
2007. augusztus hetedhéthatár �

XI. évfolyam 8. szám Közérdekű magazin 2007. augusztus

Az osztrák fotóművészek képei a 8–9. oldalon

Engerbert Pammer felvétele

Kocsis József

Papsajt
3. oldal

Komlós Attila
Beszélgetés  

Sárai Lászlóval
22–23. oldal

Bányai Tamás 

Jegyzetek
25. oldal

Komlós Attila

Új-Zéland
5. oldal

Antos Árpád

Erdély
12. oldal

Szigetvári Krisztián

Spanyol építészettörténet
11. oldal

Jéki László

Darwinizmus vagy
Intelligens tervezés?

21. oldal

Beszélgetés 

Böszörményi Gyulával
2. oldal

Motesiky Árpád

Prágai anziksz
27. oldal



2 hetedhéthatár 2007. augusztus

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője

1084 Budapest, VIII., Auróra u. 11. Tel.: 303-4744, http://www.observer.hu

OBSERVERaz Observer Budapest
Médiafigyelő Kft.

Tartalom

Közérdekű magazin
Szerkeszti: L. Csépányi Katalin
Kiadja a Héthatár Bt. A kiadásért a kiadó vezetője felel.
Postacím: 7614 Pécs, Pf. 59. 
A kiadó címe: 7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán u. 24.
Telefon/fax: 72/370-264 • Mobil: 30/575-3997 • e-mail: hethatar@t-online.hu
Internet elérhetőség: www.hetedhethatar.hu, hethatar@hetedhethatar.hu
Tördelés: Edenscript Kft. 7625 Pécs, Vilmos u. 39/a., www.edenscript.hu
Előfizethető a kiadónál.
Előfizetési díj 12 számra: 1150 Ft. 
Bankszámlaszám: 50100112-12005985
Készült a Bornus Nyomdában, Pécs, Közraktár u. 4-6. Felelős vezető: Borbély Tamás
ISSN-1418-1096

Bandi András: 
 Nyárból a mélybe 4
Komlós Attila: 
 Új-Zéland 5
Gyilkosság egy cigiért
 Emese emlékére 6
Beszélgetés
 Böszörményi Gyula íróval 7
Tám László rovata:
 Hegyek világa 8–9
Videcz Ferenc:
 Gyónás könyve 10
Szigetvári Krisztián:
 Spanyol építészettörténet 11
Antos Árpád:
 Barangolások Erdélyben 12
Kardhordó Kálmán:
 Bélyegvilág 13
Törtely Zsuzsa írása
 Mécs Imréné írása 14
Fiatalok oldala
 Versek, próza 15
Rejtvények, varázskép 16–17
Motesiky Árpád:
 Öreg vadász Miatyánkja 18
Szarvas István: 
 Beszélgetés Kerekes Sándorral 19
Czupy György:
 Hős magyar nők 1848/49-ben 20
Jéki László: Darwinizmus
 vagy intelligens tervezés? 21
Rónai Béla:
 Magyarul – magyarán 22
Komlós Attila:
 Beszélgetés Sári Lászlóval 22–23
Dr. Vargha Dezső:
 Pécs, Baranya – 1848 24
Bányai Tamás (Észak-Karolina):
 Jegyzetek 25
Rónaky Edit: A művészet összeköt
 Kocsis Tibor versei 26
Motesiky Árpád (Szlovákia):
 Prágai anziksz 27
Szigetvári Krisztián 2/3 oldala
 Rónaky Edit: Humor 28
Logika- és memóriafejlesztés 29
Az Alexandra újdonságai 30
Rádióműsor, könyvajánló 31

Bogádi Kis György néven író barátunk könyve, Ülj a tüzünkhöz 
címmel tavaly ilyenkor jelent meg – ekkor kerültem kapcsolatba a Bu-
dapesten élő Pataki Ernővel, aki Kisbalázs Györgyként ismerte meg 
szerzőtársunkat, több mint fél évszázada, Pécsváradon. Akkor még a 
kisdiák Pataki Ernő nem tudta, hogy a humán vagy a reál tudományok 
felé viszi-e az élete, a sorsa. „Az iskolában így szólíthattuk őt: Gyuri 
bácsi. A többi tanár nem volt ilyen barátságosan leereszkedő, mert ak-
koriban ez még nem volt divat. De ezzel a lazasággal mégsem lehetett 
visszaélni, mert ugyanakkor tekintélyt is tudott tartani. És ehhez nem 
volt szüksége egyetlen hangosabb szóra sem. A többi tanár fejes vonal-
zóval verte a táblát, de mégsem tudtak rendet tartani. Amikor viszont 
Gyuri bácsi beszélt, mindig néma csend volt az osztályban, mert mindig 
érdekfeszítően, de olyan halk hangon beszélt, hogy hegyeznünk kellett a 
fülünket. Számomra ma is ő  A PEDAGÓGUS – par excellence.” – írta 
nekem az akkor huszonéves tanárról, a már 78 éves Kisbalázs Györgyről. Idén június közepén volt 
az ötvenéves általános iskolai találkozó Pécsváradon. Tanár és tanítvány egymás mellett ültek, és a 
tanár tudta, hogy fordult a kocka: már ő a tanítvány – így mesélt nekem a találkozás öröméről, az 
átbeszélgetett órákról Kisbalázs György (Bogádi Kis György).

Pataki Ernő lapunkat olyannyira megszerette, hogy ha Pécsett élt volna, valószínűleg bekerült 
volna a Hetedhéthatáros társaságba, és előbb-utóbb írt volna, mint ahogy fiatal korában tervezte. 
Az élet másfelé sodorta: számítógépes szakember lett, annak is a nehezebbik, a programkészítési 
oldalán tevékenykedett Európa nagy cégeinél. Írt a találmányáról is, amin évek óta dolgozik: a mai 
nehézkes keresőrendszert egy gyorssal kívánta felváltani, megreformálva a web mostani használatát. 
„Lehet, hogy az én életemben ez a terv már nem realizálódhat, de akkor is dolgoznom kell a meg-
valósításán, mert ha én nem csinálom meg, aki rájöttem a megoldásra, és hiszek benne, akkor ki? 
(Mottóm: Ha nagy dolgokat akarunk véghezvinni, akkor úgy kell élnünk, mintha sohasem kellene 
meghalnunk.)” Mégis elment, 64 évesen, életének egyik legszebb napján: Balázs fia és Ágnes me-
nye lakodalmának hajnalán érte a váratlan halál. Ernő és felesége, Zsuzsa asszony, valamint a fiatal 
pár eljegyzési fotója tavaly novemberben került a számítógépemre. Tisztelettel és szeretettel őrzöm 
e képeket, olyan tisztelettel és szeretettel, amilyent Pataki Ernő érzett a Hetedhéthatár iránt.

*     *     *
„Ha találkozik Gyuri bácsival, kérem, ismét adja át neki szeretetteljes üdvözletemet. Mondja meg 

neki, hogy nagyon figyelmesen és elmélyülten olvasom az írásait. Írni is tanulok Gyuri bácsi könyvé-
ből. Irigylem a mondatai egyszerűségét, emelkedett, de mindvégig természetes stílusát, tömörségét, 
rövidségét és a mondatfűzése eleganciáját. Leginkább e két utóbbi stílusbeli módszerét szeretném 
ellesni, hogy a szakmai jellegű írásaimat gördülékenyebbé és olvasmányosabbá tudjam tenni.”

*     *     *
Pataki Ernő a találmányáról írt dolgozatának mottójául a következő idézetet választotta: „Az em-

ber ki van szolgáltatva annak, amit feltalál” (Paul Valéry)
A dolgozat utolsó két mondata: „Tudom, hogy lesz, aki megért engem, lesz, aki nem, de én ab-

ban a tudatban szeretnék meghalni, hogy akár sikerrel, akár sikertelenül, de megtettem azt, ami-
re predesztinált a tehetségem, és amit a lehetőségeimen belül megtehettem. A többi a világ dolga 
(vagy Istené – ha van).”

*     *     *
Pataki Ernő megkezdett munkáját fia, Pataki Balázs megpróbálja befejezni.

L. Csépányi Katalin

Pataki Ernő emlékére

Tanár és tanítvány

Pataki Ernő
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Főtámogató

„Pécs a térképen egy város, 
de nekünk sokkal több annál.”

Támogatók:
BIOKOM Kft.

Pécsi Vízmű Zrt.

BÉV Zrt.

Bázis-Art Generál

Finish 987 Kft.

Szigetvári Takarékszövetkezet

Iparos Kisvendéglő

Netmester Produkció 
www.netmester.hu

Következő számunk szeptember 7-én jelenik meg 
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére

Papsajt

Amennyiben kedveli lapunkat, támogassa a Hetedhéthatárt előfizetéssel!
Kérésre postai utalványt küldünk (7614 Pécs, Pf. 59.). Bankszámlaszám: 50100112-12005985

Kocsis József

Versenyt futunk a felhőkkel, előnyünket 
a Mecsek szerpentinjén kanyarogva hamar 
elveszítjük, hiába, légvonalban hamarabb 
az út Szentlőrinctől Bonyhádig; mire a ko-
csiból kiszállnánk, az ég a földdel összeér, 
egybefércelik fonalas, sűrű szálak. A zsákut-
ca meredekén kölyök erecskék szaladosnak, 
ideérve siheder patakok, az időt görgetik ka-
landvággyal, és folyamos álmokkal futnak a 
messzeségbe.

− Gyerekkoromban itt árok húzódott a föld-
út mentén – mutatja Irén, és ernyőjét még 
a kocsiból kihajolva, ültében kipattintja –, 
szegélyén füvet tépkedő asszonyok szösz-
mötöltek hajlongva, és ha magunkra marad-
tunk, sötétig böngésztük a gyomokkal benőtt 
árokpartot papsajt után.

− Ti is megettétek? – kérdezi már a járdá-
ról. – Hogy mi volt abban jó, érthetetlen. És 
hogy eszünkbe sem jutottak a nyálas csigák, 
a hátsó lábukat meg-megemelintő kutyák és 
az a vastag por. Tömtük magunkba…

Megvár, míg a kocsit bezárom, és amíg 
az ernyője dombján szétporló zuhatag alatt 
hunyt szemmel áll, és gyönyörrel emlékezik a 
gyerekkori igazi nagy esőkre, szavai nyomán 
szemem belső faláról elém zuhog valóságo-
san közülük valamelyik: irdatlan cseppek csa-
pódnak körém hólyagosan, és a téglajárdán 
ugrálós táncot járnak a visszaverő-porladó 
esőszilánkok, és lányok futnak előle visítva, 
aztán megállnak mégis, karjukat befogadón 
kitárják, bőrüket korbácsos cseppek csap-
dossák csípősen, frissen, ők állnak ölelve, 
mámorosan, és a sárban mezítláb tapicskol-
va sikonganak, és körülöttük árad, zsibog és 
zagyvál a víz lucskosan, rohanva, nyomában 
papsajt sarjad varázsütésre. A földúton víz-
elvezető keréknyom szinte semmi, átmenő 
forgalom híján inkább csak lábnyomok kö-
rül öblösödnek a tócsák, a víz sárforgók közt 
tévelyeg előbb, aztán szétterül faltól falig 
fodorral, tajtékosan. Megtelik percek alatt 
az árok hömpölygéssel, a por sárrá oldódva 
beláthatatlan mélységet növeszt a zavaros 
felszín alá, és nemcsak a víz, a képzelet is el-
szabadulva nyargal, megzabolázni az előbbit 
nem tudják, utóbbit miért is akarnák: tarajos, 
nagy folyó zuhog hát harsogva a kertek alatt, 
kicsap a medréből, és a házak lábazatát nyal-
dossa mohón; felszínén meztelen buborékok 
rohangásznak, kifeslenek a szennyes ingfo-
dorból, és fröcskölődnek vásottan, szilajul az 
agyagsárga lucsokban, fűszálak közt fésülőd-
nek, és fennakadnak bugyborékolva a sűrűbb 
részeken, a papsajtok ágbogai közt. Nem lát-
szik lehetetlennek, arra gondolnak hát, talán 
itt egyszer annyi víz kerül, hogy sosem áll el 
a folyása, állandó folyóvíz tekereg a házak 
között, habjain könnyű csónakok úsznak, és 
ők benne ülnek mind, a fák meg a partról inte-
getve nézik őket irigyen. Ám nem így történik 
mégsem, megcsendesedik a világ, és mielőtt 
befutnának a kitömött vitorlájú hajók, a víz 
tomboló kedve elapad mindig, még egy da-
rabig benne hullám hullámra kúszik, megáll 
aztán, kihuny buzgalma, csendes tó gyanánt 
elnyúlik hosszan, kis tócsává csappan az árok 
alján, és fáradtan tűri, hogy hátát csiklándó 
lánytalpak dögönyözzék.

Nem így azonban ez a mi mostani esőnk, 
ez csillapodni nem akar, itt ma már fűnyírás 
nem lesz, pedig ezért jöttünk volna leginkább, 
a málnát talán leszedhetjük, ha eláll mégis, ha 

meg nem, hát akkor sem jöttünk, vár minket, 
mindig vár a már-már mesebelien százéves 
anyóka, Namma, Irén édesanyja; eső kopog-
tat helyettünk a kopott-zöld zsalugátereken, 
esővel zörgeti a szél a léckerítést, esőcseppek 
peregnek a kertkapu lécein, éltető víz zuhog 
mindenfelé, egybemosva most minden idő-
ket; folyik ez a rengeteg víz, nem látni a vé-
gét és az elejét sem, folyik csak itt az azóta 
lebetonozott úton, a kisvárosi zsákutcában 
nem állja útját az útszakaszt lezáró sövény 
és kerítés sem, elrohan mellettünk vissza-
tarthatatlanul, kitör a zsákutca sikátorából, 
elnyeli lentebb annak a valamikori ároknak 
a folytatása, amelynek az eleje itt lapul vala-
hol a vastag betonréteg alatt, amely az úttal 
együtt betakarta azt a hajdani útszéli árkot is, 
belepréselve a valamikori vizek bugyboréko-
ló futását, a belehalt pipacsok zörgő szirom-
keresztjeit, a darócos csalánszövet darabká-
kat, és alóla sosem türemkedik ki már az a 
mályvával rokon, karéjos levelű, lilás virágú 
gyomnövény sem, amit akkoriban inkább 
csak ízről ismertünk, előkelő nevét honnan is 
tudhattuk volna: Malva neglecta, idegen ez a 
név mindkettőnk számára ma is, könyvekből 
ismerős csak, ízének emlékét azonban máig 
őrizzük a szánkban, ismerős ez az íz, egyfor-
mán ismerős mindkettőnknek, még ha más-
más gyerekkori árkok partján csipegettük is 
versengve ehető termését, a papsajtot.

Irén előremegy, szorosan a feje fölé tartja 
az ernyőt, reméli, hogy sikerül meggátolnia 
a friss fodrászati remek birkás göndörödését; 
elmaradok mellőle az egyszemélyes járdán, 
megvárom, míg becsenget, és elnézem kedv-
telve mesebeli-öregasszony-lánya alakját, a 
Százéves nyomába lépő lehetne-öregasszonyt, 
az önmagát önmagában változatlanul őrző 
gyereklányt, aki belép mindjárt a hatvankilenc 
éve egyforma természetességgel nyíló ajtón, 
és kislányos csókolommal köszön a Százéves-
nek, és elfelejti nyomban, hogy a háta mögött 
sűrű eső veri a léckerítést, víz zuhog minden-
felé, egybemosva időt idővel; áll várakozva, 
cseppkoszorúsan, párából fátyol köd övezi, 
arca sugárzik, kislányos öröm terül szét rajta, 
olyan éppen, mintha nem is én, hanem ő látná 
maga magát, a cirókáló gyerekkori esőben, és 
én csak kilesném, hogy gyönyörködik a kép-
ben, az ernyője domború hátáról szétporló s 
sziporkázó cseppkoszorú-karikában.
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Ha valaki e nyár folyamán belecsöppent 
Pécs forgatagába, bizony, kapkodhatta a fe-
jét. Programok, fesztiválok sűrűjében találta 
magát, több száz közül válogathatott, és néha 
még a bőség zavarával is meg kellett küzde-
nie, hiszen az Ifjúsági Európai kórus és zenei 
fesztivál, a POSZT, az OFF programok szin-
te egy időben zajlottak városunkban. Sőt, mi 
több, a Versmegálló mozgalom keretében 
még buszvárás közben is művelődhetett a 
pécsi utazóközönség. És mindezek közben 
egy kis művész közösség arra gondolt, hogy 
mi volna, ha az alternatív művészetüket a 
föld alá, a Pécs alatt rejtőző óriási pincerend-
szer nemrégen feltárt pince vágataiban, ter-
meiben mutatnák be. A „Nyárból a mélybe” 
címet adták rendezvényüknek, és úgy tűnik 
a pécsi közönségnek igenis volt igénye az 
ilyen underground művészetre.

− Van egy nagyon erős civil magja a vá-
rosnak, akik különböző művészetekkel 
foglalkoznak, és mindezt az EKF államilag 
támogatott programjain kívül teszik, civil 
kezdeményezésként. Ők vettek részt ezen 

a kétnapos, rövid, de 
tartalmas fesztiválon – 
fog bele a lezajlott ese-
mények értékelésébe 
Garamvölgyi Attila, 
a Martyn Ferenc Mű-
vészeti Szabadiskola 
zenetanára, igazgató-
ja, a programok egyik 
megálmodója.

− Itt találkoztak azok 
az emberek, akiknek 
voltak ötleteik, ked-
vük is volt hozzá, hogy 
megvalósítsák, mi meg 
csak megteremtettük 
hozzá a lehetőséget. A 
Rákóczi út 67. sz. alatti pincerendszerben 
első napon az iskolánk zeneművészeti tago-
zatán tanuló diákjainak a képzőművészeti 
munkáiból (igen, ez nem tévedés!) szervez-
tünk egy kiállítást, amit az Árnyék Színház 
POSZT OFF produkciója követett, Baráthy 
György Kicsi Bombák darabját adták elő az 
iskolánk tanárainak improvizatív zenéjével 
aláfestve. A második napon a zenetagoza-
tos diákjaink adtak elő zeneműveket, imp-
rovizációkat, saját szerzeményeket Kap-
csolatok címszó alatt, mintegy ábrázolva 
az iskolánk interdiszciplináris művészet-
pedagógiai szemléletét. A koncert végén a 
nézőközönséget is belevontuk a zenélésbe, 
és azt mondhatom az „együttzenélés” kitű-
nőre sikeredett. Ugyanezen a napon lépett 
fel a Márkus Színház is egy modernnek 
mondható Vörösmarty Színház: Csongor 
és Tünde darabbal. 

− Hogy honnan verbuválódott ez a bo-
hém társulat? Erre a válasz egyszerű. Har-
gitai Ivánnal és feleségével, Szilágyi Eszter 
Annával, az Árnyékszínház alapítóival már 
évek óta ismerjük egymást, hiszen a kislá-
nyuk nálunk tanul. Így hát részint a szimpá-
tia, részint a szakmai vonalak mentén vettük 

fel a kapcsolatot, és nem árulok el titkot, ha 
azt mondom, hogy az iskolánk új arculatá-
nak kialakításában őrájuk is számítok a drá-
ma, nyelv és színházi tagozaton. Arra pedig, 
hogy egy iskola szellemi közeg is, a legjobb 
példa az, hogy Pilári Gáborral, a Márkus 
Színház fejével is itt találkoztunk, természe-
tesen a gyermeke révén. Ők lehetnek a bábos 
szak úttörői az iskolánk keretein belül. Ha-
bár csak ötletként merült fel, nincs kizárva, 
hogy Hágen Zsuzsa táncművész révén egy 
tánctagozattal is bővülhet a palettánk. 

A minifesztivál fellépői további együttmű-
ködésben, és fellépésekben is gondolkodnak, 
akár a már felavatott pincerendszerben, akár 
más helyszíneken is. Mint minden underg-
round művészet képviselői elhatárolódnak 
bizonyos irányzatoktól, és arra törekednek, 
hogy bemutassák, milyen nagy erő rejtőzik a 
civil közösségekben, akik minden támogatás 
hiányában is tudnak értékeset teremteni. 

− Természetesen, ettől függetlenül mi is 
pályázni fogunk az NCA és EKF pénzala-
pokra, hiszen ma a kultúra egy olyan áru, 
amit nehéz eladni. És talán egyszer majd 
mi is feljutunk a felszínre, a napfényre ke-
rülünk.

Bandi András

Nyárból a mélybe

IPAROS KISVENDÉGLő
… NEM CSAK IPAROSOKNAK
Magyaros és nemzetközi ételekkel várjuk Önt.

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

Pécs, Rákóczi út 24-26. Tel.: 72/333-400, 30/9373-400

Nyitva: minden nap 11.30-22.00-ig
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Új-Zéland – 7.
Kalandok a Csendes-óceánon

Komlós Attila

Wellingtonból a világ legszebb tenger-
szorosának tartott Cook-szoroson át a 
Déli-szigetre, Pictonba hajózunk. A kris-
tálytiszta égbolt és a szikrázó napsütés 
ellenére még a mindenre elszánt utasok 
sem gyönyörködnek sokáig a látványban 
a hajó korlátjának támaszkodva, mert az 
irtózatos erejű szél mindenkit beterel a 
zárt utastérbe. a szél csak akkor csende-
sedik el, amikor hajónk a türkizkék víz-
ből kiemelkedő kisebb-nagyobb szigetek 
közé ér. Utunkat a Déli-szigeten folytat-
juk tovább.

