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− Nagyon fog fájni? – kérdezte a kisfiú az édes-
anyját és a doktornőt egyaránt, akik az ágya mel-
lett beszélték meg a műtét részleteit.

− A professzor úr személyesen fogja a kisfiút 
műteni. – Mondta az édesanya felé a doktornő, de 
mindjárt a kisfiú felé fordult. És én is ott leszek 
melletted, hogy vigyázzak rád és hogy nehogy 
nagyon fájjon. Jó lesz így? – kérdezte a kisfiút, a 
vállára téve a kezét.

 – Igen jó lesz – jött egy bátortalan válasz.
Késő délután, amikor a kórház zajos élete vala-

melyest elcsendesedett, a doktornő visszament a 
kisfiúhoz, leült az ágya szélére, megfogta a kezét, 
és mosolyogva kérdezte: 

− Minden rendben? Szüleid elmentek már?
– Igen – válaszolt szűkszavúan a fiú. 
– Azt szeretném elmondani, hogy nem kell ag-

gódnod a holnapi dolgok miatt – folytatta a dok-
tornő −, van egy nagyon ritka betegséged, ami 
miatt bele kell néznünk a hasadba egy kicsit. De 
nem kell félned, mert ebből semmit sem fogsz 
látni vagy érezni, mert aludni fogsz, az elejétől a 
végéig. Azután, ha majd felébredsz, elmesélem, 
hogy mi is történt pontosan. Jó?

 – Igen, jó – mondta a kisfiú, és bár nem értette 
a szavak lényegét, de a doktornőből áradó szeretet, 
szavainak simogató bársonya kellemes érzéssel 
töltötte el, és tudta, hogy ha rajta múlik, biztos nem 
fog annyira fájni, mint ahogy eddig gondolta.

Másnap reggel a szokásos vizit után a professzor 
az irodájába hívatta a doktornőt, a kisfiú műtétje 
miatt. Miután hellyel kínálta és a doktornő leült a 
kényelmes fotelek egyikébe, így szólt: 

− Bizonyára hallott róla kedves kollegina, hogy 
a fővárosi gyermekkórház vendégorvosai vé-
gig fogják nézni a mai, igen ritka beavatkozást. 
Szeretném, ha a vendégorvosok a műtét mene-
tét tisztán átlátnák, elejétől a végéig. Ezért arra 
kérem, amint már korábban megbeszéltük, hogy 
legyen az első asszisztensem, de semmifélekép-
pen, hangsúlyozom, semmiféleképpen ne lépje 
túl a hatáskörét! 

A doktornő megígérte, hogy betartja a rendet, 
majd még egyszer átbeszélték a műtét fogásait, a 
felmerülhető nehézségeket, azután elbúcsúztak, 
hogy egy óra múlva találkozzanak a műtőben.

A kisfiú már a műtőben volt, amikor a doktornő 
belépett, és bár az arcát maszk takarta el, az mégis 
azonnal megismerte, és le nem vette volna róla a 

Feketű Csaba

A Tündérkirálynő
tekintetét a világért sem. A doktornő hozzálépett, 
megszorította a karját és így szólt: 

− Álmodj valami szépet! Meg fogom kérdezni, 
ha felébredtél.

Ezután egy másik hölgy lépett hozzá, kezében 
injekciós tűvel.

− Meg kell, hogy szúrjalak egy icipicit. Ettől 
fogsz majd aludni – mondta, és közben már meg 
is szúrta a kisfiú karját, akinek szinte felfogni sem 
volt ideje, hogy mi történik, olyan gyorsan játszó-
dott le minden…

Kiszaladt a fák közül, és egy takaros, virágos 
rétre ért, ami nagyon hasonlított az 

otthoni kertjükhöz, csak nem voltak sehol kerí-
tések, sokkal több volt a virág, mintha magasabbak 
lettek volna a fák, és minden szín élénkebb, szebb 
volt, a nap meg olyan fényesen sütött, hogy a kezét 
a szeméhez kellet emelnie, ha látni akart.

Tőle nem messze egy kisnyúl szaglászott valamit 
a fűben, és ahogy felnézett egy pillanatra, látszott 
rajta, hogy egyáltalán nem fél tőle. Ekkor legna-
gyobb ámulatára, egy őzike lépett ki a fák és bokrok 
közül, nyomában egy csodaszép hölggyel. 

Az őzike a kisfiú kezéhez dugta az orrát, ő pedig 
örömmel simogatta meg az őz hátát.

− Ugye, te tündér vagy? – kérdezte a talpig fe-
hér, csillogó selyemruhába öltözött hölgyet, aki 
elmosolyodott, majd így szólt:

− Miből gondolod, hogy tündér vagyok?
− Mert olyan szép vagy, és csak a tündéreknek 

van saját őzikéjük – válaszolt a fiú.
− Eltaláltad, én a Tündérkirálynő vagyok, mond-

ta még mindig mosolyogva a szép hölgy, majd 
a karjával a kerten kívülre mutatva folytatta: − 
Azért jöttem ide, hogy átsegítselek az előttünk 
lévő ingoványon. Ha gondolod, akár indulhatunk 
is. Nem lesz nehéz, majd meglátod. – biztatta a 
kisfiút, majd a kezét nyújtotta felé és elindultak 
együtt az ingoványon át…

Már a műtét vége felé jártak, amikor a profesz-
szor biztatóan szólt a doktornő felé: 

− Bárcsak minden műtét ilyen jól sikerülne, 
mint ez!

Még be sem tudta fejezni a mondatát, amikor egy 
ér hirtelen elpattant, és mindent beborított a vér. Egy 
pillanat múlva a második asszisztens felkiáltott: 

(folytatás a 6. oldalon)
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Kocsis József

A beszélő szájú ember

(folytatás a 4. oldalon)

A külvárosnak az a része, ahol lakott, úgy 
feküdt a hegy lábánál, mintha a meredekről 
csúszott volna le éppen; a szélső utca vége 
fönnakadhatott valamely kiszögellésen, és 
erős lejtéssel, bizonytalanul lógott lefelé a 
fák közül. Lejjebb enyhült az íve, a torkolat-
nál ellaposodott egészen. A meredek végétől 
féloldalassá vált az utca, csak a város felő-
li oldalán folytatódott a házak sora, előttük 
aszfaltjárda húzódott, a szemközti oldalon a 
meredek aljától elmaradtak az épületek, itt 
akadálytalanul rá lehetett látni az erdős hegy-
oldalra, előtte hosszan kertek, szőlősorok, 
beépítetlen telkek követték egymást; ezen 
a részen kerítés sem volt, és a járda helyét 
is néhány ott álldogáló autó színes foltjával 
tarkított, kiöblösödő zöld terület foglalta el. 
Nem sokkal az úttorkolat előtt ez visszaala-
kult járdává, mögötte álló házakkal, megje-
lenését megint szabályos utcaképpé formálva 
igazodott a városközpont felé igyekvő fő-
útvonalhoz. Ha az előkert kapuján kilépett, 

nappal a macskahát ívű dombtetőre látott, 
amelynek peremén mint felborzolt szőrszá-
lak meredeztek a keskeny fenyősáv fái az 
égboltra kirajzolódva, sötétben pedig olyan 
volt ez a hiányos beépítésű utcarész, mintha 
egy különös díszletezésű színpad szándéko-
san bevilágítatlan része volna, baljós árnyak 
sejtelmes gyülekező helye, átláthatatlan, ba-
rátságtalan és félelmet keltő.

Arra nem tudott visszaemlékezni, hogy mi-
óta van így, csak azt érezte, egyre nyomasz-
tóbb a magányossága, nincs kivel beszélnie, 
kikopott a világból, nincs visszaút: gyenge 
próbálkozásait visszaveri az a láthatatlan fal, 
amely körbefogta; áthatolhatatlan ez a fal, és 
a kirekesztettsége végérvényes.

A feleségével még sokáig szót értettek, 
beszélgettek hosszan, nyugdíjasok voltak 
mindketten, ültek az egyszobás lakásban és 
beszélgettek, mi mást tehettek volna. Sokat 
beszélgettek, eleinte legalábbis, és utólag is 
úgy emlékszik vissza ezekre a beszélgetések-
re, hogy jelentős dolgokról esett szó közöt-
tük; arra később már nem emlékezett, hogy 
mi mindenféléről is szóltak ezek a jóízű esz-
mecserék, az élet dolgairól, mindenről, ami 
fölhalmozódott benne a keserves évek alatt, 
egyedülvalóságában. Ezektől nem megsza-
badulni akart azzal, hogy kibeszéli magából, 
hanem megosztani szerette volna a gondola-
tait másokkal, mert fontosnak gondolta, hogy 
másik is megismerjék; tanulságosnak tartotta 
az életét, alkalmasnak arra, hogy tapasztala-
tai segítségével elkerülhessék a buktatókat, 
így aztán újra és újra átszűrte magán mind-
azt, ami vele megesett, és ami foglalkoztatta 
azóta is, és sosem tudta – a legaprólékosabb 
részleteket felidézve sem – azzal az érzéssel 
lezárni a beszélgetést, hogy a végére járva 
a történteknek mostantól kezdve nincs már 
velük mit kezdenie, elmúlt minden, véget 
ért, ez van.

Eleinte megelégedett azokkal, akik körü-
lötte éltek vagy véletlenül kerültek a közelé-
be, mindig talált valami új vonatkozást, hogy 
sokadszorra is újdonságként forgathassa le 
megkopott lemezét, aztán hogy a feleségében 
is csalódnia kellett – észrevehetően lankadt a 
figyelme, hiába emelte meg a hangját, hiába 
hajolt az arcába, hegyesen előretartott muta-
tóujjával hiába fordította erővel maga felé a 
tekintetét, az asszony egyre gyakrabban tűnt 

el a kis lakás egy-egy ajtaja mögött –, keres-
ni kezdte az idegenekkel való találkozáso-
kat, ismeretleneket szólított meg; nem volt 
tolakodó, udvarias ürügyeket keresett ahhoz, 
hogy beszélgetéseket kezdeményezhessen: 
várótermekben, parkok sétányain, bevásárló 
központok polcai között, ahol sok ember for-
dult meg, és természetes helyzetek sokasága 
alakulhatott ki, hogy megszólíthasson vala-
kit, olykor őt szólították meg, megesett az is, 
hogy a sokaságban összeütközött valakivel, 
kölcsönösen kértek elnézést egymástól, az-
tán néhány barátságos szót váltottak, szó szót 
követett, kérdeztek és válaszolgattak, ahogy 
ez lenni szokott ilyen esetekben, talán kicsit 
hosszadalmasabban.

egyre gyakrabban támadt az a rossz érzé-
se, hogy mintha kitérnének előle az emberek, 
nem is ismerhetik, kerülik mégis a vele való 
találkozást, átmennek az utca túloldalára, mi-
előtt összetalálkoznának, eltűnnek váratlanul 
a kapualjakban, ahogy régebben a felesége 
tűnt el a rázáródó ajtók mögött, olyan kapu-
aljakban, amelyeket eddig ő nem is látott, pe-
dig számtalanszor elsétált előttük korábban; 
igazában nem is hitte, hogy ezek valóságos 
kapualjak, csak arra gondolt, kell  lenni va-
lami ésszerű magyarázatnak a tömeges eltű-
nésekre, hogy miért veszíti szem elől azokat, 
akiknek előbb-utóbb oda kellett volna érni-
ük, ahol ő várakozott, hogy megszólíthassa 
őket, talán átjáróházak ezek, gondolta, de az 
is fölmerült benne, hogy a túloldalról – ahol 
a járda véget ér – gyalogösvények ágaznak le 
több irányba, és hátul, a kertvégeknél vezet-
nek tovább; rövidítések lehetnek, átvágások, 
amelyeket csak a közelben lakók ismernek, és 
arra folytatják az útjukat azok, akiket messzi-
ről jönni látott, levágták a felesleges kitérőket, 
kanyarokat, így aztán hiába várakozott több-
nyire, és ha nagyritkán odaért mégis valaki 
váratlanul, sietős léptekkel, megszólíthatat-
lanul száguldott el mellette, már csak a hátát 
láthatta, mire föleszmélt.

Nyomukba eredve tétován, bizonytala-
nul, nagy és nehéz hallgatásokat cipelt ma-
gával, nyomasztotta a súlyuk. A belészorult 
csend mélyén sűrűsödési pontok keletkeztek, 
amelyekben – mintha kozmikus fekete lyu-
kak volnának – egyszerre és összetapadva 
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Kocsis József

A beszélő szájú ember
(folytatás a 3. oldalról)

voltak jelen életének jelentős történései és 
legjelentéktelenebb mozzanatai: szerelmek, 
összekoccanó poharak csendülése, sérelmek, 
gyermekhalál, csalódások, elválás, színek, 
hangok, formák és mozdulatok kibogozha-
tatlan kötegekben, reménytelen véglegesség-
gel. a csend mélyén érzések és gondolatok 
kavarogtak egymásba fonódva, és olyan fá-
jón tömörödtek, mintha szöveggé akarnának 
rendeződni, de nincs még kiterjedésük, csak 
feszítő erejük, nincs terjedelmük: embrioná-
lis szövegkezdemények, még csak a várako-
zás feszültsége vibrál a mélyükön, mintha a 
pillanatra várnának, amelyben mondatokat 
növesztve kibukhatnának, hogy megálljanak 
végre remegve a fényben és melegben, ahogy 
a kiscsikó veti meg a lábát a születés szeny-
nyétől lucskos földön a ráirányuló figyelem 
fénykörében.

Amikor ez a pillanat bekövetkezett, meg-
dobbant a szíve. Vonatra szállt, kedvetlenül, 
riasztották a rá váró megpróbáltatások; szo-
katlan volt ez a vállalkozása, évek óta csak 
közeli gyalogsétákkal próbálkozott, és egyre 
kisebb távolságokra merészkedett a lakásától, 
a kapuban érezte magát leginkább biztonság-
ban, a távol élő lánya esküvői meghívása elől 
azonban nem térhetett ki, elindult hát, vonat-
ra szállt a nagyváros zsúfolt vasútállomásán. 
Ekkor dobbant meg a szíve. A fülkében egy 
már nem egészen fiatal nő ült, az ablak mel-
lett foglalt helyet, a fejét hátrahajtotta, mesz-
szenéző szemekkel bámult ki az ablakon, a 
gondolataiba merülve várta, hogy a szerel-
vény elinduljon. Köszönésére fejbólintással 
válaszolt, ami nem szegte a kedvét, mert nem 
érezte elutasítónak, inkább barátságos volt 
a biccentése, ebből még bármi kialakulhat, 
gondolta, egy hosszú beszélgetés, a hosszú 
utazáshoz illő, hogy múljék az idő. Nem te-
kinthető tolakodásnak, ha ebben a helyzet-
ben beszélgetést kezdeményez; bemutatkozó 
szavaira a nő elmosolyodott, talán mondott is 
valamit, ezt azonban nem hallotta, megindult 

éppen a kocsisor, az összekapcsolt vagonok 
csörömpölve rándultak meg; megvárta, amíg 
az egyenletes kattogás háttérzaja kellemes 
hangkörnyezetet teremtett a közeledéséhez. 
A szokásos bevezető általánosságok után ha-
mar rátért a kedvenc témáira, felszakadtak 
benne a gátak, zuhatagként ömlöttek belőle a 
szavak, nem érezte sértőnek az útitárs szótlan-
ságát, legalább nem zavarta a gondolatmene-
tét, ezért hálás volt, kitüntető udvariasságnak 
tekintette, figyelmességnek, mondta is ezt, 
beleszőtte a mondandójába, ecsetelve az ed-
dig tapasztalt rideg elzárkózást, az emberek 
közömbösségét másokkal szemben.

Gyorsan telt az idő, órák múlhattak el az 
indulás óta, ezt azonban nem érzékelte, csak 
a hangszálainak rezgésszáma változott meg, 
mélyebb fekvésű lett a hangja és rekedtes 
árnyalatú, mind gyakrabban kellett köszörül-
nie a torkát, úgy érezte, hogy kirojtosodtak a 
hangszálai, gégefőjét száraznak és érdesnek 
érezte, aztán már csak valami sípolásféle jött 
ki belőle; elnézést akart kérni ezért, akkor 
látta, hogy az útitársnője hátrahajtott fejjel 
alszik, mély álomba merült, megszűnt szá-
mára a külvilág. Megdöbbentette a látvány. 
Csalódott volt, kielégületlen, neheztelt a mé-
lyen alvó nőre, megbocsáthatatlan udvariat-
lanságnak tekintette, hogy elaludt a szavain, 
ki tudja mióta alszik, ő meg csak beszélt, 
beszélt, erőltetve a hangszálait, kárbaveszett 
igyekezettel.

A végállomás előtt új utas lépett a fülkébe. 
Nő volt ez az útitárs is, fiatal lány, széparcú 
nyílt tekintetű, barátságos. Megszólította őt, 
kérte, segítse lehúzni az ablakot. Birsalmaillat 
áradt be, azt hitte, kintről jön ez a különös il-
lat, később jött rá, hogy a lányból árad ez az 
édeskés felhő, körbeveszi egészen, diszkrét 
áramlatokat lehelve magából. A birsalmaillatú 
lány beszélgetni akart volna, de ő nem tudott 
válaszolni, nem volt már hangja, csak suttog-
va tudott elnézést kérni, ez is fárasztotta, fájt 
nagyon a torka, mintha dörzspapírral volna 
kibélelve, széttárta hát a karjait bocsánatké-
rően, és csendben maradt a végállomásig.

Később, otthon már, újra eszébe jutott ez a 
lány a vonaton, emlékezett birsalmaillatára, 
amely betöltötte a fülkét, meglehet, valóban 
birsalma illatát érezte akkor, gondolta utólag, 
talán a fonott kézitáskájából sodródott felé az 
az illat, abban lehetett ez a jószagú gyümölcs, 
aztán elbizonytalanodott, és mégiscsak par-
fümre gyanakodott, annyira egyenletes és 
kellemes burkot vont a lány köré a fanyar 
birsalmaszag.

a kapun kilépve most bizonyos volt abban, 
hogy valóságos birsalma illata az, amit érez, 
amely felidézte benne a lányt: talán a szemközti 
kertek valamelyikéből sodorta felé egy légáram-
lat, elindult át a zöld járdaszigeten és tovább 
is a térdig érő száraz fűben, ment az illat után, 
aztán le-letévedt az illatösvényről, visszatalált 
megint, beleszimatolt a száraz virágoktól telí-
tett levegőbe, nagyokat lélegzett, lassított kicsit, 
itt már érezte a kaptató meredekét, de még nem 
az erdő volt, ami körülvette, sűrű bozótos csak, 
lehet, hogy valamikori kert, elvadult szőlővel: 
egy ajtó állt elé, présház ajtaja lehetett egykor, 
vaskos nagy ajtó, kapu inkább, erőteljes, rozs-
damarta vasalással, lekopott, barna festéknyo-
mokkal, az épület azonban sehol, már a romjai 
sem látszottak a burjánzó gyomok alól, csak 
az ajtó meredt rá értelmetlenül a vastag tölgy-
fakeretből, félig nyitott ajtó, befelé nyílana, ha 
ennek volna értelme ebben a furcsa helyzetben, 
hol itt a kint és hol a bent, gondolta.

Megtorpant a félig nyitott ajtó előtt.
Behajolva belehallgatott a csendbe. Talán 

van ott bent valaki ebben a mély és várakozás-
teljes csendben. Talán csak be kellene lépnie, 
befelé nyílik, valahová csak bejut rajta. Vala-
kihez. Vagy valakikhez: ott rejtőznek talán, 
akikre rácsukódtak az ajtók, akik eltűntek 
előle a homályos kapualjakban.

Behunyt szemmel lépett át a küszöbön.
A vaksötétben mintha erősebben érezte vol-

na a birsalmaillatot. Lassan csukta be maga 
mögött a nehéz ajtót, nehogy a rozsdás nyi-
kordulásra és a zár halk kattanására véget 
érjen a káprázat.

aztán beszélni kezdett.
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Ezúttal Észak-Írországban fogunk kalan-
dozni. A terület bővelkedik természeti lát-
ványosságokban és történelmi emlékekben, 
azonban a politikai összecsapások miatt ke-
vesebb turista utazik ide, mint a Köztársa-
ságba. Ma ellátogatunk egy tengerparti vár-
kastély romjaihoz, majd megismerkedünk 
az ír whiskey-vel, végül felkeressük az Ír-
sziget egyik legkülönlegesebb természeti 
látványosságát, az Óriások Ösvényét.

Észak-Írország vad, sziklás tengerpart-
ja paradicsomi hely azok számára, akik a 
tengerpartokat nem a napozás vagy a za-
jos tömegturizmus, hanem a természeti 
szépségük miatt szeretik. A part különle-
ges látványossága dunluce magas szikla-
peremre épült 13. századi erődje. A várat a 
MacDonnell család igen sebezhető helyre 
építtette, konyhája egy vihar során teljes 
egészében a tengerbe zuhant, a bent tar-
tózkodókkal együtt… A tető nélküli várat 
ma jó állapotban láthatjuk. A hullámverés 
következtében állandóan pusztuló tenger-
part a sziklaszirtekkel, a hatalmas abráziós 
kapukkal, a hullámos felszínű zöld fennsí-
kokkal idilli látványt nyújtanak.

