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(folytatás a 7. oldalon)

az idei ünnepi könyvhéten az alexand-
ra Kiadó Alexandra Könyvtérré változtatta 
Pécs főterét, a Széchenyi teret június 8−17-
ig. A zárónap előtti utolsó késődélutáni be-
szélgetésnek Szabó Magda volt a vendége. 
Sokan várták őt. Később többen így emlé-
keztek: abban az órában, amikor az írónő 
beszélt, szeretethullámok áramlottak a né-
zők felé, lökésszerűen. 

− Szabó Magdának van Pécshez némi 
köze, például a nászutat itt töltötték Pécsett, 
szép emlék volt, és egy szép házasság követte 
Szobotka Tiborral. Amiért összejöttünk ma, 
az Alexandra rendezvényén: a Sziget-kék 
hangoskönyv az Alexandra kiadásában, a 
borítóján Szabó Magda saját macskája, ez a gyönyörű fekete-fehér cica, valamint az Európa 
Szabó Magda életműsorozatának 29. kötete, a hangjátékok, Békekötés címmel. Kezdjük a Szi-
get-kékkel. A mesében a három alaptörvény közül az első kettő: az emlékezz és felejts, csak jót 
tenni, rosszat soha, a második: ne haragudj az emberekre! Kérdezi egy másik állat: de meddig 
bízhatunk az emberben? A válasz: míg valóban nem csalódunk benne. Ezek a szavak nem álla-
tokhoz szólnak. Állatok beszélgetnek egymáshoz, de nekünk szólnak, nem gyerekeknek, hanem 
a felnőtteknek. Neked mit jelent a Sziget-kék?

− Először is azt kell elmondanom, hogy a Sziget-kéket nem én találtam ki, hanem az anyám. 
anyám, aki sokkal jobb író lenne, hogyha teljesen csak író volna, és nem lett volna anya és 
feleség. Anyám sokkal tehetségesebb, mint amilyen én az életben lehettem volna. Az első em-
lékeim azok, hogy anyám mesél. és azon csodálkoztam, hogy milyen hosszú történeteket tud 
elmondani úgy, hogy közben főz, vagy takarít, vagy a vendéget kikísérte, vagy valami dolga 
volt a kertben. Kérdeztem, ezt hogy csinálod? Azt mondta, ezt nem lehet másképpen. Ezen 
egy kicsit elcsodálkoztam, aztán rájöttem arra, hogyha beteg vagyok, akkor nekem nagyon 
jó dolgom van, mert anyám leül az ágyam mellé, és mesél, és akkor a betegséget nem tudom 
komolyan venni. Mesél, mesél, és nem előre gondolja el, hanem akkor találja ki. Nézi az én 
beteg arcomat, és mesél. anyám rendkívüli, csodálatos ember volt, rajta kívül soha nem talál-
koztam ilyen különleges tulajdonságokkal felruházott emberrel. Nagyon jó viszonyban voltunk 
egymással, anyám és én. Akik olvasták a Régimódi történetet, tudják, nem volt könnyű élete. 
De ebből én gyerekként semmit nem érzékeltem, mert nem akarta, hogy észrevegyem. Anyám 
mindig közém és a valóság közé állt, hogy lehetőleg ne sértsen meg, amit lehetett, azt mindig 
kivédte. Sokkal jobban beszélt bármiről, mint ahogy én valaha beszélni tudok.

− Mi, akik olvassuk a könyveidet, azért ebben kételkedünk, hogy jobban tudott beszélni a 
dolgokról, mint ahogy te nekünk. Amikor a Sziget-kéket most újra meghallgattam, és koráb-

L. Csépányi Katalin

Szeretethullámos 
könyvtér

Beszélgetés Szabó Magdával

Két Kossuth-díjas találkozása a Könyvtéren: 
Szabó Magda és Konrád György
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Kocsis József

Asszonyok, kortalanok

(folytatás a 4. oldalon)

1. Pink színű szandál

Mintha kastélykertben ücsörögnék, lus-
tálkodva élvezem az április végi nyarat, 
körülöttem kastélytornyok magasodnak, 
nyúlánk fenyők. A szobalányok ma ösz-
szebeszéltek, egyszerre rázzák porron-
gyaikat: a toronyszobák ablakaiból finom 
por száll, selymes kötegekben lebegteti 
a szél, a hajlékony pollen-pászmák meg-
érintenek, stílusosan rizsporos lesz tőlük 
a hajam.

− Hogy nézel ki?
a kedvesem néz rám, most érkezett, 

csomag van nála, kis doboz. Körbenézem 
magam, mit lát. Nemcsak a hajam, a bő-
röm és a ruhám is tele. Leporol, de előbb 
kicsomagolja, amit vásárolt.

− Tetszik?
Könnyű kis nyári szandált emel ki a 

dobozból.

− Az ilyen pántosból a bütyköm is ki tud 
kíváncsiskodni, ez maga a boldogság…

Felhúzza, gyönyörködik. Pink színű, 
mondja, én lilának gondolnám, a talpa 
parafa hatású, magasított sarokkal, az 
egyik pánton végigfutó üveggyöngy fü-
zér díszíti.

− Ruganyos és könnyű, nagy kedven-
cem lesz – mondja.

Illegeti magát, mintha tükör előtt állna, tet-
szik magának. Jó vásárt csinált, olcsó kínai 
bolti áru, de ki nézi azt, ha már a lábán van? 
Fő, hogy kényelmes és szép. Mert szép. 
Nem? Hátranéz, visszahajlik, elégedetten 
lépeget, s a háta mögül néz maga után.

a kedvesem a nyárra készül, arra a 
nyárra, amelyikben betölti a hatvannyol-
cadik évét. hitetlenkedve gondolok visz-
sza, miféle matrónákat láttunk mi magunk 
körül még nemrég is, hatvannyolc éve-
seket, fekete kendőkben, fekete köröm-
cipőkben, fekete kötésű imakönyvekkel 
a kezükben. Még a tíz évvel fiatalabbak 
között sem találhattunk lila pántos (pink 
színű?), üveggyönggyel kirakott, maga-
sított sarkú, könnyű nyári szandálosokat. 
Nagy-nagy méltánytalanság ez a hatvan-
nyolc év ilyen hirtelen, a kedvesem még-
sem borul gyászba, az arcomról is tud ol-
vasni, meg hát mondom is:

− Szép vagy.
Ezt ő tudja, és ha meginogna a hitében, 

nekem elhiszi, tudja, megbízhat bennem.
Nyár lesz hamarosan, nagy a készülő-

dés, zöld áradásban virágszigetek úsznak, 
szélben sodródnak, a sziromcirádás parto-
kat zöld habok mossák, és virágszegélyes 
utak indulnak mindenfelé, az utak felett 
titokzatos hangok verődnek össze, kihal-
latszik közülük hamarosan egy teletalpú, 
pink színű (lila?), üveggyöngyös pántú, 
bütyökkímélő nyári cipő kipp-koppja.

2. Fiatalkori nevetőráncok

Az idős hölgy szívesen mesél a régi 
dolgokról, rendszer nélkül, váratlanul 

bukkannak fel benne a képek. Most az 
anyósáról mesél nekem, aki hetvennyolc 
évesen halt meg, jó régen, neki már a lá-
nya lehetne éppen.

− Mézes-mázas beszédű asszony volt 
– meséli –, csupa bűbáj, anyám helyett 
anyám akar lenni, mondta az esküvőnk 
után, és ettől láthatóan meghatódott, aztán 
hamar letörülte a könnyeit, és gonoszul 
bökölődött, amikor csak tudott. Egyszer 
fölfedezte a szemráncaimat, sokáig ez lett 
a téma. ellátott jótanácsokkal, álnok jó-
indulattal avatott be különféle kozmetikai 
praktikákba. Szemráncokról beszélt, de 
tudtam, hogy a koromra utal, hogy csak-
nem tíz évvel vagyok idősebb a fiánál, ez 
nagy sérelme volt.

− Na, de nem kellett engem félteni 
– meséli tovább, és fölélénkül –; nem, 
Mami, nem olyan ráncok ezek, amilye-
nekre gondolni tetszik, ezek egészen 
másféle ráncok, fiatalkori nevetőráncok 
ezek, attól vannak, hogy örülök az élet-
nek, jókedvű vagyok, nagyokat tudok ne-
vetni, gyerekkoromtól így van ez, azóta 
megvannak; nem korjelző vonalak ezek 
egy gyűrött felületen, hanem a fiatalkori 
derű lenyomatai, nevetőráncok.

− Csak nézett, nem tudott mit mondani. 
én még megtoldottam, legyen mire em-
lékeznie, ha már belekezdett – amikor itt 
tart, az arca kipirosodik –; téveszthetetlen 
jelzéseket tud leadni az idő, és az értő sze-
mek el tudják olvasni ezeket a jelzéseket, 
bármilyen vastag púderréteggel igyekez-
nek is elfedni; azt nem lehet eltitkolni, ha 
öregasszonyosan megereszkedik a bőr, le-
fittyed itt kétoldalt, és akkor hiába ráncta-
lan, ha lóg, mint egy lebernyeg, nincs tar-
tása, Mami, nézze csak meg a tükörben, 
és erre találjon ki valamit. Persze, lehet, 
hogy ebben a korban már nem látja jól, 
csináltasson szemüveget, az nem öregíti 
annyira, mint ez a vaksi hunyorgás, de ad-
dig is nekem elhiheti, hogy így van.

Már nem is nekem mesél, a Mami áll 
előtte megszeppenve, hetvenhat évesen, 
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Asszonyok, kortalanok
(folytatás a 3. oldalról)
mert csak annyi bírt lenni, igaz, többnek 
látszott; Istenem, milyen vénséges vén 
volna, ha még élhetne, ezt már nekem 
mondja megint, és erő van a hangjában, 
megfiatalítja az emlékezés, az arcán a 
nevetőráncok is mintha kisimulnának 
egészen.

3. Rétegezetten vastagodó idő

az én anyám, aki a mi anyánk volt, 
hármunké, alighanem meglepődött vol-
na, ha anyámnak szólítja bármelyikünk, 
azt hitte volna, hogy marháskodunk, túl 
ünnepélyesen hangzott volna így, akár 
egy iskolai dolgozat címe; mi becézve 
szóltunk hozzá, ezt szokta meg: a ked-
veskedő i-képző hozzáragasztásával, így 
illeszkedett bele a sorba ő is az Ili, Öcsi, 
tibi névminták nyomán, és közénk tar-
tozóvá lett ezzel egészen, minden más 
néven szólítás teátrálisan fölénk emelte 
volna, olyan magaslatokba, ahonnan ér-
tetlenkedve és sértődötten nézett volna le 
ránk, mint aki ki van közösítve.

Az én anyám egyszer azzal állt elő: ma 
óriási meglepetésben lesz részünk, ünne-
pi ebédre számítsunk, ma tortát sütünk. 
tortát, méghozzá babtortát, és mutatta a 
receptet, valamelyik újságból vághatta ki: 
„hogyan készítsünk babtortát?” Mi már 
elszoktunk a tortától, és azt gondoltuk, 
hogy ez az állapot végleges. a háború 
előttről voltak emlékképeink a tortáról, 
és úgy gondoltunk rá, mint valami elér-
hetetlen finomságra, izgatottak lettünk hát 
a gondolatra, hogy hamarosan torta kerül 
az asztalunkra. Olyan lesz éppen, mint-
ha gesztenyetorta volna, mondta anyánk, 
hogy jobban el tudjuk képzelni, de ezzel 
csak a zavarunkat fokozta, meg persze a 

kíváncsiságunkat, hogy legalább megtud-
juk, milyen is a gesztenyetorta.

a babtorta elkészítésének titkát nem 
sikerült ellesnem, arra emlékszem csak, 
hogy nagyon puhára főtt tarkababot kel-
lett krumplinyomón átpasszírozni, és ez 
a massza lett a torta legfőbb alapanyaga. 
a kisült torta barna lett, kellemetlen sza-
gú és pudvás: a formából kiborítva szét-
zuhant darabjaira, felpuffadt teteje alatt 
üreg tárult fel, legalul összetöppedt, csi-
rizes anyag püfögött, gyanús illatokat ere-
getve. A felpárálló gőz magával ragadta 
félig sem álmodott álmunkat, és a szerte-
foszló gőzzel semmivé lett a mi tortánk. 
Ó, mennyi elfuserált bab, mekkora adag 
főzelék lehetett volna belőle, sopánkodott 
anyám, miután a kísérleti cukrászati re-
mek diribdarabjait a szemétbe dobta.

Az én anyám babfőzelékben utolérhe-
tetlen volt. Még a nehezebb idők főze-
lékeire is jó szívvel emlékezem, pedig 
azokban babon kívül más egyéb aligha 
lehetett, később jó sok fokhagymával, 
tejföllel ízesítette, füstölt disznóságokat 
főzött bele, vöröshagymát adott hozzá 
szeletelve, kevés ecetet is, ki-ki keverje 
bele ízlése szerint. Felnőtt koromban is 
visszajártam hozzá babfőzelék lakomá-
ra, a maradékot hidegen, kenyérre kenve 
szerettem a legjobban. Az utolsó babfő-
zelékére váratlanul érkeztem, épp csak 
benéztem arra jártamban, anyám egye-
dül volt, az asztalon az elmosogatott edé-
nyek száradtak, a tűzhelyen félrehúzva 
nagy fazék, benne a déli maradék. Bele-
kukkantottam, babfőzelék volt, akkora 
adag, mintha még ebéd előtt járna az idő 
(„rátartással” főzte gyerekkorunkban is), 
csak a bőrösödésén látszott, hogy kihűlt 
az már, barnás, repedezett kéreg vonta be, 
felszínén a merőkanál nyomait őrző ba-
rázdákkal, itt-ott szalonna csíkok álltak ki 

belőle, és egy nagy, csontos csülök mel-
lett feketére főtt bőrkék. Elgondolkodva 
álltam a fazék fölött, jóllakottan is azt 
latolgattam, nem kellene-e egy kisebb 
szelet baboskenyeret bevágnom legalább, 
igencsak kínálta magát a fazék mélyén. 
anyám is hallgatott, állt velem szemben 
szótlanul, azt hittem, a gondolataimban 
olvas, de megrekedt kívül, csak a haja-
mig jutott, arra tett megjegyzést.

− Úgy látszik, kisfiam, tényleg meg kell 
halni. Akinek ennyire ősz már a gyereke 
is, annak már nincs sok keresnivalója a 
földön…

az én anyám akkor megfeledkezett 
teljesen a babfőzelékről, a halállal volt 
elfoglalva, és hirtelen jött szomorúságá-
ban elfelejtett megkínálni, én sem hoztam 
szóba akkor, nem tartottam illendőnek, 
meg igazán éhes sem voltam. ezt a régi 
képet most az hozta vissza az emléke-
zetembe, hogy látom, kertünkben repe-
dezik a föld, bújik elő a duzzadt babve-
tés, a legtöbb évben anyák napja tájékán 
óvakodnak elő az első tétova babszemek, 
Szent György napján kell vetni a babot, 
régi hagyománya van ennek, már az én 
anyám is ehhez igazodott, ebből követke-
zik érkezésük menetrendi pontossága. Itt 
vannak most is, fölemelkedtek nagyhir-
telen, mintha vezényszóra mozdulnának, 
csenevész újoncok, ügyetlenül és imbo-
lyogva álldogálnak cérnaszál lábaikon, 
rácsodálkoznak egymásra és a világra, el-
fogódottan tekintenek szét, és emlékezőn 
zizegnek, mintha számbavennék a válto-
zásokat; alattuk a kérges felszín barnán 
és repedezetten ismerős, megérkeztek, 
nagyon-nagyon messziről jöttek, átküz-
dötték magukat a rétegezetten vastagodó 
időn, hogy ügyeletes jelenlévőként itt és 
most részesei lehessenek a múlhatatlan 
létezés örök egyidejűségének.
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Írország – 12.
Belfast

Komlós Attila

Ma észak-Írország legnagyobb városával 
ismerkedünk, ahol a főbb építészeti neveze-
tességeket felmutató belvároson túl ellátoga-
tunk oda is, ahová viszonylag kevés hazánk-
fia jut el: megtekintjük Nyugat-Belfastban a 
politikai falfestményeket.

Belfastot nem sorolhatjuk a magyar turisták 
által gyakran látogatott úti célok közé. Nem-
csak azért, mert viszonylag távol helyezkedik 
el, hanem mert aránylag keveset tudunk róla, 
és az a kevés ismeretünk is leginkább a vá-
ros ipari jellegére, valamint a protestánsok és 
katolikusok között lezajlott összecsapásokra 
korlátozódik.

Az ipari forradalom időszakában jelentős 
ipari várossá vált Belfast. a vászongyártás, 
kötélipar, dohánygyártás mellett kiemelkedő 
fontosságú volt a hajóépítés. a �9-20. század 
fordulóján, a kivándorlás időszakában, óceán-
járók sokasága épült itt, köztük a titanic is. a 
gyors iparosodás a városképet is jelentősen 
átformálta. a 20. század második felében le-
zajlott politikai viszályok és a régi ipar ha-
nyatlása miatt a korábbi ipari városnegyedek 
romlásnak indultak. a lerobbant negyedek 
korszerűsítése napjainkban nagy lendületet 
vett, a megújulási projektek újból életre kel-
tik a lezüllött városrészeket.

Sétánkat az �906-ban épült városházánál 
kezdjük, ez Belfast szíve. az épület körül 

több szobor is látható, köztük 
Viktória királynőé, vagy a Tita-
nic áldozatainak emlékműve. A 
közelben álló operaház szintén 
a �9-20. század fordulójának 
jellegzetes, viktoriánus épí-
tészeti alkotása. a városháza 
másik oldalán található Linen 
hall könyvtár számos értékes 
ritkaságot őriz, valamint ren-
geteg dokumentumot az �968 
utáni politikai eseményekről. A 
közeli ann és high Street kör-
nyékén vannak a város legjobb 
pubjai; a Great Victoria Stree-
ten található Crown Liquor Salon pedig egy 
külön kitérőt is megér: a Viktória-korabeli 
épületben kialakított bár gazdagon faragott 
berendezésével, a festett üveg, márvány és 
mozaikdíszítésekkel rendkívül hangulatos. 

Nyugat-Belfast nekünk turistáknak érde-
kes, a helyiek számára viszont véresen ko-
moly látványosságai a köztársaságpártiak és 
a unionisták falfestményei. házak sokasá-
gán láthatunk élénk színű alkotásokat, me-
lyek jelzik az ottaniak politikai és militáns 
elkötelezettségét. a protestánsok „otthona” 
a Sandy Row és környéke, a katolikusoké a 
Falls road térsége. egyaránt vannak „harcra 
buzdító” festmények és a harcok áldozatainak 

emléket állító képek. a csatározások hátteré-
ben meghúzódó okokról az Írország-sorozat 
első részében már esett szó. 

a belvárostól kicsit távolabb a nyugodt és 
békés időtöltésre számos lehetőség kínálko-
zik. A főtértől negyedórás sétával érhető el az 
egyetem �9. század közepén, tudor-stílusban 
emelt épülete és itt terül el a hatalmas bota-
nikus kert, telis-tele egzotikus növényekkel. 

A központtól északra magasodó Cave Hill 
látnivalói az őskori mesterséges barlangok, 
az �879-ben épült várkastély, és az állatkert. 
a 360 méter magas dombról szép panoráma 
tárul elénk a városra és a tengerre.

(A szerző felvételei)

A Sinn Féin épületének falán Bobby Sands, 
az 1981-ben éhségsztrájk következtében el-

hunyt IRA-vezető arcképe

A városháza

A Falls RoadJobbra a Crown Bar szép épülete

Falfestmény a „loyalista körzetben”, 
a Sandy Row elején

Falfestmény a Sandy Row-ból nyíló 
egyik mellékutcában
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Míg tavaly gyönyörű idő fogadta augusztus 
közepén a bédai búcsú résztvevőit, addig idén 
az eső az épületbe zárta az immár hagyomá-
nyos rendezvényt. Akik mindkettőn ott voltak, 
tapasztalták, hogy az utóbbinak is megvolt a 
varázsa: az ötvenfős otthon ebédlőjében száz-
hetvenen is jól elfértek! a meghívó a hotel Béda 
Idősek Lakóotthonába szólt: az ott dolgozók 
és az üzemeltetők látták vendégül a látogató-
ba érkező hozzátartozókat. A Mohács melletti 
Kölked szomszédságában, a természetvédelmi 
területen lévő lakóotthon négy éve biztosítja 
a nyugodt életet, a teljes kényelmet, a maxi-
mális ellátást az ott lakóknak. Martényi János, 
Kölked polgármestere köszöntőjében ezt kü-
lön hangsúlyozta, amikor a mintaértékű lakó-
otthonról beszélt.

