, hogy 
felajánlotta nekem a Hegyközségi Kró-
nikát. Lajos bácsi akkor már postás, le-
vélkézbesítő volt. A nagyszünetben, az 
iskola folyosóján eme szavakkal szólt 
hozzám:

− Tanító úr, valamelyik délután gyere el 
hozzám, mutatok neked valamit! Látom, 
hogy te irogatsz, meg sok újságot is olva-
sol, érdeklődsz a régi dolgok iránt…

− Miről van szó, Lajos bácsi? – kérdez-
tem meglepődve, mert már az is megle-
pett, hogy „tanító úrnak” szólít. Azelőtt, 
diákkoromban csak árpi, vagy árpus 
voltam a számára…

Talán mondanom sem kell, hogy alig 
vártam a délutánt, hogy mire Lajos bácsi 
befejezi a levelek kikézbesítését, nála le-
gyek. Késő délutánra érkezett haza, mert 
Kiscéténybe és Nyitracsehire is ő hord-
ta a leveleket. éppen ebédelt, vagy már 
vacsorázott, nem tudom, de a lényeg az, 
hogy Ella néni illatos ételeket tett az asz-
talra. engem is megkínált:

− Egyél, Árpádka, úgyis nagyon régen 
jártál nálunk! – Elfogadtam Ella néném 
főztjét, nagyon jól tudott főzni.

Falatozás után Lajos bácsi üveget tett 
az asztalra, benne bor csillogott, öntött a 
poharakba és miután koccintottunk, hozta 

a megsárgult lapokat, a Hegyközségi Kró-
nikát, amelyet az 1800-as évek legelején 
fektettek le és mindjárt éreztem, hogy 
nagy kincset tartok a kezemben. Mohón 
lapozni, olvasni kezdtem, de Lajos bácsi 
megnyugtatott:

− Csak nyugodtan, Árpus, hazaviheted, 
nálad lehet, tanulmányozhatod, tudom, 
hogy nálad jó helyen lesz, csak nagyon 
vigyázz rá!

Lajos bácsi megbízásából évekig nálam 
volt a krónika. Biztosan írtam róla egy-
néhányszor, de más írástudók is nyertek 
belepillantást. Különösen a Nyitrai Peda-
gógiai Institút (ma Konstantin Egyetem) 
tanárai és magyarországi vendégtanárai 
érdeklődtek a Krónika iránt. Olvasták és 
tanulmányozták is sokan, de csak nálam, 
vagy az iskola épületében, hazavinni, 
kivinni a faluból senkinek nem enged-
tem…

Történt azonban egyszer, hogy Lajos 
bácsi idősebbik fia, Józsi, becenevén Jos-
tyi, tanító kollégám elkérte a Krónikát, 
mert hogy jött egy ismerőse Magyar-
országról, és szeretné áttanulmányozni. 
Semmi kifogásom nem volt ellene, csak 
annyit kérdeztem, hogy meddig marad? 
…

Másnap reggel Jostyival az iskola be-
járata előtt találkoztam, és nyomban rá-
kérdeztem:

− Józsi, hol van a Krónika?
− A vendégem elvitte, most ment a he-

tes buszra, ne félj, majd visszahozza! – 
mondta Jostyi, mintha az természetes do-
log lenne, hogy elvisznek valahová egy 
százötven éves ereklyét a falunkból.

Nem szóltam semmit, de az egyik gye-
rek kezéből kikaptam biciklijét, szegény 
biztosan azt hitte, hogy megbolondult a 
tanító elvtárs, és kihajtottam a buszhoz. 
Emberem ott várakozott a hetes buszra, 
ami szerencsémre késésben volt. elége-
dett arccal, szinte mosolygott. „hogyne 
mosolyogna” – villant át agyamon – „kró-
nikámmal a táskájában”.

