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Káplár László, a 2003-ban ötvenévesen el-
távozott újságíró kolléga, a jó barát, a jó ember 
nevének és emlékének fennmaradására jött létre 
a Káplár Alapítvány. A kulturális teljesítmények 
díjazására az alapítvány a névadó személye előtt 
tisztelegve létrehozta a Jó Ember Díjat – melyet 
évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alap-
ján. A Jó Ember Díjra március 31-ig lehet je-
lölni. A kuratórium olyan személyek jelölését 
várja, akik a szívükkel látva egyszerűen csak te-
szik a dolgukat önzetlenül, és közben észre sem 
veszik, hogy milyen sok ember javát szolgálják 
a széleskörűen értelmezett kultúra területén.

A Hetedhéthatár web-oldaláról – www.hetedhethatar.hu – elérhető a Káplár László Alapítvány 
honlapja. A Jó Ember díjra a jelölést levélben az alapítvány székhelyén (7761 Kozármisleny, 
Mikszáth Kálmán u. 24.), telefonon a 30/575-3997-es számon, e-mail-en a hethatar@heted-
hethatar.hu címen lehet megtenni. (A díj Judit Hagner, Németországban élő magyar szárma-
zású szobrászművész alkotása.)

A kuratórium elnöke Dankházi Lajos (Budapest), tagjai: Králik Ivánné (Siklós), L. Csépá-
nyi Katalin (Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen) – az elmúlt évben elhalálozott kuratóriumi tag, 
Kurucz Gyula helyére Borsós István (Pécs) kerül 2008-ban.

A Jó Ember Díj eddigi kitüntetettjei: Káplár László posztumusz, Dr. Rideg Lászlóné (Pécs, 
Szociális Háló Egyesület), Varga Ilona (Budapest, Magyar Rádió).

Mivel az alapítvány és a díj névadója, Káplár László nagy természetbarátként családjával 
minden évben elment a Zengőre a bánáti bazsarózsa virágzásának idején, ezért a díjátadás is 
ehhez az időponthoz igazodik. Ez évben április 19-én, szombaton 11 órakor találkoznak a 
Zengő lábánál, Pécsváradon a várban a névadóra emlékező rokonok, barátok, tisztelők, vala-
mint a díjazottak.

A Pécsi Balett Mexikóban
A Pécsi Balett háromhetes turnéra kapott meghívást Mexikóba 2008. február 27-től már-

cius 19-ig. Victor Hugo világhírű regényének balettváltozatát, A Notre-Dame-i toronyőr című 
nagy sikerű produkciójukat mutatják be tizenöt különböző városban. A tervezett helyszínek: 
Oaxaca, Veracruz, Orizaba, Morelia, Irapuato, Zamora, Colima, Monterrey, Saltillo, Durango, 
aguascalientes, San Luis Potosi, Zacatecas, Queretaro, Leon. 

Jurányi Patrick koreográfiája Weisz Nándor fülbemászó, romantikus dallamaival a mexikói 
turné után Budapesten, a Művészetek Palotájában is látható lesz még április 17-én. Főbb sze-
repekben: Esmeralda: Spala Korinna m.v., Harangozó-díjas, a KFKI Kamarabalett szólistája, 

L. Csépányi Katalin

Káplár László 
Jó Ember Díj

A bánáti bazsarózsa
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a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére

Kocsis József

(folytatás a �. oldalon)

Szögletes fényű Hold
Az idős hölgy, anyám testvére az es-

tét várja, hogy besötétedjen végre egé-
szen, és a sűrűsödő homály olyan szűkre 
vonja a teret körülötte, hogy oda csak ő 
férjen be, s kirekesztődjék belőle min-
den fölösleges és oda nem illő részlet, 
amelyek megmagyarázhatatlan módon 
kerítik körbe napközben. Fáradt nagyon, 
talán mégiscsak megerőltető volt az er-
dei séta, ezt tőle tudom, az imént mesélt 
róla, pedig olyan könnyedén repdesett a 
fák közt kanyargó utak labirintusában, 
ahogyan kislány-önmagára emlékszik a 
nagyapja pincéje mögötti kiserdő ösvé-
nyein, amikor masnira kötött széles sza-
lagjai úgy szálldostak mellette, mint két 
óriás pillangó. Sietnie kellett, mert min-
denfelől hallotta a gondozónők hangját, őt 
keresték, a nevét kiáltozták, járták az er-
dőt keresztül-kasul a derengő fényesség-
ben, aztán csak rátaláltak és megragadták 
kedvesen, tréfálkozva, feddő szavakkal 

mégis; harag nélkül, csillapítóan szóltak 
hozzá, nem volt oka, hogy nehezteljen 
rájuk. A szobatársa szerencsésebb volt, a 
lombok között meghúzódott csöndesen, 
csak intett a szemével a magasból, hogy 
el ne árulja őt, pedig esze ágában sem 
volt, inkább azon mulatott magában, hogy 
ugyan ki keresne a fák ágain egy nála hét 
évvel fiatalabb, nyolcvannyolc éves öreg-
asszonyt, erre senki nem gondolna magá-
tól, hogy ilyesmi lehetséges.

Talán mégiscsak jobb, hogy visszahoz-
ták, ezt most gondolja, utólag, a sötétebb 
sötétre várakozva, hiszen hogyan talált 
volna haza magától, így a jó, egyedül van 
itt is a feketedő estében, teljesen mindegy, 
hol van, máshol is ugyanez a sűrű sötétség 
borítaná a szobáját, kitöltve nyugtatóan 
lágy anyagával a kiüresedés sajgó réseit. 
Az öccse maradhatott volna még, talán si-
került volna jobban szétválogatnia beszél-
getés közben álomképeit a valóságos tör-
ténésektől, sokszor elég egy közbevetés, 
hogy ráébredjen: lehetetlenségeket beszél, 
felülni sincs elég ereje, hogy is kerülhetett 
volna az erdőbe, belátja, ám a fáradtsága 
annyira valóságos, hogy magában hitele-
síteni képes a kiállt megpróbáltatásokat, 
elfogadja hát azokat valódiaknak. Öccsé-
től egyébként így is szép, hogy gyakran 
látogatja, és nemcsak az otthonban, itt az 
új helyén is, ami pont olyan, mint a régi la-
kása volt, ahová már sosem mehet vissza, 
talán mert nem volna biztonságban, így 
gondolja. Ez itt éppúgy megfelelő, csak 
meg kell szoknia, hogy olyan meredek-
re épült a zsákutca sarkán, hogy távolodó 
öccsének csak a lábaszárát látta az első 
ablakon át, a következőn meg már nem 
is látszott, amikor elment a párkány alatt, 
nyújtózkodnia kellett, hogy megkopogtat-
hassa az ablaküveget. Lehet, persze, hogy 
azért nem látszott, mert addigra besötéte-
dett egészen; most is hiába néz kifelé, csak 
az átlátszatlan sötétet láthatja.

Az estékben az a jó, ezt naponta ágyba 
kerülvén elégedettséggel nyugtázza az 
idős hölgy, hogy az áttetsző fényben ki-
szűrődik a környezetből minden zavaró 
körülmény, nem kell kerülgetnie a tola-
kodó-bizalmaskodó tekinteteket, s ösz-

szerezzennie a váratlan megszólításokra, 
nincsenek útjában a szobájában sokasodó 
idegenek, akik közül némelyeket olyakor 
szobatársainak gondol, máskor meg cso-
dálkozva kutat az emlékezetében, hogy 
kerültek ezek az ő szobájába, meglehet, ő 
tévedhetett közéjük valahogy, és nem talál 
haza azóta sem; mások meg talán látoga-
tók, körülállják az ágyakat, elüldögélnek 
az ágyszéleken, mire újra jönnek, elfelej-
ti az arcukat, de az is lehet, hogy mások 
azok mindig, nem is ő a feledékeny; csak 
a fehérköpenyesek ismerősök, azok sem 
mind, sok közülük csak látásból, de va-
lahogy idetartoznak valamennyien azok 
közé, akik kiszolgálják őt készségesen, 
mintha csak azért volnának, szinte lesik a 
kívánságát; úgy érezheti magát közöttük, 
mint egy ittfelejtődött, koros grófnő, aki 
alkalmanként kinyilvánítja felsőbbségét, 
és a többiek ezt zokszó nélkül elfogadják, 
csakhát mégis mindig az történik, amit ők 
akarnak, grófnői akaratát nem tudja velük 
szemben érvényre juttatni…

A törékeny fények úgy szüremkednek 
át ilyenkor a függöny hálóján, hogy ma-
gukkal sodorják gyerekkorából a valaha 
volt rétaljak remegő fényjátékát, a közeli 
Mura játékos visszfényét a fűzek között 
húzódó párafüggöny áttetsző anyagán, és 
belopják az ablakréseken a frissen kaszált 
kesernyés-zöld illatát, amelybe alaktalan 
foltokban simulnak bele a sebzett virá-
gok illatfoszlányai, sóhaj finomságúak, 
és annyira régvolt idők emlékét idézik 
fel, hogy azokra idegenként tud rácsodál-
kozni, pedig olyan elevenséggel veszik 
körül, hogy legszívesebben belehempe-
redne a fonnyadó fűnyalábok puha sző-
nyegébe, bukfencezve, gurulva s fel-fel-
pattanva iramodna öregapja után, akinek 
távoli alakját sugaras szegéllyel rajzolja 
körül a vízpára, ahogyan terpesztett lá-
bakkal suhintásonként halad a sziporká-
zó folyó felé.

A fények villódzásával fölerősödnek a 
hangok, mintha bekapcsolva felejtett tévé 
sustorogna kivilágosodva, ez lehet akár az 
idelátszó két vízimalom kerekeinek zúgó-
sistergő hangja is, szélsuhogás, csapatban 

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

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

Szögletes 
fényű Hold

felrebbenő madarak összeolvadó szárnycsapása, csupa rég-
ről ismerős, kedves hang, beborítják a szobát, széjjelterül-
nek faltól falig. Ez olyan benyomást kelt benne, mintha nem 
is emlékképek vennék körül, hanem egy jól ismert világ, 
olyan bizonyossággal, amely kétségbevonhatatlanná teszi 
jelenvalóságát, kézzelfogható és nyilvánvaló valódiságát. 
Valóságosnak érzi anyja gondoskodó mozdulatát, hiszen ki 
lehetne más, aki ráteríti a félrecsúszott plédet, átnyalábolja 
a testét, s amíg magához szorítja, eligazítja alatta az ágy-
ruhák redőit, amitől úgy érzi, hogy nagyon jót fog aludni, 
mert végre megtalálhatja a helyét, összekuporodva, végle-
gesnek érzett testhelyzetben, csak így maradjon, nem mer 
mozdulni, nehogy ne tudjon visszatalálni még egyszer, mert 
így szeretne pihenni sokáig, nagyon sokáig. Csak a karórája 
nyomja kissé az alkarját, nem szereti ezt az órát, lötyögő 
szíja a legkisebbre csatolva is folyton körbefordul az öreg-
ségtől valószínűtlenül elvékonyodott karján; nehéz és ot-
romba számlapján sosem látja az időt, mert ha megfordítja, 
akkor sem látszanak a mutatói nagyítóüveg nélkül, mire azt 
is elővenné, belefárad az egészbe. Kár, hogy a vízimalmok 
mögött magasodó templomtorony órája nem látszik idáig, 
megszabadulhatna ettől a vacaktól, elég volna egy pillan-
tást vetni a toronyra, vagy csak meghallgatni a jelzőharang 
ütéseit óránként, az is elég volna.

A toronyról eszébe jut, amit az öccsének mondott az 
előbb, mielőtt elment, hogy segítsen, szívesen átköltözne 
abba a közeli otthonba, amelyik itt van valahol, közvet-
lenül a templom előtt, hazafelé menet nézze meg jól, me-
lyikről beszél, el ne tévessze, a templom eligazítja, arra 
figyeljen. Igaz, hogy innen nem látszik, mert eltakarja az 
épület, de a másik irányból könnyen megtalálhatja. Így 
mondta, de most elbizonytalanodik, hogy jól mondta-e, 
mert lehet, hogy az a templom, amire gondolt, az a Mura 
partján magasodik, ahol azok a halk suttogások fakadnak 
a csendből, amelyek a fényekhez tapadva idáig sodród-
nak. Azok nyomán oda eltalálhat, ott meg már a nagyapja 
eligazítja, ha befejezte a kaszálást, de addigra talán ő is 
odaérhet, csak előbb kipiheni magát, alszik egy keveset, 
ha tud a rávetődő holdfényben. A Hold épp ide világít, 
telehold van, és mintha megállt volna az ágya fölött, lej-
jebb ereszkedve bámul az arcába, annyira közelről, hogy 
alaktalanná válik, szétmállik a képe, nem a szokott kerek, 
hanem négyszög alakú fényfolt az égbolton, akár a meny-
nyezetre csavarozott világítótest áttetsző burája, össze is 
téveszthetné vele, ha nem mosolyogna rá kedvesen, szét-
terülő, széles mosolygással.

(folytatás a �. oldalról)

Búcsúzunk
A pécsi kulturális élet ezen a télen több nagy formátumú egyéni-

séget veszített el, akik nagy értékeink voltak, és akikre mindig em-
lékezni fogunk.

Antal György (1917–2007): Ha azt mondtuk hosszú időn át, hogy 
ő a pécsi zenei élet „nagy öregje”, nagy, de kézenfekvő igazságot 
mondtunk. Hosszú volt az út az erdélyi gyimesbükki szülőháztól a 
fővárosi zenei tanulmányokon át a pécsi énekkarokig, az oratórium 
kultusz ápolásáig, a tanári katedrákig, a zeneművészeti főiskola fő-
igazgatói székéig. Az elmúlt év végén vesztettük el őt, a magyar 
kórusmozgalom és a zenepedagógia nagy alakját, aki az egyik leg-
hívebb követője volt Bartók, Kodály, Bárdos örökségének.

Id. Jandó Jenő (1928–2008): Neves „tüke”, pécsi 
karnagy, gimnáziumi tanár volt ő, aki szintén hosszú 
évtizedeken át meghatározó alakja volt a helyi kórus-
életnek, és akinek több zeneműve is ismert. Tanított 
Pécsszabolcson, az Ágoston téren, a Leőwey Gimná-
ziumban. Több pécsi kórus után a reneszánsz hagyo-
mányokat újjáélesztő Pécsi Madrigálkórust irányí-
totta, nagy sikereket arattak a hazai és a nemzetközi 

szerepléseikkel. Fiai közül Jenő a nemzetközi zenei élet élvonalába 
emelkedett. Tanítványok, kórustagok, zeneszerető baranyai polgá-
rok gyászolják kulturált, kedves alakját.

Kós Lajos (1924–2008): Nehéz, küzdelmes élet 
volt az övé, az volt a pécsi Bóbita Bábszínház meg-
alapítása és vezetése alatt is. Pécsre 1961-ben ke-
rült, vezetése alatt vált nemzetközi hírűvé a pécsi 
bábművészet. A Ki Mit Tud?-vetélkedők sorozatos 
megnyerése pedig tv-nézők sokaságával szerettet-
te meg művészetüket. Nagysikerű előadások hosz-
szú sora, kiérlelt műhelymunka, a hazai és a nem-
zetközi szakma figyelme, Pécsre hozatala nyomán 
1981-től vált a társulat önálló színházi tagozattá, ő pedig a szakma 
nagy alakjává.

Péter Gizi (1929–2008): Senki sem Gizellaként 
ismerte, szólította az 1951-ben városunkba került, 
pécsi színésszé lett közönség kedvencet, aki sikerek 
hosszú sorát aratta főként operettekben, zenés víg-
játékokban, színművekben. Nem törte meg pályáját 
a későbbi szerepkör-váltás sem, kicsattanóan derűs 
lénye, színpadi jelenlétének varázsa a kollégák kö-
zött is népszerűvé tette. Lakása valóságos színész-
múzeum volt.

Sajnos, nagyok a veszteségeink: kitüntetett művészek, nagy egyé-
niségek voltak ők. Gyászunkban is kötelességünk azonban az emlé-
kezés, munkásságuk megbecsülése, hasznosítása.

Dr. Vargha Dezső
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Kappadókia – 3.
Föld alatti városok és az Ihlara-völgy sziklatemplomai

Komlós Attila

Göreméből dél felé vesszük az irányt és 
meglátogatjuk Kappadókia egyik legjelentő-
sebb föld alatti városát, túrázunk a fantaszti-
kus Ihlara-völgyben, majd megtekintünk egy 
nagy sziklatemplomot és az azt körülvevő 
üregrendszert.

Elsőként Göre településen állunk meg kö-
rülnézni. A kopár hegyoldalra felkúszó vá-
roska igazi keleti hangulatot áraszt, minare-
tekkel, jellegzetes épületekkel. A látogatás 
élményét a hagyományos ruhákat viselő helyi 
kereskedők és családtagjaik teszik teljessé. 

Bő 15 kilométer utazást követően megérke-
zünk Kaymakliba. Hamisítatlan török bazár 
fogad bennünket, de most nem az alkudozás 
a fő célunk, hanem a gigantikus föld alatti vá-

ros megtekintése. A település keleti végén, a 
várhegy alatt húzódó labirintust a perzsa-arab 
invázió idején, a 6-10. század között alakí-
tották ki a könnyen faragható szikla belse-
jében. Az egykor több ezer ember számára 
lakóhelyet biztosító üregrendszer kiterjedése 
2,5 négyzetkilométer: lakószobák, konyhák, 
tárolóhelyiségek sokasága, egymás mellett-
alatt-fölött, 7-8 szinten.  

Utunkat déli irányban folytatjuk, majd a 
közel 3000 méteres tengerszint feletti ma-
gasságot elérő Melendiz-hegység előterében 

Festett sziklatemplom az Ihlara-völgyben: 
feltámadást ábrázoló freskó a 6. századi Aga-

calti templom mennyezetén

nyugat felé kanyarodunk. A csodá-
latos művészettörténeti értékeket 
rejtő Ihlara-völgyben indulunk 
gyalogtúrára. A körülbelül nyolc 
kilométeres túrán helyenként száz 
méter magas függőleges szikla-
falak között haladunk, a völgyet 
kimélyítő Melendiz patak partján. 
A völgyben számos, freskókkal 
díszített barlangtemplomot lát-
hatunk. Elgondolkodtató, hogy 
miközben „nálunk, Európában” 
gyakran belépőjegy ellenében te-
kinthetők meg a nem ritkán csak 
szakértők számára értelmezhető 
romok vagy alapfalmaradványok, 

addig az itteni, hihetetlen épségben megma-
radt, 6-10. századi alkotások szabadon láto-
gathatók. A túra közben, ahol észreveszünk 

egy-egy üreget a sziklában, érdemes bekuk-
kantanunk, mert nagy valószínűséggel egy 
gazdagon díszített templomot vehetünk szem-
ügyre odabent. 

A túra Ihlara településen ér véget. Érde-
mes a főtéren, Atatürk szobra közelében egy 
pohár török tea mellett szemlélni a helyiek 
nyugodt élettempóját. A pihenő után Selime 
felé indulunk tovább.

A nap záró programja a hatalmas selimei 
sziklatemplom megtekintése lesz. A – monda-
ni sem kell – sziklaüregben kialakított temp-
lom méretei miatt érdemel figyelmet, hiszen 
egy háromhajós bazilikát láthatunk. Mielőtt 
megcsodálhatjuk a keresztény szerzetesek 
által a 13. században létrehozott templomot, 
némi emelkedőn kell felküzdenünk magunkat 
a szakadékok szélén, félelmet nem ismerve 
szaladgáló helyi gyerekek között. A templom-
nak helyet adó hegy belsejét keresztül-kasul 
lyuggatták, ráadásul a több szinten kialakított 
üregrendszer néhány helyiségének meny-
nyezete az évszázadok alatt beomlott. Úgy 
érezhetjük magunkat, mintha egy háromdi-
menziós labirintusban járnánk. Egy adalék 
a filmrajongóknak: a Csillagok háborúja né-
hány jelenetét itt forgatták.