Dunluce várától kelet felé haladunk to-
vább, cél az ír whiskey hazája, Bushmills. 
A város szélén álló üzem a világ legrégebbi, 
engedéllyel rendelkező szeszfőzdéje: 1608 
óta működik. Az ír whiskeyről érdemes tud-
ni, hogy nemcsak a nevében különbözik 
a skót vagy az amerikai whiskytől (utób-
biak „e” nélkül írandók), hanem a készítés 
módjában is eltér azoktól. Amíg a legtöbb 
márka több párlat keverékéből áll, addig a 
Bushmills egyetlen fajta malátából készül. 
A lepárlást háromszor végzik el, ellentétben 
a többi, egyszeri, vagy kétszeri lepárlással 
készülő márkával. Az elkészült párlatot 
ezután kézi munkával készült tölgyfahor-
dókban sok éven át érlelik. Az érlelés során 

nyeri el az ital jellegzetes aromáját. Vég-
ső soron az egyediségének nincs sok titka. 
Ami sehol a világon nem reprodukálható 

az „csupán” a 400 éves tradíció, a gene-
rációk által összegyűjtött szaktudás, vala-
mint a hely klimatikus adottsága, mely az 
alapanyag minőségét és a döntő folyama-
tot, az érlelést befolyásolja. Az üzemben 
megismerhetjük a gyártás szakaszait, majd 
a látogatás végén megkóstolhatjuk a ter-
mékeket, részt vehetünk egy gyors „whis-
key-szakértői” vizsgán, és természetesen az 
ajándékbolt bőséges kínálatából is vásárol-
hatunk – a kitűnő termék profi marketing-
munkával társul.  

A nap végén az egész Ír-sziget egyik leg-
különlegesebb látványosságához látoga-
tunk el, a Giant’s Causeway-hez, a magyar-
ra Óriások Ösvényének fordított helyhez. A 
tengerparton álló, szabályos bazaltoszlopok 

sokaságából álló képződmény sok legendát 
hívott életre. A leghíresebb szerint az át-
járót egy Finn MacCool nevű óriás hozta 
létre, azért, hogy eljuthasson a skót Staf-
fa-szigeten élő szerelméhez, a tengeren 
át. A mintegy 37 ezer bazaltoszlopból álló 
képződmény viszonylag fiatal: egy körül-
belül 60 millió évvel ezelőtti vulkánkitörés 
eredménye. Akkor tört felszínre a mélyből 
a kőzet repedésein át a bazaltláva, amely a 
kitörés után gyorsan lehűlt. A hirtelen le-
hűlés következtében a felszínen a bazaltra 
jellemző, sokszögű repedések jelentek meg, 

és így alakultak ki az oszlopok. az oszlo-
pokat a hullámzás és a viharok évmilliók 
alatt részben lepusztították, és létrehozták a 
környék ma is látható képét, ami természe-
tesen nem tekinthető véglegesnek, hiszen 
a felszín napjainkban is folyamatosan vál-
tozik. A sok bazaltoszlop között bújik meg 
a Wishing Chair (kívánságszék), mely a 
legenda szerint a gyermek Finn MacCool 
számára készült – amit itt kívánunk, az va-
lóra fog válni! Órákig lehet üldögélni itt, 
nézve a tenger hullámait, ahogy szakadat-
lanul ostromolják a partot, miközben a le-
menő nap fénye barnássárgára festi a szürke 
bazaltoszlopokat.

(A szerző felvételei)

Írország – 11.
Észak-Írországban 

Komlós Attila

Dunluce

Órákig lehet üldögélni itt, 
nézve a tenger hullámait

Az Óriások Ösvénye

Bushmills

Whiskeykóstoló
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Árkád Üzletház	 Nyitva	tartás:	H.–Szo.	:	9:00–20:00,	V.:	9:00–18:00
Új Forrás Üzletház	 Nyitva	tartás:	H.–Szo.:	9:00–20:00
Pécs, Rákóczi út. 19.	 Nyitva	tartás:	H.–Sze.:	8:30–17:00,	Cs.:	8:30–18:00,
	 P.:	8:30–17:00,	Szo.:	8:30–	12:00

Pécsi T-Pontok:

– A vérnyomás rohamosan esik.
A doktornő először a professzorra nézett, akin 

az előbbi bizakodó jókedv már egyáltalán nem lát-
szott, és egy szerszámmal a kezében próbálta meg-
találni az elszakadt érdarabot, hogy megszüntesse 
a vérzést, majd a műszerekre pillantott, amiből 
egyértelműen kiderült, hogy azonnal cselekedni 
kell, különben a kisfiú meghal.

− A szívműködés lassul! – szólt újra a máso-
dik asszisztens.

A professzor egyre kétségbeesettebben próbálta 
megkeresni a baj forrását, de a homlokán lecsöpö-
gő izzadtságcseppekből és a tekintetéből látszott, 
hogy talán már ő sem hiszi, hogy sikerülhet…

Már majdnem teljesen kiértek az ingoványból, 
amikor a Tündérkirálynő hirtelen a fiúhoz lépett 
és a köpenyét ráterítette úgy, hogy semmi sem 
látszott ki belőle. 

– Mit teszel?  – kérdezte a fiú a köpeny alól 
kinézve, de ahogy felnézett, láthatta, hogy el-
képesztő gyorsasággal gyűlnek a fekete felhők 
a fejük felett. 

– Ne félj, csak segíteni szeretnék – mondta a 
Tündérkirálynő a köpenyt kissé felemelve. 

Ekkorra már szinte teljes sötétség lett és alig-
alig lehetett valamit is látni. 

− Mi történik? Miért lett sötét? − kérdezte a kis-
fiú felnézve a Tündérkirálynőre.

Feketű Csaba

A Tündérkirálynő
Ekkor a fekete felhőkből egy sereg apró fekete 

árny vált le és egyenesen feléjük repültek iszony-
tató gyorsasággal. Tündérkirálynő a kisfiú elé állt, 
úgy fogta fel a fekete árnyak támadását. A teste 
csak úgy rázkódott a rengeteg ütéstől. A kisfiú a 
földre kucorgott és nagyon félt. Egyszeriben hi-
deg lett, és olyan sötét volt már, mint a legsöté-
tebb éjszaka…

A doktornő a tiltás ellenére, a professzor kezeit 
félretolva, gumikesztyűs kézzel benyúlt a kérdé-
ses helyre, majd pár másodperces keresgélés után, 
az ujjain érezve a vér lüktetését, megtalálta és két 
ujjal összecsippentette az elszakadt érdarabokat, 
amitől a vérzés elállt. 

− A vérnyomáscsökkenés megállt.– Mondta a 
második asszisztens megkönnyebbülve.

− Egészen ügyes! – szólt a professzor a doktor-
nőhöz, de a hangján lemérhető volt a rosszallása 
is, amiért mások előtt átvette tőle az irányítást, 
még ha csak másodpercekre is.

Ha már megtalálta, varja is össze az elszakadt 
eret, majd fejezzük be a műtétet is…

A kisfiú arra lett figyelmes, hogy távoli madár-
csicsergést hall. Előbb csak óvatosan kinézett a 
köpeny alól, majd ledobta magáról, és még azzal 
a mozdulattal fel is állt a földről. A kertben voltak, 
ahonnan elindultak, az ég újra ragyogó kék volt, a 
nap szikrázóan sütött, Tündérkirálynő pedig előt-
te állt mosolyogva. 

– Mondtam, hogy nem kell félned – szólt és 
felemelte a földről a köpenyét. − Most már nem 
lesz szükséged rám, ég áldjon. – mondta, miköz-
ben megsimogatta a kisfiú arcát és elindult a fák 
közé, ahonnan nem is olyan régen előlépett az 
őzikéjével együtt.

A kisfiú szomorúan és szótlanul nézte, ahogy 
távolodik, míg azon gondolkodott, hogy vajon 
honnan is olyan ismerős…

Arra ébredt, hogy az édesanyja fogja a kezét, 
az ágya szélén ülve és a műtét okozta fájdalom 
elborítja a testét. 

− Túl vagy rajta kisfiam, mondta az édesanyja, 
miközben egy könnycsepp gördült le az arcán. − 
Ugye, hogy nem is volt olyan szörnyű? – kérdez-
te reménykedve.

 A kisfiú erőtlenül rázta meg a fejét, majd az 
édesanyja mögött álló professzorra és a doktor-
nőre nézett. Hallotta még, hogy a professzor is 
mond valamit, de a szavakkal és a fájdalommal 
mit sem törődve mosolygott a doktornőre. A dok-
tornőre, aki az ő szemében örökre Tündérkirály-
nő marad.

*     *     *

Feketű Csaba ezzel az írásával, valamint „A kék-
szemű krokodil” cíművel a TEVA Magyarország 
Rt. által a Humantrade magazinban meghirdetett 
Bízom benne pályázaton a Humantrade különdí-
jában részesült.

(folytatás a 2. oldalról)
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Írásom plafontól padlóig érő, csodás 
panorámát nyújtó, növényekkel tarkított 
irodánk ablakában készítem. 

Minden azzal kezdődött, hogy a ko-
lozsvári Ferenc József Tudományegye-
tem, az 1921-es világháborút lezáró 
békekötést követően Szegedre költö-
zött. Könyvtára Kolozsváron maradt. A 
szegedi egyetemi könyvtár mégis életre 
kelt az 1921-22-es tanévben, állomá-
nyát magyarországi nagykönyvtárak 
fölöspéldányai adták. Szám szerint ez 
hozzávetőleg 31 300 kötetet jelentett. 
Később az állomány gyarapodásának 
felét ügyészségi köteles példányok 
biztosították. Ezeknek (is) köszönhe-
tően, az 1922-es év végére a könyvtár 
könyvmennyisége körülbelül 50 000 
dokumentumot számlált. Neves egye-
temi tanárok, oktatók, gyűjtők nagy-
számú ajándék kötetekkel gyarapították 
kezdettől fogva a könyvtár állományát. 
Több nívós hagyatékból is páratlan, 

felbecsülhetetlen értékek maradtak a 
könyvtárra,  melyeket mind használhat-
nak vagy megtekinthetnek az olvasók, 
akik betérnek a most már új falak közé. 
Az állomány strukturálása során, 1924-
ben megnyílt az olvasóterem, majd 
1945-ben tervszerű fejlesztésre volt 
szükség. Ehhez hozzájárult az 1952-ben 
létrehozott együttműködés az Egye-
temi Könyvtár és az apróbb tanszéki 
könyvtárak között. 1949-1952 éveiben 
az államosított egyházi és főúri gyűj-
teményekből az egyetemi könyvtár is 
részesült. Ekkor került birtokába a volt 
szegedi szerzetesi könyvtárak anyaga, 
illetve az Esterházy-család közel 5000 
kötetes tékája. 

Az 1960-as években nőtt a külföldi 
könyvek és folyóiratok beszerzésének 
aránya. Új szempontok szerint feltáró 
katalógusokra volt szükség, bővült a 
könyvtár szolgáltatása. Figyelemfelkel-

Emlékeimben ott a tó,
esti csillagot altató,
mikor a nád álmos-sötét,
s a vizen már csendlelkű ég.

Emlékeimben ott a tó,
tündéreket táncoltató,
mikor hajnal nyíló szemén
piroslik újuló remény.

Emlékeimben ott a tó,
tükrös halakkal csobbanó,
mikor futó felhőfehér
fel-felszikrázó kékhez ér.

Emlékeimben ott a tó,
vitorlavágy-ragyogtató,
s partján az el nem jött jövő,
virággal, hittel érkező.

Az új könyvtár

Molnár Szilvia

Szeged új 
Egyetemi Könyvtára

tő változásokat az 1990-es évek hoztak. 
Bővültek az olvasótermi férőhelyek és 
nagyarányú elektronikus forradalom 
vette kezdetét. Az online elérhetőség 
és kereshetőség adta, hogy a Szegedi 
Egyetemi Könyvtár az ország egyik leg-
dinamikusabban fejlődő gyűjteményévé 
lépett elő. Még a régi, tanszéki könyv-
tári rendszerben, ebben az időszakban, 
az 52 különböző nagyságú kari, intézeti 
és tanszéki könyvtárból álló hálózatban 
közel 1,5 millió könyvtári egységet le-
hetett összeszámolni. 

1996-ot írtunk, amikor a leendő Uni-
versitas fejlesztési tervében megjelent 
az új könyvtár igénye. Ez az Univer-
sitas nevű terv jelenti a mostani álla-
potot: mely szerint az összes volt tan-
széki, stb. pici könyvtár – ezek száma 
volt 52, ahogyan írtam korábban – egy 
nagy központi helyen, egybeforrasztva 
szolgálja tovább az olvasók, hallgatók, 
tanulók igényeit. Még ebben az évben 
beépítési tanulmánytervet mutatott a 
DÉLTERV. Innentől, 1997-től szor-
gos előkészületek, tervezések, egyez-
tetések után 2001-ben nyújtották be 
a tervpályázatokat. 2001. április 3-án 
írták alá a tervezési szerződést. Meg-
kezdődhetett az építkezés az egyetem 
Bölcsészkarának volt sportpályáján. 
2002 márciusában letehettük az alap-
követ, majd 2003-ban bokrétaünnepre 
ülhetett minden örvendező. 2003 októ-
berében az Egyetemi Tanács döntött az 
átköltözésről és az épület elnevezéséről. 
2004 végére sikerült teljesen birtokba 
venni az új épületet. 2004. december 
9-én Gyurcsány Ferenc miniszterelnök  
és Magyar Bálint miniszter urak ünne-
pélyes keretek közt átadták és megnyi-
tották az új könyvtárat.

(folytatjuk)

Kamarás Klára

Nyárfa 
tövén

Szép ez a táj. Ápoltak a kertek:
sort szaporázik a friss vetemény.
Nyárfa tövében írom a verset,
dúdolom halkan: nyárfa tövén…

Nyárfa tövében álmodom álmom…
pisztrángos patakot,
kék tengert,
tarka reményt.
Hervad már virágkoszorúnk,
nem táncol rajta a fény.
Dúdolom mégis: Táncol a fény!
− dúdolom itt a nyárfa tövén.

Nyárfa tövére hullik a könny is,
messziről int egy szürke karó,
kalapján síró verebek ülnek,
hófehér ingét tépi a szél.
Nyárfa tövén, dúdolom én:
Tépje! Csak tépje a szél!

Táncoljon hát, a szép menyasszony,
a nótát Nyári Sándor húzza !
Dohogva dong a bőgő húrja :
Táncoljon hát a szép menyasszony...!

Ne bándd, ha csetlik-botlik lábunk,
apád a bort oly bőven mérte…
Repül a pénz, csak táncolj érte,
s ne bándd, ha csetlik-botlik lábunk !

Ha pörgő szoknyád láza lankad,
bölcső kerül a tánc helyébe…
Védjen a Szeretet s a Béke,
ha pörgő szoknyád láza lankad…!

Menyasszonytánc
(Erikának)

Lelkes Miklós
A tó
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Jürgen Margreitter: Rúdugró

Walter Corn: Futó

Walter Corn: Motoros

Walter Corn: Nr. 69



2006. augusztus hetedhéthatár 9

A pécsi Ifjúsági Ház galériája a közel-
múltban adott kiállítási lehetőséget Ausztria 
legnyugatibb tartománya fotósainak, a vo-
rarlbergi alkotóknak. Mintegy 28 szerző 70 
képét láthatták az érdeklődők három héten 
keresztül. A technikailag igen magas szin-
ten fényképező amatőr fotográfusok meg-
lepően rangos kiállítást rendeztek. A színes 
felvételek mellett egyre több monochrom, 
illetve fekete-fehér kép szerepelt a kiállított 
képek között. A témák legszélesebb skáláját 
láthattuk képeiken. A tájképek, csendéletek, 
experimentális képek, makrofelvételek, ál-
latfotók mellett számomra a sportfotók és a 
portrék tetszettek a legjobban. Az itt közölt 
válogatásomban is ezek szerepelnek. a digi-
tális fényképezés előretörése egyértelműen 
érezhető a vorarlbergi fotósok felvételein. A 
művészeknek felelniük kell a világ rendjéért. 
A művészet lényege az is, hogy 
elszakad a tértől és az időtől. 
Mindezeket megtapasztaltam 
ezen a tárlaton.

táM LáSZLÓ

Vorarlbergi 
fotósok 
tárlata

Herbert Gmeiner: Izomember

Othmar Huber: Argentin tangó

Oktavian Frövis: Tánc

Othmar Huber: Vitorlások
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Videcz Ferenc

Versek
Húsvéti gondolatok
(Csekő Sándornak)

Sándorom, elvonulóban vannak a téli zimankók. 
Vedlik a föld, nedves ragyogással fénylik a napban,
Tükröt tartva magának az új nász készületében.
Mint vén medve a vackából, ki-kipillogok én is;
Loncsos bundám, vaksi szemem restellve az ünnep
Szélhárfás, konfetti-szirom-dús forgatagában.
Elfáradtam. Végre pihenni meg élni kívánnék,
Nem evezőpadhoz láncoltan húzni a sorsom,
Lesve a korbácsot, mire készül, hogyha lazítok.
Minden jót becsülettel megszolgálni! – a célom
Ez volt, csak kissé bővé sikerült az a „minden”;
Szétszórtam seregét tetteknek, gondolatoknak,
S nincs se erőm se időm már haddá gyűjteni ismét. 
Elköszönök pályámtól – lám, négy évtized elmúlt –,
Mit szívvel s akarattal választott hivatásként
Műveltem naiv álmodozóként ott, a katedrán,
hol most is kértek maradásra, baráti szavakkal.
Döntöttem. A közönség tapsol, itt az idő, még
Visszavonulnom nem késő, hogy messze kerüljek
Rongy ripacsoktól, kik hajlongva elém tolakodnak;
Prostituáltjuk az érdem, nem társuk a tehetség.
Hallom, úgy véled, tüskét hordok tenyeremben;
Sértődésem okát kutatod. Oly ostoba volnék,
Hogy ki baráti kezet nyújt, fricskával viszonoznám?
Nem megbántottság, mi emészt, csak a lelkesedéssel
Bánt el a fáradtság, ez törte le régi kedélyem.
Sok tervem van még, de az írás egykori méze
Gyakran vackorrá savanyít, epe-ízt ad a tinta.
Régebben szépet, jót láttam, bárhova néztem,
Most meg a torzóját festem csak tűnt gyönyöröknek.
Itt van a pályázat. Hogy mondjam meg, mi a gondom?
Sokszor bámultam ragyogó lovait Lipicának;
Mily nemesek, okosak, hogy lejtenek ott, a porondon,
Bólogató fejükön strucctollak, s hogyha az ostor
Jelt ád, mind egyszerre dobog kecsesen piruettet.
Lám, testvérük, a zebra, szavannák ostoba vadja
Semmire nem képes, legfeljebb fut, legelészik.
Mozgásában nem gátolja se fal, se kötőfék,
Nincs idomár, aki drága időt, pénzt rá pazarolna.
Én is, tudd, ez utóbbi vagyok: elemem a szabadság; 
Rács-keretek közt nem, vagy csak torzót tudok írni.
Próbálkoztam nálatok új, eleven anyagokkal;
Az volt mindig a válasz: „Sok! Csak egy oldal a kvótád!”
Senki se sütheti rám vádját az egyoldalúságnak,
Hogy lelném helyemet az „egyoldalasok” csapatában?
Hogy bírnám magam ennyi emésztő önfegyelemre?
Vén, süket eb vagyok én már, sípra hogyan reagálnék?
Néha ugathatnékom támad (őrzöm a „házat”).
Sornyi kiszolgált évvel várhatom: el ne csitítson
Gazdám, hisz talpunkat az út egyaránt kisebezte…
Zebra-agyam nem tűr korlátot, bármi kötelmet.
Még a koporsómat sem bízom méretezőkre;
Készítsék csak másnak a díszes por-skatulyákat,
Én a szabad szeleket hívom társnak nagy utamra.
Ejnye, de messzire mentem! Szóval, drága barátom,

Semmi okod ne legyen bármint aggódni miattam!
Készséggel szolgálok, ahogy még bírom erővel,
S míg várnak tőlem valamit, kik a tiszteletükkel
Késztetnek újabb munkára. (Bőven akadnak!)
Mindig üzen pár „balga lapos”, ki „vevő” soraimra;
Főleg a vers keresett, ami nem bagatell ez idő-tájt.
Nem búcsúzom, elköszönök csak: Istenem áldjon,
Téged s mindenkit, ki barátom nálad a lapnál!
Lesz még sok csevelyünk, bízom (vakként) a jövőben,
Csendül még poharunk, nevetésünk, asztali áldás.
Mit bánom, a jövő mint tesz mérlegre a végén!
S hogyha Vadászat-urunk elhuny, mint egykor Atilla,
Holtában magam is követem hű szolga gyanánt majd;
Lábainál lesz nyughelyem, egy hű krónika-szerző
Elfér ott a vadőrök, vérebesek csapatában.
„Hívei”, kik hangoztatták, mire képesek érte, 
Elsomfordálnak, ha az áldozat őket is érné;
Patkányként, bujkálva lesik, hol az új potya-asztal,
Melynél majd belüket repedésig tömhetik ismét,
Nyálas alázattal szolgálva a Mammon urának.
Ily mergás a világ, de te küzdj ügyeink igazáért!
Fegyverül ott a lapod, a Lapunk, bízunk mi tebenned.
Bár nemigen lesz már reneszánsza a tisztes időknek.
Nyugtasson tudatunk: Maderspach, Széchenyi álmát
Munkánkkal megerősítettük, hittel, igazként.
Ők, a nagyok, tovatűnt eleink várnak odaátról.
Egy napon asztalukat felajánlják, ünnepi körbe
Hívnak. Íme, barátom, ezért még érdemes élni.
Jól tudom, untatlak, de bocsáss meg! Tiszta kezemmel
Nyújtom együtt e selejtes, néhány hexametert is. 