Picton kis üdülőváros a Déli-sziget 
északi végén. Nem sokáig időzünk itt, 
továbbutazunk Blenheimbe, ahol egy 
borászatot tekintünk meg. A gyönyörűen 
gondozott szőlősorok között álló épület-
ben zajlik a borfeldolgozás és a borokat 
is itt tárolják. Az épületben egy főként 
európai eredetű fajtákból álló borkósto-
lón vehetünk részt. Megtapasztalhatjuk, 
hogy a nagy igyekezet és hozzáértés el-
lenére a borok valahogy mégsem érik el 
azt a szintet, amit megszoktuk Villányban 
és térségében…

A Csendes-óceán felé vesszük az irányt, 
ahol valóban életre szóló élményekben 
részesülhetünk! Az első adandó alka-

lommal, amikor az 
országút a part köze-
lébe ér, leszaladunk 
a vízhez, és gyorsan 
megtapasztaljuk, hogy 
a hatalmas víztömeg 
egyáltalán nem hű ne-
véhez, több méteres 
hullámok csapkodják 
irtózatos erővel a sö-
tét kavicsos partot. Pár 
kilométerrel távolabb, 
ahol nagy sziklák tö-
rik meg a hullámo-
kat, fókákat láthatunk 
békésen heverészni a 
köveken. 

A tengeri élmények sora tovább folytató-
dik. Kaikoura az óceáni hajókirándulások 
kiindulópontja. Kora hajnalban szállunk 
vízre, egy tömzsi és meglehetősen gyors 
hajón száguldunk ki a nyílt tengerre bál-
nát nézni. Az óceánnak ez a része a ten-
geráramlásoknak köszönhetően táplálék-
ban bővelkedik, és azért fordulnak elő itt 
nagyobb valószínűséggel a bálnák. A hajó 
megáll, a személyzet egyik tagja „bálnade-
tektor” mikrofont enged le a vízbe. Némi 

hallgatózás és a kormányossal folytatott 
eszmecsere után irányváltás következik, és 
ismét eszelős sebességgel szeljük a habo-
kat. Két-három ilyen irányváltást követően 
meglátjuk a víz felszínén úszó hatalmas 
bálnát, ami kisvártatva, farokuszonyát a 
magasba emelve elmerül a habokban.

A bálnafigyelő hajózást követően Kai-
koura mellett sétálhatunk egyet az óceán-
parton, ahol a pálmafák mögött a háttér-
ben havas hegyek magasodnak. Akinek 
túrázni van kedve, felmehet a dombtetőre 
gyönyörködni a panorámában. 

délután ismét vízre szállunk, egy ki-
sebb és lassabb hajóval megyünk delfi-
neket nézni. A parttól néhány kilométerre 
kell csupán eltávolodni, és máris megje-
lennek, majd közrefogják hajónkat a játé-
kos hektor-delfinek. A bátrabbak búvárru-
hában beugorhatnak az óceánba, és együtt 
úszhatnak a delfinekkel „akik” hihetetlen 
produkciókat mutatnak be: kiugranak a 
vízből, a levegőben szaltóznak, verse-
nyeznek a hajóval az utasok nagy örömé-
re. Mindenki gyereknek érzi magát.

(A szerző felvételei)

Pálmafák, óceán, havas hegyek

Fóka az óceánparton

Bálna

Kaikoura, panoráma

Delfinek
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Gyilkosság egy cigiért Újpesten

Hátba szúrták a tanárnőt
Újpesten meggyilkoltak egy pedagógust, aki a Fóti Ökumenikus Álta-

lános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese volt. Az esetnek nagyon 
sok érdekes és megdöbbentő részlete van, mindamellett e sorok írója sze-
mélyesen is ismerte a tanárnőt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tények: A rendelkezésre álló adatok 
szerint június 25-én 18 óra körüli időben a Budapest IV., Szigeti József 
utca egyik társasházának lépcsőfordulójában egy ismeretlen nő holttestét 
találták meg a ház lakói. A kiérkező mentők valószínűsítették, hogy a nő 
halálát idegenkezűség, a hátát ért szúrt sérülések okozták.

A helyszíni szemle és az azzal párhuzamosan folytatott adatgyűjtés so-
rán az ismeretlen holttest környezetében egy irattárcát találtak a bűnügyi 
főosztály munkatársai, amely D. Réka 23 éves dunakeszi lakos nevére 
kiállított iratokat tartalmazott. A holttest azonosítása érdekében a nyo-
mozók felkutatták D. Réka ismerőseit, majd ennek során nem messze a 
helyszíntől egy pincében nevezettet is megtalálták. Elmondása szerint az 
iratait néhány nappal korábban vesztette el.

A hatékony kihallgatási taktikának köszönhetően a nő saját magával 
és más tanúk vallomásával is ellentmondásba keveredett, majd beismer-
te a bűncselekmény elkövetését. Ennek motívumaként azt állította, hogy 
a későbbi áldozattól cigarettát kért, de nem kapott, majd dühében a nála 
lévő késsel, két alkalommal megszúrta az ismeretlen nőt. Ezt követően 
az áldozat táskáját eltulajdonította.

A gyanúsított kihallgatásával párhuzamosan a helyszínen folyatott adat-
gyűjtés során azonosították az elhunyt 58 éves nőt. A gyanúsított őrizetbe 
vételét követően foganatosított házkutatás során az eltulajdonított tárgyak 
jelentős részét megtalálták.

Ennyi a rövid hír, amelyről talán mindenkinek elsőként az jut eszébe, 
hogy „értelmetlen gyilkosság”. Azokban, akik ismerték a tanárnőt, a „mért 

pont ő”? – kérdés merül fel. Természetesen, minden halál értelmetlen, de 
azt sem tudni, mi alapján „választ” embereket.

Bár én csak néhányszor találkoztam „Emese nénivel”, gyermekeim 
jól ismerték, s szerették. A pedagógus szakma nem könnyű, s nem min-
dig népszerű a diákok körében, de azt állíthatom, hogy azok a diákok, 
akiket ismerek, nagyon szerették. 13 éve dolgozott az iskolában, ebből 
12 évet igazgató helyettesként. Férjével élt Újpesten, rendezett családi 
körülmények között és magához vette, másfél évig gondozta a nemrég, 
májusban elhunyt idős édesanyját, akinek a temetésén azonban már nem 
lehetett ott.

A gyilkosság pontos részleteit már nem tudhatjuk meg, csak a 23 éves 
nő változatát, de azt nehezen tudom elképzelni a kedvességéről ismert 
tanárnőről, hogy olyan választ adott volna, amely indulatot vált ki vala-
kiből. Főként olyat, amelyért életével kell fizetnie. Információnk szerint, 
a tettes áldott állapotban van, s valószínűsíthető, hogy – annak ellenére, 
hogy ő maga dohányzott –, a nőnek állapota miatt nem adott cigarettát.

Az is elgondolkodtató, hogy miért hord magánál egy 23 éves lány kést, 
illetve miképp eshet meg fényes nappal egy lakótelepi házban, hogy a 
munkából hazatérőt hátba szúrják, akár „egy cigiért”. Meglepő viszont, 
hogy a tettes hátrahagyta iratait, megkönnyítve a rendőrség munkáját.

Sorolhatnám tovább az érthetetlen, megdöbbentő, megmagyarázhatat-
lan… részleteket. Egyetlen gondolat villan elő bennem folyamatosan: 
éppen egy olyan ember életét vette el egy huszonéves fiatal, aki az életét 
a gyerekeknek szentelte, szerette, segítette a fiatalokat…

Ifj. Meggyesi Gyula
Hírnök Média

www.fot-online.hu

*     *     *

Amikor Emese felfoghatatlan haláláról hallottam, a döbbenet mellett 
az is motoszkált bennem: csak nem ő az? De igen. Férje révén került la-
punkkal kapcsolatba emese is. 

A külföldön geológusként dolgozó Horváth Huba kereste meg az új-
ságunkat, Szentiványi Árpád brazíliai írása, élménybeszámolója keltette 
fel az érdeklődését a Hetedhéthatár iránt, miután másfél éve a Szilvesz-
tert Rio de Janeiróban töltötték. Az erdélyi származású házaspárt térben 
szétválasztotta a munka: Huba Chilében, Emese Fóton tette a dolgát. A 
halála előtti napon, az utolsó vasárnapi videó-beszélgetésük alkalmával 
úgy döntöttek, hogy a következő két évet nagyrészt együtt töltik Dél-
Amerikában…

Fényképüket őrzöm a számítógépemen, és gyászolom Emesét, akinek 
asztalán rendre ott volt a Hetedhéthatár aktuális száma.

L. Csépányi Katalin

Vigasztalódásomra: Emesének Emeséről
Drága Emese!

Elmentél. Gyorsan, megdöbbentően tragikusan. … Számtalan érzés és kér-
dés kavarog bennem: miért, miért Te, miért így, miért most? 

Igen, hallani vélem nevetésed, és látom bölcs, kedves mosolyod. A jóság 
titok, és Te ismerted ezt a titkot. A rosszaságot pontosan körül lehet írni, bár-
ki könnyedén megteheti, de, hogy mi a jóság, az mindig az adott helyzettől 
függ. Te könnyedén tájékozódtál az ilyen helyzetekben. Tudtad, hogy van, 
amikor a konok számonkérés, tesz jót velünk, vagy mikor éppen az ellenke-
zője. Tudtad, hogy kit kell magára hagyni, hogy jót tegyél vele, kinek a kezét 
sem szabad elengedned. 

Tudtad, mikor kell haragoddal jót tenni, de képes voltál hallgatni, egy szót 
sem szólni, pedig joggal kifejezhetted volna a haragod. „Ahol fegyelmezni 
kell, ott nem születik jóság.” Te nem fegyelmeztél, de rend vett körül. Az igazi 
önfegyelem feje a szív és Neked többféle szíved volt. Volt egy biológiai, mint 
bármelyikünknek. Volt egy, mely valószínű, hogy fortyogott, pufogott, néha 
értelmetlenül, ebben kínos érzelmek, vágyak, szégyenek laktak. Persze ebből 
mi keveset érzékeltünk, mert a „harmadik: szerető és gondolkodó szíved” fe-
lülbírálta és módosította a cselekedeteidet, szavaidat, gondolataidat. Amivel 
szinte mindenkit, aki ismert megajándékoztál: az a szeretet. 

Olyan szeretet volt ez, amit nagyon kevesen kapnak ajándékul a Minden-
hatótól. Ez a szeretet Nálad a teljes figyelem volt, ekkor Te teljes tudatoddal, 
észleléseddel és lelkeddel a másikra irányultál. … A másik nagy ajándékod a 
bölcsességed, a tanácsaid. 

Örökségül hagytad nekünk a reményt, hogy a remény jó, s remélni kell, 
de nem az illúziót. Te tudtad, hogy a remény alapozza meg a bizalmat, és ezt 
senkitől sem szabad megtagadni eleve. … Ismerted a nagy titkot, hogy re-
ménnyé kell változnunk nekünk magunknak, hogy reményünk beteljesedjék. 
Bölcsességed, szereteted még az élet sötét, gonosz oldalán is könnyedén el-
igazított. Az igazságtalanságot nem lehet törleszteni, csak növelni lehet. Ha 
bántanak, akkor se bánts senkit, mert azzal hatalmába kerülsz, de ess gondol-
kodóba, hiszen tükröt tart eléd és, ha nem is igaz az, amivel vádol, valami-
képpen jellemző rád. …

Az Úristen vigyázzon odafenn Rád és ránk, idelent. 
Szerető kollégád, barátod: Bohus Klári

Fót, 2007. július. 04.
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Az idei ünnepi könyvhéten az Ale-
xandra Kiadó Alexandra Könyvtérré 
változtatta Pécs főterét, a Széchenyi 
teret június 7−16-ig. Böszörményi 
Gyulával Károlyiné Varga Éva be-
szélgetett, új könyvéről: A Gutenberg 
Lovagrend – Jonatán kalandjai 2.-ről 
és egyebekről.

− 2819, ekkor játszódik A Guten-
berg Lovagrend – Jonatán kaland-
jainak második kötete. Hát ez nagyon 
távol van.

Jó messze akartam tenni Jonatánt, 
hogy felülről ránk nézhessen kicsit, 
hogy észrevehesse a hibáinkat. Aki az 
első kötetet olvasta, az Elveszett törté-
netet – ott jellemző figurákat soroltam 
fel, akiket minden nagyvárosban meg 
lehet találni.

 – Miért pont Budapest a helyszín?
azért, mert ez az a város Magyaror-

szágon, ahol nagyon el lehet veszni, 
ahol nagyon elveszettnek érezheti ma-
gát az ember. Ha idejön Pécsre, ez egy 
gyönyörű város, itt is el lehet veszni, 
valószínűleg, de azért nem annyira, ez 
mégiscsak emberközelibb, emberlép-
tékűbb. Én Tiszakécskén élek, ami ki-
csit több mint falu, és kicsit kevesebb, 
mint város, ott aztán végképp nem 
lehet elveszni. De Budapesten el le-
het veszni. És talán azért is Budapest, 
mert nagyon sok budapesti gyerekkel 
találkozom, akik nagyon-nagyon el 
vannak veszve. Lehet, hogy reggeltől 
estig a játékgépeket nyomkodják, de 
ha az ember szóba tud állni velük, ki-

derül, ezek nem buta gyerekek, csak 
nem találják a helyüket a világban.

− Miért van az, hogy ebben a kor-
ban, 2819-ben üldözik a könyvmolyo-
kat? Úgy gondolod, hogy akkor majd, 
vagy a közeljövőben üldöztetik az ol-
vasást, vagy úgy gondolod, hogy most 
ami a rohanó világban van, rengeteg 
film, dvd és minden egyéb más elviszi 
a gyerekeket az olvasás mellől?

egyrészt nemcsak a gyerekeket vi-
szi el, hanem elsősorban a felnőtteket 
viszi el a dvd, a video, a számítógépes 
játékok, meg minden ilyesmi. Amiket 
én is imádok egyébként, csak módjá-
val kellene kezelni ezeket a dolgokat. 
hogy miért ilyen bo-
rúsnak láttatom a jö-
vőt ebben a könyv-
ben? A Jonatán első 
köteténél könnyű 
dolgom volt, tud-
tam, hogy ide fogom 
hozni ebbe a korba, 
és tudtam, hogy a 
könyv végére nem 
sokat fogok elárulni a jövőről, vagyis 
a mai világunkat kellett megformálni. 
A második kötet kitalálásakor már tud-
tam, nincs mese, meg kell mutatnom 
a jövőt. Akkor végiggondoltam, hová 
tartozik, melyik az az irány, ami a leg-
valószínűbb – ez volt az.

− Voltak oldalak, amelyeket többször 
visszalapoztam, újraolvastam, mert-
hogy gyönyörű szóvilágot hoztál, a gye-
rekek biztosan örülnének ilyen tantár-

gyaknak: fizikaraté, 
meg kémiaasztali-
tenis. A nyugavér 
és csigalom nálunk 
már használt for-
dulat, ha nyugtatni 
akarom a gyere-
keket. Gondolod, 
hogy ezek a szavak 
bele fognak mászni 
a gyerekek fülébe, 
használni fogják? 
Szeretnéd, ha hasz-
nálnák?

Nem tudom, hogy 
használni fogják-e. 

Én annak örülnék, ha ők is alkotnának 
ilyen szavakat. ha ráéreznének arra, 
hogy a szavak kitalálása, a játék a 
szavakkal az egy izgalmas, humoros, 
jópofa dolog. Megpróbálom a gyere-
keket visszafordítani ehhez a játékhoz, 
amelyet óvodáskorban még élveztek.

− A második könyvben már tinisze-
relem is szövődik.

Ez szinte kötelező. Annyiszor kaptam 
a fejemre a gyerek olvasóimtól, hogy 
nincs szerelem a Gergőben. Megígér-
tem, ha majd nem Gergőt írok, hanem 
valami mást, akkor abban majd lesz 
egy kis szerelem, most ebben van, le-
het, hogy még ez is kevés lesz.

− Lesz-e folytatása a Jonatán ka-
landjainak?

A kiadó szeretné, én meg nem zárkó-
zom el előle. Azaz valószínűleg lesz. 
Meg igazán nincs is lezárva a történet, 
nem lehet félbehagyni a dolgot. A Jo-
natán kalandjai első és második köte-
te nagyon szép lett, a belső képek is, 
csodálatos a grafikus.

− Visszatérve az Álomfogókhoz. 
Álomfogó-találkozók milyen sűrűn 
vannak és hol?

Nagyon élénk az Álomfogó-tábor, 
elsősorban Budapesten vannak a talál-
kozók. Havonta összejövünk, illetve a 
táv bűbájosképzőnk tanoncaival min-
den hónapban találkozunk az Arany 
János Művelődési Házban Budapes-
ten, sokan még vidékről is jönnek. 
Három éve táborunk is van, tavaly Za-
lában voltunk, idén a Bagoly-bükki-
völgybe megyünk, oda, ahol az egész 
történet elkezdődött. Nagyon sokan 
jelentkeztek, még Texasból is jönnek 
az augusztus közepi táborra.Böszörményi Gyula és Károlyiné Varga Éva

Böszörményi Gyula dedikál, 
mellette felesége, Cséplő Noémi

Beszélgetés Böszörményi Gyula íróval

Gergő, Zsófi, Jonatán – 
nemcsak gyerekeknek – 2.
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Mario Maindl

Erwin Petritsch

Mario Maindl

Johann Majer

Mario Maindl
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Mario Maindl

Hegyek 
világa

Ausztriában járva mindig elbűvölnek a hegyek. 

Osztrák barátaimnak is kedvenc fotótémája a ma-

gas hegyek világa. Egy kis fotóscsapat jó kedvvel 

vándorolta be egy héten keresztül a tengerszint fe-

lett ezertől háromezer méterig fekvő magaslatokat, 

területeket. Seebachtal, Stappitzer See, Mallnitzer 

Tauern, Dösental, Gradener Tal, Glockner Ho-

chalpenstrasse és még sok egyéb helyszín vizuá-

lis élményeit örökítették meg kirándulásuk során. 

Csodálatos vízesések, tengerszemek, szélformálta 

sziklák, fák és virágok fények és ellenfények csil-

logásában lettek a fényképek témái. Esténként a 

menedékházakban közösen értékelték ki képei-

ket, elismerve a legjobb felvételeket. Az egyhetes 

vándorlás végén énekléssel zárult a búcsúestjük. 

Élményeiket megörökítve gazdag képanyaggal 

tértek haza. Ezekkel a képekkel ajándékozom 

meg lapunk olvasóit, melyeknek szerzői: Mario 

Maindl, Engelbert Pammer, Erwin Pet-

ritsch és Johann Majer.

TÁM LÁSZLÓ

Engelbert Pammer

Erwin Petritsch

Johann Majer
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Videcz Ferenc

Gyónás könyve - 2.
Családi számvetés 

Nyolc temetés alig egy év alatt
Meglett fogaknak túl kemény falat.
Fejemben szállást vett a bökkenő:
Hátha én leszek a soros „menő”?

Zaklat a jövő: zavaros homály.
Elmegyek anyám s nagyapám nyomán?
Fájdalmukat főt hajtva átveszem,
De megborzaszt a lelki gyötrelem.

Nem tudhatom, sorsom mit tartogat;
Kárörvendő vagy döbbent arcokat,
Ha elfogy nálam a menés-jövés;
Jelt ad az Úr, jön a végső lövés. 

Körforgás
Gyermekkoromban
imádtam a verseket;
naphosszat szavaltam
szélnek, napnak, virágnak,
anyámnak, nagyapámnak;
ők meghallgattak,
dicsértek gyakran:
kézzel, fénnyel, illattal
bíztattak, simogattak. 
Hét-nyolc éves ha voltam, 
amikor írni is kezdtem;
a toll sután állt kezemben.
Írásból protekciós négyes lettem,
mert színjeles papíron
paca lett volna a közepes,
s mert bölcs, öreg tanítóm
nem a hogyant,
hanem a mit
minősítette nálam.
„Tálentum vagy!” – mondta gyakorta.
Nem tudtam, mit jelent a szó:
jót, rosszat, feddést, dicséretet,
sőt, akkori fülemnek
káromkodásnak tűnt.
Hogy mégsem, abból derült 
ki, fűnek-fának mutogatta
vézna, rezgő inú irományaimat.
Napjaink zsargonjával:
menedzselt, a
legcsekélyebb haszon
igénye nélkül.
elkelne ma is egy menedzser,
jó tanító,
ki – mint egykor ő – 
kézen fogva utat mutat
e zűrzavaros zagyvalék-világban.
Botorság
exhibicionisták közt
így lemeztelenítenem magam,
színleg hasonulva hozzájuk,
„tálentumhoz” méltatlan árulás,
mégis bevallom: támaszt keresek,
szellemi kerekesszéket, ezért
olvasom, olvasom, olvasom,
– mint egykor,
válogatás nélkül – a verseket.

Népköltés
Jár a kerék, megy a malom;
Ördög árnyékok a falon:
Egyik tépi, másik nyúzza.
Kerekek közt nem jár búza.
Zsákjainkban homoktörek;
Egymást őrlik gyilkos kövek.
ha enyves a molnártenyér,
Nem jut kalács, szűk a kenyér.
Jár a malom, megy a kerék;
Rajtunk élősködő herék:
Egyik jobbról, másik balról,
Húsunkból is dézsmát markol.
Meddig maradhatunk még fenn,
Ha csak lődörgünk középen?

