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zás… Pécsnek remek egyetemi könyvtára van, 
ahol mintaszerű a kiszolgálás. Idén újra elmen-
tem A szláv nyelvek oktatásának elmélete és 
gyakorlata című konferenciára, amelyen a világ 
több mint 200 szlavistája vett részt. A kétnapos 
esemény 10 szekcióban került lebonyolításra… 
De az egyetem büszkesége a könyvtár. Figye-
lemre méltó, hogy viszonylag sok olyan 17. és 
18. századi cseh kiadványt lehet ott találni, ame-
lyek egyike-másika Keletről kerülhetett oda…” 
(Univerzitní noviny, č. 11, řijen 1996).

Klimeš professzort a pé-
csi kutatásaiban Móró Má-
ria Anna főkönyvtáros segí-
tette önzetlenül a Pécsi Tu-
dományegyetem Központi 
Könyvtárában, akiről a cseh 
vendég mindig a legnagyobb 
tisztelettel és elismeréssel 
szólt a pécsi tartózkodása 
során.

Máriagyűdön kívül Pécs fekvése bűvölte el a 
professzort és az őt kísérő fiát minden itt-tar-
tózkodásuk során. A szülővárosuk, a világhírű 
sörök „őshazája” ugyanis nem dicsekedhet egy 
Mecsekkel; a nyugati szél igen gyakran csak a 
füstöt hozza a város fölé a világhírű Škoda Mű-
vek felől. Így nem véletlen, hogy többször em-
legettek egy felejthetetlen mecseki kirándulást 
a főiskola szőlőjébe, amit dr. Rizner Dezső tan-
székvezető iktatott a vendégek műsorába.

Számos Pécsre látogatóhoz hasonlóan Klimeš 
professzor sem értette lényegében, hogy „mit 
keres” Hunyadi János lovas szobra Pécsett… 
Aztán felvilágosítottam az ügyről. Nyugat-
Csehország „metropolisában” ugyanis például 
a szovjet felszabadítási emlékművek is ismeret-
lenek, hiszen Pilsent a nyugati szövetségesek 
szabadították fel…
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Hajzer Lajos

Egy cseh professzor, 
aki megszerette Pécset

Az utóbbiak közé tartozott évtizedekig a Nyu-
gat-Csehország „metropolis”-ából, Pilsenből 
(csehül: Plzeň) 2-3 évente idelátogató Lumír 
Klimeš professzor, a Nyugat-Csehországi Egye-
tem cseh tanszékének az oktatója, aki évtizede-
ken át magyarbarátnak („hungarofil”) vallotta 
magát, és ehhez ma is ragaszkodik. Sopronban 
járt először – még diák korában – és nem vé-
letlen, hogy a Pécsi Tanárképző Főiskolával 
1969-ben létrejött „testvérintézményi kapcso-
latok” keretében később jó néhányszor eljut-
hatott az akkori pécsi felsőoktatási intézmény 
több tanszékére.

Egykori munkahelyem – Janus Pannonius 
Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszé-
ke – elődjével a kapcsolatot Lumír Klimeš pro-
fesszor Cseh Tanszéke 1976-ban vette fel, ami 
aztán �999-ig tartott, mivel a szerény keretek 
közt folyt csehoktatás később megszűnt…

1984 januárjának „hideg napjaiban” találkoz-
tam először Lumír Klimeš kollégával Pilsenben, 
ahová az intézményünkből meghívtak „valakit” 
a Szleng és argó címet viselő nemzetközi konfe-
renciára, ami sorrendben a harmadik (!) volt… 
Később a tanszékeink  közötti kapcsolatok kibő-
vültek (meghívások; publikációcserék; diákok 
kölcsönös látogatásai, szereplései stb.).

Klimeš professzort Cseh-
országban elsősorban a 
Slovník cizích slov (Idegen 
szavak szótára) című – 862 
lap (!) terjedelmű – szótára 
alapján ismerik a szakem-
berek, aminek a legújabb 
kiadása 1998-ban jelent 
meg Prágában. egyébként 
több mint egy tucatnyi ma-
gyarból „elszármazott” fő-

nevet is közöl ez a kiadvány: bet’ár, čarda, 
čardaš, čikoš, dereš, honvéd, husár, komondor, 
kuruc, langoš, pandur, paprikáš, pengő, per-
kelt, pusta stb.

Az egyszerű vasutas családban 1924-ben 
született professzort – saját bevallása szerint – 
elsősorban Pécs „kulturális” atmoszférája ra-
gadta meg.

Az akkori élményeiről a későbbi Nyugat-
Cseh Egyetem havonta megjelenő folyóiratában 
számolt be nagy lelkesedéssel:

„Ezt az ősi várost (a római Sopianae-t) és hí-
res egyetemét 20 évvel ezelőtt láttam először, 
1976 decemberében. Azóta többször jártam ott 
és minden utam hasznos volt a számomra: a 
publikációs lehetőségek az ottani kar tudomá-
nyos közleményeiben; az aktív részvétel az otta-
ni tudományos konferenciákon; a pécsi magyar 
diákok számára tartott előadásaim; a számomra 
addig nem ismert publikációkkal való találko-

Szerencsénkre akadnak olyan külföldi ven-
dégei ennek a városnak, akik – különösebb 
szellemi megerőltetés nélkül – képesek felül-
emelkedni a „filléres látnivalókon” (főtt kuko-
rica; ünnepi fogadások erőltetett borkóstolói; 

lepényevés; zsákfutás stb.), mert Pécsre gyö-
keresen más vezérelte őket: a sajátos magyar 
szellem és kultúra „mélyebb rétegei”.

Jobbról Lumir Klimeš professzor, középen a szerző, 
mellette felesége, H. Tóth Erika (1945-2002)
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IPARoS KISVenDégLő
… NEM CSAK IPAROSOKNAK
Magyaros és nemzetközi ételekkel várjuk Önt.

Különtermeinkben 20-tól 140 főig rendezvényeket,
igény szerint kitelepülést vállalunk.

Pécs, Rákóczi út 24-26. Tel.: 72/333-400, 20/975-0042

Nyitva: minden nap 11.30-22.00-ig

Az ember olykor ráérősen elbíbelődik 
a képpel, félig hunyt szemével hunyorít, 
hátrább lép valamennyit, hogy a részle-
teket az egészbe illeszthesse, kicsit sö-
tétebb kéket gondol a fák zöldje fölé, 
a felhők habját fölragyogtatja, csak a 
hasuk alá kanyarít gömbölyítő, szürkés 
árnyalatokat; nehezebb a dolga a leve-
gővel, az nem látható, betölti mégis a 
teret, és nemcsak fényekből áll össze, 
hanem mozgással és hangokkal van tele, 
és illatokkal kiteljesedve nyújtja a va-
lódiság érzetét.

Mire így összeáll a kép, a közelítve 
szemlélődőkből magunk is részeseivé 
leszünk Irénnel a kerti valóságnak, kör-
bevesz minket újra és újra varázslatos 
világa, ott van már minden alkotó ele-
me: a fölvezető lépcsők, a kertkapu az 
ernyedten leereszkedő hajlított lécek-
kel (mindig föl kell húzni valamelyi-
ket, nehogy megakassza egy kő, amikor 
kitárnánk), a kerti út, a pihenőudvar, a 
gyümölcsös és a szőlő; a tűzrakóhely a 
fahasábokból összerótt asztal és az ülő-
padok mellett, a kert közepén, a legöre-
gebb fa száradva gyérülő lombja alatt.

Innen belátni birodalmunk egészét 
kerítéstől kerítésig, és a völgy alján a 
határt kijelölő kis akácerdő sötétlő zöld 
foltjáig: fák és virágok mindenfelé.

ami számomra a fa, Irén számára az 
a virág: kapocs a természethez, az em-
beri világ élhetővé tételének növényi 
garanciája. Én a meglévő fák köré épí-
tem a kertet, az öreg fákat nagy becs-
ben tartom, megóvásuk az újak telepí-
tését megelőzi értékrendemben; Irén 
a teret virágokkal, virágcsoportokkal, 
szegélynövényekkel tagolja. Engem a 
kert egésze érdekel, ő a részletekben 
leli örömét; én a nagyobb szerkezeti 

Kocsis József

Homlokunkon növényi derű
egységek kapcsolódását nézem gyönyö-
rűséggel, az esztétikumot a térélmény 
hordozza s közvetíti számomra, a kert 
állandó elemeiből hozok létre összefüg-
gő struktúrát, Irén apránként veszi bir-
tokba egy-egy szögletét, teremtő ereje 
a fokozatos és folytonos megújításban 
mutatkozik meg: keze nyomán megte-
lepszik a páfrány a fenyők tövében, és 
kicsipkézi az alsó ágak és a talajszint 
közti nyiladékokat; megtöltik az üres-
séget izgalmas rajzolatokkal, áttetsző, 
zöld drapériát vonnak a törzsek közé; 
a dísznád szigorú dárdái előtt az ibo-
lyához megtévesztésig hasonló mini-
árvácskák csapata gyülekezik, igazodó 
arcuk egy irányba tekint, úgy vonulnak 
a szarkalábak csoportjához, s elhelyez-
kednek szórtan, bámészkodó statiszté-
ria a főszereplők árnyékában. Irénnek 
engedelmeskednek, aki bársonyvirág-
gal lepi meg a leándereket, s lombjuk 
közé fölengedi a pillangóvirág vékony 
szálakon bókoló szirmait; a futórózsát 
hirtelen ötlettel ívben a földig hajlít-
ja, hogy a szárról függőlegesen feltö-
rő hajtásairól a rózsák ablakunk egész 
szélességében balkonvirágként bekö-
szönhessenek; egy véletlenül nőtt haj-
nalkát görbén behajló nádra vezet, és 
azzal együtt diadalívként az épület és 
a tuják közti közlekedő út felett átíveli. 
Kertépítő ötleteivel elbűvöl: a sűrűből 
előhajló tűzliliomok váratlanságával, 
a kert különböző pontjairól ágaskodva 
rám köszöntő mexikói napvirágok sár-
gán felfénylő sziromkoszorúival, beke-
rít virágfolyondár karokkal, körbeveszi 
az életemet s elvarázsol, tehetetlen va-
gyok, elfogadom csak szótlanul.

És közben fákról álmodok. Gyerek-
korom fáiról, a barackról, manduláról, 

eperfáról és dióról, kertünk különleges-
ségéről, a fügéről, körbeveszem magam 
velük, utódfák idézik fel körülöttem a 
gyerekkoromban voltakat: a metszést és 
permetezést hírből sem ismerő, a dilet-
táns gazdák kedvéért önfeláldozóan élet-
ben maradó, és a természet törvényeinek 
fittyet hányva évente makacsul termőre 
forduló barackfák, és a két mandulafa: a 
Mecsek felőli kertrész szélén lombjával 
jegenyét formázó kemény héjú fiatalab-
bik, és az öregebb, a szélesen szétterülő 
ágakkal nyugalmat árasztó papírhéjú 
különlegesség, aztán az ölelésre tárt 
karú, ágbogainak öbleit pihenőhelyül 
felkínáló vén diófa, és a hamvas gyü-
mölcsét a földre elénk szórva-terítve 
kínáló eperfa, és mind a többi, ha el is 
sodorta az összeérő lombok terebélyét 
a hömpölygő idő, felidézik mindüket az 
utódfák, ebben az általam telepített he-
gyi kertben. Lombjaik suttogása Nagy 
László hangján szól, átsodorva szavait 
írásomba vendégszövegként, mert mint 
Ő, én is gyakran álmodok a fákról. Vi-
rág-tornyokról – mennyi mennyegzőn 
rezgettem kölykösen a vállam! Engem a 
fák dajkáltak, szoktattak az éghez korán. 
Kormányzok eleven meggyfarepülőt, 
pirhólyag lámpáit kigyújtva fölemelke-
dek a hegyoldalról. Szállok az üstökös 
kalászok fölött magasan, míg csavarin-
tos ágcsöveiben dorombol a hajtóerő, 
míg működik szívemben a játék. 

Fentről nézvést a kert ma már nem is 
látszik: eltakarják a lombok, csak né-
hány szűk rés nyílik közöttük. Szép le-
het pedig felülről, még sosem láttuk a 
kertet felülnézetből, irigyeltük a lengyel 
János Pált, a római pápát, hogy neki ez 

(folytatás a 14. oldalon)
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folyó egyik szigetére épült a 13. század-
ban. A 15. századtól egészen 1964-ig az 
„angolbarát” Butler család tulajdoná-
ban volt. A várnak van egy külső, egy 
középső és egy belső fala. Belsejében 

számos termet megtekinthetünk, néme-
lyikben korabeli berendezési tárgyakat 
állítottak ki, másokban múzeumot ren-
deztek be. A várfalról láthatjuk magát 
a várost és a folyót.

Cahir fő látványossága a vár mellett 
a Castle Street, a főutca; tele hagyomá-
nyos ír portálokkal, melyek mögött üz-
leteket és pubokat találunk.  

(A szerző felvételei)

Írország – 4.
Rock of Cashel és Cahir

Komlós Attila

Írország fő vonzerői a természeti ér-
tékek és a kelta hagyományok mellett 
a középkori építmények, várak. Ezúttal 
két ilyet látogatunk meg, a sziklára épült 
Rock of Cashel erődtemplomát és a tőle 
nem messze elhelyezkedő Cahir várát. 

Rock of Cashel egy mészkőszirt te-
tejére épült, megerősített középkori 
apátság. Az 5. századtól a szinte egész 
Dél-Írországra kiterjedő Munster kirá-
lyainak székhelye volt, 1101-től az egy-
ház tulajdonába került. A kisvárosból az 
erődítményhez meredek úton jutunk, 
majd egy lépcsősor megmászását köve-
tően a 15. századi épületrészen keresztül 
jutunk be az erődítmény belsejébe. Eb-
ben a bejárati épületegyüttesben kapott 

helyet a múzeum, ahol kőfaragványokat 
és régi használati tárgyakat láthatunk, 
valamint megtekinthetjük az eredeti for-
májában helyreállított, míves fafaragá-
sokkal díszített „plébánosok kórusát”.

A fallal körülvett terület közepén 
magasodik a romjaiban is lenyűgöző, 
12-13. századi eredetű katedrális. Leg-
régebbi része a �2. századi kápolna, a 

A mészkőszirt tetejére épült Rock of Cashel

A Cormac-kápolna bejárata

A romjaiban is lenyűgöző katerdális belsejében

Cormac’s Chapel, román stílusú bélle-
tes kapuval. A katedrális a kápolnához 
képest eltérő tájolású, kereszt alaprajzú, 
hatalmas gótikus épület. Főhajójának 
hossza több mint 100 méter, a két oldal-
hajó egyenként 50 méter hosszú. Vas-
tag falaiban titkos folyosók vannak, az 
északi kereszthajó alján találhatjuk meg 
néhánynak a bejáratát. Ugyanitt kőfa-
ragásokkal gazdagon díszített sírokat 
is láthatunk. A katedrális mellett áll a 
Cormac kápolnával egyidős, 28 méter 
magas kerek torony, az ír kolostorok jel-
legzetes építménye. A katedrális körül 
temető van, jellegzetes kelta fejfákkal. 
Az egyik sírkő hátsó felén a következő 
szöveget olvashatjuk: 

Remember Man as You pass by
As You are now so once was I
As I am now so will You be
Remember Man Eternity.

Szabad fordításban: ember, ki itt el-
haladsz, ne feledd: egykor olyan vol-
tam mint te most, ma olyan vagyok 
amilyen Te leszel – jusson eszedbe az 
örökkévalóság.

A temetőkertben látható kőfaragások 
egyike Szent Patrikot ábrázolja, aki 450-
ben ellátogatott ide – ez egy másolat, az 
eredetit a múzeumban lehet megtekinteni.

Cahir Írország egyik legfélelmetesebb 
vára, Casheltől délre található. A meg-
lehetősen jó állapotban levő vár a Siur 

Cahir vára

Pub Cahirben
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Kurucz Gyula

A szakmám az életem
Csodakastély Üszögpusztán

Gyönyörű környezetben, Pécs belvárosától 
5 kilométerre, az üszögpusztai dombon épült 
a XVIII. sz. elején a korai barokk kastély. 
Gróf Batthyány Kázmér, Baranya vármegye 
egykori főispánjának hajdani kastélya ma 
szálloda, étteremmel, konferenciatermekkel. 
A közelben egy horgásztó, mellette az év-
százados hagyományokat őrző lovaspálya. A 
komplexum ügyvezetője Katona András.

− Véletlenül kerültem a vendéglátós szak-
mába − idézi a kezdeteket Katona András. − 
egy barátomat kísértem el felvételi beszél-
getésre az akkori Baranya megyei Vendég-
látó Vállalathoz. Megkérdezték, nem volna-e 
kedvem a vendéglátó szakmához? Minden-
képpen dolgozni akartam érettségi után, hát 
rábólintottam. A Nádor Szállóba kerültem, 
a legendás hírű Kiss Karcsi bácsi kezei alá. 
Nála meg lehetett tanulni a szakmát. Azok-
hoz volt szigorú, akikben látott fantáziát. A 
második atyai pofon után azt mondta: „fiam, 
most már lehetsz teremfőnök”. Így lettem a 
„Nádor család” tagja.

– A Batthyány Kastélyszállóig azonban 
hosszú út vezetett…

− Hát nem volt egyhangú az életem. Sze-
reztem hotelportási gyakorlatot, voltam a régi 
Pannónia étteremben és bárban üzletvezető, 
aztán a Hungarhotels Balaton-környéki üzle-
teiben dolgoztam. Voltam Rotterdamban egy 
magyar étteremben, három évig Münchenben 
két szálloda éttermének vezetésével bíztak 
meg. Ezután Budapest következett, különféle 
vezető beosztásokban. Később mindenkép-
pen Pécs környékén lakó, szüleimhez közeli 
munkahelyet kellett keresnem, megpályáztam 
az üszögpusztai Batthyány Kastélyszálló ve-
zetői posztját. Ősz óta itt vagyok. Nagyon sok 
fantáziát, lehetőséget látok benne.

− Az újabb változás, az új környezet önre 
már nem hat a meglepetés erejével, azonban 
jelentkezett egy új kihívás. A kastély a Magyar 
Iparszövetség Oktatási Központjának tanszál-
lójaként is működik. Nem növeli ez az ön fele-
lősségét, nem jelent ez plusz terheket?

− Inkább segítséget ad. Együtt tudunk gon-
dolkodni a budapesti központtal és a helyi 
MIOK-os társakkal. A fejlesztésekhez, az el-
kerülhetetlen felújításokhoz, azok feltételei-

MIOK PÉCS

A Magyar Iparszövetség Oktatá-
si és Szolgáltató Központ Kft. Pécsi 
Kirendeltsége komoly hagyományok-
kal rendelkezik az iskolarendszeren kí-
vüli felnőttképzés területén. Működé-
si területünk Baranya, Somogy, Tolna 
megye. Irodánk Pécsett és Kaposváron 
van. Tanfolyamainkon egészségügyi, 
idegenforgalmi, mezőgazdasági, nyel-
vi és gépipari képzés folyik, de szerve-
zünk kézműves, kereskedelmi és egyéb 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint 
művészeti jellegű szakmákban is kép-
zéseket. Igény szerint szervezünk kü-
lönböző tréningeket, továbbképzéseket 
valamint ismeretfelújító, szakmai kur-
zusokat, nyitott képzéseket, konzultáci-
ókat, betanító jellegű, munkahelymeg-
tartó tanfolyamokat.

A MIOK Kft. Pécs munkatársai

Borsós István – kirendeltség-vezető
Katona Ágnes – oktatásszervező
Sárkány Réka – oktatásszervező

Lukácsné nádasi éva – oktatásszervező
Farkas Attiláné – gazdasági ügyintéző

elérhetőségeink

7632 Pécs, 
Apáczai Csere János körtér 1.
Telefon: 06-72-547-054, 547-618

Fax: 06-72-547-053
E-mail: miokpecs@dravanet.hu

nek megteremtéséhez ez az együttműködés 
elengedhetetlen. A tanulók jelenléte még egy 
szempontból is előnyös: a vendég azt érzi, 
hogy két szempár is figyeli a kívánságait. A 
tanulóé, s az őt felügyelő oktatóé.

− Milyen képzések folynak a szállóban?
− A felszolgálók, szakácsok gyakorlati kép-

zése folyik, a következő tanévtől itt lesz az 
elméleti oktatás is. Ezen felül nálunk zajlik az 
idegenforgalmi szakemberek gyakorlati okta-
tásának egy része is, kísérleti jelleggel.