Ihlara – mint egy Csontváry-festmény

Selime, kilátás az egyik üregből a sziklatemplom feléAz Ihlara-völgy

Kaymakli, a föld alatti város részlete: 
malomkő, mint ajtó



� hetedhéthatár 2008. március

Sosem láttam aktuálisabb darabot. Csi-
szár Imre rendező leporolta az Ibsen ál-
tal a 19. században alkotott, majd Arthur 
Miller által átírt drámát, A nép ellenségét, 
és szinte azt mondhatnám, hogy egy mai, 
kortárs darabot vitt színre. Vagy talán a vi-
lágon semmi sem változik? Mindenképpen, 
a színdarab minden szereplőjére a nézők 
kapásból tudnának mondani pár mai napi 
alteregót. Hiszen jelen van a demagóg, 
populista polgármester, a tiszta, egyenes 
gondolatok mellett kiálló orvos (az öccse), 
aki akár a maga és családja sorsát is képes 
kockára tenni, az „oknyomozó újságíró” 
és főnöke, akik épp ahhoz lojálisak, aki 
többet ad, vagy erőteljesebben zsarol. Vé-
leményüket pedig, a nép, az Isten adta nép 
visszaidézi, sőt felnagyítva számon is kéri 
a közszereplőkön, néha síppal, kereplővel 
és trombitával belefojtva a nem kívánatos 
személybe a szót, máskor pedig kockaköve-
ket bevagdosva az ablakon. Persze, közben 

adva a demokrácia szabályaira közmeg-
hallgat, szavaz és aláírásgyűjtésbe is fog. 
Hiszen ehhez megvan a joga. Ezt a játékot 
még nem vették ki a kezéből a hatalmasok. 
Nem ismerős valahonnan ez az esemény-
sorozta? Ugye, igen!

És közben a legfontosabb, a település jövő-
jét meghatározó gyógyvízforrásokba belefo-
lyik a bőrgyárak szennyvize, és a baktériumok 
vígan szaporodnak. Velük, Stockmann dokto-
ron kívül, akit kikiáltanak a nép ellenségének, 
senki sem foglalkozik. A rövid távú érdekek, 

hatalmi harcok mindent maguk mögé utasí-
tanak. A „kegyelmes polgármester úr” pedig 
gyáván megbúvik a testvére felborított asz-
taltáblája mögé, az ablakon bedobott kocka-
kövek elől. Kiállni nem mer, hiszen ezzel el-
veszítené a nép szimpátiáját. 

Netalán tán a demagógia, a populizmus, a 
korrupció és a szolgalelkűség mindig is a túl-
élők jellemzői voltak? Akkor, már csak egy 
a kérdés. Mi, a csöndes többség, ezek után 
milyen érvényesülési lehetőséget látunk a 
gyermekeink számára? Hiszen ilyen vezetők-
re, közéleti szereplőkre nem jó felnézni. Aki 
pedig kiáll az igazsága mellett, az bukásra ítél-
tetik? Én ez utóbbira tenném le a voksomat. 
remélem, a gyermekeim és a sorstársaik nem 
fogják elolvasni ezt a kritikát. Ők még hadd 
higgyenek egy jobb jövőben. A szereposztás 
találó, a jellemek jól kirajzolódnak. Egy ki-
vételes színházi élménnyel lehet gazdagabb 
a Pécsi Nemzeti Színház közönsége.

Ma, amikor a nagycsaládok együttélésére 
már szinte alig van lehetőség, nagyon nagy 
gond az eltehetetlenedő, beteg öregek gon-
dozása, ápolása. Ennek megkönnyítésére 
született a Hospice-szolgálat.

tom Ziegler Grace és Glória címmel két-
szereplős színművet írt, melyben egy utolsó 
napjait élő, de az életet és a munkát szerető 
puritán, bölcs falusi farmerasszonyra – akit 
meghalni küldtek haza a kórházból – rá-
erőltetnek egy hospice-szolgálatos nőt, aki 
a Harwardon végzett sikeres közgazdász-
ként élt, de nagy lelki trauma érte, s ennek 
feldolgozását vagy felejtését reméli a hal-
doklót segítő tevékenységtől.

Két teljesen eltérő vérmérsékletű és ter-
mészetű, homlokegyenest ellenkező élet-
szemléletű nő kerül össze. Szemünk láttára 
változik kezdeti ellenszenvük szimpátiává, 
majd szeretetté. Ennek során Grace, a zár-
kózott vénasszony még hiúságát, kíváncsi 
természetét, tabuként őrzött titkait is fel-
tárja Glóriának, akit eddig lenézett, dolog-
talan városi nőnek tartott. A változás Gló-
riát sem hagyja érintetlenül: ő is megvallja 
lelke összeomlásának történetét, s közben 
lassanként visszatér élniakarása. Kezdik 

megérteni a sajátjuktól eltérő gon-
dolkodást, értékrendet, elsimítják 
az ellentéteket, nézeteltéréseket, 
megtanulják elfogadni a másik 
embert olyannak, amilyen.

Mindez olyan természetesen 
zajlik, mintha nem is színházban, 
hanem Grace szobájában lennénk 
mi, nézők is. A humorban is bő-
velkedő darabot végignevetjük és 
végigsírjuk, mert a két nagyszerű 
színésznő – Sólyom Katalin és 
Füsti Molnár Éva – karakterte-
remtő képessége, színészi játéka 
magával ragadó, lenyűgöző. Elő-
adásukban a darab megtanít élni, együttél-
ni és a – mindnyájunk életében elkövetke-
ző – halált is emberi méltósággal elfogadni. 
A szerző sem véletlenül adhatott szereplői-
nek „beszélő” nevet: Grace = Kegyelem, 
Glória = Dicsőség.

Felejthetetlen élmény volt látnom a dara-
bot a Pécsi Nemzeti Színház szobaszínhá-
zában és értő-befogadó közönséggel Mohá-
cson is, végül együtt örülni a szereplőkkel, 
a fordítóval, a közreműködőkkel és a többi 
nézővel a forró hangulatú 100. előadáson.

Kiszolgáltatva és egymásra utalva
– Grace és Glória századszor –

Rónaky Edit

Fotó: Kékes Tóbiás, www.i-studio.hu

Bandi András

Körtvélyesi László felvétele

Baktériumok a sorok között,
avagy a nép ellensége

Nívódíjas előadás

Január 22-én a Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából a Baranya Megyei Kul-
turális és Idegenforgalmi Központban 
megrendezett megyei ünnepségen a 
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség ní-
vódíja kitüntetésben részesült – több más 
szervezettel együtt − a Grace és Glória 
előadás.
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 „Talán nincs még egy olyan csodálatos táj hazánkban, 
mint a Mecsek, ahol kontinentális és mediterrán hatások 
összhangban érvényesülnek. Éghajlat és élővilág külön-
leges ’mikrokozmoszt’ alkotnak; e röghegység fekvése, 
elhelyezkedése gyönyörű és kivételes élet-közösséget 
rejt, bújtat.

Fazekas Imre szerkesztésében egyszer 
már olvashattunk a Mecsek állatvilágáról, 
amelynek most folytatását tartjuk a ke-
zünkben. A tudományos igényű feldolgo-
zás méltó kiterjesztése az első könyvnek, 
hiszen a szerzők további 2500 állatfajt 
mutatnak be, ezzel is bizonyítva, micsoda 
gazdag lelőhelye ez a környék az élet cso-

dájának. A Mecsek Egyesület elnökeként, és nem utolsó 
sorban természetfotósként mindig is lenyűgözőnek tartot-
tam a Mecseket, amely tulajdonképpen karnyújtásnyira 
van tőlünk, mégis, mintha egy egész más világ lenne…” 
– e szavakkal ajánlja az olvasóknak Somosi László a Me-
csek állatvilága 2. kötetét, amely magyar és angol nyelven, 
221 oldalon, térképekkel, fotókkal, tusrajzokkal, táblá-
zatokkal, diagramokkal jelent meg. Dr. Hargitai János, a 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
pedig a következőket írja a kötet előszavában:

„… 2006-ban meg-
jelent „A Mecsek ál-
latvilága” első kötete, 
amelyben 3245 állatfaj 
elterjedési, ökológiai, 
állatföldrajzi és termé-
szetvédelmi ismeret-
anyagát publikálták. a 
könyv ma már ott van 
az összes jelentősebb 
magyar múzeum, ku-
tatóintézet, egyetem és 
nagyobb könyvtár pol-
cain, és sok kötet került 
Európa vezető zoológi-
ai intézményébe is. …

Az új fajok között találunk olyanokat, amelyeket ko-
rábban sem Magyarországon, sem Közép-Európában még 
nem ismertek a szakemberek. a modern és eredménye-
sebb kutatási technikáknak köszönhetően egyre több új 
állatfajt fedeznek fel a Mecsekben, de a zoológusok arról 
is beszámolnak, hogy tucatjával tűnnek is el a vidék fajai. 
Egyes állat-fajok népessége már alig éri el az észlelési kü-
szöböt. A fajok eltűnése, kihalása új kihívásokat jelent a 
természetvédelem, az erdészet, a mezőgazdaság, s minden 
gazdálkodó számára. A szerzők egyértelműen rámutatnak, 
hogy a Mecsek eddig jóvátehetetlen veszteségeket szen-
vedett az urbanizációs ártalmak miatt. …

Azzal a reménnyel bocsátom útjára a tanulmánykötetet, 
hogy hasznára lesz mindenkinek, aki a Mecsek hegység 
állatvilágáról kíván mélyebb ismereteket szerezni. Aján-
lom egyetemi hallgatóknak, tanároknak, tudósoknak és 
mindazoknak, akik egy fontos tudományág szemszögé-
ből szeretnének a mi környékünkről alapos tudást sze-
rezni.”

Húsvét és hímestojás – elválaszthatatlan fogalmak. Faluhelyen, de a vá-
roslakók döntő többségénél is a húsvét ünnepléséhez hozzátartozik a hímes 
tojások készítése, vásárlása, ajándékozása.

Nagyheti programok a múzeumban

A húsvét időszakában a Mí-
ves Tojás Múzeumban  is meg-
élénkül az élet. Virágvasárnapon 
(2008. március 16-án fél 2-től) 
Országos Ifjúsági Tojásfestő 
Versenyt rendeznek. A 10–15 
év közötti résztvevőket a bíráló 
bizottság a jelentkezők által elő-
zetesen beküldött próbamunkák 
alapján választja ki.

A kevésbé ügyesek versenyen kívül is asztalhoz ülhetnek tojást festeni a 
nagyhét minden napján. A „Hímestojás Szeretteinknek” program keretében 
szakértő kezek, neves tojásfestők segítik az alkotások létrejöttét.  Ha ez még-
sem sikerül, vagy valaki nem is próbálkozik a saját festéssel, válogathat a 
múzeumban vásárolható szebbnél szebb ajándéktárgyak közül.

A nagyhét során (2008. március 17–22.) tojásfestő bemutatókat is tarta-
nak naponta 10–18 óráig, így a látogató közönség nemcsak a kiállított mű-
tárgyakban gyönyörködhet, hanem nyomon követheti, hogy hogyan lesz a 
természetes tojásból hímestojás.

Húsvét táján megnövekedik a múzeum visszatérő látogatóinak száma, 
akik úgy gondolják, hogy a múzeum hangulata, látványa már része lett ün-
nepi felkészülésüknek.

Sokan nem tudják, hogy a tojásdíszí-
tés régebbi eredetű tevékenység, mint 
a húsvét ünneplése. A díszített tojások-
hoz fűződő népszokások, hagyomá-
nyok megismerése során látjuk, hogy 
a díszített tojás a tavaszvárás, a termé-
szet megújulása, az élet keletkezése, a 
szerelem, párválasztás és nem utolsó 
sorban a keresztényi feltámadás ünne-
pének egyaránt szimbóluma.

Húsvét héfőn kora délután a Zengővárkonyi Népiegyüttes „Húsvéti locso-
ló” népi táncokkal köszönti a látogatókat.

A Míves Tojás Múzeum, amely a Vendégbarát Múzeum 2007 pályázat 
I. helyezettje, nemcsak a húsvét rövid időszakában, hanem az év minden 
napján szívesen tárja látogatói elé összegyűjtött kincseit a díszített tojások 
világából. A látogatók tájékozódását 8 nyelven, a többi között olaszul is ol-
vasható írásos tárlatvezető segíti.

Húsvéti kiadvány

A múzeum az irodalomkedvelők számára is tartogat meglepetést. A „Nincs 
több csoda, csak egy: a Feltámadás” című kötet húsvéti aktualitás. Az antoló-
gia a XX. századi jeles magyar írók és költők  húsvétról, a természet tavaszi 
megújulásáról szóló irásainak és verseinek egyedülálló gyűjteménye. 

A könyv megvásárolható a múzeumban, illetve megrendelhető a honlap 
„Kiadvány” lapján.

 
Hasznos tudnivalók:

www.tojasmuzeum.ini.hu, tojas@museum.hu
tel: 00-36-72-466-605, fax: 00-36-72-566-012

nyitvatartás: minden nap 10–18 óráig, szünnap szerda

Fazekas Imre,
a kötet szerkesztője

A Mecsek 
állatvilága 2.

Tavaszi programok
a Míves Tojás Múzeumban
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Osztrák fotósok a Pécsi IH-ban
Walter Stasek

Alois Weber
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VÖAV LV Wien
Josef Krsek

Josef Stallovits
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Videcz Ferenc

Alku – 3.
Rendezetlen csoportokban tülekedtek 

vissza a felazolóba, de a főcsatlós meg-
előzte őket. Lélekszakadva rohant a még 
ott beszélgető két vezetőhöz:

– Igazgató elvtárs! … akarom  mondani 
úr … baj van! A felkelők lövik az akna-
tornyot! Úgy látom, a felvonó acélsod-
ronyát célozzák, hogy a kasok a mélybe 
zuhanjanak, és az emberek ne tudjanak 
leszállni. De mi lesz, ha éppen emberek-
kel van tele a felvonó, vagy az emberek 
lenn rekednek? 

Odabentről is lehetett hallani a gépfegy-
ver ugatását, közben a műszakra menők 
is kezdtek visszaözönleni a nagyterembe. 
Jó néhányan ragacsosak lettek a sártól, 
amikor földre vetették magukat. Sokan 
káromkodtak, jobb híján szidtak mindent 
és mindenkit. Most az igazgató eresztet-
te ki hangját:

– Emberek! Nyugodjanak meg, maguk-
nak nem eshet bántódásuk!

– Azoknak magyarázza meg ezt, akik 
ott kint vannak, a hegyben! – kontrázott 
vissza valaki. Az igazgató nem jött ki a 
béketűrésből:

– Mondom, nem lehet bántódásuk, 
mert egyelőre itt maradnak! Üljenek le, 
ha akarják, hozzák ki az öltözőből a ci-
garettájukat, gyújtsanak rá, vagy mit tu-
dom én! Mi addig a főmérnök munka-
társsal felhívjuk a trösztigazgatóságot, 
megbeszéljük velük a további teendőket. 
Várjanak türelemmel! Vegyék úgy, hogy 
fizetett műszakon vannak.

A hangoskodók kissé elhalkultak. Ki-
ki helyet keresett magának. Akinek nem 
jutott a padokon, a földre telepedett, há-
tát a falnak vetve. Hosszúnak tűnő félóra 
telt el, amikor a bányamester jelent meg 
az ajtóban:

– Kérem az aknászokat az igazgatói iro-
dába! – Az emberekhez fordult: – Rövide-
sen maguk is mindent megtudnak!

A két szólított felállt a padról, sietősen 
indult a bányamester után. Ismét feszült 
percek következtek. A máskor beszédes 
emberek nagyokat hallgattak, vagy mé-
lyeket slukkoltak cigarettájukból. Az ajtó 
nyikordulására valamennyien felkapták 
fejüket. Megint a bányamester érkezett. 
Hangja kissé remegett, arca kivörösödött. 
Parázs vita lehetett odabent.

– Emberek! Még kis türelmet kérünk. 
Rövidesen rendeződnek a dolgok. A 
trösztnél folyamatosan foglaltak a telefo-

nok. Végül az igazgató munkatárs a vá-
rosparancsnoksághoz fordult. Azt mond-
ták, küldenek segítséget, minden rendben 
lesz. Egy órán belül itt lesznek.

– Ragyogó! – dohogott az egyik vájár. 
– Ütközet lesz, szétlövik fejünk felett az 
épületet, de mi legyünk nyugodtak! 

Cifra káromkodással folytatta, néhá-
nyan nyugtatni próbálták:

– Nyugi! Ez az épület olyan, mint a 
bunker: csupa acél meg beton, különben 
a felvonógépek dübörgése már rég szét-
repesztette volna a falait. Aztán nem is 
biztos, hogy harcra kerül sor. Hátha tár-
gyalni fognak, vagy a forradalmárok ad-
digra visszavonulnak…

– Még hogy a ruszkik meg a felkelők 
leállnak egyezkedni! Tudod, mikor? Ami-
kor én együtt sörözök a római pápával a 
Muki-kocsmában! Olyan cirkusz lesz itt, 
amilyent még nem láttál! – tromfolt visz-
sza az iménti pánikkeltő.

A vitatkozók több pártra szakadtak. 
Mindenki a maga igazát próbálta el-
fogadtatni. Lett belőle akkora hangos-
kodás, hogy talán azt sem vették volna 
észre, ha valóban szétlövik felettük az 
épületet. Egy dologra mindenesetre jó 
volt a pörlekedés: gyorsabban telt az 
idő. És amíg idebenn megváltották a 
világot, odakünn zajlottak az esemé-
nyek. Végül a két szál egy ponton ta-
lálkozott:

– Emberek, jönnek a tankok! – robbant 
be a felazolóba a főcsatlós, aki a korábbi 
géppuskasorozatok ellenére is a felvonó 
mellett tartózkodott, mert mint mondta, 
ő arra esküdött föl, hogy fontos hivatali 
helyét a legnagyobb veszély esetén sem 
hagyja el.  

az elszántabbak vagy a kíváncsibbak 
kimerészkedtek az aknaház melletti tér-
ségre, ahonnan valóban hallani lehetett a 
bányához vezető szerpentinen közeledő 
T34-esek dübörgését, a lánctalpak csat-
togását. Az északi kapu – a gépjárművek 
bejárója – felől hamarosan fel is tűnt két 
lomha acélmonstrum. Válaszképpen az 
erdőből ismét kerepelni kezdett a már jó 
ideje hallgató géppuska. A páncélosok az 
aknaházzal párhuzamosan egymás mel-
lé álltak, a belőlük kitóduló kipufogógáz 
ködfelhőbe borította őket. Az elsőként 
érkező harcjármű fedele felemelkedett, 
fiatal tiszt óvatoskodott körbe a nyílásból, 
váll-lapjai alapján főhadnagy. Az üzem-

vezető máris ott termett. Kézzel-lábbal, 
meg néhány fronton tanult orosz szóval 
magyarázta a lényeget. az aknatoronyra 
és az erdő felé mutogatva ismételgette:

– Revoljucionyer, pulemjot, ratatata-
tata!

A parancsnok bólintott, hogy érti. Táv-
csövével egy ideig pásztázta a gyanús 
domboldalt, majd leszólt az acélmonst-
rum belsejébe. A lövegtorony kissé jobbra 
fordult, az ágyú csöve feljebb emelkedett. 
Fülsiketítő dörej hangzott fel, amit rövid 
periódusokként másik kettő követett. A 
géppuska elnémult. 

A tiszt kedélyesen fordult a megszep-
pent igazgató felé:

– Mágyárszki sáhtyóri, uzsé mózsná 
rábótáty! Nu, dáváj, dáváj! Nádá úgolj! 
Mnógá úgolj! Te mehet dolgoz!

Nem várva a választ, jelt adott a vezető-
nek, és a két géptömeg füstfelhőt okádva 
a kapu felé indult. Addigra már az egész 
műszak kinn állva bámulta a félelmetes 
szerkezeteket. Időközben a bányamester 
is megérkezett.

– No, emberek, munkára! Cigarettát 
vissza az öltözőbe, lámpát kézbe, irány 
a felvonó!

Maga is elcsodálkozott szokatlanul 
katonás vezényszavain. a munkások 
pedig szó nélkül engedelmeskedtek. 
Kifelé jövet már kissé lanyhult a lelke-
sedésük. Az ősz bányász, aki a munka 
folytatása mellett tette le voksát, kese-
rűen dohogott:

– Jó! Melózni kell, mert kell a szén. De 
az alkut valahogy másképp képzeltem. A 
háború után reméltem, hogy az új rend-
szerben majd mindent tisztességesen, 
emberi módon lehet elintézni. Hogy a 
magunkfajták szava is számít valakinek. 
Aztán sokszor kellett csalódnom. Már-
már azt hittem, egyik rendszer olyan, 
mint a másik. De hogy idáig fajuljanak 
a dolgok… A saját vérünk lő ránk, pedig 
érte gürcölünk, aztán idegenek jönnek, 
erőszakkal, fegyverrel osztani az igaz-
ságukat … Ki érti ezt?