Amikor meglátott, gyanította, hogy baj 
van. egy picit beborult az arca, tudta, 
hogy a Krónikáért jöttem. Könyörgőre 
fogta a dolgot, fűt-fát ígért, de hajthatat-
lan voltam, aztán a Krónikát visszaadta. 
Kezet ráztunk, a komát azóta sem láttam 
és nem hallottam hírét…

(folytatjuk)
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Rónaky Edit

Éles anya-
nyelvünk
(Kerekes László könyvéből)

Idézetekben nincsen hiány, csak a 
szellem kevés.

Ámor lírai töprengése: Itt a nyilam, 
mibe lőjem?

A ló túlsó oldala az átló.

Látókörünkben ritkán hivatkozunk 
szűk keresztmetszetre.

Másokat bálványozva is magunkat 
emeljük piedesztálra.

A szűkkeblűt könnyebben feszíti szét 
a becsvágy.

Sok van, ki nem felejt, még több, aki 
nem is tanul.

Az örökségedre áhítozók is folyton a 
javadat akarják.

A zaránd többes száma a zarándok.

Egy információ-koldusnak se híre, 
se hamva.

Nemcsak olvas mások gondolataiból, 
de ír is.

Az ellenző mindig szem előtt van.

Sokak élce csak álca.

A legkerekebb törvényt is meg szok-
ták szegni.

Sérelmet nemigen szoktunk bosszúból 
megbocsátani.

Az ember közreműködésével a gép is 
számítóvá válik.

Gyér menyasszony lesz a silány.

Pártütőt hamarabb találsz, mint párt-
fogót.

egy kancsalnak nem kell elnézést 
kérnie.

Vannak alkotó tévedések, és eltévedt 
alkotások.

Grafomán az, aki írógörcsöt kapott.

A tömeg mozgástere a közhely.

Az utolsó utad már nem lehet kerülő.

Szigetvári János építészmérnök 
élete és munkássága (3. rész)

Szigetvári Krisztián

„A tradíció nem azt jelenti, hogy a hamu fölött őrködjünk,
hanem azt, hogy a lángot égésben tartsuk.”

(Jean James)

Szigetvári János munkássága
Tanulmányai elvégzése után Szigetvári János 1954. május 1-jével 

a Pécsi Tervező Irodához került, és itt, első munkahelyén megkezdte 
kötelező szakmai gyakorlatát. Munkahelyet csupán egyszer változ-
tatott, amikor 1968-ban átment főépítésznek a BARANYATERV-
hez, de pár hónap elteltével visszatért a Pécsi Tervező Vállalathoz, 
ahonnan 1989-ben vonult nyugdíjba. 

A Pécsi Tervező Vállalatnál a legkülönfélébb tervezési munkák-
kal bízták meg. Ezek közül a legfontosabbak:

A Dugonics utcai óvoda volt az első önálló munkája.
Lakóházak: 1960-ban a komló-hasmányi orvoslakások. Ez egyedi 

lakásterv volt, ami színfoltként jelent meg az akkori lakótelep-épí-
tés szürkeségében. 

Irodaházak: Pécsi Ügyészség és SZTK Irodaház (UNIVÁZ szerkezettel), a pécsi Vízügyi Igazgatóság szék-
háza stb.

Egészségügyi létesítmények: NDK-ban kórházak létesítése (Schwerin, Cottbus).
Szállodalétesítmények: a pécsi Szénbányászati Tröszt legényszállója (a későbbi Széntröszt Irodaház) stb.
Oktatási létesítmények:  Pécsi Leőwey Gimnázium rekonstrukciós munkái stb.
Ipari létesítmények: a Pécsi és Nagykanizsai Sör- és Malátagyár, Zalaegerszegi Sajt- és Vajgyár stb.
Pécs belvárosában munkatársaival a 70-es években foghíjtelkek beépítésén tevékenykedett, a történelmi 

belvárosban pedig a műemlék jellegű lakóépületeket korszerűsítették.
A műemlékekhez már egyetemi éveitől kezdve vonzódott. A nyarakat rendszerint magyarországi tanulmány-

utakon töltötte, pl. a Balaton-felvidéken készített felméréseket és rajzokat régi falusi épületekről. Diplomater-
ve is a Műszaki Egyetem műemlékvédelmi tanszéke számára készült (Zeneakadémia és hangversenyterem a 
Kapisztrán téren). A hagyományok és az értékek megőrzését mindennél fontosabbnak tartotta, ezért vett részt 
önkéntesen három ízben is árvízkár helyreállítási munkákon. 