Óda a politikához
(Arany János disznótoros versei nyomán)

Vámpírok, gorgók torzszülött fia,
Ördögök korcs fattya: politika,
Világot ölsz, rothasztasz agyvelőt;
Egymást mészárolja utód s előd;
Feslett rongyokból raksz bálványokat,
Savként szétmarod, aki befogad,
Mégis híved leszek elvtelenül,
Három kívánságom ha teljesül:
Álljon biztos tető fejem felett,
Nőm főzzön ízes, tömény étkeket,
S legyen egészséges lyuk seggemen,
Hogy markodba rakhassam névjegyem!

Allegória
Bár elepedsz a gyötrő szomjúságtól,
Inkább képedben gyönyörködsz a kútnál.
Túl szép vagy ahhoz, hogy értelmes is légy,
S túl pragmatikus, hogy szép lenni tudnál.

Profi bűvész
Profán tálcán totál pálcám;
Sovány pár szám! Mokány számlám.

Avantgard
hallgatag ablakra varrva
Ballag hat tar barna marha.
Alant kattan hatvan garda.
(Kajla Anna rakta dalba.)
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Szigetvári Krisztián
Képes spanyol 

építészettörténet – 6.
A keresztény Hispánia románkori 
építőművészete (XI−XII. század)

711 és 1492 között egyfajta „mozaik-Hispá-
nia” alakult ki az Ibériai-félszigeten. Délen a 
soknemzetiségű al-Ándalusszal, északon pedig 
a megalakuló és egyre erősebbé váló keresztény 
királyságokkal (Asztúria, León, Kasztília, Navar-
ra, Aragónia, Katalónia, Portugália). A keresztény 
Reconquista, azaz a visszahódítás pontos időtarta-
ma máig vitatéma a történészek között. Egyesek 
szerint az arab-berber hódítás után szinte azonnal 
megindult a visszahódítás. Mások szerint a tuda-
tos, felülről szervezett újranépesítéssel, újratele-
pítéssel kísért visszahódítás csak valamikor az 
ezredforduló táján kezdődött meg. A Reconquistát 
tágabban értelmezők kezdeti időpontként a 722-
es covadongai ütközetet nevezik meg, ahol Pela-
yo vizigót nemes első ízben verte meg az addig 
győzhetetlennek tűnő mozlim sereget. Ezzel az 

északi partvonal végérvényesen keresztény kézen 
maradt, és a lassú szervezkedés megteremtette az 
asztúriai királyság 
alapjait. 914-re már 
az Ebro folyó észa-
ki partján húzódott 
a határ, majd 1085-
ben az egykori vizi-
gót fővárost, Toledót 
is visszahódították 
VI. Alfonz seregei. 
a keresztény király-
ságok azonban egy-
mással is rivalizál-
tak, emiatt a vissza-
hódítás lassabban 
haladt. Ám egy szé-
les összefogás 1212-ben elhozta a rég várt sikert, 
amikor is sikerült legyőzni az Almohádokat.

A román korszak építészeti öröksége

Az arab jelenlét miatt a 
román stílusú templomok 
szinte kizárólag keresz-
tény földön, a mai Spa-
nyolország északi részén 
találhatók. Ennek a stílus-
nak a kezdete az Ibériai-
félszigeten az ezredfor-
dulóra tehető. A korábbi 
asztúriai preromán művé-
szetből délnyugat-francia-
országi és lombard hatá-
sok nyomán fejlődött ki a 
hispán romanika. eleinte 
Katalóniában épültek jelentős román templomok, 
melyek magukon hordozták az észak-itáliai stílust. 
Ez leginkább az alaprajzi elrendezésben, az épü-
lethez hozzáépített harangtoronyban (campanela 
de vela) mutatkozott meg. 

Kb. 1078 és 1211 között épült fel a legnagyobb 
román kori spanyol templom Santiago de Composte-
lában. ekkoriban a város már a keresztény világ má-
sodik legismertebb zarándokhelye volt Róma után. 
Ebben a nyugat galíciai városban őrizték a legenda 
szerint Szent Jakab apostol sírhelyét. Szent Jakab, 
azaz Santiago Spanyolország védőszentje is egy-
ben. Az ő sírhelye fölé emeltek templomot, melyet 
többször átépítettek az évszázadok során − a XVIII. 
században barokk homlokzatot kapott −, ennek elle-
nére latin kereszt alaprajzával a román korszak meg-
határozó épülete. A mai Spanyolország északi részén, 
mintegy 700 km-es zarándokút (camino) igazi keres-
kedelmi, kulturális, vallási ösvénnyé vált a középkor 
évszázadaiban, melynek mentén számtalan kisebb 
román kori kolostor és templom épült fel. 

A román kori építészet általános jellemzői: ko-
lostorok, templomok, valamint a világi építészet-
ben uralkodók és főurak védelmi jellegű építmé-
nyei. Védelmi szerepet a templom is betöltött, 
többek között ezzel magyarázhatók a lőrésszerűen 
kialakított ablakok, zömök formák és vastag fa-
lak építészeti megoldásai. a másik magyarázat, 
hogy az építőmesterek a XI−XII. században még 
nem tudtak magasabbra törő épületeket építeni. 
Így lett a félkörív a román stílus meghatározó je-
gye. A félköríves kiváltások miatt csak vastag fa-
lak viselhették az épületek súlyát. A késői román 
korban alakult ki a templomok díszeként szolgáló 
bélletes kapuzat. A kerengők pedig a kolostorok 
és a templomok kertjeiként funkcionáltak, némi 
szabadságot adva a szerzeteseknek.   

A legfontosabb románkori templomok, épületré-
szek Spanyolországban: a santiago de compostelai 
katedrális, a zamorai székesegyház, a salamancai 
régi katedrális, a torói Santa María la Mayor szé-
kesegyház, Santo Domingo de Silos kolostorának 
kerengője, az ávilai San Vicente katedrális nyugati 
kapuja, a tahulli San Clemente-templom stb.

1200 körül a késői román kor egy rövid átme-
neti korszak után átível a spanyolországi gótikus 
korszakba.

Santiago de Compostela székesegyháza

Salamanca: a katedrális belseje

A salamancai katedrális

Ciudad Real: templomhomlokzat

Santo Domingo de Sikos: 
a kolostor kerengője
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Antos Árpád
Barangolások Erdélyben – 77.

Ötödik utazás (2. rész) 
Almakerék

Érsemjén

A Martinovics-féle összeesküvésben be-
töltött szerepe miatt Kazinczy Ferenc 1794-
ben börtönbe került. Szabadulva 1806-ban 
megnősült. Népes családja lett. A Zemp-
lén megyei Kisbányácskára vonult vissza. 
A község feletti dombot – ahol a háza állt 
– Széphalomnak nevezték. A gyönyörű 
táj alapján Kazinczy Ferenc javaslatára az 
egész község nevét erre változtatták. A ko-
lerajárvány áldozata lett, s 1831. augusztus 
23-án itt halt meg. Születése 100. évfordu-
lójára a Magyar Tudományos Akadémia 
kezdeményezésére sírja fölé dór stílusú 
mauzóleumot emeltek.

Nyelvünk megújítására már a XVIII. szá-
zadban voltak próbálkozások. Igazi sikere-
ket azonban csak a Kazinczy Ferenc körül 
található írók, költők értek el. Kazinczy az 
irodalmi élet szereplőivel élénk levelezést 
folytatott, terjesztette nyelvújító javaslatait. 
Sok fiatalt is megnyert céljainak, lassan ve-
zetőjüknek tekintették őt.

A nyelvújítók célja: a magyar nyelvet új 
szavak és szólások által szépíteni, gazda-
gítani. Ennek során felújítottak régi szava-
kat, tájszavakat irodalmivá tettek, sok új 
szót alkottak.

Sajnos Kazinczy mozgalmában akadtak 
negatívumok is a szóalkotásban. Olyan 
torz szavak jöttek létre, melyek hangzása, 
megértése nehézkes volt. Kazinczy és tár-
sai következetesen kitartottak elveik mel-
lett. A XIX. század közepére kialakult a 
ma is használatos magyar irodalmi nyelv. 
Íróink és költőink pár évtizeddel később a 
Kazinczy Ferenc vezette nyelvújítók által 
megszépített nyelvezettel írták gyönyörű 
hangzású műveiket:

„Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?”

(Petőfi: A Tisza)

1960-ban a szép tiszta magyar beszéd 
és nyelv szolgálatának elismerésére Pé-
chy Blanka színművész Kazinczy-díjat 
alapított.

Nagykároly

A mai város közelében állt a honfoglalás 
után épült Kaplony monostora. Az e nem-
zetséghez tartozó Károlyi család temetke-
ző helye, sírboltja ma is áll a síkságon. Az 
egész környék a család birtoka volt. Már 
Károly Róbert idejében jelentős településsé 

fejlődött, önálló vásártartási jogot kapott a 
királytól. 1700-tól közel 200 évig Szatmár 
megye székhelye. Lakosai ma is fele rész-
ben magyarok.

A Károlyiak Mátyás király idejében 
– 1482-ben – kastélyt építtettek, melyet 
a XVII. században vizesárokkal ellátott 
várrá alakítottak át. A  XIX. század végén 
neogótikus stílusban építették át, és angol 
kerttel vették körül. A II. világháború alatt 
és után több célra használták, de nem tar-
tották karban. Rendkívüli módon leromlott. 
Felújítása megkezdődött, de félbeszakadt. 
A ma iskolának otthont adó épület látványa 
alapján elképzelhettük, hogy milyen pom-
pás lehetett új korában. A melléképületek, 
az istállók még ma is romosak.

A parkkal szembeni utca sarkán álló ét-
terem-italbolt épülete egykor a Szarvas 
fogadó volt. Petőfi Sándor ennek emeleti 
teraszáról pillantotta meg a kertben sétáló 
Szendrey Júliát. A következő napon – 1846. 
szeptember 8-án – az itt tartott megyebálon 
ismerkedtek meg. A költő szobra emlékez-
tet az eseményre.

A közelben Kaffka Margit írónő (1880-
1918) szobra áll, aki a róla elnevezett utca 
egyik házában született.

A piarista gimnáziumban végezte az első 
4 osztályt Ady Endre. Az épület falán em-
léktáblája látható.

Károli Gáspár esperes 1529 körül szüle-
tett a városban. (Meghalt 1591-ben Gön-
cön.) Nevéhez fűződik az 1590-ben elké-
szült és 3 kötetben kiadott teljes magyar 
bibliafordítás. Művét a nyomtatás helye 
után „Vizsolyi Bibliá”-nak nevezik. A re-
formátus kertben álló szobránál Reményik 
Sándor versével emlékeztünk:

A fordító

Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt,

mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz
A fordítás, a fordítás – alázat
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni
Valaki mást, nagyobbat átkarolva
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
az Igének keresd magyar igéket.
Látom, hogy küzd:

az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt.
Mígnem Vizsolyban

végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

Nagymajtény

A Nagykároly közelében elterülő síkság 
szomorú esemény színhelye volt. A II. Rá-
kóczi Ferenc által 1703-tól vezetett felkelés 
több évig tartó sikeres csaták után 1710-re 
kifáradt. Az osztrák csapatok több csatát 
nyertek, mint a kurucok. a magyarok ve-
zetői között árulók is akadtak. Pestis tize-
delte a katonákat. A seregek ruházatára, 
felszerelésére a pénz elfogyott. A fejedelem 
hiába várt segítséget az orosz, a török és a 
francia udvartól.

Gróf Pálfy János császári tábornagy le-
velet küldött Károlyi Sándornak, a kuruc 
csapatok fővezérének. Békekötést aján-
lott, 10 pontba foglalva követeléseit. II. 
Rákóczi Ferenc elutasította, de híveit 
felmentette hűségesküjük alól. Lengyel-
országba ment, ahol az orosz cárral kí-
vánt találkozni, hogy segítségét kérje. 
Távozása után Pálfy és Károlyi meg-
egyeztek, és a rendek szatmári gyűlése 
1711. április 25-én elfogadta a békekötés 
feltételeit. Április 30-án I. József császár 
képviselőivel aláírták a szatmári békét. A 
következő napon a nagymajtényi síksá-
gon a kuruc csapatok – kb. 12 ezer kato-
na – Károlyi Sándor vezetésével letették 
a fegyvert.

A domaházi vasútállomás közelében kő-
obeliszk emlékeztet az eseményre. (Az osz-
lopon a keltezés téves.) Megkoszorúzása 
után kuruc dalokat énekelve gondoltunk 
a hősökre.
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Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág
Magyarország történelmileg kialakult, el-

ismert borvidékeiről 1990 óta adott ki bé-
lyeget a Magyar Posta, legutóbb idén május 
25-én; immár nyolcadik alkalommal bővít-
ve a sorozatot. Az eddigi Hajós-Vaskút, Vil-
lány-Siklós, Badacsony, Szekszárd, Eger, 
Tokaj-Hegyalja, Mór, Gyöngyös, Kiskő-
rös, Somló, Sopron, Balatonfüred-Csopak, 
Ászár-Neszmély, Pannonhalma-Sokoróal-
ja, Balatonboglár, Bükkalja, Balaton-fel-
vidék, Zalai borvidék, Csongrádi borvidék 
bélyegképe újabb hárommal bővült, 22-re, 
teljessé válva a törvényileg besorolt magyar 
borvidékek bemutatása.

Borvidékeink és sajátosságaik folyama-
tosan alakultak ki az idők folyamán a kelta, 
római alapoktól kezdődően a honfoglalás, 
török hódoltság időszakának, a XIX. szá-
zad végi filoxéra-vésznek eredményeként 
– hogy csak a legkiemelkedőbbeket említ-
sük –, s új, a kor igényeinek, kihívásainak 
megfelelőbb, nemesített fajták, új művelési 
módok, borászati eljárások alkalmazásának 
lehetünk tanúi. (Falusi szőlőskertek tűnnek 
el, veri föl a gyom, város fölötti hegyoldal 
szőlői helyébe utcasorok, villák kerülnek 
gyeppel, tujával, fenyőfélékkel, még csak 
mutatóba se hagyva szőlőtőkét – de telepí-
tenek új, egybefüggő, egységes fajtákkal 
hatalmas táblákat.)

A most kiadott bélyegek első címletén a 
Pécsi borvidék mint a Mecsekaljai borvidék 
három körzete közül az első szerepel. Haas 
Mihály 1845-ben megjelent könyvében 
írja: „Baranya vármegye nevét minden bi-
zonnyal a keblében fekvő Baranyavár nevű 
erősítvénytől nyerte; bizonytalan azonban 
Baranya nevének eredete. Valamint hajdan, 
úgy jelenleg is többen felőle így okoskod-
nak: Baranya a borok igazi hazája; innen 
neveztetett tehát nemcsak az említett vár, 
hanem egész megyéje is Baranyának, azaz 
bor anyjának. … Lehet, hogy ezen származ-
tatásra vonatkozik megyénk címere, me-
lyen szőlőhevenget vagy igen nagy szőlő-
fürtöt vállon vivő két férfiú (talán Josua és 
Chaleb) látszik.” – No, ennyit a legendáról! 
Az viszont valóság, hogy a szubmediterrán 
jellegű, leghosszabb tenyészidejű borvidé-
künkön a szőlőművelés a római időszakig, 
2000 évig visszanyúlik, számos szőlőfajtát 
nevelve. Csak Pécs város Gyükés, Szkó-
kó, Bálics, Donátus, Daindol, Makár nevű 
szőlőterületein a XIX. század közepén fél-
száznál több fehér, húsznál több vörös sző-
lőfajtát tartottak nyilván. Az 1800-as évek 
végének nagy filoxéra-járványa ennek 80 
százalékát elpusztította. (A nagy szőlő, 
pontosabban bor hiánya eredményezte azt 
a nevezetes borhamisítást Pécsett, amikor 
annak felfedezésével a városi hatóság a 

bort kiöntette s a Líceum utcán folyó bort 
az emberek vödrökbe merték…)

A bélyegképen a hát-
térben nem annyira pé-
csi, mint inkább bara-
nyai táj présházakkal 
szerepel; fő motívum-
ként a Pécsi Kápta-
lan által a XVIII. szá-
zadban meghonosított 
osztrák eredetű Cir-
fandli fürtje látható. 
Pontosabban ennek 
leszármazottja, amit dr. Diófási Lajos ne-
mesített, s vált a borvidék legújabb spe-
cialitásává.

e borvidék borai ad-
ják az alapot az 1859-
ben Littke Lőrinc által 
alapított pezsgőgyár-
nak (jelenleg svéd tu-
lajdon), a fehér és vö-
rös pezsgőknek.

A bélyegsorozat kö-
vetkező címletén a 
Gerecse hegység déli 
részétől a Velencei-

hegységig terjedő Etyek-Budai borvidék 
szerepel. A lényegében két körzetre oszt-
ható terület már Árpád-házi királyaink alatt 
ismert szőlő- és bortermeléséről. A XIX. 
század végétől a Törley-család pezsgőgyár-
tásával az etyeki borok új nevezetességre 
is szert tettek, rangot vívtak ki maguknak. 
A bélyegképen látható Ezerfürtű 1973-ban 
kapott állami minősítést. Nemesítője Ku-
rucz andrás volt.

Legfiatalabb, huszon-
kettediknek besorolt bor-
vidékünk a Tolnai. 1998 
előtt a Szekszárdi bor-
vidék részeként szereplő 
terület a tolnai dombvidék 
lejtőit foglalja magába s 
több körzetből áll. Köz-
ségpecsétek, írások, tárgyi 
emlékek bizonyítják a vidék jelentős sző-
lő- és borkultúráját. Fehér és vörösbort adó 
fajtákat egyaránt termesztenek. A dr. Király 
Ferenc által nemesített, 1976-ban állami el-
ismerést kapott Zenit szőlőfürtjének képe 
szerepel a bélyegen.

A teljes bélyegsorozat tervezője Varga 
Pál grafikusművész hitelesen visszaadja az 
illető borvidék jellegzetességeit, nevezetes-
ségeit: a tájat, történelmi emlékeit, értékeit, 
kiemelkedő  hagyományos vagy éppen új, 
nemesített szőlőfajtáit harmonikus egység-
ben, bélyegképben. Igaz, e munkájában ki-
váló szőlőnemesítőnk: dr. Csizmazia Darab 
József szakmailag segítette.

2007 júliusa a rockzene óriásainak látoga-
tásáról szól Magyarországon. Egy hónapon 
belül láthatjuk a Black Sabbath második 
felállását; a Led Zeppelin egykori éneke-
sét, Robert Plant-et és végezetül a Rolling 
Stonest!

Kívánhat-e ennél jobbat, többet bármely 
zeneszerető?!

Kevesebb esőt kívánhattunk volna jú-
lius 4-én; de megállapítottuk, hogy a Black 
Sabbath (azaz kizárólag ebben az évben 
Heaven and Hell néven turnézó társaság) 
magasztos és egyben búskomor zenéjéhez 
nem illett volna az esti napsütés. 

Magyarország egyik legnépszerűbb fiatal 
heavy metal együttese, a Wisdom nyitotta 
az estet. Jól szerepeltek a srácok, remek 
számokat írtak, amelyek ezúttal kissé egy-
síkúnak tűntek. Más kérdés, hogy a főzene-
karhoz műfajilag jobban passzoló előzene-
kart is felléptethettek volna.

A Heaven and Hell nyolc órai kezdése-
kor harmadszorra is elállt az eső, majd a 
koncert alatt még rákezdte néhányszor. De 
ez a kis kényelmetlenség nem vette el a jó 
ötezres nézősereg jókedvét. Mennyei érzés 
volt kilenc év után ismét látni a heavy metal 
stílus megteremtőjét, Tony Iommit. Semmit 
nem változott ez a kortalan muzsikus, aki 
megszokott visszafogottságával csalta elő 
balkezes gitárjából az örökérvényű gitár-
riffeket. Geezer Butler lelkesen basszuso-
zott, Vinnie Appice pedig több alkalommal 
megbillegtette dobállványát. Az est fény-
pontja azonban az idén 65. születésnapját 
ünneplő Ronnie James Dio énekes volt, aki 
korát meghazudtoló fürgeséggel vette be a 
színpadot, foglalkozott a közönséggel és 
hangja pedig oly erőteljesen és dinamiz-
mustól fűtötten áradt, mintha csak a har-
mincas éveiben járna.

Vetítéssel színesített 95 perces játékuk-
ba belefértek a Black Sabbath-ben együtt 
megalkotott három lemez legnagyobb da-
lai, valamint egy új közös szerzemény is 
felcsendült.

Az 1980-as Black Sabbath lemez címe 
a Heaven and Hell, azaz Menny és Pokol; 
mennyei volt hallgatni őket, de pokoli volt 
ráébredni arra, hogy véget ért a koncert!

SZIGETVÁRI-SZATTINGER KRISZTIÁN

Budapest, Petőfi Csarnok 
Szabadtér

Heaven 
and Hell
Wisdom



�� hetedhéthatár 2007. augusztus

A 30. jubileumát idén ünneplő mohácsi Bartók Béla Vegyeskar 
− melynek alapító tagja vagyok –  június 29. és július 5. között 
Rómában és a Vatikánban járt. Az „örök város” nevezetességeinek 
megtekintése mellett két rangos szereplésre is sor került. 

A vatikáni Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság közti 
szerződés aláírásának 10. évfordulója alkalmából a Római Magyar 
Akadémia ünnepi megemlékezést szervezett. Az ünnepi műsort kó-
rusunk adta, az akadémia épülete melletti kis templomocskában. 