Csősz István esperes a tavalyelőtt felszentelt 
szabadtéri kegyhelyen tartotta volna a misét, de 
az időjárás ezt megakadályozta, így a mise is az 
étteremben zajlott.

a Mohácsi Ifjúsági tamburazenekar olyan 
hangulatot csinált percek alatt, hogy többen ének-
szóra fakadtak. Ezt követően a nagynyárádi Kék 
Nefelejcs Gyermektánccsoport nemcsak a szíve-
ket mozgatta meg, hanem a lábakat is, sokan a 
gyerekekkel együtt járták a táncot még széken, 
padon ülve is. Majd Kovács Gábor kápráztatta el 
csellójátékával a hallgatóságot. a zenészcsalád-
ból származó fiatalt hallgatni és nézni egyaránt 
gyönyörűség volt: tökéletes harmóniában volt 
hang és kép, a zene és a látvány. a kölkedi pol-
gármester köszöntőjét követte az ebéd: a gulyás, 
az édes és sós sütemények, a dinnye. és termé-
szetesen az ebéd alatt és után is szólt a diszkrét 
zene, mellette lehetett beszélgetni – unokával, 
már őszülő gyerekkel, szülővel, nagyival, dédi-
vel. A szakmailag magas szintű ellátást biztosító 
otthon a lelkekkel is kiemelten foglalkozik.

II. Bédai búcsú
L. Csépányi Katalin

Hátul balra Martényi János, 
Kölked polgármester köszöntőjét mondja

Fehér László intézményvezető 
alkoholmentes sörrel kínálja a vendégeket

Halmos János és felesége, 
a szabadtéri kegyhely rendbentartói



2006. szeptember hetedhéthatár 7

ban is, amikor olvastam, végig az járt a fejemben, hogy a kisfiú a 
szeretetével menti meg az édesanyját. A te fegyvered is a szeretet. Ezt 
hogy érted?

− Ezt nem lehet másképpen érteni, csak úgy, ahogy mondjuk. Aki a 
Bibliát valamikor a kezében tartotta, vagy egyáltalán valami köze van 
ahhoz, hogy a világ nemcsak a föld, hanem a világ az ég is, annak nem 
kell magyarázni. ez olyan, hogy az életünk egyik tartozéka. én pláne 
nagyon vallásosan nevelődtem. Nagyon egyszerű volt nekem ez.

− A szereteted az nemcsak emberekre vonatkozik, hanem állatokra, 
növényekre, az írásaidból ezt érezni.

− A szeretet az élettelen, mozogni nem tudó, bármilyen látható és 
láthatatlan valamihez kötődik. Ez a legkülönösebb dolog, hogy nem 
tudjuk pontosan mi az, nem tudjuk, hogy kit szeretünk, nem tudjuk, 
hogy miért szeretjük, szeretjük és kész. Borzasztó, ha valaki nem tud 
szeretni. Mindig attól estem kétségbe, ha nagyon nehéz volt a helyzet 
köröttem, hogy csak el ne felejtsem ezt a képességemet, hogy nagyon 
tudok szeretni. aki nagyon tud szeretni, az gyógyítani is tud, az ápol-
ni is tud, az kiváló a családban. hát nálunk mindenki nagyon szere-
tett mindenkit. anyám szerette apámat, apám szerette anyámat, mind 
a ketten szerettek engem, én szerettem mind a kettőjüket. Nem volt 
ott semmi baj. Inkább az volt az érdekes, amikor találkoztam olyan 
emberekkel, akik olyan határozottan nem szerettek engem, és úgy saj-
náltam őket. Mert mit veszítenek szegények: én olyan jó barát tudnék 
lenni! Nem kellett nekik. Aztán valahogy ezt is túléltem. 

− A Sziget-kékben pont a szeretet törli a harmadik törvényt, az áru-
lóra vonatkozó törvényt. Ez az életben is így van? Hogy az árulót el-
felejtjük, majd töröljük, hogy elfelejtettük? Tehát van megbocsátás?

− Pontosan tudom, mire célzol! Én árulóval nem találkoztam. Ez egy 
része a regénynek, mert ábrázolnom kellett, hogy az életben van árulás 
és van áruló. az, hogy én nem ismertem, az nem jogosít fel arra, hogy 
ne ábrázoljam. az a szerencsétlen madár. hát nem sajnáltad?

− De igen. 
− Én is nagyon sajnáltam. Az a nagyon jó, ha az ember azt, aki ép-

pen elárulta, tudja sajnálni, mert akkor meg is bocsát neki. 
− Azaz lássuk meg a másikban azt is, ami rejtett. Vagyis ássunk mély-

re az áruló madár okán, hogy miért lett áruló? Valahol megbocsátunk 
és megszeretjük?

− Azt hiszem, hogy Jézus ezt kívánta tőlünk. És ezt könnyebben is 
meg tudjuk tenni, nem is ennyire hangsúlyozottan drámai körülmények 
között. azt hiszem, ez kötelességünk lenne, keresztényi kötelesség, 
hogy megbocsássunk. A kérdés ebből a szempontból még az állatokra 
is vonatkozik: egy értelmes állatot rá tudok nevelni arra, hogy ne ugor-

L. Csépányi Katalin

Szeretethullámos könyvtér
Beszélgetés Szabó Magdával

jék neki annak az embernek, aki belerúgott, vagy beleszúrt. azt is meg 
tudom nevelni, hát még az embert. Csak az emberrel sokkal könnyebb, 
mert az ember értelmi képessége nem hasonlít az állatéhoz.

− Örülünk annak, hogy Szabó Magda ennyire optimista, hogy az em-
bert lehet nevelni. Megértél jó pár évet. Nem akarom mondani meny-
nyit, bár te ezt soha nem titkoltad, mondtad is, hogy nincsenek titkaid. 
Mikor jött el az az idő, amikortól nem voltak titkaid?

− Nekem sose voltak titkaim. Ott volt a nevelt testvérem, Cili, rög-
tön minden titkomnak volt egy megbeszélő társa, azonkívül nálunk 
az volt a pedagógiai nevelése a szüleimnek, hogy soha nem kaptam 
büntetést. Megmondták nekem, hogy mit csináltam. Büntetés nélkül. 
aztán hagyták, hogy én azon elgondolkozzam, hogy mit csináltam. 
És hagyták, hogy éjszaka sírva menjek ki az ő hálószobájukba, és azt 
mondjam, hogy azt hiszem, ez nagyon helytelen volt. erre azt mond-
ta anyám, hogy ez valóban nagyon helytelen volt, de meg kellett vár-
nom, míg ezt te mondod ki. ha én mondom, az nem elég, én csak 
figyelmeztettelek. Aztán az ember, ahogy egy kicsit öregszik, egyre 
kevesebbet vét ilyen jellegű dolgokat. Akkor már tudja, hogy minden 
ember érzékeny, ki kevésbé, ki jobban. akkor már vigyáz a másikra. 
De ahhoz már kicsit idősebbnek kell lenni, hogy az ember megtanulja, 
hogy a másik, aki nem tudja róla még, hogy testvére, nem tudja, hogy 
ember, mint ő, ugyanúgy kell vigyázni, mint egy gyerekre. Az állatra 
meg még fokozottabban kell vigyázni.

− Persze mi tudjuk, hogy Szabó Magda nagyon jó alany volt ebben 
a nevelési módszerben, mert ahogy mondod is, hogy az ember nem 
véletlenül lesz az ami, ezt többször hangsúlyoztad különböző nyilatko-
zatokban: hordjuk magunkban az őseinket. A te őseid nagyon jó fából 
voltak faragva, és aki lettél, nem véletlenül lettél az aki.

− Azt hiszem, nekem nagy szerencsém volt az iskoláztatással. Az az 
iskola, amelyik engem felnevelt, megtanított arra, hogy a gyerekkel 
milyen módon kell érintkeznem, és azt, hogy álljam azt, amit állnom 
kell. És ez a legnehezebb. Nem egyszerű dolog, ha az ember belekerül 
egy olyan áramlatba, amelyben védekezési lehetősége nincs, mindent 
el kell viselni. én ebbe nagyon gyakran belekerültem, mert ha volt 
valaha szabálytalan gyerek, én nagyon szabálytalan gyerek voltam. 
apám debrecen kultúrtanácsnoka volt, és úgy nevelt engem, mint 
egy fiút. Nekem nagyon könnyű volt otthon eligazodni. Aztán az volt 
a nagy tévedésem, hogy majd mindenütt ezzel a magatartással talál-
kozom, az apáméval és az anyáméval. ez addig tartott, amíg otthon 
éltem. az iskolában már nem így volt.

(folytatjuk)

(folytatás a 2. oldalról)

Szabó Magda és L. Csépányi Katalin

Komlós Attila felvételei
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ha lehet ablaküveg, ablakpárkány, 
ablakkeret stb. (minek a mije?), 
akkor mért ne lehetne ablakvirág 
(minek a mije) is? ha pedig az ab-
lakvirág egy egész ablak virágnak 
mondható (mint itt is), akkor az, 
azaz ez itt nem más, mint egy vi-
rágablak. Sokféle virágablak lehet, 

ahány fajta, forma virág. de jó lenne, ha még több, esetleg annál is több, ha nagyon-nagyon sok volna! 
Lehet, hogy egyszer majd minden ablakvirágos ház virágablakos lesz?

Beengedni? Mindent? Levelet? 
ágat? Gyökeret? Friss hajtást? rü-
gyek rejtőző, rózsaszín árnyait? 
Végtelen, angyali áramlást? Min-

dent, ami kint? Életet, tagadást, csendet, hálátlanságot? A nap vizeit permetező örök rejtelmeket? Hábo-
rúságot? Rebbenő békét? A legvégső nyugalmat? Mindent? Vagy…

Ilyen a hiány. Súlyos. Pontos. Be-
tölt. Tömege van. Tömör. Rétegről 
rétegre épül, sorról sorra gyarapo-
dik. A lesz-ből egyszerre csak időt-
lenné lelkesül. az anyag. a van. 
Ami volt, ami van, ami lesz. A rejtő-
ző sugaras íveket pontosan követi, 
de nem alárendelten. Szótlan. Vég-

leges. Mozdulatlan. Súlyos, pontos. Bevégzett. Egyértelmű. A fölöttes. Ilyen a hiány, ami itt van. Mögötte 
az elmúlás izzó párák közt aranyló árnyainak nyugtalan és elfelejtett emléke bolyong.
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talán ez a nénike is érzi, nem ide-
való ez a fehér keret. a pontos osz-
tást, az egyébként hiányosan héza-
golt, de egészében a precizitás, a 
rend benyomását keltő téglák, és a 
meglehetősen szigorú, de harmoni-
kus hatást keltő gerendák szerkeze-
tét bosszantó (nevetséges?) módon 
üti agyon. hm. Mindig vagy leg-
többször a szabályos osztottságnak 
kellene összetartani. de ha a közép 
önkényesen válik ki? (!) és mégis. 
Ez a homályosan színesedő ruha, ez a rengeteget őrző és sokat felejtett tekintet csak itt látható, nem ismét-
lődik többé. Nélküle csak fal lenne a képen. A rend, a pontosság. Benne a hófehér, az üres.

Dr. Tóth Károly és Tám László képriportja

Ívek, ívek, közeledő, egyesülő, szét-
váló, megtartó, világosságot kerete-
ző, koronához hasonló, koronázó, 
szent testvéri ívek. ezzel a sérü-
léssel, amikor az a valami beszakí-
totta, kitépte a falat, azzal éppen a 
befejezést, mert a hozzá vezető utat 
törte, szüntette meg. helyén a ron-
tás: tépett, sima, hófehér papír. a 
történelem bölcs szava szerint min-
den helyreállítható, minden pusztulást újjászületés követ. Igen. Csak ez az űr, az űr, az űr ne gyűrődne, ne 
lappangana bennünk, kívülünk, mindenhol, mindig, szakadatlanul.

a jing és a jang itt kettéoszt. Pon-
tosabban: összekapcsol. Különben 
párhuzamosokból, szögekből, árnyé-
kok puha szalagjaiból szerkesztve a 
kép. a két zöld zsalugáter zárva. az 
egyik mögött nő, a másik mögött 
férfi. Az egymásra nézés most még 
érintetlen. De előbb-utóbb felnyílik, 
s különülve-kerülve-simulva-leválva 
egyesül. aki itt van, azt „csodálatos 
asszonynak hívják: / ő a völgy örök 
szelleme. / a csodálatos asszony ka-
puja / ég és föld gyökere / Végtelenül 
munkálkodik, / Nem fárad el sose.” 
És aki itt van, azt csodálatos férfinak 
is nevezik – ezt jelöli a cserépsor ár-
nyéka. Kész csoda: egyenesvonalú 
árnyékká változik itt, miközben szép, nyugalmas rendet ad, s mint lényeget, a fényt kiemeli, egyenesvonalú 
árnyékká változtatja azt, ami a körben együtt van.
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Videcz Ferenc

Versek
Nyíló hárs az iskolaudvaron

(Lützenburgerné R. Mária barátnőmnek)

egy négyzetméter csak kerek világod.
Irigy, fojtogató beton-világ.
de fölemel sok szeretet-virág,
Mint Máriát, ki sírt, s nem mondott átkot.

egyszerre voltunk újak mind a ketten,
Földben tétován támaszt keresők;
Barátság-meleg, szelíd, langy esők
tápláltak; élni kell e rengetegben,

Hol gáncsos fejszék, sunyító fűrészek
Nem tolerálják bensőnkben a fészket;
Kidöntenek bennünket egy napon.

Kölcsön-melegünk visszajár a Napnak,
Parazsunkból új életek fakadnak:
áldozatra nincs elég alkalom.

Ballada az álságosokról
hogy nyernék el méltó sorsukat

(Kései széljegyzet 1956 margójára)

Korunkban sikk lett áldozatnak lenni;
Profi szenvedők álsebeket tépnek.
Különben nem figyelne rájuk senki.
(Buggyant ketchup nem tűnik serkent vérnek!)
Nyavékolásuk Káin-oltárfüstként
Szétterül fojtón, szétmarja velőnket.
Vers, szong, regény lekozmál tőle tüstént…
Uram, büntesd meg az álszenvedőket!

átkoznak múltat, recsket, diktatúrát,
Sikoltanak szellem-béklyót, gulágot.
elorozzák mások parázsos útját.
(Gyötrelmet valón egyikük sem látott.)
Polit-forrásból csordogál a baksis;
Ránk élősködő fagyöngyökként nőnek.
Kontár tolluk karcol hamis katarzist.
Uram, büntesd meg az álszenvedőket!

Sok áldozat csendre, békére vágyna,
Más élve állna holtak közé sorba,
Mert egyre hallja feledni kívánva:
Vonít a farkas-farizeus csorda.
Szemét kitolná, hogy ne tudja-lássa,
Mint hajszolnak vesztükbe jót tevőket.
(tisztességünk így meghasonlott mára?)
Uram, büntesd meg az álszenvedőket!

ajánlás:
Krisztus Urunk, ki értünk haltál, mégis,
Sokan sokszor eltévelyedünk Tőled,
emeld jobbodra áldozatainkat,
De lökd pokolra az álszenvedőket!

Bonyhád
Eső után loncsos bundájú fákról,
ha megrázkódnak, gyöngyfüggöny csorog.
Kart karba öltve régmúltról csevegnek
Perczel utcai öreg házsorok.

Tócsába léptem. Nadrágomra fröccsent
az alkalmi, zagyos tükörcserép.
Csorba eresz hangolgatja a szélben
elvásott, lyukas bádoghangszerét.

Közeledik, messziről észrevesz,
Kalapjával int a templomtorony.
Illatos jázminköszönés fakad
Szembe jövő, ismerős arcokon.

Kopott járdán rőt alkonyfény botorkál:
Fáradt, bámészkodó járókelő.
Nyújtózik s másik oldalára fordul
A mindent őrző s elfedő idő.

Zápor
Langyos esőben sétálok veled;
Arcomról idő rozsdáját lemossa.
Könnyű, nedves ruhádon átdereng
Két dombon nőtt, halvány, bimbózó rózsa.
Szobádban meztelen szárítkozunk;
Megmerítkezem tested melegében.
Bámullak. Lázas reszketésünk elmúlt.
Szivárvány les ránk irigyen az égen.

Modern állatmesék

A macska és az egér
„Finci egér, a lakásod szűk lyuk, fal hasadéka;
 áporodott, s társként benne lakik a sötét.
Lám, az enyém tágas, fényes! (Mások takarítják!)
 Naphosszat heverek. Mondd, mért nem irigyelsz?”
„hogyha fened fogadat rám, biztos e hely, no de téged
 Tán puccos kosarad véd meg a vizsla elől?”

Az emu és a kenguru
„Kenguru pajtás, lótsz-futsz, ugrálsz, mint kit a görcs bánt,
 S nincs három garasod; annyit sem keresel!
Büszke nyakam s csőröm magasából észre se veszlek;
 Mindig telt a begyem, hozzám fel sose érsz.”
„Fej-léggömböd emel felhőkig, bamba baromfi!
 Nékem az erszényem, s nem kobakom, mi üres!” 
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lálható. A középső zászló egy összees-
küvés dokumentumait dolgozza fel. az 
�664-es vasvári béke, a Wesselényi-féle 
összeesküvés időszakába repít vissza. 
Wesselényi Ferenc és Zrínyi Péter szö-
vetséglevelét tartalmazza ez a zászló. a 
következő díszzászlót, melyet láthatunk, 
Széchenyi István hitelének ajánlásával 
látták el. A „Honunk szebblelkű asszo-
nyainak” címzett ajánlás szavai sejlenek 
fel a néző szeme előtt. Végül az utolsó 

zászló, korábbi névadónk, József attila 
1924-es, fiatalon, szegedi bölcsészként 
írt versének az Istenem címűnek binális 
kódokkal való megjelenítését tartalmaz-
za. egyben ez a kifejezésmód utal a szá-
mítógépes írásbeliség új korszakára az 
alkotók elképzelései alapján.  

Ezen bevezető után kívánom, hogy 
mindenki, aki ellátogat Szegedre, cso-
dálja meg feltétlenül ezt az igazán párat-
lan épületet.

Aki még szeretné bővebben is megis-
merni a komplexumot, a könyvek elhe-
lyezésének, megtalálásának rendszerét, 
fotókat a belső terekről, nézze meg a hon-
lapot: http://www.bibl.u-szeged.hu

Kellemes ismerkedést kívánok a könyv-
tárral, az épülettel.

Molnár Szilvia

Szeged új Egyetemi Könyvtára – 2.
Csodás új épület született. A volt sport-

pálya mellett ott látható az egyetem Böl-
csészkarának rózsaszínes neoromán, rer-
rich Béla által tervezett tömbje. Különö-
sen hangulatos a szépen felújított parkrész 
télen, amikor hó fedi a méretes fákat, és 
dér lepi a sétáló utacska szegélyezte pá-
zsitot. A Bölcsészkar felőli oldal négy 
szinten elrendezett, üvegfalú olvasóter-
mekre nyit rálátást. Magyarország talán 
legmodernebb Egyetemi Könyvtárának 
nevezhetnénk a miénket, mely szinte va-
lamennyi kar, intézet, tanszéki könyvtár 
állományát, szolgáltatásait, infrastruktú-
ráját egyesíti. a dél-alföldi régióban ez a 
legnagyobb, gyűjteményeit tekintve pe-
dig egyike az ország legjelentősebb nyil-
vános tudományos könyvtárainak. az ol-
vasói terekben egyszerre több mint ezer 
fő tud egyszerre tanulni, ezzel az ország 
legnagyobb befogadóképességű tanulási 
tereként szerepel. 

a négy szabadpolcos olvasótermi szin-
ten tematikus elrendezésben mintegy 350 
000 kötet kapott helyet. a négy hagyomá-
nyos és az egy tömör raktárban további 
hozzávetőleg másfél millió kötet és fo-
lyóirat található.