Először az 1956-os mohács-szigeti jeges árvíz után, majd 1965-ben Mohácson, 1970-ben pedig a Szamos-
közben. Az ’56-os árvíz után a helyszínen – Dunaszekcsőn − lakva részlegvezetőként irányította Dunafalva 
község helyreállítását. A helyi építészeti hagyományokra támaszkodva saját háztípusokat teremtett, melye-
ket gazdaságosan kiviteleztetett. 1957-ben a teljes Mohácsi-sziget felelős vezetője lett. Közel 800 családi ház 
épült fel Dunafalva, Újmohács, Sárhát, Homorúd községekben. 1970-ben a szamosközi árvízkor az Építésügyi 
Minisztérium 5. körzetének vezetőjeként Györtelek, Fülpösdaróc, Ökörítófülpös, Geberjén, Kocsord, Rápolt 
községekben szervezte az újjáépítést. Közel 1000 családi ház épült fel e körzetben. Rápolton a cigány lakos-
ságnak ikerházakkal külön típust teremtett. 

Az árvízen töltött csaknem két év volt az igazi „tanulmányút” számára, a helyszínen közvetlen közelről 
ismerte meg népi építészetünk hagyományait, és megerősödött benne az az elhatározás, hogy a pusztulásra 
ítélt házakat megmentse az utókor számára. Szabadidejében, hobbiként járta a falvakat, elmondása szerint 
körülbelül 1400 faluban nézett körül kutató szemmel, nemcsak Baranyában, hanem szerte az országban, sőt 
határainkon túl, Erdélyben és Bukovinában is. Mindent tudni akart a falvakban álló házakról és kiváltképp a 
bennük élő emberekről. A Baranya Megyei Tanács Műemlékvédelmi Albizottságának tagjaként neki is érde-
me, hogy számos jobb sorsa érdemes épületet fedeztek és újítottak fel.

Baranyában 1963-ban mindössze 11 bejegyzett népi műemléképület volt. Az 1970-es évek végére a falvak 
újbóli bejárásával, rendszerezett kutatással már 150 védett népi műemléket tartottak számon. A házak lebon-
tásánál, majd skanzenben történő kiállításánál Szigetvári János sokkal többre becsülte a népi értékek helyben 
tartását. ²  A népi műemlékvédelem „in situ” megőrzésének lehetőségét szem előtt tartva több műemléki ház 
rekonstrukcióját készítette el, így például az Orfű-Mecsekrákos község 3. sz. volt lakóházát, amibe informá-
ciós iroda, állandó kiállítás és paraszt szoba-konyha került. 

(folyt.köv.)
2 Szigetvári János: Népi műemlékek védelme Baranyában. In: Műemlékvédelem, 1987. 2. szám, 119. p.

A botykapeterdi Messzilátó csárda
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Tér-kép

Logika- és memóriafejlesztés

A szöveg melletti képben felfedezhető egy elrej-
tett ábra, mégpedig térben érzékelhető!
A háromdimenziós kép úgy válik láthatóvá, ha a 
képet szorosan az orrunk elé tartva, a részletek-
re nem figyelve nézzük, majd lassan eltávolítjuk 
magunktól – olvasótávolságban kiderül, mi rej-
tőzik a képben!

Torzsok Lajos gyűjteményéből

Hiány Árnyék

A két rajz között 5 eltérés van. Hol?