Választ senkitől sem kapott. Az embe-
rek komoran, elszántan indultak az ak-
naház felé. Elöl – példát mutatva – a két 
aknász haladt. Az első transzport beszállt 
a felvonóba. A főcsatlós jelt adott a gép-
háznak. A kas zuhanósebességgel indult 
a mélybe. A műszak elkezdődött. „Glück 
auf!” Szerencse fel!
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Képes spanyol építészettörténet (8.)
A mudéjar építészet (IX-XVI. század)

Szigetvári Krisztián

Az iszlám csaknem nyolcszáz esztendős 
jelenléte alatt az Ibériai-félszigeten építmé-
nyek sokasága született meg az Omajjádák, 
az Almorávidák, az Almohádok és a Nasz-
ridák uralkodása alatt.

Ezenközben a félsziget keresztény ,,tér-
felén” a preromán, a román és a gótikus 
stílus hódított. 

az ún. mudéjar jelenség a keresztény és 
a muzulmán építészet sajátos keveréke, a 
gyökeresen eltérő világot jelképező építé-
szeti formák asszimilációja. A mudéjar a 
legegyedibb spanyol-
országi építészettörté-
neti stílus, mely mél-
tán nevezhető a ke-
resztény visszahódítás 
legfontosabb kultu-
rális örökségének. A 
keresztény uralom alá 
kerülő arabok voltak 
a mudéjarok, akik bé-
kében élhettek, ennek 
fejében építészeti tu-
dásukat új uraik javára 
fordították. A mudéjar 
építészet egyszerre része a muzulmán és a 
keresztény művészetnek.

A mai Spanyolország minden területén 
megtalálhatók a mudéjar stílus nyomai, 
ahol megvalósult a keresztények és a moz-
limok legalább pár évtizedes békés együtt-
élése. Ez azt jelenti, hogy az arabok által 
soha meg nem hódított északi sávot és a ke-
resztények által csak 1492-ben visszafog-

lalt Granadai Királyság területét leszámítva 
minden spanyol tartományban fellelhető a 
mudéjar építészeti örökség. 

Minden tartomány más jellegű és elté-
rő gazdagságú mudéjar emlékkel rendel-
kezik. az északi 
országrészekben 
többnyire a ro-
mán stílusjegyek 
keveredtek össze 
az arab építészeti 
elemekkel, míg 
délen a gótikus 
stílus dominál a 
mudéjar elemek 
mellett. (A ke-
resztény visszahódítás elhúzódása miatt 
(722–1492) ma már a művészettörténészek 
a mudéjar stílust is évszázadokon átívelő 
stílusnak tartják.)

A mudéjar központjai pedig azok a vá-
rosok és területek, ahol a legtöbb mudéjar 

ember élt, illetve 
ahol a leginten-
zívebb kapcso-
lat alakult ki a 
keresztények és 
a mozlimok kö-
zött. Ilyen vá-
rosok Toledó és 
Sevilla, ilyen te-
rületek Aragó-
nia és Kasztília. 

egyes becslések szerint a XIII. században 
Aragóniában 200 ezer muzulmán élt ke-
resztény uralom alatt. 

A mudéjar építészeti öröksége 

A mudéjar építészet jellegzetessége a tég-
la, a kerámia és a gipsz használata. A csúcs-
ív, patkóív és vakívek együttes megjelené-
se; a csempék díszként való felhasználása 
a homlokzatokon (azulejo) és a kazettás 
famennyezet (artesonado). Az arabeszk 
és moreszk díszítőmotívumok a belső te-
rekben. Legjellemzőbb a minaretszerű tor-
nyok, harangtornyok és köralaprajzú temp-
lomok és lakóépületek építése. Kialakult 
udvari és népi mudéjar stílus is: előbbire a 
legjobb példa a sevillai Alcázar, melyet Ke-
gyetlen Péter (1350–1369), Kasztília kirá-
lyának uralkodása alatt alakítottak át a mu-
zulmán mesterek. A népi mudéjar számos 
megjelenési formája található meg Aragó-
niában, Teruel, Zaragoza, Calatayud és Ta-
razona városok által alkotott négyszögben. 
Említésre méltó még a toledói Fényességes 
Krisztus-mecset, mely nem csak építészeté-

ben, hanem nevében is ,,hibrid”. Falaiban 
hordozza az egész spanyol történelmet, hi-
szen a vizigót épületet mecsetnek építették 
át, majd keresztény templommá szentelték 
az évszázadok folyamán. 

A mudéjar a legszebb példája annak, hogy 
a népek relatív békés együttélése milyen 
különlegességekhez vezethet. A mudéjar 
két külön világ építészetéből született, mely 
újfajta szerkezetekkel, újfajta látásmóddal 
gazdagította nem csak a spanyolországi, 
hanem az egész világ épített örökségét. 
Ebben a formá-
ban csak a mai 
Spanyolország 
területén f i -
gyelhetők meg 
ezek az egyedi 
építészeti jelen-
ségek.

Mudéjar torony – Szerviták Szent Miklós 
temploma Madridban

Kasztília – Sahagún

Calatayud

Toledo – Santa María la 
Blanca

Kasztília – Madrigal, 
kazettás famennyezet

Sevilla – Alcázar

Toledo – Cristo de la Luz
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 84.
Ötödik utazás (9. rész)

Nagybánya

Nagybánya nevezetes arról is, hogy falai 
között született két neves írónk: Tersánszky 
Józsi Jenő (1888. szeptember 12. – 1969. 
június 12., Budapest.) és Németh László 
(1901. április 18. – 1975. március 3., Buda-
pest). Sajnos szülőházaik már nem állnak. 

Nagybányán érdemes felkeresni az Ás-
ványmúzeumot. A környék bányáiból ösz-
szegyűjtött különleges kőzetek, „bánya-
virágok” és ritkán előforduló ásványok 
láthatók. Magyar nyelvű ismertető segíti a 
látogató eligazodását.

A város legjelentősebb látványossága a 
Klastromréten található múzeumfalu. Négy 
tájegységet mutat be: Máramaros, Lápos és 
Kővár vidékén kívül Szatmár jellegzetes 
épületeit is megtaláljuk itt. Különösen az 
utóbbiak fontosak számunkra, mert stílu-

suk, berendezéseik, a kiállított használati 
tárgyak teljesen azonosak a Nyíregyhá-
za-Sóstó-i Skanzenben láthatókkal. A két 
múzeumfalu megtekintése is bizonyítja, 
hogy a ma két országban elterülő Szat-
már vidéke a trianoni diktátum előtt egy 
hazához tartozott.

A legértékesebb látványosság a Kővár 
vidékéről – Oláhkékesből – áttelepített 
fatemplom. Kiemelkedő dombon – a Ró-
zsák hegyén – építették fel újra az 1630-
ban készített görög-katolikus templomot. 
A négy fiatornyos, galériás, hegyes si-
sakú torony felkiáltójelként magasodik a 
környék felett. Védőszentje Szent György 
lovag. A vallásnak megfelelő a tér-beosztá-
sa: tekintélyes vastagságú gerenda átlépésé-
vel jutunk az előcsarnokba (pitvarba vagy 
pronaoszba). A csarnok (hajó vagy naosz) 

alig nagyobb egy lakószobánál. A kétajtós 
ikonosztáz (képállvány) mögött a szentély 
húzódik. A falakat közvetlenül a fára vagy 
papírra festett ikonok: a Megváltót, a Szent 

Szüzet és szenteket ábrázoló képek díszítik. 
A templomhajó oldalfalain ó- és újszövetsé-
gi bibliai jelenetek képei sorakoznak. Ezek 
az írni-olvasni nem tudó hívek tanítását se-
gítették. A falak egy részét a görög-katoli-
kus naptár képei foglalják el. Az év napjait 
egy-egy kis szentkép jelképezi.

Utazás a világ körül 2008
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus tizenegyedik alkalommal hirdette meg az „Utazás a világ 

körül” című fotópályázatot. A felhívásra 449 pályázótól összesen 4150 fotó érkezett be, a zsűri javaslata alapján 428 alkotó 
1055 felvételét tekintheti meg a közönség a pályázathoz kapcsolódó fotókiállításokon. Lapunk szerzői közül

Antos Árpád és Komlós Attila

felvételei is szerepelnek Magyarország legnagyobb fotókiállításának anyagában. A kiállítás-sorozat az Utazás kiállításon 
vette kezdetét február 28-án Budapesten, majd a Magyar Művelődési Intézet épületében, a Corvin tér 8. szám alatt folyta-
tódik tematikus tárlatokkal. A kiállított képekből a hagyományoknak megfelelően szép fotóalbum készült, az album korlá-
tozott példányban megvásárolható a Magyar Művelődési Intézetben.

Információ: www.mmi.hu, www.mafosz.hu  
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Mindig magam
Magányos utamon
nők után futottam.
Méltó a jutalom:
magányhoz jutottam.

Lehettem volna jó
apa és nagyapa…
Elment az a hajó,
a parton maradtam.

Utolsó utamat
se kísérje senki.
Két sírásó hacsak –
tetemem temetni.

Kávé mellett 
lapozgatva
(Mi újság?)

Burundiban tegnap
ezer ember meghalt.
Korty.
Vietnamban tegnap
ezer ember meghalt.
Korty.
Az USA-ban tegnap
ezer ember meghalt.
Korty.
Izraelben tegnap
ezer ember meghalt.
Korty.
egyiptomban tegnap
ezer ember meghalt.
Korty.
Boszniában tegnap
ezer ember meghalt.
Korty.
A Földünkön tegnap…
Hányan a halálé?
Volna vissza egy lap –
Elfogyott a kávé.

Versek a versről
Álom

Nyakon csíptem 
azt a percet,
mikor álmodtam
a verset.
Leírtam.

Gátlás

Borba mártotta 
a lelkét, 
úgy verselte meg 
szerelmét.

Józanul verselni
nem mert,
se józan
se részeg embert. 

Balszerencse

Zokogott a verselő,
nem volt benn
elég erő,
hogy leírja
a sorokat
és elszökött 
a gondolat. 

Versírás

Belebolondulok
a verseimbe,
a készekbe és
a nyerseimbe. 
Csiszolom, váltom
a mondatokat,
a szavak kitörnek,
mind rám szakad.
Büntetnek rímelő 
szolgahadak. 

Csalódott költő

Nem írok többé
verseket, mert
megkérdeztem
egyiket, és
azt rímelte: 
nem szeret. 

Winkler András

Huncutságok
Tanácsok

Ne írj verset, 
csak vidámat,
szomorú vers
lelket hányat,
vagy inkább 
írjál bolondot, 
vagy ne írjál. 
Legyél boldog!

*     *     *

tegnap este
sokat sírtam,
beteg, rokkant
verset írtam.
Legjobb lenne
sose írni,
akkor nem
kellene sírni. 

Rokkantságok
Rokkantak

Az autóbuszra felszállt egy öreg, sánta 
ember bottal. Megállt az ülés mellett, ahol 
ültem, és kisvártatva megszólalt:

– Uram! Nem látja, hogy rokkant va-
gyok?

– Én még betegebb vagyok – szóltam 
és megemeltem a kalapomat. A fejemmel 
együtt. 

Gazdaságpolitika

Bekapcsoltam a villanyborotvámat. a 
három körkésből egy-egy kisördög bújt 
elő. Rágni kezdték éles fogaikkal a sza-
kállamat. 

– Energiatakarékosság – szólt az egyik. 
– Háromhetven egy borotválás euróban. 

– Nyomatékul az arcomba harapott, hogy 
kiserkent a vérem. 

Elhatároztam, hogy fizetni fogok. 

Jó étvágyat!

– Buon appetito! – szóltam a vendégeim-
hez szívélyesen.

– Hát ezt hol tanultad?
– Tudjátok, ha nyugdíjba megyek az 

egyetemről, pincér leszek. Ebből az időből 
emlékszem rá.

Kép-
vers

Búcsúlevél – 
Fotó: Kocsis Tibor
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Kardhordó Kálmán

2008. első két hónapja a bélyegkiadás-
ban csendes volt, az elkövetkező hónapok 
viszont nem tekinthetők eseménytelennek. 
Különösen bőségesnek látszik a tavaszi idő-
szak, főként májusban lesz gazdag a kínálat. 
Két-három újdonság minden hónapban vár-
ható. Alkalmiak vonatkozásában 24 bélyeg, 
� blokk, 2 kisív szerepel a Magyar Posta Zrt. 
bélyegkiadási tervében 9500 forint össznév-
értékkel. (Ehhez társul még a bélyeggyűjtés 
támogatását célzó 260 forint).

Tizenegy témát gyarapítanak a forgal-
mi bélyegek (példányszámuk nincs előre 
rögzítve, az csak az árusítás lezártával vá-
lik véglegessé), közülük számunkra, pé-
csiekére különösen érdekesnek ígérkezik 
Pécsnek, mint Európa 2010. évi kulturális 
fővárosának népszerűsítését célzó kiadás, 
valamint a személyesítésre is alkalmas bé-
lyegek forgalmazása. Névértéken mind-
összesen mintegy 8000 forintot jelentenek 
pénztárcánknak; az értéknyomásos (ún. 
díjjegyes) újdonságok (pl. alkalmi levele-
zőlapok) vásárlására külön 2000 forintot 
tehetünk félre. (Az elsőnapi boríték – FDC 
– a felsoroltakon felüli.)

Mindezekért mire számíthatunk?
Korábban megkezdett, kedveltté vált té-

makörök és újabbak egyaránt szerepelnek a 
Magyar Posta Zrt. bélyegkiadási tervében. 
Kiemelkedő személyiségekről születési év-
fordulójuk kapcsán részint a Jeles magya-
rok, részint a Művészetek címszó alatt jele-
nik meg bélyeg. (Az aradi vértanú Knézich 
Károlyról márciusban, Sziget várát védő gr. 
Zrínyi Miklósról szeptemberben, a mag-
fúziós kutatásokban világhírű tudós Teller 
Edéről novemberben; sok szép bélyegün-
ket is tervező Konecsni György grafikus, 
festőművészről és Zala György szobrász-
művészről júniusban.) Hunyadi Mátyás ki-
rállyá választásának 550. évfordulója külön 
rangot kap a 81. Bélyegnapra kiadandó fel-
áras blokk és két címletű sorozat révén. (A 
magyar reneszánsz éve elnevezéssel.)

Felárával az ifjúsági bélyeggyűjtést tá-
mogató, 1977-től évente kiadott Ifjúságért 

kisív idén márciusban jelenik meg köz-
lekedés témakörrel. Az EURÓPA 2008. 
nemzetközileg közös témája idén a levél-
írás. (Májusban várható.) Immár negyedik 
folytatás az Élő örökségünk blokk és soro-
zat (májusban), a Világörökségek Magyar-
országon (a tokaji történelmi borvidékről 
egy bélyeg májusban). A magyarországi 
nemzeti parkokat bemutató bélyegek közt 
idén az Őrségi Nemzeti Park szerepel (ötö-
dik folytatásban, májusban 1 bélyeg). A 
Szent Korona zománcképeit témául válasz-
tó blokksor negyedik tagja ez év augusztu-
sában jelenik meg.

A magyarországi kisebbségekről ápri-
lisban és májusban ad ki egy-egy bélyeget 
a Posta; a magyarországi zsinagógákról 
szeptemberben két címletű sor, a Ludovi-
ka Akadémia törvénybe foglalásának 200. 
évfordulójáról novemberben egy bélyeg, a 
650 éves Képes Krónikáról úgyszintén egy 
bélyeg jelenik meg júniusban.

Nem marad érintetlenül az év nagy sport-
eseménye, a Pekingben rendezendő olimpia 
sem. Tervek szerint három címletű soroza-
tot ad ki a Posta áprilisban. Októberben ma-
gyar olimpiatörténeti blokk jelenik meg. Az 
Ausztria és Svájc közös rendezésében sorra 
kerülő Labdarúgó Európa-bajnokság egy 
bélyeggel szerepel május hónapban. Előre 
nem látható eseményre három bélyeggel 
számolhat az alkalmi kibocsátás.

A forgalmi bélyegek többsége már eddig 
meglévő, jelenleg is forgalmazott sorozatok 
bővítését szolgálja. (Többek között Magyar 
népművészet, Antik bútorok, Határőrség, 
Húsvét, Karácsony stb.) Újnak ígérkeznek 
a védett hazai virágokat, állatvilágot be-
mutató bélyegek – amennyiben eddig nem 
szerepeltek magyar bélyegen –, az üdülési 
csekket népszerűsítő s a fentebb már emlí-
tett Európa Kulturális Fővárosáról szóló.

Minden bélyeggyűjtő reménykedik: gyűj-
teményét szép, értékes bélyeggel, netalán 
valami különlegességgel gyarapíthatja. Eb-
ben bizakodik 2008-ban is, és ehhez kíván 
olvasóinak is sok sikert e sorok írója.

Káplár László Emlékére
Kulturális Alapítvány

18326859-1-02

Míves Tojás Múzeum
Míves-Kézmíves Kht.

Zengővárkony
Adószám: 20655516-2-02

Misina Természet- és Állatvédő
Egyesület, Pécs

Adószám: 18303841-1-02

Hotel Béda Idősek Otthona
Kölked

21137989-1-02

Szociális Háló Egyesület
Adószám: 18306703-1-02

Tegnapután Országos Cigány
Kulturális Egyesület

18250547-1-43

Álomfogó Alapítvány
Álomfogó – varázslat

Tiszakécske
Adószám: 18365919-1-03

Martyn Ferenc Szabad
Művészetoktatási Alapítvány

18317332-1-02

Erdélyiek Klubja
Pécs Egyesület
19035440-1-02

„Szemem Fénye”
A Beteg Gyermekekért

Alapítvány
Adószám: 18321407-1-02.

Bélyegvilág

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.

SZJA 1% 
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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

Császár Gergő

Hold anyám, Nap 
apám, Én a föld

Bár háború dúlt, Mardzsan nem félt, neki nem szabad, mert 
ő az állatok királya. Mindig büszkének és bátornak kell len-
nie, egyébként oda a tekintélye. Nem félt, csak éhezett, ahogy 
éhezett a többi állat és ember is. Ínséges idők voltak. A rácsok 
előtt katonák portyáztak, olyan volt az állatkert, mint egy va-
lódi börtön. Börtön állatnak és embernek egyaránt. De Mar-
dzsan nem félt. 

Aztán egy nap felébredt és borzalmasan rettegett. Szörnyű 
fájdalmai voltak, arcának fele leszakadt, fél szemére megva-
kult, fogai kitörtek és a lába is csúnyán megsérült. Gyenge volt 
és éhes. Mardzsan nem emlékezett a történtekre, de számom-
ra minden megmaradt. Mintha csak tegnap történt volna min-
den. Forróság volt, száraz maró és fullasztó meleg. Mardzsan 
büszke tekintettel, bár farkas éhesen hűsölt a kifutó árnyékos 
részében. Egy részeg, kölyökképű szabadságharcos strázsált a 
ketrec előtt kezében egy gránát és egy karabély.

Láthatóan unatkozott. Ekkor jutott arra az 
elhatározásra, hogy játszadozik egy kicsit. 
Kibiztosította a gránátot és behajította az 
oroszlánketrecbe. Mardzsan a hőségtől ká-
bán csak azt érzékelte, hogy valami a kifutó 
közepén huppan, épp olyan hangon, ahogy az 
étel szokott, amit a katonák bedobálnak. Több 
se kellett a bátor oroszlánnak, elrugaszkodott 
és egy hatalmas ugrással rávetette magát a 
gránátra. Pillanatokkal később a detonáció leszakította arcá-
nak felét, szétzúzta az állkapcsát, és örökre megnyomorította 
az állatok királyát.

Azt hogy mi lett Mardzsan merénylőjével azt nem tudni, mert 
a nagy felfordulásban eltűnt, mintha sohase lett volna. Mardzsan 
nehezen, de felépült a sérüléseiből. Fájdalmas, lassú léptekkel 
közlekedett a kifutón. Úgy nézett ki, mint egy törött porcelán, 
amit később összeragasztottak. Már félt. Mindentől, amit felé-
je dobtak, rettegett. Elfutni azonban nem tudott, mert sántított, 
és nehézkesen tudott csak mozogni. Aztán hirtelen megszűnt a 
félelme. Megnyugvást érzett, nem törődött semmivel, végleg 
feladta. Nem volt már büszke, mint a robbanás előtt, nem várt 
jobb időkre, egyszerűen csak elfáradt. Az állatok trónfosztott 
királya tíz évig még élt és szenvedett, de létében semmi méltó-
ság, semmi szépség nem volt. Nyomor és fájdalom tükröződött 
arcán, csakúgy, mint hazája, Afganisztán utcáin.