− Szó esett a fejlesztésről, felújításokról. 
Mik a legfontosabb teendők?

− Ami a szállodát illeti, elsődleges feladat 
a műszaki állapot lényeges javítása. Ez el-
sősorban az épületgépészeti berendezések, 
szerelvények felújítása, cseréje. Fontos a 
szobák állagmegóvása, a szükséges javítá-
sok elvégzése. Célunk az, hogy a környezet 
az osztályba sorolásnak megfelelő, vagy azt 
meghaladó színvonalú legyen. Ami a külső 
környezetet illeti, megint csak hivatkoznom 
kell a MIOK hathatós együttműködésére, se-
gítségére. A kerti bútorokat például a kosár-
fonók újították fel. A parképítők is kivették 
részüket kertek szépítéséből. Egyedivé teszi 
a természeti környezetet a kastélyt övező ős-
park, amit az itt dolgozók − szakmára való 
tekintet nélkül − két kezük munkájával tettek 
rendbe. A konyha, amelyet a remek ízekkel 
dolgozó Kollár Sándorné vezet, szintén meg-
újul. Az elavult gépek, berendezések cseréje 
folyamatban van, most folyik az eszközök 
pótlása. Az úszómedencét már előkészítettük 
a nyitásra. Elkészült a szauna, már használ-
ják a vendégek. Jelenleg is folyik a faházak 
felújítása.

− Milyen programokkal várják a vendé-
geket?

− A báli szezonban Valentin napi vacsora, 
farsangi bál, batyus bál. a Magyar turiszti-
kai Rt. pályázatához csatlakozva, a böjt előtti 
utolsó napon megrendezzük a „torkos estet”, 
ahol az étlap szerinti fogyasztáshoz 50 száza-
lékos árengedményt adunk. Az első negyed-
évi program a nőnapi bállal zárul. A sport és a 
szórakoztatás érdekében különféle szabadidős 
programokat szervezünk, felkínáljuk a vadá-
szat, horgászat és a lovaglás lehetőségét. Cé-
lunk minél hatékonyabban, gazdaságosan részt 
venni a város idegenforgalmának életében, ki-
vívni a vendégek és a szakma elismerését. 

− Nagyszabású tervek. Vannak-e ehhez 
segítőtársak?

− A teljes területen a régi személyzettel 
dolgozom. Meggyőződésem, hogy kitűnő 
szakemberek, kellőképpen motiváltak, s jó 
például szolgálnak a tanulóknak. 

− Beszélgetésünk során úgy tapasztaltam, 
hogy ön mindig a lehető legjobbra, a kifogás-
talanra törekszik. Honnan van a hajtóerő?

− Ez az életem.

A kastélyszálló
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A mínusz 80 fokos szénsavhóra 60 fokos 
vizet önt a kezelő, a fürdőkádba merült tes-
tet körülveszi a felszabaduló gőz és a szén-
dioxid már kezdi is a hatást. Működésre 
serkenti, bombázza az ereket. Mindössze 
20 perc a kádban, 2� napon át. és mint már 
írtam: mellette ott a gyógytorna, a masz-
százs, a fizikoterápia, a tanácsadás. Egy 
évre feltöltődik a szervezet a háromhetes 
kezelésen. A kapuvári kórház érrehabilitá-
ciós osztálya 65 ágyas. Ezért évente mind-
össze ezer bentfekvőt tud ellátni dr. Ballagi 
Farkas igazgató-főorvos és a kórház többi 
dolgozója. Az igazgató-főorvos 32. éve fog-
lalkozik érbetegekkel. és mint a betegek 
mondják: az itteni orvosok tudását el kell 

ismerni! Csak egy példa: az érsebész által 
fantomfájdalomnak nevezett kínra itt adnak 
egy-két tablettát, és már el is tűnt a fájda-
lom. Az ország minden részéből ideérkező 
betegek Kapuvárt szívükbe zárják, mert a 
legtöbbet kapják tőle: az itteni kezelés visz-
szaadja őket a mindennapi életnek.

A Lumniczer Sándor Kórház 
elérhetőségei:

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

Főigazgató, egyben az érrehabilitációs 
osztály vezetője: dr. Ballagi Farkas

L. Csépányi Katalin

Ahol nyáron is van hó…
Érrehabilitáció Kapuváron

A kapuvári kórháznak Mátraderecskén, 
a mofettában hallottam először hírét. Ér-
szűkületes betegek mondták, hogy már rég 
nem lenne lábuk, ha nem járnának télen 
Kapuvárra, nyáron Mátraderecskére. Ma-
gam is kíváncsi lettem a kapuvári kezelés-
re, meg a nem jól működő hajszálerek is 
arra késztettek, hogy közelebbről megis-
merkedjek a Lumniczer Sándor kórházzal. 
Ezen a télen ez bekövetkezett: december 
végén, január elején 10 napot töltöttem a 
kórházban. Mint Kiki nevű betegtársam 
írta január végi lapszámunkban, ez nem is 
kórház, inkább szanatórium. Ahogy vége 
a kezeléseknek – gyógytorna, gyógymasz-
százs, fizikoterápia, gázfürdő –, sétálni le-
het a kórház parkjában, a városban. A téli 
időszak ellenére azt vettem észre magamon, 
hogy másfél-két órát sétálok a hidegben, 
anélkül, hogy az ujjaim elfehérednének, 
hogy a lábam érzéketlenné váljon. A szil-
veszteri tűzijátékot is a kapuvári főtéren 
néztem végig, és csak amikor már jócskán 
átléptünk 2006-ba, akkor fogtam fel, mit is 
köszönhetek Kapuvárnak: a szabadban tar-
tózkodás lehetőségét 0 fok alatt! 

de más tapasztalatom is volt: az emeletre 
néhány napos kezelés után úgy mentem fel, 
mint egy zerge – míg a kórházba kerüléskor 
15 lépcsőnként pihenőt kellett tartani.

Plibeli István Szente településről, Nóg-
rádból – hozzám hasonlóan – szintén első 
alkalommal van Kapuváron. Három lábuj-
ját levágták már, szeretné, ha a többi meg-
maradna. Egy olyan betegtől hallott a kapu-
vári kórházról, aki már 36 éve jár ide.

egy encsei férfi 1996-ban érszűkület 
miatti ércserén esett át, utána, �997-ben 
került Kapuvárra. Encse mindössze 36 ki-

lométerre van Kapuvártól, a mű-
tét is itt zajlott a közelben, mégis 
az érsebész azt mondta, hogy ku-
ruzslás a kapuvári kezelés. Utána 
meg csak nézett, és annyit mon-
dott: „Ejha!”

− Nemhogy szinten tartásról 
van szó, hanem inkább javult az 
állapotom! – állítja a férfi. − Az 
érszűkületre jellemző pántfájda-
lom egyszerűen elmúlik. Még 
senkitől nem hallottam azt, hogy 
neki nem használt a kapuvári gáz-
fürdő.

Horváth István – a betegek Pis-
ta bácsija – Szőnyből (Komárom) 
jött, és híres a viccelődéséről. Most is így 
kezdi:

− Ide kampós bottal érkeznek a betegek, 
alig tudnak menni, nyögnek, jajgatnak, az-
tán meg ottfelejtik utolsó nap a vizsgálóban 
a botot, vagyis nincs rá többé szükségük! 

A mindenkit mosolyra fakasztó, a beteg-
társakat felvidító Horváth István (65 éves) 
egy mentőstől hallott Kapuvárról. 12 éve 
volt itt először, azóta visszajár. Kiválóan 
karbantartja a kezelés.

Rozgonyi Zoltán (51 éves) 500 kilométert 
tett meg a Borsod megyei Erdőbányától 
Kapuvárig. Kétszer műtötték érszűkület-
tel Miskolcon. A műtétet végző érsebész 
mondta, hogy több műtét nem lehetséges, 
nincs hová tenni új eret. Viszont javasolta, 
hogy próbálkozzon a kapuvári kezeléssel.

− Egy hete vagyok itt. A combom már 
nem ég. Korábban vizes ruhába tekertem, 
úgy tudtam csak elviselni az éjszakai kínt, 
most végigalszom az éjszakát, nem ébre-
dek fel a fájdalomra. Amikor jöttem, a tás-
kával �0 méterenként meg kellett állnom, 
most meg a parkon át kisétálok a kórház 
kapujáig. Kimondottan jó hatása van a ke-
zelésnek: a fürdőnek, a tornának. Remélem, 
vissza tudok menni a munkahelyemre, és 
egész életet tudok élni ismét. ez lenne a 
legnagyobb eredmény.

Látogatók a kórház parkjában

A kórház parkjában, a D épület előtt áll 
dr. Veres János tüdőgyógyász szobra

Horváth István és Rozgonyi Zoltán
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Tám László 
képei

Az Angyali Üdvözlet Temploma 
Názáretben

Az Angyali Üdvözlet 
Templomának üvegablakai

A Hegyi Beszéd Temploma

Capernaum

Tabgha
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Szentföldön 
jártam

Novemberben az itthoni esős, nyir-
kos hidegből a kellemes, szinte nyárias 
napsütötte melegbe érkezett meg cso-
portunk Izraelbe. a nyolcnapos utunkon 
életre szóló élményekkel gazdagodtunk. 
Köszönhettük ezeket az élményeket, be-
nyomásokat a ragyogó idegenvezetői 
képességekkel rendelkező Páll Tibor-
nak is. Végigjártuk a Genezáreti-tó kör-
nyékét, a Jordán folyó partját, Názáret, 
Kána, a Tábor-hegy, Jeruzsálem szent 
helyeit. Fürödtünk az Édenkert Gilboa 
forrásaiban és a holt-tengerben. Lát-
hattuk a tengerparti városokat, Akkót, 
Haifát, Caesarét, Jaffát. Átmehettünk a 
palesztin földre Betlehembe, ahol meg-
néztük a Születés Bazilikát. 
Jézus nyomában járni nem-
csak vizuálisan nagy él-
mény, lelkünkben épültünk 
igazán a látottakból.

táM LáSZLÓ

A Tábor-hegy temploma

Dominus Flevit

A Genezáreti-tó

Dormitio Bazilika (részlet)
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Videcz Ferenc

Élünk, éldegélünk
A Mester – 1.

Oszkáréknál meghibásodott a fürdőszo-
bai mosdó csaptelepje. Úgy hullatta köny-
nyeit éjszaka és nappal, mint fénykorában 
egy hajdani kegyszobor. Bezzeg a háziasz-
szony nem érte be ennyivel. Rövid ideig 
ugyan ő is siránkozott, de ahogy telt-múlt 
az idő, s egyre több víz folyt le a csatorná-
ba, mind hangosabban szidta hites párját, 
aki csak a rohadt irományaival törődik, ahe-
lyett hogy saját környezetére is odafigyelne. 
Oszkár (ez volt a keresztneve is) ugyanis 
professzor volt, méghozzá nem is akármi-
lyen! Egészen pontosan „környezetvédelmi 
tudományos kutató munkatárs”. 

Dupla Oszkár – munkahelyén a háta mö-
gött így emlegették – néhány hét után be-
leunva a szakadatlan perpatvarba, amely a 
folyamatos csöpögésből kifolyólag támadt, 
töprengeni kezdett. Tavaly, hétvégi házuk-
nál a kerti csapot saját kezűleg cserélte ki, 
mert őszi távozásukkor felesége – tévedés-
ből – ismét nyomás alá helyezte a korábban 
víztelenített vezetéket, s a fránya szerelvény 
tavaszra totálisan szétfagyott. (a telek-
szomszédok átmenetileg boldogok voltak 
abban a tudatban, hogy udvarukon forrás 
fakadt, csak később eszméltek rá, hogy a 
professzorék bungalója mellett alighanem 
csőtörés van.) De egy elegáns, modern vo-
nalú, csillogó-villogó, fürdőszobai alkalma-
tosság mégis más. Különben is, lehet, hogy 
csupán tömítést kell cserélni benne. Oszkár 
tehát elhatározta, hogy szakembert hív.

A telefonkönyv arany oldalain hemzseg-
tek a különféle szakmák tudorainak csábos 
felajánlkozásai. Csak rá kell böknie egyre 
és… Nos, hát itt kezdődtek a nehézségek. 
Mert a derék szakik egy részét el sem tud-
ta érni: telefonjuk vagy állandóan foglaltat 
jelzett (ez akár jó előjel is lehetett volna), 
vagy a központ közölte, hogy a hívott szá-
mon előfizető nem kapcsolható, vagy… 

természetesen elvétve olyan is akadt, aki 
hosszas csöngetés után belehallózott a ké-
szülékbe. De miután végighallgatta, hogy 
miről van szó, a felesleges bemutatkozást 
mellőzve közölte, hogy sajnálja, de nyakig 
ül a munkában, Tunéziában nyaral, vagy 
éppenséggel kiújult a lumbágója. Egyikük 
felháborodott:

– No de uram! Egy vacak csöpögés miatt 
van képe zaklatni? Azért a szerszámos lá-
dát sem érdemes betennem a kocsiba! Ha 
összeszámolom a kiszállást, a munkafel-
mérést, az áfát, a tréfát… jut eszembe, ku-
tya van?

– Van, de végtelenül jámbor jószág…
– Mindenki ezt mondja! Szóval, kutya 

esetén veszélyességi pótlékot is felszámo-
lok, és mégsem keresek szinte semmit, mert 

egy nyavalyás tömítéscsere legfeljebb más-
fél óráig tart. Akkor inkább itthon nézem a 
Győzikét vagy a Baywatchot! Mert tudja, 
kérem (hangja e szavaknál kissé ellágyult), 
foglalkozásomból eredően kedvelem a vi-
zet. Igaz, a feleségem gyakran balhézik, 
mert féltékeny a Pamela andersonra.

– Férfisors! – sóhajtotta Oszkár, majd 
letette a kagylót. Be kellett látnia, hogy ha 
manapság valaki meg akar élni, nem sza-
bad meggondolatlanul minden munkát el-
vállalnia.

Jobb híján ismét töprengeni kezdett. Vé-
gül arra a megmásíthatatlan elhatározásra 
jutott, hogy tesz még egy utolsó próbát, s ha 
az sem jön össze, holnap hirdetést ad fel: el-
cseréli a lakást egy kevésbé – vagy ha mellé 
szegődik a szerencse, egy egyáltalán nem – 
csöpögősre. És lám, milyen igaz a mondás: 
„A bátrakat a szerencse segíti.”! A végső 
elszántság meghozta gyümölcsét. Jelentke-
zett egy mester, aki hajlandó volt elvégezni 
a bonyolult feladatot. Mi több, még be is 
mutatkozott! Elmondta, hogy ő Szelenczey 
(kihangsúlyozta, hogy „cézéipszilonnal”!) 
Edgár, aranykoszorús mester. Igaz, hogy or-
topéd gyógyeszköz-készítő, de mellékesen 
vállal még ezt-azt, mert jól jön a kis plusz 
pénz, amiről az asszony nem tud. 

– Lám, hát ő is! – szakadt ki Oszkárból 
egy újabb, tornádószerű, együttérző sóhaj. 
– Ismeretlenül is milyen szimpatikus ez a 
derék, szorgos ember!

Eldöntötte, hogy rábízza a munkát. Nem 
is kellett csalódnia. Edgár alig másfél óra 
múlva már a bejárati ajtó előtt állt. Udvarias 
kézfogást és ismételt bemutatkozást köve-
tően (melynek során nem győzte kidombo-
rítani, hogy szigorúan „cézéipszilonnal”!) 
rugalmas manökenléptekkel bevonult a 
nappaliba, alumínium szerszámtáskáját ele-
gánsan a dohányzóasztal brüsszeli csipke-
terítőjére helyezte. Kínálás nélkül elhelyez-
kedett az egyik bőrfotelben, s várakozásteli 
pillantással fordult a házigazda felé. Miután 
észrevette a professzor tanácstalanságát, ru-
tinosan kisegítette őt zavarából:

– Beszéljük meg a munkát! Tessék nyu-
godtan helyet foglalni! – Poénkodva hoz-
zátette: – Mintha otthon lenne! 

–  Nem lenne jobb talán a helyszínen… 
– próbálkozott Oszkár, de a mester közbe-
vágott:

– Ugyan, kérem, pontosan tudom, mi-
ről van szó! Ön elmondta, én pedig értek a 
szóból. Nos, ezeket a mai csapokat elvileg 
lehet, de nem érdemes javítani. Egy-két 
nap vagy hét után a hiba ismét jelentkezik. 
Akkor megint néhány ezer forint. Fél éves 
távlatban már olyan összeg, amennyiért be-

szerelhetünk egy vadi újat! Nem akarom 
győzködni, hiszen maga okos ember, láttam 
a „dr”-t a névtábláján. Szóval?

A „dr” habozott, mint Herakles a válasz-
úton, időközben előkerült neje pedig – kivé-
telesen kissé megszeppenve – azt próbálta 
fejtegetni, hogy a szóban forgó alkalmatos-
ságot alig egy esztendeje vásárolták, talán 
korai lenne még a csere. edgár azonban 
máris kész volt a magyarázattal: 

– Jaj, kezicsókolom, biztosan valami bóv-
lit sóztak a nagyságos asszonyékra! Tetszik 
tudni, milyen zsiványok a kereskedők?! 
Mindegyik a gyanútlan, tisztességes ve-
vőkből akar egyik napról a másikra meg-
gazdagodni! Legtöbbnek rács mögött volna 
a helye, de hát ne szólj szám… 

– Nem kellene mégis megnéznünk azt a 
csapot? – próbált visszakanyarodni az egye-
nes útra a házigazda.

A mester úr kissé csalódottan, neheztel-
ve kászálódott fel kényelmes pozíciójából. 
A vértanúságba beletörődöttek ábrázatával 
indult Oszkár és felesége nyomába. amikor 
meglátta a vigasztalhatatlanul könnyező 
corpus delictit, magabiztosan közölte:

– Megmondtam. Ez egy bóvli kacat. És 
volt képük elkérni érte legalább tizenöt-
ezer forintot.

– Harmincat – kottyantotta el magát a há-
ziasszony, de rögtön el is hallgatott, mert 
férjének anno csak húszat vallott be.

– No, látják! – diadalmaskodott Czézéip-
szilon úr. – Hát nem megmondtam? 

Majd miután jobbról is, balról is akkurá-
tusan megszemlélte a csöpögő szerkentyűt, 
egészen közel is hajolt hozzá, végigsimí-
totta, meg is szaglászta, jelentőségteljesen 
megszólalt:

– Kellene egy csavarhúzó.
a professzor készségeskedett:
– Máris hozom a szerszámos táskáját!
Edgár válasza félúton érte:
– Ne fáradjon, kérem, én nem hordok a 

kényes műszereim között ilyen ósdi, pri-
mitív eszközöket. De gondoltam, önöknél 
netán még akad elfekvőben…

Most az asszony vette fürgébben az 
adást:

– Talán a papa megmaradt kacatjai kö-
zött… a kamrában, a sarokban álló ládá-
ban… mintha láttam volna ilyesmiket…

Oszkár alázatosan engedelmeskedett a 
kimondatlan vezényszónak. Loholt a kam-
rába, és néhány perc múlva visszatért há-
rom különféle méretű csavarhúzóval. Ed-
gár pókerarccal vette kézbe az ütött-kopott 
szerszámokat, majd egyikkel nekiesett a 
szerencsétlen csaptelepnek. 

(folytatjuk)
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Környey István maga is nagy iskolában 
nevelkedett. Annak a Schaffer Károlynak 
volt kiemelkedő tanítványa, akinek Agyku-
tató Intézetének 1925-ben odaítélt, korának 
jelentős Achuarró-díját a kitüntetést átadó 
Nobel-díjas spanyol agyszövettanász, Ra-
món Y Cahal így indokolta a jelölőbizottság 
döntését: „Intézete a világ legjelentősebb 
agykutató intézete, mely egyike azon igen 
kevés kapcsolatoknak, melyek a magyar 
kutatást internacionális kapcsolat útján 
szerves egységbe fűzik a művelt Nyugat 
kultúrájával…”

Életét, tudományos pályáját egyértel-
műen Schaffer Károly és intézete határozta 
meg, bár a világ számos országában meg-
fordult és korának jelentős szakembereivel 
dolgozott együtt.

Ebből a szellemi műhelyből került ki 
– számos tehetséges és ismert szakember 
mellett – a nagy triumvirátus: Miskolczy 
Dezső, Sántha Kálmán és Környey István 
is, akiket a Magyar tudományos akadé-
mia, több külföldi tudós társaság és szer-
kesztőbizottság már fiatal korukban tagjai 
közé választott. Hármukat sírig tartó, mély 
barátság fűzte össze, testvéri szeretettel 
álltak egymás mellett. Nemcsak szakmai 
zsenialitásukkal tűntek ki, de példát mu-
tattak erkölcsi-etikai-emberi mintáikkal, 
puritán életmódjukkal és embert próbálóan 
nehéz társadalmi-politikai közéletünkben 
ritkaságszámba menő közéleti bátorsá-
gukkal is.