Dr. Hoppál Péter vezényletével az európai kórusirodalom gyöngy-
szemei szólaltak meg. Mozart, Arcadelt, Rossini, Bruckner és 
Goudimel mellett 
Kodály Zoltán, 
Bárdos Lajos és 
a kortárs muzsi-
ka képviseletében 
Orbán György és 
Szokolay Sándor 
egy-egy művével 
hirdettük a ma-
gyar zeneiroda-
lom jó hírét. A 
nagysikerű kon-
certtel egyházi 
méltóságok, a Szentszékhez akkreditált diplomaták és más magas 
rangú külföldi vendégek előtt büszkén képviseltük hazánkat. A 
programot Szamosi Szabolcs, a Pécsi Székesegyház orgonamű-
vésze egészítette ki kíséretével és szólószámaival. A koncert utáni 
diplomáciai fogadásra is meghívást kapott a vegyeskar, melyet az 
akadémián tartottak.

A csoda másnap folytatódott a Vatikánban, a Szent Péter-bazi-
likában. Reggel Erdődy Gábor, vatikáni magyar nagykövet és az 
akadémia rektora, László Atya vártak. Ők voltak kísérőink ezen 
a programon. Egy kiváló magyar fiatalember újmiséjén vehettünk 
részt. A misét a főhajóban a pápai oltár mellett celebrálták, így 
mi is ott énekelhettük liturgiába épített műsorunkat. Mint később 
megtudtuk ez bizony igen megtisztelő, kivételes kiváltság volt! A 
kereszténység „kőszikláján” álltunk, felemelő, megható pillana-
tokban volt részünk. Később a csoportunkat kísérő Szekó József, 
városunk első embere bevallotta, hogy „jó volt Mohács polgár-
mestereként itt lenni.”

Elrepült a pár nap, hazatértünk a píneák alól, de a feledhetetlen 
élmények feltöltötték lelkünket és kísérik további életünket. 

MÉCS IMRÉNÉ

A pécsi Mátyás király utcai ének-zene tagozatos Ál-
talános Iskola nagykórusa Kunváriné Okos Ilona ve-
zetésével június 21-től 26-ig osztrák–német körútra 
indult, amelyet hangverseny koronázott meg. Pécsről 
elindulván előbb az ausztriai Hallstadt, majd Salzburg 
nevezetességeit nézték meg a pécsiek, a német határt 

átlépvén pedig Ulm, Augsburg, Neuschweinstein, Mün-
chen, Füssen városával ismerkedtek. A kórus – kísérő 
tanáraikkal együtt – a Wettenhauseni Szent Tamás Gim-
názium énekkara, illetve karnagya, Jürgen Rettemnaier 
meghívására érkezett Németországba, mivel a két kar-
nagyot és így a kórusokat is immár hosszú ideje tartó 
bensőséges kapcsolat fűzi össze. A gyerekeket Wetten-
hausenben családok fogadták be, míg a kísérő tanárok 
az ottani impozáns kolostorban kaptak elhelyezést, az 
előző látogatáskor már megismert kedves Amanda nő-
vér és rendtársai szívélyes vendéglátásában.

A hangversenyre is itt került sor 24-én, ahol a vendég-
látó kórus után a mieink Bartók, Kodály művei mellett 
Liszt, Karai, Bach, Chopin, Schumann, illetve William 
Byrd, Christian Jordanoff egy-egy alkotását, valamint 
egy spirituálét, egy ismeretlen szerző művét és a „Gau-
deamus kánon”-t énekelték. A nagy tetszéssel fogadott 
műsorban Bán Réka, Baranyai Ákos, Berényi Luca is 
zongorázott, akik szintén nagy sikert arattak. A búcsú-
záskor nem győzték a pécsiek őszintén hangoztatni, hogy 
milyen jól érezték magukat, és a mindkét, meghatott fél 
már a következő, pécsi látogatás tervét szövögette…

Törtely Zsuzsa

A pécsi Mátyás 
Kórus külföldi útja

Píneák, leanderek és a történelem illata

Élménymozaikok

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

Alapár: 240 ezer forint + áfa

Érdeklődni lehet a 72/447-760 és 
a 06/30-271-9446 telefonszámokon

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

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

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

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

Gyertek mind ide
kik hisztek álmomban
égbe-felhőbe
visszhangozzon szavam
Gyertek mind ide
tüzemhez üljetek
szelíd fényébe
velem merüljetek

Minden változást
egy álom előz meg
igyunk áldomást
hogy legyünk erősek
s bátran nézhessünk
önmagunk szemébe
el ne tévedjünk
reményre ítélve

Patak Sándor

Ülök egy padon, és csak vagyok. Elengedem magam, hadd 
legyek kicsit én is súlytalan.

Az arcomra mosoly szalad, amikor figyelem a fákon ugráló 
mókusokat. Nyugodt vagyok, szívem is lassan, kényelmesen, 
de nagyot dobban. Mintha lelassult volna az idő. Örökké tud-
nék itt ülni és érezni ezt a csodát. Csend van, a nap lemenni 
készül, de még egy utolsót kacsint a házak fölött. A templom 
tornya hosszú árnyékot dob a meleg aszfaltra, és álmosan ka-
paszkodik fel egy ház oldalára. A színek melegséget áraszta-
nak, szinte simogatják a szemem. Rég láttam a park gyepét 
ennyire zöldnek, ahol éppen göndör hajú lányok lustálkodnak 
egy pokrócon, csacsognak. Hangjukat felém hozza a szellő. 
Nem értem mit mondanak, de csilingel minden szavuk. Bol-
dogok, időnként nagyokat kacagnak, és közben elpirulnak. A 
lányok mellett a fák árnyékában egy macska hűsöl kiterülve. A 
padomtól nem messze az eddig szigorú tekintetű Kodály szo-
bor mintha megenyhült volna, Már nem ráncolja a homlokát, 
egyenesen, elégedetten néz maga elé. Az utolsó napsugarak 
is odébb álltak, túl a horizonton. Szépen lassan besötétedett, 
kigyúltak a park lámpáinak fényei. Más lett a táj.

Több az árnyék, kevesebb a fény. Még mindig azt a csodát 
érzem, amit eddig. Most lassabb, nyugodtabb és kissé hűvö-
sebb lett. Az élénk színeket a szürke különböző árnyalatai 
helyettesítik. Mozdulatlan árnyékok szövik be a parkot fá-
tól-fáig, kis térképet rajzolva ezzel a talajra. A béke pokróca 
takarja most a parkot, melynek szélén, egy kis padon, ott ülök 
egymagam arcomon mosollyal. A mosoly segít, hogy a kez-
dődő éjszakát ne lidérces, vad, rettegő rémálomnak lássam, 
hanem békés, csendes, nyugodt világnak. A mosoly mögül 
sokkal szebb az élet, mint a könnyek mögül. A könnyeken 
át elmosódik az élet szépsége, és nem látszik az a ragyogó 
szivárvány, ami ott van az orrunk előtt. Néha megéri leülni, 
egy sóhaj szárnyán szélnek ereszteni minden gondot, ami a 
lelkünkön ül, és élvezni az életet.

Előttem fekszik a táj, 
Pécs, kedves kis hazám. 
Innen minden csendes, 
játékautók pontszerűen 
mozognak, sürögnek 
és forognak, makett 
városomban, makett 
emberek bábjáték életüket 
élik, előre megrendezve, 
jó színészként semmit 
sem ellenkezve, 
a darabot egyszerűnek vélik. 

Akaratom fentről, 
vigyázva, hogy el ne törje, 
magas házat emel 
a magasba, kénye-kedve 
szerint arrébb rakja. 
Bábjain ruhát cserél,
ha úgy tartja kedve, 
mindent megtehet ez az 
ő terhe. Lelke rajta, 
Isten látja, ha akarja 
és mégsem tesz semmit.

Szentei András

Gyertek mind ide…

Magaslati útról

Molnár Szilvia

Délibáb
Kiszáradt kezek közt
forró homok a vágy –
vízért síró kutak
torokhangja tikkad;
csendben csillapodik
a láz-álmodás
lecsapott szavakon.

Prim Péter

Csend-élet
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KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNyI PIROSKA

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés a Magyar Turizmus kártyát 
(értéke 4990 forint akciós áron) nyeri meg. Beküldendő Milton Friedman gondolata szeptember 7-ig, a szerkesztőség 
címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).

A júniusi számunk rejtvényének megfejtése: „Sokan űzik a megtévesztést és hamis csodákat, 
amelyekkel megcsalják a tudatlan sokaságot.” (Leonardo da Vinci gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül Váradi László (1191 Budapest, Rákóczi út) olvasónk 
nyerte meg a Magyar Turizmus kártyát.

DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

1

2

3

Milton 
Friedman 
amerikai 

közgazdász 
gondolata

Kutya
fajta

Vetemény. 
sátra

Kémény 
jelzője

Román 
autótípus

1000

Kelme
fajta

Tiszta 
menny.

Júliusi

Megálló 
jele

Latin én

Eltávozom

Európai 
hegylánci

Omszk 
folyója

Sztár
zsaru 
volt

…brigida

Majdnem 
neked

Szemé
lyére 

(költői)
Oxigén

Farok 
jelzője

Semmi

Kevert 
Imre

Amper

Vár bevé
tele

Nyugati 
megyénk

Tanuló 
vezető

Belül 
lesajnál
Azon a 
helyen

Szabolcsi 
település
Tagadó

szó

SZTK 
előd

Csendes 
Nílus

Erkölcse, 
görögül

Izomkötő

Rába… 
sportklub

Dalbetét

Évében 
latinul

Határrag

Talál
gatás

Korjelző 
röv.

Markos 
duótársa

Gally 
vége

Csendes 
hit

Olda
lához

Tár

Mosópor
márka

Francia 
arany
Kevert 

cser
Diplomás 

előjel
Ócska 
bort

Erősítő 
gyógy
növény

Tető
csatorna

Testrész

Rozsda

E napon

Lappangó

Eduárd 
becézve

Masni 
belső

Betol 
végek 
nélkül

Bec. Ilona

49

Földre 
helyez
Törlő
gomb

Gyors
vonatjel

Tavaszi

Félbe

Baranyai 
település

Kongó 
másként

Vas

Kiválóan 
megfelelő

Kázus

Állvány
zatot 
épít

Faragat
lan

Nemzetk. 
rendőrség

Fagylalt
féle

Team

Csoko
ládéféle

Ónoz

Életet 
eltölt

50

Króm

Zorro

… Károly 
festő

Annyi 
mint röv.

Belül 
beleng

Sibiu ma
gyarul

Lócse
mege

Erdélyi 
folyó

Tallium

Éneklő
szó

Hang
talanul 
netán

Fél stáb

Fejetlen 
zetor

Csendben 
taszít

Napon 
lesül

… mars

egyik 
szülő

Ókori 
város
Lótusz 

hangzói

Nyíltartó

Kevert 
rév

Lóerő

45

Tag 
jelzője

Végtag

Névelő
Ősi 

palesztin 
föld

Sivatagi 
taxi

Merev

Mintegyr.
Pécs 

hegyével 
kapcs.

Bab

Kevert 
köb

Diplomás 
cím

Katalin 
becézve

Első 
helyre

Idején túl
Tudós 
belső

Igefajta

Fr. sötét 
(nőnem)
Hosszab

bít

Pál utcai 
áruló
Szőlőt 

vagdos

5 Kutyus
Majdnem 

kidob

500

Hangta
lan néma

Állat 
jelzője

Kuba aj.

Szén

Ágyútöl
telékek
Éghető 

gáz
50

Akar 
tőlem 

valamit

Feri 
hangzói

… mail

Híres lako
dalmas
Idegen 

művészet

Kacat
Belga aj.

Becézett 
Erika

Autó
márka

Vadszőlő

Attila 
másként

Házas

Határrag

Semmi

Viszont

Fejetlen 
társ

Kerek 
betű

Kipling 
kígyója

1000

Csillag
kép

Idő jele

Víztömeg

1

Friss Imre 
becézve
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Alan Alda gondolata szeptember 7-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 

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

A júniusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„A káposzta körülbelül emberfej méretű és bölcsességű zöldségfajta.” (Ambrose Bierce gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Szabó Ernő (6326 Harta, Gallé Tibor u.) olvasónk nyerte. 

VARÁZSKÉP – 225.
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.

A júniusi számunk varázsképén a kísértetet megtalálók közül
TÓTH FERENCNÉ (7716 Homorúd) 

olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.

1

2

Alan Alda 
amerikai 
színész, 

író gondolata

Régi tin
tatartó

Felfelé 
mozdít
Nemi 
jelleg

Húz

Medret 
tisztít

Kisebb a 
pataknál

Ménes 
jelzője

Kutya 
igéje

Baszk 
terrorsz.

Okhat. 
kötőszó

Vas

Különle
ges siker

Közked
velt virág Elpakol

Pénzből 
elvesz

Takarja

Űrmérték

Tar

Végek 
nélkül 
volna

Felfogtam 
ésszel

Egy ha
rapásnyi
Út a kínai 
nyelvben

Érdekvéd. 
szervezet

Nagy 
többsége

Belső 
ezres

Omlatag

Kén

Házi 
mozi

Gyomor
nedv

Katonai 
cím

Szállni 
késztet

Becézett 
orvosom

Zorro
Norvég 
főváros

Vajon 
uraságok?

Beívelés 
oldalról
Fekete 

franciául

500

Háló
takács

E napon
Példája 
ismert
Fala

tozunk

Kérdő
szócska

Idő jele
Meg 
tudja 

tekinteni
Átló jele

Ipari 
takarm. 
növény

Megváltó
Belül 

szipog

100

Pottyansz

Rangjelző

Kén

Angol 
énekes

Nemes
gáz
Félig 

Arábia

Zsák fele

Nagy 
varázsló

Tömlő
Végek 
nélkül 
hetyeg

Ám

Iskolás 
lesz

Kézzel 
jelez

Rövid 
súlymért.

Textil
növény

Traktor
márka

Út jele

Angol 
tölgy

Talpaihoz

R. orosz  
motor

Alkohol
fajta

Többesjel

Ger
mánium

G. Dénes 
György 

beceneve
Félig több

Kevert 
láva

Gyár fele
Nitrogén

Áruló 50
Hangtalan 

Enying

1

Trópusi 
kúszó
növény

1000

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNyI PIROSKA

Közel bujkál a teremtő,
Amikor kihalt a temető!
De tényleg kihalt?
Előbb átinalt
A képen a mai első tekergő.

Aki megtalálja a képben a keresendőt, kiszínezi, a képet kivágja 
vagy fénymásolja, és nem rest szeptember 7-ig borítékba téve szer-
kesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 
szelet csokoládét.
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Ferenczy Ferenc azért még nem tartozik a valódi aggastyá-
nok közé. Miskolcon született 1934-ben, néhány évig élt Kas-
sán is szüleivel, tehát egy picit felvidéki. Mindannak ellenére, 
hogy egészségi állapota nem a legjobb, veseelégtelenségben 
szenved, a vadászatról, a természetjárásról nem mondott le.

Ámde nemcsak puskával járja a természetet – amit egyéb-
ként azért visz magával a vadász szómondása szerint, hogy 
jobban lásson –, hanem fotómasinát is hord vadásztarisznyá-
jában. Remek természet- és vadfotókat készít.

Igazi műfaja azonban a próza. Vadásznovellái különböző 
antológiákban és újságokban jelentek meg. Vadászélményeit 
önálló kötetek is őrzik. Önálló művei: Vadászévek hordalé-
ka (1997); Szalonkától szalonkáig (1999); Magaslesek hold-
fényben.

Szorosabb kapcsolatunk akkor kezdődött, amikor Tálosi Ist-
ván (1927−2001), a TerraPrint Könyvkiadó igazgatója meg-
bízott bennünket a „Tréfatarisznya” – vadász- és horgászhu-
mor – könyvecske megírásával. Az 1996-ban megjelent közös 
munkánkba Feri az alábbiakat dedikálta: „Megismerkedésünk 
örömére, megkülönböztetett tisztelettel!”

A kapcsolatunk töretlenül tart mind a mai napig!

Motesiky Árpád

Öreg vadász Miatyánkja…
Ferenczy Ferenc

Csak egy Miatyánkot…

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Mikor a lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök Istennek trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Ó, hatalmas Isten, könyörülj meg rajtunk!

Csak egy Mityánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna,
Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon, 
Ő tudja, mit-miért, Ő tart minket számon.

Életünk hajója háborgó tengeren
Ha Ő kormányozza, békességben megyen.
És ha életünknek végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk, csak Tőle.

Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
Csak egy Miatyánkot mondjunk utoljára…
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Szarvas István
„Magyarságomra és családomra 

mindig büszke voltam”
Beszélgetés a Kanadai Amatőr Sportok Panteonjának tagjával

A kanadai és magyar állampolgárságú 
nemzetközi hírű sportemberrel, Kerekes 
Sándorral Budapesten a rákospalotai Pó-
lus Center magyaros vendéglőjében be-
szélgettünk.

− Csapjunk bele! Hol és mikor szü-
lettél?

1925-ben születtem Budapesten. Ki gon-
dolta volna, hogy 1946. április 4-én a dél-
nyugat német Fekete erdőben, közel a Duna 
forrásához, csak a rajtam lévő ruhában egy 
francia internáló táborból fogok szabadul-
ni. Ilyen messze sodortak az elvesztett há-
ború hullámai.

− Hol érettségiztél, mik voltak a terveid?
1943-ban érettségiztem Esztergomban, 

ferences gimnáziumban és utána a buda-
pesti Közgazdasági Egyetem volt a célom. 
Szüleink többéves áldozata (hiszen Jóska 
bátyám előttem érettségizett ugyanott) azt 
kívánta, hogy továbbtanuljunk, de a ma-
gunk erejéből. A szerencse és keresztapám 
segítségével az Angol-Magyar Kereskedel-
mi Rt. központi irodájában kaptam állást. 
1944-ben egy novemberi éjszakán ágyú-
dörgésre ébredtünk, felmenve a házunk te-
tejére megdöbbenve láttuk a lángba borult 
keleti határt. A kellemes nagyvárosi szabad 
életnek, ahol a munka és a sport volt a leg-
fontosabb, a bombázás, a német megszál-
lás, az összeomlott orosz front és az 1944 
októberi magyar kapituláció vetett véget. 
Másnap ugyan Jóska bátyám megkapta a 
SAS behívóját, de addigra Nyíregyháza 
már orosz kézben volt.

− Kaptatok valami kiképzést?
Az én korosztályom (a fapuskával gya-

korló levente) katonai kiképzés, egyenruha 
és fegyver nélkül gyülekező pontokra lett 
behívva meleg ruhában és élelmiszerrel 
megpakolt hátizsákkal. Pár nappal később 
már a déli pályaudvar mellékvágányán 
marhavagonokban dideregve és felhábo-
rodva néztük, ahogy a keletről befutó né-
met katonai szerelvényekről, acélsisakos 
német katonák tokaji bort adtak el a mene-
külésre váró lakosságnak. Robogott a vonat 
az őszi magyar tájakon át nyugat felé, de 
még mielőtt  elértük volna az osztrák ha-

tárt hatalmas, kéttes-
tű Lighting vadász-
bombázok kilőtték 
a gőzmozdonyunkat. 
Ezután éjjel-nappali 
vándorlással Nuss-
dorf  am Attersee-
ben bejöttek az ame-
rikai csapatok és ma-
gunkra hagyva meg-

indult a mindennapi harc az élelem és szál-
láshely kereséséért az ezer és ezer magyar 
menekülők áradata között.

− Hogyan és mikor kerültél Kanadába?
Az még évekkel később történt. Hosszú 

hónapok barangolása következett az ame-
rikai és angol zónán át a franciába, úgy 
éreztem, hogy elhagyott a szerencsém. A 
megszálló franciák ugyanis egy kalap alá 
véve a magyarokat a németekkel, aki ka-
tona volt, azt fogságba vitték, aki civil, azt 
pedig internálták, amerikai papírjainkat 
habozás nélkül eltépve. Így kerültem közel 
Baden-Badenbe, ahol a francia hadsereg 
főhadiszállása volt. Egy francia őrmester 
szemében, magyarságom kvalifikált, mint 
lovas, így kerültem a Baden-Oos-i lakta-
nyák istállójába. Itt a lovak ápolásán kívül 
hajnalban a katonai attaséknak melegítettük 
fel a lovakat, néha a benti fedett arénában, 
de sokszor a közeli erdőkben. Elszökhettem 
volna, de nem volt hová, s közeledett a tél, 
az arab marokkói vezetőnk szimpatizált 
velünk, így általa a szállás és a koszt ga-
rantálva volt, otthonról viszont semmi vagy 
rossz hírek. Így múlt el 1945 és jött 1946 
tavasza, valamint a szabadulás.

− Ha jól tudom, ezután lettél a francia 
hadsereg katonája?

Igen. A Duna forrásához közel 30 km-re 
kerültem, ahol megközelítően 20 m széles 
lehetett. Ekkor már németül és franciául jól 
beszéltem és így a franciák, felejtve múl-
tamat, felvettek soraikba. Egyenruhájukat 
és kiváltságaikat én is megkaptam, mint 
officer II. classe (adminisztratív tiszt)… 
1947-ben megnősültem. A katonai hatósá-
gok parancsnokságán intéztem a foglyok, 
deportáltak és menekültek ügyét. 1948, 
azaz a berlini blokád óta a háború szelei 
megint felénk fújtak és az Európában való 
maradásunk feleségemmel és két kisgyer-
mekkel céltalannak tűnt, minden akkori 
anyagi és társadalmi biztonságunk ellenére. 
Feleségem húga, aki a tübingeni egyetemen 
tanult, addigra már Kanadában élt és általa 
szülei is. Apósom gépészmérnök végzettsé-
gű volt. Így segítségükkel Kanadába kap-
tuk meg bevándorló papírjainkat és francia 
egyenruhámat felcseréltem a bevándorlók 
egyszerű ruhájára. Brémán keresztül egy 
amerikai tengerészeti hajóval 1950. má-
jus 29-én a kanadai Halifax (Nova Scotia) 
városába érkeztünk meg. Hajón még soha 
életben sem mi, sem a több ezer bevándor-
ló nem volt.