Körtefa-tündér

Babrálgatja kamasz szél körtefa könnyű ruháját,
Leskedik itt-ott, minden titkát bírni szeretné.
Elhessenti a csitri, próbálgatja, mi illik:
Ágcombját szorosan zárja s száz karral is óvja
Hajlékony, fiatal testét. Bimbói fakadnak,
S bár ingerli a vágy már, csak kuncog sihederjén.
Izzik a nyár, légszomjtól terhes a zöld, laza köntös,
Mégis válogat ifjak közt rátartin a lányka.
Borzas eső, suta égzengés mind érte vetekszik,
S ő frivolan, susogó kacajával alázza meg őket.
Érett férfi az ősz; ha ölelgeti forgatagában,
Hamvas, drága gyümölcsök ringnak a tánc ütemére.
Bárha szabódik még, ám mindene pírba borult már,
Nyári ruhája lehullt, bódultan dobta a földre,
Pőrén áll, kívánja a szél-fi mohó ölelését.
Csakhogy a hím-türelem sem végtelen, elszakad egyszer;
Sértetten vagy kedveszegetten másfele fordul.
Ostoba ő is, nem veszi észre: a célja közel volt.
Körtefa-tündér, játék vesztese, súlyos a számla:
Törzse kiszáradt, ágai törtek, kérge göcsörtös,
Hajlatait csak a vén kéjenc tél csontkeze járja.
Bár borzadva riad, megadóan tűri a sorsát;
Elherdált tavaszok járnak még néha eszében.
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Szigetvári Krisztián

Képes spanyol építészettörténet – 1.
Az építészet kezdetei 
az Ibériai-félszigeten

(kb. Kr.e. 1400 - Kr.e. 200) 

Minden országnak olyan az építészete, 
amilyen a történelme. Mondhatjuk úgy 
is: az építészet kőbe vésett történelem. 

Különösen igaz ez Spanyolországra, 
melynek a Pireneusoktól a Gibraltá-
ri-szorosig húzódó területét az elmúlt 
három és fél évezredben sokféle nép 
bejárta. Egykori nevét, Ibériát a kelták-
tól kapta (jelentése folyó, az Ebro máig 
őrzi eredetét), a görögök Hesperiának, 
azaz Nyugat Országának nevezték, a 
hispánia elnevezést pedig a punoknak 
köszönheti (Spania a „nyulak földjét” 
jelenti). A rómaiak előtt a legkülönbö-
zőbb preibériai és kelta népek éltek itt 

együtt. Őslakosok az ibérek voltak, akik 
Kr.e. a 16. században jelentek meg elő-
ször a félszigeten. A kelták Kr.e. 1200 
körül kezdtek északról beszivárogni a 
félszigetre. E 700 éven át tartó folya-
mat során nyelvük, kultúrájuk teljesen 
egybeolvadt az ibér őslakosságéval és 

A félsziget korai népességéből a kelták életét mutatja be ez a Spanyol-
ország északnyugati részén lévő castrum. A kör alakban elrendezett 

kunyhók élesen elütnek a délen található ibér települések téglalap alakú 
és sokkal rendezettebb formájától.

létrejött a keltibér 
népesség. 

A földrajzi elneve-
zésekben máig nyo-
mon követhető a kel-
ták európai vándor-
lásának nyoma. elég 
csak arra gondol-
ni, hogy Lengyelor-
szágban és Spanyol-
országban is létezik 
Galícia tartomány. 
Franciaországot ré-
gen Galliának ne-
vezték, ahol ráadá-
sul máig élnek bre-
tonok, a kelta-gael 
nyelvet beszélők egy 
kis közössége. 

Kelta, föníciai, görög és 
pun emlékek

Spanyolország legrégibb építészeti 
emléke a Menorca szigetén található 
Els Tudens tömegsír, ami Kr.e. 1400 
körül keletkezhetett. Ez az ún. naveta 
(kőkunyhó) téglalap alaprajzú, szénaka-
zal alakú építmény, belül kamrákkal. A 
bronzkori építményben több mint száz 
emberi csontvázra bukkantak.

Spanyolország egyes helyein máig 
láthatóak kelta épületmaradványok. 
Galícia tartományban, Spanyolország 
legnyugatibb pontján található a San-
ta Tecla csúcs, egy feltárt és restaurált 
kelta faluval. Jól megfigyelhető a sű-
rűn egymás mellé épített kör alaprajzú 
házak rajzolata, amely igen fontos jel-

legzetessége a kelta építkezésnek. az 
Ibériai-félszigeten a föníciaiak voltak 
az első városalapítók. Kr.e. 1100 körül 
teremtették meg a mai Cádiz (Gádes) 
és Málaga (Málaka) alapjait. Kolonizá-
ciós tevékenységük egy keskeny sávra 
korlátozódott a félsziget déli részén és 
elérték még Ibiza szigetét is. A görögök 
Kr.e. 700 körül építették meg északke-
leten Emporiont (mai Ampurias), majd 
rövidesen megérkeztek a punok, akik 
Barcelona és Cartagena (egykor Cart-
hago Nova) alapítói lettek. Hamilkar 
Barkas Barcelonát, hasdrubal pedig 
Carthago Novát alapította meg Kr.e. 
228-ban. 

A föníciaiak, görögök és punok épí-
tészetéből kevés emlék maradt fenn, 
mert mindenütt római városok települ-
tek rájuk. 

(folytatjuk)

Az Els Tudens naveta vagy tömegsír Menorcán a legrégibb, 
még létező építészeti műemlék Spanyolországban

Kelta ház

Jelentősebb, a rómaiak előtti törzsek
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 65.
Negyedik utazás (11. rész)

Fogaras

Neve a magyar „fogor” (fogoly) ma-
dárnévből vagy a „Fogor” székely csa-
ládnévből származik. Az 1200-as évek 
elejétől királyi birtok. Első várát 1310-
ben Apor, erdélyi vajda fából építtette. 
Közel 300 évig állt ez a „menedékerőd”, 
amely különösebb védelmet nem bizto-
sított a sík vidéken. Nagy Lajos király 
1369-ben a környéket Vlad havasalföldi 
vajdának adta hűbérbe, és „Fogaras her-
cege” címmel is felruházta. 1464-ig a 
havasalföldi vajdák birtokolták. Ebben 
az évben Mátyás király a várat a későb-
bi erdélyi vajdának, Geréb Jánosnak 
adományozta. A környéket 1472-ben a 
szászok kapták meg, majd Corvin Já-
nos, később Bornemissza János, budai 
várnagy. A XV. század végére a fogarasi 
uradalomhoz  64 falu tartozott.

1531-ben Majláth 
István lett a vár birto-
kosa. Ő volt az, aki a 
favár helyére kőből és 
téglából rakott fallal, 
vizesárokkal körített, 
4 sarokbástyás erő-
döt építtetett. Erdély 
egyik legnehezebben 
bevehető várát alakí-
totta ki. 

a vár szabálytalan 
négyzet alakú, 6 mé-
ter magas falakkal. 
Sarkain 4 romboid-
alakú, 10-12 méter magas bástya áll. Az 
Olt vizét vezették körbe falai alá, 50-70 
méteres vizesárokban.

A XVI. század végén Báthory Zsig-
mond a feleségének, Mária Kriszti-
na főhercegnőnek ajándékozta.  Ettől 

kezdve a vár az erdélyi 
fejedelmek feleségének 
birtoka volt. A főherceg-
nő megkezdte a belső, fő 
épület reneszánsz kastély-
lyá alakítását. 

A vár fénykorát Beth-
len Gábor fejedelemsége 
alatt élte. ekkor kapta re-
neszánsz stílusát, mely-
ből máig megmaradtak a 
palota ablakainak kőből 
faragott keretei. (1623) 

Az udvari folyosó egyik ajtaja felett a 
Bethlen-család címere – a nyílvesszővel 
átlőtt 2 hattyú – is a nagy fejedelemre 
emlékeztet.  

A kétemeletes, árkádos kastély jelentős 
események színhelye volt: Apafi Mihály 
idején Fogaras volt az erdélyi fejedelem-
ség központja. Több országgyűlést tar-
tottak a „dieta” teremben. A fejedelem a 
kastélyban halt meg 1690-ben.

Ezután a vár a Habsburgok tulajdo-
nába került. Sokáig laktanyaként hasz-
nálták. 1874-től állami tulajdon. A kom-
munista időkben 1960-ig börtön volt. 
a reneszánsz ablakkeretek mellett ma 
is látszanak a vasrácsok felerősítésére 
szolgált lyukak. Ma művelődési köz-
pont és múzeum.

(A szerző felvételei)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir-
det az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” program 
művészeti igazgatói állásának betöltésére. A művészeti igaz-
gató elsődleges feladata, hogy biztosítsa az EKF program 
szakmai minőségét, tematikai koherenciáját. Jelenítse meg 
az „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010” projektet a 
külvilág felé, arculatot adva a programnak.

A megbízás betöltésének feltételei: felsőfokú végzettség; 
magas szintű, tárgyalóképes angolnyelv-tudás; a Pécs2010-
programhoz hasonló, annak európai volumenét legalább 
megközelítő nemzetközi művészeti-kulturális programszer-
vezési tapasztalat; „A határtalan város” című pécsi pályázati 
koncepció ismerete; széles körű tájékozottság több művé-

Pécs2010: Pályázat a művészeti igazgatói poszt 
betöltésére

szeti ágban; büntetlen előélet. A pályázat tartalmi elemei és 
a részletes pályázati kiírás megtalálható a www.pecs2010.
hu honlapon.

A pályázat beadásának határideje és helye: a pályázatot 
zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként magyar és 
angol nyelven 2006. szeptember 8. napjáig (postára adás 
dátuma) 8-8 példányban kell benyújtani a következő címre: 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Kunszt Márta 
alpolgármester, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2006. szeptember 30.
További információ kérhető az info@pecs2010.hu e-mail 

címen. „A határtalan város” című pályázati koncepció meg-
tekinthető a www.pecs2010.hu honlapon.
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Új könyvsorozat indult útjára a Me-
csek állatvilágáról Fazekas Imre szer-
kesztésében. Az első kötet B/5-ös for-
mátumban, 376 oldalon, angol és német 
nyelvű összefoglalókkal, szövegközi 
ábrákkal, térképekkel, színes kemény-
fedelű kötésben jelent meg. Tizenkilenc 

kutató − Fazekas Imre, Vargha Béla, 
Farkas Sándor, Vilisics Ferenc, Tóth 
Sándor, Sziráki György, Tallósi Béla, 
Szél Győző, Purger Jenő, Merkl Ottó, 
Sár József, György Zoltán, Kovács Ti-
bor, Hegyessy Gábor, Ábrahám Leven-
te, Józan Zsolt, Sallai Zoltán, Bankovics 
Attila, Szatyor Miklós − 3420 állatfaj 
faunisztikai, ökológiai, állatföldrajzi 
és természetvédelmi adatait közli. Kö-
zülük 12 faj új Magyarországon, 33 
pedig korábban ismeretlen volt a Me-
csekből, 365 faj védett illetve fokozot-
tan védett.

Részlet az előszóból: „A kötet meg-
jelenése tudománytörténeti jelentőségű, 
hiszen még soha nem jelent meg ilyen 
átfogó bemutatás Magyarország »medi-
terrán szigeteként« számon tartott Me-
csek faunájáról. Egy szintetizáló, mo-
nografikus faunamunka összeállítására 
és közzétételére az ezredforduló tájékán 
merült fel az igény. Jelen tanulmány-

kötet szerzői egyetemek, főiskolák, 
nemzeti parkok, múzeumok és más in-
tézmények tanárai, tudós munkatársai, 
a Mecsek megismerésének elkötelezett 
hívei. Az elért eredmények azt a tényt 
erősítik meg az olvasóban, hogy a Me-
csek faunája rendkívül változatos, s 
állatföldrajzi kapcsolatai a Kárpát-me-
dencében egyedülállóan szerteágazóak. 
Az ábrákkal, térképekkel, fényképekkel 
gazdagon illusztrált kötet a tudományos 
igényesség mellett a közérthetőségre is 
törekszik, annak ellenére, hogy a célzott 
olvasók elsősorban a tudomány képvi-
selői, a környezet- és  természetvédelem 
szakemberei valamint a tudományos 
pályára most készülő főiskolások, egye-
temisták. A kötet szerkesztése, a tanul-
mányok felépítése a klasszikus hazai és 
közép-európai hagyományokat követi. 
A könyv hazai és külföldi sikere így 
biztosított…” (Tasnádi Péter, a Baranya 
Megyei Önkormányzat alelnöke)

A könyvet a regiografo@hu.inter.net 
címen lehet megrendelni. Ára: 3500 Ft 
(önköltségi ár!) + postaköltség.

A tartalomból: Tudománytörténet, 
Tradigrada − Medveállatkák; Isopoda − 
Ászkarákok; Odonata − Szitakötők; Pso-
coptera − Fatetű-alakúak; Coleoptera − 
Bogarak; Neuroptera − Recésszárnyúak; 
Hymenoptera − Hártyásszárnyúak; Lepi-
doptera − Lepkék; Pisces − Halak; Aves 
− Madarak; Mammalia – Emlősök.

A sorozat következő kötete 2007-
ben jelenik meg, már megkezdődtek a 
szerkesztési munkálatok. A következő 
gazdaságilag és természetvédelmileg 
fontos állatcsoportok kerülnek feldol-
gozásra: sáskák, szöcskék; legyek, szú-
nyogok; levélbogarak; molylepkék; pó-
kok; békák; gyíkok; kígyók.

Szarvas István

Bíró-ügyvéd 
csúcstalálkozó
A köze lmúl tban 

Lomnici. Zoltán, a 
Legfelsőbb Bíróság 
elnöke és Bánáti János, 
a Magyar Ügyvédi Ka-
mara elnöke együttmű-
ködési megállapodást 
írt alá a sajtó képviselői előtt. Az alá-
írók elmondták, ennek az a célja, hogy 
mivel az Európai Unió tagjává vált ha-
zánk, fontos a jogállami normák és az 
igazságszolgáltatási tevékenység szak-
szerűbb érvényesülése.

Az aláírás után lapunk a következő-
ket kérdezte az Ügyvédi Kamara elnö-
kétől.

Elnök Úr! Sólyom László köztársasági 
elnök úr szerint az ügyvédekből több-
nek kellene bíróvá válnia. Mi erről az 
ön álláspontja?

Magyarországon a kontinentális gya-
korlat szerint a bírákat kinevezik, úgy 
gondolom, hogy ez is hozzájárul ehhez. 
Természetesen nem lenne rossz, ha a 
kiváló ügyvédek közül többen válasz-
tanák ezt a hivatást.

Lomnici Zoltán hoz-
zátette: az 1990-es 
években, amikor �000 
bíróra emelkedett a 
létszám, a bíróságon 
kívülről kerültek be 
mintegy 40%-ban, 
köztük ügyvédek is. 
Az elmúlt években 
is kerülnek be ügyvédek. Nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy egy jól 
kereső ügyvédnek nem biztos, hogy 
megéri, hogy bíró legyen − tette hozzá 
a közjogi méltóság.

A Mecsek állatvilága

Bánáti János

Lomnici Zoltán
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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 06/30-271-9446 telefonszámokon

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

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

Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág

a magyar kulturális élet idei nagy 
lehetősége Bartók Béla születése 125. 
évfordulójának megünneplése. A Ma-
gyar Posta bélyegkiadással kapcsolódik 
a rendezvényekhez.

Bartók Béláról nem először jelent 
meg magyar bélyeg 2006. június 8-án. 
Először 1953-ban, magyar zeneszer-
zőket bemutató bélyegsorozat egyik 
címletén, aztán halála 10. évfordulója 
alkalmából 1955-ben a XXVIII. bélyeg-
napon, majd 1971-ben születése 90., 
1981-ben 100. évfordulójára kiadott 
bélyegen láthatjuk. A jelen kiadást ki-
emeli, hogy államközi megállapodás 
keretében történt, a magyar Posta és a 
román ROMFILATELI együttműködé-
sével „Jeles zeneszerzők” elnevezésű 
bélyegpárral: az egyiken Bartók Béla, 
a másikon George Enescu hegedűmű-
vész, zeneszerző, karmester portréjával. 
(Mindketten 1881-ben születtek, Bar-
tók Nagyszentmiklóson – Sinnicolau 
Mare –, Enescu Liveniben.)

A fenti bélyegek tervezőgárdája is je-
les művészek köréből való. Nagy Zol-
tán Munkácsy-díjas művész, a Pénz-
jegynyomda művészeti igazgatója az 
alkotója az 1953-as és az 1971-es bé-
lyegeknek. Két eltérő felfogásban ábrá-
zolt portré. Az előbbi inkább Légrády 
Sándorra jellemző: a fő motívumként 
szereplő Bartók-portré hátterében a Fá-
ból faragott királyfi egy jelenete látszik; 
az utóbbi remekbe készült, klasszikus 
szépségű Bartók-portré. Bélyegkiadá-
sunk fintora, hogy a magyar rézmet-
szés kimagasló jelentőségű személyi-
ségének e bélyegei nem réznyomással, 
hanem mély-, illetve ofszetnyomással 
készültek. (A Bartók-portrét egyébként 
elkészítette rézmetszetű változatban is, 

s ezt élete egyik fő művének tekintette 
Nagy Zoltán.)

A nagy zeneszerző halálának 10. év-
fordulójára kiadott bélyeg Légrády Sán-
dor tervezésében készült, két különböző 
értékjelöléssel, valamint eltérő színek-
ben, a bélyegnapra szelvényesen is. a 
Bartók-portré a szelvénnyel válik tartal-
mában teljessé. A jobbról elhelyezkedő 
szelvényen zongorafedél, hangjegysor, 
stilizált virág szerepel; a szelvénytől 
balra bensőséges, lírai megfogalmazás-
sal mintegy a zongorája mellől közönsé-
gére kitekintő Bartók Béla néz mélyen 
szemünkbe, tudatunkba idézve Illyés 
Gyula Bartók c. versét is.

A más-más megfogalmazás érvénye-
sül az 1981-ben megjelentetett Bartók-
blokk esetében is. A tervező Kass Jánost 
nem a portré érdekelte elsősorban, ha-
nem az életmű. Így kerülhetett az általa 
tervezett blokk egyik, „portré” bélyegé-
re Ferenczy Béni rajza Bartók Béláról, a 
másikra az őt ihlető Bartók-mű: a Can-

tata profána grafikai megfogalmazása. 
Kass – mint maga mondta – elsősorban 
vonalban gondolkodik, nem illusztrál; 
általános emberi problémák hordozói 
a grafikái.

A 2006. június 8-án kiadott, Berky Pé-
ter tervezte sorozat bélyegképein Bar-
tók és Enescu portréja a főmotívum, 
mellékmotívumként aláírásuk, kotta-
részlet, munkásságukra jellemző tár-
gyak, nevezetesen a népzenekutatásra, 
felvételre használt fonográf, illetve he-
gedű láthatók. (Tervezésben, grafikai 
megoldásban nem ad többet e sorozat 
az 1950-es évek megoldásainál, s zava-
róan hat a portrékra írt névérték.)

E magyar-román közös bélyegkiadás-
ra emléklap is készült, melyen mind a 
magyar, mind a román bélyegek szere-
pelnek alkalmi lebélyegzéssel.
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Fiatalok oldala

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

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

Szilovics Szilvia

ősi rítus
Herman Veronika

A gyümölcsök visszavágnak
Egy téli éjszaka nagy csöndjében, a havas táj leple alatt, 

valami készült. A Szabóék pincéjében, a fekete éj sötétjé-
ben, valami bizony készült! A lekvárok mind gyűléseztek, 
a befőttek is mind ráértek, mikor is a vén szilvapálinka így 
szólt: „Nem tűrhetjük ezt tovább! Hát ennek már sosem lesz 
vége? Ha így folytatja Szabó Benő az evést, a tél végére mind 
odaveszünk!” A bölcs szilvapálinka jól tudta, mi lesz a do-
log vége, elvégre ő már itt van vagy tizenkét éve. A Szabóék 
legkisebb fia, Benő, az átkozott finnyásbelű felzabálja őket, 
egyiket a másik után. Valamit tenni kellett. Eljött a cselek-
vés, a nemet mondás, a visszavágás ideje! „Már csak rá kéne 
vennem ezeket az aszott fejű barackokat, hogy közreműköd-
jenek!” – gondolkodott a „Fütyülős”, merthogy őt minden-
ki csak így hívta. „Esetleg mindenki színlelhetne poshadást. 
Vagy egyenesen mérgezzük meg Benőt!”