Mára fent ül a csillagokban a hatalmas, rettenthetetlen testvérei 
között. Onnan kacsint ránk félszemével, ahol nincs éhség, nyomor 
vagy háború. Csak a kék ég, a nap, a hold és a csillagok.

Idelent, hamvai fölött, fejfája hirdeti, hogy itt nyugszik a há-
ború szelíd oroszlánja,

Mardzsan, a kabuli állatkert királya.

Ahogy a Hold a Napnak,
úgy énekelek,
ahogy meghalok egyszer,
úgy életre kelek.

Ahogy a fák az égnek…
ahogy a víz a szélnek…
ahogy tegnap a mának…
ahogy fiú a lánynak!

(Ahogy madárzaj az esőnek,
Mindig minden, mindenki EGY.)

Somogyvári Milán

A Kedveshez…

Azt kérded tőlem Kedvesem:
Mi az, mi összetart?
Mi az, mi folyton bársonyos
Ölelésedbe hajt?
Maga a Sors volt egykoron
Az, ami összeköt
S hiszem, hogy túl a gondokon
Elhoz egy szebb jövőt!

Láttam tucatnyi szép leány
Delejes vágyait.
de oly értéket nem talált
Szívem, mint ajkaid.
te vagy a legszebb lány nekem
Mi vagyunk Föld, s az Ég;
S Csillagszemed, ha nézhetem,
Nem riaszt semmi vég.

téged imád a Pirkadat,
Tiéd a Délidő.
Minden bajában Rád akad
Szívem – a Szenvedő.
Mikor a Nap nyugodni tér,
S másoknak felragyog,
Miattad szép az alkonyat,
S éjjel a csillagok.

Te vagy nekem a nyári Nap,
Te vagy az őszi szél,
Te vagy a tűz, ha elragad
hidegével a tél.
S mikor a fagynak vége van,
Tavaszi hajnal jő,
Szépséged ím határtalan:
Te vagy a szebb Jövő!

Prim Péter

Kabul, Afganisztán
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye: az 1000 óra című könyv, 
amely ezer karórát mutat be. Beküldendő Seneca gondolata április 11-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 

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

A januári számunk rejtvényének megfejtése: 
„Ha filozófushoz fordulunk válaszért, a végén magunk sem tudjuk, mit kérdeztünk.” (André Gide gondolata)

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

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNYI PIROSKADRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Démokritosz gondolata április 11-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon 

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

A januári számunk rejtvényének megfejtése: 
„Mindig bocsáss meg az ellenségeidnek! Nincs, ami jobban dühítené őket.” (Oscar Wilde gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Molitor András (7726 Véménd, Engelmann Pál u.) olvasónk nyerte.

VARÁZSKÉP – 232.
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 januári számunk varázsképén a sítanárt megtalálók közül 
SCHäFFER JóZSEF (7627 Pécs, Kanyar u.) olvasónk 

nyerte az 50 szelet csokoládét.

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNYI PIROSKA

A kutya ugat – ó, mily borzalom – 
Amit talált, az egy borz-alom!
Körülötte csak úgy porzott, 
Találd meg Te is a borzot!

Aki megtalálja a képben a keresendőt, kiszínezi, a képet kivágja vagy fénymásolja, és 
nem rest április 11-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elkül-
deni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
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MEGRENDELő
Megrendelem a Hetedhéthatár című közérdekű magazint

 .......................... példányban  2008. év ..................................................... hónaptól

�2 számot 
1500 forint előfizetési áron

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

Település: ..................................................................Irányítószám: ...........................

Utca, házszám: ................................................................Postafiók: ...........................
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Fizetés: banki átutalással – postai csekken (a megfelelő aláhúzandó)
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..........................................................
aláírás

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

7761 Kozármisleny, Mikszáth K. u. 24.
Bankszámlaszám: 50100112-12005985 

(Nemzetközi: HU31-50100112-12005985)

Sági Györgyné Rejtő Ildikó: 
a Nemzet Sportolója

Szarvas István

A Nemzet Sportolója címről szóló ok-
iratot, Sági Györgyné Rejtő Ildikónak, a 
kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös vi-
lágbajnok tőrvívónőnek Bajnai Gordon, 
a sportot felügyelő miniszter nyújtotta 
át a minisztérium aulájában. A díjat a 
Magyar Köztársaság kormánya 2007. 
december 19-én adományozta, ezzel is-
merve el a magyar sport eredményessé-
géért, sikerességéért és elismertségéért 
végzett több évtizedes munkáját. A mi-
niszter úgy fogalmazott: Sági Györgyné 
Rejtő Ildikó hitével, küzdeni tudásával, 
állhatatosságával, becsületesen elvég-
zett munkájával nemcsak a sportolók 
számára lett példakép Magyarországon.  
A Nemzet Sportolója titulust viselő baj-
nokok 12 fős társasága nevében Gyar-
mati Dezső, a Nemzeti Sporttanács tag-
ja méltatta Rejtő Ildikót, hangsúlyozva, 
hogy az ünnepelt pályafutásával kiérde-
melte a megtisztelő címet, s a Nemzet 
Sportolói egyetértésben, örömmel kö-
szöntik őt körükben. Gyarmati Dezső 
köszöntőjében megemlékezett a kiváló 
atlétáról, Zsivótzky Gyuláról is, akinek 
helyét az illusztris társaságban Rejtő Il-
dikó vette át.

Rejtő Ildikó megköszönve a díjat 
külön megemlékezett egykori kedves 
edzőjéről, Hatz Józsefről, s köszönetet 
mondott egykori csapattársainak is.

Elbert Gábor sport szakállamtitkár po-
hárköszöntőjében Ildikó legendás akara-
tára hívta fel a figyelmet. A sportolónő 
ugyanis soha nem távolodott el a sport-
tól. A kilencvenes évek elején visszatért 
a pástra, és a veterán világversenyeken 
sorra aratva győzelmeit bizonyította, 
hogy akarattal és kitartással mindig el-
juthatunk oda, ahová szeretnénk. A spor-
tolónő életpályáját felidézve a tárca sport 
szakállamtitkára emlékeztetett rá, hogy 
az öt olimpián induló balkezes tőrvívó-
nő Tokióban duplázott, egyéniben és 
csapatban is nyert, előtte és utána pedig 
három ezüst- és két bronzérmet szerzett. 
Világbajnokságokon tizenötször szólítot-
ták a dobogóra. Több mint két évtizedes 
élvonalbeli pályafutása során öt vb-ara-
nyat nyert. Az ünnepelt olyan gazdag 
éremkollekció birtokosa, amely nemcsak 
egy sportoló, hanem egy ország számá-
ra is dicsőség. Az ünnepi pillanatoknak 
a Nemzet Sportolói közül szemtanúja 
volt Földi Imre súlyemelő, Gyarmati 

Dezső vízilabdázó, dr. Hammerl László 
sportlövő, Polyák Imre birkózó és Por-
tisch Lajos sakkozó is. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével – többek között 
Gémes György, a Magyar Vívószövetség 
elnöke, valamint Rejtő Ildikó egykori 
csapattársai, Bánvölgyiné Marosi Paula, 
Dömölky Lídia, Mendelényiné Ágoston 
Judit, Tóth Gézáné dr. Juhász Katalin.

A kitüntetés utáni fogadáson a Nemzet 
Sportolója készséggel válaszolt lapunk 
kérdéseire.

– Ildikó! Melyik érmét tartja legérté-
kesebbnek?

Ez a mostani, a Nemzet Sportolója 
cím számomra a legértékesebb, minden 
érmet felülmúl.

– Valóban sokkal értékesebb az olim-
piai arany, mint a világbajnoki?

A válaszom egyértelmű igen. Nagyon 
sok sportoló van, akinek a világbajnoki 
arany sikerült, de az olimpiai csak ezüst, 
és ezért szomorú. Boldog vagyok, hogy 
nekem mindkettő sikerült.

– Kínában lesznek érmeink a vívás-
ban?

Két aranyra számítok. Kardvívásban 
vannak a legnagyobb esélyeink.
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Két bosnyák filmrendező távozhatott 
összesen három díjjal a pécsi Moveast 
Nemzetközi Filmfesztivál Urániában 
tartott 2007. őszi rendezvényzáró est-
je után. 

A nemzetközi zsűri elismerését, az 
Arany Benjámin-díjat és az 5-5 ezer eu-
rós pénzjutalmat megosztva kapta Na-
faka című alkotásáért a bosnyák Jasmin 
Duraković, illetve Jóvátétel (Z odzysku) 
elnevezésű nagyjátékfilmjéért a lengyel 
Sławomir Fabicki. 

A Nafaka tisztelgés a balkáni háború-
ban életben maradt szarajevóiak előtt, 
mert bár a főszereplők a bosnyák fő-
város egyik kerületében élik át a leg-
sötétebb borzalmakat, mégis rendíthe-
tetlenül hisznek egy szebb jövőben. A 
Jóvátétel pedig a pitiáner bűnözők és az 
illegális bokszmeccsek világába kalau-
zolja a nézőt, ahol nehéz jobb lehetősé-
gekről ábrándozni.

A díjakat Krzysztof Zanussi, a nem-
zetközi zsűri tagja adta át, aki elmond-
ta „37 egész estés filmet láttunk” az el-
múlt napokban. Ez bármilyen zsűrinek 
túl sok lenne. A lengyel filmrendező a 
fiatal, első filmes rendezőknek címezte 
találó megjegyzését: „nem az első fil-
met készíteni a legnehezebb, hanem a 
másodikat”.

Egyedi látványvilágáért a nemzetközi 
zsűri – amelynek tagja Zsigmond Vil-
mos, a magyar származású Oscar-díjas 
operatőr is – külön kiemelte Bogdán Ár-
pád Boldog új élet című filmjét, amely 
egy állami gondozott fiú megpróbálta-
tásairól szól, miután elhagyta az intéze-
tet. A díjat Bogdán Árpád vette át, aki 
az Uránia vetítővászna előtt boldogan 
lobogtatva az oklevelet köszönte meg 
az elismerést.

Az Országos Diákzsűri és a Fipresci, a 
Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége 
– amely első alkalommal ad át elisme-
rést Magyarországon – egyaránt Jasmi-
la Zbanić Szerelmem, Szarajevó (Grba-
vica) című filmjét tartotta a legjobbnak. 
A történet egy édesanyáról szól, aki a 
háború utáni években egyedül neveli lá-

nyát és rákényszerül, hogy egy éjszakai 
bárban vállaljon munkát. 

A fesztivál igazgatója, Szekeres Dénes 
a díjátadón kiemelte: idén 350 külföldi 
és hazai filmest látott vendégül a Mo-
veast Nemzetközi Filmfesztivál, amely-
re az előző évekhez képest sokkal több 
egyetemista ellátogatott, a balkáni tér-
ség filmművészetét bemutató kurzuson 
például közel ezer hallgató vett részt.

Néhány gondolat a szervezésről: a 
sajtóvetítések a Művészetek Házában 
mostoha körülmények között zajlottak; 
a filmvetítések termeiben a filmfelira-
tokat az ülőhelyek felénél nem lehetett 
elolvasni; a filmek legtöbbje nem volt 
szinkronizálva. Nekem a versenyen 
kívül indult ukrán Narancsos ég című 
film tetszett. A történet a Narancsos for-
radalom két ellentétes táborához tarto-
zó fiatal szerelmét mutatja be. Az idei 
fesztivál büdzséje 70 millió forint volt 
a tavalyi 120 millióval szemben.

Számomra a filmfesztivál legmara-
dandóbb élményét az nyújtotta, hogy 
két alkalommal részt vehettem Báron 
György, a Filmművészeti Egyetem ta-
nára óráin, amelyet a jövő filmkritiku-
sainak, forgatókönyvíróinak és drama-
turgjainak tartott.

Az előadásokon megtudtam, lényeges, 
hogy kinek szól a kritika, mennyire kell 
objektívnek vagy éppen ellenkezőleg, 
szubjektívnek lennie egy filmes írásnak. 
Báron György aláhúzta, hogy óriási kü-
lönbség van, hová készül a kritika: egy 
bulvár lapba, vagy egy hetente, vagy 
havonta megjelenő szakmai újságba. A 
Művészetek Házában Illés György vi-
lághírű tanítványaival találkozhatott a 
Mester és tanítványa sorozat közönsége. 
Itt volt Koltai Lajos, Zsigmond Vilmos 
(aki a zsűri tagja volt), Ragályi Elemér, 
Sára Sándor és Grunwalsky Ferenc. Bá-
ron György egyik óráját meglátogatta a 
magyar filmrendezők „fejedelme”, Jan-
csó Miklós, akitől megtudtuk: elképzel-
hető, hogy Mátyás király életéről forgat 
filmet. A fesztivál alatt Pécsett ünnepel-
te 86. születésnapját. Akinek elege volt 

Szarvas István
Arany Benjámin megosztva

a Nafaka bosnyák és a Jóvátétel lengyel filmnek
a filmnézésből a Mediawave szervezte 
magyar és kelet-európai zenekarok kon-
certjére mehetett, vagy a Hrabal-portrék 
kiállításban gyönyörködhetett.

A fesztivál eredményhirdetése előtt 
Gyimesi Kinga főszervező készséggel 
válaszolt a sajtóközpontban a Hetedhét-
határ kérdéseire.

Milyen szempontok alapján kérték fel 
a zsűri tagjait?

Igyekeztünk azokból az országokból 
neves filmszakembereket megnyerni a 
fesztiválnak, ahonnan a válogatások tör-
téntek. A fő szempont, hogy megfelelő 
szakmai háttérrel és múlttal rendelkez-
zenek, hogy méltóak legyenek arra, hogy 
megítéljék a legfiatalabb filmes nemze-
dék munkáját.

Mit gondol, mit jelent annak a filmes-
nek és filmnek, amely megkapja az Arany 
Benjámint? Továbbá mint jelent Pécsnek 
ez a fesztivál?

Azt gondolom, hogy ez a díj, amit ki-
adunk mind erkölcsileg, mind anyagilag 
nagy segítség. Első filmesekről lévén szó 
ez a tízezer euró, amivel hozzájárulunk a 
következő film elkészítéséhez azért nagy 
segítség és azt hiszem, erkölcsileg is ko-
moly hozadéka van. Bízom benne, ahogy 
múlnak az évek egyre több tapasztalatot 
szerzünk. Jobban megismerik a filmfesz-
tivált és egyre rangosabb lesz az arany 
Benjámin díj. A városnak pedig, az a véle-
ményem, hogy nagyon fontos. Egy olyan 
filmes múlttal rendelkező helynek, mint 
Pécs, akár filmforgatásokat, akár a ko-
rábbi filmszemléket tekintjük, lényeges 
kérdés. Akkor is, ha azt vesszük, hogy 
az Európai Kulturális Főváros program-
jában nyilván nemcsak a film a kiemelt 
művészeti ág, hanem amellett másra is 
szeretnénk hangsúlyt helyezni.

Megtudhatnám, hogy Önnek melyik 
film tetszett?

Nem tudtam az összeset megnézni. 200 
programunk futott a nyolcnapos rendez-
vény alatt, minden vetítésre én sem ju-
tottam be. Volt olyan film, ami nagyon 
tetszett, de azt inkább megtartanám ma-
gamnak.

SOPIANAE TOURS KFT. – Pécs, Ferencesek utcája 8. Tel.: 72/522-911
A legnagyobb osztrák-német utazásszervező Baranya megyei képviselete
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Czupy György

Emlékek 
a régi Sellyéről – 5.

Sellye község életében különösen nagy volt a fejlődés 
1895-től, a szentlőrinci-nasici vasút kiépítése és forgalom-
ba helyezése utáni időben. A vasút piacot teremtett Szlavó-
nia felé, ami az ipar és kereskedelem gyorsabb fejlődését 
eredményezte, mely a trianoni békekötés után megszakadt. 
1912-ben kiépült a Drávavölgyi vasúti vonal, ami keleti-
nyugati irányban összekötötte Sellyét a világgal.

Míg az I. világháború csatamezőin harcoltak a fér-
fiak, addig az asszonyok itthon művelték a földet, ve-
zették a műhelyeket, ápolták a Vöröskereszt betegeit. 
A frontokon 63 férfi halt hősi halált: nevüket a refor-
mátus egyház örökítette meg az 1924-ben vásárolt hő-
sök harangján.

1918 ősze szomorú volt Baranyára nézve. Az 1918. 
novemberi belgrádi fegyverszüneti egyezmény arra 
kötelezte a magyar kormányt, hogy csapatait 8 napon 
belül vonja vissza a meghatározott demarkációs vonal-
ra: Baja−Pécs−Dráva folyó vonalától északra. 1918. 
november 1�-én megkezdődik Baranya szerb katonai 
megszállása, amely 1921. augusztus 22-én ért véget a 
magyar katonai csapatok bevonulásával. 1921. augusz-
tus 18-án, Sellyén a szerb főszolgabíró, csendőrség, ka-
tonaság jelenlétében a lakosok boldog örömmel nézték 
a református templom tornyára először kitűzött magyar 
nemzeti zászlót: majd pár óra múlva zászlódíszbe öl-
tözött az egész község. A hároméves szerb megszállás 
alatt Sellye járási székhely volt, helyben járási főszol-
gabíróval, katonasággal, csendőrséggel. A főszolgabíró 
– erőszakossága ellenére – nem tudta levetetni a ma-
gyar címert a református iskola faláról, s a templomban 
való személyes jelenléte sem tudta elnémítani a magyar 
himnuszt. Sellyére a magyar katonaság augusztus 21-én 
vonult be, a csendőrség, a rendőrség Langmár Gáspár, 
Kiss Jenő századosok és dr. Csiky Béla rendőr segéd-
fogalmazó vezetésével. A diadalkapunál történt kölcsö-
nös üdvözlés után a lakossággal együtt mentek a refor-
mátus templomba hálaadó istentiszteletre. A községet a 
felszabadítás után a déli csapatok vezénylő tábornoka, 
Soós Károly, majd vitéz Nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója látogatta meg, 1921. ok-
tóber hónapban.

Az 1864. évi 44. sz. t. c. kimondja, hogy bármely nem-
zetiségű honpolgárnak joga van a nyelv, a tudomány, 
gazdaság, ipar, kereskedelem, kultúra stb. előmozdítá-
sát szolgáló, az állam törvényes felügyelete alatt társu-
latokat, egyleteket, egyesületeket, köröket létrehozni, 
„Alapszabály” szerint működtetni, melyet a kormány 
hagy jóvá. A törvény szellemének figyelembevételével 
alakultak meg a különböző céllal működő intézmények 
a kultúra, szak- és szépirodalom terjesztése érdekében. 
Az I. világháború alatt a legtöbb szüneteltette működé-
sét, illetve több hivatalosan is feloszlott.

A gazda- és olvasókörök a parasztság körében vég-
zett munka a demokratikus munka irányát is jelentette. 
1921-es felmérés szerint gazdakör, olvasókör vagy ha-
sonló intézmény minden második faluban volt Magyar-
országon. 1937-ben Baranya vármegyében is hasonló 
volt az arány.

(folytatjuk)

A szülőföld és a felnevelő táj, az ott kapott szellemi indíttatások, az emberek 
közössége, az összekovácsoló helyi hagyományok és szokások mind-mind ér-
téket jelentenek felnövekvő generációk hosszú sorának. Ebből az örökségből 
személyenként más-más részleteket emelünk ki, tartunk fontosnak. De az elmúlt 
századok hosszú láncolatában mindig voltak és – tán remélhetjük – a jövőben 
is lesznek olyan lokálpatrióták, akik nemcsak a saját személyükre, családjukra 

vonatkozó ismereteket őrzik meg a mesz-
szi múltból, hanem vállalkoznak az egész 
településre vonatkozó tudnivalók össze-
gyűjtésére és közzétételére is.

Hámori Istvánné és Vókó János négy 
évtizedes szakszerű, alapos, sokoldalú 
és fáradhatatlan kutató és gyűjtő munká-
jának eredményeként vehetjük kézbe a 
Pécs-Somogy története című nagyszerű 
helytörténeti kötetet. Ez a külső meg-
jelenésében is elegáns könyv Somogy 
földrajzi jellemzőinek, növény- és állat-
világának, vizeinek, éghajlatának meg-
ismertetése után bemutatja azt a gazdag 
történelmi múltat, mely i. e. 2100-tól 
vezet napjainkig.