A nagy iskolák létrejöttét a mesterek em-
beri-szakmai színvonala és a tárgyi felté-
telek mellett a tanítványok alkalmassága, 
minősége határozza meg. A „nagy fa ár-

Emlékcsokor Környey professzornak
Tisztelgés a nagy tudós-iskolateremtő előtt

Volt emberek,
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,

Hatnak tovább…

Kosztolányi Dezső csodálatos sorai szá-
munkra, magyar ideg-elmeorvosok, ideg-
sebészek számára Környey István (1901-
1988) akadémikus professzort idézik meg, 
akinek hazai és külföldi tanítványai, a ta-
nítványok tanítványai és tisztelői az elmúlt 
évben, egy szép október végi napon zsúfo-
lásig megtöltötték a Magyar Tudományos 
Akadémia tanácstermét, hogy fejet hajtsa-
nak mesterük előtt. Reá jellemzően nem is 
személyének, élete egyik évfordulójának 
szentelték ezen ünnepi alkalmat, hanem 
egyik nemzetközi érdeklődést keltő, sokat 
idézett, ma is aktuális monográfiája kiadá-
sának félévszázados jubileumát ünnepel-
ték meg tudományos előadásaikkal a Kör-
nyey Tanítványok Társasága Kopa János 
professzor elnökletével. („Hirnpathologie 
und Klinische Symptomatologie der ano-
xisch-vasalen Hirnschädigungen”. Akadé-
miai Kiadó, 1955.)

Környey István 1947 és 1972 között hu-
szonöt éven át a pécsi „Nagy Kar” egyik 
kiemelkedő egyénisége volt, aki magas 
felkészültségével, ragyogó előadásaival, 
példamutató erkölcsi-etikai magatartásával 
nevelte orvostanhallgatóit, orvosait, fiatal 
tudósait, miközben megteremtette hazánk 
legnépesebb, máig ható iskoláját, melyből a 
tanítványok egész sora került vezető állásba 
itthon és külföldön. Tíz tanszékvezető pro-
fesszor, számos fővárosi és vidéki kórház 
osztályvezető főorvosa folytatta szellemé-
ben gyógyító-oktató tevékenységét. Egyik 
tanítványát, Gosztonyi Györgyöt nemré-
giben választotta tagjai sorába a Magyar 
tudományos akadémia.

Klinikáján nagyszerű munkatársaival 
az oktató-gyógyító munkával egyenran-
gú tudományos tevékenység folyt, mely-
ben maga vezető szerepet vitt. Nagyon 
jellemző egyik tanítványa és idegsebész 
utóda, Mérei F. Tibor professzor vissza-
emlékezése: „Biztosan állítható, hogy 
munkatársai dolgozatában Környeynek 
nagyobb energiája feküdt, mint a szer-
zőnek, de soha nem kívánt szerepelni a 
szerzők között…”

Nagy jelentőséget tulajdonított a stílus-
nak, mert azt a gondolkodás fegyelmének 
tartotta. a szellem igaz embere volt, nor-
mákat alkotott és azt elvárta tanítványai-
tól is. 

Környey professzor

nyékában” felnőni orvosnak is emberhez 
mért feladat. A mester saját magához mért 
igényéhez, munkafegyelméhez, munka-
rendjéhez, erkölcsi mércéjéhez alkalmaz-
kodni, a gyógyító munka mellett kötelező 
tudományos tevékenységet folytatni és azt 
előadásokban és írásban közzétenni nem 
egyszerű feladat. Ez az élet áldozatosabb, 
puritánabb, elkötelezettebb útját jelenti. 
Igaz, élete végéig megmarad a jól végzett 
munka öröme, az iskolához tartozás dicső-
sége és szépsége.

Környey István életútját, tudományos 
pályáját a Rockefeller Fellow-tól a szak-
tanácsadói nyugdíjig nehéz összefoglalni. 
Életpályáját a 20. század történelmi hányat-
tatásában elviselt ellenszélben gyakorolt 
makacs kitartás, szakmai elkötelezettség, 
szerzetesi puritánság jellemezte. Csak el-
gondolni lehet, hogy ezek a nagyszerű em-
berek kedvezőbb körülmények és jobb le-
hetőségek közepette milyen karriert, sorsot 
élnek meg, ha a sorstól tehetségükhöz mért 
lehetőséget kapnak.

Környey István a számára mért lehető-
ségeket bizonyosan kihasználta. Tudomá-
nyos érdeklődésének fókuszában négy téma 
foglalkoztatta: az örökletes terheltségek, 
gyulladásos-fertőző-keringési-idegrend-
szeri megbetegedések, valamint az ideg-
sebészet elméleti és gyakorlati feladatai. 
Hogy ezek mellett széles körű tudomány- 
és orvostörténeti, patográfiai közlemények-
re, kongresszusi referátumokra, nyitóelő-
adásokra is telt erejéből, az már valóban 
csodálatra méltó. Tankönyvei, egyetemi 
jegyzetei oktató munkásságának szellemi 
alapját képezték.

Nyugalomba vonulását követően az Or-
szágos Ideg- és Elmegyógyintézet szak-
tanácsadójaként nem csupán névleges, ha-
nem komoly szakmai támogatást nyújtott 
az intézet vezetőjének és orvosi karának, 
miközben a saját és az intézet gazdag szö-
vettani gyűjteményét felhasználva megírta 
legjelentősebb munkáját, az első magyar 
nyelvű „Neuropathologiá”-t 1987-ben, éle-
te utolsó előtti évében.

Így egész élete hivatásának szolgálatá-
ban állott.

Igaz, hogy alig van nemesebb emberi 
érzés, mint a kegyelet: az elődök érde-
méről, életük példájáról való hálás meg-
emlékezés. Ez a kegyelet éltesse Környey 
István szellemét és példáját Pécsett és itt 
Budapesten.

DR. VÁRADY GÉZA
ideg-elmegyógyász
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Antos Árpád

Barangolások erdélyben – 58.
Negyedik utazás (4. rész)

Hunyadi János legjelentősebb katonai sikere 
Nándorfehérvár védelméhez fűződik: 1456. jú-
lius 21-22-én megállította Mohamed török szul-
tán hatalmas seregét. Ezzel 70 évre – a mohácsi 
vészig – elhárította a török betörés lehetőségét 
Európába. Hazánkat a keresztény kultúra védő-
bástyájává emelte.

Hunyadi Jánost a győzelem után pár héttel, 
augusztus 11-én Zimonyban pestis járvány ra-
gadta el. A gyulafehérvári székesegyházban 
nyugszik testvérével, Jánossal és fiával, Lász-
lóval.

Arany János balladával emlékezett meg tör-
ténelmünk nagy személyiségéről:

Szibinyáni Jank

ritka vendég rácországban
Zsigmond a király, a császár;
Jól fogadja István vajda,
István, kinek apja Lázár:
Hét egész nap látja dúsan,
Becsülettel, emberséggel;
Nem felejti, ki a gazda
S nem felejti, kit vendégel.

Majd vigasság: zene, tánc, bor
Tartja ébren a fölházat,
Majd ujudvar, öklelés áll, −
Hangos erdőn nagy vadászat:
Száz tülök szól, hajt az eb s pór,
Nyomja össze a vad berket.
Szorul a rés, a lovag lés,
Íja pendül, ménje kerget.

Áll a hajsza, vége-hossza
Nincs vetélgő hetyke dicsnek:
„Magyar a magyar” Zsigmondnak,
„Szerb a szerb” Lázárevicsnek;
„Ámbár – mond ez – udvaromnál
Van egy apród, csak parányi:
az magyar lesz!… Erdély szülte,
Neve Janko Szibinyáni.”

„Hallod-e Jánk”…! Ím azonban
Zörmöl a gaz, reng a sűrű:
Nagy csikasz vad ugrik föl, de
Visszaperdül, mint a gyűrű – 
„Hallod-e Jánk: ím királyod
Szeme látja, − s ez jutalma,

hogy te nékem azt a farkast
Megkeríted élve, halva.”

Rövid a szó, − gyorsan hangzó
Kísérője büszke jelnek:
De sokallja, meg se hallja,
Már nyomul a hősi gyermek.
Hol királya, még a tájra
Szeme egyszer visszalobban,
S a vad állat meg sem állhat:
Mind szorítja, űzi jobban.

S majd a róna sorompója
Nyílik, amint hajtja ménjén,
Majd eltűnnek a sűrűnek
Lombos, ágas szövevényén.
Itt gyalog száll, − paripája
Fel s alá nyerít gazdátlan;
Szóla Zsigmond: kár volt, mégis!
Szól a vajda: semmi! bátran!

Jank azonban mind nyomon van:
Le, a völgynek, fel, a hegyre,
Vadcsapáson, vízomláson
Veri, vágja, űzi egyre.
A vad olykor hátra horkol,
Foga csattog, szája résnyi,
Majd, mint vert eb, kit hevertebb
Ostor üldöz, szűköl és nyí.

Már az állat piheg, fárad;
Nem az ifjú, noha gyermek:
Martalékát addig űzi
Míg ledobban s vár kegyelmet.
A királyhoz és urához
Rabul vonja, szégyenszemre;
Szól a vajda: ez nem első!
Szóla Zsigmond: „Istenemre!…
 
Tartom a just e fiúhoz!
Enyim a fa, az gyümölcse:
Visszakérem. Te-kegyelmed
Ebben most már kedvem töltse.”
Nem oly hangon volt ez mondva,
Hogy sokáig, vagy hiába…
Így került Jank Szibinyáni
Zsigmond király udvarába.

Ott idővel karral s fővel
Isten után vitte sokra;
Másszor is még, többször is még
Járt vadászni farkasokra.

Mint védője a keresztnek,
Megrontója büszke tarnak,
Idegen nép hőse is lett,
Derék hőse a magyarnak. 

Most is vallják, egyre dallják
Szerbhon ifjai, leányi, 
Guzlicájok hangja mellett:
Ki volt Janko Szibinyáni
De a magyar ajakon is
Neve, híre általános:
Mert hisz él még… él örökké
A dicső Hunyadi János

(1855)

Vajdahunyad várának erődített kastéllyá át-
építését Hunyadi János kezdte el. Halála után 
az építést felesége, Szilágyi Erzsébet és fia, 
Mátyás király folytatta. Tőle Corvin János örö-
költe. A Hunyadi család közel száz évig volt 
tulajdonosa. Utánuk sok gazdája volt a vár-
kastélynak. Török Bálint idejében tűz pusztí-
totta, de a főúr teljesen helyreállíttatta. Bethlen 
Gábor a délkeleti szárnyat építtette. Zólyomi 
Dávidné (Bethlen Kata) emeltette a délnyugati 
szárnyat, a királylépcsős tornyot a király loggi-
ával és a henger alakú Liliom toronnyal, mely-
nek csúcsán páncélos vitéz áll. A várkastély a 
XVIII. században az állam tulajdonába került. 
Sokáig nem törődtek vele, hagyták pusztulni. 
1818-ban elkezdték a helyreállítását. De egy 
tűzvész részben ismét elpusztította. 1824-ben 
fejeződött be a felújítása. Mai alakját 1870-
1880 között Steidl Imre és Schulek Frigyes 
tervei szerinti átépítése során kapta. a XX. 
század elején ismét egy felújítás következett, 
majd újból sorsára hagyták a jelen évszázad 
kezdetéig. Gondos helyreállítása – ha lassan is 
– napjainkban is folytatódik. A kormos, fekete 
tetőcserepeket a pécsi Zsolnay gyár termékei-
vel cserélték ki.

A várkastély eredeti bejárata a város felőli ol-
dalon, széles, a mély szárazárok felett átvezető 
csapóhídon volt. A kaput 15 méter átmérőjű fe-
dett körbástya – a Fehér (király) torony − véd-
te. Bonyolult építésű fedélszékét átjártunkkor 
építették. A mai bejáratot az ellenkező oldalon, 
a Zalasd patak mély szurdoka felett �6�9-ben 
alakították ki. A gótikus zárterkélyes kapuhoz 
70 méteres hídon jutunk el.

(A szerző felvételei)
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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/�0-27�-9446 telefonszámokon

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

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

megadatott, elrepülve felettünk láthatta kertünket: akkor még 
épp hogy csak elindultak egymás felé a fák koszorúi, látszott 
közülük a nyílt égbolt, a zakatolva áthúzó helikopter, integet-
tem utána és hangos szóval is köszöntöttem, de ezt a pápa 
aligha hallhatta, hangomat elnyomta bizonyára a kétoldalt el-
száguldó két kísérő vadászgép süvítése. Őrangyal stílusosabb 
volna, és halkabb is, mondtam Irénnek, aki szoborrá dermedt, 
a római pápa a cserdi hegy felett, mondta ámuldozva, integetni 
is elfelejtett, ami megtéveszthette a pápát, őt nézhette ateis-
tának s engem hívőnek. Ez a pápai látogatás azóta is része a 
kertnek, ott lebeg felette az a helikopter megemelkedve, bele-
olvadt egészen az égi kékbe, hangja is eloszlott szétterjedve, 
és csak az emlékezetünk tudja egybeterelni a kép részleteit. 
Pedig ha valóságosan is látható volna, megpillanthatnánk 
egyszer-egyszer, amikor rés nyílik az összeérő lombok zöld 
tapétamennyezetén, elpusztulván a fák közül néhány koravén 
kajszibarack, moníliasújtotta meggy és a fenyők szorításába 
belehalt mandulafa. Hogy sajnáltuk mind s a mandulafát ki-
váltképpen. Hiányozni fog nagyon a Janus Pannonius-i kép a 
télben merészen virágzó dunántúli mandulafával, amelynek 
rügyeit zúzmara fogja be, s virágzik mégis, türelmetlenül sür-
getvén a tavaszt. hiányozni fog Irénnek is, aki remélte, nem 
kell majd pörkölt dióval hamisítania a süteményeiben a sok-
szor elérhetetlen csonthéjas különlegességet („egy egész fával, 
Istenem, micsoda bőség”), és hiányozni fog mindegyik elhalt 
fa mindkettőnknek, tetemük hamvasztását az otthoni cserép-
kályha szertartásos lobogással elvégezte, melegüket őrzi a 
testünk, nekitámaszkodva átitatódtunk vele a tél közepén. 
Nézzük lombkoronáik helyét, ott vannak árnyként beszorul-
va a helyükbe toluló ágvégek között, kirajzolódik a hiányuk, 
rajzolatukkal is őrizve még az emléküket, hozzászámítódnak 
hát a többi jelenlévőhöz, a megmaradtakhoz, ezért sem tud-
juk igazán, hány fánk is van a kertben, meg azért sem, mert 
magról kelve titokban növekszik s beáll a sor végére évente 
néhány magonc, suháng és koronát növesztő siheder fácska, 
ezek mindegyikéről sincs pontos tudomásunk. Meg igazából 
erre nem is törekszünk, a leltár sosem lehet kész, hiszen nem 
a számosság a fontos, az mindig esetleges, a folytonosság, 
ami megragadható, az elmúlások és keletkezések végtelen-
sége, ez az, ami megakasztja a lélegzetemet.

Részlet a szerző Hátunk mögött a hegy című, 
nemrégiben megjelent könyvéből (V. fejezet 1. rész)

(folytatás a 4. oldalról)

Kocsis József

Homlokunkon 
növényi derű

Soproni harangszó
Ma délben
vadul harangoztak.

a kisdiák
nagy pompával
rovargyűjteményébe
temetett egy
döglött darazsat.

Kopaszodó barátom fodrásznál
− Hajvágás.
− Hajat hozott?

erdőben
Gyökeret vertem.

Fák sétáltak
körülöttem.

Sokan megnéztek.
Furcsa faj vagyok.

Malőr
Nem ismertelek meg.
Az új kalapom volt rajtam.

Winkler András

Mészáros György rajza

Versek
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Fiatalok oldala
Lazarev Oleg

Egy istentelen ária 
az isten-gyermekről

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

Mélypataki Gábor

Elégek
Kiver a víz és forr a láz
Minden szempár engem aláz
Alig várom a percet, s a hangot
Hogy megkongassam a bús harangot

Itt állsz velem szemtől szembe
Hadd tegyem arcom hűs kezedbe
Hideg érintésed égeti a bőrömet
Bíbor köd jelzi jöttödet

Vesd rám szemed sugarát
Hogy felsüljek legalább
Az arcon egy száj
Mely csak akkor szól, ha muszáj

Lángnyelv csap ki szádon
hegyén a mérget ízlelni vágyom
Indul a test 
És csücsörít a száj
Torzít a kín, hisz mindenhol fáj

S vágyban tüzelek
Félek, elégek.
S mire kedvesem ajkához érek
Elhamvadok, mint a cigarettavég
Nem marad más csak csikk és parázs
Száraz ajak, száraz kalács.

Testemre esőcsepp hull,
Falon Mária, ölében Jézus ül
Befejezetlen ária.
Könnycseppje a kőre csordul
Egy isten-gyermek, ki született
Méhből a világra…
Miért istenebb a véred?
Mondd miért, Mária?
Egy szenttelen földön, neki is
Csak egy a sorsa
Az égből le a földre
S hamar le a porba.
Egy istentelen földön
Egy könnycseppes kövön,
Odafent a falon
Az emberiség isteni mártírja.
Ki tudja miért járt a földön avagy a vízen ő…
Holott az istenség nem ez, s nem ő, s nem is a
Mária, ki szintén csak egy nő.

Szilovics Szilvia

Öt perc
Csönd van. Száműzött nehéz némaság
szinte vakító a terem neonfénye
a szél szavára rezdül néhány ág
ajtóból hívogat a sötétség mélye

ócska óra függ a fehérre meszelt falon
néha rátapad titkon egy-egy tekintet
a mutató négyhez közelít a számlapon
minden kattanással rövidebb az élet

mintha kést döfnének a szótlanságba:
az egyik sarokban cigaretta serceg
gazdája lassan és mélyeket szívva
a gomolygó füstöt bámulja mint egy gyermek

élesen reccsen a kopott tábori ágy
ahogy megtörik olykor a mozdulatlanság
hisz’ a szívekben erősen lüktet a vágy
ami a távolból csalogat: a szabadság

a fegyver rideg csövét markolva
hidegen izzad a dolgos férfikéz
hiába van családja otthona
itt mindenki elszánt és meghalni kész

az idő cinkosai négyet mutatnak
összetalálkozik minden szempár
az izmok idegesen meg-megrándulnak
utolsó simítás az egyenruhán
utolsó csók a családi képre.
Rohamra fel, fegyvert a kézbe!

Holló Ervin

19. nap
19 napja szenvedek,
Mert rosszabb lett az életem!
Nincs, akit szerethetek,
Nem szerette, hogy ennyire szeretem!
Elhagyott ezért a kedvesem,
Pedig én nagyon szerettem!
Számomra fel nem fogható tények,
Miért baj, ha valakit nagyon szeretek?!
Az összes vágyam az volt, hogy szeressenek,
És hogy én is szerethessek.
de neki ez nem kellett,
Amivel engem teljesen felemésztett!
ez a �9 nap nekem nagyon lassan telt,
Talán hónapokban tudnám mérni ezt!
Lassan gyógyul a szív és a lélek,
Ha egy kapcsolat így ér véget!
19 napja pokol az élet,
S még nem ért véget.
Remélem, nem addig tart, mint az élet!
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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 Petőfi Sándor gondolata március 10-ig, a szerkesztőség címére 

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

A január 27-i számunk rejtvényének megfejtése: 
„A szerénység csaknem mindig egyenes arányban áll a tehetséggel.” (Plehanov gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül 
Freund János (7720 Pécsvárad, Jókai u.) olvasónk nyerte meg a Magyar Turizmus kártyát.

DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

1

2

Petőfi Sándor 
gondolata

Tekergő 
gyerek

Gyom-
növény
Idegen 
mozi

Állatövi 
jegy
Bíró 

jelzője

Kutya

Sötétedé-
sig rég.

Felkent 
személy

Majdnem 
vőle-

gényei
Avar igéje

Tüzet 
szüntet

Órahang 
fele

Lóerő
Sportos 
naptári 
egység

Becézett 
Aranka
Becézett 

Anna

Sas 
jelzője

Észak r.