A Könyvtár számítógépes kabinetében 
300 modern, síkképernyős, extra gyors 
internetkapcsolattal rendelkező gépet 
használhatnak a látogatók, ahol elérhe-
tők a helyi és országos online katalógu-
sok, előfizetett adatbázisok, elektronikus 
folyóiratok. 

a kisebb tanszéki, intézeti könyvtárak 
beolvadásával a Könyvtár különgyűjte-
ményeinek száma is bővült. Így 11 gyűj-
teménnyel büszkélkedhet, ezek: egyete-
mi Gyűjtemény, Európai Dokumentáci-
ós Központ, Hadtörténeti Gyűjtemény, 
Hispanisztikai Gyűjtemény, Hungarika 
Gyűjtemény, Kanada Gyűjtemény, Ke-

Kiállítás az átriumban

leti Gyűjtemény, Osztrák 
Könyvtár, Régi Könyvek 
tára, társadalomelméle-
ti Gyűjtemény és Zenei 
Gyűjtemény. A gyűjtemé-
nyek állománya nagyrészt 
ugyanúgy kölcsönözhető, 
mint bármelyik másik do-
kumentum a könyvtárból. 

Sz igorúan  szakmai 
szemmel nézve az épület 
Kongresszusi Központ-
ja egyidejűleg több, mint 
1300 fő befogadását teszi 
lehetővé. 685 férőhelyes 
kongresszusi teremből, 
három nagyelőadóból, három szeminá-
riumi teremből, két tárgyalóból, video-
konferencia teremből, egy körülbelül 170 
négyzetméteres kiállítási térből és több 
mint �000 négyzetmétíer átriumból te-
vődik össze. Az épület alagsorában 180 
gépkocsi parkolhat egyszerre, az erre a 
célra kialakított mélygarázsban. 

az átriumban kaptak helyet a díszzász-
lók is, amelyek méltán mutatják, hogy a 
Szegedi Könyvtár országszerte ismert 
régi könyves műhely is. A Régi Könyvek 
Tára őrzi a legfontosabb könyvtípusokat 
a könyvnyomtatás kezdeteitől. A dísz-
zászlók koncepciójában felfedezhető a 
könyvtár dokumentumainak történeti-
sége, az egymásra rétegződő korszako-
kat hűen szemléltetik a zászlók grafikai 
megoldásai. Szakértő szemmel jól fel-
ismerhetők az egyes korok jellemző be-
tűtípusai, emellett a zászlókon szereplő 
szövegrészek tudatosan lettek kiválaszt-
va. Szempont volt az is, hogy tartalmilag 
mely dokumentumokban szerepelnek 
eredetileg. 

A betérő vendégtől legtávolabb eső 
zászló a legrégebbi korszakra utal, fo-

lyamatosan haladva a legköze-
lebbi felé, a zászlókon megjele-
nített anyag kronológiai sorrendet 
mutat. 

A legtávolabbi zászló a Ké-
pes Krónika betűit tartalmazza. 
Az utána következő a világhírű, 
XVII. századi betűmetszőnk és 
nyomdászunk, Misztótfalusi Kis 
Miklós legismertebb munkájából 
való, a Szakácskönyvecskéjéből. 
ennek �698-as, egyetlen ismert 
példánya itt, a könyvtárban ta-
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 66.
Negyedik utazás (12. rész)

Fogaras református templomának elődje a vár közelében áll. 
�704-ben a kurucok megtámadták a várat. rabutin osztrák tábornok 
parancsára a védők szétlőtték a templomot, mert a kurucok a tornyá-
ból beláttak a várba. Gróf  teleki József új templom építésére csak 
távolabb és alacsonyabb toronnyal kapott engedélyt. 1715−1740 
között épült fel a templom mai alakjában. Legértékesebb része a 
régi templomból megmaradt kőből faragott díszes szószék. Itt áll 
Mikes Pál (Mikes Kelemen édesapja) kopjafája, aki egykor a vár 
kapitánya volt. A padokra terítve megcsodáltuk a Bethlen Kata ál-
tal hímzett nagy oltárterítőt.

Ismerkedjünk meg Fogaras jótevőjének életével: 1700. novem-
ber 25-én született Bonyhán. Apját korán elveszítve, anyja fiatalon 

haller Lászlóhoz kényszerítette. 
Férje és rokonsága fenyegeté-
sekkel akarta a katolikus hitre 
téríteni, de ő sikerrel ellenállt. 
haller László �7�9-ben meghalt. 
Bethlen Kata 1722-ben házassá-
got kötött gróf  teleki Józseffel. 
a fogarasi püspök hamarosan el-
vetette tőle az első házasságából 
született gyermekeit. Így előzve 
meg, hogy azok református ne-
velésben részesüljenek. Második 
házasságából fiú és lány gyerme-
kei születtek. Miután �735-ben 
gróf  teleki József is meghalt, eb-
ből a házasságból született gyer-
mekeit is elvették tőle. Kétszer 
özvegyült, 4 gyermekét elvették. 

egyedül maradt. a grófné ekkor az „Árva” előnevet vette fel. Ez-
után vallásának, jótéteményeknek és a tudományoknak szentelte 
életét. Befejeztette a második férje által elkezdett templom építését. 
a környéken még 20 templom építését segítette. azokban papokat 
tartott. Iskolákat létesített, a szegény gyermekek tanulását támo-
gatta. az asszonyokat hímezni, varrni tanította. Imákat írt, melye-
ket „Védelmező erős paizs” címen könyvben adott ki. Önéletrajza: 
„Bujdosásának erős könyve”, legjobb memoáríróink közé emelte. 
Felső-Csernátoni Bod Péter – a magyar irodalomtörténet megala-
pítója – 6 évig volt udvari papja. 

Árva Bethlen Kata 1759-ben halt meg. A templom főbejáratával 
szemben nyugszik. Fejfáján ez olvasható:

Arany Fácán-toll nagydíj
Keszthelyi Jenő, Lentiben élő barátunk és szerzőtársunk a Vadászati 

Kulturális Egyesület Arany Fácán Toll nagydíjat kapta egyéni hangvételű 
novelláiért. Olvasóink horgásznovelláit ismerik eddig lapunkból, de a jö-
vőben vadászati témájú írásaival is találkozhatnak majd a Hetedhéthatár 
hasábjain. a faipari mérnök intarziaképeit, vadászportréit már korábban 
bemutattuk a magazinban.

A képen középen Keszthelyi Jenő, mellette Mráz János festőművész, 
aki az Arany Ecset Toll művészeti nagydíj 2006-os kitüntetettje. Keszt-
helyi Jenő bal oldalán Homonnay Zsombor, a Magyar Vadászlap olva-
sószerkesztője áll, aki a Vadászati Kulturális Egyesület életműdíját, az 
arany túzok toll díjat kapta a vadászati kultúra és kommunikáció ápo-
lása és fejlesztése érdekében kifejtett több évtizedes újságírói és szakér-
tői tevékenységéért.

ÁRVA BETHLEN KATA 
SÍrFeLIrata

Bod Péter készíttette

Teste e kő alatt Gróf Bethlen Katának,
Lelke szent kezébe vagyon Jézusának,
Kibe hitt, s kit tartott magváltó Urának.
Magát alázatos hív szolgájának.
ezer hét százban lett világra jövése.
Ötven kilentzedben innen kimenése.
Özvegyi életben két ízben lépése
ebben sok ideig kegyesen élése.
Atyafi szerető, kegyes Istenfélő,
Szegényt, oskolákat javával segéllő,
Tiszta szent élettel mások előtt fénylő
Volt mértékletesen s ártatlanul élő.
Ezért mindenféle rend őtet betsülte;
tölle félt a gonosz, és távol kerülte,
áldott neve maradt ezt jóságra szülte,
Győzedelmi székét már égbe bé ülte.

A templom bejárata felett fekete márványtáblán Árva Bethlen Kata szü-
letési és halálozási évszámai között koronás kígyós családi címere látható. 
alatta szintén Bod Péter emléksorai olvashatók:

e toronyoldala tartja e nagy követ
E kő befoglallya amaz áldott nevet
mellyről akárki is méltán példát vehet
s példáját követvén az egekbe mehet
gróff Bethlen Kata ez, Bethlen Sámuelnek
kit szült Nagy Borbára mint édes férjének
éltében hív társa teleki Józsefnek.
ki volt főispánnya Fejér Vármegyének
ez Ure templomot másokkal fundála
ez asszony az után volt és tserep alá
vétette költségét érte nem sajnálá
melyből az Istenre térjen örök hála!
Huszon hétesztendőt töltött özvegységben
minden rendek előtt példás kedvességben
ötven kilentzeket világi életben
amit kívánt vagyon már Jésus ölében.

A templom utáni első utcában áll az 1909-ben Alpár Ignác tervei sze-
rint épült gimnázium. Létét a felvidéki születésű Mikszáth Kálmánnak 
köszönheti, aki mint Fogaras 1892−1910 közötti évek országgyűlési kép-
viselője „kijárta” a felépítését.

a gimnáziumban tanított �908-tól �9��-ig Babits Mihály. a városról 
A gólyakalifa és a Halálfiai című regényeiben írt. Emlékét tábla örökíti 
meg az épület falán. (A szerző felvétele)

Árva Bethlen Kata sírja
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Mintegy tucatnyi idegenforgalommal 
foglalkozó újságíró vett részt azon a saj-
tóbeszélgetésen, amelyet őexcellenciá-
ja Molay tartott a budai rezidenciáján. 
a nagykövet többek között elmondta, 
hogy országa − hasonlóan Tunéziához 
és Egyiptomhoz − bővelkedik csodá-
latos látnivalókban, amelyeket érdemes 
megtekinteni. hangsúlyozta, hogy kie-
melten fontosnak tartja a két ország kö-
zötti kapcsolatok intenzívebb formáját. a 
sajtóbeszélgetést követően − a csodálatos 
arab sütemények megkóstolása után − 
készségesen válaszolt a hetedhéthatár 
kérdéseire.

Mielőtt erről beszámolnék, néhány in-
formáció erről a csodálatos országról, a 
Marokkói Királyságról. Marokkó Afrika 
északi részén helyezkedik el, területe 458 
730 km², lakosságának száma 3� mil-
lió, minden évben növekszik (évenként 
3,4%-kal.) Partjait az atlanti-óceán és 
a Földközi-tenger mossa. Fél évszázada 
nyerte el függetlenségét. az ország neve 
Marrakech város nevéből ered.

A hideg Kanári-tengeráramlás miatt ki-
emelkedő a halászata és halfeldolgozása. 
A növekvő idegenforgalom miatt kézmű-
vesipara virágzásnak indult. Világjelen-
tőségű a foszfátbányászata, de jelentős a 
vas-, az ólomérc-, a kobalt-, az arzén- és 

Szarvas István

Az évtized végére tízmillió turistát vár Marokkó
Beszélgetés Molay Abbés Kadir nagykövettel

nikkelbányászata. a Parafa exportjában 
egyeduralkodó a világpiacon. Marokkó 
makrogazdasági helyzetében 2005-ben 
a GdP növekedés a 2003-as 5,5%, il-
letve a 2004-es 3,5%-ról �,3-�,6%-ra 
csúszott le. Ugyanakkor a  marokkói 
húzóágazatban, a beutazó turizmusban 
�2,6%-os növekményt könyvelhettek el. 
Ugyancsak jól teljesítettek a közlekedé-
si-szállítási és telekommunikációs ága-
zatok. A munkanélküliségi ráta csökkenő 
tendenciát mutat (2003: ��,4%, 2004: 
�0,8%, 2005: �0,6%). a monetáris szi-
gor eredményeként mind a (korlátozot-
tan konvertibilis) nemzeti valuta, mind 
a fogyasztói árak stabilitását biztosítani 
tudta a pénzügyi vezetés: míg az inflá-
ció a ’90-es évek elején �0% körül volt, 
2002-2005 évekre 2%-os átlagszinten 
stabilizálódott. Az erős nemzeti valuta 
politikájának (és a kötött devizagazdál-
kodás nem piaci mechanizmusainak) 
köszönhetően a marokkói dirham 2001 
óta tartja értékét a főbb nemzetközi fi-
zetőeszközökhöz képest.

Marokkó legfőbb külkereskedelmi part-
nerei 2005-ben: a régi eU-országok, ezen 
belül Franciaország továbbra is szilárdan 
őrzi első helyét (27%). Őt követi: Spa-
nyolország (�4,9%), Olaszország (7%), 
Németország (5,6%) és Nagy Britannia 
(5%). az USa, amellyel a 2004-ben alá-
írt szabadkereskedelmi megállapodás 
2006 elején lépett életbe, továbbra is a 
6-7. helyen áll. 

tekintettel arra, hogy az idegenforga-
lomból származik az ország valutabevé-
teleinek jelentős hányada és e piac még 
korántsem tekinthető telítettnek, az or-
szág egyik legfontosabb stratégiai célki-
tűzése e szektor fejlesztése, elsősorban a 
beruházások ösztönzésével. a 2004. év 
egy 200� óta tartó lejtmenetet fordított 

meg: a beutazók száma (2000-200�-es 
utolsó csúcsidőszak 4,2 millió) 5,5 mil-
lióra (ennek 40%-a a külföldön élő ma-
rokkóiak) nőtt. Az idegenforgalomból 
származó bevételek a GdP 8-9%-át te-
szik ki, és az iparág több mint félmillió 
marokkóinak nyújt munkalehetőséget. 
Marokkóval kölcsönösen jó államközi 
kapcsolatokat ápolunk, az együttműködés 
alapvető egyezményes keretei is kiépül-

tek, kereskedelmi forgalmunk azonban 
alacsony. a marokkói-magyar külke-
reskedelmi forgalom magyar és marok-
kói adatai jelentős eltérést mutatnak (a 
marokkói statisztika eredet szerint tartja 
nyílván a behozatalt). ez arra utal, hogy 
kétoldalú kereskedelmünk egy jelentős 
részét közvetítő kereskedők bonyolítják. 
ez és a még így is alacsony forgalmi ér-
ték is azt tükrözi, hogy a sok tekintetben 
komplementer jellegű magyar és marok-
kói gazdaság között kiaknázatlan keres-
kedelmi lehetőségek rejlenek. 

2005-ben a magyar kivitelben a legna-
gyobb részarányt (90%) a gépek és be-
rendezések tették ki, ezt követték a fel-
dolgozott termékek (7%), a maradék 3% 
energiahordozók, élelmiszeripari termé-
kek és nyersanyagok. a Marokkóból be-
hozott termékek között az élelmiszeripari 
termékek domináltak 80%-os részesedés-

(folytatás a 18. oldalon)
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felölelő Esztergomi Vármúzeum ún. Vi-
téz János-terem falán található, �490 kö-
rül készült freskó részlete látható. Felté-
telezések szerint a firenzei Albert mester 
alkotta freskó négy erényt testesít meg: 
a bölcsességet, a mértékletességet, az 
állhatatosságot s az igazságosságot. a 
képsort bélyeggé Dudás László grafi-
kusművész tervezte: a négy erény egy 
bélyegpárban, a két címlet egyazon bé-
lyegíven belül került nyomtatásra.

a blokk bélyegképe a szentendrei 
ortodox püspöki székesegyház, az ún. 

Belgrád-templom ikonosztázát − a 
szentélyt, oltárt a templomhajótól elvá-
lasztó képfalát – mutatja elölnézetben 
(1771−1781 között Osztovics Vazul 
festette); a bélyegblokk keretrajzán az 
�756-tól épített s �764-ben fölszentelt 
székesegyház harangtornyának, vala-
mint templombelsőjének egy részlete 
látható. a blokk szintén dudás László 
tervezése, aki több művészeti díj, pél-
dául Munkácsy-díj, Magyar Posta Mű-
vészeti Díja stb. birtokosa; 1994-ben ő 
kapta az év legszebb bélyege vándor-
díjat, alkalmi bélyegeken kívül több 
milliós példányszámú forgalmi bélye-
geknek is tervezője.

a blokkon föltüntetett 200 Ft felár a 
bélyeggyűjtés támogatását szolgálja, 
postai bérmentesítésre 400 forintig al-
kalmazható.

Mind a sorozat, mind a blokk az állami 
Nyomdában készült ofszet eljárással.

Történelmünk számos kiemelkedő 
eseményének színhelye, nemzeti örök-
ségünk tekintetében nyolcadik város: 
Vác adott idén otthont a magyar fi-
latéliai élet jelentős eseményének, a 
Bélyegnapnak s a hozzá kapcsolódó 
HUNFILA 2006 Nemzetközi Bélyeg-
kiállításnak. �922-ben a Levélbélyeg-
gyűjtők Első Hazai Egyesülete (LEHE) 
tartott első ízben bélyeggyűjtő hetet 
bélyegkiállítással, szakelőadással egy-
bekötve; 1924-ben volt az első magyar 
Filatelista Nap, 1947-től kezdődően 
Bélyegnap néven rendezett esemény 
– immár a 79.

A 2006. június 23−25. közti rendez-
vénysorozat kiemelkedő része volt a bé-
lyegkiállítás. 457 keretoldalon hazai és 
több európai ország bélyeggyűjtőinek 
anyagában csak ritkán látható, korábbi 
világkiállításokon magas díjazásban, 
aranyéremben részesített gyűjtemények 
is szerepeltek.

a Bélyegnapon adták át az elmúlt 
2005. év közönségszavazat alapján 
legszebbnek ítélt bélyegéért járó dí-
jat Domé Eszter grafikusművésznek a 
Szentkorona zománcképei bélyegblokk 
tervezéséért.

a Magyar Posta bélyegkiadásában 
mindig kiemelkedő szerepet kap a bé-
lyegnapi bélyeg, blokk, ami elé a bélyeg-
gyűjtők is várakozással tekintenek. Az 
idei bélyegsorozat címletein a hajdani 
esztergomi királyi palota maradványait 

Garázson kívül tárolónak, felvonulási épület-
nek, horgászháznak is használható

Alapár: 240 ezer forint + áfa

Érdeklődni lehet a 72/447-760 és 
a 06/30-27�-9446 telefonszámokon

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

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

Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág
az újonnan alakult pécsi könyvki-

adó, a GeniaNet első könyve egyben 
első kötetes szerzőt is avatott, V. Sónyi 
G. andrás agrármérnök személyében, 
aki élete történetét dolgozta föl. álla-
mi gazdaságokban, tsz-ekben dolgozott, 
de külföldön is megfordult, nyugdíjba 
vonulása után pedig saját gazdaságá-
ban tehenészkedik. 
Amint azt a könyvről 
a kiadó előszavában 
írja: „egy rendhagyó 
Gazdanapló nyílik 
ki az olvasó előtt. A 
naplószerűen megírt 
regény a jelenből, a 
gazda mindennapos 
teendőitől, az etető-
vályú mellől indul és a tehenek körüli 
munkákhoz tér vissza. Közben az emlé-
kezet bejárja a legtávolibb múlt és jelen 
ösvényeit.” a második világháború utá-
ni időszaktól kezdődően elevenednek 
föl a személyes életút emlékei, a szerző 
gondolataival, és a személyesen megélt 
történelem a sorsfordító időszakok tör-
ténéseivel, hétköznapjaival együtt adják 
meg azt a semmivel össze nem hason-
lítató élményt, amelyben az olvasó ré-
szesül a könyv elolvasásával. 

Sok megdöbbentő fordulata van a 
több síkon zajló eseményfolyamnak, 
de a legmegdöbbentőbb az eddig még 
sehol sem publikált rettenet, amelyet 
még gyermekként élt át �956 novembe-
rében a balatonkenesei üdülő területén, 
amelyben ekkor halomra gyilkolták az 
odahurcolt embereket a pufajkások. 

a könyv elolvasására buzdíthatunk 
tehát mindenkit, akit érdekel egy kor-
társunk tanulságos életútja, egyúttal 
örülhetünk annak, hogy rászánta magát 
szerzőnk a megírásra, a kiadónak pedig 
további sikeres működést kívánunk.

tÖrteLY ZSUZSa

Könyvszemle

Gazdanaplómból



2006. szeptember hetedhéthatár �5

Fiatalok oldala

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

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

Mélypataki Gábor

Tétova búcsú
Nagy Diána

Fehér vagy fekete?

Fűrészporos motívumok,
Szelik át a síkságot
Lépten-nyomon havasok,
hol fények vakítanak
Valahol a messzinek tűnő
Közelben, fát aprítanak

én ellenben egy hanggal sem,
Magányomat le nem írhatom
Belülről hallgatom, dúdolgatom
Olykor finoman hangolva, hallgatom

a kották meg szerteszéjjel!
repdesnek a februári széllel.
egyedül vagyok,
Megfagyott kézzel állok
Megfagyott lélekkel,
Zenét hallgatok…

Itt az idő!
elindulok
S csak feloldódnak hamar!
hamarosan a havasok.