Ahogy beköszöntött a vasárnap reggel, az indulatok ismét a 
tetőfokra hágtak. Vasárnaponként ugyanis Szabóék vendége-
ket vártak. Ha itt lesz a Kovács kislány, és megint áthívják a 
nagymamát, ebédig legalább hárman odavesznek! És a szil-
vákból már alig maradt. A körték is csúnyán fogyóban voltak. 
A barackok meg…, na azokért nem volt kár!

„Na, Józsi, ezt nézd meg! A mi kis vasgyúrónk jól teljesít az 
idén. Pedig az anyja most kétszer annyit tett el szilvából! Ja 
igen, amiért leküldött az asszony. Ma megbontjuk a páleszt! 
Ezt még nagyapám főzte be, ma 12 éve! Benőke is éppen 12, 
megvan az alkalom!”

Ez nem várt fordulat volt a Szabó pincében. Azt az üveg 
szilvapálinkát úgy kezelték, mint egy szentet. Ő volt a min-
denkori lakó. Látta a körték tavalyi pusztulását, a nagy egér-
járást, sőt akkor is itt volt, amikor a barackok sorban meg-
buggyantak. És most ő a következő!

„Sanyikám, mielőtt leülünk inni, mutasd már meg a műhe-
lyedet. Minden vasárnap itt vagyunk, de oda még sose hívtál. 
Hadd lássam, hol készülnek a híres Szabó hokedlik!”

Ahogy a két kisiparos távozott, felbolydult a spájz. Minden-
ki sajnálkozott, kiabált, fejvesztve meditált. „Sorstársaim!” 
– szólalt fel a haldokló. – „Leszedtek a fáról, kimagoztak, zárt 
edényben félig megrohasztottak, pároltak, érleltek és mikor 
ilyen szép kort megérek, akkor isznak meg? Hát belőlem nem 
lesz részeg egyik Szabó sem!” – s ezzel a végszóval a mélybe 
vetette magát a legmagasabb polcról!

Az események alapjaiban változtatták meg a spájz életét. 
Szabó, a kisiparos, magából kikelve takarította, majd rendezte 
át a fél pincét. A barackok egy polccal lejjebb, míg a szilvák 
egy polccal feljebb költöztek. A fütyülős helyét egy üveg bor 
foglalta el. Ő alig várta, hogy nyaralni vigyék a felső szint-
re Szabóék… Neki már nem volt, aki elmondja, hogyan lett 
öngyilkos a tizenkét éves szilvapálinka.

Lombos akácok nehéz illata
párolog a derengő erdőszélen.
A fák leveleit szél simogatja
csendesen a dunántúli vidéken.

Két árnyat rajzol meg a hajnal pírja:
vadász néz farkasszemet egy őzbakkal.
Az ifjú míves íját alig bírja.
Talpa alatt megzizzen a friss avar.

Apró gyöngyök fénylenek a homlokán,
s szemébe szökik egy verejtékcsepp.
a vad meg sem mozdul, csak áll tétován,
hiszen a fűben nem lelhet menedéket.

Kettőjük szíve mind hevesebben ver…
Feszül az íj húrja, hasít a nyíl.
a vadász mélyet lélegez, nagyot nyel.
Vége. Az őz menekülni már nem bír.

Várnagyi Márta

Estfüst
Van valaki, van valaki
Máshol s bennem él.
Denevérszárnyú kattogás
Mely alkonyi lelket mér.
Piros dereng a szürkén át
És megfeszül néhány laza kötél,
Házak közti kézlökés.
Flörtölő bimbó az utcába vész.
Jázmin szűzen szendereg, 
Altatja zümmögő lámpa.
Ajkak közti szűkölés
Jaj, ó jaj de szűk e prés.
És mindenhol,
és szerteszét
Van egy ajakközti apró rés.
Ablakszélen kemény könyök.
Lágy esésű függönyök.
Figyelj néhány házat.
Egy ember hogy mélázgat:
Cigije elaludt és már talán fázhat.
emlékek kalandoznak a kerék
S a macska közt.
Befurakszik egy válltömés
Parfüm illatú ölelés…
Néz valaki, néz valamit:
Mégse látja szépnek.
Meddig szárnyal, hol talál
a füst utat a föld felé az Égnek?
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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 Stan Burns gondolata szeptember 1-ig, a szerkesztőség címére  

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

A júniusi számunk rejtvényének megfejtése: „A nőknek megvan az a képességük, 
hogy egyetlen szempillantás alatt mindent meglássanak.” (Balzac gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül Galbicsek Károlyné (5600 Békéscsaba, Degré u.) 
olvasónk nyerte meg a Magyar Turizmus kártyát.

DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

1

2 3

Stan Burns 
gondolata

Kézzel 
hajtott 

fúrógép

Izomkötő

Mindenre 
kiterjedő

Egyik 
szülő

Elmekór 
köznyelv.

Tóparti 
növény
Kéttagú 
betűnk

Űrmanó

Fél giga

Mézgás 
rajzfilm
figura
Leigáz

Fás, bokr. 
park

Előtagk. 
kettős

Gabona
nyaláb

Igekötő

Fejetlen 
dac

Kutyus 
gondozója
Felesége 

van

Biz. össze
get előre 

ajánl
Belga aj.

Feltéve Nemes
fém

Lantán vj. Kötőszó
Vasi für
dőhely

Kén vj.

Páratlanul 
elvesz

Szobrot 
felavat

Lábbeli 
belső
Japán 

motorm.

Datál
Végtele

nül 
bezeng

Kétjegyű 
betűnk

Fagylalt
evés

Labda
játékos
Lóvont. 
vasút

Virágpor
fogó

Értelmetl. 
dolog

Üres kép

Rövid 
üveg

Szántóesz
köz része

Páratlan 
Ják

Haszonál
lat jelzője

Ajánlott
jel

Azonos 
mghgk

Mese 
belső

Áru 
gazdára 

talál

Olasz aj.

Vízgyűjtő 
a tetőn
Deres 
fejű

Pille

50

Végtelen 
lemond
Regény
tár volt

Forró 
pára

Fél Anna

Áramlás
szabályzó 
szerkezet

Űrmanó

Földet 
forgatna

Évszak

Üres tan

Életed 
fele

Páros 
szél

Vércsa
tornája

6

Világos 
szín

Kicsinyítő 
képző

Könyör
gés

Igaz
mondó

Kerti 
munka

Kérdő
szócska

Létezni

Elektron
…sav 

fehérje
építő

AAAA

Rock 
zenekar

Rossz a 
retek
Alá 

keverve

Feltéve

Csigafajta

Rám 
sötétedik, 
három szó

Tagadó
szó

Össze
visszaság

Az olta
lom
Lap

terjesztő

500

RY

Amper r.

Más né
ven id.

Végtelen 
nahát
Kertet 

megművel

Moder
nizál

Név 
nélkül r.

Szökkenni

Halat be
vagdos

Nyári 
hónapba 

való
Névelő

Fagyit 
evé

Röv. Pécsi 
Tud.egy.

Kén vj.

… István 
humorista

Római 
pénzecske

Páros 
kőfal

Dehogy

Rövid 
telefon

Gége fele

Keverve 
tör

Olasz 
folyó

Labdát 
megfog

Osztrák 
aj.

Inga fele

Ijedező

Igerag

Szemlélő

Tovagurít

Lett 
keverve

… Hacsa
turján
Pópa 
fele

49

Matema
tikai rész

terület
Kavicsos

Borít

Indokod

Fejetlen 
mise

Szófoga
datlan

Részes 
rag

Farolnék

Zömmel 
verzió

Időmérő

Kálium 
vj.

Sugár 
jele

Júda fia

Hajlék
talan
Latin 
csont

Farmer
márka

Hőmenny. 
egysége

Arab 
állam

Nitrogén

Diáktalál
kozó volt

Fél olló

Magot 
hint

Üres bor

Textil
növény

Saját 
kezűleg

Varga 
Péter

Helyhat. 
rag

Setten
kedik

Igekötő

Baba 
fele

Tréfás 
szeszesit.

Rövid 
üveg

Fél redő

Y

Fazont 
elront

Ü

Gondol
kodó 
lény

Övezet
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Woody Allen gondolata szeptember 1-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 

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

A júniusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„Mit ér a tanács ott, ahol összevész a gonoszság és a józan ész.” (Shakespeare gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Somogyi Petra (7759 Lánycsók, Kossuth u.) olvasónk nyerte.

VARÁZSKÉP – 213.
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 szeptember 1-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 
elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.

A júniusi számunk varázsképén a juhászt és a pulit megtalálók közül
SCHMIDT PÉTER (7624 Pécs, Kodály u.) olvasónk 

nyerte az 50 szelet csokoládét.

Mi az, amit
a vadász megkívánt?
A kis emberszabású
Páviánt!

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNyI PIROSKA
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Woody Allen 
gondolata

Előre 
gyártott 
épület
elem

Bács mi 
állóvíz

Meggyő
ződése

Tribün

Igekötő
Kockáza
ti pénz
összeg

Diplomás 
rövidítés

Régies 
élelem
Gépjár
mű röv.

Mezei 
virág

Névelő
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szakasz
Időmé
rők id.

Mélyre ir. 
tagadás
Szabás
minták

Egyházi 
rang

Esküvő 
kezdete

Folyószél

Igekötő

Utolsó 
betűnk
Parányi 

részecske

Konyha
kerti 

növény

Válasz

Terel 
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Bandi András

Pécsett, szabadtéren
Pécs belvárosa, ilyenkor, nyáron, leg-

inkább egy felbolygatott hangyabolyhoz 
hasonlítható. Műsorok, rendezvények, 
kiállítások sorjáznak sűrűn, egymás után. 
Bár néha egy-egy közülük országossá, 
sőt nemzetközivé növi ki magát − ezáltal 
jogosan vívva ki a közönség kegyeit −, 
rövid időn belül kiderül, hogy például a 
POSZt után is van élet.

Alig csengtek le a színháztalálkozó 
utolsó akkordjai, szinte rögtön, jól idő-
zítve elkezdődtek a Pécsi Szabadtéri Já-
tékok, és amikor ezeket a sorokat írom, 
még bőven folynak három színhelyen. És 
a pécsi közönség hálás, hiszen a nem túl 
zsebbevágó belépők mellett 16 előadás-
ból szemezgethet. Ezekből válogattam 
én is egy párat. 

a szezont immár rendszeresen tám 
László diaporámaestje nyitja. A pécsi 
fotóművész (aki egyébként kollégánk e 
lapnál) nyugodtan kiírhatná a cégtáblá-
jára a rodolfói mondást: „Csak a kezem 
figyeljék. Csalok.”

A több évtizedes fotós és audiovizuális 
múlt olyan rutinnal gazdagodott, aminek 
a mindig megújuló, de sohasem megis-
mételhető „pillanatműfaj” művelője azt 
tesz a nézővel, amihez kedve van. Pécsi 

„Játszd újra élet,
játszd újra azt, hogy még élek.
Játszd azt, hogy még nincsen vége,
Tegyünk úgy, mintha nem vennénk
észre.”

Csak pár hete történt volna az alábbi 
beszélgetés? Laci mondta, egyszer bizto-
san benne leszek az újságban. Megírtam 
saját nekrológomat. Mutasd meg! – kér-
tem. Nem, mondta, majd elolvashatod az 
újságban. Akkor még nem tudtam, hogy 
milyen hamar sor kerül a fenti Nekrológ 
elolvasására. Lengyel Szabó Laci – ama-
tőr pécsi költőbarátomtól. 

Már a megismerkedésünk sem volt 
mindennapi. Egy közös ismerősnél, neki 
egykori iskolatársánál látta meg néhány 
versemet, felkeltettem figyelmét, telefon-
számot kért. Többször hívott azután, de 
soha nem talált otthon. Üzentem neki, 
vegye fel a kapcsolatot a Barátok Vers-
lista (internetes írótársaság) vezetőjével, 
felírtam a barátjának ezt a telefonszámot 
is. Őt hívta, úgy alakult én vettem fel a te-
lefont Badacsonyban. Pécsett nem tudott 
elérni, ott igen. Így beszéltünk meg egy 
személyes találkozót. Attól kezdve rend-
szeresen tartottuk a kapcsolatot. hetente 
egyszer péntekenként jött hozzám, 4 óra 
után. Általában 7-ig maradt, de többször 
előfordult, hogy úgy belefeledkeztünk 
a beszélgetésbe, hogy majdnem 8 lett, 
amikor észrevettük az idő múlását. Ké-
szítettem valamilyen gyógyteából egy 
kannával, mézzel és citrommal, sütöttem 
valamilyen sütit. Ő is sütött, leginkább 
pogácsát. Kis aktatáskával járt, abban 
rejtegetett verset, kertjében termesztett 
gyógyteát, gyümölcsöt, érdekes fotókat, 
cikkeket, mikor mit. Leültünk és beszél-
tünk és beszéltünk. Néha hozott egy-egy 
új verset, én olvastam el először, néha 
javítást javasoltam, aminek úgy örült, 
mint egy gyermek! Remélem, hogy bol-
dog volt ezekben az órákban. Nem volt 
számomra férfi és én nem voltam számá-
ra nő − emberek voltunk, alkotó-társak. 
Később ő mutatott be két pécsi amatőr író 
társaságnak, Tollforgatók Egyesületének, 
Amatőr Írók Szövetségének. Július 13-án 
temették, 61 évesen. Jó ember volt.

utcákon sétáltatja, a természetbe csábít-
ja, nevetteti vagy megríkatja, repülőbe 
ülteti, és felülről is bemutatja a várost 
és környékét. És teszi mindezt kis in-
termezzókkal megszakítva, amikor egy 
fiatalokból verbuvált együttes (TUAR), 
vagy épp egy feltörekvő fiatal természet-
fotós (Horváth Csaba) kap lehetőséget a 
bemutatkozásra. 

Másik műfaj, újabb élmények: 6 külföl-
di és 5 magyar néptáncegyüttes gálaestje 
a Káptalan utcai Szabadtéri színpadon. 
Sajnos az időjárás ez alkalommal nem 
volt kegyes a körönséghez és előadókhoz. 
Háromszor is „beleesett” a műsorba, de 
ettől függetlenül, azt mondhatom, hogy a 
felvonultatott színpompás előadások bő-
ven kárpótolták, a néha ázó, közönséget. 
A balkáni tüzes táncok, a török keleties 
lejtések, a spanyol előkelő mozdulatsorok 
szépen ötvöződtek a magyar néptánc sok-
színűségével. Műkedvelő és szakember 
bizonyára egyaránt megtalálta a számára 
legkedvesebb pillanatot. 

És a műsor tovább folytatódik. Szín-
házi, bábszínházi előadásokkal, blues és 
jazz fesztivállal, képzőművészeti kísérő-
programokkal, a pécsi és a Pécsre látogató 
közönség nagy örömére.

Fuchs Izabella

Búcsú
Lengyel Szabó László 
alkotótárs emlékére
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Becskereki László 

Sasnak körme között
Gyerekkoromban nem volt ritka az 

olyan alföldi parasztház, ahol a 48-as 
hősök, vagy II. Rákóczi Ferenc bekere-
tezett portréja díszelgett a falon. Hogy 
olvastak-e valaha egyetlen könyvet is 
ezek az emberek – a Kincses Kalendá-
riumon kívül – azt nem tudom, de tény, 
hogy jól ismerték a történelmi legendá-
kat, és ahogy azt ko-
rábban ők is kapták, 
szívesen meséltek a 
régi időkről. Így hal-
lottam én is először 
a kurucokról, Rákó-
cziról, Thökölyről, 
Zrínyi Ilonáról, de 
még Cinka Panná-
ról is.

Talán nem csoda, hogy ezek után kü-
lönös érdeklődéssel vettem kézbe Pas-
suth László − évtizedek után − újra ki-
adott regényét, amelynek címe: Sasnak 
körme között. 

Az események az 1660-as években 
kezdődnek, a szigetvári hős leszárma-
zottainak családjában, ahol az 1643-ban 
született Zrínyi Ilona neveltetésében 
a hazaszeret, és a politizálás lány lé-
tére is jelentős szerepet játszott. Szé-
les látókörű, talpraesett teremtés volt, 
akinek felhőtlen ifjúsága akkoriban 
ért véget, amikor nagybátyját, Zrínyi 
Miklóst egy vadkan halálra sebezte, 
majd a szervezkedéssel vádolt apját, 
Zrínyi Pétert az osztrákok lefejezték. 
Ilona ebben az időben ment feleségül 
I. Rákóczi Ferenchez, elkerülve ott-
honról a Felvidékre, a hatalmas Rákó-
czi birtokra, ahol hamarosan két gyer-
meke született, Julianna és Ferenc. 
Miután férje fiatalon elhunyt, gyer-
mekei révén a fiatal özvegy lett a ha-
talmas terület ura. Munkács várába 
költözött, ami akkoriban az egyet-
len része volt az országnak, amit a 
török nem tartott megszállva, és az 
osztrákok sem kaparintottak meg. 
A gondok akkor kezdtek sűrűsödni, 
amikor − évek múlva − újra férjhez 
ment, egy Bécsben lázadónak tartott 
fiatal magyar grófhoz, Thököly Imré-
hez. A császár, kimutatva bizalmatlan-
ságát, Munkács várába is osztrák csa-
patokat akart küldeni, de Zrínyi Ilona 

Budapest, Petőfi Csarnok – 
2006. június 23.

Az előzetes vára-
kozásaimmal ellen-
tétben nem a szabad-
téri színpadon zajlott 
a koncert. Jegyzem 
meg, a rajongók óri-
ási szerencséjére, mivel időközben ak-
kora eső zúdult a Petőfi Csarnokra és 
környékére, hogy nem csak a nézők, de 
a zenekarok is térdig tocsogtak volna a 
pocsolyákban.

A teremben foghíjas közönség előtt 
kezdett játszani a magyar Flop zenekar, 
akik érzelemdús, gitárgazdag, kissé a 
grunge stílusban fogant muzsikájukkal 
nagyon megérintették a közönséget. 
Győztek is hálálkodni a lelkes fogadta-
tás miatt, merthogy „nem ezt várták”.

Negyed tízkor lépett 
színpadra a Sisters Of 
Mercy három tagja. A ko-
pasz énekest balról egy 
göndör, jobb-
ról egy tara-

jos gitáros fogta közre és ez-
zel a felállással vezették fel 
a számomra többé-kevésbé 
már ismert dalaikat.

Szenzációsan komponált fényekkel 
keretezték hangjátékukat, a lemezeken 
hallható női éneket a két gitáros ma-
gasabb fekvésű vokálokkal pótolta. A 
billentyű és a dob gépről jött, hiszen a 
lemezeken sincs ez másként. Ilyen tí-
pusú, a diszkó- és a rockhangzást ke-
resztező koncerten sosem jártam még! 
Mindenképpen emlékezetes este marad, 
mert az olyan közönség-énekeltetős da-
lokkal, mint a Temple Of Love, a Vision 
Thing, vagy a Mother Russia a Sisters 
Of Mercy nem csupán a rockzenét sze-
rető közönséget hódította meg, hanem a 
lágyabb muzsikák kedvelőinek szívébe 
is belopta magát. 

Jellemző, hogy a válogatásalbum szá-
mait fogadta a legnagyobb lelkesedés, én 
viszont a Paradise Lost által feldolgozott 
Walk Away-t hiányoltam kissé a reperto-
árból. Ezen cikk írása közben fenti dalt 
hallgatom, hogy pótoljam a hiányt.

SZIGETVÁRI KRISZTIÁN

ezt a kérést elutasította. az osztrákok 
bosszúból három évig szorongatták, 
ostromolták a várat, minden eredmény 
nélkül. Végül gyermekeit féltve, és en-
gedve a hazug, áruló szónak, a békés 
elvonulás fejében átadta a várat. Mun-
kácsról azonnal Bécsbe vittek, ahol 
elszakították gyermekeitől, és éveken 
át egy kolostorban tartották fogva. 
Közben Thököly Imre újra és újra 
szembe került a császári csapatok-
kal, és az egyik csatában foglyul ejtett 
egy osztrák tábornokot, akiért cseré-
be szabadon engedték Zrínyi Ilonát.  
Ettől kezdve még tizenkét évig éltek 
együtt, háborúskodásban, bujdosás-
ban, kitartva egymás mellett jóban-
rosszban. Végül, amikor a szultán 
békét kötött a császárral, és már ígé-
reteiben sem támogatta Thököly csa-
patait, nem maradt más választásuk, 
kénytelenek voltak száműzöttként Tö-
rökországban leélni hátralévő éveiket.  
Zrínyi Ilona 1703-ban halt meg, ab-
ban az évben, amikor fia, II. Rákó-
czi Ferenc, akit gyermekkora óta 
nem láthatott, de akiről a hírek rend-
re eljutottak hozzá, kirobbantot-
ta a Felvidéken a szabadságharcot.  
Ez csak a rövid vázlat, maga a történet 
ennél sokkal színesebb, fordulatosabb. 
Egy valóban példaértékű, nagyszerű 
jellemet ismerhetünk meg Zrínyi Ilo-
nában. Megnyerő külsejű, a szegé-
nyeket támogató, bölcsen gondolko-
zó, hazáját szerető ember, aki a hosz-
szú ostromévek, majd fogsága idején 
is reménykedve várta és küldte a titkos 
üzeneteket férjétől, akit igaz hűséggel 
szeretett, és aki mellett a végsőkig ki-
tartott, bár tudta, hogy jólétben élhet-
ne, ha behódolna a császári udvarnak. 
Passuth László minden regénye igazán 
olvasmányos, így nem meglepő, hogy 
ezt sem lehet letenni, olyan érdekesen, 
érzelemmel töltötten írta meg. Könyve 
túlmutat Zrínyi Ilona életén, hiszen az 
elénk táruló történelmi kép ismeretében 
érti meg az olvasó igazán, hogy német 
neveltetése ellenére, hogyan is lett a 
magyarság egyik legnagyobb nemzeti 
hőse II. Rákóczi Ferenc. 