Huzal 
része

Szavazó-
láda

Pipere-
márka

Hidegtál

Meglévő 
dolog

Vagon 
része

Sportmi-
nős.hazai

Áram-
fejlesztő

Dehogy

Ritka  női 
név

Fehérje 
kataliz.
Hunor 
anyja

Könnyűze-
nei műfaj
Kérdő-

szócska
Arab fe-
jedelem

Sérülés

Oxigén 
vj.

Fejetlenül 
perelte

Turzás

A belse-
jében

Somogyi 
település

Olasz víg-
játékíró

Cselekvő-
képtelen

Kevert 
bin

Elcsúfító

AAT

Űrmanó

Akasz-
tófa

Nyomora

Húros 
fegyver

Személye

Afrikai 
ország

Elektron 
röv.

Övezet

Csendes 
pab

Am-i fü-
ves síkság

Bp-i 
sportegy.

Fulton 
találm.

…regénye 
Gárdonyi

Ipa

Hidrogén 
vj.

Csendben 
letesztel
Francia 
arany

Kérdőszó

Fejetlen 
Karolina

49 A hang-
zavar

Eltulaj-
donító 

rég.
Alaktalan

… Vegas

Eper fele
Hasznos 
cseleke-

dete

Asszony-
névképző

Orvosi 
eredetű 
id. szó 

Mélyítő

Arzén 
része

Létezik
Beosztott 

a palo-
tában

Becézett 
Noémi

Amper r.

Bárkás
A Tiszá-

ba ömlik

Téli jelen-
ség

Víztömeg 
igéje

Francia 
aj.

Részesha-
tározó id.

Madár 
ruhája

Mut. szó
Engem
meg-

előzve

Személye
Névelő

Alap-
forma

Csendes 
réz

Szicíliai 
vulkán

Gárdonyi 
hősnő

Átpottyan

Utca röv.

Gemini

Ital fele

Izmos

Baranyai 
település

…Papas 
színésznő

Hely a 
Mecseken

MTE

Görög 
betű

Angol 
sör

Örkény-
darab

Dühös ku-
tya igéje

Tesz

Ront

Nitrogén

Értékes 
bunda

Alany-
eset röv.

Szó 
alapja

Fejetlen 
metélés

Traktor-
fajtát

Szelíd 
vad

Február 
negyede
Germá-
nium vj.

Idegen 
Hold

6
Trécselő

Nitrogén 
vj.

Páros 
szerv

Földtört. 
kor

Elméje Végtelen 
sítúra 5

Mutató-
szó

Szolm. 
hang

Rátar-
tiság

Redő fele

ÁÁÁÁ

A vágó-
eszközt
Kevert 

rés

Napszak

Végtelen 
líra

Fogoly

Katona-
sapka
Félig 
megy

Hím 
kacsa

Igekötő

50

Kicsinyítő 
képző

Elhint

Lovas

Zorro

22.00

Fél íz

Lakók
Hegyi 

állat „ru-
háját”

Társa-
dalom-

biztosítás
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Butulescu gondolata március 10-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).

A január 27-i számunk rejtvényének megfejtése: 
„Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs.” (Schopenhauer gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Juhász Lászlóné (6800 Hódmezővásárhely, Ifjúság u.) olvasónk nyerte.

VARÁzSKéP – 206.
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 március 10-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) el-
küldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.

A január 27-i számunk varázsképén az asszonyt és a férjurát megtalálók közül 
MAGYARI PÉTER (1064 Budapest, Rózsa u.) 

olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.

Két kiskacsa a folyón
Lefelé úszik,
Közben a harmadik a parton
Felfelé kúszik.

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNYI PIROSKA

1

2

Butulescu 
gondolata

Spanyol 
nemzet-

ség

Savanyí-
tószer

Hintsd

Indulatszó

Költői 
eszköz

Üres 
szólam
Szigor 
belső

Íme

Becézett 
Mihály

Előd

Zorro

Őszi 
hónapi
Lórum 

hangzói

Sport-
pálya 

jellemzője

Félig 
vértez

Csendes 
Piroska

Cukor-
kám

Lantán 
vj.

Nitrogén 
vj.

USA tag-
állama
Paradi-
csomi

Kórtannal 
foglalk.
Sav. fo-

lyadéka?

Asszony-
névképző
Délelőtti 
étkezés

Fejetlen 
Lola

Amper r.

Berliner 
fele

Tesz
Régi 

hossz-
mérték

Nitrát 
fele

Pályaud-
var része

Pest m-i 
település
Erényes 

tulajdons.

 Baranyai 
település

Kevert 
gép

Vége 
angolul

Siker 
belső

Mi, mit 
oroszul

Szántó-
eszköz

Régi mo-
sóedény
Növényt 
nemesít

Emésztő-
nedv

Gyilkol

Gazda-
sági 

épület
Esőn állni

Várma-
radvány

Kérdés 
személyre

Szélfajta

Félig 
avas

Híres le-
gények

Kötőszó

Magam
Fiatal ló

Csendes 
lúd

Hazai 
gyümölcs

Példája 
ismert

Pintyféle 
kismadár

Észak r.

Fél atom
… Ono

Szén vj.
Diákta-
lálkozó 
volt röv.

Gomba-
fajta

Színházi 
szerepkör

Lőfegy-
ver tar-
tozéka

Tévés 
hírcsat.
Kevert 

rés

Kedves

Operál

Loga-
ritmus

Csendben 
letesz

Névelő

Amott 
párja

Azonosak

Belül árul-
kodik
Félig 
Ottó

Maró 
vegyület

Tinta-
tartó

Üveg r.

Utca r.

Dehogy

Zéró

Motí-
vumok

A ferde 
irányos

Tippjáték
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tehetségéről, és engedték, hogy járja a maga útját. 
Mestere Aba-Novák Vilmos volt, aki felismerte 
rendkívüli tehetségét, s bevonta a jászszentand-
rási és a szegedi freskók készítésébe. Korai fes-
tővé érését bizonyítja az a tény, hogy 1936-ban, 
a Budapest akkor legrangosabb galériájának szá-
mító Tamás Galéria 
önálló kiállításon 
mutatta be az alig 
huszonhárom éves 
alkotó munkáit.

A következő év 
döntő módon meg-
határozta pályájá-
nak irányvonalát. 
�9�7-ben egy Bar-
tók adta hangver-
seny vezette el ah-
hoz a felismerés-
hez, hogy olyan művészetet kell csinálni, mely a 
kor emberéhez, a kortársakhoz szól. Ezt érezte ki 
a Bartók-zene keménységéből és mélységéből. Így 
talált rá a párizsi évek alatt saját művészi világára, 
melynek azonban kora ifjúságától már lelkében 
volt valamiféle alapja, hiszen a levakart vásznak 
színes festéknyomata nemcsak titokzatos volt, ha-
nem szebbnek is tűnt, mint az akkori művészek 
festményei. Párizsban még készített néhány csend-
életet, festett virágokat, állatokat, de a kísérletezés, 
az új keresésének az igénye egyre inkább hatal-
mába kerítette. A szürrealistákhoz érezte magát a 
legközelebb. Ezt a képzőművészeti irányzatot eti-
kai magatartásnak tekintette, mert ez egyéni utat 
jelentett számára, melyen belső ösztöneit és elkép-
zeléseit követhette: nem előre eltervezett képből, 

látomásból indult ki, hanem fokról fokra született 
meg egy-egy képe az egymás mellé, egymás fölé 
kerülő ecsetvonások kölcsönhatásában.

Párizsból visszatérve (1943) itthon is tovább 
folytatta a kísérletezést, az új keresésének útját. A 
második világháború után „Európai iskola” néven 
szerveződött csoport tagjaként a modern művésze-
ti törekvések előtt kívánta szélesre tárni az ajtót. E 
csoport kényszerű megszűnte (1948) után Rozsda 
Endre különböző művészeti feladatokat folytatott 
hivatalosan, de mellette járta a maga útját. 1956-
ban Párizsba utazott, és ott telepedett le. a pári-
zsi évek alatt bontakozott ki az önmaga számára 
is igaznak bizonyuló alkotói világa.

Művein mindig a formák és a színek viszonyát 
kereste, és általuk, bennük emlékeit, az időt és azt a 
lehetséges másik világot, mely mindenekelőtt ön-
maga. Alkotásaiban a keresés célja nem egy konk-
rét tárgy ábrázolható-
ságának lehetősége, 
hanem a tárgyban 
megmutatkozó rejtett 
világ összefüggései-
nek feltárása, érthe-
tővé tétele. Képein 
ezért van az, hogy a 
részecskék mozgá-
sukkal hatnak, nincs 
kezdet és vég, nin-
csenek pontos kör-
vonalak. A műveken 
a felület érzékelteti 
a rozsda-i világot 
mélység és tér nélkül. Így nyúl vissza az alko-
tó az ősök és a saját múltjába, s így találja meg a 
kapcsolatot a jelennel. A múltnak, a múlt esemé-
nyeinek kortársává lesz, és azt nem történelem-
ként éli meg, hanem folyamatos jelenként. Ezért 
lehet emlékezése sokrétű. Mindenegyes alkotásán 
a sokrétű emlékezés mélységeibe akar eljutni. Ezt 
a célt úgy tudta művészetében elérni, hogy követ-
kezetesen képviselte művészi meggyőződését, és 
mindenkor független tudott maradni a kor éppen 
adott képzőművészeti divatáramlatától. Műveiből 
a kutató, kereső ember szenvedélye sugárzik, és ez 
teszi élménnyé az alkotásait. rozsda endre élet-
tel telíti meg műveit, és elmélyült munkája révén 
mindig azonosulni tud a megszületett formával. 
Alkotói pályáján végigkísérte az ösztönös szür-
realizmus jelenléte, melyet a modern képalkotás 
rendíthetetlen igénye formált és jellemzett. Apró 
színes elemekből kaleidoszkópszerűen építkező 
színgazdag festményein olyan világot teremtett, 
amelyben minden egyidejűvé válik.

Párizsi éveiben több kiállításon mutatta be 
munkáit, elnyerte a Coplay-díjat (1964), szer-
zett barátokat, és voltak tanítványai – többek kö-
zött Picasso élettársa: Francoise Gilot −, majd 
az utóbbi évtizedben több alkalommal Magyar-
országon (Budapest: Műcsarnok, Szépművészeti 
Múzeum, X0 Galéria; Székesfehérvár) is láthatta 
őt a közönség.

Az 1999. szeptember 17-én, Párizsban elhunyt 
Rozsda Endre 2005-ben – e már régen esedékes 
emléktábla felállításával – kicsit visszatért a szü-
lőföldre, hogy mi, itt élők végre figyeljünk arra a 
munkásságra, mellyel városunk szülötte a képző-
művészet világát gazdagította.
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Emléktábla Rozsda Endrének
Mohács városa jelentős emléktáblával gyarapo-

dott 2005. november 18-án. Sokak összefogásával 
a Junior Art Alapítvány szervezésében, Bosnyák 
Mihály mohácsi grafikusművész tervei alapján 
elkészült Rozsda Endre festőművész emléktáb-
lája, s felkerült szülőházának falára (a Kanizsai 
Dorottya Múzeum Városház utca 1. szám alatti 
épületére).

Az avató ünnepségen Köveskuti Péternek, az 
Alapítvány kuratóriuma elnökének köszöntő és 
köszönő szavai után méltató beszédet dr. Marton 
Erzsébet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
vezető főtanácsosa mondott.

Szinte önkéntelenül vetődik fel a kérdés: ki volt 
Rozsda Endre, és mi az, ami itt, Mohácson csak-
nem kötelezővé tette az emléktábla-állítást?

Rozsda Endre Mohácson született 1913. no-
vember 18-án. Már kisgyermekkorától festő akart 
lenni. Bár szülei szerették volna, ha közgazdasági 
tanulmányokat folytat, és aztán átveszi üzemük 
irányítását. Kitartó magatartása és korai szakmai 
sikerei azonban meggyőzték a szülőket más irányú 
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kedhetnek az érdeklődők Juhász Balázs Párizsi 
csavargásait rögzítő fekete-fehér fotókiállítá-
sával a Művészetek Házában. Február végén a 
Munkácsy utcában lévő Akvárium-Terrárium 
munkatársa, Agyaki Mónika tart tájékoztatót az 
itteni élővilág aktuális érdekességeiről. 

Az első komoly mecseki túrára nemzeti ünne-
pünk időpontjában (március 15.) kerül sor; e so-
rok írója vezeti a társaságot Bükkösd irányából 
a Jakab-hegy fennsíkjára, s mesél ott a hallstatti 
kultúráról és a pálos kolostor romjairól. A civil 
egyesület részt vesz a budapesti vásárváros terü-
letén megrendezésre kerülő Utazás Kiállításon 
és a maga szerény, de korrekt információs le-
hetőségei révén nyújt tájékoztatást a Pécs kul-
turális öröksége iránt érdeklődőknek. 

Pécsett 1976-ban nyílt meg a Káptalan utcá-
ban városunk világszerte legismertebb művé-
szének, Victor Vasarelynek állandó kiállítása. 
Bár az azóta kiadásra került minden kataló-
gusban, könyvben az 1908-as év szerepel szü-
letési dátumként, valójában a Mester 1906-ban 
született. Erre az évfordulóra márciusban két 
alkalommal is megemlékeznek a klub tagjai; 
dr. Aknai Tamás egyetemi tanár előadásában 

Tillai Gábor

Civil kurázsi a Kulturális
Örökség Évében Pécsett

A Tájak Korok Múzeumok Egyesület pécsi 
klubjának idei programja a III. Tüke díj átadá-
sán való részvétellel kezdődött a Bazilikában. A 
civil közösség tagjai a kulturális örökség minél 
alaposabb megismerésével „jegyezték el magu-
kat” több mint másfél évtizeddel ezelőtt – ép-
pen a mostani kitüntetett, dr. Ujvári Jenő akkori 
megyei múzeumigazgató hatékony támogatásá-
val − így természetes, hogy bekapcsolódnak a 
város minden ilyen jellegű eseményébe. Január 
utolsó hetében szerte a világon – de különösen 
Közép-Európában – Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) születésének 250. évfordulójára 
emlékeztek; a Lenau-Házban Tillai Aurél ’pro-
fessor emeritus’, Liszt díjas karnagy mesélt az 
emberiség kultúrájában egyik legkiemelkedőbb 
és legismertebb zeneszerző jelentőségéről, Mo-
zart személyes hangú levelezése alapján, zenei 
illusztrációkkal fűszerezve mondandóját. A ja-
nuár végi kemény hidegben jólesett a Misina 
védett, déli oldalán vezető séta a Mandulástól 
Mecsekszentkútig.

Nemes Krisztina múzeumpedagógus a Vá-
rostörténeti Múzeum és a Természettudományi 
Múzeum együttműködésében felépített „Bioló-
giai szemléltetés anno…” című időszakos ki-
állításban kalauzolta az érdeklődőket február 
2-án. Magától értetődő, hogy közösségünk tag-
jai kíváncsiak voltak Munkácsy Mihály Pécsett 
bemutatott festményeire is; Pandur József mű-
vészettörténészt sikerült megnyerni e kollekció 
szakértő bemutatására.

Baranyából sok ezren fordultak meg már Zen-
gővárkony legjelentősebb muzeális gyűjtemé-
nyében; a Míves Tojás Múzeumban. Február 
13-án e gyűjtemény tulajdonosa, dr. Nienhaus 
Rózsa „Életöröm források” címmel életéről me-
sélt a TKM klub tagjainak. (Júniusban, a tagok 
választása alapján egy teljes napot tölthetnek 
Zengővárkony – természeti, építészeti, néprajzi, 
kultúrtörténeti és közösségi – értékei között a 
kirándulás résztvevői.) Két nappal később Tillai 
Ernő M.FIAP fotóművész kalauzolásával ismer-

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

tekinti át a művész oeuvre-jét, majd néhány 
nappal később Tillai Gábor múzeumpedagógus 
az állandó kiállításban mutat rá az életpálya je-
lentősebb alkotásaira. 

Április 2-án nyílik a Széchenyi téren a Pécsi 
Galériában az Országos Kerámia Biennálé im-
máron 19. ilyen jellegű seregszemléje; a klub-
tagoknak hagyományosan bemutatjuk a kortárs 
kerámiakultúra felvonultatott alkotásait a legér-
tőbb szakemberek egyikének kalauzolásával.

Az ősszel kiválasztott kirándulások, utazások 
közül tavasszal, nyár kezdetén a következőkön 
vehet részt az egyesület tagsága: április 8-án 
a horvát fővárostól, Zágrábtól mindössze 20 
km-re nyugatra fekvő Samobor városkába lá-
togatunk el, amely nem csupán műemlékekben 
– templomok, kolostorok, várkastély – gazdag, 
egyúttal Zlatko Prica, a Pécsett született neves 
festőművész galériájának is otthont nyújt; kör-
nyezetében pedig kedves szőlőhegyek, kirán-
dulásokra csábító helyek várnak ránk. Április 
30-án Gorsium (Tác) római kori virágünnepén 
vehetnek részt az érdeklődők; ez mintául szol-
gálhat a pécsi korakeresztény temető Világörök-
ség helyszíneihez kapcsolódó események szer-
vezéséhez – mindmáig adós e cím birtokosa, a 
város az ilyen jellegű rendezvénnyel!

2006 legjelentősebb kihívását egy 8 napos, 
Kréta szigetének kultúrtörténeti és természe-
ti adottságok szerinti megismerése jelenti; az 
érdeklődők áprilisban meghallgathatnak egy 
tájékoztató előadást; kézhez kapnak az utazás 
előtt egy rövid összegzést; a fáradságot nem 
bánók pedig a helyszínen hajóval eljuthatnak 
Théra (Szantorini) szigetére, amely vulkanikus 
kitörése pusztíthatta el a kiemelkedő minoszi 
kultúrát Krétán.

Június közepén, 10 év után újra egy hétvégét 
tölthetnek a kíváncsiak Békés megye értékei kö-
zött; a jelentősebb látnivalókat Szarvas, Gyo-
ma, Dévaványa, Geszt, Vésztő-Mágor, Gyula, 
Békéscsaba, Szabadkígyós, Mezőhegyes érin-
tésével ismerhetik meg.
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Czupy György

„Nincs e földön gazdagabb, szebb ország,
Minden ember érzi, hogy szabad!” – 4.

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.

*     *     *

Még nem virradt ki teljesen, mikor nagy kolompolásra éb-
redtünk. Hála a 8 órás munkarendeletnek, elég korán keltettek 
bennünket. Munka előtt kihirdették, épp annyi fizetést kapunk, 
mint más állami gazdaságokban. Az aratók kimentek a mezőre, 
mindenki elfoglalta munkahelyét. A mi csoportunk belső rende-
ző munkát kapott. A csoportvezetőm v. Náray cs. ezredes volt, 
az Üzenet jött messze-messze földről c. nóta szerzője. Négyen 
WC-ásásnak kezdtünk, a többiek egy nagy hodály (jászol nél-
küli istálló) kitisztításához kezdtek. Jó méter mélyen kihordták 
a földet, új földet hordtak be, a falakat lemosták, többször át lett 
meszelve, s pár nap múlva 120 embernek a lakása lett. A szag 
azért, míg ott laktak, november elejéig mindig érzett. Mi inkább 
jobbnak láttuk kint az ég alatt lakni. Mi is nagyon megizzadtunk. 
Olyan talaj ez, hogy aki nem látja, az nem is hiszi el. A télen már 
a karácsonyi ’élményeimmel’ ismertettem. Már 2 méter mélyen 
jártunk, de minden darabot úgy kellett csákánnyal kifeszíteni. 
Estére azért egy 4 méter hosszú, 2,5 m mély és 1,5 m széles gö-
dörrel elkészültünk. Kosztunk egész csütörtökig a hazai volt. 

Csütörtökön lépett üzembe az üzemi konyha. Késő este lett, 
mire az aratók is hazaértek. Hétfőn a csomagellenőrzésnek esett 
áldozatul a fényképezőgépem, többeknek, aki elhozta, rádiója, 
írógépe. Másnap ugyanolyan korán volt ébresztő. Én délig lucer-
nát gyűjtöttem, délután mentünk Apuval csépelni. Ez a munka 
megtartott egész héten. Viktória borsót csépeltünk. Következő 
héten beosztottak engem is aratni. Eleinte kicsit furcsa volt az 
egész napos munka, de lassan kezdtem megszokni.