Az öt ábrából melyik illik a rajz három hiányos részébe? Az öt indián közül melyiknek az árnyéka a bal felső rajz?

Egyforma
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Könyv-
ajánlónk Mohács – Busójárás

2006. február 23-28.

Február 23., csütörtök – Kisfarsang
14 órától a város utcáin és terein gyermek jankelék és 

kisbusók szabad farsangolása
15-17 óráig a Széchenyi téren Gyermekfarsang − Busó-

járási eszközök bemutatója – Jankele jelmezverseny
a szabadtéri színpadon az Újmohácsi Vada Tánccsoport 

és a Mohácsi Tambura Iskola műsora
15 órától a Junior Art Alapítvány képzőművészeti kiál-

lítása a Volksbankban
17 órakor a Kanizsai Dorottya Múzeumban 50 éve történt: 

Jeges ár fotói és „56” előtti plakátok kiállítás-megnyitója
18 órakor az Önkormányzat Irodaházában Farsangi vi-

gadalom. A Kolping Művészeti Iskola műsora és álorcás 
táncháza

Február 24., péntek
9 órától az Önkormányzat Irodaházában területi német 

népdaléneklési verseny a Mohácsi Német Önkormányzat 
és a Park Utcai Általános Iskola rendezésében

17 órakor a Kossuth Filmszínház emeleti kamarater-
mében: „A Beszkidek hegyi népének öröméneke” című ki-
állítás, a kisgalérián Szökőcs Béla Busójárás fotókiállítás 
megnyitója

Február 25., szombat
10 órától az Önkormányzat Irodaházában XXXV. Schnei-

der Lajos Népdaléneklési Verseny
12 órakor A Park Utcai Általános Iskolában a Schneider 

Lajos emlékszoba megtekintése, majd Schneider Lajos em-
léktáblájának megkoszorúzása

14 órától az Irodaházban Gálaműsor a népdaléneklési 
verseny legjobbjainak részvételével

14 órától a busó csoportok gyülekezője a Széchenyi téren 
14.00-17.00 „A legenda újraéled” − busócsoportok meg-

emlékezése a II. mohácsi csatáról
15.�0 Koszorúzás a Három Vitéz szobránál, majd a Zora 

tánccsoport bemutatója 
16 órától az Önkormányzati Irodaházban Farsangi vi-

gadalom − a Kolping Művészeti Iskola műsora és álorcás 
táncháza

19 órától az Ifjúsági Centrumban Magyar bál
20 órától az Önkormányzat Irodaházában nemzetek tánc-

háza (horvát lengyel, magyar szerb táncok)

Február 26., Farsangvasárnap
9 órától a főutcán népművészeti vásár 
10 órától a Kossuth Filmszínházban nemzetiségi nép-

táncműsor
10 órától a Széchenyi téren mohácsi busócsoportok íze-

lítő bemutatkozása
10.30 órakor a Széchenyi téren Gyermekkarnevál – Jan-

kele jelmezverseny eredményhirdetése – gálafelvonulás 
mohácsi általános iskolások részvételével. A Mohácsi Tam-
buraiskola, a drávasztárai tamburazenekar, a medinai és a 
Vada tánccsoport közreműködésével

11.30-kor a Széchenyi téren Sokác táncház darazsacz 
István vezetésével Zene: Orasje

1�.00-kor a Sokácrévben Szigeti busócsoport csónakos 
átkelése a Dunán

13 órától „Páták” emléktábla megkoszorúzása és mo-
hácsi sokác táncház a Busó Club közreműködésével (Gó-
lya u. 36.)