Messzire mész?
hol lellek?
Utadon vezessenek holt lelkek

Merre vágysz?
Síkra vagy hegyre szállsz?
Koszorút fon az éji palást

Visszatérsz?
egyszer még?
Sóhajtva vár a mély

ha írok válaszolsz?
Ne vigyem a csomagod?
Látom vár a vonatod

Ne sírjak? Ölelj!
te miért könnyezel?
Nézd a hold is nevet

hallod a sípot, dudát?
Már szállsz?
Isten veled! Viszlát!

Nagy Zoltán rajza

Úgy élünk e világban, mint fehér és fekete,
a világ híres ellentéte.
ha választanom kéne, nehéz lenne,
Vajon maga mit tenne?
Fehérben tündökölne, mint egy sztár,
Csillogás, hírnév, és semmi sem fáj.
Vagy feketében, családjával jóságban,
hibákkal tele, szeretetben, igazságban.
én hibákat követek el egész életemben,
És a feketét választom, mert őszintén élek

ebben a hitben:
az emberek tanulnak hibáikból,
Mi vagyunk a vétkesek, tudjuk jól!
Bevallani az igazságot nehéz,
De miért hazudsz, mitől félsz?
én megértem problémáid,
de, hogy minden tökéletes, ne hidd!
az élet nagy kérdése:
Fehér vagy fekete?

Lazarev Oleg A.

Szétszórt zenészek 
estéjén
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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 Mary Wilson amerikai író gondolata október 6-ig, a szerkesztő-
ség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).

A júliusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg.” (Rodin gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül 
Varga Judit (7632 Pécs, Littke u.) olvasónk nyerte meg a Magyar Turizmus kártyát.

DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

1

2

3

Mary Wilson 
amerikai író 
gondolata

Magas 
nyom. 
légköri 

képződm.

Mellé
beszél
Belső 
ámok

Sziget 
fele

Regény 
szereplő

…Andrea 
színésznő

Rizling 
jelzője

Ismert 
oroszlán 
anyuka
Kötőszó

Kissé ha
ragudott

5

Tőzeg 
belső

Fel tud 
emelni

Keresztül 
gyalo
golok

Városi 
jármű

Maribor 
belső

Ritka női 
név

Istállófiú

Gyér

Turzás

Alumíni
um vj.

Fejetlen 
topáz

Angol vi
lágos sör

Fogoly

Bánk 
rangja

… Csoda
országban

Jacobi 
operett

Piaci be
vásárló
eszköz
Iparos

A nagy 
varázsló

Becézett 
Izabella

Forrasztó
eszköz

Keleti táb
lajáték

Igekötő

Kutyás

Fejetlen 
Áron

RY

Ajándé
kozok
Fazon 
belső

 Vadász
kutya

Női név

Majdnem 
beperel

Kicsinyítő 
képző

Igekötő

Kórház 
jele

Honol 
régiesen
Csend

ben mér

Pihés

Nyitott

… Lisa 
festmény
Belgrád 
hegye

Duna 
belső

Becézett 
Mária

Kevert 
telet

Ghana 
fővárosa

Hófúvás 
része

Üres kas

Meny
asszony

Mutató
szó

Készlet

Kapa 
társa

Feltéve

50

Elektron

Szavazó
láda

Félig 
avas

Erdei vad
Szemé
lyemről

Keserű 
üdítő

Csendben 
vág

Sugár 
jele

Űrmanó

Buta
Kártya

játék
Nitrogén 

vj.

Oldószer

Terror
szervezet

Mgi 
birtok

Gyógy
növény

A győze
lem jele

1

Átzúzza

Részvény
társaság
Becézett 

Anna

Kén vj.

USA tag
állam

Dehogy

Nyomó
sítószó

Mutató
szó

5

Lóláb 
igéje

Kopoltyús

Bolgár 
üdülőhely

Egysejtű

Azt köve
tően

Amper
Ádáz

Névelő
Azonosak

Gond
viselője 
vagyok

Görög 
betű

1

Elemi ré
szecskével 

kapcs.
Fortélyozás

Vasúti 
vendég
látóhely

Üzbég 
határtó

Kerek 
betű

Csendes 
Saci

5

Tabu 
belső

Fejetlen 
Azra

Kis súly
egység

50

Etil
alkohol

Kutyaház

Őszi 
hónap

Személye

Becézett 
Olga

Fejetlen 
tövis

Szántó
eszköz

Honvéd
ség

Félbe

Szemé
lyemmel

Kutya

Kevert 
sem

Bérből 
elvesz

Elektron

Amper

Szorító
eszköz

Rövid at
moszféra

Meghatá
rozatlan 

személlyel

Néptelen

Csend 
jelzője

Varga 
belső

Kérdő
szócska
Végtelen 

kegy

Álmos 
anyja

Ez

Autós 
iskolánk

Csendes 
nők

Részes 
rag

Cigit 
elfüstöl
Csendes 

les

Kosár
ban van

1000

Páratlan 
Zoli

Idegen 
tagadás

Főnév 
röv.

Cin

Ókori

ÉO

Értelem

Égtáj r.

Szerelem
isten

100

Trója 
vesztét 
okozta
Utca r.

Nitrogén
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Lord Halifax brit politikus gondolata október 6-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 

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

A júliusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„A lovat nem teszi jobbá az aranyos kantár.” (Seneca gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Farkas Sándor (2534 Tát, Halomka liget) olvasónk nyerte.

VARÁZSKÉP – 214.
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 október 6-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) el-
küldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.

a júliusi számunk varázsképén a csavargót megtalálók közül
RÁCZ MARIKA (7911 Botykapeterd, Szigetvári út) olvasónk 

nyerte az 50 szelet csokoládét.

Eljön az ősz
A leány már ősz.
Ilyen egy jó gavallér?
Hol késik maga, Valér?

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNyI PIROSKA

1

2

3

4

5

Lord Halifax 
brit politikus 

gondolata

Ősi idő
mérő

Kevert 
bulikra

Fél 
Tukora

500
Édességet 
csipeget

Csendben 
tüzez

Ne menj 
el

Lebír

Költői 
napszak

Ugyebár

„K”

Kevert 
Gadó

Ősi sza
vunk

Angol 
söröző
Önként 
elmond

Nagyon 
kedvel

Becézett 
női név

Zenei 
félhang

Kötő
szócska

Kóbo
roltam
Leszár
mazás

Maró 
vegyület

Horgony

Ibsen 
drámája: 
… Gynt

… Éva szí
nésznő

Rock ze
nekarunk
Színházi 

idény

Ókori pén
zecske

Névelő

Tojásfes
tő eszköz

Szülőtelen Rangjelző
Tgkmár

ka

1000

Ráskai… 
kódex
másoló

Fizikai 
idő

Baka 
belső

Fél velő

Ügyész 
képviseli

Szakmai 
képvi

Végtelen 
borda

Hangtalan 
tódulat

Csontot 
lecupákol

Száraz 
lomb

Nemes 
tulajd.

Kórházi 
osztály

Futár

Hókapa 
fele

Hógolyó 
része

Népiesen 
átnyújt

Időszak

E napra

Jég
korong

Ipa társa

Asztáci
um vj.

Fél répa

Vizit 
kezdet

Erbium 
vj.

Vele 
szembe

500

Kevert 
BEK

Végtelen 
Mura

Számítóg. 
mérőszám

Ösztökél

Szürke 
kismadár

Utolsó 
betűnk

Aranyi 
dalnok

Testünk 
irányítója

Elektron

…móg

Üveg
darabka

Félig 
irizál

Nitrogén 
vj.

Tanuló
vezető

Kapor 
belső

Japán aj.

Belül 
lógat

Kérdő
szócska

Határo
zatlan 
névelő
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MEGRENDELő
Megrendelem a Hetedhéthatár című közérdekű magazint

 .......................... példányban  2006. év ..................................................... hónaptól

�2 számot 
1150 forint előfizetési áron

Név: .............................................................................................................................

település: ..................................................................Irányítószám: ...........................

Utca, házszám: ................................................................Postafiók: ...........................

tel./fax: .......................................................................................................................

Fizetés: banki átutalással – postai csekken (a megfelelő aláhúzandó)

egyéb megjegyzés: .....................................................................................................

..........................................................
aláírás

A megrendelés alapján a kiadó küldi a számlát, illetve a postai befizetési csekket.
Visszaküldendő a szerkesztőség és kiadó címére:

7761 Kozármisleny, Mikszáth K. u. 24.
Bankszámlaszám: 50�00��2-�2005985 

(Nemzetközi: HU31-50100112-12005985)

sel, ezt követik a gépek és berendezések, 
valamint a feldolgozott termékek.

a marokkói statisztikák szerint (szár-
mazási hely alapján) a magyar export 
Marokkó felé 2005-ben 63 M USd volt 
(2004-ben 35,8 M USD), megelőzve 
Szlovákiát, Norvégiát, a Cseh Köztársa-
ságot, dániát, Görögországot.

Nagykövet Úr! Önt hallgatva az ember 
beleszeret az országába, szinte vágyik, 
hogy személyesen megismerhesse.

Örülök neki, hogy sikerült felkelteni az 
érdeklődését.

Milyen területeken lát lehetőséget a 
kapcsolatok bővítésére a Marokkói Ki-
rályság és Magyarország között?

Bár a két ország között rendezett a vi-
szony, nagyon sok területen lehetne bő-
víteni. a Marokkóval fenntartott magyar 
gazdasági-üzleti kapcsolatok messze el-
maradnak azon lehetőségektől, amelye-
ket a két ország gazdaságának komple-
mentaritása, valamint a dél-mediterrán 
térség az eU-n keresztül Magyarország-
nak kínálni tud. a versenyen alapuló 
piacgazdaság fokozatos térnyerése, az 
egyre több szabadkereskedelmi rend-

szerbe belépő marokkói piac, valamint 
az EU által finanszírozott projektekben 
való részvétel a marokkói határokon is 
túlnyúló befektetési, kereskedelmi és 
fejlesztési együttműködésre nyújtana 

lehetőséget. A jelenlegi szerződéseket 
felül kell vizsgálni. Másképpen nézünk 
önökre mióta tagjai az eU-nak, ez új 
helyzetet hozott létre. A közeljövőben 

az Itdh segítségével neki is látunk en-
nek a munkának.

Mondana néhány terméket, esetleg te-
rületet?

Szívesen. Szállítanánk több marokkói 
paprikát, gyümölcsöt és haltermékeket. 
Köztudott, hogy haltermékeink világszín-
vonalúak. Foszfát- és parafatermelésünk 
is a világ élvonalához tartozik. Öröm-
mel vennénk, ha önök az eU részére ki-
írt pályázatoknál sikerrel szerepelnének, 
és részt vennének a mintegy 200 ezer új 
lakás megépítésében, továbbá a vasút-
építésben is.

Beszéljünk néhány szót az idegenforga-
lomról. Ön azt mondta, évi tízmillió turis-
tát szeretne 2010-re. Ez a jelenlegi közel 
duplája. Hogy lehet ezt elérni?

Komoly munkával, és természetesen 
az önök és szerkesztő úr segítségével. 
ami tunéziában és törökországban van, 
nálunk is megtalálható. Csodálatos épü-
letek  és magas színvonalú kultúra, fej-
lődő infrastruktúra. Marokkó az ellenté-
tek országa: a mecsetek televannak, de a 
night klubok is. tenger, napfény, sporto-
lási lehetőségek. 12 golfpályánk van, és 
13 épül. Rabatot, Casablancát látni kell! 
Van még egy vonzerőnk: a marokkóiak 
vendégszeretete.

Nagykövet úr mit sportolt, illetve most 
is talál rá lehetőséget? Bizonyára golfo-
zik, mert olyan szakszerűen beszél róla.

Ezt eltalálta. Valóban korábban rend-
szeresen játszottam, most már egyre ke-
vesebbet, mert egy időigényes de csodá-
latos sport. Feleségem nem szereti, ha 
sok időt töltök vele. Korábban fociztam. 
Mégpedig fiatal koromban magyar lab-
dákkal. én is csodálója voltam a magyar 
csapatnak és kedvencem, mint nagyon 
sok marokkóinak, Puskás Ferenc volt. 
Még ebben az évben szeretnénk meg-
ajándékozni őt. A követségünk Tatán egy 
golfversenyt fog megrendezni.

Mióta van Magyarországon? Van vala-
mi különleges célja?

egy éve vagyok itt az önök csodálatos 
országában, de már előtte is hallottam 
róla, mert nővérem ide járt egyetem-
re. Van egy elképzelésem, amit Sólyom 
László államelnök úrnak is említettem: 
szeretném, ha a magyar egyetemeken 
lennének marokkói ösztöndíjasok és a 
marokkóin pedig magyar diákok.

Szarvas István

Az évtized végére tízmillió turistát vár Marokkó
Beszélgetés Molay Abbés Kadir nagykövettel

(folytatás a 13. oldalról)
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Két hónapig látogathatják az érdeklődők 
a pécsi Művészetek Házában a 100 évvel 
ezelőtt Budapesten megnyílt Szépművé-
szeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének 
anyagából válogatott kamara kiállítást. 

a honfoglalás ezredik évfordulójának 
méltó megünneplését rögzítő törvény ered-
ményeképpen 10 évvel később létrejövő 
intézmény – szerénytelenség nélkül mond-
hatjuk – művészeti gyűjteményeivel világ-
hírnévre tett szert az elmúlt száz év alatt. 
Örömmel fogadhatjuk a tényt, hogy gyűj-
teményei anyagából nem csupán a nagyvi-
lágban vándoroltat tematikus kiállításokat 
a Hősök terén álló antikizáló épületben 
székelő intézmény, de hazai kulturális köz-
pontjainkat – egyúttal a tartalmas kultúrára 
kiéhezett, de szerény anyagiakkal rendelke-
ző polgártársainkat − is érdemesnek tartja 
nagyszerű tárgyi anyagának bemutatására. 
Bármily szerény is a kiállított műtárgyak 
számát tekintve ezen anyag, az igazi ér-
deklődő egyedülálló élményben részesül, 
ha ellátogat e kiállításba.

egyiptom nevének említésekor valószí-
nűleg mindenkinek két fogalom jut azonnal 
az eszébe; a Nílus, illetve a piramis. A Föld 
egyik legjelentősebb folyamának áradásai 
’kényszerítették ki’ az ókor egyik legfej-
lettebb földműves civilizációját, s teljesen 
természetes, hogy az ennek ’forrásául’ szol-
gáló Napot részesítették kultikus tisztelet-
ben, mint az állandó természeti megújulás, 
feltámadás gyökerét. A Nílus rendszeres 
áradásának tervszerű szabályozása tette 
szükségessé Alsó- és Felső-Egyiptom terü-
letének közös állammá szervezését. 

A Művészetek Házában kiállított anyag 
szerény, de célirányos válogatás az egyip-
tomi túlvilághit elképzeléseihez kötődő 
tárgyakból, az öröklét biztosításához ’szük-
séges’ kellékekből, amelyet kitűnően egé-
szít ki a National Geographic társaságnak 
az olasz fotós, Bertinetti által készített pa-
norámafotó sorozata egyiptom természeti 
és épített környezetének bemutatásával. a 
4-5 ezer évvel ezelőtti közmunka program 
eredményeképpen az örökkévalóság bizto-
sítására emelt hatalmas építményei jöhettek 
létre a Nílus mentén.

A hiedelemvilág magától értetődően a 
teremtés mítosszal kezdődik; ahogyan az 
öröktől létező ősvízből (Nun) keletkező 
Napisten (Ré-Atum) megszünteti az ős-
káoszt s megteremti a Su (levegő, fény) – 

Tillai Gábor

Élet a halál után…
Válogatás a 100 éves Szépművészeti Múzeum egyiptomi anyagából

tefnut (nedvesség, pára) istenpárt, akiknek 
gyermekei révén kettéválik Ég és Föld. Nut 
(Égistennő) és Geb (Földisten) két istenpárt 
szül: az európai civilizációban is jólismert 
Oziriszt és Iziszt, illetve Széth és Nephtüsz 
alakját. (Ozirisz és Széth saját lánytestvé-
rüket vették feleségül.) 

Ozirisz legendás istenkirályként megvál-
toztatta népének életmódját, megtanította 
őket a földművelésre, törvényeket biztosí-
tott nekik, s az istenek tiszteletére nevelte 
őket. Tovább haladva a földkerekség összes 
népét megszelídítette jó szóval; dalokkal és 
táncokkal elbűvölve azokat. (Semmi fegy-
verhasználat!) Féltékeny testvére, Széth ár-
mánnyal pusztította el Oziriszt, akinek holt-
testét azonban a libanoni Büblosz királyától 
visszaszerezte kiváló varázsló hírében álló 
felesége, Ízisz. Széth – vadászat közben rá-
bukkanva testvére holttestére a Nílus-deltá-
ban – �4 darabra szaggatta és szétszóratta 
maradványait. E 14 – később Ozirisz kul-
tuszhelyévé változó – helyszínről gyűjtötte 
össze Ízisz, lánytestvére Nephtüsz segítsé-
gével Ozirisz testének darabjait, s élesztet-
te fel varázserejével, majd egyesülve vele 
megszülte fiát, Hóruszt.  Ozirisz felélesz-
tése nem mai értelemben vett feltámadását; 
hanem a túlvilági öröklét elnyerését jelen-
tette számára. a túlvilág (duat) uralkodója 
lett, egységes ábrázolásával évszázadokon 
keresztül találkozhatunk az egyiptomi civi-
lizáció képi és faragott ábrázolásain.

A túlvilági útra induló a „Nyugat élén álló 
Ozirisz” oltalmában bízott és különféle má-
giák segítségével törekedett Ozirisszá átlé-
nyegülni; hiszen ez volt öröklétének felté-
tele. A Nap (Ré) az óbirodalom idején volt 
a fő túlvilágisten, Ozirisz az éjszakai útján 
járó Nappal azonosult – amikor a Földön 
sötét van, a Nap hajója ezen az országon 
utazik végig, s az egyik fő reménység sze-
rint az elhunytak lelkei be is szállhatnak a 
„milliók bárkájába. 

az új lét legnagyobb próbatétele a túlvilá-
gi bíróság elé állás; az ítélet a „Kettős Igaz-
ság” termében hangzik el; e terem közepén 
hatalmas mérleg áll, amelynek egyik serpe-
nyőjében az elhunyt szíve, a másikban az 
igazság istennőjét (Maat) jelképező strucc-
toll van. Kápolnában ül Ozirisz, a legfőbb 
bíró, előtte és egy 42 tagú démontestület 
előtt kell igazolnia magát az ideérkezőnek. 
A sakálfejű Anubisz – a mumifikálás „szak-
értője” – jelenti az elhunyt érkeztét, majd 

felhangzik tagadott vétkeinek és bűneinek 
sora, pl.: „Nem hamisítottam meg a mérleg 
súlyát.” „Nem csaltam a földek kimérésé-
nél.” „Nem emeltem töltést az öntözővíz el-
térítésére.” ha a tárgyalás végére a mérleg 
két serpenyője egyensúlyban maradt – nem 
csupán a túl rossz, hanem a túl jó magatartás 
is bűnnek számított, mert az istenek töké-
letességét kívánta utánozni a tanúságtévő, 
s ez az istenek megsértésének minősült – a 
halott „igazhangúnak” találtatott, s beléphe-
tett Ozirisz birodalmába. (természetesen ez 
a procedúra a társadalom irányítói számára 
állt fenn eleinte; sokáig a fáraó-istenkirály 
„felelt” alattvalói túlvilági (jó)létéért.) 

A mumifikálás folyamatáról itt most nem 
írnék részletesen; annyit szükséges említe-
ni, hogy a sírban nyugvó testet, illetve ha-
lotti szobrát alkalmassá kellett tenni arra, 
hogy elláthasson bizonyos életfunkciókat, 
legfőképp a táplálkozást; erre szolgált a 
szájmegnyitás rítusa.