A könyv az Athenaeum Kiadónál je-
lent meg.

Sisters Of 
Mercy, Flop
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Czupy György

Emlékezés a régi, tiszta, magyar 
ormánsági falura – 4.

Az Ormánság minden falujában volt református iskola, mert 
egyidősek voltak az egyházak megalakulásával, ahol a 18. szá-
zadban akadémikus rektorok tanítottak. A tanulókat két cso-
portra osztották: az első volt az ábécések csoportja, a második 
volt a zsoltárosok csoportja (püspöki jelentés 1817-ből).

Az első csoportban írást nem tanítottak, csak olvasást, fej-
ből való számolást. A második csoportban tanultak: éneket, 
dávid király CL. zsoltárát, dicséreteket.

1801-ben rendes lelkészek váltották föl az akadémikus rek-
torokat. 1852-ben egy-két iskolában naplót vezettek a tanulói 
mulasztásokról. A hatelemis oktatás 1880-ban lépett életbe, 
ahol már tanterv szerint folyt az oktatás.

A katolikusok csak a plébániák székhelyén tartottak fönn 
felekezeti iskolát, majd később a Vejti község melletti Daró-
czyhalma káptalani pusztán (idejártam elemi iskolába, ahol 
ebben az időben Saághy Ferenc volt a tanító).

A katolikus plébánia területén az elszórt katolikusok gyer-
mekeiket a hozzájuk legközelebb eső református iskolába 
íratták be. 1931-ben a református egyke miatt már több volt 
a katolikus tanuló, mint a református. (Vajszló, Besence, Páp-
rád, Lúzsok, Vejti, Hirics, Kisszentmárton, Baranyahídvég, 
Kémes, Cun, Szaporca, Tésenfa, Rádfalva, Drávapiski, Kó-
rós, Adorjás, Sámod)

A református iskolákba járó katolikus gyermekek szüleitől 
megkívánták az iskola fenntartásához az anyagi hozzájárulást, 
például évi egy mázsa búza vagy évi 10-20 pengő. Mivel a 
katolikus tanulók szülei zömmel uradalmi béresek, napszá-
mosok voltak, az anyagi hozzájárulás tovább nehezítette a 
szülők életét. Ezért sok szülő gyermekét egy távolabbi kato-
likus iskolába járatta, például Piskó, Zehipuszta, Kelemen-
liget tanulói Daróczyhalmára jártak elemi iskolába, ami napi 
3-7 kilométer gyaloglással járt. Előfordult, hogy államsegélyt 
nem élvező tanító vagy lelkésztanító megtagadta a katolikus 
gyermekek iskolai felvételét.

*     *     *
Az 1950-es években a tsz-be kényszerítés elől az egykori 

gazdák egy része elhagyta ősi földjüket, házaikat, önként vagy 
mások akaratából. A helyükre települtek nem tudták átérez-
ni a falvak múltját. Az egykori ormánsági gazdák városokba 
menekülve ipari munkásokká váltak Pécsett, Siklóson, Ka-
posvárott… A házak üresek maradtak.

A határokban lévő óriás, több száz éves tölgyfák néma tanúi 
lettek az évszázados és a mai drámának. Elfogytak a Vasok, 
Petkók, Joók, Zsuzsák, a régi ormánsági dalok a lányok, asz-
szonyok ajkáról…

Az önfia (egyke) vágta halálos seb az Ormánság testén 
a lélekszám tükrében

Község neve 1900 1949 1993
Adorjás 306 304 158
Baranyahídvég 501 274 212
Besence339 250 156
Bogádmindszent 487 730 393
Bogdása 999 687 292
Csányoszró 1198 1157 684
Drávafok 920 813 523
Drávaiványi 601 374 204
Gyöngyfa 403 307 116
Hirics 669 476 236
Kákics 550 510 211
Kemse 353 330 95
Kórós 717 535 227
Lúzsok 338 259 193
Magyarmecske 570 557 285
Markóc 250 179 77
Marócsa 429 309 117
Monosokor 317 297 -
Nagycsány 309 247 154
Okorág 938 343 156
Páprád 324 336 185
Piskó 547 502 298
Kisszentmárton 338 502 311
Sámod 301 291 221
SELLyE 1840 2240 3137
Sósvertike 430 360 207
VAJSZLÓ 1254 1731 1866
Vejti 491 425 212
Zaláta 862 730 337
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Jéki László

Fizika a XX. század hajnalán
4. rész

Pierre Curie 1859-ben Párizsban 
született. Egyetemi tanulmányai után 
Jacques fivérével együtt krisztallográ-
fiával foglalkozott, majd a mágnesség 
foglalkoztatta, felfedezte a mágneses 
tulajdonságok hőmérsékletfüggő meg-
változását, ez a Curie-pont. Sokféle 
eszközt konstruált, ezek egyikét, egy 
elektrométert Marie Curie is használta 
kísérleteihez. 1895-ben házasodott ösz-
sze Maria Skolodowskával, ettől kezdve 
együtt kutatták a radioaktivitást. 

Maria Sklodowska lengyel volt, 
1867-ben született Varsó közelében. 
Apja tanár volt. Maria 1891-ben Pá-
rizsba ment tanulni, itt ismerte meg 
1894-ben Curie professzort, 1895-ben 
házasodtak össze. Két lányuk született, 
Iréne és Eve. Eve könyvet írt édesanyjá-
ról, szüleiről, a kötet magyarul is sok ki-
adást ért meg. Iréne fizikus lett, férjhez 
ment Fréderic Joliot-hoz, sikeres párost 
alkottak. Ők fedezték fel a mesterséges 
radioaktivitást, azt a lehetőséget, hogy 
az atommagjukba való beavatkozással 
a stabil elemek is sugárzóvá alakítha-
tók. A sors furcsa játéka, hogy az anya 
a spontán, lánya pedig a mesterséges 
radioaktivitás felfedezője lett. Mind-
ketten Nobel-díjasok, az anya megérte 
lánya elismerését. 

A radioaktivitás felkeltette a nagykö-
zönség érdeklődését is. Tudományos 
fantasztikus regények tárgyalták a le-
hetőségeket. Nálunk Cholnoky Viktor 
(1868-1912) író és publicista 1903-ban 
„A Hét” hasábjain írt a rádiumról. Chol-
noky a Magyar Nagylexikon szerint 
hatalmas művelődéstörténeti ismere-
tekkel bírt, művészetét lázálom és rea-
litás ötvözése jellemzi, a magyar próza 
legjobb stílusművészeinek egyike. A rá-
diumról írtakban is lázálom és realitás 
keveredik: „…és most tessék szabad-
jára engedni a fantáziát, és elképzelni 
egy kicsit, hogy mi lesz. Mi lesz, ha a 
rádiumot nagyban, tömegesen tudjuk 
előállítani? Ha rádiummal aktivitásra 
bírt cinkszulfiddal űzhetjük el az éjsza-
ka sötétjét, ha rádium keltette ózonnal 
szellőztethetjük ki a nagyvárosok utcáit, 
ha a rádium segítségével oda vezet-
hetjük el a villámló ég haragját, ahova 
akarjuk. Ha a vakok látni fognak, ha az 
orvos belelát a betege belsejébe, ha a 

rádiummal sebet gyógyítunk, és bak-
tériumot irtunk. Mi lesz, ha az ellensé-
gem megölhet azzal, hogy a szobámba 
rádiumot csempész, ha a hadviselő fe-
lek rádiummal fogják egymást pusztí-
tani? És mi lesz, ha megindul az első 
rádiummotor? A motor, amelyet nem 
kell fűteni, nem kell árammal átjáratni, 
amelyben nem kell benzint robbantani, 
amelynek a súlya nevetségesen semmi? 
És a repülés! A víz alatt járás, az egész 
föld meghódítása. Tessék nekiereszteni 
a fantáziát, és elképzelni mindent, még 
azt is, ami el sem képzelhető. Mert ami 
perspektívát a rádium megnyit, azt még 
az emberi képzelem szeme sem képes 
végig bejárni.”

Cholnoky elképzelései közül a rá-
diummal való gyógyítás hamar széles 
körben valósággá vált. Hirdetések aján-
lották a méregdrága rádiumsót és a po-
lóniumot. Marie Curie világhíres lett, 
karikatúrát közölt róla a brit Vanity Fair. 
1906-ban váratlanul meghalt Pierre, lo-
vaskocsi  gázolta el. Cholnoky írta „Cu-
rie Péter” halálakor: „…amikor a [világ-
nak] a legnagyobb szüksége lett volna 
arra, hogy minden hozzáértő munkása 
teljes erejével álljon munkába, akkor 
jött egy ostoba kocsi, és elgázolta az e 
dologban legbeigazodottabb, legelmé-
lyedtebb agyvelőt. Curie Péter ostobán, 
tragédia nélkül, utcai balesetnek lett 
az áldozatává. Pedig annyit elvárhat-
tunk volna a rádiumtól, hogy az tegye 
a mártírjává. … De a rádium hálátlan, 
mint minden igazi nagyság. Odaadta a 
felfedezőjét az utca teherkocsijának. És 
Curie tragikuma az, hogy nincs a halá-
lában semmi tragédia.” 

Marie átvette férje tanszékének veze-
tését, ő lett az egyetem első női profesz-
szora. Hiába volt világhíres, nőként ne-
hezebb volt a tudományos karrier felső 
lépcsőfokaira eljutnia, a lapok támad-
ták, amikor akadémiai tagságra jelöl-
ték. A nemzetközi tudósközösségben 
viszont egyenrangú volt a többi nagy-
sággal, az 1911. évi Solvay kongresz-
szuson az akkor már vagy később No-
bel-díjjal elismert urak között Marie az 
egyetlen hölgy, igaz, hogy hamarosan 
már kétszeres Nobel-díjas. 1911-ben 
kémiai Nobel-díjat kapott a polónium 
felfedezéséért, a rádium fémállapotban 

való előállításáért, természetének és 
vegyületeinek vizsgálatáért. A világ-
háború alatti tevékenységét már bemu-
tattuk a röntgensugárzás alkalmazásait 
tárgyalva. 1918-ra készült el Párizsban 
a rádium Intézet, amely elismert nem-
zetközi kutatóhellyé vált. Marie elő-
adókörutakat tartott Európában és az 
Egyesült Államokban, támogatásokat 
szerzett a rádiumkészletek növelésé-
hez. Rádium Intézetbeli laborja, szo-
bája ma múzeum. A sugárzások okozta 
leukémiában halt meg 1934-ben. Az ő 
esetében beteljesült Cholnoky kíván-
sága, a rádium tette mártírjává.

1995-ben Mitterrand francia elnök 
döntése alapján Pierre és Marie Curie 
földi maradványait a Pantheonban te-
mették el Párizsban. 2005-ben a franci-
ák a 4. helyen minden idők legnagyobb 
franciájává választották Marie Skolo-
dowska-Curie-t. (Az 1. helyre de Gaulle 
tábornokot tették.) 

Azzal indítottuk történeti áttekinté-
sünket, hogy 1895-1896-ban kezdődött 
el a modern fizika, Röntgen, Becquerel 
és a Curie házaspár munkásságának, 
felfedezéseinek köszönhetően. Vélet-
lenül, pontosan ugyanebben az időben, 
1896-ban kezdte el Max Planck német 
professzor a hőmérsékleti sugárzás 
vizsgálatát. Róla szól az a jól ismert 
anekdota, miszerint pályaválasztása 
idején azt a tanácsot kapta, hogy ne 
menjen fizikusnak, mert a fizika tu-
dományában néhány apró részletkér-
déstől eltekintve már mindent megol-
dottak. az egyik ilyen részletkérdés a 
hőmérsékleti sugárzás értelmezése volt. 
Planck 1900-ban tette közzé a magya-
rázatot, ehhez azonban egy forradal-
mian új feltevést kellett tenni. Planck 
hipotézise szerint az elektromágneses 
tér energiája nem folyamatosan, hanem 
ugrásszerűen, diszkrét energiaadagok-
ban változik. ezek a kis adagok a kvan-
tumok. 1900-ban elindult hódító útjára 
a kvantumfizika. A XX. század első év-
tizedeiben kiderült, hogy a mikrovilá-
got, benne a röntgensugarak kilépését, 
a radioaktív bomlásokat a kvantumme-
chanika törvényei kormányozzák és ez 
a világ teljesen más, mint a makrovilág, 
hétköznapjaink jól ismert világa. De ez 
már egy másik történet.
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Rónai Béla
Magyarul – 
magyarán

Egy nyelvművelő álma

Gondolatok az Ifjúsági 
Zenei Fesztiválról

Beszélgetés Kunváriné Okos Ilona karnaggyal

Törtely Zsuzsa

Régóta foglalkoztat az álom mint közismert lelki 
jelenség. Irodalma szinte áttekinthetetlen. Egy-egy 
szokatlan álmokkal átkínlódott éjszaka után még-
iscsak a jól ismert álmoskönyvekhez nyúlok. Nem 
leszek tőlük okosabb. Vannak tematikus álmaim. 
Gyakori a szőlősgazda szerep minden örömével és 
gondjával. Máskor a katedrán gyakorolom a hiva-
tásomat. Ismét máskor nemzetközi szakmai tanács-
kozáson próbálom menteni a mundér becsületét 
beleizzadva az idegen nyelven való szereplés gyöt-
relmeibe. Nemrégiben nyelvművelői, nyelvápolói 
minőségemben merültem mély álomba. Egy olyan 
világról álmodtam, amelyben az emberek magyarul 
beszéltek. Ahol a diszk helyett lemezt is elfogad a 
számítógép, a filing-gel szemben az érzés az igazi. 
Finomabb a csirkés szendvics, mint a chicken pre-
miere, a tanár is inkább előad, mint prelegál. Majd 
más helyszínen járok, ahol az emberek nem károm-
kodnak. Ahol nem dől a kanálislé sem a fiúk, sem a 
lányok, sem a fiatalok, sem az idősek szájából. Csu-
pa megszokásból nem szidják trágár böffeneteikben 
sem az égieket, sem az édesanyát. Csak nagyritkán 
hangzik el egy „a macska rúgja meg”, vagy nagyobb 
indulat esetén „az ördög vigye el”.

Az álom továbbtart. Olyan világba pottyanok, ahol 
az emberek még ismerik az illemszabályokat, ahol a 
nyelvi viselkedés emberi magatartást jelent. A bol-
tokban, a közhivatalokban az eladók, a közügyek 
intézői nem felejtenek el köszönni, vagy legalább 
fogadják a vevő, az ügyfél köszönését.

Álmomban továbbszárnyalok. A diszkónak is ne-
vezett bulikból kiszabadulok, mert érthető és ér-
telmes beszélgetésre nincs lehetőségem. Nem a 
lakótelepre megyek, mert ott abban versenyeznek, 
hogy kinél bömböl hangosabban a gépzene. Abban 
a reményben haladok tovább, távolabbra, hogy ter-
mészetjárás közben élvezzem a csendet, vagy gyö-
nyörködjem a madarak énekében. Csalódnom kell, 
mert van, akinek az a fontos, hogy szóljon a rádió. 
A másiknál ott a magnó, és úgy bömbölteti, mintha 
rajta kívül senki se volna széles e világon.

álmom visszatér az eredeti vágányra. és álmodom 
egy olyan világról, ahol a tömegközlekedésben részt 
vevő emberek nem törik össze egymást, ahol az aj-
tóban álldogálók felszólítás és morgolódás nélkül 
beljebb húzódnak, ahol a fiatalok átadják a helyü-
ket az időseknek, ahol nem kell végighallgatnom a 
fennhangon előadott sikamlós diszkótörténeteket, 
ahol… és folytathatnám szinte vég nélkül, de ha-
talmas dörrenéssel kitör a vihar. Erre fölébredek, 
és szomorúan állapítom meg, hogy mindez csak 
álom volt, s bizonyára hosszú időnek kell eltelnie 
addig, amíg álmaimnak legalább egy része való-
sággá válik.

Idén június elején harmadszor került megrendezésre a Pécs-Baranyai 
Nemzetközi Ifjúsági Zenei Fesztivál. A rendezvény megálmodóját, fő-
szervezőjét, Kunváriné Okos Ilona karnagyot kértük egy kis számve-
tésre a nagyszabású seregszemle után.

− Hogyan körvonalazódott a fesztivál ötlete?
− 1999-ben a portugáliai Portóban szerepeltünk kórusommal, a Má-

tyás Király Gyermekkarral. Ez ott egy összművészeti fesztivál volt. 
Tulajdonképpen ott kezdtem el gondolkodni azon, milyen jó lenne ha-
sonló rendezvényt Pécsett is elindítani.

− De hiszen Pécsett sokféle fesztivál van. Mondhatnám úgy is, hogy 
ebben a régióban a fesztiválok városa vagyunk…

− Valóban, de ez a pünkösdi ünnepekre időzített zenei fesztivál hiány-
pótló is. Részben az általános iskolai és középiskolás korosztályt, vala-
mint az egyetemistákat célozza meg, mivel ennek a korosztálynak nem 
volt ilyen jellegű fesztiválja, másfelől alkalmat nyújt nemcsak kórusok, 
hanem egyéb művészeti ágak, például néptánc, népzene, könnyűzene, 
kamarazene, fúvósegyüttes bemutatkozására is.

− A rendezvény nemzetközi…
− Igen, ez azt jelenti, hogy a pécsi és baranyai együttesek mellett kül-

földről is hívtunk fiatalokat, valamint határon túli magyarokat. Idén töb-
bek között egy amerikai fuvolaegyüttes, egy német gyermekkórus, Ko-
lozsvárról énekkar, Pélmonostorról néptáncosok kaptak meghívást. 

− Van-e szakmai értékelés?
− Igen, a zsűri, miután meghallgatta, megnézte a különböző produkci-

ókat, kiválasztja a záró gála résztvevőit. A nyitó rendezvény, mely idén 
a Széchenyi téren volt, a hazai együttesek szerepeltek. A záró program-
ban pedig elsősorban külföldiek léptek föl.

− Kik voltak a rendezvény támogatói?
− Mindenekelőtt Pécs város és Baranya vezetői, az Apáczai kiadó, a 

Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség és számos egyéb szponzor.
− A fesztivál főszervezőjeként idén milyen mérleget vonna meg?
− A kétévente megtartott fesztivál ideális időköz egy ilyen nagysza-

bású, több száz szereplőt megmozgató rendezvényre. Úgy vélem, ez jó 
alkalom mind a hazai, mind a külföldi csoportoknak a bemutatkozásra, 
egymás megismerésére. hasznos azért is, mert a pécsi polgárok válto-
zatos, színes, érdekes produkciókat láthatnak.

Így tehát két év múlva, 2008-ban ismét lesz ifjúsági zenei fesztivál…
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Bányai Tamás

Mesének indult
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy öregember, aki kiült lakása erkélyére él-
vezni a szép tavaszi időt. Onnan figyelte a 
közeli erdő életét, a mókusok ugrándozását, 
a nyulak futkározását, a madarak reptét. Er-
kélyének ajtaját nyitva hagyta, hadd áradjon 
a friss levegő szerte a lakásban is.

Már jóideje ült odakinn az erkélyen, egy-
szer csak váratlanul egy vadgalamb szállt el 
mellette, egyenesen be a lakásba.

− Hohó! − kiáltott fel az öregember. − Nem 
oda Buda! Galamboknak semmi keresniva-
lójuk a lakásban.

Feltápászkodott a székéről, indulni készült a 
lakásba, elzavarni a hívatlan betolakodót, ami-
kor egy rétisas jelent meg az erkély korlátján. 
A székről felálló öregembertől megriadva rövid 
ideig még csapkodta szárnyait a korláton, majd 
felrebbent, s körözni kezdett a közelben.

− Hé te, vadgalamb! − ripakodott az öreg-
ember már odabent a lakásban a szék alatt 
gubbasztó madárra. − Nincs itt semmi ke-
resnivalód, ez a lakás nem madárfészek, légy 
szíves és repülj ki innen, nyitva van még az 
erkélyajtó.

− Itt van még a rétisas? − kérdezte a vad-
galamb.

− Itt repked még a ház előtt − felelte az 
öregember.

− Engedd, hogy megbújjak itt, amíg az a ször-
nyeteg el nem tűnik a környékről. Nem leszek 
hálátlan, teljesítem három kívánságodat.

− Azt meg minek? − furcsállotta az öreg-
ember.