− Milyen volt Kanada több mint fél év-
századdal ezelőtt, mikor befogadott ben-
neteket?

a k k o r i b a n 
Kanada egy ke-
mény félgyar-
mati ország volt. 
Munkanélküli-
ség volt a jel-
lemző, és sem-
milyen szociális 
és társadalmi vé-
dőhálóval. A be-
vándorló telje-
sen magára hagyva, saját erejéből kellett, 
hogy életét biztosítsa. Feleségem, Helén 
szülei segítsége nélkül lehetetlen lett vol-
na élnünk, ehhez még jöttek a kegyetlen, 
hideg telek. Ott értettem meg először a 
saját bőrömön, amikor akár az építkezés-
ben dolgoztam −20 C fokban, hogy miért 
vesztette el Németország és vele mi is a 
háborút a kegyetlen orosz sztyepéken, 
vagy a Don-kanyar mellett. Fiatalok vol-
tunk, Európába visszatérni pénz nélkül 
lehetetlen volt és így „élni vagy halni” 
gondolattal és kemény elhatározással 
fogtam a jövőm az építéshez. Először is 
szakmára volt szükségem, hogy kerese-
tem megjavuljon, hiszen évek múltával 
még két gyermekünk született.

A koreai háború megindulásával, egy re-
pülőgépgyár munkásaként éjjel dolgoztam 
és nappal műszaki rajzot tanultam, ami leg-
közelebb esett esztergomi tanulmányom-
hoz. Műszaki végzettségű emberekre volt 
kereslet. Azonban mire befejeztem a tanul-
mányaimat, műszaki rajzoló diplomával a 
kezemben elbocsátottak, mert a háborúnak 
vége lett, de a szerencse megint velem volt. 
Egy vívó barátom segítségével (mert akkor 
már minden anyagi és munkavállalási ne-
hézségem ellenére már vívtam, feleségem 
maga varrta vívó plasztronom), egy nagy 
amerikai olajvállalat központi irodájának 
mérnöki osztályára vettek fel. Itt indult meg 
igazán angol nyelvtanulásom, mert akkor 
hiába volt Quebec lakossága 80%-ban ka-
nadai-francia, a munkanyelv angol volt. 
Ma több mint egy fél évszázaddal később, 
a munkanyelv francia. Ez az állás kiemelt 
az emigráns gazdasági és szociális miliő-
ből, mint sok ezer törekvő tanuló magyart 
az otthoni középosztály nívójára, és mindez 
családom javára szolgált. Amire részemről 
büszke vagyok, azt talán mások is sikernek 
ítélik, habár egy siker megítélése teljesen 
relatív. éltem, dolgoztam és sokszor szen-
vedtem együtt Helénnel a családomért, de 
meghozta gyümölcsét, amire büszke va-
gyok. 

(folytatjuk)
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Czupy György

Hős magyar nők az 1848/49-es 
szabadságharc viharában

1. rész
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején a nők legnagyobb 

része a tábori betegápolást szervezte.
Kossuth Zsuzsanna (1820−1854), Kossuth Lajos legfiatalabb test-

vérhúga, bizalmasa és fáradhatatlan segítője, a Védegylet buzgó szer-
vezője, majd a forradalom lelkes híve. A szabadságharc idején országos 
főnővérként a tábori kórházak és a sebesültgondozás főszervezője. A 
szabadságharc leverése után a császári hatóságok állandó zaklatása 
mellett, annak ellenére is itthon maradt, részt vett a Makk József-féle 
titkos katonai szervezkedésben, s az 1851-es leleplezéskor anyjával, 
nővéreivel együtt emigrációba kényszerült. Előbb Brüsszelben, majd 
Amerikában élt, súlyos betegen, csakhamar bekövetkezett haláláig. 
Férje Meszényi Rudolf volt.

*     *     *
A szabadságharc hadseregében több nő teljesített szolgálatot férfi-

ruhában, majdnem minden hadtestben. Losonc mellett egy tehetős 
arisztokratának volt két szép lánya: egy éjjel mindketten elmentek 
hazulról. Édesapjuk sokáig nem tudott róluk, csak hónapok múlva 
értesült ismerősöktől, hogy mindkét lánya vitézül küzd a magyar had-
seregben. Az apai házhoz sohasem tértek vissza.

A szegedi bocskai huszárok között szolgált őrmesteri rangban egy 
szép, fiatal hajdú lány, aki elesett a szőregi csatában: ott maradt a sán-
con golyóval a szívében. Még az osztrák tábornok is megállt tiszte-
legve holttesténél.

A vadászezredben szolgált egy fiatal lány, hadi érdemeiért főhad-
naggyá léptették elő, aki jegyben járt kapitányával: a kápolnai csatában 
golyózápor közepette mentette ki a sebesült honvédeket.

A markotányosnők eredeti kiegészítői voltak egy hadseregnek, kiknek 
pálinkáshordója gyakran egyenlő szolgálatot tett a csatában a lőszerek-
kel, kik ott voltak, ahol legnagyobb volt a veszély, ahol a nagy ágyútűz 
mellett a katonák megszomjaztak, a frissítőtől új erőre kaptak.

A schwechati csata idején egy markotányosnő ott forgolódott a hu-
szárok között, ahol legsűrűbben hullottak a golyók, amikor egy hat-
fontos golyó a háta mögött esett a földre, s a markotányosnőt kosa-
rával együtt vagy háromlépésnyire eltaszította. Amikor a huszárok 
egy óra múlva visszavonultak, az árokban látták a markotányosnőt: 
a golyó mindkét lábát leszakította. Könyörgött a huszároknak, hogy 
öljék meg, és van a zsebében pénz, vigyék el, nehogy üldözőinek ma-
radjon meg.

*     *     *
Lebstück Mária huszár főhadnagy: 1830. augusztus 15-én született 

Zágrábban, s szüleinek korai halála után gazdag nagybátyja nevelte 
Bécsben. 1848. március 13-án – 18 éves korában – elment gyámja pa-
lotájából kalapot vásárolni és a bécsi forradalom eseményei magukkal 
ragadták. Nem tért vissza a palotába, hanem férfiruhában, Lebstück 
Károly néven jelentkezett a nemzeti gárdába, majd pár nap múlva a 
német légióba. 1848. októberében – a második bécsi forradalomban 
– a barikádokon harcolt, ahol meg is sebesült. A forradalom bukása 
után női ruhában Magyarországra szökött, s 1848. december 25-én 
Győrben újra csatlakozott a magyar forradalom oldalára átállt német 
légióhoz.

Mária 1849. január elején a tiroli vadászokhoz kérte felvételét, ahol 
Görgey felvidéki hadjáratát mint vadász harcolta végig. Részt vett 
1849. február 5-én a híres branyiszkói csatában, amelyről később így 
írt: „Az ütközet reggel 9 órától éjfélig tartott. Jeges hidegben, sziklás, 
csúszós utakon, 23 állásból kellett az ellenséget kiverni: éjfél után 1 
órakor fenn voltunk a hegyen…”

Az 1849. február 26−28. közötti kápolnai csatában kitüntette magát, 
amikor három osztrák lovas üldözőbe vette, egy fűzfa törzse mögül 
kétcsövű karabélyából kettő osztrákot lelőtt, a harmadik lovas pedig 
megfutamodott. A magyar vezérkar távolról figyelte a bátor tettet. 
Dembinszky altábornagy a következő szavakkal nevezte ki hadnagy-
gyá: „Fiatalember, maradjon mindenkor ilyen vitéz – ma megszolgálta 
az arany kardbojtokat!”

Máriát 1849 márciusában a 9-es Miklós huszárezredbe osztották 
be hadnagyi rangban. Így harcolta végig a tavaszi hadjáratot. Április 
első felében legyőzte a veszélyeket, egy 23 kocsiból álló lőszerszál-
lítmányt juttatott el egységével Szolnokról az ostromlott Komárom-
ba. Ezért a merész vállalkozásáért főhadnaggyá nevezték ki. Mária 
ott volt májusban Buda ostrománál – a végső rohamban közelharcot 
vívott a vár védőivel.

Amikor egy bálon női ruhában jelent meg, Görgey mint kémet le-
tartóztatta, s agyon akarta lövetni. Kossuth Lajos közbelépésére bo-
csátották szabadon a vitéz főhadnagyot.

A visszavonulás során Mária főhadnagy házasságot kötött Dorozs-
mán Jónák József tüzér őrnaggyal. Öt nappal a világosi fegyverletétel 
után, 1849. augusztus 18-án Máriát férjével együtt elfogták és Arad 
várába vitték. Mária a várbörtönben szülte meg gyermekét, férjének 
csak egy alkalommal engedték meg, hogy meglátogassa gyermekét és 
feleségét. Mária hat hónapig raboskodott az aradi várban. 1850-ben 
Horvátországba internálták, ahonnan sikerült Győrbe mennie nővé-
réhez, s itt élt 1892-ben bekövetkezett haláláig.

Özvegysége után nagy nyomorban nevelte kisfiát. Második férje, 
Pasch Gyula festő mentette meg őket a teljes nyomortól. Mária élete 
nem úgy alakult, ahogyan megillette volna. Halálakor Jókai Mór nek-
rológja búcsúztatta. Emlékiratait a „Hadtörténeti Közlemények” adta 
ki 1935-ben. Huszka Jenő Máriáról mintázta meg a Mária főhadnagy 
című operettjének hősnőjét 1942-ben.

(folytatjuk)
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Jéki László

Darwinizmus 
vagy intelligens tervezés?

Ha a pusztában egy órát találunk, ak-
kor elkerülhetetlenül arra kell követ-
keztetnünk, hogy volt egy készítője, aki 
valahol, valamikor megtervezte és lét-
rehozta. Ezzel, William Paley 1800-ban 
megfogalmazott gondolatmenetével in-
dítja tanulmányát Nicholas Humphrey*. 
Az élőlények esetében a természetes 
kiválasztódás vak folyamatával min-
den megmagyarázható, nincs szükség 
tervező feltételezésére. A természetes 
szelekció a jó terv megfelelője és már 
nem csak az élőlények világában. Eljön 
az idő, amikor egy a pusztában talált 
összetett tárgyról kiderül, hogy nem volt 
készítője, hanem egy genetikai algorit-
mus „növesztette”. 

Tegyük fel, hogy olyan tárgyat talá-
lunk a pusztában, amely nem a normál 
fizikai jelenségek világába tartozik, va-
lami olyan, amit lehetetlen megcsinálni. 
Elkerülhetetlenül egy természetfölötti 
erőkkel rendelkező intelligens terve-
zőre kell gondolnunk. A biológia már 
eljutott addig, hogy minden esetben 
látjuk, hogyan működik az élő gépe-
zet. A tudattal, különösen az érzékekből 
eredő tudatossággal kétségtelenül más 
a helyzet. A tudat problémája régóta 
foglalkoztatja a legjobb filozófusokat 
és természettudósokat. 

Sok kortárs filozófus szerint, ha nem 
tudnánk, hogy a tudat létezik, akkor tel-
jesen felesleges lenne feltalálni. A fizikai 
világban, az emberi vagy állati visel-
kedésben semmi sem mutat egy ilyen 
dolog létezésére. A tudatot nem tudjuk 
létrehozni. Adódik a következtetés: tu-
datunk természetfölötti módon szüle-
tett, egy természetfölötti lény hozta létre 
szuperintelligens tervezéssel. tapaszta-
latból tudjuk, hogy a tudatnak különös, 
nem evilági tulajdonságai vannak, evilá-
gi anyagokból viszont nem tudunk nem 
evilági dolgot létrehozni. Az emberi test, 
az agy anyagai evilágiak, a tudatot tehát 
külön hozták létre és ültették belénk. Az 
érvelés figyelemreméltó, a tudat problé-
mája lehet a darwinizmus Achilles-sar-
ka, az intelligens tervezést vallók szá-
mára ez lehet a bizonyíték arra, hogy az 
emberi lények kifejlődését nem csak a 
természetes szelekció alakította.

Lehetséges ellenérv, hogy a tudatunk 
mégiscsak evilági. Mások szerint vi-
szont lehet, hogy nem vagyunk telje-
sen anyagi lények. A szerző szerint a 
tudat a természetes szelekció során ki-
alakult biológiai adaptáció. Radikális 
lépésekből álló gondolatmenettel érvel 
álláspontja mellett. El kell fogadnunk a 
tényt, hogy a tudat, ahogy megtapasz-
taljuk, valójában nem olyan elképesztő 
és titokzatos, mint amilyennek látszik. 
ha nem lennénk tudatosak, akkor a tu-
dat minden elképzelhetőn túli valami 
lenne. Kiindulási feltevésül fogadjuk 
el, hogy tudatunk illúzió. Ha a fizikai 
világban semmi sem mutatja a tudat 
jellemzőit, akkor a tudat nem létezhet 
dologként a fizikai világban. Tudatos 
lényként valós tapasztalatunk, hogy lé-
tezik valami az eszünkben, amire nem 
alkalmazhatók a fizikai világ szabályai. 
ez minden, valaminek a tapasztalása. 
Nem ez az egyetlen eset, amikor nem 
fizikailag létező dolgot észlelünk, ilye-
nek a szellemek, az optikai illúziók. Az 
illúziók az ítéletalkotás véletlen hibái, 
amikor környezeti információkat olyan 
szabályok alapján dolgozunk fel, ame-
lyek az adott feltételek között nem áll-
nak fenn. A tudatot is tekinthetjük vé-
letlen hibának? A tudaton gondolkozva 
csodálatosan rejtélyes jellemzői döb-
bentenek meg, talán éppen ez a tulaj-
donság a tudat szerepe az életben. ha 
ez igaz, akkor a tudat nem véletlenül 
bír ezekkel a tulajdonságokkal, hanem 
a természetes szelekció alakította úgy, 
hogy benyomásunk legyen ezekről a 
tulajdonságokról. 

Ha a tudatnak valóban az a szerepe, 
hogy elképzelhetetlen tulajdonságokat 
jelenítsen meg, akkor már könnyebb a 
hagyományos módon megmagyarázni. 
A természetes szelekció olyan mentális 
jelenséget hozott létre, amelynek az a 
feladata, hogy saját magáról nem evi-
lági, paradox, logikátlan benyomást ad-
jon. A szelekció úgy alakíthatta mentális 
képességeinket, hogy a rejtélyes tapasz-
talatnak grandiózus értelmezést adjon. 
Egy egyszerű paradoxont isteni jelnek 
tekintünk, a rövid idejű tudatosságból 
megszületik a halhatatlan lélek.

A darwinizmus alaptétele szerint a ter-
mészetes szelekció olyan tulajdonságo-
kat választ ki, amelyek a sikeresebb faj-
fenntartáshoz vezetnek. Tudatosságunk 
hogyan hoz biológiai jószerencsét? A 
válaszadáshoz meg kell vizsgálnunk, 
hogy a tudat varázslatosan gazdag tu-
lajdonságai ténylegesen mit tesznek 
velünk, hogyan változtatják meg − ha 
egyáltalán megváltoztatják − az emberi 
életet. Mit számít a tudat? Mi hiányoz-
na, ha nem lenne?

A tudatnak köszönhetően ébredünk 
rá önmagunkra. Önmagunk tudata a 
szellemi létezés külön univerzumában 
létezik. Bízunk és érdekeltek vagyunk 
saját túlélésünkben. Érdekeltté válunk 
a jövőben, a halhatatlanságban. Ez visz-
szahat biológiai állapotunkra. Nyilván 
törődünk azzal, hogy jó legyen a kon-
díciónk, egészségünk. Van áttételesebb 
hatás is. Emberi önmagunkat megőr-
zésre érdemes, nagyon különleges va-
laminek tartjuk, ez bátorságot ad, nagy 
célokat tűzünk ki magunk és gyerme-
keink elé. 

Az érvelés ezzel véget is érhetne, de 
a szerző az intelligens tervezés kapcsán 
még egy gondolatot felvet. Ha való-
ban hiszünk abban, hogy életünk egy 
jótékony teremtőnek köszönhető, aki 
szándékosan úgy rendezte el az általa 
teremtett világot, hogy abban emberi 
lények is legyenek, akkor ez arra bá-
toríthat és arra kell bátorítson minket, 
hogy teremtőnk tervének megfelelően 
éljünk. A különleges teremtésben való 
hit minden bizonnyal arra bátorítja a 
hívőket, hogy biológiailag megfelelő 
életet éljenek. Tehát a tudatot pontosan 
azért választhatta ki az evolúció során 
a természetes szelekció, hogy erősítse 
bennünk a hitet: nem természetes kivá-
lasztódás eredményei vagyunk. 

* Humphrey, Nicholas: Conscious-
ness the Achilles heel of Darwinism? 
Thank God, not quite, in „Intelligent 
Thought: Science versus the Intelli-
gent Design Movement”, ed. John 
Brockman, pp. 50-64, New york, 
Vintage, 2006.
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Ázsiáról és a végtelenségről – 2.
Könyvheti beszélgetés Sári Lászlóval

a beszéd és az írás minden egészséges 
felnőtt számára automatizált vagy félig 
automatizált nyelvi tevékenység. Mégis 
gyakran előfordul a téves kapcsolás, ame-
lyet a beszélt nyelvben ritkán, az írottban 
könnyebben tudunk helyesbíteni a tudatos 
ellenőrzés során.

Egy tárgyalás nem járt a kívánt ered-
ménnyel, a vitatott kérdésben nem sikerült 
egyetérteni. Ezt a tényt így hozta az erre 
illetékes a sajtó tudomására: „Harmad-
szor se tudtunk közös dűlőre jutni.” – Ez a 
hibázásnak az a gyakori esete, amikor az 
állandó szókapcsolatok – itt a szólások – 
közül kettő is egyszerre kerül a nyelvünk-
re. Ilyenkor szólásvegyülésről beszélünk. 
Tudniillik jutni dűlőre is lehet meg közös 
nevezőre is. Nyilván mindkettő átvitt érte-
lemben, képesen használatos. – A sikeres 
versenyzőről, aki a tájékozódó futásban 

Magyarul – magyarán
Téves kapcsolás

jeleskedett, dicsekedett el az edzője így: 
„A versenyző úgy ismeri a terepet, mint a 
kisujját.” – Az ismeret nyilván tágabb körű, 
mint a kisujja. Inkább a tenyér való ide. De 
van, amikor a tudás, az ismeret a kisujjában 
van valakinek, s abból könnyedén rázza ki. 
– Egy kiadós, finom étel elfogyasztása után 
a vendégek így fejezték ki elismerésüket: 
„Mind az öt ujjunkat megnyaltuk utána.” 
– Eszerint fél kézzel ettek, a másik ötöt 
nem részesítették az asztali örömökben. A 
többség ugyanis mind a tíz ujját használja. 
– Betegségéből felépült ember dicsekvése: 
„A közérzetem jó lett, egy csomó ideig nem 
voltam beteg.” Időtartam megjelölésére a 
csomó mint mérték számomra szokatlan. 
– Neves politikust így méltatott a riporter: 
„A  nemzeti stratégia szülőatyjaként is-
merik.” Nem mindenáron a logikát kérem 
számon, azaz a szülő és az atya eredeti je-

lentését. A kettő nehezen fér meg egymás 
mellett. Csak a szülők többes számában. 
Igaz, hogy manapság sok minden születik: 
döntés, határozat, ítélet, győzelem stb. Ak-
kor egy ügyes politikus miért ne szülhetne 
nemzeti stratégiát. – Valaki így panaszko-
dott: „A késedelmet is a fejünkre vetették.” 
Amint látjuk, igen gyakori a testrészek 
nevének fölcserélése. A fejnél maradva: 
sokkal inkább a fejünkre olvassák vagy a 
fejünkhöz vágják.

Nem merném egyértelműen hibásnak 
minősíteni ezt a szövegösszefüggésből ki-
emelt mondatot, amelyet egy nyelvápoló 
kifogásolt: „Minden intézményben talajt 
kell fogni.” Lehet, hogy a szerzője azt az 
emelkedett gondolatot fogalmazta meg 
újszerűen, hogy: Minden munkahelyen 
gyökeret kell ereszteni, meg kell gyöke-
resedni.

Az idei ünnepi könyvhéten az Ale-
xandra Kiadó Alexandra Könyvtérré 
változtatta Pécs főterét, a Széchenyi 
teret június 7−16-ig. Sári László tibe-
tológussal Komlós Attila beszélgetett 
A Himalája arca – Ázsiáról és a végte-
lenségről című kötetéről és egyebekről. 
(A beszélgetés 1. része a júliusi számunk-
ban olvasható, valamint az interneten: 
www.hetedhethatar.hu)

− A keleti kultúra még megvan, nem 
úgy, mint például a dél-amerikai civili-
záció, amit szintén mi, európaiak tüntet-
tünk el, hivatkozva mindenféle érdekekre: 
vallásra, kereszténységre. A buddhizmus, 
illetve a kereszténység közötti különbsé-
gek és hasonlóságok kérdése is felmerül. 
Tibetben, Nepálban számos kolostorral 
találkozhatunk. Személyesen is volt al-
kalma betekintést nyerni az ottani életbe. 
Erről a könyvben is olvashatunk. Mi volt 
az, ami a leginkább megérintette ezeknek 
a kolostoroknak a felkeresésekor?