A mumifikálás részeként a testből kiemelt 
belső szervek elhelyezésére hengeres kő-
edények (ún. Kanopuszok) szolgáltak, ame-
lyek mindegyikét Hórusz egy-egy fia ’vé-
delmezte’. emberfej (amszet – Ízisz) fedte 
be a májat; majomfej (Hapi – Nepthüsz) a 
tüdőt; sakálfej (Duamutef – Néith) a gyom-
rot és sólyomfej (Kebehszunef – Szelket) 
az alsótest szerveit őrző kanopuszt. 

az emberáldozatoktól már irtózó szemlé-
let vezetett a szolgaszobrok sírba helyezé-
séhez; hiszen a túlvilágon is számos munka 
várt az oda érkezőre. (Persze a lustaság ’le-
győzésére’ a szolgaszobrokat is munkafel-
ügyelők ösztökélik.) Egy magasabb etika 
hatására, amely kétségessé tette, hogy va-
lóban mentesíthetik-e az embert a szolgák 
a halála utáni munkától, olyan személyes 
halotti szobrokat (usébtikat) helyeztek a 
sírba, amelyek magával az elhunyttal vol-
tak azonosak. egy mágikus-etikus komp-
romisszum részeként a halott nem vonja 
ki magát a munkából; sok-sok kis szobor 
dolgozik helyette, amelyek valamennyien 
az ő személyiségét hordozzák.

a kiállításon bemutatott tárgyak és fogal-
mak közül érdemes megismerni a gabonao-
ziriszt, a szívskarabeuszokat, az amulette-
ket és az egyiptomi istenek világát bemu-
tató szobrokat. 

Feltétlenül javasolt e kiállítás megtekinté-
se mindazoknak, akik az ilyen tárgyú, intim 
hangulatú válogatások kedvelői!
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Czupy György

Titkos jelentések Magyarországról 1956-ban
A Budapesti Angol Követség jelentése Londonba

1956. május 14. az Írószövetség ülésére április 27-én került sor, 
hova a párt az elnökségébe elküldte Szalai Bélát, horváth Mártont, 
andics erzsébetet. a napirend az Írószövetség új titkárának választá-
sa. ezt a tisztséget tamás aladár töltötte be, rákosi pártfogoltja, az 
állami kiadónak (Szikra) volt a vezetője, jó pártember hírében állt. Az 
Írószövetség csaknem egyhangúlag Képes Gézát, falusi kovács fiát, 
költő és műfordítót választotta meg titkárának. Képes 1947-ben vá-
logatott műfordítás-kötetet adott ki angol költők műveiből. 1953-ban 
a Magvető Kiadó vezetője.

Biztató, hogy a rendszer ismert támaszai kiállnak a párt ellenében, 
s ez a tendencia figyelhető meg az Irodalmi Újság cikkeiben is. Tar-
dos tibor arról ír, hogyan szoktatta magát hozzá a párt szellemi kény-
szerzubbonyához. Illyés Gyula költeményben szól a Sztálin-kultusz 
elmúlásáról. Gyárfás Miklós arról ír, hogy az irodalom szabaduljon 
ki a párt irányítása és ellenőrzése alól. Elítéli a zsdanovi felfogást. A 
hatóságok rákényszerülnek, hogy az Írószövetség tagjainak növekvő 
szabadságot adjanak a tekintetben, hogy mit jelentessenek meg. az 
írókat nem büntették meg. Zelk és Déry továbbra is kapja fizetését, 
csak írásaikat nem közlik. Benjámin és aczél versei jelennek meg.

1956. június 22. Szuszlov június 7-�4. között Magyarországon 
tartózkodott, találkozott rákosival, hegedüssel, dobival. Ideje nagy 
részét Rákosival töltötte, de Rákosit ellenzőkkel is tárgyalt. Szuszlov 
gratulált Nagy Imrének 60. születésnapja alkalmából. Ezenkívül volt 
egy magánbeszélgetése Naggyal, továbbá 5 órás beszélgetést folytatott 
Kádár Jánossal. A jugoszláv követ szerint Kádár hamarosan bekerül a 
Politikai Bizottságba. Szuszlov ténymegállapító céllal látogatott Ma-
gyarországra. Vélemények szerint Nagy Imre, Kádár, esetleg Révaival 
szövetségben előtérbe kerülhet. Rákosi csak egy ideig marad a helyén, 

mert erősödik ellene az ellenkezés. Rákosi elmozdítása váratlan lesz, 
de bármi megtörténhet.

1956. június 28. tardos tibor kommunista létére bírálta a rendszert, 
ugyanezt tette Fekete Sándor, Sipos Gyula, Markos György, Pálóczy-
Horváth, kiknek műveit nem publikálták Rajk halála óta, mivel Rajk 
hívei voltak. Megjelent egy cikk Kádár Jánosról, akit mostanáig a 
párton belül rákosival szemben az ellenzék vezérének tekintettek, 
aki elmondja, hogyan lett kommunista. déry tibornak, Zelk Zoltán-
nak szerepe van az írók zendülésében. Színre léptek rákosi korábbi 
támogatói, most erősen kritikusai, Fehér Klára, Kónya Lajos, Kuczka 
Péter. amit kimondanak, az a sztálinizmus, szocializmus kritikája, ez 
utóbbi akaratlanul, közvetve. Kommunista hivatalnokok önteltsége, a 
párt módszerei, a vélemények másokra történő rákényszerítése, rom-
bolja a pártot és annak tekintélyét is.

aczél neves kommunista az írói lázongás egyik vezéralakja, aki 
cikkében azt írta, hogy „sértik az emberi szellemet”. Az Irodalmi Új-
ságban vita folyt a bírálat jogáról, melyben valamennyi író részt vett, 
még Háy Gyula és Veres Péter is. Kuczka Péter szólt hozzá ehhez a 
vitához, kifejtette a marxizmus mélyreható bírálatát, kifejtve azt, ha 
a marxizmus megragad a dogmatizmusban, a történelem félresöpri az 
útból. Sipos Gyula írásában kifejti, hogy büntetni kell a sérelmek oko-
zóit. Markos György szerint olykor még a miniszteri rendeletek is sér-
tették a törvényesség alapvető követelményeit. Ungvári Tamás cikké-
ben megnevezi azokat az írókat, kik a magyar irodalom szerves részét 
képviselték, ezek a népiesek vezérkarához tartoznak: Szabó Lőrinc, 
Kodolányi János, Németh László, Weöres Sándor, Fodor József.

a Pártélet c. kommunista folyóirat közli egyik cikkében, hogy vé-
get kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy egyeseket osztályidegen-
nek bélyegeznek meg: ezeket az embereket nem származásuk, hanem 
munkájuk alapján kell megítélni. Kodály Zoltán és tíz másik zenemű-
vész nyílt levelet intézett a Minisztertanácshoz, melyben lehetőséget 
követelnek többek között külföldi szerződésekre is. Jelen pillanatban 
nincs alap feltételezni, hogy a kommunisták megosszák hatalmukat 
azokkal, kik nem értenek velük egyet. Újra színre lépnek a korábban 
tiltott írók, támadva a dogmatizmust, a marxizmus statikusságát, bí-
rálva az embereket, kik kulákokká nyilvánítottak parasztembereket. 
Szabadabb kapcsolatokat követelnek a Nyugattal. Szokatlan, hogy a 
párt vezetői pont akkor egyeztek bele a cenzúra enyhítésébe, amikor 
sokkal élesebbek a viták, mint korábban bármikor. több cikk úgy ér-
vel, hogy a jelenlegi vezetéstől nem lehet elvárni, hogy a XX. kong-
resszuson megígért reformokat megvalósítsák.

1956. július 27. Gerő Ernő átvette a párt első titkári tisztségét, s ez 
alkalommal beszédet mondott az MDP Központi Vezetősége előtt. A 
beszédeket nem tették közzé. A felszólalók közül inkább Kádár Já-
nost támogatták, semmint Gerőt, sőt egyikük-másikuk Nagy Imrével 
rokonszenvezett. Nagy Imrét a jobboldali elhajlás fő képviselőjének 
tartják. rákosit és a politikai bizottságot megdöbbentette a poznani 
felkelés, de felbátorította őket a moszkvai döntés, hogy le kell őket 
verni. A Petőfi Kört elítélték, Nagy Imre csoportját megvádolták azzal, 
hogy ők állnak a bajkeverés hátterében, és egész sor gyűlést betiltot-
tak. rákosi korábbi támasza, révai és horváth Márton megrémültek, 
hogy túlságosan messze mentek, s önmagukat okolták, hogy miért en-
gedték meg a bírálat elszabadítását. Feltehetően július 16-án hétfőn 
érkezett Budapestre Mikoján, Vorosilov társaságában, ez a látogatás 
nagymértékben lecsökkentette annak lehetőségét, hogy az inga jobbra 
kilengjen a Petőfi köri összejövetel után, hogy amikor Rákosi megy, 
akkor Kádár János, Szántó, Révai, Marosán György kerülnek a politikai 
bizottságba, s ők alkotják majd az új négyesfogatot. Valójában Kádár 
János és Gerő Ernő szövetsége alakult ki. Mikoján közölte Rákosival, 
hogy mennie kell. állítólag Mikoján azt is mondta rákosinak, ha ma-
rad, nem számíthat az oroszok segítségére, támogatására. Nagy Imre 
csoportját nem keresték meg, kivéve Szántót, aki elutasította Gerőt és 
Kádárt, és kijelentette, hogy ő Nagy Imre embere.

(folytatjuk)
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Jéki László

Naprendszerünk részletei
Naprendszerünk egyre újabb részleteit 

tárják fel az űreszközök, meglepő felfe-
dezések követik egymást. A Cassini űr-
szonda vizet talált a Szaturnusz enceladus 
nevű holdján. Szintén a Cassini talált rá 
milliónyi apró holdacskára a Szaturnusz 
gyűrűiben. A Plútó körül a Hubble-űrte-
leszkóp lelt két kis holdra. 

az enceladus a görög mitológiában 
szereplő Enkeládusz gigászról kapta ne-
vét. a Szaturnusz 35 névvel bíró holdja 
között ez a hatodik legnagyobb, átmérő-
je 504 km. a hold a Szaturnusz széles és 
diffúz, kék színű E-gyűrűjében mozog, 
valószínűleg belőle származik a gyűrű 
anyaga. A Cassini űrszonda tavaly feb-
ruárban �000, márciusban 500, júliusban 
�68 kilométer magasságban repült el az 
enceladus felett.

A korábbi földi megfigyelésekből és a 
Voyager űrszonda felvételeiből már fel-
tárult az enceladus jeges és változatos 
felszíne. Idős kráterek váltakoznak rajta 
nemrég felszínre került jégfolyásokkal. 
A Cassini kutatói remélték, hogy sikerül 
valamilyen aktivitást, esetleg jég vulka-
nizmust közvetlenül megfigyelni. Ko-
rábban három olyan helyet ismertünk a 
Naprendszerben, ahol aktív vulkanizmus 
létezik: a Föld, a Jupiter Io holdja és a 
Neptunusz Triton holdja. Az Enceladus 
első két megközelítése során készített 
felvételeken gyűrődéses hegyeket, hátsá-
gokat és töredezett felszínű jeges síkságo-
kat láttak, a síkságokat sötétzöld szerves 
anyaggal szennyezett csíkok szabdalták, 
ezeket „tigriscsíkoknak” nevezik a ku-
tatók. a magnetométer az enceladus at-
moszférájából kiszökő ionokat észlelt, a 
második megközelítés során a déli pólus-
nál lokalizáltak erős kiáramlást. Ezért a 
harmadik megközelítésnél a déli pólushoz 
irányították a Cassini űrszondát, 168 km 
magasságban repült keresztül a déli pólus 
feletti gázfelhőben. A déli pólus környéke 
ma is aktív, a felszínt a jégvulkanizmus 
és frissen hullott hó alakítja. az árapály 
erők feltördelték a felszíni jeget. Infra-
vörös hullámhosszon nézve fényes a déli 
pólus, a felszíni „tigriscsíkok” alól vízpá-
ra, jég és porszemcsék törnek gejzírhez 
hasonlóan a felszínre. a kilövellés a víz 
mellett szén-dioxidot, metánt, nitrogént 
és propánt is tartalmaz. A feltörő anyag 

mennyiségét másodpercenként legalább 
�50 kilogrammra becsülik.  az ionok az 
atmoszférából kilépnek a bolygó magne-
toszférájába és az E-gyűrűbe. Annyi víz 
kerül ki, hogy nemcsak az E-gyűrűbe, 
hanem az egész szaturnuszi rendszerbe 
eljut. Az oxigén jelenlétét a Cassini már 
a Szaturnuszhoz közeledve kimutatta, 
eredetét akkor nem értették. 

Nagy meglepetés és magyarázatra vár, 
hogy egy kis hold ennyi geológiai akti-
vitást mutat. Az Enceladus belső hőjé-
nek eredete sem ismert egyelőre. Vízpára 
csóva akkor jelentkezhet, ha a víz felforrt 
vagy szublimál. ammónia lehetne a fa-
gyásgátló, de a jelenlétét eddig nem ész-
lelték. a felszín alatt folyékony víz lenne, 
vagy ammónia is lenne a felszín alatt? a 
Naprendszer más holdjain kilométeres 
jégréteg alatt lehet folyékony víz, az en-
celaduson talán csak néhányszor tíz mé-
teres jégréteg borítja. Kérdés, mióta tart 
a most megfigyelt aktivitás, vajon egész 
története során aktív volt a hold? Lehetett 
esély az élet kialakulására, megjelenésé-
re? 2008 tavaszán a Cassini ismét meg-
közelíti az enceladust, a tervek szerint 
350 kilométerre.

A Cassini űrszonda felvételeit elemez-
ve új holdak seregét fedezték fel a Sza-
turnusz egyik gyűrűjében, összességében 
akár 10 millió kis holdacska lehet a gyű-
rűkben. A felfedezés a gyűrűk keletkezé-
sének két lehetséges magyarázata közül 
azt támasztja alá, amely szerint egy jeges 
hold esett szét darabokra üstökös vagy 
kisbolygó becsapódása után. (a másik 
elmélet a gyűrűket annak az ősi anyag-
korong maradványának tekinti, amelyből 
a Szaturnusz és holdjai formálódtak.) a 
Voyager szonda felvételein az 1980-as 
évek elején az A gyűrűben kis, centiméte-
res–méteres méretű jeges részecskéket és 
két nagy holdat, a 10 km átmérőjű Pant és 
az 5 km átmérőjű Daphnist azonosítottak. 
Most a Cassini felvételein fedezték fel a 
közbenső mérettartományba eső, 40–120 
méter átmérőjű testeket. A holdacskák kö-
rül propellerszerű alakzatok alakulnak ki, 
az egyik, a holdacskához közelebb eső 
propellerben az anyagsűrűség kisebb, a 
másik propellerben pedig nagyobb az át-
lagosnál. A propellerek két hatás eredője-
ként alakulnak ki: a gravitáció eltávolítja 

a részecskéket a holdacska közeléből, ott 
részecskementes tér, hasadék alakul ki. 
a gyakori ütközések viszont a nagyobb 
sűrűségű tartományokból részecskéket 
szórnak a kiürült tartományba. Mindkét 
hatás függ a holdacska tömegétől és az 
anyagsűrűségtől. Korábban végzett mo-
dellszámítások feltételezték a propeller 
alakú eloszlások kialakulását. a darabok-
ra esés és az összetömörülés folyamatai 
valószínűleg most is zajlanak.

A Hubble-űrteleszkóp felvételein két, 
eddig ismeretlen kis holdat fedeztek 
fel a Plútó bolygó körül. a felvételek 
olyan jó felbontásúak, hogy akár egy 
25 km átmérőjű objektumot is észlelhet-
tek volna. A Plútó nagy holdja, a Cha-
ron 1978 óta ismert, a Charon átmérője 
�200 kilométer, valamivel több, mint 
fele a Plútóénak. Nincs még egy hold 
a Naprendszerben, amelyik ilyen nagy 
lenne bolygójához viszonyítva. a Plútó 
és a Charon kettős rendszert alkot, közös 
tömegközéppontjuk körül keringenek, a 
tömegközéppont a Plútón kívül, de fel-
színéhez közel esik. Most kiderült, hogy 
a rendszernek nem két, hanem négy ele-
me van. Az új, egyelőre névtelen holdak 
átmérője 60, illetve 50 kilométer. Körpá-
lyán keringenek, ugyanabban a síkban, 
mint a Charon, egyikük keringési ideje 
38, a másiké 25 nap. Pályasugara csak-
nem teljes rezonanciában van a Charon 
pályaadataival, a Charon 12 keringése 
alatt az egyik hold 2, a másik csaknem 
3 keringést végez. Ebből arra következ-
tetnek, hogy a holdak nem befogással 
kerülhettek a Plútóhoz, a Plútó vagy a 
Charon nem lett volna képes befogni és 
rezonanciába kényszeríteni egy a közelé-
be került égitestet. Az a legvalószínűbb, 
hogy a Charon és a két kis hold a Plútó 
„gyermeke”, a bolygóból szakadtak ki 
valamilyen nagy test becsapódásának 
következtében. a kiszakított anyagból 
állhattak össze ezek és esetleg további, 
ma még ismeretlen holdak. 

Január 19-én a NASA sikeresen pályá-
ra állította a New Horizons űrszondát. A 
szonda közel 5 milliárd kilométer meg-
tétele után 20�5. július �4-én tízezer kilo-
méterre megközelíti a Plútót. Az űrszonda 
kamerája 5-600 méter felbontású felvéte-
leket készíthet majd az új holdakról.
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Rónai Béla

Magyarul – magyarán
Hervadt virágok

Minden nyelvnek, így a magyarnak is van-
nak a szónál nagyobb szerkezeti egységei, 
amelyek abban különböznek a mondatot al-
kotó szószerkezetektől, hogy alkotó részeik 
kapcsolata állandó. ezek a szó, illetve mondat 
értékű állandó nyelvi szerkezetek. Közülük 
a szólás és a közmondás a legismertebb. az 
igényesebb stílusra törekvők szívesen élnek 
velük, mert a szemléletesség, az expresszivi-
tás eszközei. Nem pontos használatuk viszont 
humorossá teheti a beszédet. S a „nyelvünk 
virágainak” nevezett nyelvi egységek bizony 
hervadoznak. A következő idézetek mind 
nyomtatott (lektorált) szövegből valók.

„a festett vasállványon elhelyezett képe-
ket elmosta az idő vasfoga.” – Az elmosta 
után víznek, áradásnak kellene következ-
nie, a vasfoga elé pedig a megrágta, szét-
rágta illenék. „azt hiszem, nagyobb az 
öntudata, mint ameddig a takarója ér.” – a 
takaró a nyújtózkodás mértékét határozza 
meg. az öntudat nagyságának a mérésére 

az észak-ma-
gyarországi „kies 
Bódva-völgy” kis 
falujából: Szögli-
getről származó, 
Miskolcon élő ki-
tűnő költő: Fecske 
Csaba versei raj-
zok alkotására ih-
lették a duna mo-
hácsi partján élő 
k é p z ő m ű v é s z t : 
Szabó László Istvánt. Ceruzájával elénk 
varázsolta azokat a képeket, hangulatokat, 
látomásokat, amelyek megszülettek benne 
napjaink egyik legjobb lírikusának virtuóz 
verselésű költeményei nyomán.

Fecske Csaba a szavak festője: érzékle-
tes, szemléletes költői képekkel, igen gaz-
dag poétikai, formai, nyelvi eszköztárral 
ír élet és halál, szerelem és elválás, öröm 
és fájdalom nagy kérdéseiről; megtalálja 
az utat a gyerekolvasókhoz is egészséges 
életkedvvel, humorral, szójátékokkal teli 
gyermekverseiben, meséiben.