− Nem akarod, hogy teljesüljön három kí-
vánságod? − csodálkozott a vadgalamb.

− Hááát… − tétovázott az öregember, de már 
azon gondolkodott, mit is kívánjon, meg azon, 
hogy érdemes-e, hiszen hosszú élete során nem 
sok óhaja, kívánsága teljesült, miért pont az 
válna valóra, amit a vadgalamb ígér?

− Nos, akkor halljam hát az elsőt!
Az öregember elmerült emlékeiben. Vala-

mikor, réges-régen gyors volt, fürgelábú. Ifjú 
korában jó néhány futóbajnokságot megnyert, 
mostanság viszont már alig tudta megemelni 
elsatnyult lábait, sokszor még egyetlen, ne-
hezen megtett lépés is a kínok kínjával járt, 
a lábaiba nyilalló éles fájdalom egész testét 
járta át, torz vonásokat rajzolt az arcára. Így 
aztán nem is vállalkozott még rövidebb gya-
logútra sem, éppen elég volt olykor letotyog-
ni a sarki üzletbe, ha éppen nagy szüksége 
volt valamire.

− Ha tényleg így van − fogott hozzá még 
mindig határozatlanul és hitetlenkedve −, 
akkor talán futni szeretnék, legalább olyan 
gyorsan, mint futottam hajdanán.

Még a vitrinben porosodó trófeákra is rá-
mutatott, bizonyítván, hogy valamikor tény-
leg utolérhetetlen futóbajnok volt.

A vadgalamb megrázta csőrét.
− Ám legyen, vénember, ahogy akarod. 

Futni fogsz. Mi a második óhajod?

− Ha ismét fürgék lesznek lábaim − mond-
ta az öregember −, akkor már legyek híres is, 
olyan, mint amilyen lehettem volna fiatalon, 
amikor mindenkit megelőzve értem első-
ként célba. Mert akkor már sokan ismertek, 
szakemberek, meg az atlétika szerelmesei, 
hiszen nevem volt már, lábaim a világhírnév 
felé repítettek volna, ha nem kerít engem is 
hatalmába a szerelem, s nem kellett volna 
választanom a futópálya salakja meg a lány 
között. Én persze a lányt választottam, oda 
is lett a hírnév, oda egy nagyszerű futó kar-
rierje, mert hogy családot terveztünk, otthont 
akartunk építeni, a házasság előbbre való volt 
minden másnál. Pedig jó dolog ám híresnek, 
ünnepeltnek lenni.

− Bizony, így igaz − helyeselt a vadga-
lamb. − Híres leszel, megígérem. Aztán mi 
legyen a harmadik?

− Gazdagság, sok pénz − válaszolt az 
öregember, akinek az járt az agyában, hogy 
annak idején, amikor ott állt a hírnév küszö-
bén, vitték volna versenyekre, a világ min-
den tájára, láthatta volna Ázsiát, Amerikát, 
számos országot, várost az öt földrészen, 
csakhogy a szerelem, a házasság akkor fon-
tosabb volt. A későbbiekben pedig mindenért 
keményen meg kellett dolgozni, jöttek a gye-
rekek, a család felélt minden keresett pénzt, 
a világlátás álom maradt. Amikor felnőttek a 
gyerekek és szétszóródtak a négy égtáj felé 
önálló életüket élni, akkor meg az asszony 
lett beteg, az orvosok vitték el a pénzt. Fe-
lesége halála után a szerény nyugdíjból nem 
tellett utazásra, ahogy gyengült, kedve sem 
volt hozzá.

De talán most! Ha újra épek lesznek lábai. 
Hiszen még nem késő!

− Úgy legyen, ahogy kérted. Nézz ki, el-
tűnt-e már a rétisas?

A sasnak híre hamva sem volt, a vadgalamb 
nyugodtan elrepülhetett.

Az öregember visszatért az erkélyre, eláb-
rándozott afölött, hogyan is lesz majd, ha kí-
vánságai teljesülnek. Aztán elnevette magát, 
vénségére hogy felültette őt egy vadgalamb.

Egy héttel később az öregember letotyogott 
a sarki üzletbe tejet vásárolni. A bolt előtt su-
hancok heccelődtek egymással, s jó tréfának 
vélték megszólni az üzletből, kezében tejes-
üveggel kilépő idős embert.

− Mi van öreg? Tejet iszol? Miért nem pá-
linkát? Tönkretetted már a májad, mi?

Az öregember nem válaszolt, elhúzódott a 
suhancok elől a fal mellé, de azok csak kö-
tekedtek vele, egyikük ki akarta kapni ke-
zéből a tejesüveget. Az öreg felfelé rántotta 
kezét, a mozdulat egy kicsit szélesre sike-
rült, s az üveggel véletlenül fejbevágott egy 
másik suhancot, aki túl közel merészkedett 
hozzá. Az üveg eltört, a suhancnak felrepedt 
az arcbőre, vérrel festett tej csordogált le a 
mellén. A fiatalokat felbőszítette a baleset, 
s mind fenyegetőbben közeledtek az öreg-

emberhez, aki reménykedve nézett körül, de 
nem volt a közelben senki, aki segítségére 
lehetett volna. Egyetlen választása maradt: 
futásnak eredni.

És lábai visszanyerték régi erejüket, 
gyorsaságukat. Futott, bár gyötrelmes futás 
volt, szemei előtt fájdalom kaleidoszkóp-
ja vibrált, kínszülte színes ábrák váltogat-
ták egymást. Tüdeje zihált, torkát fullasztó 
krákogás szorította, levegő után kapkodott, 
úgy érezte, nem is menekül, hanem az el-
érhetetlen levegő után rohan kétségbeeset-
ten. a lábai vitték sebesen, mint az egykori 
futóbajnokot, nem akadt suhanc, aki utol-
érte volna.

Egyszerre vesztette el uralmát lábai és a fáj-
dalma fölött. Két sarokkal arrébb összeesett, 
mentő vitte kórházba.

Trombózis, állapította meg az orvos, és hi-
tetlenkedve nézte betegét meg a kórlapokat 
is. Hosszú pályafutása alatt ilyet még nem 
tapasztalt, hogy a szív működjék normáli-
san, ám a szervezet vérellátása mégis teljesen 
megszűnjék, és − csodák csodája! − csak a 
test bénult meg, az agy is kifogástalanul funk-
cionált. Egyszerűen érthetetlen volt, hogy a 
beteg még él.

Konzultáció konzultációt követett, a vi-
lág minden tájáról érkeztek híresebbnél hí-
resebb nagytudású professzorok, de azok is 
csak csodálkozva és tehetetlenül álltak a be-
teg ágya fölött.

Az esetet, az öregember nevét szárnyára 
kapta a média, róla cikkeztek az újságok, az 
ő fényképét mutatták a televízió különböző 
adásaiban, a fél világ arról beszélt, hogyan 
lehetséges egy halottnak mégis élni.

Aztán időzített bombaként robbant az újabb 
hír. Az öregember egy korábban vásárolt lot-
tószelvényéről kiderült, hogy a megjátszott 
számok milliókat érnek, az idős férfi egyik 
pillanatról a másikra az ország leggazdagabb 
emberei közé sorolhatta magát.

Most már nem csak orvosprofesszorok, de 
kérelmezők és sohasem látott rokonok is ott 
sündörögtek betegágya körül. A felügyeletét 
ellátó orvosok ekkor tapasztalták az első rend-
ellenességet a szív működésében is. És ebben 
már semmi rendkívülit nem találtak. 

Az orvostudomány szakértőinek egybe-
hangzó véleménye volt, a beteg nem húzza 
sokáig. Ezúttal nem is tévedtek.

Az öregember már rég nem mozgott, most 
már beszélni is képtelen volt, csak elhomá-
lyosodó szemei cikáztak jobbra-balra. Senki 
sem tudta, forgolódó szemeivel azt az átko-
zott vadgalambot keresi, hogy valóra váltsa 
még egy, negyedik óhaját is, azt amelyik a 
legelsőnek kellett volna legyen, minden mást 
megelőzőnek, mégpedig, hogy a felesége, éle-
tének majdnem elfeledett egyetlen igaz társa 
most, az utolsó perceiben itt üljön mellette 
és fogja a kezét.

De a vadgalamb nem volt sehol.
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„Hol vannak a katonák?…”
Dr. Vargha Dezső

A keleti fronton harcoló honvédek min-
dig is érezhették az otthoniak támogatását. 
Számos eseményt jegyeztek föl ezzel kap-
csolatban a helyi krónikák, ezekből válo-
gattunk:

1942. december 20. : 
Sebesült honvédek megvendégelése 

Mecsekszabolcson

A Mecsekszabolcsi Bajtársi Szolgálat a 
Mecsekszabolcsi Bányászok Kultur Egye-
sületével karöltve e napon, amely vasár-
napra esett, megható ünnepséget rende-
zett. Az akkor még önálló község főterén, 
az első világháborús hősök emlékművénél 
gyülekezett e napon a település apraja-
nagyja. A szobor körül egyenruhás tűzol-
tók, csendőrök, frontharcosok tömörültek, 
előtte egy hatalmas, kivilágított karácsony-
fa hirdette a szeretet ünnepének közeledé-
sét. Kivonult egyenruhájában a bányász-
zenekar is, amely az autók közeledtével 
indulókat játszott. A gépjárművekből 60 
sebesült, de járni tudó honvédet segítettek 
ki, őket köszöntötte e sokadalom. És itt 
adjuk át a szót a krónikásnak, a „Dunán-
túl” tudósítójának: „Kórházi sápadtsággal, 
szenvedés nyomaival arcukon, felkötött 
karral, bicegőn érkeztek meg a vendégek. 
Tisztelegtek a hősök szobra körül. A tö-
meg száján kelt a suttogás. A messzi be-
cézések, a sajnálat, a tisztelet szavai, mint 
fehér galambok röppentek fel a szájakról 
és láthatatlanul a hősök vállára ültek. Az-
tán leventék sorfala közt, tűző tekintetek 
simogatásában fürödve meneteltek lassan, 
de katonásan a kultúrházhoz, amelyet a 
szeretet minden leleményességével feldí-
szítettek, kedvessé, meleggé tettek a telep 

vezető asszonyai, vitéz  Sillay Vilmosné, 
bányafelügyelő neje, nemzetasszonnyal 
az élen. A honvédek, akik állták a vörö-
sök vad rohamait, az irtózatos szovjet tél 
minden rémségét, szinte zavarban voltak. 
Csillogott a szemük, arcukon elsimultak 
a ráncok, úgy mentek egy élő, szeretetből 
font sövény között a kultúrházhoz, mely-
nek ajtajában lányok vártak, mint őszben 
kinyílt rózsák, színesen és éppen olyan 
illatosan is. az emberek néztek, néztek. 
Szinte érződött, hogy titokban sóvárogtak a 
tenyerek, szeretnék megsimogatni ezeket a 
kemény legényeket, akik vérükkel áldoztak 
a hazáért, megízlelték a borzalmak minden 
titkát, s most jönnek, hogy néhány órára fe-
lejtsenek, azzal a melegséggel, amelyet a 
mecsekszabolcsi fogadtatás, s minden, ami 
még jön, fakasztott a lelkükből.

A klubhelyiség, a nagy előadóterem dísz-
beborult. Fáradtságot nem kíméltek a ren-
dező asszonyok, hogy már külsőleg is jelez-
zék az ünnepélyességet, ami ott ült minden 
arcon, ott forrósodott különben minden lé-
lek alján. A tömeg majdnem szétfeszítette a 
falakat. De azért, amikor a Hunyadi-induló 
hangjaira elfoglalták helyüket az előadóte-
remben, úgy engedte a honvédeket, mintha 
féltené, jaj, még bajuk esik. A megpróbált 
arcokon elszélesedett a mosoly, ahogy be-
vonultak, és a tömeg felállva fogadta őket. 
Minden azt fejezte ki: Ma Mecsekszabol-
cson értük van minden. Értük az előadás, 
a mosolygó arcok, az ünneplő emberek. 
Nekik játszanak a szereplők, nekik muzsi-
kál a zenekar, értük halkabbak a szavak, 
melegebbek a tekintetek, könnyebbek az 
egymás után suhanó percek…”

A kultúrházban lévő színpadon fölfutott 
a függöny, az ott elhelyezkedett zenekar 

eljátszotta a Himnuszt és a Rákóczi indu-
lót, majd dr. Gulyás Ferenc bányafelügyelő 
üdvözlő beszéde következett a kor szelle-
mében. Leszögezte: „…A nagy próba elér-
kezett. Ismét harcba kényszerül a magyar, 
de belül más lélekkel vigyáz a nemzet: 
nem riad vissza semmi áldozattól, nehogy 
a honvédet kötelességteljesítésében akár-
mi is akadályozhassa. A törődés nemcsak a 
katonákra, de azok hozzátartozóira is kiter-
jedt, mert gondnak nem szabad befelhőznie 
a harcoló honvéd lelkét. Tudnia kell, hogy 
amíg túl a gránicon a hazáért harcol, hoz-
zátartozóiért az egész magyar társadalom 
viseli a felelősséget, s tesz meg mindent, 
hogy hiányt ne lássanak. Ez a gondolat hoz-
ta a mai meghívást is, hogy lássák: lélek-
ben, célban és kötelességteljesítésben egy 
velük az egész ország.”

S hogy milyen volt a műsor? Erről ezt 
olvashatjuk a lap hasábjain: „A megindult-
ságot, amit a beszéd keltett, megbékélt ka-
cajba vidámította a lelkes műkedvelők elő-
adása. Fiatalok és a deszkákról már elvonult 
bányász-színészek fogtak össze, hogy na-
gyon szépet tudjanak a honvédeknek mutat-
ni. Sikerült is nekik, mert a Nótás kapitány 
az ő játékukban úgy sugározta a derűt, hogy 
hatása alól senki sem vonhatta ki magát…” 
Az előadást Szarka Mihály rendezte, a ze-
nekart Kolb Jenő vezényelte.

Az előadást követően dúsan terített aszta-
loknál vendégelték meg a hadfiakat, adtak 
át nékik szeretet-csomagokat. Az italokról 
Pavlicsek János igazgató-tanító gondosko-
dott. Ez utóbbiból a megmaradt másfél hek-
tó bort, kiegészítve frissen sütött kaláccsal, 
hétfőn a község levente lányai, a fronton 
lévő feleségek beszállították a pécsi hadi-
kórházba, hogy mindenki ehessen, ihasson 
belőle. A „Za.” monogrammal jelzett cikk 
így zárult: „a mecsekszabolcsi asszonyok 
és lányok, amikor hétfőn délután kaláccsal, 
borral megrakodva megtetézték a vasárnapi 
vendéglátást, a régi magyar asszonyok szo-
kását követték! Mert a legtöbb, amit ember 
adhat: szeretet fűszerezte ajándékuk min-
den kis darabját.”

Ilyen esemény akkoriban sűrűn előfor-
dult az ország minden részében, bizonyít-
ván azt, hogy a társadalom együttérzése 
minden más céltól függetlenül jelen van, 
és azok mellett van, akik az életüket, testi 
épségüket kockáztatják a harctéren. Ami-
kor pedig eljött a karácsony, az adakozás 
soha nem látott méreteket öltött. Példaként 
városunkat, Pécset hozzuk föl következő 
számunkban.

Búcsúzunk
Dr. Sey László ny. keszthelyi orvos vi-

lágháborús visszaemlékezéseit elsőként, 
oly sok idő után lapunk közölte, ezzel egy 
eddig ismeretlen szelettel gazdagítván a 
korról szóló ismereteinket, nagy örömöt 
okozván néki és kedves feleségének. Fáj-
dalmunkra most azt kell közölnünk, hogy 
dr. Sey László április 25-én, felesége június 
25-én elhunyt. Túl e fájdalmas híren, büsz-
keséggel tölthet el bennünket az a tudat, 
hogy helyet adtunk az írásnak, értékes em-
bereket ismertünk meg bennük. Nyugodja-
nak békében, emléküket megőrizzük!

Dr. Vargha Dezső

Dr. Sey László és felesége
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Ahogy Salzburban Mozarthoz megy az 
ember és Egerben Gárdonyihoz, úgy za-
rándokolnak a képzőművészet rajongói 
Manajló Fedor ungvári ungvári emlék-
múzeumába, mert egy nagy művész jelen-
valósága nem szűnik meg a halál pillana-
tában. Tovább él műveiben, a helybeliek 
gondolkodásában, ízlésvilágában, tisztelet-
adásában. A látogatók Kárpátalja és egész 
Ukrajna kiváló festőművészének nemcsak 
lakberendezési tárgyaival, munkaeszkö-
zeivel és alkotásaival találkozhatnak itt, 
hanem érzékelhetik és magukkal vihetik 
szellemiségét is. 

Ez a művész festményeiben megmutatta 
a természet – évszakoktól, időjárástól füg-
gő – változásait, a Kárpátok méltóságteljes 
nyugalmát, ember és természet harmonikus 
egységét. Aki nézi tájképeit, annak lelke 
megtelik szépséggel.

Az 1944 utáni – politikailag nehéz – 
években a művészt is az ilyen témájú ké-
pei segítették át – semleges jelleggel, aka-
démikus realista formavilággal, olaj- és 
akvarell-technikával megfestve (A hava-
sok, Az őserdő, Posta a havasokra, Erdei 
patak, A völgy, Eső után, A ménes, Tavasz 
a Kárpátokban, A Tisza fölött). Később 
bővült tematikája, megörökítette az ipari 
fejlődés eredményeit is – szükség szerint 
igazodva a szocreál követelményeihez, de 
mindig művészi színvonalon (Farm a ha-
vasokon, Kárpátaljai vízierőmű, A lámpák 
már égnek).

Nagy fordulatot jelentett Manajló Fedor 
művészi pályáján, amikor fia megtalálta a 
padláson a háború előtt készített és elrejtett 
képeit, s Régi és új Kárpátalja címmel nagy 
visszhangot és elismerést kiváltó kiállítás 
nyílt belőlük. Az így előkerülő régebbi 
– egészen fiatal korában készített – nagy 
erejű expresszív alkotásaiban megmutatta 
a civilizáció peremén élő ruszin nép mos-
toha sorsát, keserves napjait (A nincste-
len öregember, A gyász, A vak, Temetés). 
Ugyanilyen érzékletesen a tradíciók őrzé-
sét, az ünnepeket, a népszokásokat, a népi 
építészet értékeit, a népmesék, népdalok 
világát, a népviseletet megörökítő munkái 
(Hucúl lány, Hucúl, Fiatalok, Legények, 

A szökés, Az esküvő, Fából és szalmából, 
Népi gótika, Az ősi kincsek, Öreg az unoká-
jával, Kántálók, Fagyocska, Erős Ivánko), 
a görögkatolikus vallás, hitvilág rekvizítu-
mait ábrázoló képei (Keresztelő Szent Já-
nos, Feszület, Mária Magdolna). A ruszin 
élet nehézségeit, örömeit, fényeit, törté-
nelmi emlékeit és újjáéledt reményeit igaz 
hazafiként és jelentős festőművészként úgy 
tette közkinccsé, hogy ezzel nemzetiségét 
beemelte az európai kultúrközösségbe, a 
ruszinok szimbólumvilágát az egyetemes 
jelképtárba.

Mindezeket a csodálatos festményeket 
A Manajló család művészei című, most 
megjelent két nyelvű (ruszin és magyar) 
elegáns album kiváló minőségű fotóin is 
láthatjuk. Mutatják, hogy a festmények al-
kotója a földön járt, az emberit és a földit 
figyelte, de a köznapi téma mágikus erővel 
kezdett fényleni, sugározni, amint ecsetje 
megérintette. A Kárpátok hegyvidékét jel-
lemző színeknek és a napfénynek egymásra 
hatását úgy tudta elővarázsolni, ahogy előt-
te vásznon sosem láttuk. Akik nem jártak 
még Kárpátalján, azok számára is szinte 
személyes élménnyé teszi a látványt ez a 
nagy művész.

Az albumot továbblapozva láthatjuk, ho-
gyan nyílt ki figyelme egyre több téma felé, 
s mint gazdagodott anyag- és eszköztára is. 

temperával zsá-
nerképeket fes-
tett (Az öregnél, 
Vidám munka), 
megörökítette a 
történelem epi-
zódjait az utódok 
számára (Tutajo-
sok nemzedéke, 
Küzdelem a sza-

badságért, Szabadságharc, Éhségmenet). 
Alkotott mozaik-pannókat, filmkészítésben 
is részt vállalt, eredményes volt a színházi 
díszlet- és jelmeztervezésben, a kárpátal-
jai népdalkórusnak is tervezett öltözéket, 
készített monotípiát, jelentős könyveket 
illusztrált grafikáival. Még ízületi gyulla-
dása miatt festéshez elnehezült kezét sem 
pihentette, hanem a kiskertjében termett 
dísztököket karcolta – a hagyományt kö-
vető technikával és motívumokkal. Kifogy-
hatatlan volt témákból és munkaformákból. 
Tehetsége és ízlése állandóan magas szintű 
teljesítményre késztette.