Megtudjuk, hogy ezen a történelmi 
úton sokan jártak, az ásatások leleteinek 
bizonysága révén megjelennek előttünk a 

távoli múltba vesző népek emlékei mellett a kelták, a rómaiak, a népvándorlás, a 
honfoglalás korának emberei, az Árpád-kor világa. Megismerjük Somogy köz-
ségnek egy 1406. évi oklevéllel kezdődő történetét a török időkön át, az 1848-
as forradalomban való nemzetőri részvételnek, a kiegyezés és a századforduló 
korának, a két világháború körüli éveknek helyi vonatkozásait, melyet ezzel a 
József Attila-i idézettel jellemeznek a szerzők: „Lelkünkre így ül ez a kor.” A 
II. világháború utáni időt ismertetve eljutunk a rendszerváltás éveiig.

A korszakok bemutatásával párhuzamosan elénk tárják a kötet írói a meg-
élhetésért folytatott fáradságos munkát, a földművelés és állattenyésztés, a 
halászat eszközeit, az építkezéseket, a vízimalmokat, a település kialakulásá-
nak fokozatos lépcsőit. Természetszerűen igen nagy helyet kap a bányászat 
meghatározó szerepének, a bányászok emberáldozatot is követelő mozgalmi 
tevékenységének bemutatása. Igen gazdag a néprajzi anyag: a közösséget ösz-
szetartó népszokások, hagyományok ismertetése. Hírt kapunk a vallásokról, a 
római katolikus egyház és a baptista gyülekezet működéséről is. Megismer-
hetjük az iskolai életet, a kulturális és sportegyesületek sokrétű tevékenysé-
gét, s mindezekben a pedagógusok irányító-szervező munkáját. Sorra kerül a 
politikai pártok és a mozgalmi gyermek- és ifjúsági szervezetek működésének 
bemutatása is. Az utolsó fejezetben felsorolt emlékhelyek tiszteletadásul szol-
gálnak a világháborúk hősi halottai, a bányaszerencsétlenségekben elhunytak 
és a bányamunka színhelyei előtt.

A kötetben számtalan korabeli fotó mutatja be Somogy életét és embereit, 
az iskolatörténeti, a helytörténeti és a bányászati múzeumot, az emlékhelye-
ket, megörökíti a jeles napokat. A kötetet záró Függelék az 1959 óta történt 
eseményeket címszavakban tárja az olvasó elé. Végül a képek jegyzéke a 
felhasznált irodalom – Források címmel – segíti az eligazodást és a további 
tájékozódást.

Lenyűgöző Hámori Istvánné és Vókó János odaadó szeretete, fáradhatatlan 
kutató-feltáró-összegző munkája és az ennek eredményeként létrejött nagy-
szerű könyv, mely igen jó szakanyag a történelemtudomány számára, melyből 
sugárzik a „genius loci” (a hely szelleme), s amelynek megismerése bizonyára 
minden somogyi polgárt büszkeséggel tölt el, hiszen még a Somogyon sosem 
járt recenzens érdeklődését is felkeltette. (Hámori Istvánné–Vókó János: Pécs-
Somogy története, Pannónia Könyvek, Pro Pannonia Kiadó, 2006)

Lenkey István

A szülőföld vonzásában
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Jéki László

Sötét anyag – sötét energia (3. rész)
Kitartóan keresik a sötét anyagot a fizikusok. 

Mértékadó becslések szerint a világegyetem 
anyagának mintegy 22%-a sötét anyag. Azért 
sötét, mert nem bocsát ki fényt, sem másfé-
le, számunkra érzékelhető sugárzást. Sötétnek 
nevezhetjük azért is, mert egyelőre a sötétben 
tapogatózunk mibenlétét illetően. Ugyancsak 
ismeretlen jellege miatt kapta a sötét jelzőt az 
az energia, amely a gravitáció ellen hatva a vi-
lágegyetem egyre gyorsuló tágulását okozza, 
ennek arányát 73%-ra teszik az össztömegben, 
így mindössze 5% marad a világegyetem látha-
tó, ismert összetevőire, a csillagokra. A sorozat 
1. részében bemutattuk a sötét anyag lehetséges 
alkotórészeit és a megismerésükre indított fizi-
kai kísérletek egy részét. A 2. részben folytattuk 
a feltételezett WIMP (Weakly Interacting Mas-
sive Particle, gyengén kölcsönható, tömeggel 
rendelkező) elemi részecskék kimutatására tö-
rekvő többi kísérlet ismertetését. A földi méré-
sek után megkezdtük az égi jelek keresésének 
ismertetését, ezt folytatjuk most. 

*     *     *

Ha a sötét anyagból álló galaktikus halóban 
két WIMP összeütközik, akkor az elméleti szá-
mítások szerint a két részecske szétsugárzódik, 
nagyenergiájú gamma-fotonok vagy más, nor-
mál részecskék jelennek meg. A mérőrend-
szerek ezeknek a szétsugárzásoknak a jeleit 
keresik. 

Az Európai Űrügynökség 2002-ben felbo-
csátott INTEGRAL műholdja a korábbiaknál 
pontosabban mérte ki az elektron-pozitron ré-
szecske-antirészecske párok találkozását kö-
vetően szétsugárzott 511 keV energiájú gam-
ma-sugárzás keletkezési helyét. A műhold 
adataiból készített térkép szerint a pozitronok 
galaxisunk kidudorodó középső részében je-
lennek meg, nincs nyomuk viszont a galaxis 
lapos korongjában, amelyben mi is vagyunk. 
Középen vannak az öreg csillagok, a korong-
ban pedig a fiatalabbak. A pozitronok megje-
lenésére kínálkozó egyik magyarázat szerint a 
galaxis magját a sötét anyag könnyű részecskéi 
veszik körül, ezek bomlásából származnának 
a pozitronok. a számítások szerint ez csak ak-
kor képzelhető el, ha a sötét részecskék tömege 
20 MeV alatti, nagyobb tömeg esetében más 
energiájú gamma-sugárzásnak is fel kellene 
lépnie. (A fizikusok által gyakran használt tö-
meg (energia) egységek így kapcsolódnak egy-
máshoz: 1 TeV = 1 ezer GeV = 1 millió MeV 
= 1 milliárd keV = 1 billió eV, egy proton tö-
mege kb. 1 GeV.)

Galaxisunk középpontja felől rendkívül nagy 
energiájú gamma-sugárzást észleltek. Lehet, 
hogy a világegyetem ismeretlen, sötét anyaga a 
forrásuk?  A pontos mérés lehetővé tette a forrás 
azonosítását, a kibocsátás a galaxis középpont-
jához köthető. Ha a gamma-sugárzás forrása a 
sötét anyag, akkor a kibocsátó részecskék töme-
gének meg kell haladnia a 12 TeV-et!

A sötét anyag részecskéire a Tejút gamma-
sugárzását vizsgálva tehát két friss becslés szü-

letett: tömegük vagy jóval 20 MeV alatt vagy 
jóval 12 TeV fölött lehet. A korábbi, részletei-
ben kidolgozottabb elméletek közbenső érté-
keket jósolnak.

A Compton Gamma Ray Observatory űrszon-
da 10 éves adatgyűjtéssel feltérképezte az égbolt 
extragalaktikus, vagyis nem a mi galaxisunk-
ból származó, 30 MeV-nél nagyobb energiájú 
gamma-sugárzását. A Würzburgi Egyetem ku-
tatóinak a Physical Review Lettersben közölt 
számításai szerint a gamma-sugárzás forrása 
neutralínók szétsugárzása hideg sötét anyagban. 
A neutralínók a neutrínók szuperszimmetrikus 
párjai a szuperszimmetria elmélet keretében. 
Lehet, hogy a neutralínó a legkönnyebb szuper-
szimmetrikus részecske, lehet, hogy a WIMP-ek 
neutralínók. Tömegüket a proton tömegénél (1 
GeV) jóval nagyobbnak gondolták, a neutra-
línó tömegére 515 GeV-et kaptak, 30%-os bi-
zonytalansággal. Ezen a példán jól érzékelhető, 
hogy mennyire különbözőek lehetnek egymás-
tól a szuperszimmetrikus párok: a neutrínók 
és feltételezett szuperszimmetrikus párjuk, a 
neutralínók tömege között százmilliárdszoros 
a különbség.  

A neutralínókkal kapcsolatban érdekes öt-
letet vetettek fel csillagászok: egy fekete lyuk 
körül keringő fehér törpe csillag megfigyelése 
közelebb vihet a sötét anyag mibenlétének fel-
derítéséhez. A kérdés tisztázásához mindössze 
a fehér törpék fényességének változását kel-
lene figyelemmel kísérni. A gondolat egy sor 
feltételezésre épül, ezért a siker egyáltalán nem 
biztos. Igor Moskalenko és Larry Wai (Stanford 
Egyetem, Kalifornia) gondolatmenete szerint a 
neutralínók a galaxisok középpontjában kon-
centrálódnak az ott levő szupernehéz fekete 
lyuk tömegvonzásának köszönhetően. A fekete 
lyuk körül néhány fényév távolságban keringő 
csillagok magukhoz ragadják ezeket a WIMP 
részecskéket és „elégetik”. A csillagok mag-
jában a WIMP részecskék más részecskékkel 
ütközve szétsugárzódnak, eredményül gam-
ma-sugárzás és más részecskék jelennek meg. 
Ez a folyamat tehát egy újabb energiaforrás a 
csillag normál energiatermelése mellett. A fe-
hér törpe csillagokban már leállt a magfúziós 
energiatermelés, az elnyelt sötét anyag lehet 
az új fűtőanyaguk. A sötét anyagot „elégetve” 
ezek a csillagok felfényesedhetnek, koráb-
bi állapotukhoz képest sokkal, a Napnál akár 
több százszor is fényesebbek lesznek. Olyan 
fehér törpéket kell nyomon követni, amelyek 
erősen elnyúlt elliptikus pályán keringenek a 
fekete lyuk körül. A fekete lyuktól távol, ahol 
kevés a neutralínó, normálisan, a megszokott 
módon világítanak, de a fekete lyukhoz köze-
ledve a sötét anyag elnyelése után drámaian 
felfénylenek. 

2004 szeptembere óta a teljes HESS mérő-
rendszer üzemszerűen működik Namíbiában. 
A HESS (High Energy Stereoscopic System 
– nagyenergiás sztereoszkópikus rendszer) a 
nagyenergiájú (=100 gigaelektronvolt) kozmi-
kus gamma-sugárzás minden eddiginél érzéke-

nyebb, jobb felbontású mérésére szolgál. (A név 
egyúttal a kozmikus sugárzás felfedezőjére, 
Victor Hessre is emlékeztet.) A mérőrendszer 
öt évig épült, Németország, Franciaország, az 
Egyesült Királyság, Csehország, Örményor-
szág, Dél-Afrika és Namíbia 19 kutatóintézete 
vesz részt a programban. A világűrből érkező 
nagyenergiájú gamma-sugárzást a légkör el-
nyeli, elektronok és protonok zápora alakul 
ki. A részecskék a közegbeli fénysebességnél 
gyorsabban mozognak, ezért Cserenkov-su-
gárzás jelenik meg, ezt észleli a HESS. A négy, 
egyenként �0� m² felületű teleszkóp négy kü-
lönböző nézőpontból mutatja meg ugyanazt a 
részecskezáport, így a bejövő gamma-sugárzás 
iránya 0,1 fok, beérkezési helye 10–20 m pon-
tossággal határozható meg. A mérési adatokból 
15% pontossággal lehet visszakövetkeztetni 
az elsődleges gamma-sugárzás energiájára. A 
mérőrendszer azért épült a déli féltekén, hogy 
optimális látószögből vizsgálhassák galaxisunk 
középponti tartományát. Az ittlevő szupernóva 
maradványok, pulzárok, a szupernehéz feke-
te lyuk bizonyára szerepet játszik a kozmikus 
részecskék felgyorsításában. A méréssorozat 
egyik fő célja a galaxisbeli gamma-források 
felderítése. 

Már az első méréssorozatokból egyértelművé 
vált, hogy kiemelkedően erős gamma-sugárfor-
rás található ugyanott, ahol a szupernehéz feke-
te lyuk van. a korábbinál egy nagyságrenddel 
pontosabban sikerült a forrás helyét kimérni. 
Régóta gyanítják, hogy a galaxis centrumából 
nagyon nagy energiájú gamma-sugárzás lép ki. 
A sötét anyag részecskéinek, pl. a könnyebb 
szuperszimmetrikus részecskéknek a szétsugár-
zását gondolják forrásnak. Ha valóban a sötét 
anyag szétsugárzása, a részecskék annihilációja 
megy végbe, akkor ezek a részecskék nagyon 
nehezek (=10 teraelektronvolt) és a sötét anyag 
igen sűrű a galaxis középponti tartományában. 
További mérésekkel mód nyílik a forrás helyé-
nek még pontosabb meghatározására. 

2007-ben kezdett adatokat gyűjteni a VE-
RITAS (Very Energetic Radiation Imaging 
Telescope Array System) az USA-ban Arizo-
na államban a Mount Hopkins hegyen. Jövőre 
pályára állítják a NASA GLAST teleszkópját 
(Gamma-ray Large Area Space Telescope). 
Mindkét rendszer gamma-sugárforrásokat ke-
res a világegyetemben. 

A WIMP részecskék szétsugárzása során nem-
csak gamma-sugárzás, hanem más részecskék is 
megjelenhetnek, pl. a már említett elektron-po-
zitron párok. Az orosz-olasz PAMELA műhold 
ilyen folyamatokban keletkezett antiprotonokat 
és más antirészecskéket keres. az antarktiszon 
az IceCube (jégkocka) mérőrendszerben 4200 
fényérzékelőt süllyesztettek a jégbe, hogy ész-
leljék a Napból származó neutrínók által keltett 
fényjeleket. Ha nagyon nagy, 100 GeV energiá-
jú neutront észlelnének, az már nem származhat 
a Napban zajló ismert magreakciókból, a sötét 
anyag számlájára írnák.

(folytatjuk)
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Magyarul – magyarán
Nyelvtan és helyesírás

Videcz Ferenc

Bonyhádi 
requiem

(In memoriam Perczel Bertalan*)
Letört a hűség-fa utolsó ága;
Sok vihart állt kilencvenhárom évig.
angyal surrant be cellányi szobádba;
Lépteid már az égiek kísérik.
 
Kifosztott kastélyotok minden kincsét
Imával őrizte kápolna-lelked;
Hit bőségére váltott földi ínség
Krisztus-szegénységben talált kegyelmet.
 
Sóhajt a templom vénült orgonája;
Reszkető kezed simítását várja
Némult sípokba bennszorult kiáltás.
 
„Requiescat in pacem!” – hull rög-ének;
Trónushoz díszruhás ősök kísérnek,
S fekete-fehér szóval püspök-áldás.
 

* A ’48-as honvédtábornok, Perczel Mór dédunokája. 52 esztendeig volt a 
bonyhádi katolikus hitközség kántora. Temetési szertartását Mayer Mihály 
megyéspüspök úr celebrálta.

Révész Balázs

Levelek
Lehullok – szólt a levél,
És elengedte a fát.
halk zokogással,
hullott alább.

Földet érvén halk a zörej,
Átlépnek rajtad, ha kell,
és eltaposnak,
egy életen át.

Halk zokogása rázza az öreg fát
Ágait hiába nyújtja,
Törzse meghajol,
A földre sújtva.

Mert kínozza a szél,
és az élet tovább,
Halk zokogása hallik
Egész őszön át.

S ha jő a hideg tél,
És nincs rajta már levél,
Fázik az öreg fa.

Csupasz testét csípi a dér,
halk zokogása
A szívemig ér!

Sokan és sokszor megfogalmazták már, hogy a nyelvtan, a 
nyelvi rendszer törvényeiről szóló tudomány és a helyesírás, 
vagyis az írásos nyelvhasználat szabályainak foglalata, elvá-
laszthatatlanul összefügg egymással. Elég, ha tudjuk, hogy a 
magyar helyesírás egyik, ha nem a legfontosabb alapelve a 
szóelemzés, amely eleve nyelvtani ismereteket föltételez. Sor-
ra vehetjük a 299 szabályt, s jóformán nem találunk olyant, 
amelynek a megértéséhez és a gyakorlati alkalmazásához nem 
kellenek nyelvtani ismeretek.

Ezúttal az összetett mondatok végére teendő írásjel (pont, 
kérdőjel, felkiáltójel) szabályával igazoljuk fentebbi állításun-
kat. A szabály úgy szól, hogy a mellérendelő összetett mondat 
végére olyan írásjelet teszünk, amilyent az utolsó tagmondat 
jellege, tartalma megkíván. A kijelentő utolsó tagmondat vé-
gére pont, a kérdő végére kérdőjel, a felkiáltó és a kívánó tag-
mondat végére felkiáltójel való. Ahhoz, hogy helyesen járjunk 
el, ismerni kell a mellérendelő összetett mondatok fogalmát 
és fajtáit.

Az alárendelő összetett mondat végi írásjelet a főmondat faj-
tája határozza meg. Ehhez szükséges a kétféle összetett mondat 
megkülönböztetésének ismerete. A legtöbb hibát az ún. függő 
kérdés okozza. (L. az AkHSz. 242. sz.) A függő kérdés nem 
más, mint kérdő mellékmondat, amely a főmondattól függ.

Az írott szövegekben, főként az írott sajtóban ma már alig le-
het találni ponttal lezárt klasszikus függő kérdést. Inkább csak 
egyenes kérdésnek álcázott, kérdőjellel végződő se ilyen, se 
olyan mondatokat olvashatunk.

A főmondat valahogy így indul: Az a kérdés, … Felmerül 
a kérdés, … Megtévesztő lehet a kérdés szó a főmondatban. 
A folytatás: … hogy miért nem sikerült a kísérlet. … hogy mi-
lyen tanulságokat lehet levonni. … hogy vajon az elnök kiket 
akart meggyőzni. – Mind a három függő kérdés, tehát az alá-
rendelő összetett mondatok végére pont kell.

A főmondat utal arra, hogy a mellékmondat kérdő jellegű lesz: 
Megkérdeztem, hogy …; Kérdezősködtek, hogy …; Tudni sze-
retném, hogy … – A mellékmondat ugyancsak függő kérdés: 
… vállalná-e; … mi a véleményem; … mit kutatnak. Ezeket is 
ponttal kell zárni.

A főmondat gyakran felszólító módban áll. Nézzük …; Ta-
láljuk ki …; Olvassuk csak …; Hagyjuk …; – Így folytatha-
tók: … mi újság; … mi van a szövegben; … miért csak ennyi. 
– Mindegyik után felkiáltójel kell.

A főmondat a kérdő: Ki meri azt mondani, hogy biztosan el-
pusztul egyszer; Ki gondol arra, hogy az ilyen magatartás sér-
tő. – Ez esetben használjuk a kérdőjelet.

Első tekintetre bonyolultnak látszik, de nyelvtani ismeretek 
birtokában, gyakorlott mondatelemző készséggel könnyen és 
helyesen megoldható.
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en vagy különbö-
ző cselekménye-
ket életre kelt-
ve. Fekete, fehér, 
vörös, arany és 
ezüst színek utal-
nak arra a szí-
nes szőttesvilág-
ra, mely a sokác 
háztartásokat jel-
lemezte (ezekből a szőttesekből több 
szép darab látható a Kanizsay Dorottya 
Múzeumban).

Tatai Tibor formavilága stilizált, a 
maszkosok legfőbb karakterjegyeit hoz-
za közel, kelti életre mesterien a grafi-
ka nyelvén.

Ugyanezen a napon Kézművesek 
Mohácson – 2008. címmel tizenegy 
maszkfaragó (Antal Zoltán, Baráth Gá-
bor, Élő József, Gagyi Zoltán, Hafner 
Miklós, Kolutácz Mátyás, ifj. Kunovsz-
ki János, Prókai György, Peiter József, 
Rosta Endre, Udvardi Krisztián) mun-
káit láthattuk a Filmszínház Kamara-
termében. Valamennyi álarc magán 
hozdozza alkotója fafaragó technikai 
ismereteit, élményeit a busóálarcok 
messzire visszanyúló világából és a 
néphagyomány ismeretét, mely beépült 
egy-egy elkészült darabba. Valameny-
nyien egyéni vérmérsékletüknek, fan-
táziájuknak és kézügyességüknek cso-
dálatos világát tárták elénk. Így lettek 
alkotásaik egyediek, sokfélék, s ugyan-
akkor erről a páratlan hagyománynak a 
továbbéléséről vallók.