Amikor az ember ezzel a kultúrával, 
vagy a Kelet régi kultúráival találko-
zik, akkor előbb-utóbb észreveszi, hogy 

van az igazság-
nak, vagy a való-
ságnak egy több 
érvényű, egy-
idejű létezése. 
Egyszerűbben: 
minden és min-
dennek az ellen-
kezője is igaz. 
és így is élnek. 
Ettől az ember 
olyan hihetetle-
nül felszabadult, 

tényleg mindent szabad csinálni, persze 
az eszük legyen a helyén, és a helyén is 
van. A világlátásuk – akár a buddhista 
világlátás, akár ázsia más vallásainak, 
vagy bölcseleti rendszereinek a normái 
– szerint élnek. Ezt a józanságot, hogy 
mit szabad, mit nem, mert innentől már 
kilengés és valami nagy baj lesz belő-
le, arra felé is ki lehet lengeni: például a 
buddhizmus azt mondja, hogy ne nagyon 
szeress. Tehát erre felé, pozitív irányba se 
lengj ki nagyon szenvedélyesen. Mert ak-
kor elveszted az eszedet, és ragaszkodsz 

valamihez, amiről nem is tudod, hogy mi-
csoda. Mert mire meglátod, megpróbálod 
megragadni, megpróbálod megismerni 
és kialakítod vele a viszonyodat, bármi 
is legyen az a világon, addigra az meg-
változik. És te már nem tudod, hogy mi-
vel alakítottad ki a viszonyt. ráadásul te 
magad is közben megváltoztál. Vigyázz 
nagyon a szenvedélyekkel, a pozitív szen-
vedélyekkel, a szeretettel, és a negatívval, 
a gyűlölettel, mert nem tudod, hogy kit 
utálsz vagy kit szeretsz, és addigra már 
te sem vagy egészen az. E között a kettő 
között viszont bármit csinálhatsz, akkor 
nem szúrhatod el az életedet, és minden 
teljesen rendben lesz. Ezen belül óriási 
a skála, és óriási a szabadság. Tulajdon-
képpen ezt látja meg az ember, amikor 
kezdi fürkészni, és kezdi kapiskálni a vá-
laszt, hogy miért élnek ezek az emberek 
úgy, ahogy élnek. Azért, mert így látják 
a világot. és tényleg csak ez az egyetlen 
szabály létezik, hogy túl nagy kilengés, 
túl nagy szabálytalanság ne történjen az 
életben, azon belül bármi történhet. És 

(folytatás a 23. oldalon)

Rónai Béla
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nem kell számon kérni senkin, ha esetleg 
fordul a dolog. Hiszen hát tudjuk, hogy 
minden változó: az érzéseink, a meglátá-
sunk, olykor a gondolataink, a következ-
tetéseink, az anyagi világ is, ezt tudjuk a 
nyugati kultúrából is. Nem teszünk egy-
másnak szemrehányást, ha nem vagyunk 
egészen következetesek, ha nem vagyunk 
szilárdak, tehát nincs állandóság az élet-
ben. A nyugati kultúrában az az erény, 
hogy „Fiam, döntsd el: vagy így, vagy 
úgy!” És akkor ahhoz képest következe-
tesen, állhatatosan, akár erőszakosan is, 
de mindig keményen, mert csak az állan-
dóság, a föl nem adás, a szilárdság vezet 
célra, és ez a jellemes, erényes viselkedés. 
Ott nem! És nem azért változik valakinek 
a véleménye olykor, mert tegnap jelle-
mesnek tűnt, de ma már egy jellemtelen, 
ócska alak, mondjuk, mert nem tudom, mi 
történt vele. Szó sincs róla! Kicsit így lát-
ja, kicsit úgy látja, de mindig felvillantja, 
ugyanakkor lehet, hogy annak éppen az 
ellenkezője igaz ám, amit én most hiszek 
vagy vélek a világról. És ez nagy szabad-
ságot ad. Tulajdonképpen a végtelenség-
be tágítja a gondolkodás lehetőségét, a 
világgal való érzelmi kapcsolódásaink 
lehetőségeit. És ezt a fajta végtelenséget 
villantja fel a táj is.

− Egy konkrét példa jut erről eszembe, 
amit a könyvben olvastam: amikor egy 
akváriumban különböző halak úsztak, egy 
piros színű és sok kék színű. Megkérdez-
ték a nyugati civilizáció emberét, kisgye-
rekekről volt szó, amerikaiakról; illetve 
megkérdezték az ázsiai kultúra képvise-
lőit, hogy mit látnak az akváriumban. Az 
amerikai kisfiú azt mondta, hogy látott egy 
piros halat meg sok kék halat. Az ázsiai 
kisfiú pedig szépen részletesen, összefüg-
gésében leírta azt, hogy mit lát: vannak 
növények, kövek az akváriumban, úsznak 
benne halak. Nem aszerint döntött, amire 
talán kódolva van a nyugati ember gon-
dolkodása: a lényegre, egy adott tárgyra 
figyeljen oda, és ne komplex összefüggé-
sében, egészében, rendszerben szemlélje a 
dolgokat. Talán ez is a siker egyik titka le-
het, a keleti kultúra, a keleti gondolkodás 
több ezer éves fennmaradásának indoka: 
hogy komplexen, összefüggéseiben nézik 
a rendszert, és nem egy adott pontra vo-
natkoztatva, hanem figyelembe véve, hogy 
minden állandóan változik.

Pontosan így van, ez a lényeg. ha ezek-
kel a változásokkal konfliktusosan talál-
kozunk, akkor sérülünk. Ha együtt vál-
tozunk a változásokkal, hajlékonyak va-
gyunk, amit könnyen nevezhet a konok, 
következetes, állhatatos, szilárd nyugati 
ember következetlenségnek, vagy akár 
jellemtelenségnek is, vagy bizonyos er-

kölcsi hiányosságnak, 
az itt nem azt jelenti. Azt 
jelenti, hogy bizony lá-
tom a dolgok színét és 
visszáját is. És a dolgok 
így együtt érvényesek. 
Lehet, hogy egyik pilla-
natban akkor van igazam, 
ha ezt állítom, de ha egy 
picit sem kételkedem, és 
olykor nem hiszem az 
ellenkezőjét annak, amit 
még tegnap mondtam, 
tulajdonképpen akkor 
vagyok tisztességtelen. 
Mert lássuk be, hogy nem 
vagyunk olyan okosak, 
mint amilyennek hisszük magunkat itt, a 
nyugati világban. És bevallani, hogy ajjaj, 
itt én is mindig elakadok, mert hol így van, 
hol úgy van, nagy szomorúság ez nekem 
is. Mert szeretném tisztán, egyértelműen 
látni, hogy milyen is a világ, milyen is egy 
ember. Szeressem, ne szeressem, tényleg 
utáljam-e annyira, mint amennyire utá-
lom? Vagy egy szörnyű alak vagyok, aki 
valójában egy rendes ember, csak dolgozik 
bennem az ördög? Jó lenne egyértelműen 
tudni mindent, de nem tudunk. És valójá-
ban ezt vallja be a keleti ember akkor, ami-
kor ezt a logikai egyidejű többérvényűsé-
get választja vezérlőjéül, és ezért van az, 
hogy egyszerre minden, és mindennek az 
ellenkezője is igaz abban a világban.

Ennek a könyvnek az első írása, a Hi-
malája arca az egy nagy utazás, és mese, 
mese, mese. A Himalája isteni és emberi, 
égi és földi hősei jelennek meg, és tulaj-
donképpen úgy viselkednek, ahogy egy 
ilyen több értékű logikai rendszerben kell 
viselkedniük. A második írásban, az Ázsi-
áról és a végtelenségről címűből pedig 
megértjük ennek filozófiáját. Azt hiszem, 
egyszerűbben írtam meg, mint ahogy most 
elmondtam. aki elolvassa, reményeim 
szerint megérti, hogy kell élni, hogy kell 
halni ahhoz, hogy ne legyen fájdalmas, ne 
legyen nehéz, ne legyen méltatlan. Hogy 
az ember kihúzott derékkal, emelt fővel 
és jól éljen, jóban legyen a világgal, és 
jóban legyen a halállal. Ez az, ami nincs 
meg már a nyugati civilizációban. Tény-
leg szorongunk, eltévedünk, bajunk van az 
élettel is, a halállal még több. Ezért kell 
nekünk Ázsia, mert megtanít arra, hogy 
ők hogy csinálták ezt. Ehhez nem kell 
semmi trükk. Nem kell kivonulni, és nem 
kell otthagyni, és valami régi keleti módra, 
beöltözve, minden marhaságot csinálni. 
Nem kell. Szépen itt maradhatunk, élhet-
jük a hétköznapjainkat. De kicsit jobban 
fogjuk csinálni, kicsit nyugodtabban, ha 
Keletnek ezeket a gondolatait megismer-
jük és alkalmazzuk az életünkben. Tehát 

tényleg nagyon jó kis csillapító szer, de 
meg kell érte dolgozni. Nem lehet csak be-
szaladni a gyógyszertárba, és bevenni, ez 
munka, de hosszasan hatékony. És tényleg 
nincs más forrás. Nem tudnak mit csinálni 
a nyugati pszichológusok sem a mi szo-
rongásainkkal. A pszichológia ötven éve 
forgolódik maga körül, és nincs egyetlen 
új elgondolása sem. De nem is szorul rá 
sajnos, hogy legyen, mert olyan nagy már 
itt a baj, hogy akkor is megvesszük a hü-
lyeséget tőlük, mert még mindig bennük 
látjuk a megoldást. Nem merjük magunk 
kézbe venni a saját dolgainkat. Egyre több 
a pszichológus, és mégse kevesebb a szo-
rongó, a beteg, a panaszos, hanem az is 
egyre több. Hát akkor hogy van? Csak úgy 
van, hogy ez a fajta pszichológia nem ha-
tékony. De mégis odamegyünk kényszere-
sen, mert hova menjünk? És ezek megint 
átvernek minket, megint eladják a régi 
és haszontalan dolgaikat, ahelyett, hogy 
maga a tudomány, akár a lélektan tudomá-
nya is visszanyúlna Keleten a régi forrá-
sokhoz, és megnézné, hogy érezték ezek 
magukat ötezer évig nagyon jól. Milyen 
technikákkal, milyen elgondolásokkal 
léteztek a világban, milyen életvezetési 
gyakorlatot vittek, mik ezeknek a részle-
tei? Ha ezeket megnéznék, akkor nagyon 
jól tudnák alkalmazni a tudományban, a 
gyakorlatukban is, nemcsak az elméletük-
ben, és tényleg hatékonyabbak lennének. 
Na de az munka! A nyugati ember pedig 
a szellemi munkától rettenetesen idegen-
kedik. Valamit gyorsan, pillanatok alatt 
előállítani, eladni, a dohányt bezsebelni, 
és újabb célok felé törni. Ami többnyire 
az, hogy ugyanazt a vackot előállítani, 
még többet eladni. Hogy újragondoljon 
valamit és újraalkosson valamit, az elme 
bizony nagy erőfeszítésével, arra ma már 
nincs türelme sem, és talán nem is alkal-
mas. Félek, hogy így van. Mert különben 
kellene, hogy legalább a tisztesség ráve-
gye, a jó szándék rávegye.

(folytatjuk)

(folytatás a 22. oldalról)

Jobbról Sári László, balról Komlós Attila
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Fejezetek Pécs, Baranya 
történetéből 1848-ban – 5. rész

Dr. Vargha Dezső*

A védelem megszervezésére tett 
kísérletek Jelačić támadása után

Batthyány Lajos miniszterelnök is szük-
ségét érezte, hogy a Duna és a Dráva közti 
törvényhatóságoknak külön rendelkezést 
küldjön a mozgósításra, a népfelkelést 
azonban csak általánosságban határozta 
meg. Ennél lépett tovább szeptember 13-i 
fölhívásában, amelyben általános népfel-
kelésre szólított föl. Az országgyűlés radi-
kális szellemű követei, Madarász Lászlóval 
az élen azonban nem elégedtek meg ezzel. 
Egyrészt tartottak a miniszterelnök önhatal-
mú intézkedéseitől, másrészt pedig a helyi 
szervezési-vezetési hiányosságokat rótták 
föl. A helyi közigazgatási, katonai veze-
tők tétlensége adott okot erre a félelemre, 
Baranyában például magának Batthyány 
Kázmérnak kellett kézbe venni erélyesen 
az ügyek intézését, a szervezés előrehala-
dása érdekében. 

Szeptember 16-án jelentette a miniszter-
elnöknek: „…a felhívást megelőzőleg is, az 
első tudósításra, hogy az ellenség a Dráván 
átkelt, intézkedtem, minek következtében 
ezen általányos népfelkelés Baranyában 
mindenütt rendeztetik…félig rendezett 
Nemzetőri Önkényteseinkkel, mintegy 
800 emberrel egy zászlóalj szolgálatban 
álló nemzetőrrel, s a kiállandó általányos 
felkeléssel, Baranya határit el nem hagy-
va, résen állok az ellenség elfogadására. 
Mindez azonban nem elég erős fegyveres 
nép egy nagyobb számos rendes hadinép 
ellenében.”

Közben, szeptember 12-én Baranya vár-
megye arra kérte Pécs szabad királyi város 
törvényhatóságát, hogy az általa fölszerelt 
nemzetőröket küldje ki a Dráva-vonal vé-
delmére, és ugyanezen a napon indult el 
haza az ott állomásozó veszprémi nemzet-
őrség második csoportja leváltásuk után. 
Ez szervezetlenségre utal, amely megerő-
sítette azt a tényt, hogy sajnos a már emlí-
tett rossz szervezés, továbbá az ellenséges 
propaganda, a megfelelő fölkészítettségű 
tisztek hiánya, a fölszerelés, a fegyelem 
és a kiképzés gyengesége a nemzetőrséget 
katonai érték szempontjából elhanyagolha-
tóvá minősítette le!

Egy nappal később Pécs városa általá-
nos fölkelést hirdetett, amely azt jelentette 
a gyakorlatban, hogy minden városi pol-
gár köteles volt fuvarozással és más egyéb, 
éppen szükséges munkákkal a város vé-

delmére sietni. Kopcsányi József belügy-
miniszteri biztos jelentést küldött 14-én 
a miniszterének, amelyben megerősítette 
a néplázadás híreit. Ekkor hívta föl gróf 
Batthyány Kázmér is Pécs város törvény-
hatóságát, hogy a városban alakítsanak 
nemzetőrséget, és fogjanak össze a vár-
megyei nemzetőrséggel annak érdekében, 
hogy elindulhassanak Siklósra, majd onnan 
tovább a dráva vidékére az akkor már oda 
érő Jelačić – csapatok ellen.  

Gróf Batthyány Kázmér fölhívása
 
A fölhívás pontos szövege ez volt: 

„Tisztelt városi közönség! Fájdalom, alig 
szükséges jelen megkeresésem indoklá-
sára Önöknek bizonygatni, hogy a haza 
veszélyben van! Ennek megmentése min-
den egyesnek, minden törvényhatóságnak 
legfőbb kötelessége, íly életkérdésnél kis-
szerű formaságokon felül kell emelked-
ni, kivált midőn a vész saját házunk kü-
szöbén áll, itt nem lehet időzni, míg saját 
tűzhelyeink szétdúlatnak, házi isteneink 
elraboltatnak.

Az ellenség, a pártütő horvátok megyénk 
szélén állanak, nincsen perc, melly betöré-
sektől biztosítana, védenünk kell magun-
kat ahogy lehet, – rendelést tettem, misze-
rint a Baranya megyei önkéntes nemzet-
őrsereg zászlóaljban alakulva rendes ve-
zénylet alatt megyehatár szélére a Dráva 
mentén úgy mint lehet felfegyvereztessék, 
kiállíttassék, szükség esetében ezeket álta-
lányos népfelkelés gyámolítani fogja.

Az eként alakult véderő növesztésére 
s megszilárdítására igen üdvös, igen cél-
szerű lenne, ha a tisztelt városi közönség 
úgy intézkednék, hogy saját önkénytes 
nemzetőri századba alakulva, saját tiszt-
jeik vezénylete alatt a megyei önkénytes 
zászlóaljhoz magukat csatolván, minthogy 
máris igen czélszerűen felruházva, fegy-
verezve, gyakorolva vannak, eképp ennek 
magvát képezvén, ezzel együtt rögtön Sik-
lósra s a Dráva mellékére indíttassanak, 
élelmezésükre álladalmi költségen ugyan 
azon gondoskodás lészen, mi a megyei 
seregre.

Ha ezen intézkedésre a tisztelt közönség-
nek nincs is különös meghatalmazása, ne 
kételkedjék, hogy mind azon lépés, melly 
a haza megmentésére irányoztatik, utólago-
san jóvá ne hagyattassék ott, hol a jelszó: a 
haza mindenek felett!”         

Elégtelen intézkedések

Ugyanekkor érezte szükségét a vármegyei 
közgyűlés annak, hogy az ellenség propa-
gandája ellenében az ottani németajkúaknak 
megrendelje az „Ofner Pester Zeitung”-ot. 
Pécsről 16-án a mozgósítás hatására száz 
önkéntest Siklósra vezényeltek, hogy meg-
segítse az ottani nemzetőröket. A veszély 
komolyságára volt jellemző az a tény, hogy 
17-én Pécs városa fegyverbe szólította a la-
kosságot a pártütő Jelačić ellen, és Szalay 
László, a „Hunyadi” szabadcsapat parancs-
noka Bajára érkezett, és ezzel egy időben 
erősítést kért a hadügyminisztertől, hogy az 
akkor már Baranyába nyomult két zászlóalj 
szerb katonaság ellen föl tudjon vonulni.

Az is igaz volt viszont, hogy gróf Batthy-
ány Kázmér erőfeszítései – mint oly gyakran 
–, most sem érték el a kívánt hatást. Sokan 
a városi polgárságból inkább a saját vagyo-
nuk mentésével voltak elfoglalva, és a hadi 
helyzet változásával tartózkodni kívántak 
minden olyan kísérlettől, amely a túlerőben 
lévő ellenség haragját vonta volna maga 
után. Segélykérő leveleik mellett az újonco-
zás nehéz előrehaladását az esős idővel és az 
ellenséges propaganda hatékonyságával ma-
gyarázták, emígyen: „…miután azonban egy 
ember s ennek határt nem esmerő pártja rontá 
meg nálunk leginkább, a törvény és hatóság 
iránti engedelmességet, oly nehézségekkel 
küzdeni kéntelenítettünk, miszerént csak a 
jobb remény tarthat meg bennünket, melyet 
egyedül a kormány támogatásától várunk…, 
ellent nem állhatunk, katonaságunk nincs, 
pusztán állunk, mintha rólunk gondoskodni 
sem kellenék, holott a végső veszélybe csak 
mi vagyunk, és talán előbb pusztíttatunk el, 
mint ezen levél Budán elolvastatik.” Az el-
lenséges agitációról pedig így keseregtek: 
„Jelačić nevével aláírt nyilatkozatok s buj-
togató elferdítéssel s hazugsággal tele proc-
lamátiók hintetnek szét a nép között.”      

A hadi helyzet komolyságát konstatál-
va a központi kormányzat Csányi Lász-
lót fölváltandó, gróf Batthyány Kázmért a 
délvidék kormánybiztosává nevezte ki, és 
az erről szóló távirat 18-án érkezett meg a 
vármegye székhelyére, aki egy nap múlva 
arra sürgette a miniszterelnököt, hogy ren-
delje vissza a Bácskába vezényelt baranyai 
nemzetőrséget.

 
* A Pécsi Városszépítő és Városvédő 

Egyesület szakosztályvezetője
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Bányai Tamás (Észak- Karolina)

Jegyzetek − 6.
Nem árt vigyázni

Az ember igenis álljon a sarkára, ha 
megbántják vagy megsértik, ne legyen 
mamlasz, ne hagyja magát. Persze akad-
nak esetek, amikor jobb nyelni, mint 
köpni. Régen ugyebár azt mondották, ne 
vitatkozzunk a borbéllyal, amikor borot-
va van a kezében. Ma már a férfiak ritkán 
borotváltatják magukat, s feltehetőleg 
öncsonkításra sem vállalkoznak. De nem 
csak a borbély, mások kezében is lehet 
veszélyes, bosszúállásra alkalmas esz-
köz. Az angol fogászok szövetsége ja-
nuárban vétkesnek talált egy fogorvost, 
aki visszaélt páciense kiszolgáltatott 
helyzetével. A páciens ugyanis bírálni 
merészelte a fogorvos korábban végzett 
munkáját, mire a bírálaton feldühödött 
fogász fogta magát, és egy „na majd 
én megtanítalak” felkiáltás kíséretében 
minden érzéstelenítés nélkül kihúzta a 
panaszkodó páciens két ép fogát. Nem 
tudom, hogy a szóban forgó fogász mi-
lyen megrovást vagy büntetést kapott a 
fogorvosok szövetségétől, de bizonyos-
ra vehető, hogy az esetet nem ússza meg 
sem szárazon, sem olcsón.