A honvágy nagyon gyötört bennünket. Nagyon rossz volt az 
is, hogy nem írhattunk levelet. Egypáran megpróbálták, a feke-
te írást, de ’elkapták’ őket. Aratás közben történt, egy nap meg-
mosott bennünket a zápor. Este hazakerülve az ’ágyamat’ fent 
találtam az egyik épület padlásán. Ettől kezdve november 3-ig 
itt laktunk. Két padlás volt összesen, de jó páran elfértünk raj-
ta. A napok lassan múltak, jöttek a vasárnapok. Aratáskor az is 
munkanap volt, azért este előkerültek a hangszerek, s a hold-
fényes éjszakában szép magyar nóták hagyták el az összejött 
’bús magyarok’ száját. A télen, mikor állandóan kint jártunk a 
traktorral, sokat beszélgettem a szomszéd tanyásokkal. 300-500 
méterre vannak tőlünk, s könnyező szemekkel mesélték, mikor 
előjött a szó ezekről a nótázásokról, hogy sírt az egész környék, 
mikor hallották a 200-250 ember hangját. Gondold el, szép nyári 
csillagos éjszakában ennyi hangot, az égre nézve, Baranya felé 
fordulva, felcsendülni bús magyar nótázást. „A kanyargós Drá-
va mentén, ott születtem”, „Haza vágyok csendes kis falumba”, 
„Nem kell nékem a világon semmi” stb. Szinte nem is tudom 
gyorsan, hogy milyen nóták lettek egyszerre elővéve. Voltak új, 
s bizony már rég elfelejtettek is. Sokszor éjfél felé járt az idő, 
mikor lecsendesedett táborunk. Tudtunk, hogy 3 órakor ébresztő, 
vár a nehéz munka, de ez nem tartott vissza bennünket pár óra 
’hazamenéstől’. Vége volt az aratásnak, jött a cséplés. Sosem 
fogom elfelejteni azt a pillanatot, mikor a Mancikáék (az oko-
rági lovas Kovács bácsi volt az etetője) jöttek váltani bennün-
ket, és újságolják még fent a gépen, hogy szabad levelet írni. 
A Jolánkával csak néztünk egymásra, és nem akartuk elhinni a 
hallottakat. Api, mikor lemegyünk, mondja, az előbb volt itt a 
parancsnok és az hirdette ki, hogy mától kezdve mindenki ír-
hat levelet és kaphat csomagot. Alig vártam a délután 2 órát, 
mikor jött a másik csoport váltani, hogy mi újabb hírt hoznak. 
Már messziről kiabálták „írtunk Baranyába”. Szinte szaladtam 
hazáig, és úgy porosan gyorsan megírtam én is pár lapot. Most, 
hónapok elmúltával, őszintén mondva nem nagyon hittem az 
egészben. Azt hiszem, ezen nem is csodálkozol, hisz ez alatt a 
pár hét alatt annyi meglepetés ért bennünket. Nehezen múltak 
a napok, míg egy hét múlva megvolt az első „levélosztás”. Én 
ugyan nem kaptam még ekkor sehonnét, de az elveszett bizal-
munk az Úrban lassan kezdett visszajönni. Hidd, sokan mondták 
már azt is, hogy mennyire hogy van Isten, mert másképp nem így 
lenne, ahogy most vagyunk. Pár nap múlva megjött nekem is az 
első levél az I. Jancsitól. Lassan mentek a napok, egymás után 
jöttek a levelek és a csomagok. Nem mondom, sokat segített a 
„hazai”, de többet ért minden értéknél az a szeretet és barátság, 
amellyel egy távol kisfaluból indították útnak.

(folytatjuk)
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Jéki László

Az élet nyomában – 
világűrben és tenger mélyén

A NASA amerikai űrügynökség kuta-
tói szerint a világegyetem tele van olyan 
nagy, nitrogéntartalmú szerves molekulák-
kal, amelyek fontos szerepet játszhatnak 
az élet kialakulásában. Az új eredmények 
műholdas mérések, laboratóriumi kísér-
letek és számítógépes modellszámítások 
kombinációjából születettek. Ez a felfede-
zés új irányba terelheti a földi élet eredeté-
ről való gondolkodást, hiszen ilyen típusú 
molekulák találhatók a DNS-ben, az RNS-
ben és jó néhány más, biológiailag fontos 
szerepben.

A NASA Ames kutatóközpontjának mun-
katársai korábban már kimutatták bonyo-
lult szerves molekulák, az ún. policiklikus 
aromás szénhidrogének (angol rövidítéssel 
PAH) világűrbeli jelenlétét. A PAH moleku-
lák hidrogénből és szénből álló nagyméretű, 
lapos szerkezetek, rendkívül stabilak, ezért 
még a világűrben elszenvedett sugárzások 
sem bontják fel őket. 

Az Európai Űrügynökség infravörös űr-
obszervatóriuma (ISO – Infrared Space 
Observatory) nagyon pontos infravörös 
spektrumokat szolgáltatott. A világűrben 
megfigyelt molekulasereg valószínűleg 
nem tiszta Pah molekula volt, de valami 
hozzájuk nagyon hasonló. A kutatók ekkor 
egy ismert lehetőségre gondoltak: a PAH 
molekulák hatszögletű gyűrűszerkezeté-
ben egy (vagy több) szénatomot könnyen 
helyettesíthet nitrogénatom. Számítások 
sorát végezték el, ugyanazon Pah mole-
kulából indulva más és más helyre tették a 
molekulán belül a nitrogénatomokat. Ezt a 
számított spektrumhalmazt vetették aztán 
össze az ISO műhold mérései adataival és 
ragyogó egyezést találtak. 

A világűrben tehát sokféle nagyméretű, 
nitrogént tartalmazó policiklikus aromás 
szénhidrogén molekula található. A csilla-
gászati adatok szerint ezek a molekulák a 
haldokló csillagokból eredő csillagszéllel 
kerülnek a csillagközi térbe. Idővel beke-
rülnek azokba az anyagfelhőkbe, amelyek-
ből új csillagok és bolygók születnek. Az 
új égitestekre továbbra is sok anyag hullik 
por, kisbolygók, meteoritok vagy üstökö-
sök formájában. 

Korábban úgy gondolták, hogy a földi 
(vagy más) élet kialakulása egyszerű mo-
lekulákból indult el a helyszínen. Nagy 
szerves molekulákkal nem számoltak, mert 
úgy tartották, hogy ezek nem „élik” túl a 
világűr kegyetlen körülményeit, az erős su-
gárzásokat, túl nagyok a megteendő távol-
ságok és túl gyakran éri sokkhatás ezeket 
a molekulákat. Az új eredmény fényében 

arra lehet gondolni, hogy nincs bolygóra 
szükség ahhoz, hogy nagy szerves moleku-
lák épüljenek fel egyszerű összetevőkből. A 
nagy molekulák jóval a bolygók kialakulása 
előtt megjelenhettek sok száz, akár sok ezer 
változatban és szerteszét vándorolhattak a 
világűrben. A Földre évente több mint száz 
tonna anyag hullik meteoritok és por for-
májában. A Naprendszer formálódásának 
korai időszakában ennél sokkal nagyobb 
mennyiségű anyag hullott a Földre. A Föld 
őskorában valaha volt szerves anyag jelen-
tős hányadban tartalmazhatott a csillagközi 
térből érkezett PANH molekulákat.

*     *     *
Létezhet-e fényt hasznosító fotoszintézis a 

tengerek sötét mélyén? A Nap sugarai nem 
jutnak le a tengerek mélyvízébe, ha ott még-
is van fotoszintézis, akkor annak valamilyen 
más fényforrást kell hasznosítania. A nemrég 
felfedezett és egyelőre csak GSB1-nek ke-
resztelt baktérium a tengerek mélyén ként, 
szén-dioxidot és fényt hasznosít, a fényt a 
tengerfenéki kémények, kürtők környezeté-
ben lejátszódó folyamatokból nyeri. A felfe-
dezés következményei messze vezethetnek. 
Gondolhatunk például arra, hogy ilyen volt 
az uralkodó életforma a Föld őskorában. Az 
élet nyomait más bolygókon és holdakon ke-
reső műszereinket ilyen életnyomok keresé-
sére is fel kell majd készítenünk.

a tengerfenéken �977-ben fedezték fel 
2-4 kilométer mélységben, az Atlanti-óceán 
és a Csendes-óceán hátságain az első me-
legforrásokat, ezekben �-400 Celsius-fokos 
tengervíz áramlik felfelé. Az áramlások kö-
rül a forró vízben oldott anyagokból több 
méter magas kürtők, kémények alakulnak 
ki. A feltörő forró víz sok fémiont, elsősor-
ban vas-, réz-, cink- és ólomiont tartalmaz. 
A fémek oxidok és szulfidok formájában 
csapódnak ki. Az igazi meglepetést nem is 
a források és a kürtők felfedezése, hanem 
a körülöttük kialakult élet megismerése 
okozta. A kürtőkben és a környéken rákok, 
kagylók és férgek tanyáznak, köztük 2 mé-
ter hosszúra megnőtt csöves férgek. Ezek a 
csöves férgek a leggyorsabban gyarapodó 
tengeri gerinctelenek, megfigyeltek már 3 
méter hosszú és 10 cm átmérőjű példányt is.  
Fantasztikusan gazdag élővilág képe tárult 
fel, a korábban gondoltnál nagyságrendek-
kel több állatfaj élhet a vizekben. 

Az 1980-as években találtak egy szem-
nélküli, a tengerfenéki kürtőnél élő rákfajt, 
amely fényérzékeny foltot viselt a hátán. 
A forró víz, mint minden más test, a hő-
mérsékletének megfelelő elektromágne-

ses sugárzást bocsát ki, ez a hőmérsékleti 
sugárzás. 3-400 Celsius-fok hőmérsékletű 
kibocsátónál ez a fény túlnyomóan az infra-
vörös tartományba esik, a rák foltja viszont 
a látható fényre volt érzékeny. Vajon mi 
haszna ebből a sötét mélységben?

A hőmérsékleti sugárzás mellett más hul-
lámhosszúságú sugárzásokat is kimutattak 
a kürtők körül az 1990-es évek végére. Ez 
a fény az elektromágneses színkép látható 
tartományába esik, az emberi szem számára 
azonban láthatatlan, annyira gyenge. Azóta 
tart a vita és máig nem alakult ki egyetértés 
arról, milyen fizikai mechanizmus révén ke-
letkezik ez a fény. az mindenesetre biztos, 
hogy a látható tartományba eső gyenge fény 
is van a mélyben. Épül erre is élet?

A Fekete-tengernek az óceánmélyihez ha-
sonlóan sötét vizében, 80 méter mélységben 
zöld kénbaktériumot fedeztek fel. Kiderült, 
hogy ez az egyszerű élőlény működteti a 
leghatékonyabb ismert fotoszintetizáló me-
chanizmust, szinte minden fényfotont hasz-
nosít a mélyben. Az amerikai űrügynökség, 
a NASA kutatói hasonló baktériumokat ke-
restek 2,4 kilométer mélységben a Csendes-
óceán vulkánikusan aktív hátságán a kürtők 
körül. Az Alvin kutató tengeralattjáró segít-
ségével találták meg 2003-ban a GSB1-t. 
Ez is zöld kénbaktérium, mint távoli, Fe-
kete-tengeri rokona, egy dologban viszont 
alaposan különböznek. A zöld kénbakté-
riumok számára az oxigén méreg, a GSB1 
viszont vígan él oxigéndús környezetben. 
A kutatók szerint egyszerűen nem volt más 
választása, alkalmazkodnia kellett a kürtők 
oxigénben gazdag világához.

A kutatócsoport szerint ez a baktérium az 
első olyan, fényt hasznosító élőlény, amely 
nem a Nap fényéből él. Más szakemberek 
nyilván vitatni fogják ezt a merész megál-
lapítást. Vitatott kérdés lehet például, hogy 
a baktérium állandóan a kürtők közelében 
él-e, vagy életének nagyobb részét másutt 
tölti. Lehet, hogy ez a baktérium a hiányzó 
láncszem a fotoszintézis evolúciójában? A 
korai, még oxigénmentes Földön a primitív 
mikrobák olyan mechanizmust alakíthattak 
ki, amely az infravörös sugárzás észlelésé-
vel hozzásegítette őket a tengermélyi forró-
víz feláramlások, a kürtők megtaláláshoz. 
Ha már ott éltek, akkor idővel hasznosítani 
kezdhették a gyenge látható fényt is, egye-
lőre nem túl hatékony, kiegészítő mecha-
nizmusként. Sekélyebb vizekbe kerülve 
már a fényre alapozhatták életüket, mint 
késői utóduk a Fekete-tengerben. Innen már 
egyenes út vezethetett a még sekélyebb vi-
zekhez, majd a szárazföldre…
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Rónai Béla

Magyarul – magyarán
Rejtvényfejtés

Hegedüs Sándor

Fintor

Csupa zagyva-babra, ákombákom
kiáltozik − úton-útfélen,
míg vágtat a villamos, a falakról utánom.
Mennyi vakmerő kel útra a holdfénynél,
hogy panaszait ákombákommá formálja,
hogyha az égre fel nem is tudja jajongva írni,
legalább a falakra felrója,
hogy a házfalakról csordogáljon a szívekbe,
s onnan fel hozzád, kiáltva,
hogy tekints le onnan a magasból,
s ossz igazságot, Istenem!

ha nem akarod
hogy e bátor, lázongó őrületbe
meneküljenek az emberek,
akiket teremtettél,
rombolva az értéket is magukban is,
mert oly értéktelenné silányult a világ,
tégy igazságot,
adj munkát, kenyeret,
szállást mindenkinek, Isten!

Add, hogy a csecsemőből ne váljon
nincstelenségtől nyüszítő felnőtt,
aki terhére van nemhogy másnak,
önnön magának is!

Add, hogy ne kelljen szégyenkeznie annak,
akinek van mit ennie,
de nincs annyi,
hogy mások éhét is oltsa!

Add, hogy ne veszítsük el
a magunkban épített templomot
s a hitet Benned,
akiben bízunk eleitől fogva, Uram!

A szabad idő hasznos eltöltése szinte minden időben hang-
súlyos programja volt a társadalom- és művelődéspolitikának. 
Bárki tucatjával tudná felsorolni különféle formáit. Semmi-
képpen sem a diszkók végtelen sorára vagy a hegyen-völgyön 
lakodalom jellegű bulikra gondolok, hanem azokra, amelyek 
nem pénzzel, hanem testi-lelki haszonnal járnak. Közülük is 
egyet emelek ki, mégpedig a rejtvényfejtést. Statisztikai vizs-
gálódás nélkül is megállapítható, hogy társadalmunk jelentős 
része hódol ennek a „szenvedélynek”. Erre enged következ-
tetni a kifejezetten ezt a célt szolgáló időszaki kiadványok 
nagy száma, élükön a Fülessel, mellette a Kis Füles, a Skandi 
órák, gyerekeknek a Skandika, a Rébusz a Mini Rébusszal, 
az Ügyes kópé. Valamennyi a rejtvénycsalád tagjának vallja 
magát. Föltétlenül megemlítendő, hogy a napilapok többsé-
ge legalább szombaton kedveskedik rejtvénnyel olvasóinak a 
hét végére való tekintettel. Sőt még folyóiratok sem átallanak 
rejtvényeket közölni. Pl. az Édes Anyanyelvünk Pontozó ro-
vata. A mi magazinunknak is elmaradhatatlan része.

A rejtvényeknek nagyon sok fajtájuk van. A legismertebb 
a keresztrejtvény, amelyhez közel áll a betű-, kép-, számrejt-
vény és valamennyinek több változata. A velük való foglal-
kozás indítéka szinte annyiféle, ahányan gyakorolják. Kor-
határ nélkül hódolnak e „szenvedélynek” azok, akik rövidebb 
utazások alkalmával nem az olvasni kezdett terjedelmesebb 
regényt vagy szakkönyvet veszik elő, hanem a kéznél levő, 
kézitáskába tehető, zsebre vágható rejtvényt, amelyet bármi-
kor abba lehet hagyni és a következő kínálkozó alkalommal 
továbbfolytatni. híveit azonban általános tapasztalat szerint 
a nyugdíjasok közül toborozza, akik látásuk gyöngülése elle-
nére, nagyítót használva sem válnak hűtlenné hozzá.

Mit kínál a rejtvényfejtés? Mindenekelőtt hasznos szóra-
kozást, az egyetemes és a hazai kultúrában való tájékozott-
ság próbáját. Még címszavakban is nehéz felsorolni a téma-
köröket. Egyenlő arányban vannak képviselve a humán- és a 
természettudományok, kiemelkedő helyet kapnak a műszaki 
tudományok. A további felsorolást elhagyva csak az anya-
nyelvi műveltség gyarapítását említem, mint az iskolán kí-
vüli nyelvápolás kitűnő lehetőségét. Ez indokolja a Magya-
rul – magyarán sorozatban való szerepeltetését. Elég csupán 
a szókészlet gyarapítására utalni. Ez a szinonimák (rokon 
értelmű szavak) megtalálását jelenti. Ezzel szinte egyenran-
gúan szerep a különféle fogalmak nyelvi jelének, a szónak a 
megtalálása.

a részletesebb  méltatásra érdemes lesz visszatérni, nem 
hallgatva el a rejtvények készítőinek tudva vagy tudatlanul 
elkövetett hibáit és a hiányosságokat sem.

Ne játsszon az, ki játszani nem tud
ne sírjon az, ki veszteni nem tud
ne énekeljen, kinek hangja nincsen
ne vicceljen, kinek humora sincsen.
Ne menjen vízbe, ki a parton is fullad
ne vegyen gyufát, mert a zsebében gyullad
ne legyen oroszlán, ki bégető bárány
ne játsszon angyalt, ki vijjogó sátán
csörgőt, dobot, sípot vessen a tűzre
hunyorogjon este a fekete füstbe
aki józan, sose legyen részeg
kinek púpja van, ne legyen az délceg.

Longhera

Falfirka-fohász
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Kéri Katalin

Calme de la mer
Mindezt sohasem éltem volna át, ha nincs az 

a szakácsverseny. Egyhangúan teltek napjaim 
a szürke, mocskos és zajos nagyvárosban, ahol 
mindig sírásra állt a felhők szeme. Délelőttön-
ként beballagtam munkahelyemre, egy nagy 
szálloda konyhájára, ahol minden nap kár-
örvendően vigyorogtak rám a sárgás-pirosas 
krumplik, a hetyke sárgarépák és a terpeszkedő 
káposzták. Csak három év alatt tudtam magam 
felverekedni a hagymapucolástól a mártáske-
verésig. Egy kívülálló szemével nézve talán 
mindez nevetséges, de a híres éttermek kony-
hájának is megvan a maga kőkemény hierar-
chiája. Először mindenki kuktaként kezdi, és 
csak a legjobbak jutnak el a fazekakban rotyogó 
ételek kevergetéséig, az ételek ízesítéséig és a 
torták díszítéséig. Séf pedig csakis az lehet, aki 
valami különlegeset tud, aki olyan titkok birto-
kában van a zöldséglevelek, báránypecsenyék 
és puncskrémek vonatkozásában, mint egy iga-
zi alkimista.

Már éppen kezdtem belenyugodni abba, hogy 
számomra nem tartogat mást a sors, mint azt, 
hogy főszakácsunk szúrós tekintetétől kísérve 
göngyölgessem a gombás palacsintát, amikor 
megakadt a szemem egy színes magazin fel-
hívásán: „Szakácsverseny – fantasztikus fő-
díjjal!”

Azonnal beindult a fantáziám. Képzeletben 
remekül tudtam savanykás zselével fényezni 
az éppen csak átgőzölt lazacot, kiváló mexi-
kói mártást készítettem álmomban chili-pap-
rikával ízesített csokoládéból, akárcsak valaha 
az aztékok, és apró rumos bonbonjaimat még 
a nagyon finnyás, folyton fogyókúrázó barát-
nőm is egy szemig bekapkodta! Azt azonban 
álmomban sem gondoltam volna, hogy füstölt 
sonkával göngyölt, erdei gyümölcsös mártással 
tálalt fácánpecsenyémmel én fogom megnyerni 
a szakácsverseny fődíját: egy egész nyárra szóló 
szakmai továbbképzést egy görög szigeten!

Nem akartam hinni a fülemnek. Hát még a 
szememnek, amikor pár órás repülés és tengeri 
hajóút után kikötöttünk a mesebeli kis szigeten. 
Köröskörül a kikötőben apró hajók sorakoztak, 
széles hátú, barnára sült halászok bogozták a 
hálóikat. Olyan délután volt, amire az ember 
öreg korában majd visszaemlékezhet, amikor 
már csak az ablakon át tud érintkezni a külvi-
lággal, és fájós lábait kockás pléddel takargatja. 
Ragyogott a fény, rózsaszínű virágok hintáztak 
a bougenvillea bokrokon, a levegő íze egyszerre 
volt édes és sós. Akkor, a kikötőben úgy érez-
tem, örökké szeretnék ott maradni.