Szabó László István a vonalok poétája: 
a ceruza és a tus adta lehetőségekkel, kifi-
nomult grafikai igényességgel és tudással, 
beszédes fehér foltokkal, oldott, puha tó-

nusokkal szólaltatja meg az irodalmi mű-
vek világát.

az Imolay dr. Lenkey István szerkesztette 
elegáns kivitelű füzetben olvashatjuk és lát-
hatjuk egy árpád-kori templom akkori vilá-
gát szárnyas angyallal, megelevenedett hol-
takkal; a nyárvégi szivárvány színpompájá-
nak örvendő anyát és gyermekét; a szerelem 
áradását is szimbolizáló sebes hegyi patak 
habot vető futását; az emlékeinket öröklétbe 
röpítő sirályt; a szép álomvilág burkát szét-
repesztő búcsú fénylő fájdalmát.

a kötet hátlapján közzétett verssel Takács 
Szabó Kálmán 
köszönti Fecske 
Csabát.

hisszük, hogy 
az öt vers és öt 
kép érzékeny, értő 
áttekintése min-
den olvasót-nézőt 
közelebb vihet a 
költő és a grafi-
kus világának be-
fogadásához. (a 
hegyibeszédesek 
Baráti társaságá-
nak füzetei 3. Mo-
hács, 2006) Szabó László István rajza

Rónaky Edit        A szavak festője és a vonalak poétája

5 vers és rajz
Fecske Csaba versei, Szabó László István rajzai

Fecske Csaba

Kései szivárvány
augusztus utolsó napja vagy talán
az utolsó augusztus napja
áldozat
hideg cérnalábú szörny
vonul át a városon
csapzott lombokból les riadtan a nyár
nem meghalni eltűnni szeretnék mondja
evvel a kissé teátrális mondattal
akar megleckéztetni így fizet meg
valami régi sérelemért
ólommal terhelt mondat
sokáig fuldoklik a szoba csöndjében
járógépe a falnak támasztva
már megint a falra mászol humorizálok
nézem cipője milyen poros
azt a bal lábas negyvenkettes cipőt
elátkozott csillag pora üli meg
eltévedt nap ez azt hiszem
a második sörnél eláll az eső
az ég kék mint ablaküvegen a repedés
nini szivárvány kiáltja lelkendezve
mint egy kisgyerek gyönyörű színeit dicséri
megcsodáljuk mindketten
az évnek ebben a szakában ritka természeti
tünemény amely eltűnik néhány perc múlva
s mi hűlt helyét bámuljuk sokáig

más mértékegység szolgál. Gyakran mond-
juk, hogy túlteng. ez azonban nem képsze-
rű, mert se hosszúság, se súly. „Egy váratlan 
megjegyzés megütötte a szemem.” – átvitt, 
képes értelemben még hagyján, de konkrét 
jelentésben még meg is vakulhat tőle az em-
ber. Kevésbé veszélyes és nem érthető fél-
re, ha a fülemet éri. Legföljebb csengéssel 
reagál. a mondat eredeti formájában, tartal-
mát tekintve is a hallásérzet területére tar-
tozik. – „elhatároztuk, hogy ezt a langyos 
vizet megpróbáljuk felpörgetni.” – talán 
azt akarta mondani, hogy fölmelegíteni.(?) 
a felpörgetéshez valamilyen különleges 
készülék szükséges és inkább gyorsítást 
jelent, mint a hőmérséklet emelését. „Az 
ország hajója végre normális vágányra ke-
rül.” – azaz már sínen van(?). Összekeverte 
a vízi és a vasúti közlekedést. „Most evez-
zünk súlyosabb vizekre!” – a víznek, akár 
folyó, akár álló, inkább a mélységéről szo-
kás beszélni. a mondat alkotójának talán az 

atombomba gyártásához használt nehézvíz 
jutott eszébe. „Némelyek arra törekednek, 
hogy az SZdSZ-MSZP sziámi ikerpárra 
tegyék a hatalom kabátját.” – ez bizony 
az eddigieknél is bonyolultabb szókép. el-
sősorban azt kellene tudnunk, mit jelent a 
„hatalom kabátja”. Bűvös ruhadarab lehet, 
ha egy kabátba bújtathatók az ikrek. „a kü-
szöböt nagyon jól körbejárta a vezetés, ezt 
hirdette meg a kormányprogramban.” – a 
küszöböt átlépni szoktuk, hogy be- vagy ki-
jussunk valahova. ez a körbejárás viszont 
nagyon szokatlan kormányprogram.

Derültséget keltett a fővárosi közgyűlé-
sen elhangzott, a vezető politikus mondani-
valóját sommázó, bezáró kijelentés: „Utá-
nam a köpönyeg.” – A jelenlévők többsége 
azonnal felfogta e tömör mondat abszurd 
voltát, és hangos hahotával fogadta.

Fejezzük be stílusosan a példák felsoro-
lását azzal, hogy aki részt vesz a parlament 
ülésein, az még sok ilyen szóképet hallhat.
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a közelmúltban nagyszabású rendezvény volt Sze-
bényben. A „Baráti Kör” szervezésében ünnepelték az 
1956-ban megalakult „Hagyományőrző Népiegyüttes” 
50. évfordulóját. a jubileumi ünnepségen részt vettek 
az alapító tagok és azok, akik az 50 év alatt több éven 
át táncoltak az együttesben. az egykori táncosok nagy 
rész már elköltözött a faluból, de ezen a napon öröm-
mel és nagy lelkesedéssel tértek vissza ide, hogy együtt 
töltsenek el vidám órákat a régi táncostársakkal.

A „Sujári rom” című táncos összeállítást a jelenlegi 
„Asszonykórus” és a „Hagyományőrző gyermekcso-
port” elevenítette fel. Újra színpadra kerültek a „sze-
bényi lakodalmas” mozzanatai: a kéretés, a meny-
asszonysirató, a termőágas. A műsor fergeteges han-
gulatban zárult: az egykori táncosok együtt ropták a 
szebényi táncokat a szereplőkkel.

az ünnepséget a kultúrház és a faluház falán elhe-
lyezett emléktáblák avatása követte horváth István és 
Fazekas Istvánné tiszteletére. Schraub ádám szebényi 
plébános a 200 éves Római Katolikus Templomban a 
jubileumi nap alkalmából szentmisét celebrált.

A résztvevők 50 éves emlékeiket többfogásos vacso-
ra mellett vidám hangulatban elevenítették fel. 

Köszönet a szebényi önkormányzatnak a támogatá-
sért és a segítőknek a sok-sok fáradozásért.

JAKAB GyÖRGyNÉ
a Szebényi Baráti Kör elnöke

Eszes Mária

Ötvenedik évforduló

Szebényben ma nagy ünnep készülődik.
Népiegyüttes 50. évfordulóját ünneplik.
Fél évszázados múlt és most a jelen.
Szívünk örül, sok fiatal a híres népviseletben.

Messziről jöttünk vissza szülőfalunkba,
emlékeinket szívünkbe zárva.
Felidézve sok-sok szereplést,
Országszerte zsűrik előtti megmérettetést.

arany-ezüstérmek, oklevelek sokasága,
Mennyi-mennyi fáradságos munka.
tanítóinknak megköszönni nem lehet,
Ők odaátról küldenek felénk egy üzenetet:

„Örül szívünk-lelkünk,
Látjuk a szebényi népszokás él.
Folytassátok e küzdelmes, nemes munkát,
Falunk ősi hagyományőrzéséért!”

A kis faluban mintha megállt volna az élet. Csendesek az utcák. Elöregszik a 
lakosság.  házaspárok, magányosok, özvegyek legtöbben túl vannak a hetve-
nen. esemény csak a temetés, meg a vidámság napja, a búcsú. Ilyenkor megjön 
a városból a gyerek, beállítanak az unokák. Nagy a sütés-főzés, a várakozás, 
az öröm, de hetekig tart, amíg kipihenik a készülődés izgalmát, fáradságát. Az-
tán marad a tv, meg a pletykapad, de mit is lehetne már kibeszélni ilyen öreg 
korban? 

– A Siketh Mari, a Gőce Sanyi özvegye! Tisztára megbolondult! Van vagy 
tizenöt éve, hogy eltemette az urát, és még mindig őrizgeti a holmiját.

– Nagyon szerették egymást. Emléknek őrzi.
– Emlék. Másnak is van emléke, de ő naponta az udvaron kefélgeti a kabát-

ját, mossa, vasalja az ingét, gatyáját, mint annakidején.
– El is vásott az már a sok mosásban, mint Ágnes asszony lepedője!
– hát ez az! ezért mondom, hogy nem normális már a Mari. a múltkor új in-

geket vett az urának. Nem egészen újat, az igaz. A bálás boltban, használtat, de 
csupa divatosat, még olyan terepszínűt is, amilyent most hordanak a fiatalok.

– azt mondják, az ura utolsó kívánsága volt, hogy minden maradjon úgy, mint 
régen. Akkor, mintha vele lenne… Ő meg a túlvilágról is vigyáz rá.

Van, aki bólogat ezekre a szavakra, de aki hitetlenkedik, az se mutatja ki, in-
kább hallgat.

A férfiak elpolitizálgatnak, de egy magányos vénasszony legfeljebb csak a 
kertjében kapirgál, vagy a csirkéit hívogatja, etetgeti, hogy a következő nagy 
ünnepen is legyen mit tenni a kilátogató városi rokonság elé.

aki nyugdíjat vagy segélyt kap, napokig számolgatja, mire kell, mi marad. 
Villany, gáz, gyógyszerek… már a vízért is fizetni kell. Aztán itt vannak a vá-
ratlan kiadások. Mint ma is:

– Néném! Megjöttünk a Vízügytől. Lejárt a vízóra hitelesítése. Ki kell cse-
rélni az órát. Nem megyünk be néném. Ne főzzön kávét. Semmit nem kérünk, 
mert sietünk − már pakolják is le a szerszámokat, vízórát. Egyikük a papírokat 
szedi elő. Végigméri az öregasszonyt.

– Csak a munkadíjat, meg a hitelesítést kell kifizetni. Az új óra helyett el-
visszük a régit. Így csak ötvenezer forint lesz, ha készpénzben kifizeti. Más-
különben 80 lenne. rendben van? 

– részletre nem lehetne?
– Jaj, mama, adnánk mi részletre, de a Vízügy nem adja. Ha most nem fizeti ki, 

le kell zárni a vizet, aztán csak a jövő hónapban jövünk újra erre. Meg a bekap-
csolás is pénzbe kerül. Ki tudja fizetni, vagy menjünk a következő házhoz?

– Istenem, még jó, hogy tegnap hozták a nyugdíjat. Már megint nem marad 
belőle szinte semmi. Mit csinálnak ezek a szegény emberrel! Egy hónapig se 
főzni, se mosni? És a csirkék? Elpusztulnak ebben a nyárban! Bezzeg a régi 
ásott kutat betemették… Még hogy egészségtelen volt!  Nitrátos, meg valami 
kólit is írtak… Jó víz volt az! Hűtőbe se kellett tenni, ittuk, ahogy felhúztam 
a vödörrel!

– Könnyen húzta akkor húszévesen. Most se fia, se lánya itthon, aki segítsen. 
Jobb, ha a csapról jön a víz.

– hát, csak csinálják azt a szerelést, amit kell, de  gyógyszerre se marad 
pénzem.

Percek alatt megvolt a csere. Eltették a pénzt. Vitték a régi vízórát a követ-
kező nyugdíjashoz vízórát cserélni. Vagy 5 háznál leszedték már a sápot, mi-
kor a Gőce ház elé értek. Az özvegy már kiterítette a mosott ruhát és odabenn 
takarított, mikor megállt a ház előtt az autó.

– Figyelj! Katonaingek lógnak a kötélen… Ennek megjött a fia, vagy az uno-
kája. hogy a rosseb! ez lett volna az utolsó cím. Gyerünk innen, de gyorsan.

Mire valakinek eszébe jutott érdeklődni, mi is ez a váratlan vízóracsere, a 
rendőrök már bottal üthették a csalók nyomát.

– Micsoda zsiványság! Micsoda kár! Hanem a Mari! Egyedül ő nem fi-
zetett.

el is terjedt a faluban: 
– Lám, a Siketh Marit megvédte Gőce Sanyi még a túlvilágról is!

Kamarás Klára

Síron túli szerelem50. évforduló
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„Hol vannak a katonák?…”
Dr. Vargha Dezső

a keleti fronton harcoló honvédek min-
dig is érezhették az otthoniak támogatá-
sát. Számos eseményt jegyeztek föl ezzel 
kapcsolatban a helyi krónikák, ezekből 
válogatunk most is:

Pécs karácsonyi jótékonysága 
1942-ben

„talán még az elmúlt világháborúban 
sem volt példa a társadalom olyan le-
nyűgözően nagy áldozatkészségére, mint 
most, amikor a független és határaiban 
megnagyobbodott ország élethalálhar-
cot folytat. Mint egyetlen nagy család 
fog össze az egész nemzet, hogy hősies-
ségével, mindent elsöprő lelkesedésé-
vel, drágakőként csillogó áldozatkész-
ségével és szívének minden jóságával 
rendíthetetlenül tartsa a külső és belső 
frontot. Boldog örömmel számolhatunk 
be most a karácsonyfák fényességéből, 
hogy Pécs városa elöl jár az országban 
a nemzet boldogabb jövőjéért folyó el-
fáradhatatlan munkában.” Így szólt a 
„dunántúl” cikke az ünnepi számban, 
majd azt közölte, hogy az eddig gyűj-
tött természetbeni támogatás meghaladta 
a 100 000 pengőt. Ezt a hadbavonultak 
hozzátartozóinak osztottak szét, és újabb 
100 000 pengőt tett ki a magánosok ada-
kozása, amelyet közvetlenül az érintett 
szeretteiknek juttattak el. S ha hozzá-
vesszük azt a tényt, hogy az ünnepekre 
a szegényeknek, elesetteknek szintén 
sok adományt juttattak, a korabéli föl-
mérések szerinti adakozások összege 
megközelítette a 250 000 pengőt! Külön 
kiemelésre került az az áldozatos mun-
ka, amellyel ezt a hatalmas adományt 
előteremtette a segítők hada, akik időt 
és fáradságot nem kímélvén segítették 
rászoruló embertársaikat. a hadikórhá-
zakban, iskolákban, óvodákban, intéze-
teknél, internátusokban, egyesületekben, 
klinikákon karácsonyt megelőzően 42 
ünnepség zajlott le a korabéli számítások 
alapján. a cikk így összegezett:

„a kis Jézus jósága talán még soha nem 
fogta össze a szíveket úgy, mint �942 ka-
rácsonyára. Ez a biztosítéka a külső és 
belső front megdönthetetlenségének, és a 
nemzet győzelmének a létért folyó harc-
ban. ez az összefogó szeretet és áldozat-
készség méltóan zengheti himnuszát a 
pécsiek karácsonyfája alatt.”

Pécsiek, baranyaiak karácsonyi 
csomagjai a frontra – 1943. január 

Mint ismeretes, az ország többi terüle-
téhez hasonlóan a pécsiek, baranyaiak is 
gyűjtöttek adományokat a fronton harco-
lóknak. ennek egyik formája a karácsonyi 
csomagok összeállítása volt, amelyeket 
az ünnep alkalmából juttattak el a keleti 
frontra. a Bajtársi Szolgálat önkéntesei 
fogták össze a gyűjtőmunkát, Pécsett az 
Apáca u. 8. számú épületben gyűjtötték 
az adományokat. a városunkból össze-
gyűjtött adományok mennyiségével azon-
ban nem voltak megelégedve a Bajtársi 
Szolgálat aktivistái, ezért nagy örömmel 
üdvözölték azt a mozgalmat, amely az 
ünnep elmúltával Baranyából indult el. 
az �943. január 5-én keltezett hír sze-
rint továbbra is lehetett gyűjteni karácso-
nyi csomagra valót, amelynek tartalma 
ezután sem változott: száraz sütemény, 
cukorka, dió, szalonna, dohány alkot-
ta, súlya pedig nem haladhatta meg a 75 
dkg-ot. emellett arra kérték az ifjúságot, 
hogy minden csomagba rejtsenek el kö-
szöntő-bátorító levélkéket a fronton lé-
vőknek. A sajtóban megjelent felhívások 
szerint hétköznaponként reggel nyolc és 
délután két óra között várták az adomá-
nyokat a székházukban, amelyeket janu-
ár �0-ig lehetett bevinni hozzájuk. Mire 
azonban eljuttatták a frontra, a szovjetek 
ellentámadása már megindult…

Országos gyűjtőmozgalom – 
1943. január 17.–február 7.   

az �943. január �4-i újsághír szerint 
„hatalmas méretekben bontakozik ki a 
hadbavonultak hozzátartozóiért megin-
duló országos gyűjtés.” Ennek a mozga-
lomnak az élére is horthy Miklósné állt, 
aki a honvédelmi minisztérium egyes osz-
tályai segítségét vette igénybe a mozga-
lom összefogásához, amikor a gyűjtésre 
fölszólító szórólapokat azok személyze-
te postázta ki, hogy az egyházi és világi 
intézmények, társadalmi szövetségek, 
egyesületek, vállalati közösségek tagjai 
is be tudjanak kapcsolódni a karitatív 
munkába. emellett a közigazgatás helyi 
szerveinek személyi állományát szintén 
bevonták a mozgalomba, és a központi 
irányítás mellett helyben a járási főszol-

gabírák, a városi polgármesterek, a fő-
városi kerületi elöljárók kezében volt a 
szervezőmunka irányítása. Csatlakoztak 
hozzájuk a helybéli levente szervezetek. 
Ezek együtteséből hozták létre a helyi 
segítő bizottságokat, amelyek vezetője 
vidéken a polgármester, a helyettese pe-
dig a vezető- vagy a körjegyző, illetve a 
helybéli levente szervezet elnöke volt. 

az aktivisták – köztük a legtöbben le-
ventefiúk illetve -lányok voltak – szerte 
az országban bekopogtak a házakhoz, 
gyűjtőíveken gyűjtöttek, illetve csekk-
lapokat hagytak a helyszínen. Csekkla-
pokat mellékeltek a kezdő napon meg-
jelenő napilapok példányaihoz is szerte 
az országban, amelyeket �0 millió pél-
dányban nyomtattak ki! Csak pénzt fo-
gadtak el, és a magán adományok mellett 
a vállalatok, pénzintézetek, egyesületek, 
de magánszemélyek is élhettek azzal a 
lehetőséggel, hogy pénzküldeményeiket 
közvetlenül is eljuttathatták a miniszté-
rium „hadbavonultak hozzátartozóinak 
támogatása” elnevezésű, 180 000 számú 
letéti csekkszámlájára. Az összegyűjtött 
pénz kezelését a hM 22. sz. ügyosztálya 
végezte, amelynek személyzete a helyi 
véleményezési jelentések alapján hatá-
rozta meg az egyes hadbavonultak hoz-
zátartozóinak nyújtandó támogatás ösz-
szegét, és egyben gondoskodott is azok 
eljuttatásáról a címzettekhez. az újságok-
ban megjelenő közlemények így zárultak: 
„Magyarország Első Asszonya szólított 
fel minden magyart, hogy amint a hon-
véd teljesíti kötelességét kint a fronton, 
mindnyájan teljesítsük kötelességünket 
a belső arcvonalon is. A hadbavonultak 
hozzátartozóinak támogatása közös ma-
gyar érdek.” 

Az azt megelőző napokban pedig a kö-
vetkező mozgósító szövegek szerepeltek 
az újságokban, az emberek lelkiismereté-
re apellálva: „Levetted-e a gondot azok-
nak a válláról, akiknek családfői a mi 
biztonságunkért és életünkért harcolnak? 
Tedd meg kötelességedet, adakozzál bő-
ségesen a honvédcsaládok javára!” Vagy: 
„Felelj! Megtetted-e te is kötelességed a 
hazáért!… Feleljen erre a kérdésre min-
denki becsülete és lelkiismerete szerint. 
Nem szavakkal, ne az együttérzés han-
goztatásával, hanem némán: cselekede-
tekkel. Cselekedjünk, adjunk! Országos 
gyűjtés a honvédcsaládokért…”
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A házmester éjszakája
Egy Csepel teherautó állt meg a bérház 

előtt. Csopár Antalt megijesztette a fékcsi-
korgás. az elmúlt napokban nemigen járt autó 
az utcában. rosszat sejtett, mint amikor dél-
előtt három orosz tank dübörgött végig a ház 
közelében. Félelme akkor alaptalannak bizo-
nyult. Odament az ablakhoz, a vastag csipke-
függönyt résnyire elhúzva kinézett.

Odakint már sötétedett, a szomszédos ház 
előtt álló utcai lámpa gyér fényénél nem tudta 
kivenni az arcokat, csak alakokat látott. Négy 
ember ugrott le a teherautó platójáról, kettő 
a vezetőfülkéből szállt ki. Egy kivételével 
mindegyiknek géppisztoly lógott a vállán. a 
fegyvertelen, lódenkabátba burkolózó szikár 
ember, aki a sofőr mellől lépett a járdára, el-
indult a kapu felé. Középkorú férfi volt, idő-
sebb a többieknél.

Csopár Antal nem tudta mitévő legyen. 
a kapu nincs bezárva, szabály az szabály, 
kapuzárás csak este tizenegykor van. Né-
hány lakó ugyan harciasan követelte, hogy 
az eseményekre való tekintettel nappal is 
tartsa zárva a kaput, de a többség lehurrogta 
őket. Sokan a lakók közül ott gyülekeztek a 
kapualjban, hírekre várva leskelődtek, páran 
kimerészkedtek az utcára is, izgatottan vár-
va bárkit, aki messzebbről jött és a szemtanú 
élménybeszámolójával szolgálhatott. a rádió 
adásain nem lehetett eligazodni, a legtöbb 
embernek csak sejtelme volt arról, hogy mi 
történik a városban. Páran azok közül, akik a 
kapu zárva tartását szorgalmazták, levonultak 
az óvóhelyre, mintha legalábbis bombatáma-
dás fenyegetett volna. alkonyatra a kapu alatt 
ácsorgók is eloldalogtak lakásaikba. Ki tudja, 
kinek milyen félnivalója volt.