Valószínűleg jobban jár az a román 
sebész, aki úgyszintén munkaeszközét 
használta fel sérelmei elégtételére. A 
United Press nemzetközi hírügynökség 
a Bukarestben megjelenő, angol nyel-
vű Sunday Telegramra hivatkozva azt 
kürtölte világgá, hogy dr. Naum Ciomu 
sebészorvos feldühödve egy − ráadásul 
saját maga által elkövetett − műhibán, 
mérgében levágta a műtőasztalán fekvő 
betegének péniszét. Dr. Ciomu sajnál-
kozva ismerte el bűnösségét, ám ezzel 
nem tudta kielégíteni sértett páciensét, 
aki most perli a sebészt százkilencven-
ezer dollárnak megfelelő összegű kár-
térítésre. a román orvosi kamara sokall-
ja a kártérítési igényt, mondván, hogy 
az, ha nem is teljesen megalapozatlan, 
de mindenféleképpen eltúlzott. A sze-
rencsétlenül járt páciens feleségét tud-
tommal senki sem kérdezte meg, holott 
minden bizonnyal ő tudná egyedül meg-
mondani, mennyire jogos vagy jogtalan 
a kártérítési igény. 

Mert lehet, hogy őt érte a nagyobb ká-
rosodás.

Buligenerátor

Mivel a hamburger nem tartozik ked-
venc ételeim közé, így ritkán fordul elő 
az, ami a minap. Betévedtem egy Burger 
Kingbe. Az ízetlen húspogácsán rágódva 
tekintetem a falra tévedt, ahol különböző, 
formás keretekbe foglalt feliratok függtek. 
Ezek a tömör, és én szerintem frappáns 
feliratok arról tájékoztatták az olvasót, 
milyen jellemvonásokat fedezhet fel ma-
gában (ha ez eddig még nem sikerült) az, 
aki különösképpen kedvel bizonyos éte-
lízesítőket. Mint például a majonéz. Aki 
húspogácsáját majonézzel keni meg, ne-
tán még a sültszalonnát is azzal teszi fo-
gyaszthatóbbá, az igényes lélek, szereti a 
változatosságot, szereti a majonézt, talán 
még azt is szereti, ha hülyének nézik.

Nos, ezek közül a csillagjegyek álta-
lánosítására emlékeztető feliratok közül 
nekem az tetszett a legjobban, amely a 
mustárt kedvelő emberek jellemrajzát vá-
zolta fel karakán tömörséggel. 

Ekképp szól a tábla eredeti szövege:
You dream in vibrant color. Nothing 

gets you down. You are the life of the par-
ty, especially if that party has mustard.

A gyengébbek és az angolul kevésbé tudók 
számára ide írom a szöveg magyar változa-
tát is: Vibráló színekkel teli álmaid vannak. 
Semmi sem tud elkeseríteni. Te vagy a házi-
bulik éltető eleme, különösképpen akkor, ha 
azon a bulin mustárt is felszolgálnak.

S minthogy már kezdtem unni a változa-
tosságot nélkülöző, s mindinkább unalomba 
torkolló baráti összejöveteleket, elhatároz-
tam, kivételesen én rendezek egy házibulit. 
Olyan igazi mustárosat. Elhatározásomat 
tett követte, a házibulira sor került, s mond-
hatom szenzációsra sikeredett. Ha már nem 
is a jó zene, nem is a jó társaság, hanem a 
mustár visz életet egy partyba, akkor ezen 
már ne múljék. Kilószámra tukmáltam min-
denkire a legkülönfélébb mustárokat, ha 
kellett, ha nem. Erőfeszítésemnek hama-
rosan meg is lett az eredménye. 

Alig telt el fél óra, hatan máris össze-
fosták magukat. 

Használati utasítás

Olvastam valahol, hogy az általános 
iskolák felsős diákjainak órarendjében 

szeptembertől az olvasás is szerepel. 
A felmérések szerint ugyanis − idézet a 
cikkből: „a magyar lakosság 20−30 szá-
zaléka funkcionális analfabéta. Olvasni 
tud, de nem érti a szöveg összefüggéseit, 
jelentését, illetve mögöttes tartalmát. Sok 
magyarnak egy egyszerű használati uta-
sítás, egy szerződés vagy egy újságcikk 
értelmezése is nehézséget okoz.”

Anélkül, hogy felmenteném a funkcio-
nális analfabétákat, hadd szóljak néhány 
szót − védelmükben. Szerződésekre vagy 
újságcikkekre most nem térek ki, csak egy 
találomra kiragadott használati utasítást 
szemléltetek. Íme:

Páralecsapódás esetén a DVD-lejátszó 
nem megfelelően működik. Ilyenkor vegye 
ki a lemezt, és kapcsolja ki a készüléket. 
Húzza ki a készüléket, és hagyja állni 
két-három óráig! Ezalatt a DVD-leját-
szó megszokja a környezetet, és eltűnik 
a lecsapódás.

(Engedtessék meg egy hasonló jelle-
gű, háború esetén hasznosnak bizonyuló 
megjegyzés közbevetése: bombarobbanás 
után temessük be a gödröt, és eltűnik a 
becsapódás.)

Nos, Gábor barátom DVD-lejátszója 
nem működött megfelelően. Legalább-
is ő úgy vélte, mert valójában nem tudta 
pontosan megállapítani, hogyan is kéne 
megfelelően működnie annak a rohadt ké-
szüléknek. Zavaros volt a kép, arra nem 
is gondolt, hogy esetleg rossz a felvétel. 
A páralecsapódásra gyanakodott. Meg-
vizsgálta a mennyezetet, de beázásnak 
nyomát sem látta, a fölöttük lakó való-
színűleg leszokott a fürdésről. Valami 
páralecsapódás mégiscsak lehet, gon-
dolta, biztos tehát, ami biztos, kihúzta a 
készüléket. A folyosóra, ott mindig nagy 
a szárazság. Beállította a csörgőórát, csö-
römpöljön, ha letelt az előírt három óra, 
nehogy szegény DVD-lejátszó a kelleté-
nél tovább ácsorogjon. Három óra múl-
va kiment a folyosóra. Felettébb örült, 
hogy a páralecsapódás eltűnt, ám annak 
már kevésbé, hogy vele együtt vadonatúj 
DVD-lejátszójának is lába kelt.

Tanács a felsőtagozatos diákoknak: fel-
tételezhetőleg olvasni már tudnak, s hogy 
mégse legyenek funkcionális analfabéták, 
használják képzeletüket is. Egy kis fantá-
ziával sokra vihetik.
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A művészet összeköt
Benépesül a pécsi János utca. Sietős 

léptű emberek igyekeznek a Pannon Ma-
gyar Házba. Gyakran megfordulnak itt, 
hogy a határon túlról érkező magyar mű-
vészekkel, tudósokkal találkozzanak.

Ahogy most belépnek-belépünk az 
épületbe, szépséges faszobrok fogad-
nak minket: Balázs Balázs hímesházi 
művész alkotásai. Az ember szeretné 
megsimogatni őket. Olyanok, mintha így 
nőttek volna, a művész vésője nem tett 
erőszakot rajtuk, a fa természeti szép-
ségéhez, erezetéhez igazodva munkálta 
meg őket. Egyikük – a Kapcsolatok – jól 
mintázza a Ház legfontosabb célját: ösz-
szeköttetést teremteni az itthoniak és a 
határon túliak között. Kilépve a kert-
be, láthatjuk: a mediterrán hangulatot 
árasztó bokrok, virágok közé milyen 
harmonikusan illeszkednek Balázs Ba-
lázs szobrai. Különös történetet idéz az 
Erdélyi legenda című. Egy medvebarlan-
got látunk s magát a medvét, a barlang 
mélyén pedig egy fiatal lányt. Az erdélyi 
származású művész az édesapjától hal-
lott kosnai (Beszterce bányai) hiedel-
met így meséli: − Azt beszélték egy – a 
gyergyói havasokban eltűnt – gyermek-
lányról, hogy feldühödött medve rabolta 
el, mert kölykét lelőtték a vadászok. Az 
egész falu gyászolta a lányt, mígnem a 
lány családjának befogadott, törött szár-
nyú sasmadara – meggyógyulva – röp-
tével elvezette őket a barlanghoz, ahol 
megtalálták épségben medve-nevelte 
lányukat. Ez a rege ihlette a szobrot.

Ahogy ez az Erdélyből Baranyába ke-
rült művész alkotássá formálja gyerek-
kora élményeit, emlékeit, meséit – át-
adva nekünk szülőföldje üzenetét, úgy 
tette s teszi ezt megannyi más, a határon 
túlról hozzánk költözött vagy ma is ott 
élő művész grafikák, festmények, ke-

rámiák, fotók kiállításával,  népdalok, 
népzenei művek előadásával, magyar-
ságtudatunkat erősítő hagyományaink 
ismertetésével.

ezt az estét Márk Attila brassói mű-
vész szépíti meg bordalok előadásával. 
Bevezetőjében és az egyes művek között 
idéz Hamvas Béla A bor filozófiája című 
könyvéből. A saját maga hangszerelte 
bordalok költői alkotások megzenésíté-
sei – Paul Valery Az elveszett bor, Ady 
Szüret az Athos hegyen című művétől 
Babits Őszi pincézésén, József Attila Bo-
ros keserűségén át a ma élő erdélyi köl-
tő-borosgazda Csávossy György Idd a 
borod! és Falra írt nevek legendája című 
verséig. Márk Attila érett férfihangján 
– saját gitárkíséretével – úgy énekli eze-
ket a dalokat, hogy mi, akik hallgatjuk, 
átérezzük a költők gondolatait és e ne-
mes ital szellemiségét. Azt, amit Krúdy 
Gyula így fogalmazott Sárkányvér című 
művében: „Lelke van a bornak. A ma-
gyar borban mintha benne volna az egész 
história, az egész magyar jellem. A bor 
a tárogató hangjait ébreszti fel a lelkek 
mélyén. Arany színébe ha belenézünk, 
kuruc szablyák megcsillanását látjuk.” 
Felidéződhetnek emlékezetünkben a régi 
diákság bordalai, vidám szüreti mulatsá-
gok élményei. Koccintunk is az előadó 
és egymás egészségére.

Most is átérezhetjük, amit a Határon 
Túli Magyarságért Alapítvány és az 
EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődé-
si Egyesület) Pécs-Baranyai Körének 
többi rendezvényén is: együvé tartozunk, 
együtt gondolkodunk, hasonlóan érzünk 
határon innen és túl.

Ezt élhettük át a pécsi Várkonyi 
Könyvtárban megrendezett irodalmi 
esten is, ahol – ugyancsak az EMKE 
Baráti Kör meghívására – József Attila 
verseit énekelte gitárkíséretével Márk 
Attila. Nem a legismertebb és már má-
sok által is megzenésített, sokszor hal-
lott költeményeket dallamosította meg, 
hanem a csendes olvasgatásra, meditá-
cióra késztető műveket (Szomorúfűz, A 
fán a levél, Hangya, Megfáradt ember, 
Mikor az utcán…) – közelhozva a költő 
rejtettebb világát is.

Várjuk a szívmelengető további együtt-
léteket, hogy újra meg újra átélhessük: a 
művészet összeköt.

Nézegetem akvarellem,
olyan, mintha festő volnék.
Olvasgatom újabb versem,
olyan, mintha költő volnék.
A felhőket fényképezem,
olyan, mintha fotós volnék.
elmélázok életemen,
olyan, mintha művész volnék.
A tükörnél – szembe velem –,
olyan, mintha ember volnék.
tán tétova ember voltam,
ebbe-abba belefogtam –
minden olyan, semmi sem az.
De ha olyan – ez a vigasz –,
félig-meddig mégis igaz.

Versenyfutás
(kerti élmény)

egyik csiga murván mászik.
Puha fűben megy a másik,
talpa nem, csak szája vásik:
füvet majszol, lassan halad.
Életben vajh melyik marad?
Hát amelyik fűbe harap!

José Carreras Pécsett

2007. augusztus 
30-án, a Határta-
lan Zenei Feszti-
vál keretén belül 
a „Három Tenor” 
legfiatalabb sztár-
jának, José Carre-
rasnak a koncertje 

lesz az Expo Center Pécs Multifunk-
cionális Kiállítási és Rendezvény-
központ szabadtéri színpadán.

Az est vendégei között köszönt-
hetjük a fiatal Sabina Puertalos 
szopráncsillagot és a pécsi Pannon 
Filharmonikusok szimfonikus zene-
kart. a koncertnek a neves spanyol 
karmester, David Giménez lesz a di-
rigense.

Jegyeket a Ticket Express jegyérté-
kesítő iroda hálózatán keresztül lehet 
váltani, illetve a www.tex.hu -n.

Rónaky EditKocsis Tibor
Kvázi

− helyhatározó –
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Motesiky Árpád

Prágai anziksz – 2007 (IV.)
Dr. Szántó György Prága legforgalmasabb 

utcáján, a Legerován lévő lakásáról már tet-
tem említést írásaim előző fejezetében. Sem-
mi különös nem történt azóta, hacsak az nem, 
hogy márciusban, ott jártunkkor már teljesen 
összepakolta könyveit, bútorait, csak a leg-
szükségesebb eszközeit, a számítógépét, tisz-
tálkodási eszközeit hagyta szabadon. Azóta 
elköltözött új otthonába, de mint mondta: az 
Isten  hátamögé! Pedig nem egészen úgy van. 
Metróval négy megállóra van csupán a Vencel 
tértől, Prága szívétől. Egyébként mégiscsak tá-
volra került, mert a Legerová utcai lakásába a 
Vencel térről, a Nemzeti Múzeum mellett egy 
kis kapaszkodóval egy fás ligeten áthaladva, 
mondjuk tíz perc alatt haza tudott jutni, szépen 
gyalogszerrel…

Most azonban ott tartunk, hogy Mátyás fiam-
mal – nem első alkalommal – állunk a 27-es szá-
mú ódon, de patinás bérház előtti járdán. Miután 
becsöngetünk, kirepül a járdára egy kulcstartó, 
a benne lévő kulccsal nyitható a tölgyfakapu 
ajtaja. Aztán feljutunk az első emeletr, a lakás 
nyitott ajtajában vár bennünket a házigazda. A 
januárihoz képest teljesen, szemlátomást egész-
ségesebb állapotban találjuk. Amit az üdvözlő 
szavak után szóvá is teszek…

− Dehogy vagyok egészséges – legyint, majd 
befelé invitál.

Kérdően nézek körül, inkább kutatón, mert 
azt gondoltam, hogy Jiři Klapka már vár ben-
nünket. Gyuri bátyám szó nélkül is megérti gon-
dolataimat, és magyarázattal szolgál:

− Klapkát egy picit későbbre rendeltem ide, 
hogy nyugodtan szót válthassunk – mondja és 
a kezembe nyomja a Slovenské Dotiky (Szlo-
vák Érintések) című újság márciusi számát, 
amelyből a fotóról marcona tekintettel nézek 
önmagamra. Az írás címe V zajati pera a pier-
ka (A toll és a tollacska rabságában), magyarul 

nehezen magyarázható szójáték. A toll írói, új-
ságírói mivoltomra utal, a tollacska pedig arra, 
hogy a vadászt is a szenvedélyeim közé tarto-
zik. Vagyis a vadászatot is nagyon komolyan 
veszem és gyakorlom.

Miután elolvasom az írást, kérdően fordul 
hozzám:

− Nos, mit szólsz hozzá?
− Gyuri bátyám, egy picit magasan értékeled 

szerény pályafutásomat a tollforgatás mezején, 
de lassan már a fegyverforgatás iránti láz is kezd 
alábbhagyni – mondom szerényen.

− Te csak ne szerénykedj, az amit tettél, amit 
írtál, nyílt és világos, én az írásaid alapján ilyen-
nek látlak – mondja határozottan, miközben 
kiteszi az asztalra az általunk hozott cétényi 
borocskát.

Koccintunk, ízlelgetjük a szőlő nedűjét, és 
közben eszembe jut, hogy Gyuri bátyámmal 
még soha nem koccintottam, pedig nem teg-
nap ismertük meg egymást. A dolgok úgy ala-
kultak, hogy lett volna rá számtalan alkalom, 
de valamelyikünknek mindig – legtöbbször 
egészségügyi dolgok miatt – szünetelnie kellett 
a jó borocska, vagy a sör fogyasztásával. Má-
tyás nem törődik velünk, a szomszéd szobában 
helyet foglalt a számítógép mellett és üzenget 
verebélyi barátainak…

Mi pedig beszélgetünk, emlegetjük a régi po-
zsonyi időket, újságíró barátokat, sokan közülük 
már nem élnek. Szőke Jóska is – az Új Ifjúság 
volt főszerkesztője – nem sokára nyolcvanéves 
lesz, Major Ágoston (a Hét nyugalmazott fő-
szerkesztője) pedig már elmúlt nyolcvan. Az 
idő nem vár és nem kímél…

Beszélgetésünket az érkező vendég, Jiři Klap-
ka szakítja meg.

Szemrevaló, őszülő halántékú, szimpatikus 
ember. Mosolygós arcával az első pillanattól 
jó benyomást kelt bennem. Talán nem ilyen-
nek képzeltem el a nagy hadvezér rokonát, ta-
lán katonaembernek, de ő viszont tanár, énekes, 
zenész, egyszóval művész…

Eszembe jut  Nemeskéri-Kis Sándor 
(1884−1958) visszaemlékezése Klapka György-
ről, amikor Véglesre (Zólyomhoz közeli falu, 
a véglesi vár romokban áll) látogatott: „Ko-

márom hősi védője, akkor már nagyon öreg, 
szőrös arcú, kistermetű ember, akire végtelen 
tisztelettel tekintettünk. Gyerekfejjel kérdez-
tem tőle: Klapka bácsi, miért adta át a várat, ha 
nem bírták bevenni a németek? – Azért fiam, 
mert a háborút akkor már elveszítettük, és ha 
még egy évig is kitartottunk volna, az se vál-
toztat a dolgokon, csak sok jó magyar vér folyt 
volna hiába…”

Jiři Klapka figyelmesen hallgat, csak akkor 
tesz megjegyzést, amikor arról esik szó, hogy 
Klapka harmincezer embernek adott menleve-
let és ezzel megvédte őket Haynau börtönei-
től, esetleg kivégzései elől. Olyanok is kaptak 
menlevelet, akik soha nem voltak a várban, il-
letve a vár katonái, mint a nagy mesemondónk, 
Jókai Mór.

− Hány lakosa volt akkor Komáromnak? – 
kérdezi Jiři.

− Talán ötezer lehetett, nem tudom pontosan, 
de több biztosan nem. Ma úgy huszonötezren 
laknak Komáromban – válaszolom.

− Akkor hogyan dőlhetett be a bosszúálló 
Haynau Klapka dédnagybátyám trükkjének? 
– kérdezi mosolyogva.

− Minden bizonnyal Klapka cselekedete nem-
csak nagy katonai ismereteit és stratégiáját bi-
zonyítja, hanem azt is, hogy igen jártas lehetett 
a politikai tárgyalások mezején is…

Aztán Jiři Klapka családja iránt érdeklődöm, 
és arról is faggatom, hogy tisztában van-e a tá-
bornok történelmi jelentőségével?

Jiři Klapka édesapja összegyűjtött minden do-
kumentumot, amik a család történetét, illetve a 
családfa szerteágazását igazolják. A dokumen-
tumok szerint a szerteágazó rokonság az Oszt-
rák-Magyar Monarchia minden szögletében 
megfordult és letelepedett. Például a prostějovi 
Vojtech Mikulaš eredetileg Klapka Béla Miklós 
néven volt anyakönyvezve Sárszentmiklóson. 
A nagyapja Klapka József Kápolnanyéken szü-
letett. A dédnagyapa, szintén Klapka József Te-
mesváron látta meg a napvilágot. egy lánytest-
vére és négy fiú testvére volt, közülük az egyik 
a György Mór nevet kapta, de csak a Györgyöt 
használta, és ő lett aztán az 1848-49-es szabad-
ságharc generálisa…

Közben újabb üveget nyitunk és koccintga-
tunk, hogy olajozottabb legyen a beszélgetés, 
a hősi időkre való emlékezés…

(folytatom)

Jiři Klapka
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Humor
Híres emberek jellemzése dióhéjban 

– Feleki László tollából

Szigetvári Krisztián
2/3 oldala

Szigetvári János szellemében

Humorzsák

Pár éve tanultam hungarológiát, azaz annak a tudományát, hogyan kell külföl-
dieknek magyart tanítani. Nagy örömömre itt is adódott lehetőség a szójátszásra. 
Azt a feladatot kaptuk, hogy a szófajokat felhasználva alkossunk játékos feladato-
kat. Ezúttal közös játékra hívom a kedves Olvasót; ha tetszik, olvasás után szaba-
don folytatható a szójátszás. 

Szójátékos hungarológia - szófajok
Karinthy Frigyes „kiszera méra bávatag”-ja mérföldkő a magyar halandzsa-nyelv 

kialakulásában.
Az elsős gimnáziumi nyelvtankönyvben áll a következő mondat: „A dálnak a szum-

ja elderbolta a pertes lomákot.”
Pontosan lehet tudni, melyik az állítmány, hol az alany és még azt is sejthetjük, hogy 

valaki valami nem egészen tiszta dolgot művelt.

1., Halandzsaszavak szófaji meghatározása

Fentiek analógiájára álljon itt egy Kálnoky László-féle halandzsa szövegrészlet. A 
feladat az értelmetlen szavak megkeresése és szófaji besorolásuk.

- Felség, a franc föld künyső parlatán
 elült a hadvasak zadorlata.
 A franc király Richárdot fölcihellve ellened, 
 Enhorjodat…
- Csitándiságomat csotválja még
 E purhonya, ez a pöhös nyagóc! Jok volt a kor, oh költő, melyben éltél,
 Szörcsült a bod, banyóba züllt a nyeh,
 A dür bedőlt, s sziport dörnyelt az éjfél
 Távol s közel rogyékban tünt a geh
 Ketté nyesült a szirékon Európa
 Das, burj nyörékelt a talang felett – 
 Száz év relék - s a vékony csalmangója
 Nyizzent sanyalgva, a míg nyüstje lett. 