Aktívan részt vett a művészeti élet szer-
vezésében, és sok kollégáját, barátját ven-
dégül látta otthonában. Tudását iskolai 
keretek között tanárként is továbbadta az 
Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolá-
ban, melynek alapításában is részt vett. Sok 
jelentős művész került ki tanítványai közül. 
Tehetségét pedig továbbörökítette családjá-

ban. Az albumból megismerhetjük fiának: 
Manajló Ivánnak életútját, alkotói, művé-
szetpedagógiai és művészetszervezői pá-
lyáját, és fotók segítségével bepillanthatunk 
az ő sokoldalú (a csendéletek és portrék 
hagyományos ábrázolásától a kubista for-
mákat idéző és absztraktabb megoldásokig 
terjedő) festői világába. A kötet végén a töb-
bi utódtól is láthatunk műveket: elsősorban 
a festő- és grafikusművész unokától: Ma-
najló Andrástól, de valamennyi tehetséges 
családtagtól, a dédunokától is. A Manajló 
Fedor munkásságát méltató sorok a másik 
unoka: Manajló-Prihogykó Veronika tollá-
ból valók, a kötet megjelentetéséért sokat 
tett András és felesége: Andika.

Ez az album azok számára, akik jártak 
már az ungvári múzeumban, látták ott és 
kiállításokon Manajló Fedor alkotásait, 
felidézi bizonyára az akkori befogadói él-
ményt, hatást, akik pedig még nem lehet-
tek részesei ennek, azokat útnak indíthatja 
Kárpátalja felé, hogy eredetiben is meg-
nézhessék a műveket, és ismerkedjenek a 
létrejöttüket ihlető tájjal, emberekkel, ha-
gyományokkal. Lehetünk közös múltunkat 
ismerő, egymás hagyományait, kultúráját, 
művészetét kölcsönösen tisztelő ruszinok, 
magyarok, vagy bármely nemzet művé-
szetszerető polgárai, a Manajló dinasztia 
művészetéről elmondhatjuk (Fülep Lajos 
művészettörténész szavaival): „A lokális 
jelentőségén túlemelkedve is van küldeté-
se az összművészetben”.

(Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 
Budapest 2006)

RÓNAKy EDIT
Apáczai-díjas tanár

A ruszin kultúra hírvivői
A képzőművész Manajló család albumáról

Tavaszi nap, 1970

Hucúl lány, 1939
Manajló Fedor
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Ott álltam hatvanezer forinttal – me-
séli Kiss József, a kevés megszállott 
könyves ember egyike. Pályaképe egy 
ágazat látlelete is –, ez volt minden, és 
ki kellett gondolnom, hogy mihez fog-
jak. Mivel valaha propagandista voltam, 
belevágtam egy heti könyves reklámle-
vél kiadásába, ami a kiadók ajánlatait 
közvetítette a könyvesboltokhoz, és a 
hirdetési díjból tartotta fenn magát és 
engem. A címe is az volt: Könyvkeres-
kedő. Ez 1996 nyarától 1997 nyaráig 
ment, és lehetővé tette, hogy 1997 őszén 
megjelenjen a Könyvhét első száma.

1997-ben – amikor a Könyvhét in-
dult – nem volt magyar könyves újság, 
amely csak a könyvekről szólt volna. 
Voltak, persze, reklámlapok, kiadói ka-
talógusok meg napi- és hetilapoknak 
könyves oldalai, de ismétlem, újság, 
amely kizárólag könyvekről szólt volna, 
országos terjesztésben megvásárolható 
lett volna Budapesten és vidéken, rend-
szeres időközönként megjelenve, a hir-
detéseken kívül a tárgykörből cikkeket, 
interjúkat és a sajtó egyéb műfajaiba be-
sorolható írásokat közölt volna – ilyen 
nem volt. Az évtizedes múltú könyves 
havilap, a Könyvvilág 1995-ben meg-
szűnt.

Könyves emberként, kiadóként is 
úgy gondoltam, hogy a magyarországi 
könyvpiacon a rendszerváltás óta eltelt 
évek alatt (1997-ig) kialakult helyzet-
ben – sok új kiadó, még több könyv, 
sokféle-fajta kereskedelmi formáció 
– szüksége van egy információközve-
títő könyves újságra. Így jelent meg a 
Könyvhét, amely azóta is az egyetlen 
országos terjesztésű könyves folyóirat. 
Témája kizárólag a könyv és a könyvvel 
kapcsolatban álló kulturális területek, 
célja pedig, hogy színvonalasan, pár-
tatlanul, műfaji és politikai előítéletek-
től mentesen tájékoztassa az érdeklődő 
nagyközönséget és a szakmai olvasó-
kat a megjelenő könyvújdonságokról, 
kiadói műhelyekről, a könyvkultúra 
értékeiről, a piaci folyamatokról és a 
könyvszakmai eseményekről.

A Könyvhét a bevezető időszak tíz-
ezer példánya után az 5-6000-es pél-
dányszámnál stabilizálódott, ennyit bí-
runk elérni, a példányszám növeléséhez 
akkora anyagi erőforrásra volna szük-
ség, amekkorával nem rendelkezünk, 
soha nem is rendelkeztünk. Megcélzott 
olvasónk mindenki, aki könyvet olvas; 
kortól, nemtől, iskolai végzettségtől 
függetlenül. (Kezdek ráébredni, hogy 
ez az elképzelésem, amelyben a világ 
olvasói egy olvasó világban egyesül-
nek, némileg utópisztikus.) Valóságo-

san azokat érjük el, akik hivatásszerűen 
vagy munkájukból következően kötőd-
nek a könyvhöz, azaz könyvszakmai 
dolgozók, pedagógusok, könyvtárosok, 
és általában véve humán értelmiségi te-
rületen dolgoznak, vagy bárhol dolgoz-
zanak is, humán beállítódású, irodalom-
szerető emberek.

A kultúra területén működő újságok 
elég mostoha sorsúak ezen a mai ma-
gyar sajtópiacon. Példa erre az anyagi 
okok miatt megszűnt sok-sok újság – itt 
most olyan sirámáradat előadására ér-
zek késztetést, amelyhez képest Tiborc 
panaszai egy kellemes nyári vakáció-
ról szóló beszámolónak tűnnének fel 
– de ezt mellőzöm. Elég, ha csak utalok 
az Új Tükör megszűnésére, a Könyv-
világ elmúlására, az újraindított Film, 
színház, muzsika újbóli elhalására, és 
még sok-sok újságnevet tudnánk elő-
bányászni. Úgyhogy talán még szeren-
csésnek is mondhatjuk magunkat, hogy 
idestova tíz évet megértünk. Az anyagi 

fedezetet a hirdetési díjak, az értékesí-
tés árbevétele és a nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram támogatása jelentet-
te, nagyságrendileg egyébként ebben a 
sorrendben. A döntő a hirdetési díj.

Jeles írót (Kertész Ákos) és ismert 
irodalomtörténészt (Tarján Tamás) 
egyaránt sikerült megnyernem állandó 
szerzőnek. Nem pénzzel, sajnos. Szer-
zőinknek természetesen fizetünk, de 
szerintük nem, sőt szerintem sem sokat, 
de hát sajnos, nem telik többre. Viszont 
ami jár, mindig megkapják, nem tarto-
zunk, nem halmozódnak az írások után 
járó honoráriumok. A viccet idézve, ha 
„majd fizetnénk”, nálunk is lehetne ma-
gasabb a flekkdíj. Tehát nem a magas 
gázsi tartja velünk azt, aki velünk tart, 
hanem az a fajta közös világlátás, hogy 
azért mégiscsak van értelme könyvek-
ről, kultúráról írni, egy újság hasábjain 
megosztani a gondolatainkat másokkal 
könyvekről, olvasói élményről, vagy 
akár csak tájékoztatni, informálni: tu-
datni, hogy megjelent valami, ami sze-
rintem fontos. Még mindig annyira eset-
leges és személyhez kötött, hogy éppen 
miről szól a sajtó és miről nem… Sze-
rintem ez a magyarázat arra, hogy miért 
van velünk az, aki még velünk van.

Van-e jövője a könyvnek, az olvasás-
nak? Nem tudom. Csak keseregni tu-
dok… Idézzek szociológiai felmérése-
ket az olvasásról, olvasási szokásokról, 
a fiatalok szövegértési képességeiről, a 
szabadidő eltöltésének kedvelt módo-
zatairól és így tovább? Pesszimista va-
gyok, pedig annyira szeretnék optimista 
lenni. De takarékoskodásra kényszerü-
lünk. Meg kellett szüntetnünk a Magyar 
Könyvgyűjtő című lapunkat, és újabban 
a Könyvhét is csak havonta jelenik meg. 
És lehet, hogy még mindig azt mondhat-
juk magunkról, szerencsések vagyunk? 
Mert nem megszűnni kényszerülünk, 
hanem csak feleződni?

Költői kérdés és én magam sem tudom 
a választ: nem kéne inkább hagyni a fe-
nébe az egészet?

Juhani Nagy János

A könyves ember − 2.

Kiss József
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Motesiky Árpád

Már csak emlékük maradt – 4.
Irénke doktornő (Dr. Drobis Irén 1942−2005)

A lényeg az, hogy Irénkével még véletlenül 
sem találkoztam. Közben eltelt az egy év és 
katedrához jutottam, 1960-ban szülőfalumban 
kezdtem tanítani, majd rá egy évre fiam szü-
letett. Bevonultam katonának 1961 augusztu-
sától. Szinte megállíthatatlanul rohant az idő, 
a katonaság is elszaladt. Leszereltem és tettem 
dolgomat az iskolában, a sportszervezetben, 
1964-ben községi képviselővé választottak, 
akkor született második fiam, Gábor. Zene-
kart is alakítottunk leszerelésem után. elég 
sokat publikáltam, rövid tudósításokat írtam a 
szlovákiai magyar lapokban és 1966-tól lettem 
vadász. Azaz akkor váltottam ki első vadász-
jegyemet, miután sikeres vizsgát tettem. Visz-
szatekintve azon gondolkodom, hogy miként 
bírtam ezt a rengeteg, sokrétű munkát?…

Irénkével véletlenül a községházán találkoz-
tam, piros diplomával elvégezte az orvosi egye-
temet. Gratuláltam neki őszintén, és sok sikert 
kívántam az orvosi pályán. Elmondta, hogy a 
kórházban kapott munkát, és beköltözött Nyit-
rára, a lakhely megváltoztatását jött intézni.

Szilveszterkor a zenekarom játszotta a talp-
alávalót. Irénke megjelent az ajtóban egy ma-
gas, fekete, jól öltözött fiúval. A szünetben 
odamentem asztalukhoz üdvözölni. Kiderült, 
hogy a fess srác, Hanzi az unokatestvére Né-
metországból.

A szünetekben sokat beszélgettem Irén-
kével munkájáról, főnökeiről, vizsgáiról. 
A múltról, kapcsolatunkról, csendes szakítá-
sunkról egy szó sem esett. Táncoltam is vele 
néhány kört, nagyon jól táncolt, érdekes, hogy 
előtte sosem táncoltunk…

Hatvannyolcban a Nyitrai járás Csema-
dok titkára voltam. Munkatársam, Szom-
bath Ambrus oly szerencsétlenül bukott mo-
torjával, hogy kórházba került. Őt mentem 
meglátogatni, amikor a nyitrai kórház tágas, 
fákkal benőtt kellemes udvarán Irénkével ta-
lálkoztam. Nyár volt, fehér köpenyében jött 
felém. Messziről megismertem járásáról és 
karcsú alakjáról. Köszönés után mindjárt rá-
tért a lényegre:

− De jó, hogy itt vagy, a főnökasszony sze-
retne veled beszélni. Nagyon sokat emleget 
ám! – mondta.

− Én meg azt hittem, hogy te emlegetsz és 
te szeretnél velem beszélgetni – mondtam 
tréfásan.

Elindultunk a kórház dermatológiai osztá-
lya felé. Az egyik ajtón ki volt írva a hölgy, 
azaz doktornő neve, amely ismerősnek tűnt. 
Miután bekopogtunk, és beléptünk irodájába, 
ismerős arc fogadott. Ugyanis, az „elvtársnő-
vel” a Nemzeti Front gyűlésein egymás mel-
lett szoktunk ülni. Ő a „Vöröskereszt” szerve-
zetet, én a Csemadokot képviseltem.

− To sú knám hosti! (Micsoda vendégek 
hozzánk!) – mondta köszönés helyett, és 
hellyel kínált.

Irénke orvossá avatása

− Ruky boskávam! (Kezét csókolom!) 
– mondtam, kezet is csókoltam, még mielőtt 
leültem volna.

Hamarosan kiderült, hogy a hölgynek mi a 
gondja és bánata velem kapcsolatban.

− Szerettem volna már régen találkozni 
magával, hogy megismerjem. A gyűléseken 
már lassan félek maga mellé ülni, mert a vé-
gén még azt fogják mondani és terjeszteni 
rólam, hogy én adom a tippeket, én súgok 
magának – mondta kedélyesen.

− No, és mi a baj a felszólalásaimmal? – 
kérdeztem.

− Semmi, de nagyon szokatlan dolgokkal 
áll elő. Mondjuk a nemzetiségi kérdéssel, 
iskolákkal, iskolázottsággal és szociális dol-
gokkal kapcsolatban is – replikázott tovább.

− Asszonyom, én csak arról beszélek, ami 
az alkotmányban le van fektetve, semmi más-
ról, és semmilyen kivételezettségről. Tehát a 
jogokról, alapvető, elemi jogainkról, csak-
hogy ezeket hosszú éveken át nem tartották 
be, enyhén szólva lábbal tiporták. Node, a 
még hatalmon lévő, megrögzött komcsik 
Prágától Kassáig azt igyekeznek terjeszteni 
és elhitetni a szlovákokkal, hogy mi szlo-
vákellenesek vagyunk, s minden, amit mon-
dunk, a szlovák nép ellen irányul. Pedig az 
ellenkezője az igaz. Mindenben támogatjuk a 
szlovákok föderációs terveit, mindenben, ami 
arról szól, hogy szűnjön meg Prága Szlovákia 
feletti teljhatalma a párton belül és a párton 
kívül is. Alakuljanak szlovák intézmények, 
amelyek itt fogják eldönteni, hogy mi legyen 
a közigazgatással, iskolaüggyel, kultúrával 
és az egészségüggyel is! – fejeztem be szó-
noklatomat.

A két nő hallgatott. Aztán Irénke meg-
szólalt:

− Én nem értek a politikához, nekem a vég-
zettségem az alapiskolától kezdve egészen az 
egyetemig szlovák. Eddig azt hittem, hogy 
minden rendben van, nem kell itt változtatni 
semmin! Minden nagyon jó és szép – mond-
ta nagyon halkan.

− Árpád, maga nagyon nagy szónok, lám 
egy tagot már szerzett a pártjának vagy a Cse-
madoknak – mondta a főnökasszony és kisé-
tált az irodájából, magunkra hagyott…

*     *     *
A kórházi találkozás után csak nagy ritkán 

futottunk össze. Néha a betegein keresztül 
üzent vagy üdvözölt, én ugyanúgy. Soha nem 
ment férjhez. Már az ötvenen is túl volt, ami-
kor összeismerkedett egy idősebb jogásszal, 
de nem tudom, mennyire haladtak egymással, 
talán össze is költöztek. A férfi még a múlt 
század végén meghalt. Irénke, miután nyug-
díjba vonult, praxisát, hivatását nem adta fel, 
és bőrgyógyászati szakorvosként kijárt Vere-
bélyre rendelni.

Előfordult, hogy jártam a körzeti rendelő-
ben. Mindig úgy indultam, hogy meglátoga-
tom Irénkét. Sajnos sokan vártak rendelőjé-
nek ajtaja előtt és a komoly betegeket nem 
akartam megelőzni. Ám történt egyszer, hogy 
a szomszédos sebészorvos ajtaja előtt vára-
koztam, és valaki rámköszönt hátulról:

− Csak nem nálam várakozol? – kérdezte 
Irénke mosolyogva.

− Nem, nem, és nem is vagyok beteg, csak 
a doktorúrnak egy képzőművészeti problémá-
ját oldottam meg. Egy festményről van szó, a 
festőjéről informálódott nálam – mondtam.

− Ha nem vagy beteg és végeztél, feltétle-
nül állj meg nálam! Oly régen beszélgettünk, 
és alig ismerjük már egymást – mondta na-
gyon őszintén…

Sajnos ígéretemet nem tartottam be, mert 
a sebésszel a szomszéd faluba mentünk azt a 
képet megnézni – amit meg is vásárolt –, de 
már nem tértem vissza vele a rendelőbe, ko-
csijából a lakásunk előtt szálltam ki…

A múlt esztendő (2005) tavaszán jött a szo-
morú hír, a városi hangszóróból hallottam, 
hogy dr. Drobis Irén meghalt.

Nagycétényben temették. Koporsója le-
zárása előtt bementem a ravatalozóba. Csak 
ketten voltunk. Nem állták körül ravatalát 
gyermekei, hiszen sosem ment férjhez. Kö-
zeli rokonsága is szétszéledt a nagyvilágban. 
Nagyon szomorú voltam, és szívből sajnáltam 
a törékeny, szőke lányt, ifjúságomnak szép 
emlékét, befejezetlen szerelmünket.

Nem maradhattam sokáig vele, mert özön-
löttek a gyászoló, nyitrai és verebélyi kollégái, 
munkatársai. Aztán jött a pap is. Keresztényi 
szokás szerint szépen búcsúztatta, majd dübö-
rögtek a rögök koporsóján. Sírhalmát beborí-
tották a koszorúk és virágok. A közeli erdő és a 
Cétényke folyó felől a tavasz illatát, a természet 
ébredésének örömeit hozta a tavaszi szél.

(folytatom)
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Rónaky Edit

Humor
Gyerekszáj

HUmorzsák
Szigetvári-Szattinger Krisztián 

2/3 oldala
Szigetvári János szellemében

Szójátékos vébé-beszámoló 2006.
Unokahúgom háromévesen vigasztaló ringa-

tásért így kéredzkedett édesanyja ölébe:
− Anya, ringasztalj meg!

*     *     *

Fiam a csokoládés nápolyira négyéves korá-
ban ezt mondta:

− Olyan ropogósat ettünk ebéd után az ovi-
ban, amiben volt csoki!

Ez idő tájt egy patakra mutatva megszólalt:
− Nézd, édesmama, ott varangyol egy béka!

Ötéves korában egyszer egy olyan almát 
evett, amelyiknek egy része már megpuhult, 
megbarnult, de még jó, ehető volt. Másnap al-
maevéskor ezt kérdezte:

− A mai almában nincs gesztenyepüré?

Még nem ismerve a „kockás ruha” elneve-
zést, azt monta:

− Tetszik nekem az ablakos ruhád.

Ebben az időszakban sokat kirándultunk, s a 
gombákról is magyaráztam neki. Mondtam:

− Nem szabad szakértő véleménye nélkül 
megenni, amit az erdőben találunk, mert vannak 
mérges gombák is, például a „légyölő”.

− Annak mi is a keresztneve? – kérdezett rá, 
s ebből kiderült, hogy már hallotta a „légyölő 
galóca” elnevezést, és – nem ismerve a bioló-
gia rendszertani kategóriáit – analógiát teremtett 
az emberek vezetéknevének és keresztnevének 
egymásutániságával.

A tévé olimpiai közvetítését látva meg azt 
mondta:

− Nézd csak, megint az ünnepeltség van, a 
sportos! Viszik a zászlókat meg a betűsöket (a 
feliratos táblákat).

Egész korán – két és fél évesen –, amikor 
kezdte megismerni az ellentétes jelentésű fogal-
makat, s hallott ellentétpárokat, maga is próbált 
létrehozni ilyeneket.

Egy szimfonikus zenekart együtt nézve ma-
gyaráztam neki:

− Látod, ott a nagybőgő!
Visszakérdezett:
− Ész a hegedű a kiszbőgő?

egy másik alkalommal nyáron, strandra in-
dulva mondtam neki:

− Ma nem a Hullámba megyünk fürdeni, ha-
nem a Nagy Lajosba (a Nagy Lajos Gimnázium 
strandjára).

− De én a kisz Lajoszban akarok fürdeni! 
(A Hullám fürdő kismedencéjében)

Amikor egy nyárfát mutattam neki, és meg-
neveztem, ezt kérdezte:

− Nyárfa van, ész télfa ninsz? A fenyőfa nem 
télfa?

(folytatjuk)

Túl vagyunk ezen a vébén is! 

LAHM-LAHM, ki gondolta volna, hogy a németek ezúttal sem járnak KAHN-
KAHN-t a végén?! Pedig meg KEHLett volna nyerniük a tornát, mert ha nem 
is a futball krémjét, legalábbis a futBALL LACKját játszották ebben a mezőny-
ben. Csak úgy ragadt hozzájuk a labda, meg a hat győzelem. De elmúlt már az az 
ODONKOR, amikor még a támadó futball számított.

Úgy vártuk a gólokat, mint teszik azt a CANNAVARO virágok nagy szárazság 
idején! Ültünk egy PUFFON és néztük, hogy véd BUFFON. Hallottuk a NEST, 
Amit kiad a csatár, amikor valaki leránTOTTI. Fejünket csóváltuk mindannyiszor; 
DE ROSSIndulatúak ezek a mai játékosok!

Az angol futball is sokáig volt TERRYtéken, az ember majd megJOE COLEta 
őket, amikor eredményesen szerepeltek és kissé BECKHAMényítettek.