Helyesbítés: Szentiványi Árpád kötete saját kiadásban jelent meg, 
nem pedig a Dávid Kiadó gondozásában, mint ahogy korábban közöltük

13 órakor a főtéri szabadtéri színpadon nemzetiségi nép-
tánc bemutató

14 órától a Kóló téren busók és farsangi csoportok gyü-
lekezője. Vendég résztvevők: dubosevicai busók Horvát-
országból, lengyelországi maskarások

14.00-tól a Kóló térről a Széchenyi térre busó felvo-
nulás

14.30 órától a főutcán és a főtéren szabadfarsangolás 
14.30-kor a Városháza előtt busók seregszemléje – Busó 

avatás − Polgármesteri köszöntő
15.00-kor a főtéri szabadtéri színpadon busó csoportok 

és néptánccsoportok bemutatói
15.30-kor a Duna-parti millenniumi emlékműnél a Mo-

hácsi Sokác Kör Busócsoport bemutatója
16.15 órakor a Duna-parton a kompról farsangi kopor-

só vízrebocsátása
17.30 órakor a Széchenyi téren máglyagyújtás

20 órától a Schneider Művészeti Iskolában műsoros 
sokácbál. Zene: Orasje zenekar. Műsor:Vada Táncsoport

Február 27., hétfő
15 órától busócsoportok hagyományos házról házra já-

rása a Kóló téren és a környező utcák házaiban

Február 28. – Húshagyókedd
14.15 órától a Kóló téren gyülekező
14.30 órakor Busó csoportok indulása
15.00 órától a főutcán és a főtéren farsangtemetés
16.30 órakor a főtéri színpadon a Zora Néptánc Együt-

tes műsora
17.30 órakor a Széchenyi téren máglyagyújtás − ko-

porsóégetés

Dombyné Szántó Melánia: Busójárás
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» Rádióműsorok «

KÖzMŰ-,
ÚT-,

MŰTÁRGYÉPÍTÉS,
SÍK- ÉS MÉLYALAPO-

zÁSOK KIVITELEzÉSE,
FÖLDMUNKA VÉGzÉSE,

FőVÁLLALKOzÁS

MÉLYÉPÍTő  
ÉS  SzOLGÁLTATÓ KFT.

7622 Pécs, Sport u. 5.
Tel.: (72) 315-567, 324-404, 325-332, 336-837

Fax: (72) 314-325

RÉGIÓ RÁDIÓ – A Magyar Rádió Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Stúdiója
15.00 Jelige – Apróhirdetések, nagy történetek… A szerkesztő, Zsoldos László 
 különleges apróhirdetések története után nyomoz Gombár Gabival, Völgyesi  
 Nikolettel és Kovács Miklóssal;
16.00 Szórakoztató magazin két órában a legújabb zenei slágerekkel és telefonos  
 játékokkal. A szerkesztők: Koszits Attila és Varga László
18.00 Esti Krónika
18.30 Új Estidőben!

Vasárnap (hírek óránként)
8.00 Kapocs – ökumenikus magazin
9.00 Művészbejáró, Somogyi magazin, Tolnai magazin (heti forgóban)
10.00 Archívumunk értékei ill. portréműsor
11.00 Szerkesszünk együtt! – Zenés kívánságműsor minden vasárnap. (Telefonszám  
 az adás idején: 72/518-318. Levélben is várjuk a kéréseket, üzeneteket: 
 PÉCSI RÁDIÓ, Pécs, 7601 Pf.: 200. A levelezőlapra írják rá: „Vasárnapi 
 kívánságműsor”)
12.00 Déli Krónika
14.00 Kórusdobogó, Komolyzenei kaleidoszkóp, Lemezbörze (heti forgó)
15.00 Ismétlőóra
16.00 „MÁS” – a Dél-Dunántúlon élő kisebbségek magyar nyelvű műsora
17.00 Pannon koncerttükör – a Pannon Filharmonikusok Pécs és a Régió Rádió 
 közös műsora
18.30 Új Estidőben!