A szikár férfi harmadmagával eltűnt a ka-
pualjban, társai a kapu előtt helyezkedtek 
el. egyikük leemelte válláról a géppisztolyt, 
lövésre készen marokra fogta. Mellette egy 
egészen fiatal ember, majdnem gyerek, a fá-
nak támaszkodott, és kíváncsi pillantásokkal 
bámészkodott körbe. A gépkocsi vezetője a 
fülkében maradt, a letekert ablakon át unott 
ábrázattal figyelte a házat.

Kopogtak az ajtón. Csopár Antal ellépett az 
ablaktól. egy bátorító pillantást vetett a fele-
ségére, aki riadtan a sarokba húzódott.

− Nem tudom, mit akarnak – mondta –, de 
nekünk nincs mitől félni.

Nem hangzott valami biztatóan. Csopár ép-
pen úgy félt, mint a felesége. Nem tudta volna 
pontosan megmondani, hogy mitől, de félt.

Végigment a keskeny szobán, a konyhában 
felkapcsolta a villanyt. Félig kitárta a bejárati 
ajtót, remegő hangon kérdezte:

− Mit tehetek az urakért?
Az ajtóban álló szikár férfi rideg, színtelen 

hangon mondta:

− Jámbor Béla ebben a házban lakik, 
ugye?

− Igen – felelte Csopár Antal –, az ötödik 
emeleten, éppen felettünk.

− Gyerünk – szólt a lódenkabátos a tár-
saihoz, akik azonnal megindultak a lépcső-
ház felé.

Csopár Antal becsukta és kulcsra zárta az 
ajtót. Visszatért a szobába. Felesége még 
mindig a kopott fotelben ült, egy régen fél-
behagyott kézimunkával bíbelődve. Kérdőn 
nézett a férjére, aki egy mozdulattal jelezte, 
hogy maradjon csendben.

Az emeletről dörömbölés hallatszott. Szin-
te ezzel egyidőben hallotta a csattanást. Mint 
amikor egy tele zsákot a földhöz vágnak. a 
csattanás az utcáról hallatszott. Csopár Antal 
odament az ablakhoz, s az ablakkeret védel-
me mögül kinézett.

egy alak feküdt a betonjárdán, bal karja a 
teste alá ficamodott, ernyedt pózban elcsa-
varodó fejét a járdaszegélynél álló fának tá-
masztotta. A fa mellett ott állt a kamaszképű, 
rémülten a csodálkozástól. A sofőr kiugrott a 
vezetőfülkéből, s a másik két géppisztolyos-
sal együtt odarohant. egyikük, mintegy vé-
delmezően elrántotta a fiatal fiút, aki gépiesen 
tántorgott arrébb.

A lépcsőházból sietős léptek zaja hangzott. 
A lódenkabátos férfi, nyomában fegyveres 
társaival odasietett a többiekhez. tanakod-
tak valamit, aztán az egyik hátára fordította 
a mozdulatlanul fekvő alakot. Csopár Antal 
felismerte a véres, eltorzult arcot. Jámbor 
Béla volt.

a lódenkabátos újfent elindult a kapu felé. 
Csopár, mintha ráérzett volna, hogy a férfi 
őt fogja keresni, már az ajtóban várta. A szi-
kár ember most egyedül állt az ajtó előtt. A 
fejét csóválta.

− A lakójuk kiugrott az ablakon. A marha. 
Lett volna néhány kérdésünk hozzá – hadarta 
a férfi, aztán legyintett –, de most már késő. 
Na mindegy. Elvisszük, nem hagyjuk itt ma-
gának a kirakatban.

a lódenkabátos köszönés nélkül távozott. 
Mire Csopár Antal visszatért az ablak mögötti 
leshelyére, a fegyveres férfiak már feldobták 
a holttestet a platóra. a teherautó nehézkesen 
indult el a duna felé.

*     *     *

Csopárék idősebb emberek voltak, beérték 
kevesebb alvással is. az asszony zárta a ka-
put, s engedte be az éjszaka hazatérő lakókat. 
A férfi korán feküdt, korán kelt. Reggel öt óra-
kor ő nyitotta a kaput, seperte fel a járdát.

Csopárné ébren bár, de már ágyban volt, ami-
kor megszólalt a kapucsengő. Magára kapta 

pongyoláját, s kibotorkált a kapuhoz, amely-
nek boltíve alatt két idegen férfi állt. Az egyiken 
karhatalmista egyenruha, a másikat szövet téli-
kabát, meleg sál, kalap védte a januári hidegtől. 
a kalapos csak annyit mondott:

− Magukat keressük – és már tuszkolta is 
maga előtt a lassú járású, beteges lábú asz-
szonyt. A férfi szükségtelennek tartotta a be-
mutatkozást vagy kilétük igazolását. a kar-
hatalmi egyenruha önmagáért beszélt.

a konyhába lépve az egyenruhás rászólt az 
ijedtségtől reszkető asszonyra:

− Hol a férje?
Csopár Antal álmosan, a meglepetéstől 

hunyorgó szemmel jött ki a szobából. az 
egyenruhás a bejárati ajtónál állva rögtön a 
lényegre tért.

− Októberben az ellenforradalmárok eb-
ben a házban megölték az egyik bajtársun-
kat. Jámbor Béla alezredes elvtársat. emlék-
szik rá?

Csopár némán bólintott. Az asszony félig 
férje mögé húzódva, a kezeit tördelte.

− Kik voltak? – kérdezte most a civil ru-
hás durván. aztán válaszra sem várva néhány 
fényképet helyezett az asztalra.

− Jól nézze meg ezeket. Felismeri vala-
melyiket?

Csopár lehuppant a hokedlire. Hosszasan 
vizsgálta a képeket.

− Nem. Azt tudom, hogy október huszon-
nyolcadika volt, vasárnap. Sohasem felejtem 
el azt a napot. de már sötét volt, és az egész 
olyan gyorsan történt. Csak kettőre emlék-
szem, egy pattanásos képű gyerekre, meg 
egy beesett arcú, sovány férfire, aki a ve-
zérük volt. Őket valószínűleg felismerném. 
– a képekre bökött. – de ezek közül egyik 
sem az.

− Rendben van. Csak erőltesse az agyát. 
Még fog hallani rólunk!

ahogy jöttek, olyan gyorsan el is vihar-
zottak. Csopár és felesége szótlanul, fejük-
ben kétségbeesetten kavargó gondolatokkal 
bújtak vissza az ágyba. Néhány perc múlva 
megint megszólalt a kapucsengő. Ezúttal 
Csopár ment kaput nyitni. Egy régi lakó érke-
zett haza pityókás állapotban, szerelmetesen 
vigyorgó nővel a karján. Csopár alig titkolt 
bosszúsággal engedte be őket. Odakísérte a 
párt a liftajtóhoz, de szokása ellenére nem 
ment fel velük a liften. A férfi, még mielőtt 
beszállt a liftbe, egy forintos érmét nyomott 
a házmester markába.

Csopár magában dünnyögve tért vissza a 
házmesterlakásba.

− Nem tudom, mit képzelnek ezek! Ki-
szúrják a szemem egy forinttal, és közben 
fogalmuk sincs arról, hogy mi mindenen kell 
keresztül mennem miattuk.
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Nyersen
Lecsót akart először, az idény első paprikájából, paradicsomából, 

de ahogy kipillantott az ablakon, tekintete megállapodott a mosolygó 
barackfán, melyet még akkor ültetett, amikor elvette rózsát, a fa te-
lis-tele volt aranyló gyümölcsökkel. Sárgahúsú, szatymazi fajta ter-
mett a kertben.

Barackbefőtt lesz, tökélte el ekkor. Tanárként tudta, hogy a sárga-
barack a csontok és a szövetek újjáépítésében játszik nagy szerepet, 
növeli a sejtek energiáit, életképességét, élettartamát, fokozza a sejt-
tevékenységet, ezért főleg a gyerekek és az öregek számára ajánlott. 
Száraz tárgyi tudása azonban fel sem ötlött benne elhatározásakor. 
hanem a két gyerek, akiknek szobájában félórát állt még az imént, 
tétován, cél nélkül, kósza vizitnek álcázva a búcsúlátogatást.

a barackot szeretik a gyerekek is, legalább télen, ha a pettyes bög-
rékből kanalazzák, eszükbe jut majd a papi. Rózsa reggel azzal kö-
szönt el, óvodába-iskolába rohanva a két gyerekkel, hogy „addig nem 
jövünk haza, amíg el nem hagyod a lakást”. A barackevők megszep-
penve álltak az ajtóban.

Apjuk most, hogy kiürült a lakás, vájdlingot vett elő, övé az egész 
nap, a ruhái egy utazótáskában elférnek, mást nem ítélt neki a bíróság. 
Két vödörrel szedek, határozta el a kerti lépcsőn lefelé tartva, festeni 
kellett volna a korlátot is, jutott eszébe, na, majd más. azt is.

Magvalás közben felfogta a kicsurgó levet, jó lesz majd a túrókré-
mes rakott piskótához, habkásához, finom élesztős tortához, a töb-
bit délutánra kifőzi, nem először csinálja, dunsztba teszi, s még egy 
fröccsre is jut ideje a restiben az utolsó vonat indulásáig. az iskolá-
ban szabadnapot vett ki, „halaszthatatlan családi ügyek” elintézésére 
hivatkozva.

Nem sok befőttesüveget talált a garázsban, két ötlitereset választott 
ki és a kisebbeket, a szélsőket, hogy könnyebben be tudjon állni az 
asszony. A garázstól három lépés volt a konyha, ezt előrelátóan így 
terveztette annak idején, hogy ne kelljen sokat cipelnie a televásárolt 
szatyrokat.

Suvickolt, öblített, fertőtlenített. Búcsúbefőtt, ötlött fel benne, és 
majdnem belerúgott a zománcos vödörbe. Legénykora óta gondosan 
vezetett receptfüzetét, melyet a fehérneműk alá rejtett az egyetlen ma-
gával vihető táskában, elő sem vette. Hét barackidény, hét eltevés, hét 
befőzés után fejből tudta, mit talál benne: megmossuk, meghámoz-
zuk, magját kivesszük, a gyümölcsöt egy órára citromos vízbe tesz-
szük, utána ebben a vízben feltesszük főni, egy liter vízhez számítva 
40 dkg cukorral, öt percig forraljuk, a gyümölcsöt sziruppal együtt 
üvegekbe rakjuk; a tetejére öntünk egy kávés kanál rumot, lekötjük, 
helyére tesszük.

A helyére. Itt mindennek megvan a maga helye, őt, a helyek kiala-
kítóját kivéve immár. Új helye sehol, egyelőre a barátjánál húzza meg 
magát, amíg leérettségizteti az osztályt. a barátja félórai vonatozásra 
lakik innen, nem nagy távolság sem a napi bejáráshoz, sem a hétvégi 
láthatások idejére.

A barackbefőtt nem házasság, gondolta, bár ezt is el lehet rontani, 
de ő nem ronthatja el. Nem ő rontja el. Ezt sem. A nagy szemeket 
még az elején különválogatta, télen az a csuda jó a sárgabarackos 
túrógombócba. az edény tartalmával úgy mesterkedett, hogy kom-
pótnak is jó legyen, de köretnek is a fokhagymás karajhoz meg a 
nyúlhoz. Már lezárta az üvegeket, amikor eszébe jutott, hogy rózsa 
fokhagymás karajt sem fog csinálni soha a büdös életben. hiszen a 
konyhába is csak akkor járt ki, ha a hűtőből kellett neki valami. Az 
utóbbi félévben már akkor sem. a gyerekeket az apjuk reggeliztet-
te, vacsoráztatta.

Még 2 percig forralta a barackot, órájára egyszer sem pillantva 
közben. Pontosan két perc múlva elkezdte kiszedegetni a folyadék-
ból, és rutinosan töltögette az egyliteres befőttesüvegbe. A folyadék 
egy részét ráöntötte, az üveget légmentesen befedte, és fél óra hosz-
szat sterilizálta.

amikor a gyerekek is lábatlankodtak, segédkeztek, nem volt ilyen 
egyhangú. Rózsa kint napozott a kertben, ők hárman almakompótot és 
barackbefőttet, aszalt körtét és aszalt szilvát, paradicsomot és uborkát 
tettek el. Az érdeklődő-nyiladozó nagyobbiknak a saját receptjét is el-
mondta. A sárgabarackbefőttet nyersen. Tetszés szerinti mennyiségű 
gyümölcs, kristálycukor, szalicil, sorolta apásan-tanárosan a hozzáva-
lókat. a kemény, hibátlan barackokat félbevágod, kimagozod. enyhén 
ecetes vízben háromszor megmosod. Lecsepegteted, majd egyenként 
kristálycukorba hempergeted. Üvegekbe rakod, a tetejére fél kávéska-
nál szalicilt teszel. Légmentesen lezárva teszed be a kamrába, érted? 
a levét kiengedi, néhány hét múlva már ehetjük is.

ehetjük is? ehetitek is – korrigálta majdnem fennhangon, aztán ren-
det rakott a konyhában, mint mindig. Kezet mosott, az előszobatükörről 
levette az egyik fényképet, amelyiken a két gyerek labdázik a kertben, 
ezt elteszem, gondolta, a válóperes végzés borítékjába csúsztatta, azt a 
zakó zsebébe, a zakót meg csak panyókára terítette a vállára, amikor 
kilépett a langyos nyári estébe. a levélszekrény résén visszadobta a 
kulcsot, ahogy kéretett, de a házat, melyet fél életén át épített, bővített, 
vakolt, csinosítgatott, a családi fészket, ahogy mondani szokták, már 
nem fordult meg szemügyre venni, utoljára, búcsúzóul megnézni.

az utcájukból, az utcából, egy utcából kiérve a vasútállomás felé 
vette az irányt. Útközben eszébe jutott, hogy a barackbefőtt, amit el-
tett, nemcsak vadételek körítéseként lesz majd finom, hanem tejszín-
nel desszertként is.

a restiben fröccsöt kért, s bár száraz volt a torka, mint egy bírósági 
végzés, szomja elmúlt, amikor kortyintásra emelte a poharat: barack-
szaga volt az italnak, mint az elhagyott kert aranyának.
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Motesiky Árpád

Már csak emlékük maradt – II.
Zsénagy, a bohémkirály – 1.

Zs. Nagy Lajos (1935−2005) költő, pró-
zaíró, humorista, újságíró, a hét – egyko-
ron a felvidéki magyarság kulturális, képes 
hetilapja volt – riportere, állandó munka-
társa, verses és prózai köteteinek felsoro-
lása bizony hosszadalmas lenne. a Szlová-
kia fővárosától távol eső Zsély községben 
született, a régi területi besorolás szerint 
Mikszáthfalván, Nógrád vármegyében, 
ma a szülőfalu neve Zelovce, Nagykürtösi 
járás és Besztercebánya a vármegye, pon-
tosabban a Besztercebányai Kerületi Ön-
kormányzat területén fekszik.

Édesapja, Nagy Lajos gépészkovács volt, 
azaz nemcsak lovakat patkolt, kereket javí-
tott, kocsit vasalt, hanem nyáron csépelte a 
gabonát, ősszel és tavasszal szántotta azon 
gazdák földjét, akik arra rászorultak. ap-
jával nem találkoztam, de az apró termetű 
édesanyjával, szül. Kovács Máriával igen, 
egy nyári napon Kajtor Pál agrármérnök 
barátommal, aki akkor az Ipolysági Me-
zőgazdasági Szövetkezet elnöke volt, és 
néhány környékbeli falu mezőgazdasági 
életét irányította. a múlt század kilencve-
nes éveinek végén történhetett, akkor Lajos 
már nyugdíjas volt, lapunk, a hét már rég 
megszűnt, egy másik lapnál, az Életünknél 
voltam riporter. az ipolysági mérnök bará-
tomnál, Palinál jártam riportúton…

Kajtor Pál nagyon jól ismerte Zsénagyot, 
Zsélyben születtek, ám a költő idősebb volt 
nála vagy tizenöt esztendővel. Pozsonyban 
gyakran találkoztak, mert Pali a nyitrai 
agráregyetem elvégzése után a hatvanas 
években egy ideig újságíróskodott a Sza-
bad Földműves című parasztlapnál, de vé-
gül is visszatért szülőföldjére, abbahagyta 
az újságírást.

Most azonban ott tartunk, hogy szép nyári 
délelőtt volt és miután körülnéztünk a ha-
tárban – persze a szövetkezet szőlejét és 
pincéjét sem kerültük el –, az elnök irodájá-
ban beszélgettünk. az órámra pillantottam, 
mire Pali megszólalt:

− Nagyon sietsz? Úgy gondoltam, hogy 
itt a szövetkezet konyhájában megebé-
delünk, legalább megtapasztalhatod az 
ipolysági asszonyok főztjét, és utána ellá-
togatunk Zsélybe. Öcsém ott a szövetkezet 
elnöke, van vele némi aratás előtti megbe-
szélni valóm, utána pedig meglátogatjuk 
Lajost – mondta a maga megszokott nyu-
godt tempójában.

A meghívást elfogadtam, az ebéd is kitű-
nő volt. A levesre már nem emlékszem, de 
a második fogásra igen, remek töltött ká-
poszta volt. ebéd után aztán nekivágtunk 
az Ipoly völgyének…

a falvakat elhagyva sárguló gabonatáblák 
hullámoztak az utak mentén, a levegőben 
már érezni lehetett a közelgő aratást. Arra is 
figyelmes lettem, hogy az Ipoly mente gaz-
dag madárvilágának ékességei a gólyák. az 
egyre fogyatkozó szép és nagy madaraink 
kelepelése a kéményeken s villanypózná-
kon fészkeikben különleges érzelmeket kelt 
az ember szívében…

Zsélyben a szövetkezet irodája előtt par-
koltunk le. Pali barátom egyenesen az iro-
da felé tartott, már várta egy szálfaterme-
tű ember, a zsélyi szövetkezet elnöke. Az 
első benyomásra nem nagyon hasonlítottak 
egymásra, de miután megszólalt az elnök, 
megbizonyosodhattam, hogy testvérekről 
van szó.

Nem sokat időztünk a szövetkezet te-
lepén, gyorsan megbeszéltük a dolgaikat. 
az alkatrészeket, kerekeket, csavarokat, 
tömítéseket, amire szükségük volt Paliék-
nak, sofőrünk gyorsan bepakolta a kocsi 
csomagtartójába. Búcsúzás után Zsénagy 
szülőháza felé indultunk.

Kora délután volt, már napsütéses tisz-
ta idő, nagyon kedvező a nyaralásra, für-
dőzésre. Zsély utcái csendesek, kihaltak 
voltak. Pali szólalt meg még mielőtt meg-
kérdeztem volna:

− Itt állott a szülőházunk. Öcsém új há-
zat épített, ugyanúgy én is Ipolyságon, a 
régit eladtuk. az új tulajdonosa lebontotta 
és újat húzott fel helyébe. – Pali hangjából 
némi nosztalgia csengett ki. Bizony a múlt 
emlékei egy picit gondolkodóba és boron-
gós hangulatba döntik az embert.

Nosztalgiázásra nem maradt sok idő, 
mert a költő Zs. Nagy Lajos szülőháza, 
mostani lakása, otthona elé értünk. Pali 
megállásra szólította Jóskát, a sofőrün-
ket. Miután kiszálltunk gépkocsinkból, a 
kiskapu felé vettük utunkat. a füves ud-
varban a szomszéd falának árnyékában 
apró asszonyka üldögélt, pihengetett egy 
széken. a kiskapu nyikorgására vagy zö-
rejére aztán felénk fordította az arcát és 
miután megismerte Palit, felpattant – tü-
zes menyecske fürgeségével – a székről, 
s felénk indult.

− Te vagy az Palikám? Ki ez a derék 
magyar ember veled? – kérdezte fiatalos 
hangon, szívből jövő örömmel a látoga-
tók iránt.

− Én vagyok, Mari néni. De láthatja, én 
is már kezdem az öregedést, őszül a ha-
jam! A kísérőm pedig Árpi, Lajos barátja 
a szerkesztőségből. No, nem az Ozsvald, a 
költő… − mondta Pali barátom némi ma-
gyarázatul.

− Tudom, tudom… Lajoskám mesélt 
árpádról, még azt is tudom, hogy a Zobor-
aljáról, innen messziről van – vágott Pali 
szavába az apró termetű, de még mindig 
szívósnak tűnő Mari néni.