Az afrikaiak idén sajnos teljesen leszerepeltek. ADDOgattak, ADDOgattak, de 
ez nem PIMPONG, hanem DRAMA, NI! Az ember már azt sem tudta, ezt a focit 
ESSIEN, vagy ISSAHk?! 

A latin futballt játszók jól kiDECOrálták egymást és magukat is piros lapok tö-
megével! Biztos jó volt a COST A táborban, de néha mégis vérszomjasan futottak 
a portugálok. MIGUEL még? Nem akarom kiFIGOrázni őket, de egy-két győze-
lem még szükséges lett volna. 

A spanyolok ezúttal jól kezdtek, labdákat hol LOPEZ, hol lop az és képzeletben 
Te is gólokat RAMOS az ellenfél kapujába. Az argentinok is lőttek sokat a MES-
SI távolba, de a németek szóltak, hogy AIMAR le, te argentin csapat!

A címvédő brazilok viszont óriási csalódást keltettek. DIDAktikusan játszottak, 
de nem találták el elégszer a CAFÚt. Bosszankodhattak, hogy ez a vébé számukra 
nem volt más, mint egy nagy KAKÁ!

A LIVESOUND Productions Kft 
bemutatja

TOTO koncert 
Petőfi Csarnok szabadtéri színpad

2006. augusztus 19. 20.00 óra
További információ: www.livesound.hu
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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

Egyensúly Rejtőző tárgyak

A számok egy bizonyos logika szerint vannak elhelyezve. 
Mi kerül a kérdőjel helyére?

Egyensúly esetén mennyi az x-ek értéke a két feladványban?

Lapok

Hány lap határolja a képen látható testet?

Hol rejtőznek a kép fölötti tárgyak?

Logikus
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Mivel töltöd szabad idődet? Hogyan tudod 
összeegyeztetni a sok golfot a tanulással?

A Gillinghami-i gimnázium kitűnő tanulója 
vagyok, bár az órák egyharmadán tudok részt 
venni a golf versenyek miatt. Pihenésképpen 
szeretek táncolni, zenét hallgatni, olvasni, 
főzni, kosárlabdázni. 18 éves korom előtt az 

angol, német és francia nyelvtudásom mellé 
még szeretnék megtanulni spanyolul és ola-
szul is. A franciát édesanyám révén sajátítot-
tam el, aki Mauritius szigetéről való.

Mi a véleményed Magyarországról, az em-
berekről és a tatai pályáról, hiszen tavaly már 
versenyeztél rajta?

a pálya keskenyebb, mint amin szoktam 
játszani, de nagyon jó állapotban van. Meg 
kell vallanom, hogy jobban szeretem a ten-
gerparti pályákat. tetszik ez az ország, már 
másodszor járok itt és jövőre is visszajövök, 
ha itt lesz újra verseny. Az emberek barát-
ságosak.

Milyen eredményt vársz magadtól? Tavaly 
az amatőrök között a második lettél.

Szeretnék jól szerepelni. Először is túl kell 
élni a cut-ot (Ez a döntőbe jutás a harmadik 
napra − a szerző). Ez a legfőbb ambícióm. 
Minden lehetséges, nincsenek olyan nagy 
különbségek a játékosok között.

Mik a további céljaid?
A célom egyértelműen az, amit kitűztem 9 

éves koromban. Előbb Európában legyek a 
legjobb női játékos, majd az LPGA Touron a 
világ első versenyzőjévé váljak.

Végül a 16 éves golf tündér nem teljesítette 
a cut-ot, egy ütéssel maradt el tőle, így nem 
került a döntőbe. Mikor vasárnap találkoztam 

Henni Brokway a szerzővel, Szarvas Istvánnal

Százhuszonöt golfozó hölgy indult a ta-
tai OtP Bank Ladies Central european 
Openen.

A harmadik napi döntőbe 67 versenyző ke-
rült, ehhez a két nap alatt 144 ütéssel kellett 
teljesíteni. Az első a 27 éves angol hölgy, 
Rebecca Hudsonben lett. A British Open 
egykori amatőr győztesének a 201 (66, 65, 
70) ütéssel kiharcolt győzelem 24 750 eurót 
hozott a konyhára. Korábbi profi viadalo-
kon eddig 84 876 eurót keresett. Az első két 
nap után vezető német Anja Monkénak (203 
ütés) maradt a második hely. A harmadik − 
holtversenyben − a szombati napon a legjobb 
eredménnyel, mégpedig fantasztikus 68 ütés-
sel befejező angol Lora Fairclough, illetve a 
Ladies European Tour (LET)sorozat tenerifei 
állomásán diadalmaskodó finn Rikka Hakk-
rinen lett, egyaránt 204 ütéssel. A finn golfo-
zónő eddigi versenyeken 200 ezer eurót pro-
fitált golfütővel a kezében. A tavalyi győztes 
francia Ludivine Kreutz ez alkalommal 212 
ütéssel holtversenyben a 32-36. helyen zárta 
a versenyt, eddigi keresete 380 ezer euró.

A versenyt beharangozó sajtótájékoztató 
után a budapesti Kempinszky Hotelben a 
verseny második legfiatalabb résztvevője, a 
csodálatosan szép és kedves �6 éves Henni 
Brokway  A-1 handicapes angol játékos in-
terjút adott a Hetedhéthatárnak.

Henni, hogy döntötted el, hogy a golfot és 
nem más sportot választod?

A következőképpen történt: láttam a té-
vében, hogy az amerikai major golftornát, 
a Masterst közvetítik, akkor, 9 évesen dön-
töttem. Elmondtam édesapámnak, hogy én 
leszek a világ legjobb golfjátékosa. Ezt sok-
szor ismételtem neki és karácsonyra golfütő-
készletet kértem és kaptam, és beíratott egy 
golfiskolába.

Mesélj, hogy kezdődött golfpályafutásod, 
emlékszel első eredményeidre?

Persze, hogy emlékszem. Amikor elkezd-
tem golfozni 45 volt a handicap-em. Ezt két 
év alatt 4,6-ra csökkentettem. Az első két nyá-
ron nem kevesebb, mint 67 18 év alattiaknak 
kiírt tornán vettem részt.

Nézzük az eredményeket, amelyek magu-
kért beszélnek!

1999 és 2002 között összesen 17 tornán 
győztem (ezek 18 év alattiaknak kiírt tornák 
voltak), 50 alkalomból soha nem végeztem az 
első 10-en kívül. A 2002. évtől a Team Faldo 
csapat legfiatalabb tagja vagyok, akit maga 
Nick Faldo választott ki.

Bemutatnád olvasóinknak Nicket?
Nagyon szívesen. Ő a valaha élt legsikere-

sebb brit golfjátékos, aki 5 kiemelt (major) 
golftornán győzött, most már a játék mellett 
golfpályaépítéssel, sportruházattal, oktatás-
sal, tornák szervezésével és menedzseléssel 
is foglalkozik.

vele, nem tűnt szomorúnak. Szívesen vettem 
volna „golfleckét” tőle, de csak bankvezérek 
és színészek jutottak lehetőséghez… Kárpót-
lásul egy közös fotóra módom volt.

*     *     *

Vasárnap Bábos Rékával, az eseménynek 
otthont adó tatai Old Lake Golf Country Club 
igazgatójával beszélgettem.

Igazgatónő, gratulálok a sajtótájékoztató-
hoz, a kitűnő sajtóanyagokhoz, a jól szervezett 
versenyhez és a jó időhöz. El kell mondanom, 
hogy tavaly módom volt itt a gyakorló pályán 
néhányat ütni.

Bár a jó idő nem az én érdemem, köszönöm 
a dicséreteket, bevallom, jólesnek. Miért nem 
jön gyakrabban hozzánk?

Sajnos a vállam nem bírja. Kérem, mutas-
sa be a helyszínt, és mondjon néhány szót a 
viadal különlegességéről!

 A Gerecse hegység lábainál, a névadó tatai 
Öreg-tó szomszédságában található klubunk. 
18 szakos bajnoki pálya. Tavakkal, termé-
szetes vízfolyásokkal övezett, ősfás parkban 
helyezkedik el, amely minden golfozó szá-
mára kihívást jelent. Pályaépítőink különös 
figyelmet fordítottak a környezeti értékek 
megtartására. Ennek köszönhetően a pálya 
harmonikus atmoszférája kivételesen élveze-
tes játékot biztosít, akár kezdő, akár profesz-
szionális golfozók számára. A 165 ezer eurót 
szétosztó verseny a közép-kelet-európai régió 
egyetlen professzionális golfversenye.

Mi a célja ennek a versenynek?
Az egyik célja a versenysorozat elindítá-

sának az volt, hogy növelje a hazai golfélet 
iránti érdeklődést, és elősegítse a sportág 
itthoni fejlődését. A másik, hogy Magyaror-
szágról és erről a kitűnő pályáról értesüljön 
a világ. Most már harmadszor harcoltuk ki a 
rendezés jogát és bízunk benne, hogy 2007-
ben is itt lesz. Tavaly különböző földrészekről 
hívtak fel telefonon ismerőseim, hogy látták 
a versenyt, mivel a világ legjelentősebb TV 
stábjai közvetítik.

Sajnos magyar induló nincs már évek óta. 
Miben látja ennek okát?

Más országokhoz képest kevesen űzik itt-
hon. Napjainkban az országban 2500-an űzik 
ezt a sportot. A fejlődésre Ausztria jó példa, 
ahol bár 1985-ben még csak 5000 golfozót 
tartottak számon, számuk 10 év múlva meg-
hatszorozódott, mára pedig elérték a  82 ez-
res nagyságot. Nálunk nincs egy tucat pálya, 
Ausztriában 107 található. 

Jövőre elképzelhető, hogy magyar verseny-
zők is indulhatnak?

Nagyon remélem. Vannak tehetséges fiata-
lok: Fodor Krisztina, Kocsis Réka, akik jelen-
leg 3-4 ütés távolságra vannak a bekerüléstől. 
Ez szorgalommal teljesíthető.

Szarvas István
Profi golfverseny volt Tatán 

világszínvonalon
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» Rádióműsor «
RÉGIÓ RÁDIÓ – 

A Magyar Rádió Pécsi Körzeti 
és Nemzetiségi Stúdiója

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
6.23 Regionális lapszemle
6.30 Hírek, közlekedési információk
6.38 Sportösszefoglaló – Radity Milenko hírei
6.45 A Dél-Dunántúl híreiből
6.52 A nap témája – riportban
7.00 – 8.00  Az előző óra menetrendje
8.00 Hírek
8.05 – 9.00 Magazinóra riportokkal
9.00 – 12.00 Nyitott stúdió! Interaktív műsor sok-sok slágerrel.
 Felelős szerkesztő: Gombár Gabriella
12.00 Déli Krónika

DÉLUTÁN
FM 101,7 MHz, AM 873 kHz

13.00 Dél-után – a Régió Rádió zenés magazinműsora, benne többek közt:
HÉTFŐ: Vitafórum politikusokkal, Auto-motor 101.7
 (Szerkesztő: Gungl László)
KEDD: A jövő útjai – regionális térségfejlesztési óra,
 Ezerszínű Baranya (turisztikai
 magazin kéthetente), zöld magazin;
 (Szerkesztő: Kovács Miklós)
SZERDA: „Jelige” – Apróhirdetések, nagy történetek…
 Különleges apróhirdetések története után nyomozunk 15 órától Gombár 
 Gabival, Völgyesi Nikolettel, Zsoldos Lászlóval és Kovács Miklóssal;
 Fogadó – gasztronómiai magazin; (Szerkesztő: Zsoldos László)
CSÜTÖRTÖK: Színház-tér (színházi magazin); Somogyi történetek
 (Szerkesztő: Nagy Gábor és Koszits Attila)
PÉNTEK: Filmmagazin, hagyományápolás órája, életmód-magazin;
 (Szerkesztő: Varga László)
18.00 Esti Krónika
19.00 Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal és oldies-slágerekkel,
 nosztalgia-muzsikával 22 óráig;

Hétvégi műsorrend magyar nyelven
Szombat

9.00 – 12.00 Jó pihenést! – magazinműsor Völgyesi Nikolettel
12.00 Déli Krónika
13.00 Hangulatbrigád! Élet, zene, fiatalság – a Régió Rádió ifjúsági műsora
14.00 Édes Éter! – interaktív telefonos kívánságműsor 18 óráig Bizse Ferenc-
cel
18.00 Esti Krónika
19.00 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 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 (A sorozat szerkesztője: Kovács Attila)
19.00 Estidőben – sportos formában! Minden hónap első vasárnapján jelentkezik
 a „Magyar sport élő legendái” című rovatunk;

Nemzetiségi műsoraink
Horvát nyelven:

AM 873 KHz  9.00 – 10.30, 20.00 20.30
Német nyelven:

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, Fax: 72/518-320

E-mail: pecsiradio@radio.hu
Net: www.pecsiradio.hu 
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Augusztusi 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
• Lőrinc nap táján be kell fejezni a szőlő kötözését, és érés alá kell kapálni horolóval. 
• Augusztus a szüreti előkészületek ideje. A gyümölcsök is sorra érnek, kezdjük 

meg a hagyma kiszedését. Uborkát savanyíthatunk, télre megkezdhetjük a pa-
radicsom befőzését. 

• A hónap végefelé a nyári fejes káposztától vonjuk meg a vizet. 
• Ültessük el az újonnan vásárolt epertöveket vagy saját kezűleg levett sarjakat. 

Az erre kijelölt talaj laza és humuszban gazdag legyen. Lehetőleg estefelé ül-
tessünk. 

• Nem tartozik a kedvelt munkák közé, de augusztusban is el kell végezni a 
gyomlálást. 

• A gyümölcsfákat augusztus végétől már nem kell öntözni. 
• Fiatalítsuk az idős cseresznye- és meggyfákat, szaporíthatjuk a szederbokrokat 

fejdugványozással.

Ez a Hetedhéthatár 
213. száma

 �. kedd Boglárka, Boglár
 2. szerda Lehel, Özséb
 3. csütörtök Hermina, Kíra
 �. péntek domonkos, dominika
 5. szombat Krisztina
 6. vasárnap Berta, Bettina
 7. hétfő Ibolya
 8. kedd László
 9. szerda Emőd
10. csütörtök Lőrinc
��. péntek Zsuzsanna, tiborc
12. szombat Klára
13. vasárnap Ipoly
14. hétfő Marcell
15. kedd Mária
16. szerda Ábrahám
17. csütörtök Jácint
18. péntek Ilona
19. szombat Huba
20. vasárnap Szt. István ünnepe,
 Vajk
21. hétfő Sámuel, Hajna
22. kedd Menyhért, Mirjam
23. szerda Bence, Szidónia
24. csütörtök Bertalan
25. péntek Lajos, Patrícia
26. szombat Izsó
2�. vasárnap Gáspár
28. hétfő Ágoston
29. kedd Beatrix, Erna
30. szerda Rózsa
31. csütörtök Erika, Bella

Augusztus 4., péntek
Pécs: Hannes Rader (Ausztria), Gerzson Pál, Bachmann Zoltán, Szabó László, Csóti Gábor, Bálint Ferenc és Trischler Ferenc művei lát-

hatók a Pécsi Műhelygalériában (Várady Antal u. 5/a). Nyitva: kedd-péntek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig.
Mohács: Bosnyák Mihály és tanítványainak kiállítása a Volksbank mohácsi fiókjában, szeptember 20-ig.
Kaposvár: „Helyettem a templomjaim beszéljenek” – dr. Szigetvári György építész-tervező fotókiállítása a Szentjakabi Bencés Apátság 

Romkert földszinti galériáján szeptember 30-ig.
Szekszárd: Szabó Dezső (1888-1971) festőművész emlékkiállítása a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. Megtekinthető: augusztus 31-ig.
Bonyhád: Bukovinai találkozások – XVII. Nemzetközi Folklórfesztivál, augusztus 4-6.
Sellye: X. Dinnyefesztivál, augusztus 4-6. (telefon: 73/480-245)
Harkány-Siklós-Villány: Mediterrán Tenkesalja Fesztivál, augusztus 4-6. (telefon: 72/579-427)
Pécs: ART 9 – ferencvárosi művészek kiállítása a Pécsi Galériában. Megtekinthető: augusztus 26-ig.

Augusztus 5., szombat
Kaposvár: 21 óra – Shakespeare monológok – a Lorántffy Színjátszó Csoport előadása a Szentjakabi Nyári Estéken
Nagyharsány: Illés Sándor Emlékverseny – Lovasnap. (telefon: 72/379-618)
Véménd: Székely pávakör és vendégeinek műsora (telefon: 69/340-011)
Pécsvárad: Szent István napok a Pécsváradi Várban, augusztus 5-20. (telefon: 72/465-123)

Augusztus 6., vasárnap
Pécs: 18 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban, 2006. Fúvós térzene. Színház tér.
Pécs: 21 óra – Csokonai: Karnyóné. Pécsi Szabadtéri Játékok – 2006. Tettyei romok.

Augusztus 8., kedd
Balatonfenyves: 19 óra – Haszon Zsolt és Tábor Róbert fotókiállításának megnyitója a községházán. Megtekinthető: augusztus 25-ig, 

munkanapokon.
Augusztus 9., szerda

Pécs: 19 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban, 2006. Zsidó táncház. Színház tér.
Kaposvár: 21 óra – Galambos-Turcsán: Második szereposztás – musical vígjáték 2 részben. A Körúti Színház előadása a Szentjakabi 

Nyári Estéken
Augusztus 10., csütörtök

Kaposvár: 21 óra – Galambos-Turcsán: Második szereposztás – musical vígjáték 2 részben. A Körúti Színház előadása a Szentjakabi 
Nyári Estéken

Augusztus 11., péntek
Bonyhád: VI. Tarka Fesztivál – konferencia, fotókiállítás, kézműves bemutatók, kirakodóvásár, augusztus 11-12.
Szentlőrinc: XIII. Lőrinc Napok, Lőrincek találkozója – augusztus 11-12. (Telefon: 73/570-140)
Pécs: 20 óra – Orgonakoncert a Belvárosi templomban.

Augusztus 12., szombat
Szekszárd: 8-18 óráig – Ön még látta? Segítsen, hogy újra láthassuk! Műsoros „bolhapiac” Szabó Dezső vasúti festményeiért. Garay tér. 

A műsorban fellépnek: a megye művészeti együttesei, csoportjai, iskolái.
Pécs: 21 óra – Mese a musicalről. Pécsi Szabadtéri Játékok – 2006. Tettyei romok.
Kaposvár: 21 óra – Shakespeare monológok – a Lorántffy Színjátszó Csoport előadása a Szentjakabi Nyári Estéken

Augusztus 13., vasárnap
Szederkény: IV. Szederkényi Sörfesztivál – Telefon: 69/354-520
Pécs: 19 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban – 2006. Bolgár táncház. Színház tér.

Augusztus 17., csütörtök
Kaposvár: 21 óra – Sej, szellők… Groteszk múltidézés sok zenével. Írta: Török Tamás. A Déryné Vándorszíntársulat bemutató előadása 

a Szentjakabi Nyári Estéken
Mohács: Nemzetközi Néptánc Fesztivál – augusztus 17-20. (Telefon: 69/505-527)

Augusztus 18., péntek
Pécs: 20 óra – Orgonakoncert a Pius templomban

Augusztus 19., szombat
Berkesd: Kakaspörkölt-főző verseny (Telefon: 72/458-153)
Orfű: Barany kupa – vitorlásverseny, augusztus 19-20. (Telefon: 72/598-116)

Augusztus 20., vasárnap
Pécs: 18 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban. Fúvós térzene. Színház tér.

Augusztus 21., hétfő
Kaposvár: VIII. Országos Vonószenei Művészeti Napok – Liszt Ferenc Zeneiskola, augusztus 21-28.

Augusztus 23., szerda
Pécs: 19 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban. Baszk-gascogne-i táncház. Színház tér.

Augusztus 24., csütörtök
Szentlőrinc: XII. Gazdanapok, augusztus 24-27.

Augusztus 25., péntek
Siklós: V. Szüreti Csirkepaprikás Fesztivál, augusztus 25-26. (Telefon: 72/377-030)
Pécs: 20 óra – Orgonakoncert a Belvárosi templomban

Augusztus 26., szombat
Kaposvár: 17 óra – Nyárbúcsúztató a Toponári Művelődési Házban.

Augusztus 27., vasárnap
Mohács: Emlékünnepség a mohácsi csata 480. évfordulójára (Telefon: 69/505-527)
Pécs: 18 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban. Az Ércbányász Koncert Fúvószenekar (Pécs) térzenéje a Színház téren.

Augusztus 28., hétfő
Szekszárd. 17 óra – A világ futballcsillagai A-tól Z-ig – futballtörténeti fotókiállítás Molnár István gyűjteményéből a Babits Mihály Mű-

velődési Ház üvegtermében. Megtekinthető szeptember 8-ig.
Augusztus 29., kedd

Komló: Bálint Ferenc grafikái és festményei – kiállításmegnyitó a Közösségek Házában (Telefon: 72/482-196)
Augusztus 30., szerda

Pécs: 19 óra – Térzenék és táncházak a belvárosban. Görög táncház. Színház tér.