Aztán másnap délelőtt már egészen másho-
gyan gondoltam. Morcos, mély hangú, hatalmas 
termetű férfi volt a séf abban a tavernában, ahol 
heteken át „élvezhettem” a nyereményemet, 
vagyis tanulmányozhattam a török és libanoni 
hatásokkal is finomított görög konyhaművészet 
rejtelmeit.

– Kaliméra… – próbálkoztam a köszönéssel, 
de a bemutatkozásig nem jutottam el.

– Mi-a-fenét-akar-má’-megint-valaki-utá-
lom-ha-megzavarnak… – mordult rám a férfi, 

de valójában rám sem nézett. Hát, emiatt aztán 
nagy kár volt felvennem a legújabb, egészen 
csinos fehér ruhámat, gondoltam, pedig renge-
teget válogattam, mire találtam egy olyan dara-
bot, amelyik a nyári nyaraláshoz és a konyhai 
mesterkedéshez is megfelelő.

A férfit NEM ÉRDEKELTEM. Akkor sem 
nagyon hatódott meg, amikor megtudta, hogy 
én vagyok a „nyertes”. Egy nagy lábasban 
gyors mozdulatokkal keverte az illatos vajra 
hintett lisztet, majd ráloccsantott egy félkan-
csónyi tejet.

– A padlizsánra lesz, hogy az a…! – váltott 
hangot, és én nem tudtam, mi baja van. Próbál-
tam levegőt sem venni, de ez nem volt könnyű, 
mert a konyhában szinte izzott a hőmérséklet. 
A férfi egy nagy tepsi aranysárgára pirult pad-
lizsánszeletet rántott ki a sütőből, és orromba 
csodás táncot járva belibegett az olívaolaj isteni 
illata. Magamban imádkozni kezdtem, nehogy a 
szakács megkérjen arra, hogy fokhagymát pu-
coljak ennyi padlizsánhoz, de szerencsére egy 
szót sem szólt hozzám. Egyszerűen csak eltűr-
te, hogy nézem. És én még azt hittem odahaza, 
hogy a déli emberek barátságosak!

Georgiosz – merthogy így hívták a séfet 
– olyan undok volt velem, hogy egymaga meg-
cáfolta az egész mediterrán térségről szóló vala-
mennyi gyönyörű és romantikus mítoszt. Szem-
mel láthatóan nem volt ínyére, hogy a konyhá-
jában – mit konyha, birodalom! – tébláboltam. 
ezért, amennyire csak tudtam, igyekeztem 
észrevétlen és néma maradni. esténként arra 
is gondoltam, hogy visszamegyek az én meg-
szokott, koszos és szürke tekintetű városomba, 
ott legalább tudom a dolgomat a szálloda kony-
hájában. De ezt mindig csak addig forgattam a 
fejemben, amíg este meg nem pillantottam a 
ragyogóan tiszta görög égbolton a milliárdnyi 
csillagot. Kiültem csöppnyi szobám tágas tera-
szára, jeges kávét hörpintgettem, és egészen ki-
tágult a szívem, miközben elnéztem a kis hajók 
fényeit hintáztató, bájosan ringó tengerre. És ki 
tudja, talán mégiscsak hasznát veszem odahaza 
a muszaka, a gürosz és a feta sajttal koronázott 
görög saláta fűszerezési titkainak. Elhatároz-
tam, hogy nem törődöm Georgiosszal. Csak a 
kezeit figyelem, mint egy varázslóét.

*     *     *

– A napfelkelte! Láttad már a napfelkeltét a 
tengerparton? – sipította a telefonba nyafogós 
barátnőm, akiről sohasem tudnám elképzelni, 
hogy valaha is felkelt délelőtt 10 óra előtt.

– Ne-e-em… – mondtam bizonytalanul, és 
már nyúltam is a csepp, égszínkék műanyag 
borítású ébresztőórámért, hogy beállítsam 
hajnali 4-re. Vagy 3-ra? Fogalmam sem volt, 
Délkelet-Görögországban július közepe táján 
hánykor kel a Nap.

Másnap reggel a problémám megoldódott. 
Tulajdonképpen már fél háromtól nem tudtam 
visszaaludni, annyira füleltem, hogy mikor 
kezd csörögni a vekker. Végül nem forgolód-

tam tovább, hanem magamra húztam egy szel-
lős vászonnadrágot és egy kapucnis pólót, és 
leballagtam a tengerpartra. Körös-körül még 
éjszakai csend volt. A halászhajók lámpásai 
messze, bent a tenger közepén világítottak, és 
teljesen kihalt volt a víz melletti homokos fö-
veny. Cirógató szél-fuvallatok futottak felém a 
hullámok hátán, a fáradtságtól és a nedves hű-
vösségtől borzongani kezdtem. Leültem egy ki-
álló sziklás kőre, kicsit őrizte még az előző nap 
melegét. Fejemre húztam a kapucnit, és Kelet 
felé bámultam. Lassan, nagyon lassan kezdett 
halványabb rózsaszínűre váltani az ég alja. El-
érkezett a pirkadat.

– Maga-meg-mit-csinál-itt? – hadarta, dörög-
te fölöttem egy ismerős hang. Georgiosz állt a 
hátam mögött. A hajnali derengésben különös 
árnyalatú volt az arca. 

– Recepteket gyűjtök – mondtam, mert nem 
akartam azzal az elcsépelt mondattal felelni, 
hogy „várom a napfelkeltét”.

– Én a napfelkeltét várom – szólt erre Geor-
giosz, most először beszélt hadarás nélkül. Or-
rát belefúrta a sós levegőbe. Fehér ingben volt, 
és a hajnali fényben rózsaszín árnyalatokkal 
hintett szürke nadrágban. És mezítláb. Egészen 
más volt, mint a konyhában, a tűzhely mellett 
állva. elmosolyodtam.

– Mi a kedvenc étele? – kérdezte, és legug-
golt, ujjaival turkálni kezdte a homokot.

– A rablópecsenye! Félig véresre sütve, mé-
regerős paprikával – válaszoltam, ő pedig ne-
vetni kezdett. Öblösen, jóízűen, még a tenger 
is megmozdult tőle.

– Nem is tudtam, hogy maga tud beszélni. 
És pláne, hogy ilyeneket mond – felelte, és to-
vábbra sem hadart.

– Én meg nem hittem, hogy maga tud nevet-
ni. És hogy egyszer szóba áll velem. Maga egy 
olyan, de olyan… – de nem találtam a meg-
felelő szót.

– Morcos-öreg-medve-folyton-csak-zsörtölő-
dik – szűrte ki fogai között villám sebességgel 
a szavakat. Már nem nevetett.

– Öregnek éppen nem öreg – vetettem oda, és 
abban a pillanatban a felkelő Nap első sugarai 
fényárba borították az egész látóhatárt. Mintha 
felkapcsoltak volna egy lámpát. A legerősebb 
fényűt: arany szín öntötte el a tengert. Mind-
ketten felkiáltottunk.

– Ezredszer látom, de sohasem tudok betelni 
vele – mondta Georgiosz, és én egy pillanatra 
arra gondoltam, milyen rettenetes fájdalom, mi-
lyen csalódás, miféle sötét és vigasztalan múlt 
nyomja a lelkét, hogy minden reggel fényben 
kell megfürödnie.

– Én most látom először – mondtam hal-
kan, és úgy hittem, ez legalább olyan hatásos, 
mint amit a férfi mondott. Georgiosz rám né-
zett. Sűrű, fekete hajában arany szálak himbá-
lóztak.

– Tudja-e, ma mit főzünk? Ropogósra sült tin-
tahal karikákat, rozmaringos báránypecsenyét, 

(folytatás a 25. oldalon)
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„Hol vannak a katonák?…”
Bojárszky Attila: „A magyar páncélosok a Donnál” I.

Az azóta elhunyt Csernavölgyi Antal 
szakmai, közéleti munkássága során 
(amelyet e lap hasábjain az előzőek-
ben már több folytatásban ismertettünk, 
méltattunk) számos olyan személyi-
séggel került kapcsolatba, aki segítette 
munkáját, vagy kiegészítette azt. A kül-
földön élő Bojárszky Attila „A magyar 
páncélosok a Donnál” című dolgoza-
tában a doni harcok magyar részvétele 
egy eddig a közvélemény által kevéssé 
ismert fejezetét tárta föl az 1942 nyarán 
zajlott páncélos csaták megörökítésé-
vel. Ez az összeállítás sem jelent még 
meg itthon nyilvánosan, ezért van ennek 
az összegzésnek különös jelentősége. 
Ezt közöljük a továbbiakban.

előzmények

„Az 1942-ben a frontra kerülő 2. ma-
gyar hadsereg állományába 9 – két ez-
red – könnyű hadosztály mellett az 1. 
tábori páncélos hadosztály is beletarto-
zott. A magyar hadvezetés részben nem 
tudta, részben nem akarta az alakulatot 
saját gyártású páncéljárművekkel fel-
szerelni. A németek megígérték, hogy 
átengedik egy német páncélos hadosz-
tály harckocsi-anyagát. Az ígéretekből 
108 db T-38G típusú, Skoda gyártású 
könnyű (magyar viszonylatban köze-
pes) és 22 db PZ-IVF1 típusú közepes 
(magyar viszonylatban nehéz) harcko-
csira tellett. ezek a páncélosok alkották 
a hadosztály 30. harckocsi ezredének 
tulajdonképpeni erejét. Kellő számú 
harckocsi hiányában csak két zászlóalj 
került felállítására, mindegyik 2-2 kö-
zepes és 1-1 nehéz századdal (a 3. és a 
6. századok lettek a nehéz századok). 
A magyar hadvezetés a hadosztály pán-
célos állományát kiegészítette még �9 
db ’Nimród’ páncélvadásszal és önjáró 
légvédelmi gépágyúval (ezek az 51. 
páncélvadász-zászlóaljba kerültek), 14 
db ’Csaba’ páncélgépkocsival (az 1. fel-
derítő zászlóalj számára), valamint 17 
db ’Toldi’ könnyű harckocsival (eze-
ket különböző helyekre osztották be). 
A magyar páncélosok az új techniká-

ra való kiképzést a Németországban, 
Wünsdorfban lévő páncélos iskolán 
kapták meg.

A hadosztály vasúti kiszállítása (1942) 
június második felében kezdődött meg, 
és július elejére értek ki a 2. magyar 
hadsereg könnyű hadosztályai mögé. 
Éppen idejében, mivel az uriv-sztoro-
zsevojei Don-kiszögellésben a folyóhoz 
felzárkózni igyekvő soproni 7. könnyű 
hadosztály csapatai beleütköztek egy, 
a folyó nyugati oldalán visszamaradt 
szovjet páncélos dandárba, és megfelelő 
páncélelhárító fegyverzet hiányában sú-
lyos veszteséget szenvedtek. A szovjet 
hídfő felszámolására tervezett támadás-
ban – a gyalogos egységek mellett – be-
vetésre került a 30/I. harckocsi-zászlóalj 
és az 51. páncélvadász-zászlóalj egyik 
százada is.

Az 1. urivi ütközet

A támadás július 18-án hajnalban in-
dult meg. Az első lépcsőben támadó, 
Makláry László százados parancsnok-
sága alatt 30/3. (nehéz) század egyik 
szakaszparancsnoka, Kovács Albert 
hadnagy PZ-IV-esével mindjárt az üt-
közet elején kilőtt egy T-34-est. A küz-
delem a magyar páncélosok számára 
a továbbiakban is rendkívül sikeresen 
zajlott, sorozatban lőtték ki a szovjet 
páncélos dandár állományának zömét 
képező BT-7-es és M3 Stuart (amerikai 
gyártmányú) harckocsikat. Az ütközet 
résztvevője volt – egy T-38-as harc-
kocsiban – Vercseg János haditudósító 
zászlós is. Ő így írta meg élményeit a 
Magyar Futár �942. augusztus �2-i szá-
mában: ’Menekülő gépkocsik surran-
nak át az erdő jobb sarkán! A szemközti 
dombon, a búzatábla szélén álcázott 
ellenség! Vezető, tűz! Tűz! Mialatt mi 
a megadott célokat lőjük szét, bal szár-
nyunk már az erdő – az otticsihai erdő 
– fáin gázol át ropogva. Rádiójuk sok 
halottat, harckocsironcsokat, menekülő-
ket jelent. Lövészeink, meg a soproni, 
vasi honvédek a menekülők nyomában 
törnek előre. Ahogy a toronyból kö-

rös-körül kikémlelek, magyar páncélos 
veszteséget még nem látok. Örömöm 
azonban korai, mert fejhallgatóm rossz 
hírt közöl: orvos kell! Az 591-es szá-
mú harckocsit találat érte! Orvosi se-
gítséget kérünk. Távcsövemen látom, 
egy őrnagy a törzsből odakanyarodik 
harckocsijával a sérült kocsi mellé, és 
a golyózáporban sorra emeli át a sebe-
sülteket saját harckocsijába. Több el-
lenséges harckocsi is odatüzel, mi per-
sze tűzzel csillapítjuk az ellenfél tüzét, 
amennyire innen, messziről csak lehet. 
Nagy a megkönnyebbülésünk, mikor 
megérkezik az orvos harckocsija. A 
sérült harckocsi sem jutott ellenséges 
kézre. Nem is gyulladt ki, s elvontat-
ták. Dübörögve indul tovább a század 
többi harckocsija. Most iszonyú csatta-
nások és füst az erdő felől! A magasból 
lecsapva repülőink szórják a bombákat. 
Egyre távolodó becsapódásaikból látom 
az ellenség hátrálását. Hiába segítenék 
őket a Raták, nyitott harckocsijaink, a 
Nimródok légelhárító tüzükkel vissza-
kergetik rajaikat…’

Kora délutánra az ellenség ellenállását 
megtörték, a hídfő legnagyobb részét 
– a mocsaras part kivételével – sikerült 
felszámolni a lendületes támadással. A 
szovjet páncélos dandár szinte teljesen 
megsemmisült: a magyar harckocsik 
21 ellenséges páncélost lőttek ki a híd-
fő körzetében. Ebből 12 a 30/3. nehéz 
század ’páncélfír’ harckocsijainak a 
számlájára volt írható, ugyanők ejtettek 
zsákmányul működőképesen 4 db M3 
Stuart amerikai harckocsit is. (Ezeket 
később a magyar csapatok használatba 
is vették, bár harcbavetésükről nem ma-
radtak fenn adatok. Utolsó példányuk 
1943 januárjában veszett el.) A szovjet 
csapatok veszteségeit növelte, hogy a 
folyóparti magaslatokat elérő magyar 
PZ-IV-esek és Nimródok sikeresen lőt-
ték a hídfőből menekülő szovjet csapa-
tok átkelési eszközeit, számos kompot, 
tutajt, csónakot elsüllyesztve. Eközben 
Hegedűs Lajos zászlós – nehéz harc-
kocsi szakaszparancsnok – kilőtt két, 
a túlpartra már átjutott szovjet könnyű 
harckocsit…”
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narancskrémet pirított mandulával. Jó lesz-e? 
– kérdezte, és megvillantotta szikrázóan fehér 
fogait. Szóval kibékültünk, gondoltam, és ke-
zet nyújtottam.

– Igen, imádom a rozmaringos sülteket – vá-
laszoltam, és nagyon reméltem, látszik az arco-
mon az az öröm, ami belülről melegíteni kezdte 
a szívemet. A hajnali sugarak felébresztették 
bennem azt a pici boldogság-magot, amely még 
születésünk előtt belekerül lelkünk porhanyós 
földjébe, aztán sok-sok évig várakozik, hogy 
szárba szökkenhessen.

Egészen más kedvvel mentem be délelőtt a 
tavernába. Gyönyörűnek láttam a városka min-
den házát, minden utcakövét. Rámosolyogtam 
egy virágárusra, megcsodáltam egy cukrászda 
üvegpultja mögött a csábító színű fagylalt-cso-
dákat.

– Na-máris-megjött-lehéjazhatja-a-mandulát 
– mondta köszönés helyett Georgiosz, és ott, a 
„birodalmában” egészen más volt, mint hajnal-
ban a tengernél. Rá sem lehetett ismerni.

– Van magának egy ikertestvére? – kérdez-
tem, de úgy tett, mint aki nem hallotta meg. Be-
bújt hatalmas köténye, zöldségei és gyümölcsei 
közé. Ám a csokrocska rozmaring, amely az 
asztalon illatozott, és a tál mandula, amit elém 
rakott, hitelesítette az emlékeimet.

– Georgiosz – kezdtem, de nem fejeztem be 
a mondatot, mert ahogyan a férfi rám nézett, 
az szinte megperzselte a bőrömet. Forró vi-
zet öntöttem a dundi mandulaszemekre, aztán 
könnyed mozdulattal lepattintgattam minden 
egyesnek a héját. A ropogós magvak levetett 
barna ruhái viccesen úszkáltak a tálban, a víz 
tetején.

– Igazából a csokoládétorta a kedvencem 
– mondtam, felelve a főszakács hajnali kér-
désére. Ő azonban nem szólt semmit. Gyors 
mozdulatokkal aranysárga panírba mártogatta 
a hófehér tintahal-karikákat, és egyenként bele-
eregette őket a gyöngyözve forró olívaolajba. 
A félig átsült rozmaringos bárány mellé apró 
krumpliszemeket dobált a tepsibe, és visszatolta 
az egészet a sütőbe. Rábökött egy nagy kupac-
nyi narancsra, én pedig némán facsartam ki az 
érett gyümölcsök illatos levét.

– Na! – mondta Georgiosz, amikor az utolsó 
kavarást tettem a narancskrémen. ennyi volt 
összesen az a dicséret, amit képes volt kipré-
selni az ajkai között.

*     *     *

Reggel újra lementem a partra. Majd azután 
is, meg azután is. Egészen hozzászoktam ahhoz, 
hogy napfelkelte előtt keljek. Georgiosz azon-
ban nem jött ki több hajnalon a tengerhez. Leg-
alábbis ott, ahol egyszer találkoztunk, és ahol én 
minden reggel bámészkodtam, ott nem.

Napközben is úgy viselkedett, mintha nem lett 
volna az a pirkadat. Az a kedves, az a nevetős 

hajnal. Ez először rosszul esett, de aztán nem 
törődtem az egésszel. Inkább próbáltam örülni 
annak, hogy mennyi mindent tanulhatok ettől 
a tapasztalt, tehetséges, gyorskezű és kreatív 
szakácstól. Kiismertem a hellászi sajtok, a jog-
hurtok, őszibarackok és tengeri gyümölcsök el-
készítésének minden fortélyát. Már álmomban 
is tudtam, mennyi olajat, citromlevet és áztatott 
zsemlemorzsát kell kevernem a tőkehalikrából 
készült taramoszsalátához, hogy milyen fű-
szereket szórjak a keftedesz nevű, darált borjú-
húsból sütött apró húsgombócok masszájába, 
és boldogan csorgattam a mézet a lukumadesz 
nevű, fahéjas sütemény gömbölyű hátára…

esténként pedig el-elmentem valamelyik 
helyi tavernába, Mythos sört iszogattam és sós 
pisztáciát rágcsáltam hozzá, és nagyon tetszett 
a görögök ráérős, nyugodt élettempója. Ők va-
lahogyan egész máshogy szemlélték a világ 
dolgait, mint mi ott fenn, a hideg és fénytelen 
Északon. Mire véget ért a nyár, úgy éreztem, 
sokkal inkább tartozom ehhez a török partok 
lábainál megbújó, apró görög szigethez, mint 
a saját, borongós szülővárosomhoz.

– Holnap elutazom – mondtam Georgiosznak, 
amikor az utolsó napfelkelte-nézésből egyene-
sen besétáltam az étterembe. Csodálkoztam ki-
csit, hogy már ő is ott van. Úgy tűnt, megijedt, 
amikor meglátott.

– Mindig-ez-a-vége-mindig-elmennek – ha-
darta morcosan, és hatalmas csörömpöléssel le-
vert egy öblös, rézből készült merőkanalat.

– Kicsodák? Kik mennek el? – kérdeztem, de 
láttam, hogy a férfi nem akar beszélgetni. Néz-
tem, amint tüsténkedik a tálak és a kanalak, a 
vágódeszkák és a tölcsérek között. Láttam, mi-
lyen felhős az arca, olyan volt, mint odahaza 
ősszel az ég.