Grebenár Andor a népművészet 
mestereként többféle elemből össze-
rakható buzogányokat, kereplőket (és 
vízhordófákat) mutatott be. Ezek a kie-
gészítői az igazi busófelszerelésnek, hi-
szen a fallikus buzogány a teremtés mí-
toszának emlékét hordozza, a zajt keltő 
kereplő pedig a télűzést segíti.

Négyen (Kovacsics Ferenc, ifj. Laka-
tos László, Reininger László, Ujvári M. 
Gézáné) fazekasmunkáikat állították ki. 
Valamennyien magas művészi szinten 
készítik a hagyományos mohácsi feke-
tekerámiát, és kísérleteznek azzal, hogy 
a mai igényekhez igazítsák, emellett 
mindnyájan kitekintenek a színes ke-
rámia felé is.

Az évenként ismétlődő mohácsi tél-
űző népszokás; a busójárás – a helybeli 
sokácok pokladája – az elmúlt évtize-
dekben több vonzó kiegészítő rendez-
vénnyel bővült.

Ebben az évben a városban élő alko-
tók képzőművészeti és iparművészeti 
munkáiból rendezett kiállítások sora 
vonzotta az érdeklődőket.

A kisfarsang napját megelőzően a 
Soós Galériában Kedves János farsan-
gi témájú festményeivel indult a soro-
zat. Ezeken az alkotásokon a busójárás 
spontán és rendezett eseményein átélt 
élmények elevenednek meg, melyeknek 
nemcsak a város lakói, hanem azok az 
idelátogatók is részesei lehettek, akik a 
hatnapos rendezvénysorozatot vagy an-
nak egy-egy részletét közelről átélték. 
A busófejeket ábrázoló képek mellett 
az európai nagy karneválok hangulatát 
felidéző festmények is sorakoztak a ki-
állítóterem falán. A visszafogott színek 
jelzik, hogy az igazi napsütéses tavaszra 
még várni kell, de azért már a remény-
ség fényei, színei is megjelennek.

A Kossu th 
F i lmsz ínház 
emeleti Kisga-
lériájában Ta-
tai Tibornak, 
a Magyar Kép-
zőművésze t i 
Egyetem hall-
gatójának Bu-
sók című kiál-
lítását nyitotta 

meg Ferkov Jakab múzeumigazgató 
február 1-jén.

Az alkotó Mohács-sziget szülöttjeként 
kötődik a tavaszváró, törökűző népha-
gyományhoz. Már kisgyermekkorában 
hallotta, hogyan indultak a sokácok 
a várost és környékét rabságban tar-

tó törökök kiűzé-
sére – a legenda 
szerint. Maga is 
beöltözött janke-
lének, majd busó-
nak. Kiállítása ké-
pein busóöltözék-
ben sokféle vidám 
karakter jelenik 
meg portrészerű-

Lenkey István

Télűzés, tavaszvárás
Többéves gyakorlat szerint farsang 

farkán kiállítást nyitottak a mohácsi 
Volksbank Galériában. Idén Kedves 
István Dunatáj című akvarellkiállítá-
sában gyönyörködhettünk.

ezt a rendezvényt Skonda Mária, a 
Magyarországi Volksbank Zrt. vezér-
igazgató-helyettese és Köveskuti Péter, 
a Junior Art Alapítvány elnöke nyitot-
ta meg. Kedves István szülőföldjének 
közvetlen környezetét és annak motívu-
mait hozza elénk: vízparti részleteket, 
kikötőket, a Duna-gátat, hajókat, színes 
levelű fákat.

Motívumai és a megjelenített részle-
tek olyan hangulatot keltenek, mintha 
éppen most lépnénk be a tájba, ülnénk 
le a gát egy csendes pontján szemlélőd-
ni. Tudatosítják bennünk környezetünk 
szépségeit, és így érzelmi kapcsolatot 
teremtenek a bennünket körülvevő vi-

lággal. Az alkotó az akvarelltechnikát 
magas szinten műveli – egyik méltatója 
szerint hazánk egyik legjobb akvarellis-
tája –, kedveli a világos, ritmikus felü-
leteket. Képei színekben gazdagok és 
légiesek: a ködöt és a folyó feletti párát 
is érzékelhetően tudja ábrázolni.
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Dr. Vargha Dezső*

Fejezetek Pécs, Baranya történetéből 
1849-ben – 3. rész

Hogyan adták föl Eszéket?

Gróf Batthyány Kázmér az Orszá-
gos honvédelmi Bizottmány utasításá-
ra 1849. február elején elhagyta Eszéket 
abban a reményben, hogy gróf Esterházy 
Sándor árulása-átállása miatt előadódó 
súlyos helyzetet a Bácskában megment-
heti. Ezt az alkalmat rögtön arra hasz-
nálta ki a titokban már a megadásra ké-
szülődő eszéki tisztikar, hogy azonnal a 
megadásról tárgyaljon, és 1849. február 
12-én átadja a várat a császári csapatok-
nak! Éder vezérőrnagy feladatául szabták 
előzőleg azt, hogy erősítse meg a várat, 
ő viszont összejátszott a császári csapa-
tokkal a megadásnál. Kihasználta ugyanis 
azt, hogy ő ismerte az erődítmény gyenge 
hadászati pontjait, és ezt nem habozott az 
ellenség tudomására hozni. 

eszék várának eleste nagy csapás volt 
a szabadságharc délvidéki katonáinak, 
támogatóinak, ugyanis Eszék stratégiai 
jelentősége miatt nagy hatással volt a 
katonai, politikai helyzet későbbi alaku-
lására. Már az is előrevetítette a helyzet 
rosszabbodását, amikor a külvárost föl-
adták. Ezt erősítették a tisztikar árulása 
mellett még további tényezők. A kato-
nák nagy része kiképzetlen újonc volt, a 
tisztek a császári csapatoknál szolgáltak 
azelőtt, és fölütötte a fejét a szervezet-
lenség mellett a gyávaság, az ellenség túl-
erejétől való félelem is. Az ott szolgáló 
tolnai, baranyai nemzetőrök családtagjai 
pedig elterjesztették azt a rémhírt, hogy 
Windischgrätz csapatai előtt már meg-
hódolt az ország, és az a megállapodás 
született, hogy a leszerelő katonák, nem-
zetőrök hazamehettek. Így az ellenállás-
nak nincs semmi értelme az ellenséges 
„tengerben.” A császári csapatok egyik 
helyi parancsnoka, Trébersburg őrnagy 
pedig már február elején azt jelentet-
te fölöttesének, Nugent tábornoknak, 
hogy egyre többen arra az álláspontra 
helyezkednek a védők közül, hogy föl 
kell adni a várat!

A megadás konkrétan úgy zajlott le, 
hogy a vár tisztikara február 12-én hadi-
tanácsot tartott, és ott elhatározták a vé-
delem kellő szervezésének elhanyagolása 
miatt a vár föladását. Nugent tábornok a 
megadás utáni napon tájékoztatta a Pécsi 
térparancsnokságot, és arra utasította, 
hogy a városi tanács kiáltványban tudassa 

mindenkivel: a császári csapatok ellenál-
lás nélkül vették be Eszéket.

Kossuth Lajos, Batthyány Kázmér 
a feladásról

Kossuth Lajos erről ezt írta Batthyány-
nak: „Eszék átadása borzasztó! Ötezer 
ember őrség, háromszáz ágyú, 2400 má-
zsa puskapor, három hónapi élelem, 190 
ezer forint pénz – és feladja magát egy lö-
vés nélkül – ennyi ezer emberrel és fegy-
verrel kevesebbünk van! Irtózatos! Csak 
Méltóságod el ne jött volna Eszékből, ez 
nem történhetett volna. E levelem célja 
azt, hogy Méltóságodat sűrgetőleg meg-
kérjem, küldjön szét emissariusokat és 
szedesse össze amennyire lehet az Eszék 
átadásával szerte hazabocsájtott legény-
séget. Legalább valami romokat szedjünk 
össze az eszéki ármádából.”     

Batthyány április 12-i szózata  a Dunán-
túl népéhez: „És most hozzátok szólok 
hazafiak, kik Eszék gyalázatos feladásá-
ban részt vettetek. reátok nem vár más, 
mint örök gyalázat. El fogtok hurcoltatni 
Olasz honba és gyávaság átka követendi 
lépteiteket.” 

Baranya, mint „császári bázis”

A vármegyei tisztikar február 15-én hó-
doló felirattal biztosította I. Ferenc Józse-
fet feltétlen hűségéről. A császári csapatok 
által megszállt Baranya vármegye testülete 
ettől kezdve politikai szerepet nem vállalt, 
gyűlései neve is törvényszék lett. A sza-
badságharc katonai irányítója, az Orszá-
gos honvédelmi Bizottmány által eddig 
megszabott helyi feladatok egyből sem-
missé váltak: sem a toborzás, sem a had-
erőfejlesztés, sem a helyi honvédelem más 
feladatai nem tartoztak már a hatáskörébe 
a császári uralom eljöttével. A vármegye 
polgári irányítója ifj. Majláth György lett, 
mint királyi biztos, és hatásköre is na-
gyon szűkre szabottá vált. A forradalmi 
kormány által zár alá vont Puchner báró 
– Bem József erdélyi ellenfele – baranyai 
birtokát azonnal föloldotta a zár alól, és 
kinevezte a vármegye új tisztviselőit. Feb-
ruár 17-én Pécs város tisztikarának kine-
vezése is megtörtént: Luzevich László lett 
a polgármester, Nagy József a városbíró, 
a kapitány Festl Rajmár, a tanácsnoki kar 
pedig Jellasich János, Kóbor János, Lam-

mer Frigyes, Müller Ferenc, Patkovics 
Ferdinánd, Pintér Mihály, Pirger Mihály, 
Radenich Imre, Vészits Imre.  

Március 4-én tették közzé az oktrojált 
olmützi alkotmányt. Scitovszky János pé-
csi megyéspüspök ugyanaz nap hálaadó 
istentiszteletet tartott a császári csapatok 
tiszteletére. Az önálló helyi politikai sze-
repet játszó megyegyűléseket nem hívták 
össze, a főbírák hatásköre saját kerületük-
re szorult vissza, a helyi királyi biztosok 
által irányított alispánok rendeleti úton 
gyakorolták a kormányzás helyi felada-
tait. Március 12-én ifj. Majláth György 
örömmel jelentette Windischgrätznak, 
hogy végrehajtotta a kívánt változtatáso-
kat a vármegyei és a városi tisztikarban, és 
a falvakban lefegyverezték a lakosságot. 
Az igazi hatalmat a császári katonai pa-
rancsnokság gyakorolta. Itt az volt a vál-
tozás, hogy március 17-én Schottendorfer 
helyét a város térparancsnoki posztján 
Reich ezredes vette át. Windischgrätz pa-
rancsa értelmében március 27-én Majláth-
nak a vármegye területén újonctoborzást 
kellett elrendelnie – immár a császári had-
seregbe akkor, amikor közben 19-én Bem 
József már kiűzte a császáriakat Erdély-
ből! Bár Perczel Imre alispán mindenben 
igyekezett a kedvébe járni az új hatalom-
nak, és császárhűségéhez nem fért kétség, 
az új hatalmi gyakorlat berendezkedését 
követően hivatalából való fölmentéséért 
folyamodott, megromlott egészségi álla-
potára hivatkozván…

Baranya területére közben igényt jelen-
tettek be Bécsnél mind a szerbek, mind 
a horvátok. Windischgrätz herceg április 
1-jén a szerb küldöttség bécsi tanácsko-
zása idején jelezte is nekik, hogy ebben a 
kérdésben előbb a horvátokkal egyezze-
nek meg. Közben 1849. április havában 
Bácskában ismét kiújult a császári hata-
lom elleni ellenállási mozgalom. Nugent 
tábornok és serege ennek hírére elhagyta 
Pécset, Jelačić pedig a Duna és a Dráva 
alkotta háromszögbe jelentős számú had-
erővel nyomult be. Május 9-én Baranya-
váron székelt, a serege élelmezésére 5000 
mérő zabot, 250 vágómarhát követelt a 
vármegye törvényhatóságától, ezt köve-
tően vonult át a már meghódolt Eszékre 
– a Dráva mentén.

* A Pécsi Városszépítő és Városvédő 
Egyesület szakosztályvezetője
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Bányai Tamás (Észak-Karolina)

Jegyzetek − 12.
Kutyatánc

Tizenöt éven keresztül nekünk is volt 
egy kutyánk, egy cocker spaniel, s bi-
zony – akár egy közeli családtagot – meg-
sirattuk, amikor kimúlt. Tizenöt év egy 
ember életében is hosszú idő, kutyáknál 
már egyenesen matuzsálemi kor. Ahhoz 
mégsem volt elegendő, hogy bizonyos 
dolgokra megtanítsam. Az alapvető pa-
rancsszavakat, mint az ülj, feküdj vagy 
gyere ide, megértettem vele, ámbár leg-
többször ezekre is csak akkor hallgatott, 
ha éppen kedve volt hozzá. Tudom, mert 
hiszen ennek gyakran adta tanújelét, hogy 
értelmes kutya volt, csakhogy – mondhat-
ták volna sokan – túl sok volt megenged-
ve neki. Tény és való, el volt kényeztetve, 
verést sohasem kapott, szóbeli fenyítést is 
ritkán, de – mondom én – igazából egyik-
re sem volt szükség soha.

Ahhoz, hogy vendégeink csodálatát ki-
váltó és szemkápráztató mutatványokra 
betanítsam, a rendelkezésemre állónál 
jóval több időre lett volna szükség, aztán 
meg, nem is szándékoztam cirkuszban 
fellépni vele. Ámde nem csupán az időhi-
ány tartott vissza az alapos trenírozástól. 
Valószínűleg az is, hogy nem tartozom a 
legtürelmesebb emberek közé, márpedig 
valakinek – akár az idomár gondjára bí-
zott állatnak, akár egy önfejű, saját útját 
járni akaró gyereknek – a (be)tanításához 
elengedhetetlenül szükséges a türelem. 
Aminek viszont elmaradhatatlan vele-
járója a szeretet. Türelem nélkül is lehet 
szeretni valakit, de türelmet tanúsítani 
csak azok iránt vagyunk képesek, akiket 
szeretünk is.

Barátom az interneten átküldött nekem 
egy videóklipet, amin egy kutya táncol a 
gazdájával, vagy talán helyesebb a hölgyet 
idomárnak nevezni. (Egyébként a www.
youtube.com keresőjébe elég beírni a dog 
dance szavakat és megtekintheti az, aki kí-
váncsi rá.) A videóklip láttán elmerengtem 
afelett, hogy is volt akkor a mi kutyánkkal? 
Mert betanítani a kutyát arra a táncra úgy, 
hogy ne tévessze el a lépést, mi több, ne 
a tánc közben jusson eszébe megkergetni 
egy macskát, nem kis feladat. És rengeteg 
időt, határtalan türelmet igénylő. De vajon 
megkövetel-e ugyanannyi szeretetet is ez 
a birkatürelem? Efelől kétségeim vannak, 
mindamellett, hogy nem jut eszembe meg-
kérdőjelezni egy-egy idomár hozzáállását. 
A kényszer ugyanis nem működik hosszú 

távon, s ahhoz, hogy az állat engedelmes-
kedjen, szükségeltetik az ő szeretete is 
gazdája, gondozója iránt, amit viszont csak 
akkor mutat ki, ha van mit viszonoznia. 
Ám a gazda-idomár szeretete ez esetben 
kimondottan önző, hiszen ilyen mutatvá-
nyokra nem azért tanítják be az állatokat, 
mert az nekik jó. Az csak annak jó, aki tre-
nírozta őket. Az igazi elismerést ő aratja le, 
a kutyának legfeljebb csak egy csont jut, 
ami kevés, még ha örül is neki.

Ezzel aztán a mi kutyánkat illetően meg 
is nyugtattam magam. Nem volt macerál-
va, senki sem akarta különböző trükkökre 
rávenni, és mi ugyanúgy szerettük, mint-
ha szájtáti mutatványokat produkált vol-
na engedelmesen. Nekem elég volt az is, 
hogy időnként sört követelt tőlem.

Erre se én tanítottam, magától – s azt 
hiszem véletlenül – szerette meg a sört. 
S hogy bennünket is szeretett…

Ha feltámadna, változatlan hűségével, 
ragaszkodásával bizonyítaná is. táncolni 
viszont mi táncolnánk örömünkben.

Illúziók

Az autórádiót hallgatva ütötte meg fü-
lemet egy hír, miszerint nemi erőszak el-
követésével vádolnak egy világhírű illu-
zionistát. Bocsánat, de nekem már régóta 
nincsenek illúzióim, ezért ezt a szakmát 
sem kísérem figyelemmel, így aztán a szó-
ban forgó illető nevét már el is felejtettem. 
az azonban megmaradt emlékezetemben, 
hogy ez a szemfényvesztő úriember meg-
invitált egy fiatal hölgyet karib-tengeri és 
magántulajdonában levő szigetére egy kis 
társas összejövetelre. Aztán kiderült, hogy 
a szigeten kettejükön kívül senki sem tar-
tózkodik. (Ámbár akinek egy egész szi-
gete van a Karib-tengeren, annak nyilván 
személyzete is, persze a szolgálók – gon-
dolom én – éppen akkor töltötték jól meg-
érdemelt évi szabadságukat).

Kihasználva ezt az édeskettes együtt-
létet, a férfi erőszakoskodni kezdett ven-
dégével. Arról nincs tudomásom, mire, 
meddig jutottak, csak azt hallottam, hogy 
a szárazföldre visszatérve a hölgy perbe 
fogta vendéglátóját.

az a bizonyos illuzionista úriember, 
úgy látszik, szakmája áldozata lett, ami-
kor kétes kimenetelű ábrándokba ringatta 
sajátmagát is, és azt képzelte, hogy ven-
dége majd, mint a kezesbárány…

Nos, én személy szerint ösztönösen el-
lenzek mindenféle – testi, lelki, nemi – 
erőszakot, s a vendégszeretettel való visz-
szaélést is elítélem. Nem védem tehát az 
illúziók eme világsztárját, már csak azon 
egyszerű oknál fogva sem, mert hazu-
dott. Ha ugyanis előre közli vendégével, 
hogy édeskettesben lesznek, feltehetőleg 
a hölgynek sem lettek volna alaptalan el-
várásai a vendégeskedést illetően.

Ámbár, ki tudja?
Szerencsétlen Mike Tyson régi esete jut 

eszembe. Ő éjnek idején szállodai szobá-
jába invitált egy fiatal szépséget, akinek, 
már hogyne imponált volna a világhírű 
bokszoló kedvessége. Állítólag az a ta-
lálkozó is erőszakoskodásba torkollott, 
amiért Mike Tysont hűvösre is tették egy 
időre. Őt azonban, ellentétben a bíróság-
gal, nem tudom maradéktalanul elítélni. 
Mert vajon mit képzelt az a nőszemély? 
Egy heves vérmérsékletű, életerős férfi 
csevegésre hívja őt éjnek idején szállo-
dai szobájába? Amikor diskurzusra ott 
van a hotel bárja is, felszolgáló személy-
zettel, italokkal, hangulatos világítással, 
és adott esetben védelmet is nyújtó más 
vendégekkel. Mike tyson még csak nem 
is hazudott, nem ámította a leányzót jó-
pofa társasággal meg hasonlókkal. Csak 
mi ketten, babám! 

Ebben az esetben a nőnek lehettek il-
lúziói, azoknak lett – ha lett – sajnálatos 
áldozata.

Szépreményű ifjú koromban velem is 
megtörtént, hogy magamévá akartam tenni 
a környék szépét. Nem, erőszakoskodásról 
szó sem volt! Hittem, jó megjelenésem, jó 
szövegem, megnyerő modorom megteszi 
a magáét, s leveszem a leányzót lábáról. 
Akkora kosarat kaptam, hogy abban nem 
csupán egy szakajtóra való alma, de egy 
egész piac is bőven elfért volna. 

akkor megtanultam, nekem ugyan le-
hetnek hiú reményeim, de azt képzelni, 
hogy mások is ugyanabban a tévhitben él-
nek, mint én, egyszerűen önámítás. Ami, 
most már azt is tudom, súlyos következ-
ményekkel is járhat.