Nemzetiségi műsorok:

Horvát nyelven
AM 873 KHz – 9.00–10.30, 20.00-20.30

Német műsor
AM 873 KHz – 10.30–12.00, 19.30–20.00

Szerb nyelven
AM 873 KHz – 13.00–14.00, 20.30–21.30

A pécsi Régió Rádió elérhetőségei:
Telefon: 72/518-333

E-mail: pecsiradio@radio.hu
Net: www.pecsiradio.hu 

Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon

HAJNALTÓL REGGELIG
FM 101,7 MHz, 71,81 MHz, AM 873 KHz

5.55 Műsorkezdés, hírek röviden
6.00 Reggeli Krónika – Kossuth Rádió
6.15 Dél-Dunántúli Krónika
6.2� regionális lapszemle
6.30 Hírek, közlekedés, sport
6.38 Napi jegyzet vagy miniriport
6.45 A Dél-Dunántúl hírei
6.52 A nap témája – riportban
7.00 – 8.00  Az előző óra menetrendje
8.00 Hírek
8.04 A BBC világhíradója
8.14 – 9.00 Magazinóra riportokkal
9.00 – 12.00 Napközben – a Kossuth Rádió közérdekű műsora
12.00 Dél Krónika
13.00 Vendég a háznál, egyházak félórája (Kossuth Rádió)

DÉLUTÁN
FM 101.7 MHz, AM 873 KHz

14.00 Dél-után – a Régió Rádió zenés magazinműsora, benne többek közt:
HÉTFÕ: Jelige-ismétlés, vitafórum politikusokkal, Auto-motor 101.7;
KEDD: A jövő útjai – regionális térségfejlesztési óra, Ezerszínű Baranya (turisztikai 
 magazin kéthetente), „Harminc perc alatt a zöld körül” – a Régió Rádió 
 környezetvédelmi műsora;
SZERDA: Fogadó – a Pécsi Rádió gasztronómiai magazinja; Gazdasági figyelő (kéthetente);
CSÜTÖRTÖK: Színház-tér (színházi magazin), Agrárbörze;
PÉNTEK: Filmmagazin, hagyományápolás órája, életmód-magazin;
18.00 Esti Krónika
19.00 Új Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal 22 óráig

Hétvégi műsorrend magyar nyelven
Szombat

9.00 – 12.00 Jó pihenést! – magazinműsor Schweier Ritával
12.00 Déli Krónika, Vendég a háznál, egyházak félórája
13.00 Egy hazában – nemzetiségekről magyarul
14.00 Hangulatbrigád! Élet, zene, fiatalság – a Régió Rádió ifjúsági műsora

Könyvajánló
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Kéri János

Gazdanaptár
Február 24.: Ha Mátyás nem talál jeget, akkor hoz, ha talál, széttöri. A borsó, a 

retek, a petrezselyem, a sárgarépa szabadföldi vetésének ideje. 
Néhány további jó tanács februárra:

• Februárban van a legnagyobb hőmérsékletingadozás! 
• Csak akkor kezdjük megmunkálni a talajt, ha a hőmérséklet már 5 Celsius 

fok fölött van! 
• Még ebben az időszakban szerezzük be a tavasszal elvetendő zöldségmagokat! 
• A spenót és a középkorai paradicsomfajták vetésének az ideje! 
• Ha megmetszettük a gyümölcsfákat, kenjük be a nagyobb vágások felületét 

oltóviasszal. Így megakadályozhatjuk, hogy baktériumok és gombák jussa-
nak be a sebbe. 

• Ha melegágyat készítünk, már elvethetjük a paradicsom, káposzta, karalábé, 
paprika magját. 

• Csak akkor fogj a kerti munkához, ha már nem ragad a föld a csizmád talpára!