És akkor végre megértettem, hogy Georgiosz 
miért nem mert szeretni engem egész nyáron. 
Mert már az első naptól kezdve attól félt, hogy egy 
délelőtt majd elmegyek. Elmegyek, és magammal 
viszem a szívét. Mert a szigetlakókkal ez mindig 
így történik. Jön valaki, besétál az életükbe, térül-
fordul, aztán visszatér a hazájába… 

Nem szóltam semmit, leültem az egyik ho-
kedlire. A férfi tovább titokzatoskodott. Ki-
ment abba a helyiségbe, ahol a nagy, csaknem 
plafonig érő hűtőszekrények sorakoztak. Nem 
tudtam, mitévő legyek. Magam elé kötöttem a 
ronda, sárga kockás kötényt, mint minden nap, 
mióta csak a szigeten voltam. Aztán mégis le-
tettem. Ez valahogy nem olyan nap volt, mint 
a többi.

– Na-idejöjjön…! – szólt be a konyhába Geor-
giosz, és éreztem a hangján, milyen izgatott.

Odamentem a legnagyobb hűtőszekrényhez, 
ahol a férfi állt. Kivett belőle egy hatalmas cso-
koládétortát! Gyönyörű, fényes-barna krémmel 
bevont, csokoládé rózsákkal díszített cukrászati 
csoda volt. A közepén pedig kicsi, fehér marci-
pánlapon egy francia felirat: „Calme de la mer” 
– „A tenger nyugalma”.

– Hát ez? – kérdeztem, és magam sem tudtam, 
hogy a tortára vagy a feliratra célzok.

– Magának-csináltam-hogy-örüljön-és… 
– hadarta izgatottan Georgiosz, aztán tétován 
elhallgatott. Abban a pillanatban nem tudtam, 
volt-e már hozzám ember ennyire közel az éle-
temben.

*     *     *

Amikor távolodott a hajó a szigettől, úgy 
éreztem, megszakad a szívem. Aztán azt hit-
tem, lezuhan a repülőgép bánatom hatalmas 
súlyától.

– Na, miket tanultál? Tudsz-e szőlőlevélbe 
töltött rizst csinálni? – kérdezte a barátnőm este, 
amikor felhívott. – Na, tudod, azt az izét, hogy 
is hívják görögül?

– Dolmadakia – feleltem, és biztos voltam 
benne, hogy szülővárosomban hamarosan én 
leszek az egyik leghíresebb szakács. Geor-
giosz ellátott egy életre való recepttel és kony-
hai fortéllyal.

Igazam lett. Csak az volt a baj, hogy minél 
több muszakát és szuvlakit készítettem, minél 
buzgóbban locsoltam a szirupot a görög ven-
déglőben tanult édességek tetejére, annál inkább 
hiányzott a sziget, és… Nos igen. Hiányzott 
Georgiosz. A kis marcipánlapon, amit megőriz-
tem a csokitortámról, teljesen elmaszatolódott a 
felirat, annyit nézegettem esténként.

Egy borongós késő őszi délutánon, amikor 
annyira fáztam, hogy még egy zoknit kellett 
húznom a lábamra, a barátnőm ezt mondta:

– Ne lógasd már folyton az orrodat! Nyáron 
majd megint elmész oda, bámulod azt a híres 
napfelkeltét, és kész. Mások is így csinálják.

Felhúzott szemöldökkel néztem rá. Má-
sok? Mit bánom én, hogy hogyan csinálják 
mások!

*     *     *

– Elment az esze? Most akartuk előléptetni! 
– kiabált velem torkaszakadtából a hotel igazga-
tója. December eleje volt. Elég nehezen tudtam 
megszervezni az utazást a szigetre, de végül ott 
voltam megint.

A part egészen kihalt volt, nem olyan, mint 
nyáron. Szállingózott a hó. Nyoma sem volt a 
turistáknak, a tavernák többsége csukott spa-
letták mögött téli álmát aludta. Georgiosz ép-
pen falatnyi húsgombócokat készített, és para-
dicsomos mártásba rakosgatta őket. Megállt a 
keze a levegőben, amikor meglátott. Szélesen 
elmosolyodott.

– Na-mi-van-hiányzott-a-tenger-nyugalma? 
– darálta izgatottan, és sokkal jobban hadart, 
mint bármikor életében.

Ezúttal én voltam az, aki nem szólt semmit. 
Némán átöleltem ezt a hatalmas testű, fokhagy-
maszagú, széles mosolyú, tétova férfit, és ké-
nyelmesen befészkeltem magam erős karjaiba. 
Szivárvány színben táncolt körülöttünk a kony-
ha, és én azt éreztem annyi szürke év után, hogy 
végre valahára hazaérkeztem.

Kéri Katalin

Calme de la mer
(folytatás a 23. oldalról)
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− Előbb katona, majd földmérő az álla-
mi térképészeti hivatalban. Dolgoztam egy 
nagy kórház proszektúráján is, mint boncse-
géd – vagy háromszáz embert boncoltam fel 
saját kezűleg, és mondhatom, sokat tanul-
tam ott! –, egy nyáron át pedig statisztaként 
dolgoztam a hunnia Filmgyárban.

− A főváros mégis csak filmgyári díszlet 
maradt…

− Igen, mert egy szerelem Krakkóba so-
dort. 1966-ban Lengyelországban nősül-
tem, s a következő öt és fél évet a toruni 
Kopernikusz Egyetem Főkönyvtárában 
töltöttem.

− Hogyan került haza?
− 1972-ben titokban – legalábbis én 

úgy hittem – írtam egy könyvet arról, 
hogy Gagarin sohasem járt a világűrben. 
egyéb sem kellett a lengyel politikai 
titkosrendőrségnek… Egy csellel sike-
rült Kelet-Berlinen keresztül elhagynom 
Lengyelországot és visszatérnem Ma-
gyarországra.

− Az ELTE könyvtár szakára járt, de Esz-
tergomban telepedett le. Miért?

− Ott kaptam állást, lakást. Egy híján har-
minc évig éltem Esztergomban, ahol dom-
bon álló házam ablakán át egyenesen kül-
földre és a hegyekre, a Dunára láttam.

− Első, nyomtatásban megjelent regé-
nye, A rémület irányítószáma (1974) egy 
magyar kisvárosban elkövetett hármas 
gyilkosság izgalmas nyomozásának törté-
nete. Így, utólag, nem nehéz azonosítani a 
helyszínt…

Juhani Nagy János

Nemere István városai
− Ha én betettem a lábam egy városba, 

mint például 1944. november 8-án Pécsre, 
amikor és ahol megszülettem, annak nem 
volt jó vége – mondja Nemere István író, 
több mint négyszáz könyv szerzője. – Szü-
lővárosomban akkor zajlott a második vi-
lágháború…

− Fűződnek-e Pécshez valamilyen em-
lékei?

− Nagyapámat, néhai Kiss Lajost Pécsett 
sokan ismerték, övé volt a Hotel Kikelet, 
és a két háború között ő bérelte a várostól 
a Nádor Szállót. Így életem első néhány 
– még eléggé öntudatlan és emléktelen 
– éve szállodákban telt el. Talán azért sze-
retek azóta is utazni, és otthonosan érzem 
magamat több világrész jobb-rosszabb ho-
teljeiben. Nagyapám szállodájába járt az 
akkori Magyarország úri krémje, a felső 
tízezer. Apám, a tamási néptanító törvény-
telen fia, is ott ismerkedett meg a szállodás 
nagyapám tizenhét éves csitri lányával. A 
kislány – édesanyám – csak teniszezni, zon-
gorázni, táncolni tudott, máshoz nem értett. 
A sváb parasztgyerek, Nemere (azelőtt so-
káig, velem együtt: Niedermayer) Ferenc 
Pécsett járta ki az orvosegyetemet, szemész 
lett. harmincévesen lobbant szerelemre az 
akkor tizenéves Kiss Mária iránt.

− Szép történet…
− A folytatás már nem annyira. Apám 

hadifogságba került, a szállodás nagyszü-
lőknek az államosítás során mindenüket 
elvették. Nagyapámék visszamenekültek 
kis tihanyi házukba.

− Az sem megvetendő vidék…
− Remekül éltem falun, azóta is ezt sze-

retem. Gyermekkorom Veszprém és So-
mogy megyei falvakban telt, ahol apám 
körzeti orvosként dolgozott. Balatonend-
réden vagy Pécselyen bebarangoltam az 
egész környéket. Laktunk Tihanyban is, a 
nagyszüleimnél, ahol aztán később, húsz-
éves koromig minden nyaramat töltöttem. 
Nagyon jól ismertem a félszigetet, ma sem 
tévednék ott el.

− Első városi élménye?
− A veszprémi várban terpeszkedő Lo-

vassy László gimnázium negyedik osz-
tályában félévkor három tárgyból (fizika, 
matematika, orosz) buktam. Képzelheti, 
hogy örülnek a gyerekek, amikor ifjúsá-
gi író-olvasótalálkozókon bevallom, pót-
érettségiznem kellett… továbbá, rossz 
magaviseletem miatt az iskola nem javasolt 
továbbtanulásra.

− Így lett mentős Budapesten?

Nemere István

− Sohasem laktam Budapesten, még Pest 
megyében sem. Világéletemben vidékinek 
tartottam magamat.

− Ezért költözött az új évezreddel egy dél-
alföldi tanyára, Csengele határába?

− Innen minden elérhető. Bár bejártam 
három földrészt, itt a legjobb. Maga a falu 
is kilométerekre van, mozi huszonvala-
hányra, színház negyvenötre: Kecskeméten 
vagy Szegeden, oda eljárogatunk. Külön-
ben már alig van olyan magyar település, 
ahová ne hívtak volna meg író-olvasótalál-
kozókra, sok helyre már többször is. Ezekre 
– évente ötven-hatvan alkalommal – min-
dig elmegyek. De a „kötelező” utazásokon 
kívül már nehezen mozdulok. Tökéletesen 
jól érzem magam itthon, nekem az egész 
világ itt van.

− A kiadók meg Pesten... Vak madár, 
Halj meg énekelve, Az anyák éjjel sírnak, 
A hegy: ezek a Nemere-könyvek részint a 
Szépirodalminál, részint a Magvetőnél je-
lentek meg.

− A hét minden napján írok, kivéve a szer-
dát, mert akkor felmegyek Pestre. Lehet en-
nek köze a sváb őseimhez: egy idő után be-
áll a fegyelem, a rendszeretet. ezen a napon 
intézem hivatalos ügyeimet a fővárosban, 
tartom a kapcsolatot a kiadókkal – egyszer-
re harminc könyvem van a piacon, álneve-
ken írottak és saját nevemen lévők egyaránt 
–, s azokkal a lapszerkesztőségekkel, ahova 
évek óra rendszeresen dolgozom.

− A fővároshoz csak a munka köti?
− Más nemigen. A nyolcvanas években 

a sci-fi-írók egy darabig minden szerdán 
találkoztak a MUOSZ-ban, az újságíró-
szövetség székházában, ahol inkább kiadási 
ügyekről volt szó, hiszen a saját témáit min-
denki gondosan őrizgette. Kultúránk krém-
je ott mindig beivott. Én megdöbbentem 
– és elmenekültem.

− Egy 1990-ben megjelent bűnügyi regé-
nye ezt a címet viseli: Londonba nem indul 
vonat. A szerdai „munkásjáratokat” kivéve 
Pestre sem?

− Nem tartom szükségszerűnek, hogy az 
azonos szakmát művelő embereknek folya-
matosan érintkezniük kellene egymással. 
Lehet, hogy Kosztolányiék és a kávéházak 
idejében, amikor nem létezett a mai érte-
lemben vett tömegkommunikáció és va-
lamennyien kis példányszámban jelentek 
meg, ez kellett, de én nem igénylem. Nem 
villogok éjjel-nappal a médiában, nem va-
gyok ott, ahol a sznobok gyülekeznek. Rej-
tőzködő életmódot folytatok.
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Motesiky Árpád

Régi októberi szüretek – 3.
Node, most már szóljunk az általam 

féltve őrzött Hegyközségi Krónika tartal-
máról. A nagycétényi szőlőhegy, mint a 
szőlőhegy gazdáinak önálló szervezete, 
saját törvényeivel, szabályzatával működő 
közösség, egység volt. Ennek alapján a pe-
res ügyeket, kihágásokat a választmány, a 
hegybíróval az élén rendezte el, és döntött. 
A hegybíró munkáját mindenben segítet-
ték a hegypásztorok, csőszök. Egyébként 
a csőszöket a hegymester, Nagycétényben 
„peregmester” irányította és ellenőrizte 
Az alapszabályzat értelmében a hegybíró, 
a hegymester (peregmester) és a csőszök 
is esküt tettek, amelynek lényege a hegy-
község mindennemű és irányú védelméről 
szóló fogadalom volt. Az 1800-as években 
lefektetett krónika taglalta a hegyközség 
választmányának jogait is. Ámde azért zö-
mében a tolvajok és a közerkölcs megsér-
tőivel szembeni eljárásokról, ítélkezésekről 
szólt, amelyek a kihágások súlyosságához 
mérten döntettek el…

„Miféle kihágások, erkölcsi botlások fe-
lett ítélkeztek és róttak ki büntetéseket?” 
– kérdezheti joggal a ma embere, amikor 
napjainkban a gyakori betörőknek és bor-
tolvajoknak, de különösen az értékesebb 
munkagépek, kistraktorok „eltulajdonítói-
nak” a rendőrség, „policia” bottal ütheti a 
nyomát…

A régi időkből íme néhány példa:
„Anno 1820. 3-january. Babtsány Mi-

hályt azért vonták felelősségre, mert ká-
romkodott a nagycétényi szőlőhegyen. 
Két viaszgyertya vásárlására ítélték, ame-
lyeket a templomatya kezébe volt köteles 
leadni…”

Egy másik bejegyzés szerint: „Anno 
1827. november 17-én a szőlőhegyen éj-
szaka folyamán csavargókat fogtak, de nem 
sikerült bebizonyítani, hogy ők vitték volna 
el Tomik Ignác fél akó borát. Ám tanúság 
végett feljegyezték a csavargók nevét…”

A komolyabb erkölcsi kihágások kategó-
riájába tartozott az alábbi „erkölcstelen” be-
jegyzés, amelyet szó szerint idézünk:

„Anno 1831-die 10 Januari Gyűlésünk 
alkalmával elvégeztük a Mái Törvényünk 
alkalmatosságával (…? …) törvénytelen 
dolog felől hozakodott elő Kis Czétényi 
Boltsits István felől, tudni illik Boltsits 
István feleséges ember betsületes felesége 
lévén Kanyecz Annával (…? …) életben 
tapasztaltatott, és Boltsits István N, Czé-
tényi Szőlő Hegyen Szölleje lévén, a meg-
írt Kanyecz Annával a Pincejibe bé zárva 
paráznaság végett találtatott. Mivel tehát, 

az Úr Isten a Határokat, Szöllö Hegyeket, 
embereket és Barmokat, az illyen Czégé-
res vétkért Sulyossan méltán szokta bün-
tetni, azért mi Boltsits István ez meg esett 
és elkövetett bűnéért megbüntettük Huszon 
Négy forintokra, úgy hogy hat forint lészen 
a Hegység Caszájába, két forint Szent Mi-
hálylovára, Nyolc forint Templom részére 
Gyrtyára, Nyolc forint pedig Szent Urbán 
Kápolnájának jövendő építésére és repa-
rátiójára. Mint ezen büntetés a megtett és 
botránkoztató vétekért, még ezen meg írt 
büntetés nem elegendő, hanem a Fölségül 
még ezek után teszi büntetést is Kíván a Mi 
törvényünk…”

A jegyzőkönyvet, illetve a bejegyzés 
hitelességét aláírásukkal bizonyították a 
tisztségviselők.

A változatosság kedvéért egy betöréses 
bűnügyi esetet emelünk ki a krónikából:

„Dudás László és Sellei Ferenc ifjabb 
18-ik 1844 esztendő április elein a he-
gyünkön Négy pincét törtek fel és neve-
zett szerint az akkor öreg Pereg Riby János 
Pinczeibül 2 akó (…? …) aki is utamotlát-
ván a pálinkát Seleinél találta meg, ennek 
következtébe elfogatott. Mind a kettő, és 
EUjvári tömlöczbe vitetnek be eseteknek 
jutalmát veendők, itt 3 holnapi időt töltvén 
(…? …) büntetést is kiadvan haza (…? …) 
– ezt emlékül bejegyeztem ide, az utánunk 
követendők számára, hogy ösmerjek ki 
helységünkben a betsületes Embert – Költ 
NCzétény, Ápr. 13. 1848., Gazdag Ferdi-
nánd Helyi Jegyző.”

Úgy tűnik, hogy Gazdag Ferdinánd jegy-
ző uram szerette a pikáns eseményeket 
feljegyezni. A szabadságharc eseményei-
ről egyetlen mondatot sem ír. Ellenben az 
alábbi szerelmi történetet nagyon világosan 
fogalmazta meg:

„Emléketésül!
1849 – esztendő Február hava 27-én 

Nagy Czényi hegyünkön következő Isten-
feszintő bűn (…? …) vitetett véghez és 
ugyan: − Kósa János agott öreg ember egy 
Juhásznével, kinek férje Durian Ferencz, 
a pinczében paráznaság véghezvitele vé-
gett Zárva elfogattak – az asszony azonnal 
a peregek (csőszök) által elfogatott – reá 
következő Napon, vagyis Február 28-án 
törvény kiszolgáltatás és büntetés végett 
a Peregházhoz (csőszök háza) idéztettek 
mindegyik másik, − mi ennek következté-
ben lelkiismeretünkön viselvén ezen fer-
telmes vétket következő ítéletet hoztuk: a 
fejérszemély 12 pálcza ütésrre ítéltetett, − 
Kósa János özvegy öregembert pedig 24 

vaforint fizetésre, mely ítéletünket azonnal 
végre is hajtottuk eképpen: az asszony az 
teszi büntetést kiszenvedve, a huszonnégy 
forint pedig fele része a hegységet illeti 
– fele részbül pedig egy Sz. Mihá Lovát 
tartozik a pereg csináltatni, a többi pedig 
Templom részére gyertyákra ajánltatott. 
Kelt Nagy Czétény, Febr. 28 – 1949. Ribi 
Mihály bíró, Magyar Ist. tör. bíró, Ficza 
Mihály öreg, Ficza Mihály ifj., Hupa Já-
nos, Szőke Mihály, Motesiczki József, Ribi 
Ferencz, Gugh János, Borbély Fer., Mikle 
János, Magyar József ifj. esküdtek, és Riby 
János pereg. Gazdag Ferdinánd jegyző.”

A nagycétényi Hegyközségi Krónikába 
az utolsó bejegyzés 1922 decemberében 
került. Nehéz, munkától megkeményedett 
kéz írhatta. Talán Galgóczi Pál peregmester, 
aki anyai ágon rokonom, Galgóczy Lőrinc 
nagyapám testvéröccse volt. Szülőfalum, 
Nagycétény akkor már az újonnan alakult 
Csehszlovákiához tartozott. Új emberek 
vették át a hatalmat, új törvényeket alkot-
tak és egy magyar nyelvű krónika vezetése 
idejét múlta…

A Hegyközségi Krónika végül is bará-
tomhoz, Lajcsihoz került, aki mint apja utá-
ni örökös a krónikát mind a mai napig őrzi. 
Lajcsi, azaz dr. Presinszky Lajos, neves 
felvidéki helytörténész és monográfiaíró; 
Fejezetek Nagycétény c. monográfiájában 
(Somorja 2002) a Hegyközségi Krónika te-
temes részét publikálta, dolgozta fel nagy 
alapossággal.

Külön fejezetet szánt a szőlőpásztorok-
nak szőlőcsőszöknek, peregmestereknek. 
Idézet a könyvéből:

„A szőlőpásztorok feladata volt egész 
éven át védelmezni a szőlősgazdák tulajdo-
nát, a szőlőt, az épületeket, a gyümölcsöst, 
a rendet és a csendet. Szőlőpásztornak leg-
gyakrabban szegénysorsú, idősebb korú 
zselléreket választottak, bérét pénzben, 
borban vagy szemesgabonában állapítot-
ták meg. Mivel a hegyközség érdekvédelmi 
szövetség volt, ezért a szőlőpásztoroktól 
megkövetelték az artikulumok szigorú be-
tartását…”

A továbbiakban megtudhatjuk azt is, 
hogy a hegyközség vásárolt a hegypászto-
rok számára egy „hajlokot” is, ami szék-
helyül szolgált, ahol mindig meg lehetett 
találni valakit a csőszök közül, ahonnan a 
bíró, vagy a peregmester irányította embe-
reinek munkáját. Ott zajlott a kihágások, a 
tettesek első kihallgatása is.