A Gödöllő Club Színház szövegíró 
pályázatán második helyezett lett bará-
tunk és szerzőtársunk: Bányai Tamás 
Eltennélek láb alól című alkotásával. A 
pályázat első helyezettje Tornay Judit 
lett, Múzsák, alma, szerelem című mű-
vével.
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Rónaky Edit

Olvasólámpa

Csak szem a szemre, lánc a láncra,
miként sodort a három párka…

Ki munkál, hajszol, mindörökre,
sorsunk szívósan ölti egybe.

Tervrajz szerint, vagy ég bolondja
szövi a szálat össze-vissza,

s nem tudhatjuk, mi lesz belőle,
közülünk kinek van jövője,

kiből lesz bölcs, gazdag, vagy árva,
csak szem a szemre, lánc a láncra…

Oltárra lesz terítő, fényes,
király palástja, széle véres…
vagy lábtörlő dohos sarokba,
aztán a sors szemétre dobja…
Ne nézz előre, ne nézz hátra,

horgolva, szőve, varrva, vágva…
csak szem a szemre, lánc a láncra…

Jaj, aki csak egy szem a láncban,
ne gondolkozzon, hisz bezártan

sodródik sorsa áramában,
és nincs kiút, csak ősi kényszer
megtartani, ne málljon széjjel,

amit a többi összefogna.
Nincs üdvösség, nem jutsz pokolra,

csak ez a szédítő motolla…
s magasztalva, vagy meggyalázva,

csak szem a szemre, lánc a láncra…

Bösendorfer
hangverseny-zongora

az 1850-es évekből,
kitűnő állapotban

eladó

ár: megegyezés szerint

Telefon:
73/493-060 délelőtt
73/493-010 délután

Sétáló kispróza

Váratlanul ért, hogy a szemlélődő, halk 
szavú és cseppet sem kalandor természetű 
G. Tóth Károly Kaland címmel írt köny-
vet. A borítón lévő Bruegel-kép (Vakok) is 
valami különlegességet sejtetett. Aztán vé-
gigolvasva a mindennapjaink színhelyeiről, 
jelenségeiről, eseményeiről szóló eszmefut-
tatásokat, rájövünk, hogy nem kell várnunk 

extrém történések, 
világ körüli utazá-
sok bemutatására, 
életünk kalandjá-
ról van szó. E ka-
land során a szerző 
– zajos világunk 
csendes szemlélő-
jeként – eltűnődik 
fontos értékeink 
(barátság, szere-
lem), szimbóluma-

ink (zászló) jelentőségén, útválasztásaink 
lehetőségén, de rácsodálkozik banális dol-
gokra is. Nemcsak a tarka tollú madarakat 
látja meg, hanem a szürke tucatgalambokat, 
kopott kis verebeket, szita alá szorult, ver-
gődő köpőlegyet is. De ezekben az egy-
szerű, jelentéktelen dolgokban észreveszi 
a különlegességet, a nem szokványosat: az 
árnyékok fontosságát, a varjak intelligens 
játékát, a mély vizek magával ragadó erejét, 
a holtágak megnyugtató csendjét, a róka ud-
variasságát (hogy csak a nyúl távozta után 
jön elő), rácáfol előítéleteinkre (a rendőr is 
tud engedékeny s a művészetre érzékeny 
lenni). Hírt ad már-már letűnő, de még 
helyenként felbukkanó foglalkozásokról: 
a szódásról, a dinnyésről, a seprűárusról. 
A hétköznapi történések közben fölrémle-
nek érdekes emlékei, színes álmai, furcsa 
hangokat hall, szinte látomásai lesznek, s 
ezeket olvasva bennünk is felidéződnek 
hasonló élményeink, érzéseink, „kaland-
jaink”. G. Tóth Károly közismert mitoló-
giai alakokról, dráma- és regényhősökről, 
filmszereplőkről fölfedez érdekességeket, 
más oldalról mutatja meg őket, mint ahogy 
tanulmányainkból, elemzésekből megszok-
tuk: Sziszüphosz a kő görgetését könnyed-
dé tevő technikai megoldáson gondolkodik, 
Zeusz gyenge, esendő. Az író elmélázik 
azon: mi lett volna, ha Biberach fölcseréli 
a porokat. A Colombo-jelenségen elmél-
kedve megállapítja, miként válhat valaki 
hivatkozási alappá, végső magyarázattá. 
Csaknem minden egyszerű eseten elgon-
dolkodva alapvető életfilozófiai kérdésekről 
elmélkedik, s az esetlegesen elénk kerülő 

dolgok közt összefogó erőt sejtet. Tando-
ri Dezső sétáló versének mintájára sétáló 
kisprózának nevezném G. Tóth Károly laza 
szerkesztésű, kitérőkkel, kacskaringókkal, 
elmélázásokkal telített – helyenként meg-
ható, de inkább bölcsen ironizáló – írásait. 
Mindenkinek szívből ajánlom: látó szem-
mel tegye meg ezt a sétát! (G. Tóth Károly: 
Kaland, Ímea Kiadó, Pécs, 2007)

Szó- és képvarázs

Az elmúlt év júniusi 
számában olvashattuk 
Békés Sándor nagy-
szerű ismertetőjét Ko-
vács József Hontalan 
költészetéről, A világ 
foglalata című köteté-
ről. Azóta két új vers-
gyűjteményt is kézbe 
vehettünk e gazdag 
képi világú költőtől. 
Szentandrássy István 
evangéliuma címmel a vizuális időjegyzés 
festőmesterét, a barokk rajz-katedrálisok 
alkotóját köszönti ötvenedik születésnapján 
mindannyiunk nevében, akik Szentandrás-
sy / Szárnyasoltára előtt állunk / kegyelem-
ben. Fölidézi a közös művészbarát: Péli 
Tamás személyiségét és alkotói világát, 
Futamokat ír Sz. I. Mandelstam-rajzára, 
és versek sorával méltatja „Szentit”, kinek 
művei mint a nagy folyók, / besodorják a 
világot / a roppant tengerekbe. (Kovács Jó-
zsef Hontalan: Szentandrássy István evan-
géliuma, 2007)

A szerelem elsodró szenvedélye ihlette a 
Tűzhálók kötetnyi versét. A meghitt, ben-
sőséges suttogástól a világgá kiáltás szen-
vedélyességéig erősödő hang a teljes inten-
zitásában és totalitásában megélt érzelem, 
kapcsolat minden örömét, a szeretett nő 
testi-lelki szépségét megénekli: … hajad / 
mint trópusi esők / zuhogása sűrű és nehéz; 
a szád végtelen íze / mint az óceánok fűsze-
rei; csípőd csillagívének bársonya / mint a 
tűz; hattyú lényed / lavina hó szitárzengé-
se. Szentandrássy István érzékeny rajzai – a 

költőről, szerelmes 
asszonyáról, csodá-
latosan szép nőkről 
és lovakról – elmélyí-
tik, teljesebbé teszik 
szóvarázs adta élmé-
nyünket. (Kovács Jó-
zsef Hontalan: Tűz-
hálók, alkoTÓház, 
Agárd, 2007)

Kamarás Klára

Sorshorgoló
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Motesiky Árpád

A gesztei Csinyi Péter és Csinyi Márton
Rózsa Sándor szabadcsapatában – 3.

– Nem arról van szó, de majd később megérted, amit mondtam. Jegyezd 
meg, nagyon furcsák az emberek, még az egy seregben, azonos célokért 
harcolók is. A honvédtisztek között sem szent a béke. Mindig akad köztük, 
aki okosabbnak, nagyravágyóbbnak, bátrabbnak, ügyesebbnek képzeli ma-
gát. Akad, aki a parancsot sem teljesíti, hanem a maga feje szerint megy. 
Mi azonban egy más csapatba tartozunk majd, Rózsa Sándor szabadcsa-
patába. Hosszú út áll előttünk, nagyon messze van innen Szöged. Egy-két 
napig ám a Szinyei-tanyán várakozunk és ott folyik majd a kiképzés, né-
hány talpraesett legény már vár bennünket. Most azonban megebédelünk 
az aranyosi csárdában, a vendégeim vagytok – szólt Csecset Flórián.

– Köszönjük, de hoztunk magunkkal elég elemózsiát a Zoboraljáról, 
Flórián bácsi legyen a mi vendégünk. Ebédeljünk itt a Duna partján va-
lamelyik halásztanyán. Fű van még bőségesen, a lovaink is legelhetnek 
– mondta Márton, amire Péter rábólintott.

Csecset Flórián elfogadta a meghívást a finom falatokra. Még az otthon 
sütött cipó sem száradt meg, amit vászonkendőbe, terítőbe bugyolált a 
fiúk édesanyja. Evés közben beszélgettek, Flórián jó társalgó volt, alapo-
san kikérdezte a fiúkat, de magáról is ejtett néhány szót. Megtudhatták, 
hogy főhadnagy volt az osztrák hadseregben, Burgenlandból származik, 
Fiuméban szolgált, de gyakran átruccantak az olasz határon és néhány 
„stiklibe” keveredett, amiért körözték az olaszok, elfogató parancsot ad-
tak ki ellene. De még mielőtt a felettesei is tudomást szerezhettek volna 
viselt dolgairól, simán otthagyta a hadsereget és az előtte álló fényes ka-
tonai pályát, tehát „dezertőr”. A fiúk nem nagyon értették a „dezertőr” szó 
értelmét, de annyit sejtettek, hogy Csecset Flórián menekült és minden 
hájjal megkent ember, akitől sok jót, de rosszat is lehet tanulni.

– Fiúk, hallottatok-e a Dunáról, mit tudtok róla, jártatok oskolába? 
– kérdezte Flórián, némi fölényeskedő kicsengéssel hangjából, még mo-
solygott is huncutkásan.

– Igaz, hogy csak télen jártunk iskolába, de Pócsik Ferenc mester úr 
megtanított bennünket. Nemcsak számolni és olvasni tanultunk meg, ha-
nem tanultuk Magyarország történelmét és földleírását, folyóit, hegyeit, 
városait. De megtanultuk falunk, Geszte határának madarait, fáit, boga-
rait, a vadon élő állatokat, nomeg a halastavakban és a gesztei patakban 
előforduló halakat is – mondta öntudatosan Márton.

– Más országokról nem tanultatok? – évődött tovább Csecse Flórián.
– Tanultunk, tanultunk, de azért a legszebb versek a mi vidékünkről 

szóltak, én azokat szerettem a legjobban. Például a Nyitra vármegyéről 
szólót nagyon megjegyeztem: „Nyitra vármegyének van hosszas hatá-
ra, / Hol mehetsz, ha tetszik, Újhelyre, Nyitrára, / Bajmótzra, Privigyre, 
Holits, Szakolcára / Érsek-Újvár, Galgótz; Leopold-Várára.” – szavalta 
Péter büszkén…

Csecse Flórián aztán más irányba terelte a szót. Elégedett volt a fiúk-
kal, nagyon értelmesnek, éles észjáratúnak tartotta őket. Ismertette ve-
lük a tervét. Elmondta, hogy néhány napig a Szinyei-tanyán fognak tar-
tózkodni. De nem tétlenkednek, harcászatból folyik majd ott a kiképzés. 
Katonák lesznek, és nem kocsmai verekedők, harcolni tudó honvédek, a 
hazát védő harcosok. Harci módszereik eltérnek majd a honvédseregekbe 
toborzott és kiképzett honvédekétől, de fegyelemre nagyon nagy szükség 
lesz. Csecse Flóriánnak is lesz egy külön százada, Pétert azonnal kinevezte 
őrmesterének, Mártonból pedig káplárt csinált. A fiúk hosszú téli estéken, 
amikor az öregek meséltek, hallottak az altisztek, őrmesterek kegyetlen-
kedéseiről, ezért Péter megjegyezte:

– Flórián bácsi, nem jó lesz ez így, nem akarok senkit bántani és meg-
alázni. A zoboralji öregektől tudom, hogy a káplárok és őrmesterek minden 
hájjal megkent csirkefogók, mi nem akarunk csalók és tolvajok lenni…

– Jól figyeljetek! Nagyapáitok igazat mondtak, a kaszárnyákban az őr-
mesterek és tizedesek bizony megalázták a magatok fajta honvédeket. 
Ráadásul nem is a mi vérünkből származtak, hanem más nemzetek náci-
óiból: csehek, osztrákok, németek, meg rácok voltak a közös hadsereg-
ben. A ti feladatotok azonban egészen más. Élen járni, példát mutatni és 
keményen harcolni a hazáért. A harcban szerzett „zsákmány” pedig nem 
lopás és nem csalás, hanem jogos szerzemény a mi népünkön elkövetett 
gazságokért. Ehhez hozzá kell majd szoknotok – mondta Csecse Flórián, 
és indulásra intette a fiúkat a kiadós ebéd után…

Estére értek a tanyára, ahol úgy tíz-tizenöt legény szaladt Flórián elé, 
aki nyugalomra intette őket:

– Fiúk, pardon, mától fogva honvédek, két társat hoztam nektek. En-
gedjétek, hogy bemutassam őket. Itt áll előttetek Csinyi Péter őrmester és 
Csinyi Márton káplár. Testvérek, egy messzi vidékről, de a haza védelmé-
re önként jelentkeztek, tehát fogadjátok el és tiszteljétek őket – mondta, 
majd lepattant lováról. A fiúk követték.

Azután paroláztak, ismerkedtek, bemutatkoztak és a Csinyi testvérek 
vacsorához invitálták a csapatot. A vacsora után sokáig beszélgettek, fo-
gyott a gesztei borocska is. Márton, Péter ösztökélésére búgó hangon 
énekelni kezdett:

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó,
azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló,
kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Amott látok az ég alatt egy madarat repülni,
de szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni!
Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet,
mondd meg az én galambomnak, ne sírasson engemet!

Amoda le van egy erdő, jaj, de nagyon messze van,
kerek erdő közepében két rozmaring-bokor van;
egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
így hát, kedves kisangyalom, tied leszek valaha.

Péter természetesen segített öccsének az éneklésben, de neki eltérő 
hangja volt, amolyan rekedtes, keményen férfias hang. Néhány ismétlés 
után aztán együtt dalolt az alakuló honvédcsapat.

A Szeplősnek nevezett pozsonyi fiú – egyébként kegyetlenül szeplős 
volt az arca, a haja pedig vöröses – felrikkantott:

– Valami vidámabbat nem tudtok? Arra tifelétek mind ilyen szomo-
rúak az emberek? Minket is hegyek, a Kárpátok vesznek körül, de nem 
szomorkodunk…

Márton válasz helyett egy újabb zoboralji nótára zendített, Péter pedig 
felpattant és szaporán ropta a táncot:

Gerencséri utca
végig piros rózsa,
szállj le kocsis az ülésről,
szakajts egyet róla.

Le is szakajtottam,
el is hervasztottam,
gerencséri leányok közül
egyet választottam.

Csecse Flórián mosolyogva nézte a mulatozó, daloló, danolászó, jóked-
vű legényeket. Talán az ifjúsága jutott az eszébe, a sok-sok burgenlandi 
és olasz lány, vagy már a jövőre gondolt. Neki a háború, a szabadságharc 
üzletet jelentett, a meggazdagodás reményét a jövedelmező sarcolás, ha 
úgy tetszik „rablás” következtében! „Csak a jogos jussunkat vesszük és 
visszük” – jelszó égisze alatt.

(folytatjuk)

Motesiky Árpád barátunk és szerzőtársunk a Vadászati Kulturális 
Egyesület által alapított vadászati kitüntetést, a Hubertus kereszt 
bronz fokozatát kapta a magyar nyelvű vadászati irodalmi tevé-
kenységéért. A Hubertus keresztet többek között azok a vadászok 
kaphatják meg, akik a vadászati kultúra ápolásában és fejleszté-
sében érdemeket szereztek az irodalom, a képző- és ipar-, a nép-, 
a zene-, a fotóművészet területén.
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A sokoldalú, kiváló miskolci költő: 
Fecske Csaba Fricskamaxi – mosoly-
próba – című (a Bíbor Kiadónál most 
megjelent könyvéből idézünk:

Kétsörösök
(Készült a Sörös Alapítvány 

támogatásával)

Talány

Nem érhetem fel ép ésszel,
mért csalt meg épp a gépésszel?!

Nászajándék

Ím, amit az ara nyere,
a vőlegény aranyere.

Identitás

Tehetnek-é a lettek
arról, hogy lettek lettek?

Amnesztia Tel-Avivban

Kiengedték a rabokat,
kivéve az arabokat.

Női dolgok

Rég tudja a petesejt,
mit ő csak egy hete sejt.

Edzés után

Kemény volt a teniszpálya,
megizzadt a pénisz tája.

Ínyenc

de guszta
languszta!

Áldozat

Betér a pesti a restibe
és szeszt ereszt le a testibe.

Késedelem

Kissé késve érkezett a bába,
a gyerek már elment iskolába.

HumorSzigetvári-Szattinger Krisztián
2/3 oldala

Szigetvári János szellemében

Humorzsák Rónaky Edit

Tanulj tinó, ökör lesz belőled!
A Magyar Rádió Balázs Géza nyelvész által szerkesztett nyelvi játékában 2007. 

november 11-én elhangzott a címben szereplő feladvány, melyre alliterációs köz-
mondásokat kellett gyártani. Mindezt úgy, hogy a közmondás eredeti jelentését 
megőrizzük. Hosszabb-rövidebb gondolkodás után az alábbi megoldásokat talál-
tam ki:

Biflázz, bunkó, bődületes bölcs beszél belőlem!
Dedós, doktorálj!

Elmélkedj, emberke, ez esetben eszesedsz.
Élesítsd értelmed, éretlen, észkombájnná érsz!

Fiatal, fejben fejlődj felnőtté!
Gürcölj, gagyi, górénak!

Haladj, hátulgombolós, hülyén halás helyett.
Képződj, kamasz, kútfőnek készülsz!

Lapozgass lapokat, lakli, lángész leszel!
Majom, magold magad műveltté!

Oktondi óvodás, olvasottá okosodj!
Önnön ösztönzésed öröksége örökös ökörség!

Pedálozz pendelyes, pöpecen paposodj!
Tanulj tini, tudóssá tesz!

A hetedik Harry Potter-könyv margójára
Az utolsó Harry Pottert volt szerencsém angolul elolvasni, így a magyar kiadás 

időpontjára már kis túlzással, de el is felejtettem a záróregény cselekményét. Arra 
azonban mindig emlékezni fogok, milyen csodálatosan érdekes szókinccsel aján-
dékozott meg a könyv. Néhány példa:

Hamlet = falucska (Ki hitte volna, hogy Shakespeare egyik legnépszerűbb figu-
rája egyszerűen „falucskát” jelent angolul?!)

Wellingtoned (melléknév) = hosszúszárú csizmás láb; Wellington által hordott 
hosszúszárú csizma a mai angol nyelvben jelzővé alakult.

Petrify = megdermed, kővé dermed. Ebben a szóban egyaránt ott bujkál Szent 
Péter, meg az egyház megteremtése is, hiszen Jézus mondta: „Te Péter, azaz kő-
szikla vagy, és én erre a kősziklára építem egyházamat.” (Az ember néha kővé 
dermed a szavak mögöttes tartalmától.)

Nyelvi morzsák
Ha már a beszélő neveknél tartunk: Nézem a naptárban a sok fura nevet: Fé-

lix és Bódog. Erre beugrik, hogy a Félix azt jelenti, hogy Bódog! Miért is? Félix 
latinul boldogot jelent, ebből származik a kötelező tükörfordítás, kissé rusztikus 
kivitelben: Bódog.

Ezzel kívánok mindenkinek márciusban is „Bódog névnapot”!
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Logika- és memóriafejlesztés
Színkeresés Bűvös hetes

A nagy háló kis mezőit úgy kell befesteni piros, zöld, kék 
vagy sárga színűre, hogy egy szín ugyanazzal a színnel ne 
érintkezzen!

Torzsok Lajos gyűjteményéből

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 ma-
gunktól – olvasótávolságban kiderül, mi rejtőzik a képen!

Tér-kép

A fenti ábrát úgy kell kitölteni az 1-től 7-ig terjedő számok-
kal, hogy minden sorban, minden oszlopban és a két főátlóban 
is minden szám csak egyszer szerepeljen!

Egyformák?

Az első képhez viszonyítva a 2-es, a 3-as és a 4-es képről is 5-5 részlet hiányzik. Ezeket kell megtalálni!
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Az Alexandra 
Kiadó könyv-

újdonságai
Az év természetfotói, 2007 (BBC) 

240x240 mm, 160 oldal, ára: 5990 Ft 

A BBC minden év-
ben meghirdeti „Az 
év természetfotósa” 
pályázatát, melynek 
díjnyertes fényképei a 
természet szépségét és 
jelentőségét hirdetik. A 

2007-es év legjobbjai, a portrék, az állati 
viselkedést bemutató képek, a természet-
védelmi riportfotók és a metaforikus termé-
szetfotók mind-mind változatos témákat és 
stílusokat vonultatnak fel.