Ez a Hetedhéthatár 
205. száma

 1. szerda Ignác, Virgínia
 2. csütörtök Karolina, Aida
 �. péntek Balázs
 4. szombat Ráhel, Csenge
 5. vasárnap ágota, Ingrid
 6. hétfő Dorottya, Dóra
 7. kedd Tódor, Rómeó
 8. szerda Aranka
 9. csütörtök Abigél, Alex
10. péntek elvira
11. szombat Bertold, Marietta
12. vasárnap Lídia, Lívia
13. hétfő Ella, Linda
14. kedd Bálint, Valentin
15. szerda Kolos, Georgina
16. csütörtök Julianna, Lilla
17. péntek donát
18. szombat Bernadett
19. vasárnap Zsuzsanna
20. hétfő Aladár, Álmos
21. kedd Eleonóra
22. szerda Gerzson, Zétény
23. csütörtök Alfréd
24. péntek Mátyás
25. szombat Géza
26. vasárnap edina
27. hétfő Ákos, Bátor
28. kedd Elemér

Február 10., péntek
Pécs: Munkácsy-képek kiállítása a Pécsi Galériában (Széchenyi tér) február 19-ig. Pákh Imre, amerikai műgyűjtő gyűjteményének kiállítása.
Pécs: Bálint Ferenc, Gerzson Pál, Szabó László és Trischler Ferenc művei láthatók a Pécsi Műhelygalériában (Várady Antal u. 5/a). Nyit-

va: kedd-péntek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig.  oldal)
Szekszárd: Japán babák és A világörökség kincsei Japánban – kiállítás a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, február 28-ig.
Pécs: Kedves János festőművész kiállítása látható a Gyöngyszem Galériában február 3-tól március 7-ig (hétfőtől péntekig) 9-17 óráig.
Paks: Üvegtárgyak – Ódryné Horváth Krisztina keramikus kiállítása a Művelődési Központ Könyvtár-Galériájában. Megtekinthető feb-

ruár 28-ig.
Dunaföldvár: Velencei karnevál – Jantner László fotókiállítása a Művelődési Központban, február 28-ig.
Bonyhád: Erdélyi Sándor festőművész kiállítása a Művelődési Központban, február 28-ig.
Szekszárd: Fonalak, vonalak – Decsi Kiss János képzőművész kiállítása a dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Porta Tárlatán, március 7-ig.
Bonyhád: Herbszt Helga kerámiáinak kiállítása a Solymár Imre Városi Könyvtár Téka Galériájában, február 28-ig.

Február 11., szombat
Nagydorog: Országos modellautó verseny a Sportcsarnokban

Február 12., vasárnap
Pécs: 19 óra – A jazz virtuózai – Lajkó Félix koncert. Művészetek Háza.

Február 13., hétfő
Szekszárd: 14.30 – Múzeumi Mozi: Magyarország fürdői; Katolikus templomok Magyarországon. Wosinsky Mór Megyei Múzeum.
Simontornya: 17 óra – Balassi-műsor – az Ungaresca Consort hangversenye a református templomban
Szekszárd: 18 óra – Wass Albert élete és munkái – Takaró Mihály irodalomtörténész előadása a Babits Mihály Művelődési Házban.
Kaposvár: 17 óra – Előadás Betlehemről – a Revitál Klub szervezésében. Együd Árpád Művelődési Központ.
Pécs: 19 óra – Megszállottak, boszorkányok és boszorkányüldözés a XVI. század végi Erdélyben. Tóth G. Péter történész, etnográfus 

előadása. Dominikánus Ház.
Február 14., kedd

Kaposvár: 9 óra és 10.30 – Hangszertár (zongora, dob) – Együd Árpád Művelődési Központ
Bonyhád: 17 óra – az Ungaresca Consort régizenés-verses előadása a Valentin Napi műsor keretében, középpontban Balassi Bálint mű-

veivel. Solymár Imre Városi Könyvtár.
Pécs: 18.30 – Fekete-fehér Pécs – Kiss Imre kamarakiállítása a Civil Közösségek Háza Halász Rezső Galériájában. A kiállítást Tillai Ernő 

fotóművész nyitja meg. Megtekinthető: február 20-ig.
Pécs: 19 óra – Egy kis esti fizika – A kosárlabdázás fizikája. Előadás a Dominikánus Házban.