(folytatjuk)
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Éles anya-
nyelvünk
(Kerekes László könyvéből)

Ha savanyú a szőlő, a vágy édes mind-
egy.

Furcsa, de nem a fahangú ember lesz 
nótafa.

Előbb csak egy szál mindig, aztán 
mind egy szálig.

A szerelem sötét verem. Világos be-
széd.

Nincs mit adni rá, de annál többre rá 
lehet venni.

A művésznek mindig az álma, a kri-
tikusnak az ébredése a fontos.

Sohasem a mi látásunkkal van baj, a 
szerencse vak.

Attól, hogy templomát lerombolta, a 
keresztjét még viseli.

Szerzetesi fogadalmat nem pusztán a 
rend kedvéért tesznek.

Röpdolgozatát a súlytalanság jellemzi.
Nem a végtagok ellensége, aki a lá-

bát megveti.
Egy rossz bürokrata nemcsak megírja 

a sorsát, de meg is pecsételi.
Üstökösként tűnt fel ugyan, de csak a 

fejét csóválta.
Fültől-fülig szájban a nyelv is veszé-

lyes.
Róla nem sokat tartanak, de tőle an-

nál inkább.
A bölcs mindig ember, de az ember 

nem mindig bölcs.
A kérdés nyitva maradt, a kérdezőt 

bezárták.
Két felemás: egész más.
Gazdagon halon élt, majd szegényen 

éhen halt.
Aki sarkon fordul, előbb a sarkára 

kell állnia.
A szerepben egyik szöveget kap, a 

másik tapsot is.
Az ördög nem alszik, legfeljebb sze-

met huny.
Ha így haladunk, a szűk látókör még 

glória lesz a fejek fölött.
A filozófiában a tér csupán idő kér-

dése.

Szigetvári János építészmérnök 
élete és munkássága (4. rész)

Szigetvári Krisztián

Legkedvesebb munkái
− Magyarlukafa – néprajzi alkotóház, 
− ófalu – német tájház, 
− Botykapeterd – Messzilátó Csárda, 
− Nagydobsza – talpas tájház, 
− Luzsok – ormánsági tájház, 
− Patapoklosi – tájház (Szigetvári János Tájház).
Az ormánsági festett famennyezetű református templomok rekonst-

rukciója: Kovácshida, Kórós, Adorjás, Drávaiványi, Nemeske. 
Baranyai kastélyrekonstrukciós munkák: pl. a Szigetvár melletti 

domolosi kastély.
a falukutatási és népi építészeti tapasztalatainak és tudásának 

összegzésére könyvet állított össze Népi építészetünk nyomában 
címmel, rajzokkal, fényképekkel illusztrálva (1976). A könyv egy 

Kassák idézettel kezdődik: „Ami mögöttünk van, az bennünk van”; ebből a mondatból 
felsejlik a múlt és a jövő felé tekintő kutató építész ars poeticája. Így szól a népi építésze-
ti emlékekről: „ezek a házak olyanok, mint a 
népdal. Az első hallásra, az első látásra is-
merősek, egyszerűek, érthetőek – éppen olya-
nok, mint a népdal dallama, az is évszázadok 
messzeségét hordozza. Itt a távoli múlt az 
otthont építő ember óriási emlékanyaga zárt 
formában, a hagyományok erejével a jelenig 
fennmaradt.”³

Nyugdíjba vonulása után is aktívan dolgo-
zott és tervezett, talán még nagyobb lendület-
tel, mint az azt megelőző évtizedekben, hiszen 
nem voltak már munkahelyi kötöttségei.

A 1990-es években több olyan munkával hozta össze a Sors, amilyenekről azelőtt ál-
modni sem mert. Megpályázta és megnyerte Pécs város óvóhelykataszterének felmérését 
és dokumentálását. A fárasztó robotmunka után rendkívüli örömmel tett eleget annak az 
1997-es felkérésnek, hogy Pécsudvard községbe emberbaráti szeretetből megtervezzen egy 
római katolikus templomot. A templom átadására 1998 novemberében került sor. 

1998-99-ben segítséget nyújtott a délszláv háborúban elpusztult horvátországi magyar-
lakta falvak középületeinek, templomainak újjáépítési munkálataiban. 1998 májusában 
a Magyarok Világszövetsége Baranya Megyei Szervezetének szervezésében egy emlék-
ülés keretében sok érdeklődővel együtt látogatta meg a kelet-szlavóniai Szentlászlót és 
Kórógyot, melyek a délszláv háborúban a szerb támadások következtében elpusztultak 
és elnéptelenedtek. A háborús károkat látva azonnal elhatározta, hogy segít a falvak új-
jáépítésében, hiszen legfőbb értéknek mindig az embert tekintette. Ha a középületek és 
templomok újjászületése még inkább hazatérésre sarkallja az embereket, már sokat tesz e 
legfőbb érték megőrzéséért.

Ennek szellemében 1998 nyarán elkészítette a szentlászlói Petőfi Sándor Művelődési 
Ház, a kórógyi református templom, majd a kopácsi református templom és parókia fel-
újítási terveit, hogy ezzel is segítse a falvakban újra meginduló életet. 1998-ban és 1999-
ben rendszeresen járt le a falvakba munkatársaival, hogy a különböző munkanemeket a 
helyszínen beszéljék meg, és hogy az újjáépítési munkálatokat műszakilag felügyelje.

Ezekre a munkákra volt talán a legbüszkébb, mert rengeteg új ismeretet és ismeretsé-
get szerzett. Évtizedekkel azután, hogy segített az árvízkárosultaknak, úgy érezte, hogy 
háború sújtotta települések helyreállításánál is a helyszínen kell lennie és segítenie kell, 
amiben tud.

Sajnálatos és váratlan halála lelassította a középületek és a templomok újjáépítési fo-
lyamatát, de nagy szó, hogy áll már a szentlászlói Petőfi Sándor Művelődési Központ, a 
kórógyi és a kopácsi református templom, melyek helyreállításával Szigetvári János el-
évülhetetlen érdemeket szerzett kulturális örökségünk megőrzésében.

(folyt.köv.)
� Szigetvári János: A magyar népi építészet, hagyományok. In: Könyv az építészetről Szerk.: dr. Bachman Zoltán (1998), 

JPTE University Press, Pécs, 657. p.

Magyarlukafa: népművészeti alkotóház
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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

Hasáb Hiány

Melyik hasáb látható jobb oldalon, fent, „kiterítve” a négy 
közül?

Ábra

Ha a ponttal jelölt részeket kiszínezzük, mi tűnik elő az 
ábrán?

A bal felső, 1-es számmal jelzett darab melyik kockából 
hiányzik?

Számok

A szimbólumoknak milyen számok felelnek meg?
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Könyv-
ajánlónk Korrupcióval foglalkozó 

konferencia lesz az Akadémián
a Magyar tudományos akadémia Ipari 

és Vállalkozási Bizottsága 2006. március 
22-én rendezi „A korrupció és korlátozá-
sának lehetőségei” tárgyú konferenciát az 
Akadémia székházában. A rendezvényről 
kérdeztük DSc. Papanek Gábort, a szerve-
zőbizottság elnökét.

Mi indokolja a 2006-os korrupciós kon-
ferencia létrejöttét? 

Az ENSZ, a Világbank, az Európai Unió 
egybehangzóan igen súlyosnak ítéli a kor-
rupció (a rendőrök, vámosok lefizetése, az 
orvosi hálapénz, a közbeszerzési döntések 
megvásárlása, a törvényhozók korrumpá-
lása stb.) gazdasági kárait, s fontosnak te-
kinti az e „fertőzés” elleni magyarországi 
küzdelmet is. A konferencia, a sikeresnek 
tartott 2002. december 4-i rendezvény 
„megismétlése”, a szükséges tennivalók 
tisztázására teremt fórumot. Különösen 
fontosnak ítélem, hogy megismerhetjük 
a tárgyban illetékes állami szerveknek és 
vezetőiknek – így dr. Dávid Ibolyának, az 
Országgyűlés alelnökének, dr. Petrétei Jó-
zsef igazságügyi miniszternek, dr. Lomnici 
Zoltánnak, az OIT és a Legfelsőbb Bíróság 
elnökének, valamint dr. Kovács Árpádnak, 
az Állami Számvevőszék elnökének – az 
álláspontját.

A különböző kutatások és médiaanyagok 
alapján arra következtethetünk, hogy az el-
múlt években a korrupció Magyarországon 
gyakoribbá vált. Az Állami Számvevőszék 
elnöke azonban több interjúban is kifejtet-
te, hogy a jelzett felmérési eredményekkel 
óvatosan kell bánni, mivel a kedvezőtlen ér-
tékelés rontja az ország megítélését. Hogy 
lehet ezt az ellentmondást feloldani?

Úgy vélem, az ellentmondás nem súlyos, 
s feloldható. Hiszen a diagnózist felállító 
legismertebb vizsgálat a transparency In-
ternational csaknem 150 országra kiterjedő 
közismert felmérése. S nyilvánvaló, hogy 
tennivalóink meghatározásához ismernünk 
kell ennek azon eredményeit, amelynek 

Szarvas István

szerint gazdaságunkban rosszabb a hely-
zet, mint a világ 39 országában (elsősor-
ban a fejlett világban), a mutatók az elmúlt 
években némileg romlottak is – ugyanakkor 
több mint száz országban rosszabb a hely-
zet a miénknél.

Van-e számszerű adat/becslés arra, hogy 
a korrupció mekkora károkat okoz Magyar-
országnak?

A jelenség „bizalmas” jellege miatt csak 
becslések állnak rendelkezésre. a nemzet-
gazdaság közvetlen (a költségnövekedés, 
illetve a hibás döntések miatti) veszteségei 
is évi több százmilliárd forintra – azaz a 4. 
metró megépítésének költségeihez hason-
ló nagyságrendű összegre − tehetők. Fi-
gyelembe kell azonban venni azt is, hogy 
a korrupció a vállalkozók kockázatainak 
növelésével jelentősen fékezi a gazdasá-
gi fejlődést is. E közvetett hatás kárai a 
fent jelzett közvetlen veszteségeknél is 
nagyobbak. 

Hogyan értékeli azt, hogy az elmúlt évek-
ben Magyarországon megszűnt a Trans-
parency International nemzeti tagozata, 
ugyanakkor viszont Lengyelországban 
– ahol a TI is intenzíven működik − 6 mil-
liárd forintos költségvetéssel korrupció el-
lenes hivatalt is létrehoztak?

A Transparency International hazai rész-
legének megszűnését nem tartom kedvező 
fejleménynek, különösen rossz a külföldre 
jutó „üzenete”. Azt remélem azonban, hogy 
a választásokat követően a kormányzat 
visszatér a kérdésre és megfontolja a len-
gyel példa követését is.

*     *     *

A részvételi díj március 1-je előtti jelent-
kezés esetén 5900 Ft plusz ÁFA, ezt kö-
vetően 10 000 plusz ÁFA. Jelentkezéshez 
a jelentkező nevét, intézményének nevét 
és címét kérik a papanek@gki.hu címre, 
vagy a (06-1)-3835-079 fax-számra meg-
küldeni.
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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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Márciusi névnapok

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

Megjegyzés: Az újhold () előtt és közben hidegfronti hatás várható. A telihold () előtti 
napokban és közben melegfronti hatás várható.

Kéri János

Gazdanaptár
Március 12.: Kezdhetjük a karalábé kiültetését, és készítsük elő a talajt 

a karfiol ültetésére. A népi hagyomány szerint „Gergely elrontja azt, 
amit Mátyás felépített.” 

Március 18.: Megkezdhetjük az őszibarackfák termőre metszését. 
Március 19.: A ribiszke, málna, köszméte és szeder telepítésének az ide-

je. Permetezzük a kajszit, az őszibarackot, a mandulát, a cseresznyét 
és a meggyet is! 

Március 21.: Kezdjük ültetni az előcsíráztatott burgonyát! 
Március 25.: Eddig a napig tanácsos a fákat elültetni, s ez a nap a faoltás 

kezdete. A rózsák takaróját bontsuk ki, kezdjük meg a metszésüket. A 
futórózsákat inkább csak ritkítsuk meg. A teleltetett muskátlit és dáli-
át földbe ültessük! 

Ez a Hetedhéthatár 
206. száma

 �. szerda albin, albina
 2. csütörtök Lujza
 3. péntek Kornélia
 4. szombat Kázmér, Zorán
 5. vasárnap Adorján, Adrián
 6. hétfő Leonóra, Inez
 7. kedd tamás
 8. szerda Zoltán
 9. csütörtök Franciska, Fanni
10. péntek Ildikó
��. szombat Szilárd, Borsika
12. vasárnap Gergely
13. hétfő Krisztián, Ajtony
�4. kedd Matild, tilda
15. szerda Nemzeti ünnep,
 Kristóf
16. csütörtök Henrietta
17. péntek Gertrúd, Patrik
18. szombat Sándor, Ede
19. vasárnap József, Bánk
20. hétfő Klaudia, Alexa
21. kedd  Benedek, Napsugár
22. szerda Beáta, Izolda
23. csütörtök Emőke
24. péntek Gábor, Karina
25. szombat Irén, Írisz
26. vasárnap emánuel
27. hétfő Húsvét, Hajnalka
28. kedd  Húsvét, Gedeon,
 Johanna
29. szerda auguszta
30. csütörtök Zalán
31. péntek Árpád, Benő

Február 24., péntek
Mohács: Busójárás. 9 órától az Önkormányzat Irodaházában területi német népdaléneklési verseny − 17 óra − a Kossuth Filmszínház 

emeleti kamaratermében: „A Beszkidek hegyi népének öröméneke” című kiállítás, a kisgalérián Szökőcs Béla Busójárás fotókiállítás 
megnyitója

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)

Pécs: Kedves János festőművész kiállítása látható a Gyöngyszem Galériában február 3-tól március 7-ig (hétfőtől péntekig) 9-17 óráig.
Pécs: Fekete-fehér Pécs – Kiss Imre fotóinak kamarakiállítása a Civil Közösségek Háza Halász Rezső Galériájában. Megtekinthető: már-

cius 2-ig.
Szekszárd: Fonalak, vonalak – Decsi Kiss János képzőművész kiállítása a dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Porta Tárlatán, március 7-ig.
Tamási: Harsányi Zsuzsanna festőművész kiállítása a Tamási Galériában, március 19-ig.
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
Mohács: Busójárás. 10 órától az Önkormányzat Irodaházában XXXV. Schneider Lajos Népdaléneklési Verseny − 12 óra − A Park Utcai 

Általános Iskolában a Schneider Lajos emlékszoba megtekintése, majd Schneider Lajos emléktáblájának megkoszorúzása − 14 óra − 
az Irodaházban Gálaműsor a népdaléneklési verseny legjobbjainak részvételével − 14 óra − a busó csoportok gyülekezője a Széchenyi 
téren − 14.00-17.00 − „A legenda újraéled” − busócsoportok megemlékezése a II. mohácsi csatáról − 15.30 − Koszorúzás a Három 
Vitéz szobránál, majd a Zora tánccsoport bemutatója − 16 óra − az Önkormányzati Irodaházban Farsangi vigadalom − a Kolping Mű-
vészeti Iskola műsora és álorcás táncháza − 19 órától az Ifjúsági Centrumban Magyar bál − 20 órától az Önkormányzat Irodaházában 
nemzetek táncháza (horvát lengyel, magyar szerb táncok)

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
Mohács: Busójárás. 9 órától a főutcán népművészeti vásár − 10 órától a Kossuth Filmszínházban nemzetiségi néptáncműsor − 10 órától a 

Széchenyi téren mohácsi busócsoportok bemutatkozása − 10.30 órakor a Széchenyi téren Gyermekkarnevál – Jankele jelmezverseny 
eredményhirdetése − 11.30-kor a Széchenyi téren Sokác táncház − 13.00-kor a Sokácrévben Szigeti busócsoport csónakos átkelése 
a Dunán − 13 órától „Páták” emléktábla megkoszorúzása és mohácsi sokác táncház a Busó Club közreműködésével (Gólya u. 36.) − 
13 órakor a főtéri szabadtéri színpadon nemzetiségi néptánc bemutató − 14.00-tól a Kóló térről a Széchenyi térre busó felvonulás − 
14.30 órától a főutcán és a főtéren szabadfarsangolás − 14.30-kor a Városháza előtt busók seregszemléje – Busó avatás, busó csopor-
tok és néptánccsoportok bemutatói − 15.30-kor a Duna-parti millenniumi emlékműnél a Mohácsi Sokác Kör Busócsoport bemutatója 
− 16.15 órakor a Duna-parton a kompról farsangi koporsó vízrebocsátása − 17.30 órakor a Széchenyi téren máglyagyújtás − 20 órától 
a Schneider Művészeti Iskolában műsoros sokácbál.

Pécs: 19 óra – Templomi koncertek. Szamosi Szabolcs (orgona) és a Mozart vonósnégyes koncertje a Rácvárosi Templomban.
Február 27., hétfő

Mohács: Busójárás. 15 órától busócsoportok hagyományos házról házra járása a Kóló téren és a környező utcák házaiban
Szekszárd: 15 óra – Origami kiállítás a Babits Mihály Művelődési Házban. Megtekinthető: március 10-ig.
Pécs: 17 óra – Vendégünk Somló Gábor költő, a Szegedi Nemzeti Színház művésze. Beszélgetőtárs: Kereszturi József, a Pécsi Városi 

Könyvtár Igazgatója. Helyszín: Pécsi Nyugdíjas Ház (Felsőbalokány u. 1.)
Kaposvár: 17 óra – A Revitál Klub szervezésében előadás Gallileáról. Együd Árpád Művelődési  Központ.
Pécs: 19 óra – Fellegi Ádám magyarázó koncertsorozata: J. S. Bach: A jól temperált zongora 5. Dominikánus Ház.

Február 28., kedd
Mohács: Busójárás. 14.15-től gyülekező a Kóló téren – 14.30 – Busó csoportok indulása – 15 óra – Farsangtemetés a főutcán és a főtéren 

– 16.30 – a főtéri színpadon a Zora Néptánc Együttes műsora – 17.30 – Máglyagyújtás, koporsóégetés a Széchenyi téren
Bonyhád: 15 órától Városi Farsang – Gyülekezés és térzene a városháza előtt – 15.30 – Jelmezes felvonulás (városháza – Szabadság tér 

– városháza) – farsangbúcsúztatás a városháza előtti téren
Szekszárd: 16 óra – Kis Pál István: A csoda – a szekszárdi I. Béla Gimnázium Misztériumjátékos Diákszínpada előadása a Babits Mű-

velődési Házban
Pécs: 18 óra – Élet és halál az ókori Egyiptomban. Dominikánus Ház.
Pécs: 18 óra – Goran Knezevic: Horvátországi gyermektáncok – könyvbemutató az August Senoa Horvát Klubban
Pécs: 19 óra – Templomi koncertek. Szamosi Szabolcs (orgona) és a Mozart vonósnégyes koncertje a Rácvárosi Templomban
Szekszárd: 19.30 – Ruha István emlékhangverseny – a Szekszárdi Kamarazenekar koncertje a Művészetek Házában. Közreműködik: 

Ágoston András (hegedű), Kolozsvár
Március 4., szombat

Kaposdada: Nyílt nap a Kassai-völgyben. Érdeklődni lehet: 82/477-061
Március 6., hétfő

Bonyhád: 17 óra – Baky Péter festőművész kiállítása a Művelődési Központban. Megnyitja Kis Pál István költő, megtekinthető március 
24-ig.

Szekszárd: 18 óra – Halottak Napjától Virágvasárnapig – dráma a Délvidéki Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház előadásában a Ba-
bits Mihály Művelődési Házban

Március 7., kedd
Bonyhád: 18 óra – „Legkedvesebb olvasmányom…” – Nagy Janka Teodóra & Rühl Gizella: Szekszárd – Minden időben. Solymár Imre 

Városi Könyvtár.
Március 8., szerda

Szekszárd: 16 óra – Szabó Dezső (1888-1971) festőművész emlékkiállítása a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. Megnyitja: Feledy Ba-
lázs művészettörténész, a Vigadó Galéria igazgatója. Megtekinthető: augusztus 30-ig.

Március 9., csütörtök
Szekszárd: 19 óra − A Neoton Família sztárjai – koncert a Városi Sportcsarnokban. Előzenekar: Mystic.

Március 10., péntek
Kaposvár: Mesterek Tornája Díjugrató és Díjlovagló Verseny március 10-20. Érdeklődni lehet: Tel.: 82/528-31