2., Halandzsaszavak értelmes magyar szavakká alakítása

Az előző feladathoz kötődik. Megpróbálkozunk azzal, hogy a fura hangzású, értel-
metlen szavakat értelemmel töltjük fel. 

Pl. mit jelenthet a pöhös nyagóc?
Már a „szövegkörnyezettől” függetlenül is valami vaskos otrombaságra gyanakod-

hatunk, amit jobb esetben még elbír a nyomdafesték:
Pl. pöhös nyagóc = kehes féreg 

Künyső parlatán – külső határán
Fölcihell – felhergel stb.

3. Magyar hangzású szavak gyűjtése idegen nyelvekben

Nyelvtagozatos iskolákban nagy örömet okozhat a gyerekeknek, ha az általuk tanult 
nyelvekben „magyar” szavakat vélnek felfedezni.

A hungarológia oktatásban is előfordulhat, hogy a magyarul tanuló külföldiek egy-
egy magyar hangalakot ismerősként üdvözölnek a saját nyelvükből.

angol: Eleven – tizenegy, (egyéb: merry Christmas – rím: meri a lisztmázt) 
Spanyol: arena – homok stb.

Folyt.köv.

Rónaky Edit

Katalin cárnő, II. − Szerette alattvalóit, 
némelyiket forrón.

Kazinczy Ferenc – Magyarul tanított, 
tanult, nyelvet újított, csiszolt, alkotott, 
és arra serkentette írótársait, hogy minél 
több magyar szót keverjenek műveikbe.

Keats, John − Olyan fiatalon halt meg, 
hogy csak az örök fiatalság költője le-
hetett.

Kemál, Atatürk (Musztafa pasa) – Ki-
művelt emberfőket akart fez nélkül.

Kemény Zsigmond – Nehézkes stílusa 
ellenére is könnyebb olvasni, mint sok 
könnyed stílusú író művét, amelyek tar-
talmatlansága az unalom mázsás súlyával 
nehezedik az olvasóra.

Kempelen Farkas – Pre-kibernetikus.
Kinizsi Pál – Többet ért el erővel, mint 

ésszel.
Khomeini – Mint ajatollah visszavezette 

népét a hetedik századba.
Klapka György – Nemcsak Komáromot 

védte meg, hanem katonáit is.
Koch Róbert – Nagy vadakra: baktériu-

mokra vadászott.
Kolumbusz, Kristóf – Egyike Amerika 

öntudatlan felfedezőinek.
Koppány – Konzervatív pogány, aki 

idegenkedett a vallási újításoktól.
Kossuth Lajos – Ő a történelemtől kap-

ta „a legnagyobb magyar” címet, de le-
becsülte a poklok kapuinak erejét.

Kosztolányi Dezső – Védte is a nyelvet, 
amelyen írt.

Kőrösi Csoma Sándor – Hazájától tá-
vol, s a keresett őshazától még távolabb 
halt meg.

Krúdy Gyula – Az irodalom ínyence.
La Fontaine, Jean de – Meséiben töb-

bet törődött a művészi, mint az erkölcsi 
színvonallal.

Lagerlöf, Selma – Nils Holgensson-
ja az egyetlen svéd, aki beutazta egész 
szülőhazáját.

Lajos, XIV. – A Napkirály, aki sugarai-
val időnként rásütött a Habsburgok ellen 
küzdő magyar szabadságharcosokra, s 
csak nehéz helyzetekben hagyta cser-
ben őket.

Lajos, XVI. – Abban a ritka élményben 
részesült, hogy még megérte a francia 
köztársaságot.1 Lukácsy András: elmés játékok, játékos elmék (1974) Minerva Kiadó, Budapest, 206-207.o.



2007. augusztus hetedhéthatár 29

Logika- és memóriafejlesztés

Torzsok Lajos gyűjteményéből

Figyelempróba Törtvonal 1-től 11-ig

A, B, C betűből úgy kell eljutni az ábra másik oldalán lévő 
kérdőjelekig, hogy a megkezdett vonalról a tekintetünket ne 
emeljük fel! Ha nem megy, akkor ujjheggyel lehet segíteni!

A hálóba olyan törtvonalat kell rajzolni, amely a számokat 
1-től 11-ig növekvő sorrendben köti össze. Valamennyi négy-
zetet érinteni kell (de csak egyszer szabad), és csak vízszintes 
és függőleges irányban lehet haladni!

A három részlet közül az egyik nem illik a 
nagy ábrába. Melyik ez?

Figyelempróba

A szöveg melletti képben felfedezhető egy elrejtett 
ábra, mégpedig térben érzékelhető!

A háromdimenziós kép úgy válik láthatóvá, ha a 
képet szorosan az orrunk alé tartva, a részletekre nem 
figyelve nézzük, majd lassan eltávolítjuk magunktól – 
olvasótávolságban kiderül, mi rejtőzik a képen!

Tér-kép
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A látogatók internetes szavazatai alapján a zengővárkonyi Míves Tojás Gyűjtemény és a szek-
szárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum nyerte meg a vendégbarát múzeumok idei versenyét. A 
2007 Vendégbarát Múzeuma Programban a látogatók egy hónapig, május 10-ig szavazhattak az in-
terneten az általuk legjobbnak, legbarátságosabbnak ítélt múzeumokra. A játék keretében több mint 
ötezren osztották meg a magyarországi múzeumokkal kapcsolatos tapasztalataikat.

Napjainkban már nem elegendő, ha egy múzeum termeiben minél több műtárgyat zsúfolnak ösz-
sze, a látogatók azt is elvárják, hogy az intézmények élményszerűen „tálalják” az ismereteket, in-
formációkat. A közönség „cserébe” meg is hálálja a múzeumok látogatóbarát kezdeményezéseit, 
hiszen 2006-ban hozzávetőleg 11 millió 280 ezren váltottak jegyet valamilyen kiállításra. A ku-
tatások szerint a hazánkba érkező külföldiek, illetve a belföldi turisták 6–7 százaléka kifejezetten 
kulturális céllal keresi fel a kiválasztott úti célt. 

A Magyar Turizmus Zrt. és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szak-
államtitkársága által meghirdetett Vendégbarát múzeum programján regionális, illetve országos kate-
góriában lehetett szavazni (a múzeumok maguk dönthették el, hogy melyik csoportban indulnak).

A múzeumokra regionális és országos jelentőségű múzeum kategóriában lehetett szavazni. A re-
gionális kategóriában 20, az országos jelentőségű múzeum kategóriában 25 intézmény versenye-
zett egymással.

Az országos jelentőségű kulturális intézmény kategóriában a legtöbb szavazat a zengővárkonyi 
Míves Tojás Gyűjteményre érkezett, a második helyet a fővárosi Terror Háza Múzeum, a harma-
dikat a Magyar Természettudományi Múzeum érdemelte ki. A regionális jelentőségű kulturális 
intézmények közül legtöbben a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumot találták méltónak a 
Vendégbarát Múzeum 2007 cím viselésére, a második helyen a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum, a harmadikon a serródi Bechtold István Természet-
védelmi Látogatóközpont végzett.

A Míves Tojás Múzeumban 21 országból kétezer szebbnél 
szebb díszített tojás sorakozik a vitrinekben. Az ismert hímes 
tojások mellett megtekinthető a batikolt, maratott, patkolt, áttört, 
lószőrrel applikált és karcolt, összesen 30-féle módszerrel díszí-
tett tojás. A tojásfestő versenyek, tojásdíszítő bemutatók, szakmai 
konferenciák, ajándékkészítő, mintarajzoló-festő foglalkozások 
részeseként gyermekek és felnőttek „cselekvő résztvevőként” sa-
játítanak el ismereteket népi, népművészeti hagyományainkból 
is. A múzeum vándorkiállításokat is szervez, a gazdag gyűjte-
mény egy-egy szeletét eddig több mint 50 helyszínen ismerhet-
ték meg az érdeklődők. 

Zengővárkony − Míves Tojás Gyűjtemény
www.tojasmuzeum.ini.hu
e-mail: tojas@museum.hu

telefon: 72/466-605
fax: 72/566 012

Wosinsky Mór Megyei Múzeum
7�00 Szekszárd, Szent István tér 2�.

Telefon: 74/316-222
Web: http://wosinsky.extra.hu

Az Alexandra 
Kiadó könyv-

újdonságai
Vendégbarát múzeumok

Sir Patrick Moore:  
A világyetem atlasza

235x315 mm, 288 oldal, ára: 9990 Ft
 
Egy nagyszerű kézikönyv a 

csillagokról, a bolygókról és 
a világegyetemről. A legtö-
kéletesebb földi távcsövekkel 
és a Hubble-űrteleszkóppal 
készült fotók százai mellett 
négy évtized automata űr-
szondákkal végzett bolygóku-
tatásainak lenyűgöző képeit is 
tartalmazza. A könyv azon túl, hogy gyönyörű 
és információgazdag, átfogó képet ad a koz-
moszról, és kiváló csillagtérképpel is szolgál, 
továbbá megbízható tanácsokat ad a gyakorlati 
megfigyeléshez. Így mindazok számára hasznos 
útmutató lehet, akik szeretnék felfedezni a csil-
lagászat kimeríthetetlen gazdagságát.

John „Lofty” Wiseman: 
SAS Túlélési kézikönyv 

135x210 mm, 576 oldal, ára: 4999 Ft 

A szerző 26 évig szolgált a 
brit Különleges Légi Szolgálat-
nál, a Special Air Service-nél 
(SAS). Világsikerű könyve a 
leghíresebb harci elitalakula-
toknál alkalmazott kiképzési 
technikákon alapul. A Túlélési 
kézikönyv részletesen bemutat-
ja, hogyan maradhatunk életben 

a dzsungelben és a sarkkörön, a sivatagban és 
a hegyekben, a szárazföldön és a vízen, nél-
külözhetetlen segítséget nyújtva a túrázók-
nak, a hegymászóknak, a vitorlázóknak és más 
szabadtéri sportok rajongóinak.

Dawn King: Rusztikus kerti bútorok
Különleges hangulatú kerti 

kiegészítők
 210x275 mm, 128 oldal, ára: 2999 Ft

 
 
A kerti bútorok készítése meg-

munkálatlan fából könnyen meg-
tanulható, egyszersmind a kreatív 
önkifejezés életre szóló prog-
ramját is biztosítja. Ezt a maga 
nemében egyedülálló könyvet 
lapozgatva hamar megtapasztal-
hatjuk az érdekes faágak, indák keresésének 
örömét, a bemutatott tervek módosításával pe-
dig egyedi, kizárólag ránk jellemző tárgyakat 
alkothatunk. 

*     *     *

A kiadó weboldala www.alexandra.hu 
címen található.

A LIVESOUND Prod. bemutatja:
 threShOLd

COMMUNIC
koncert

 
2007. szeptember 9.,

19:00 óra

helyszín: 
Budapest, A 38 Hajó

 
További információ: 
www.livesound.hu

Threshold Communic
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» Rádióműsor «
RÉGIÓ RÁDIÓ 101.7 

A Magyar Rádió Pécsi Körzeti 
és Nemzetiségi Stúdiója K
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HAJNALTÓL REGGELIG
FM 101.7 MHz, AM 873 KHz

5.55 Műsorkezdés, hírek röviden
6.00 Reggeli Krónika
6.10 Meteorológiai körkép
6.15 Dél-Dunántúli Krónika
6.23 Regionális lapszemle
6.30 Hírek, közlekedési információk
6.38 Sportösszefoglaló – Rádity  Milenko hírei
6.45 A Dél-Dunántúl hírei
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! FM 101.7 MHz
 Zene, kevés szóval – benne többek közt:
 Zenejubilista, Ingatlanpiac magazin, A rend őrei, Jelige
12.00 Déli Krónika

DÉLUTÁN FM 101.7 MHz, AM 873 KHz

12.30 Friss Juice – szórakoztató műsor Varga Zoltánnal
15.00 Dél-után – a Régió Rádió zenés magazinműsora, benne többek közt:

Hétfő:  Vitafórum politikusokkal
 Autó-motor 101.7
 (Szerkesztő: Gungl László)
Kedd:  A jövő útjai – regionális térségfejlesztési óra
 Harminc perc alatt a zöld körül – környezetvédelmi műsor
 Hangosfilm! DVD-magazin kéthetente
 (Szerkesztő: Kovács Miklós)
Szerda:  „Jelige” – Apróhirdetések, nagy történetek…
 Különleges apróhirdetések története után nyomozunk 
 Fogadó – gasztronómiai magazin;
 (Szerkesztő: Zsoldos László)
Csütörtök:  Színház-tér (pécsi színházi magazin)
 Színház-park (kaposvári színházi magazin)
 Somogyi történetek
 (Szerkesztő: Nagy Gábor és Koszits Attila)
Péntek:  Kulturális főváros magazin
 Dalfaragó – mesélje el történetét, mi írunk hozzá zenét!
 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! – szórakoztató műsor, benne többek közt:
 Négyes Retro – régi nagy slágerek a 4-es stúdióból
 Ez volt a 7: az elmúlt napok összefoglalója
 Telefonos játékok
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 Ferenccel
 Telefon: 72/518-318 SMS-vonal: 30/30-30-233
18.00 Készülj az estére! A zene java Császár Anditól
22.00 Késő esti krónika

Vasárnap (hírek óránként)
8.00 „Kapocs” – ökumenikus magazin
9.00 Művészbejáró, Somogyi magazin, Tolnai magazin, Régió Portré (forgóban)
10.00 Archívumunk értékei – az elmúlt 55 év hangemlékei
12.00 Déli Krónika

14.00 Kórusdobogó, Komolyzenei kaleidoszkóp, Lemezbörze (heti forgó)
15.00 Ismétlőóra
16.00 „MÁS” – a Dél-Dunántúlon élő kisebbségek magyar nyelvű műsora
17.00 Pannon koncerttükör – a Pannon Filharmonikusok Pécs és a
 Régió Rádió közös műsora (A sorozat szerkesztője: Kovács Attila)
18.30 Opera-félóra – érdekességek az opera világából

Nemzetiségi műsoraink
Horvát nyelven:

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

AM 873 KHz  10.30 – 12.00, 19.30 – 20.00
Szerb nyelven:

AM 873 KHz  13.00 – 14.00, 20.30 – 21.30

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

Fax: 72/518-320
E-mail: pecsiradio@radio.hu

Net: www.pecsiradio.hu 

Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon:
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Augusztusi névnapok

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

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

Kéri János

Ez a Hetedhéthatár 
225. száma

Paraszti regulák augusztus havára

�. szerda Boglárka
2. csütörtök Lehel
3. péntek Hermina
�. szombat domonkos,
 dominika
5. vasárnap Krisztina
6. hétfő Berta, Bettina
7. kedd Ibolya
8. szerda László
9. csütörtök Emőd

10. péntek Lőrinc
11. szombat Zsuzsanna, Tiborc
12. vasárnap Klára
13. hétfő Ipoly
��. kedd Marcell
15. szerda Mária
16. csütörtök Ábrahám
17. péntek Jácint
18. szombat Ilona
19. vasárnap Huba
20. hétfő Szt. István ünnepe
21. kedd Sámuel, Hajna
22. szerda Menyhért
23. csütörtök Bence
2�. péntek Bertalan
25. szombat Lajos, Patrícia
26. vasárnap Izsó
27. hétfő Gáspár
28. kedd Ágoston
29. szerda Beatrix
30. csütörtök Rózsa
31. péntek Erika, Bella

• augusztus 10.:
 Lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép. Ha eső esik, 

jó bortermést ígér.
• augusztus 20.:
 Ha rossz idő van Szent Istvánkor, enyhe lesz karácsonykor. 

Az aratás utáni első kenyér ünnepe.
• augusztus 24:
 Bertalan napját a néphagyomány az ősz kezdetének tekinti, 

elindulnak Délre a gólyák.

Augusztus 10., péntek
Pécs: Kortárs képzőművészeti kiállítás a Pécsi Műhelygalériában és a Tetőgalériában (Várady Antal u. 5/a). Nyitva: kedd-pén-

tek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig.
Szekszárd: Szekszárd – az én városom – Rühl Gizella fotókiállítása a CIB Bank Szekszárdi Fiókjában (Garay tér). Megtekint-

hető: szeptember 5-ig.
Pécs: 30 év – a Pécsi Galéria jubileumi kiállítása augusztus 26-ig. (Széchenyi tér 10.)
Nagykanizsa: Leképezett valóság – Mihalecz Máté fotókiállítása a Medgyaszay Házban (Sugár u. 5.), augusztus 15-ig.
Budapest: 17 óra – Stekly Zsuzsa tűzzománc kiállítása. Helye: a Magyar Kultúra Alapítvány (I. kerület, Szentháromság tér 6.). 

Megtekinthető augusztus 15-ig, naponta 10−18 óráig.
Mohács: Mohácsi horvát-sokác származású képzőművészek kiállítása a Kossuth Filmszínház kamaratermében. A kiállítás részt-

vevői: Jávor János, Novák Anett, Pecsuváczné Dobszai Mária, Sárkics György, Sárkics Eszter, Rreininger László, Tatai Tibor. 
A tárlat augusztus 26-ig tekinthető meg, naponta 10-18 óráig.

Budapest: A természet tisztelete − Farkas Gyöngyi festőművész kiállítása a Fiatal Művészek Galériájában, Hotel Hélia, Buda-
pest, XIII. Kárpát u. 62. A kiállítás augusztus 31-ig látható.

Augusztus 11., szombat
Bonyhád: VII. Tarka Fesztivál a Művelődési Központban, augusztus 11−12.
Szekszárd: Ön még látta? Segítsen, hogy újra láthassuk! – Bolhapiac Szabó Dezső vasúti festményeiért a Garay téren.
Pécs: 19 óra – Zenélő Pécs: a Superlight Trio koncertje a Palatinus Étteremben

Augusztus 12., vasárnap
Bonyhád: Bukovinai találkozások – XVIII. Nemzetközi folklórfesztivál gálaműsora a Művelődési Központban
Pécs: 18 óra – A Pécsváradi Városi Fúvószenekar térzenéje a Színház téren
Tamási: 19 óra – Tamási Nyár 2007 – Daniel Speer Bass koncertje a Kossuth téren

Augusztus 14., kedd
Pécs: 19 óra – Zenélő Pécs: Tesko, a hárfás koncertje a Kalamáris Vendéglőben

Augusztus 15., szerda
Pécs: 19 óra – Román táncház a Falkafolk együttessel (Budapest) a Színház téren

Augusztus 16., csütörtök
Kaposvár: 21 óra – Világvégkiárusítás – groteszk jövőidézés sok zenével. A Déryné Vándorszíntársulat előadása a Szentjakabi 

Nyári Estéken
Augusztus 18., szombat

Pécs: Mediterrán Hangulatok Fesztiválja a Széchenyi téren, augusztus 18−20.
Augusztus 19., vasárnap

Pécs: 18 óra – A Baranya – Fekete Gyémánt Fesztivál Fúvószenekar (Pécs) térzenéje a Színház téren
Nagykanizsa: 20.30 – Mágnás Miska – operett. A veszprémi Pannon Várszínház előadása. A HSMK szabadtéri színházi előadása 

a Péterfy iskola parkjában
Augusztus 20., hétfő

Nagykanizsa: 11 óra – 50 fényév – a Kanizsa Fotóklub jubileumi könyvbemutatója és kiállítása
Nagykanizsa: 21.30 – Vikidál Gyula műsora – az Erzsébet téren

Augusztus 21., kedd
Kaposvár: IX. Vonós Zenei Művészeti Napok, augusztus 21-27., a Liszt Ferenc Zeneiskolában

Augusztus 22., szerda
Pécs: 19 óra – Makedón táncház a Vizin zenekarral (Pécs) a Színház téren

Augusztus 24., péntek
Kaposvár: Kőnig Frigyes festőművész kiállításának megnyitója a Vaszary Képtárban
Pécs: 20 óra – Kristófi János (Nagyvárad) orgonakoncertje a Belvárosi templomban

Augusztus 25., szombat
Tamási: 19.30 – Tamási Nyár 2007 – Egyházzenei hangverseny: Dergez Zoltán orgonahangversenye a római katolikus temp-

lomban
Augusztus 26., vasárnap

Bonyhád: VI. Völgységi Roma Nap
Pécs: 11 óra – Bányász fúvósok térzenéje az Ágoston téren
Pécs: 18 óra – Az Ércbányász Koncert Fúvószenekar (Pécs) térzenéje a Színház téren

Augusztus 29., szerda
Pécs: 19 óra – Görög táncház Stefanidu Janula együttesével (Budapest) a Színház téren

Augusztus 30., csütörtök
Pécs: 20 óra – José Carreras koncertje az Expo Centerben

Augusztus 31., péntek
Nagykanizsa: 15.30 – A 4. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megnyitása. Programok: augusztus 31. és szeptember 1-jén.
Pécs: Borfalu a Széchenyi téren, augusztus 31-től szeptember 2-ig

Szeptember 1., szombat
Pécs: 17 óra – Sebestyén István székely ének- és mesemondó műsora a Borfalu nagyszínpadán

Szeptember 6., csütörtök
Pécs: Hungaricum Vásár és Fesztivál a Malomvölgyi Parkerdőben, szeptember 6−9.

Szeptember 8., szombat
Szekszárd: „Ön még látta? Segítsen, hogy újra láthassuk!” – bolhapiac Szabó Dezső vasúti festményeiért a Garay téren.