− Lajos? – terelte más irányba, azaz láto-
gatásunk célja irányába a szót Pali.

− Jaj, gyerekeim, rosszkor jöttetek. Lajos 
bement Nagykürtösre a kórházba ellenőr-
zésre, de úgy látom, hogy ma már nem fog 
hazajönni. talán ott marad a lányomnál, 
de az is lehet, hogy ott fogták a kórházban. 
Az utóbbi időben a gyomrára panaszko-
dik, rengeteg orvosságot szed – hangzott 
a válasz.

− Ne orvosságokat szedjen, mondja meg 
neki Mari néni, hanem ebből az ipolysági 
leánykából és vörös borból igyon! – mond-
ta Pali és átnyújtotta Lajos édesanyjának a 
műanyag tasakban lévő magunkkal hozott 
két flaskó bort.

− Jaj, Palikám, nem szabadna Lajosnak 
bort sem innia, de nehezen tudja megállni, 
hogy ne igyon, csak ha vigyázok rá! – szólt 
Mari néni, de azért az ajándékot elfogadta 
és befelé invitált bennünket…

Lajos szobájának fehérre meszelt falain 
néhány kép lógott. Első áldozási képe, egy 
későbbi felnagyított, festett kép, amelyen 
nagyon hasonlított bajuszkájával és dús 
hajával Petőfire, valamint esküvői képük 
Terikével tekintett ránk a falról. Vetetlen, 
tiszta ágy, szekrény, asztal és az asztal kö-
rüli székek jelezték Lajos szobájának a be-
rendezését. az asztalon könyvek, újságok 
és levelek hevertek, amelyekből arra lehe-
tett következtetni, hogy Zs. Nagy Lajos a 
költő, novellaíró, a humoros karcolatokban 
verhetetlen felvidéki újságíró, az élő, erővel 
ható riportok készítője a külvilággal tartja 
még a kapcsolatot.

egy picit elgondolkodtam az emberi élet 
sorsa felett. Mi lesz velünk, hogyha eljár 
az idő felettünk? Amikor ott jártunk La-
jos függönyökkel beárnyékolt, kellemesen 
hűvös szobájában, a költő alig múlott hat-
vanöt éves, és már kezdett feledőbe menni 
a neve, mert nem publikált. Visszavonult, 
csak itt-ott az irodalmi lapokban, a szlová-
kiai Irodalmi Szemlében jelentek meg ver-
sei, amelyeket nagyon kevés ember, vagy 
talán csak az irodalmárok olvastak. régi 
író, költő és újságíró társai sem keresték fel, 
mert szülőfaluja félreesik a világtól, és ha 
jönnek látogatók, akkor meg nincs otthon. 
az orvosánál van, vagy talán éppel elbuj-
dosik a világ zaja és gondjai elől…

(folytatjuk)
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Rónaky Edit

Humor
Gyerekszáj

HUmorzsák
Szigetvári-Szattinger Krisztián 

2/3 oldala
Szigetvári János szellemében

Nagyon gyakran a „félrehallás”, egy-egy 
szó, kifejezés pontatlan, hiányos meghallá-
sa/megjegyzése, félreértése szüli a gyerme-
ki szóhasználat sajátos báját.

Fiammal is többször előfordult, hogy 
egy-egy szót, kifejezést rosszul hallott, ér-
tett, jegyzett meg, s ezért más jelentéssel 
ruházta fel őket.

az állatkertben jártunkkor felkiáltott az 
oroszlán ketrece előtt:

− Nézd, oroszlány!
− Péterkém, oroszlán a neve, n-nel a végén!
− Nem az, haínem oroszlány, lány, látha-

tod, copfja van! (a sörényére mutatva)

− A Karcsikáék Nyugoszláviába mentek 
nyaralni!

− Rosszul értetted, kisfiam, Jugoszláviába!
− Nem Nyugoszlávia, ahol pihenni, nyug-

oszni fognak?

Mesét mondott:
− … és annak az embernek volt egy kom-

bájnoka, mert kombájnokvezető volt.
− Kombájn a neve az arató-cséplőgép-

nek, Péterkém, kombájnvezető volt az az 
ember.

− Azt mondták a rádióban, hogy kombáj-
nokkal szántották fel a földet.

− Igen, mert több kombájnnal=kombáj-
nokkal szántották a földet. egyes számban: 
kombájn, többes számban: kombájnok.

egy vihar közepette megszólalt:
− Hogy fúj a szél! Szak úgy hadarja a 

faleveleket!
− Nem hadarja, kisfiam, hanem sodorja. 

a hadarás a gyors beszéd.
− Az nem a kiabálás?
− Nem, az a túl hangos beszéd.
− Ja?

egyszer hosszasan mondott mesét a Sza-
maras sivatagról. Kiigazítottam:

− Szahara sivatag. Ez a neve a sivatagnak.
− Igen? Azt hittem, szamara is van a si-

vatagnak, állata, szamár.

A filteres cigarettát félliteres cigarettának 
érthette s mondta.

egy zápor alkalmával mondtam neki:
− Nézd, Péterkém, hogy szakad az eső!
− Az  eső azért szakadék, mert szakad?
Nyilván rosszul érthette vagy pontatlanul 

jegyezte meg a csapadék szót.
(folytatjuk)

Tanévnyitó szójátékok

Ragadozó madár nézőpontja – saspektus

hová zárnak, ha lopsz a pécsi Plázában? - a Zárkádba!

Kezdő ételellenőr – Zamatőr

Mit csinál a finnugor kisebbség Svédországban? – A lapp pang!

Férfiak szabadtéri múzeuma – kanzen

Szintén álfalat – hammis

A Hűség városának szegényei – Soprongyosok

Vasúti élősködő - Peronoszpóra

Szüreti fesztivál muzsikusa – Szőlőgitáros

tintaebéd – Pacapörkölt

Milyen a jó koncert? – Fülharmonikus

Német asztalos + cukrász – Tischler

Süteménykészítő ősember - Almás pitecus

Első pókerparti – Szűzkártya

az a bizonyos szerencsejáték – Dominózus

hol sziesztáznak a káderek? - a pártfüggőágyakban!

herélés közbeni dimenzió - kasztrálsík

afrikai játékos építészeti stílus - marokkóko

S végezetül:

Micimackó dilemmája a hamlet olvasása közben (eredetiben): 
to bee¹, or not to bee, that is the question…

Magyarul − Arany János után szabadon: 
Lépre menni, vagy nem menni: az itt a kérdés.

¹ angolul: méh
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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

Születésnap Háromszögek

A négy számozott képen a körözött személy álcázva jelenik meg. Minden képen azonban ott van egy-egy ismertetőjele. 
Melyek ezek?

András megvendégeli barátait. Kiket kínál meg a születés-
napi tortával?

Hány háromszög található az ábrában? Először próbálkozz 
tippeléssel, aztán számold meg!

Körözött
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A Komlói Pedagógus Kamarakórus 
sikere Közép-Olaszországban

Beszélgetés dr. Szabó Szabolcs karnaggyal
Mess Béla: Vadász tanmesék

145x215 mm, 192 oldal, ár: 2999 Ft

„a vadász tanme-
sék, mint műfaj, tu-
lajdonképpen idősö-
dő (vagy már öreg?) 
agyam fegyelmezet-
lenségének a terméke. 
amikor nekikezdtem 
egy-egy vadásztörté-
net leírásának, mind-
untalan elkalandoztak 
gondolataim hol erre, 
hol arra. a történettel 
vagy annak valame-
lyik részletével kapcsolatban eszembe jutott 
valami, amit aztán azon nyomban le is írtam. 
Míg aztán észbe kaptam, írásom már messze 
kalandozott az eredeti tárgytól vagy történettől. 
Így adódott aztán, hogy néha több lett az ilyen, a 
megkezdett történettel és így a vadászattal néha 
csak lazán összefüggő (hol madarász, hol iro-
dalmi vagy történelmi stb. …) mellékvágány, 
mint az eredeti mondanivaló.” 

1000 mozdony
230x300 mm, 368 oldal, ár: 5999 Ft

a mozdonyok iránti 
lelkesedés töretlen. ezek 
az erős és nagy teljesít-
ményű acélkolosszusok 
a haladást jelképezik 
számunkra, s ugyan-
akkor nosztalgikus vá-
gyakat is ébresztenek 
bennünk. Kötetünk több 
mint �000 színes ábra 
segítségével dokumen-

tálja a nemzetközi mozdonygyártás klasszi-
kusait. Bemutatjuk az egyes mozdonyok sajá-
tosságait, történetük és alkalmazásuk legfőbb 
aspektusait. 

Sey Gábor: Japán kard
Alcím: Misztikum helyett valóság

130x210 mm, 126 oldal, ár: 1499 Ft
A szerző művében meg-

próbálta ezt a szinte kime-
ríthetetlen témát több oldal-
ról megközelíteni. „a japán 
kardot a maga korában kell 
csodálni, amikor valóban 
az egyik legjobb anyagból 
készült, az egyik legjobb 
technológiával, a korabeli 
páncélok és más kardok el-
len. Utolérhetetlen volt, a kor viszonyai között 
tökéletes.” 

*     *     *
A kiadó weboldala 

a www.alexandra.hu címen található.

Június 16−18. között az Abruzzo-megyei 
Atri nevű városkába nemzetközi kórusfesz-
tiválra hívták meg a Komlói Pedagógus 
Kamarakórust dr. Szabó Szabolcs karnagy 
vezetésével. Két koncerten, változatos, 
igényes műsorral nagy sikerrel szerepelt a 
magyar kórus. a záró koncerten az összkar 
vezénylésére dr. Szabó Szabolcsot kérték 
föl, aki Mozart: Ave verum corpus c. művét 
dirigálta. a háromnapos fesztivál után az 
énekkar rómába utazott, ahol a Szent Péter 
Bazilika Magyar Kápolnájában a magyar 
nyelvű misén énekelt. Most egy kis összeg-
zésre, számvetésre kértem a karnagyot az 
eredményes koncertek kapcsán.

− Mit jelentett ezen a rangos nemzetközi 
fesztiválon szerepelni a kórusnak és kar-
nagyának?

− Mindenekelőtt azt, hogy az általam 
szeretett csapat most együtt utazhatott. 
emberileg is szükség volt erre, hiszen szá-
mos egyéni nehézség közepette jutottunk 
el a fesztiválra. a koncertekre két teljesen 
különböző műsorral készültünk és valóban 
kipróbálhattuk önmagunkat. erre az alka-
lomra régi olasz madrigálokat is tanultunk. 
Gesualdo és Monteverdi 2-2 művét itt mu-
tattuk be először a közönségnek.

− Milyen élmények, meglepetések vártak 
a kórusra Olaszországban?

− Az Udine közeli Aquileiai Natissa Ve-
gyeskarral és karnagyával Luca Bonuttival 
8 év után ezen a fesztiválon találkoztunk. 

Törtely Zsuzsa

Korábban cserekapcsolatunk volt velük, 
reméljük lesz folytatás… azután a ven-
déglátó Atri-beli Aristotele Pacini Férfikar 
rendkívül rokonszenves együttes. az álta-
luk énekelt olasz népdalfeldolgozások, az 
olasz népzene nagy élményt jelentett a kó-
rusom számára. a másik meglepetés maga 
a kisváros atri, mely a közeli hegycsúcsok 
és az adriai-tenger között mint egy kis ék-
szerdoboz helyezkedik el a maga rendkívül 
gazdag történelmi és művészettörténeti ér-
tékeivel.

− Ennyi munka és élmény után gondolom 
egy kis pihenés következik…

− Igen, bár nem sokáig, hiszen szeptem-
ber végén a II. Balatonfüredi Országos Pe-
dagógus Kórusok Fesztiváljára utazunk.

− Úgy tudom az együttes jelentős kap-
csolatokat ápol a határontúli magyarság-
gal is.

− Valóban: a vajdasági Ada város kóru-
sával és a székelyföldi sepsiszentgyörgyi 
énekkarral rendszeres kapcsolatunk van. 
Sokévi munka eredménye, hogy jótékony 
célú feladatokat is szívesen vállalnak a 
komlói dalosok. Ilyen volt például legutóbb 
a csángó magyar oktatásért felajánlott jó-
tékonysági hangverseny Komlón, melyet 
Nyisztor Ilona csángó énekessel közösen 
adtunk. távolabbi terveink között egy 
olyan komlói minifesztivál gondolata kör-
vonalazódik, melyre egyszerre hívnánk 
meg a két határontúli kórust.

Az Alexandra Kiadó 
könyvújdonságai
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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: 
72/5�8-3�8. 
 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
�7.00 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: 72/5�8-333, Fax: 72/5�8-320

e-mail: pecsiradio@radio.hu
Net: www.pecsiradio.hu 
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Szeptemberi 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
• Itt a gyümölcsszedés ideje, csak olyan gyümölcsöt szabad eltenni télire, 

amely nem sérült, nincs megnyomódva. az almát, körtét ha papírba cso-
magolva ládázzuk be, a gyümölcs tökéletes állapotban marad meg. 

• Amint elvirágoztak a nem fagytűrő hagymás és gumós növények, mint 
pl. a kardvirág, azonnal vegyük ki őket a földből, és készítsük fel őket 
telelésre. 

• Akik Mihály előtt szüretelnek, megbűnhődnek, mert savanyú lesz a 
boruk. 

• Főzzük be és aszaljuk a szilvát! 
• a száraz kötészethez alkalmas virágokat most nyírjuk le. 
• Jó tanács: Szent Mihály után nem szabad a nagykabátot otthon hagyni, 

ha kimegyünk a mezőre.

Ez a Hetedhéthatár 
214. száma

 �. péntek egyed, egon
 2. szombat rebeka, dorina
 3. vasárnap hilda
 4. hétfő Rozália
 5. kedd Viktor, Lőrinc
 6. szerda Zakariás
 7. csütörtök regina
 8. péntek Mária, adrienn
 9. szombat ádám
10. vasárnap Nikolett, Hunor
11. hétfő Teodóra
�2. kedd Mária
13. szerda Kornél
�4. csütörtök Szeréna, roxána
15. péntek Enikő, Melitta
�6. szombat edit
17. vasárnap Zsófia
18. hétfő Diána
19. kedd Vilhelmina
20. szerda Friderika
2�. csütörtök Máté, Mirella
22. péntek Móric
23. szombat tekla
24. vasárnap Gellért, Mercédesz
25. hétfő Eufrozina, Kende
26. kedd Jusztina
27. szerda adalbert
28. csütörtök Vencel
29. péntek Mihály
30. szombat Jeromos

Szeptember 1., péntek
Pécs: Hannes Rader (Ausztria), Gerzson Pál, Bachmann Zoltán, Szabó László, Csóti Gábor, Bálint Ferenc és Trischler Ferenc művei láthatók 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: A világ futballcsillagai A-tól Z-ig – futballtörténeti fotókiállítás Molnár István gyűjteményéből a Babits Mihály Művelődési Ház üveg-

termében. Megtekinthető szeptember 8-ig.
Nagykanizsa: A hónap fotói – válogatás 30 év anyagából. A Kanizsa Fotóklub kiállítása. Hevesi Sándor Művelődési Központ.
Pécs: Élet a halál után – Life after death. Az egyiptomi halotti kultusz emlékei. Kiállítás a Művészetek Házában szeptember 30-ig. Lásd: 19. oldal, 

tillai Gábor írása.
Komló: Komlói Napok, szeptember 1-3. Közösségek Háza. Telefon: 72/482-196.

Szeptember 2., szombat
Nagykanizsa: 3. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál – kulturális és gasztronómiai fesztivál. Hevesi Sándor Művelődési Központ.
Bóly: Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál. Telefon: 69/368-100, Tourinform.
Kaposvár: V. Káposztás ételek versenye, gasztronómiai fesztivál. Kaposfüred.

Szeptember 5., kedd
Pécs: �7 óra – Pécsi képek címmel Tóth Károly barátunk és szerzőtársunk fekete-fehér képanyagából összeállított kiállítása nyílik az Ifjúsági Ház-

ban. az egy hónapig látogatható kiállítást tám László nyitja meg.
Szeptember 7., csütörtök

Pécs: Borfalu – szeptember 7-10. Széchenyi tér. Web: www.borfalu.hu
Szekszárd: 19.30 – Rohmann Ditta és Mali Emese hangversenye a Művészetek Házában.
Szigetvár: Zrínyi napok. telefon: 73/4�4-7�5
Szászvár: Szüreti vigasság – telefon: 72/589-0�3

Szeptember 8., péntek
Kaposvár: Alpoktól az Adriáig – 14. kiállítás és vásár, szeptember 8-10.
Szentlőrinc: V. Szentlőrinci Lobbi-parti, telefon: 73/570-000
Kaposvár: Buczkó György és Gaál Endre Miklós üvegművészek kiállítása a Vaszary Képtárban.

Szeptember 9., szombat
Pécs-Baranya: Baranyai Mediterrán Ősz, szeptember 9-22.
Pellérd: Szüreti mulatság, telefon: 72/373-224
Mágocs: hegyháti szüret, telefon: 72/45�-�50
Kozármisleny: Szüreti fesztivál, szeptember 9-10. Telefon: 72/570-910
Szekszárd: 8-18 óráig – Ön még látta? Segítsen, hogy újra láthassuk! – Műsoros „bolhapiac” Szabó Dezső vasúti festményeiért. Garay tér.
Harkány: XII. szüreti fesztivál, szeptember 9-10. Helyszínek: Zsigmondy sétány szabadtéri színpada, Művelődési Ház előtti tér, Gyógykert. Tele-

fon: 72/479-624, tourinform.
Orfű: 4. Mecseki Agyagos Kupa – Barlangász Kupa, szeptember 9-10. Telefon: 72/598-116

Szeptember 14., csütörtök
Pécs: Örökség Fesztivál Pécsi Napok, szeptember 14-24. (telefon: 72/336-622)
Szekszárd: Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál, szeptember �4-�7.
Szekszárd: Borfalu, szeptember �4-�7. Béla király tér

Szeptember 15., péntek
Alsómocsolád: Az Alsómocsoládiak Baráti Köre 20 éves fennállásának ünnepe, szeptember 15-16. (telefon: 72/451-749)
Pécs: Mecsek rallye, szeptember �5-�7.

Szeptember 16., szombat
Mohács: Szőlő- és Borfesztivál, telefon: 69/505-527
Komló: Takács Péter festőművész kiállításának megnyitója a Helytörténeti Múzeumban (telefon: 72/482-369)
Szekszárd: 11 óra – V. Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás megnyitója. Művészetek Háza
Kaposmérő: Szabadtéri Gabonafőzések – Kassai Lajos lovasíjász évadzáró versenye.
Szebény: Szüreti felvonulás – 69/346-�0�
Berkesd: Szüreti felvonulás és bál – 72/458-�53
Bükkösd: Mézes-Mázas Fesztivál, 73/578-535
egerág: Szüreti felvonulás és mulatság, 72/586-00�
Pécsvárad: Kulturális Örökség Napja, szeptember 16-17. Fülep Lajos Városi Művelődési Központ, 72/465-123

Szeptember 17., vasárnap
Zengővárkony: Tojásdíszítők – bemutatóval egybekötött – szakmai tanácskozása, Míves Tojás Múzeum, 72/466-605

Szeptember 22., péntek
Pécs: XI. európai Bordalfesztivál, szeptember 22-24. Web: www.winesongfestival.hu/index-hun.html, telefon: 72/336-622

Szeptember 23., szombat
Szentlászló: Kézműves Alkotóház és Csuhémúzeum megnyitója, telefon: 73/454-001
Szentlőrinc: A város 10 éves jubileumi ünnepsége, telefon: 73/570-140
Somberek: Szüreti fesztivál, telefon: 69/338-�34

Szeptember 24., vasárnap
Pécs: Szőlő és Bor ünnepe, telefon: 72/513-380
Pécs: IV. Falusi Turizmus Utcafesztivál, telefon: 72/513-397

Szeptember 25., hétfő
Pécs: Táncoló Egyetem – őszi bemutató, 72/501-500

Szeptember 26., kedd
Szekszárd: 19.30 – Szőke Nikoletta és Jazzclusive zenekar – Ella Fitzgerald emlékest.
Kaposvár: Bartók Béla somogyi gyűjtőútján – megemlékezés Bartók Béla halálának 60. évfordulója alkalmából a Megyei és Városi Könyvtárban

Szeptember 30., szombat
Orfű: Múzeumi hétvége – Orfűi Kézműves Egyesület, 30/385-9646