Franco Giorgetti: 
Vitorlás hajók 

A vitorlázás története 
a kezdetektől napjainkig 

215x295 mm, 304 oldal, ára: 4999 Ft
 

A vitorlás hajók a ten-
gerek fejedelmei: a ra-
gyogást, az ünnepé-
lyességet, a kecsességet 
testesítik meg. a vitor-
lázás négy évszázadon 
át élte aranykorát. a 
kötet nagyszerű fotók 
kíséretében mutatja be 
a hajótípusokat és azok 
fejlődését, egészen a kezdetektől. 

*
A kiadó weboldala 

www.alexandra.hu címen található. 

A Geographia Kiadó kötete

Népek
Szerkesztette: Szabados Tamás

170x165 mm, 736 oldal, ára: 5500 Ft

A gyönyörű fotókkal 
illusztrált album betekin-
tést nyújt az emberiség 
kulturális kincseibe, meg-
mutatja, milyen sokszínű 
az ember, lakjon a világ 
bármely tájékán. A nép-

csoportok, népek külső jellegzetességeinek 
eltérésein túl öltözetükben, szokásiakban is 
különböznek: dolgos hétköznapokon, jeles 
ünnepnapokon, családi életük, vallási szer-
tartásaik közben figyelhetjük meg őket a kö-
tet képein, amely egy színpompás és lenyű-
göző világkörüli utazás élményét nyújtja.

Eljött a nap, amire talán minden magyar heavy me-
tal-rajongó hosszú évek óta várt: a stílus két vezető 
német zenekara idén végre közös turnét indított el, 
ráadásul kezdő állomásként Budapestet választották. 
Különlegessé tette az eseményt az is, hogy Kai Han-
sen, a Gamma Ray vezére egykor a Helloween sorait 
erősítette. 

Az elsőként színpadra lépő Gamma Ray ügyesen 
adagolta az aznap megjelent új lemez és a már klasz-
szikussá vált régebbi albumok jobbnál jobb dalait. 
Áradt a zenészekből az energia, miközben minden 
zord metal-klisét meghazudtolva vigyorogták végig 
a rendelkezésre álló hetven percet. Programjukban 

előkerült egy szélsebes régi Helloween dal is, a csarnokot majdnem megtöltő pub-
likum legnagyobb örömére.

Csak részben volt jó a megérzése annak, aki dupla főzenekaros koncertet várt: 
a két csapat közel azonos ideig játszott, viszont a Helloween igényesen megépí-
tett színpadi díszlete és egyértelműen masszívabb hangzása nem erre utalt. Igazi 
rockcirkusz volt ez az „előzenekar” puritán, de emberibb produkciójához képest: 
gitár- és dobszóló, jelmezes bohóckodás egy rögtönzött kis színpadon, végletekig 
elnyújtott végű számok. A sokat kritizált énekes, Andi Deris mellett az egész tag-
ság kiválóan teljesített, kiemelendő dobosuk rendkívül technikás és pontos játéka. 
Ráadásként nem maradhatott el két közösen előadott „csemege” a Gamma Ray ta-
gokkal – lehetett rá számítani, mégis a csúcspontot jelentette. 

A Heaven & Hell, Trouble, Tool és Candlemass koncertek után újabb rockzenei 
unikumban lehetett részünk.

Németh Tamás

Gamma Ray – Helloween
2007. november 16., Budapest, Petőfi Csarnok

Babits-Komarov 
Baráti Kör

A közelmúltban tartotta éves közgyűlését a Babits-Komarov Baráti Kör, mely-
nek célja a mostani iskola és elődintézményei egykori tanítványainak és munka-
társainak bevonása rendezvényeikbe, az iskolával való kapcsolattartásba, az iskola 
képzéseinek segítése, és legfőképpen az alma materhez kötődés erősítése. 

Az idén fennállásának 45. évfordulóját ünneplő Babits az eltelt időszak alatt több 
elődintézményt is jogelődként tudhat. Az évtizedek alatt a következő intézmény-
neveken működött az iskola: Újmecsekaljai Gimnázium (1963–1967), Komarov 
Gimnázium, Postaforgalmi és Földmérési Szakközépiskola (1967–1989), a Janus 
Pannonius Tudományegyetem Gyakorló Iskolája (1989–1990) és a mostani PTE 
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola (1990–). 

A Babits-Komarov Baráti Kör tagjai közé várja az egykori diákokat és tanárokat. 
A Baráti Kör idei kiemelt programja az évforduló megünneplése, s emellett számos 
más programot is kínál tagjainak. A B-K Bk. közgyűlése elnökként Lengvárszky 
Attilát ismételten, míg alelnökként Weinreich Lászlót választotta meg. 

További információ: Weinreich László Tf.: 30-3092329
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» Rádióműsor «
MR6 – A RÉGIó RÁDIóJA 

A Magyar Rádió Pécsi Körzeti 
és Nemzetiségi Stúdiója K
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5.00 Hajnal-táj (MR1 – Kossuth Rádiótól)

HAJNALTóL REGGELIG    FM 101.7 MHz
Szerkesztők:

Orbán Violetta, Fábián Mária, Gungl László, Kovács Miklós, Zsoldos László, Nagy Gábor
6.00 Műsorkezdés, hírek röviden
6.10 Meteorológiai körkép
6.15 Dél-Dunántúli Krónika
6.23 Regionális lapszemle
6.30 Hírek, közlekedési információk
6.38 Sportösszefoglaló
6.45 A Dél-Dunántúl híreiből
6.52 A nap témája – riportban
7.00 – 8.00  Az előző óra menetrendje
8.00 hírek
8.05 – 9.00 Magazinóra riportokkal
9.00 – 12.00 Itthon vagyunk!
 Benne többek közt:
 Auto-motor 101.7, Jelige, Zöld jelzés, Fogadó, Zenejubilista, 4-es Retró, 

Magyar zenék órája, Blues – női magazin
12.00 Déli Dél-Dunántúli Krónika
12.30 Nótaszó

DÉLUTÁN    FM 101.7 MHz
13.00 Friss Juice – szórakoztató műsor Varga Zoltánnal
16.00 Dél-után – a Régió Rádió zenés magazinműsora
 Szerkesztők:Varga László, Nagy Gábor, Fábián Mária, Kis Tünde, Zsoldos 

László, Kovács Miklós
17.30 Esti Krónika
18.00 Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal és oldies-slágerekkel, 

nosztalgia-muzsikával 22 óráig
22.00-tól: Petőfi éjszaka

Hétvégi műsorrend magyar nyelven:

Szombat
8.00 – 12.00 Jó pihenést! – szórakoztató műsor, benne többek közt:
 Ez történet a 7-en a 101.7-en: az elmúlt napok összefoglalója
 Négyes Retro – régi nagy slágerek a 4-es stúdióból
 Telefonos játékok
12.00 Déli Krónika
12.30 Nótaszó
13.00 Jelige – Apróhirdetések „nagy” története után kutakodik
 Orbán Violetta, Fábián Mária, Erdei Krisztián, Kovács Miklós és Zsoldos 

László
14.00 Édes Éter – interaktív telefonos kívánságműsor 18 óráig 
 Szerkesztő: Császár Andrea és Erdei Krisztián
 Telefon: 72/518-318   SMS-vonal: 30/30-30-233
18.00 Készülj az estére! A zene java 
22.00-tól: Petőfi éjszaka

Vasárnap (hírek óránként)
8.00 „Kapocs” – ökumenikus magazin
9.00 Művészbejáró, Somogyi magazin, Tolnai magazin, Baranyai magazin (forgó-

ban)
10.00 Régió-portré 
11.00 Telefonos kívánságműsor
12.00 Déli Krónika
13.00 Régió portré ismétlés
14.00 Komolyzenei kaleidoszkóp, Lemezbörze
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 kö-

zös műsora (A sorozat szerkesztője: Kovács Attila)
18.30 Opera-félóra – érdekességek az opera világából

NEMZETISÉGI MűSORAINK AZ MR4 ORSZÁGOS ADÁSBAN:
Horvát nyelven:

AM 873 KHz  8.00 – 10.00
Német nyelven:

AM 873 KHz  10.00 – 12.00
Szerb nyelven:

AM 873 KHz  14.00 – 16.00

AZ MR6 PÉCSI RÉGIó RÁDIóJÁNAK ELÉRHETőSÉGEI:
Telefon: 72/518-333

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

Net: www.mr6.hu 
Keresse az MR6 régió rádiót az iwiw-en is! www.iwiw.hu

Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon:
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Márciusi névnapok

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

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

Kéri János

Ez a Hetedhéthatár 
232. száma

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

Havi ételajánlat – 
Vendégváró sütemények húsvétra

Húsvéti kalács – Hozzávalók: 65 dkg liszt, 10 dkg margarin, 2,5 
deciliter tej, 5 dkg élesztő, 3 egész tojás, 2 evőkanál rum, késhegynyi 
só, ugyanennyi szerecsendió, 10 dkg mazsola, 5 dkg durvára vágott 
dió, 10 dkg apróra vágott cukrozott gyümölcs. Elkészítés: A hozzáva-
lókat jól összedolgozzuk, megkelesztjük, a tésztából csinos kalácsot 
formázunk. Sütés előtt a tetejét bevagdossuk, és megkenjük 1 tojás 
sárgájával. Közepes tűznél szép világosra sütjük.

Sajtos rudacskák – Hozzávalók: 13 dkg keményebb sajt, 15 dkg 
margarin, 22 dkg sima liszt, só, 3 evőkanál tejföl, 3 evőkanál tej. Elkészítés: A sajtot meg-
reszeljük, majd összegyúrjuk a margarinnal, a liszttel, a sóval meg a tejföllel és a tejjel. 
Liszttel meghintett gyúródeszkán félujjnyi vastagra kinyújtjuk. A tetejét megkenjük tojás-
sárgájával, azután sajttal, és ízlés szerint köménymaggal vagy szezámmaggal megszórjuk. 
Derelyevágóval rudacskákra metéljük, előmelegített sütőben, aranysárgára sütjük.

KÉRI JÁNOSNÉ (Nagyvenyim)

Március 7., péntek
Pécs: Kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár a Pécsi Műhelygalériában (Várady Antal u. 5/a). Nyitva: kedd-péntek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig.
Kaposvár: Pozsár Lajos népi iparművész kiállítása a Töröcskei Közösségi Házban március 17-ig.
Mohács: Dunatáj – Kedves István festőművész akvarell kiállítása a Volksbank mohácsi bankfiókjában és galériájában (Szabadság u. 3/a). A kiállítás 

március 31-ig tekinthető meg.
Kaposvár: Bóka Dezső festőművész kiállítása Toponári Művelődési Házban. Megtekinthető: március 14-ig.
Pécs: Húsvétváró – kiállítás húsvéti bélyegekből és az idei húsvéti bélyegen szereplő hímesek alkotójának, Mosonyi Éva népi iparművész alkotá-

saiból a Pécsi Postapalota kiállítóterében. Megtekinthető: március 31-ig.
Mohács: A tanár, mint diák – Kempf Anna rajztanár kiállítása a Kossuth Filmszínházban. Megtekinthető: március 20-ig, hétfő kivételével 10–18-ig.
Szekszárd: Stiller-Luzsicza Ágnes képzőművész és Luzsicza Lajos Árpád grafikusművész kiállítása a Művészetek Házában. Megtekinthető: már-

cius 29-ig.
Március 12., szerda

Kozármisleny: 17 óra – A nő egészsége, a család egészsége… Az osteoporosis megelőzése. Egészségvédő-megelőző program – Sokáczné Lovász 
Gabriella, Pro Sanitate díjas védőné és dr. Barna Judit főorvosnő. Művelődési Ház.

Március 13., csütörtök
Pécs: 19 óra – A Bohém Trió koncertje a Művészetek és Irodalom Házában. A trió tagjai: Falusi Alfréd – dob, Korb Attila – harsona, kornett, zon-

gora és ének, Ittzés Tamás zongora, hegedű, tölcséres hegedű és ének.
Március 14., péntek

Kaposvár: „A szabadság szárnyán” – 17. Kaposvári Tavaszi Fesztivál, március 14-től április 4-ig.
Kaposvár: 17 óra – 50 éves a Somogyi Fotóklub kiállítás. Együd Galéria. – 19 óra – Republik koncert a Városi Sportcsarnokban
Nagykanizsa: 19 óra – Tolcsvay László – Tolcsvay Béla: Magyar mise – rock-oratórium. Hevesi Sándor Művelődési Központ.
Dombóvár: 19 óra – Thunderfest – helyi és környékbeli rockzenekarokkal a Művelődési Házban.
Szekszárd: 20 óra – Sárközi táncház a Babitsban. A táncházat Taba Csaba és párja vezeti, muzsikál a Csurgó zenekar. Vendég: Farkas Lászlóné Pál 

Bözsi (viseletbemutató, mesélés). Babits Mihály Művelődési Ház.
Március 15., szombat

Dombóvár: 18 óra – Városi megemlékezés a szigeterdei Kossuth-szoborcsoportnál – 19 óra – A költő visszatér – kétfelvonásos rockopera a Magya-
rock Dalszínház előadásában a Művelődési Házban.

Nagykanizsa: 19 óra – Ünnepi táncház a budapesti Fondor zenekarral a Medgyaszay Házban.
Március 16., vasárnap

Budapest: 17 óra – Marsai Ágnes képzőművész kiállítását nyitja szerzőtársunk: Rónaky Edit a Magyarok Házában (V. kerület, Semmelweis u. 1-3.)
Március 17., hétfő

Pécs: Húsvétvárás a Színház téren, március 17-től
Kaposvár: 15 óra – Magyar Mozdulatművészeti Társaság – Karnevál – Az állatok farsangja – táncjáték. Együd Művelődési Központ – 17 óra – Tá-

voli fények, közelítő színek – Japán képző- és iparművészeti kiállítás a Vaszary Képtárban – 19.30 – Drahos Béla fuvolaestje a Liszt Ferenc 
Zeneiskolában.

Pécs: 19 óra – Vajda István: Pedig én jó anya voltam – Pogány Judit estje a Művészetek és Irodalom Házában.
Március 18., kedd

Pécs: 18 óra – A lánghordozó lovag – Itáliai lovaglegenda faragott, marcona bábokkal s ékes énekekkel előadva a Levendulaszínház és az Évkerék 
Társulat által a Művészetek és Irodalom Házában.

Kaposvár: 19.30 – Benkó Dixieland Band koncert az Együd Művelődési Központban
Március 19., szerda

Pécs: 19 óra – A Benkó Dixieland Band 50 éves jubileumi koncertje a PTE orvosi kar aulájában
Március 24., hétfő

Dombóvár: 19 óra – Nyuszifül Fesztivál – helyi és környékbeli rockzenekarokkal a Művelődési Házban
Március 25., kedd

Pécs: 19 óra – Szabadi Vilmos hegedűművész és Vígh Andrea hárfaművész estje a Művészetek és Irodalom Házában.
Március 26., szerda

Nagykanizsa: 17 óra – Ifjú tehetségek sorozat: Az út elején – Bakonyi Bence fotós kiállítása a Hevesi Sándor Művelődési Központban április 10-ig.
Március 27., csütörtök

Kaposvár: 19 óra – Cotton Club Singers koncert az Együd Művelődési Központban
Március 28., péntek

Dombóvár: 18 óra – Magyar mitológia sorozat – dr. Varga Tibor: „Szeme tűz lángja, fején ékes diadém…” a Szent Korona zománcképeinek elem-
zése. Művelődési Ház.

Pécs: 19 óra – Jonathan Swift: Szerény javaslat – előadja Lázár Balázs. Művészetek és Irodalom Háza
Március 29., szombat

Kaposvár: 16 óra – Nemzetiségi est német, horvát, lengyel, cigány, orosz csoportok közreműködésével az Együd Művelődési Központban
Március 30., vasárnap

Kozármisleny: 17 óra – Grace és Glória – a Pécsi Nemzeti Színház előadása a Művelődési Házban.
Március 31., hétfő

Kaposvár: 18 óra – Szabó István pánsíp-művész koncertje a Református Templomban – 19.30 – Bikini koncert a Városi Sportcsarnokban.
Pécs: 19 óra – Beethoven összes zongoraszonátája. Király Csaba zongoraestje a Művészetek és Irodalom Házában.
Nagykanizsa: 19 óra – Az örök Kalotaszeg – a Magyar Állami Népi Együttes vendégjátéka a Hevesi Sándor Művelődési Központban.

Április 4., péntek
Kaposvár: 15 óra – Katonazenekari találkozó a Kossuth téren
Kaposvár: Mesterek tornája – április 4-től 6-ig a Pannon Lovasakadémián.

Április 11., péntek
Pécs: 20 óra – Tudod, hogy nincs bocsánat – József Attila verseit előadja Hobo. Művészetek és Irodalom Háza.

METEOROLÓGIAI   TÁVPROGNÓZIS   2008
Internet: http://kerikata.hu/meteo/2008/meteo2008.pdf

Január – Télhó, Boldogasszony hava  Július – Nyárhó, Szent Jakab hava
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

  1    2    3    4   5    6   1   2   3    4   5    6
  7   8    9  10  11 12 13   7   8   9  10  11  12 13
14  15  16  17 18  19  20 14 15 16  17  18 19 20
21 22  23  24  25  26 27 21 22 23 24  25 26 27
28 29  30  31 28 L 29 30  31

Február – Télutó, Böjtelő hava  Augusztus – Nyárutó, Kisasszony hava
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

  1   2    3   1    2    3
  4 L   5    6    7    8   9 10   4   5   6   7   8    9 10
11  12  13  14  15  16 17 11 12 13 14 15 16 17
18  19  20  21  22 23  24 18 19 20 21 22 23 24
25  26  27 28  29 25  26  27 L 28 29 30  31

Március – Tavaszelő, Böjtmás hava  Szeptember – Őszelő, Szent Mihály hava
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

  1    2   1    2    3    4   5   6   7
  3 L   4   5   6    7    8    9   8    9 10 11 12 13  14
10 11 12 13 14  15  16 15  16 17 18 19 20 21
17 18 19 20  21  22  23 22 23  24 25 L 26 27 28
24  25 26 27 28 29  30 29  30
31

Április – Tavaszhó, Szent György hava  Október – Őszhó, Mindenszentek hava
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

  1   2 L   3    4    5   6   1   2   3   4    5
  7   8   9  10  11  12  13   6    7    8   9 10 11 12
14 15 16 17 18  19  20 13  14  15  16 17 18 19
21  22  23  24 25 26 27 20 21  22  23  24 L 25 26
28  29  30 27 28  29 30 31

Május – Tavaszutó hava  November – Őszutó, Szent András hava
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

  1    2 L   3   4   1   2
  5    6   7    8   9 10 11   3    4    5    6    7    8   9
12  13 14 15  16  17  18 10 11 12  13 14  15 16
19 20  21  22  23  24 25 17 18 19  20  21  22 23 L
26 27 28  29 30  31 24 25  26 27 28  29  30

Június – Nyárelő, Szent Iván hava  December – Télelő, Karácsony hava
H K Sze Cs P Szo V H K Sze Cs P Szo V

  1   1   2    3    4    5    6   7
  2    3    4   5   6   7   8   8    9  10 11 12  13 14
  9  10  11  12 13 14 15 15  16  17 18 19  20  21
16 17  18  19 20 21 22 22 23  24  25 26 27  28
23 24 25 26  27  28  29 29  30 31
30 L

 Első negyed  Újhold  Köd
 Utolsó negyed  Csapadék   Hó
 Telihold L Lehűlés

 Őseink még nem ismerték a modern meteorológiát, az idők kezdete óta a Hold változásaihoz
igazodtak a gazdák vetéskor, aratáskor, a növények gondozásánál. A Hold hatást gyakorol ránk,
emberekre, és az állatövön belüli vándorlása befolyásolja a növényeket is. Én is a Holdra
hagyatkozva készítem már több, mint 3 évtizede a távprognózisomat. Ettől 2-3 nappal eltérhet a
valóság, de hozzávetőleg számíthatunk rá.

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

Kéri János
2421 Nagyvenyim, Csaba u. 23.

Készült: 2007. november 25-én.

Kéri Jánosné