Február 15., szerda
Szekszárd: 10-16 óra – Régi ésszel – gyermekkézzel. Kézműves foglalkoztató. Kiállítás-megtekintés és madárkalitka-készítés a Wosins-

ky Mór Megyei Múzeumban
Báta: 13 óra – Báta története – Sümegi József előadása a Művelődési Házban.
Pécs. 19 óra – Hagyománytár – népzenei koncertsorozat. Simply in Love. Dominikánus Ház.

Február 16., csütörtök
Nagydorog: 18 óra – Forró téli esték – Jókai Anna – irodalmi sorozat a Közösségi Térben.
Pécs: 19 óra – Prometheus Szonáta Duó – Hornyák Andrea (zongora) és Erdős Csaba (cselló) koncertje a Művészetek Házában.

Február 17., péntek
Dombóvár: 8 óra – Muzsikáló farsang – regionális kamarazenei találkozó a Művelődési Központban
Szekszárd: 14 óra – Népművészet és piac – Csupor István etnográfus (Néprajzi Múzeum) előadása TMÁMK Kulturális Intézetében (Baj-

csy-Zsilinszky u. 7.)
Kaposvár-Kaposfüred: 15 óra – Amatőr alkotók kiállításának megnyitója a Kaposfüredi Művelődési Házban. Megtekinthető március 10-ig.

Február 20., hétfő
Bonyhád: 17 óra – Sepsiszentgyörgy és környékének nevezetességei – Máté Réka előadása a Művelődési Központban

Február 21., kedd
Bonyhád: 10 és 18 óra – Bemutatkozik a Faludi Ferenc Diákszínpad (Pécs) és a Vörösmarty Színjátszókör (Bonyhád). Művelődési Központ
Pécs: 18 óra – Író-készlet. Vendég: Nádasdy Ádám költő. Művészetek Háza.
Pécs: 18 óra – Bach-est. Hegedűn közreműködik: Büttner Orsolya, Morvay Ágnes, Nagy Andrea és Vass Ágnes. Dominikánus Ház.
Pécs: 18 óra – Közös történelmi személyiségeink. Megemlékezés Jurisics Miklós születésének 515. évfordulóján az August Senoa Hor-

vát Klubban.
Szekszárd: 19 óra – A padlás – musical. Babits Mihály Művelődési Ház.
Pécs: 19 óra – Zene határok nélkül. Natalia Lipnitskaya gitárhangversenye.

Február 22., szerda
Bonyhád: 10 és 14 óra – Bohócparádé – vidám műsor gyerekeknek, a Kincses Színház vendégjátéka a Művelődési Központban.
Tamási: 16 óra – Harsányi Zsuzsanna festőművész kiállítása a Tamási Galériában, március 19-ig. Megnyitja: Németh József festőművész.
Pécs: 19 óra – A Vándor Vokál együttes (Budapest) énekelt népzene koncertje a Dominikánus Ház Hagyománytár – népzenei koncert-

sorozatában
Február 23., csütörtök

Mohács: Busójárás – február 23-28.
Február 24., péntek

Őcsény: 17.30 – Sárközi címerek – Sipos Norbert fafaragó kiállítása a Művelődési Központban
Dombóvár: 18 óra – Keleti pillanatok – hastánc és teaház a Művelődési Központban

Február 25., szombat
Pécs: 20 óra – Piaf két arca. Sanzonok és pillanatok Edit Piaf életéből. Bonyár Judit – ének, Bacskó Tünde – próza, Borisz Jaksov – zon-

gora, Hűvösvölgyi Péter – gitár. Dominikánus Ház.
Február 26., vasárnap

Pécs: 19 óra – Templomi koncertek. Szamosi Szabolcs (orgona) és a Mozart vonósnégyes koncertje a Rácvárosi Templomban.


