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„Szeretem a madarakat. Etetem 
őket, amint az első hó leesik. Sze-
retem a madarakat, a szárnyaso-
kat, szeretnék jóban lenni az an-
gyalokkal … ki tudja?!”

(Kóta Dénes – naplórészlet)

Kóta Dénes 2008. július 6. óta 
már csak emlékeinkben és sze-
retetben van köztünk – tudatta 
lapunkkal a család. hamvasztás 
utáni – szentmisével egybekötött 
– búcsúztatása 2008. augusztus 1-
jén délután 3 órakor volt az adonyi 
templomban.

Kóta Dénes a Bakonyban élt, 
tésen. tanárként dolgozott. Csak 
írásai által találkoztam vele – Ko-
csis József barátunk révén –, a 
személyes megismerkedés elma-
radt. Közel három évvel ezelőtt, 
a 200. Hetedhéthatár ünnepsége 

előtt beszéltem vele telefonon, kérve, hogy jöjjön el Pécsre. Nemcsak írásai, hanem 
a lapban közölt grafikái is közel álltak hozzám. Képzőművész volt elsősorban, ez 
a szöveges alkotásaiból is kitűnt – de erről Kocsis József szól avatottan a 4. olda-
lon és maga Kóta Dénes vall a 13. oldalon.

Már életében is hiányzott közülünk, most meg végleg hiányzik.

L. Csépányi Katalin

Web-ajánló: www.hetedhethatar.hu
184 szerző 2422 műve olvasható a Hetedhéthatár honlapján. Köztük Kóta Dénes 
írásai az Archívum rovatban. Kóta Dénesnek összesen 23 alkotása jelent meg a 
lapban, a mostani – a 13. oldalon található – a 24. 
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Kocsis József

Úrnő ír

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

Úr ír, tanultuk, és miért ne tenné, úrnő 
is ír, kedvére van az írás, nénikém – ta-
lán némi gyanú az eddigiekből is felme-
rült – grafomán alkat, fehér papírlapok 
fölé hajol kitartón, és telerója azokat apró, 
kanyargós vonalkákkal. Ír szívós akarat-
tal, üzeneteket körmöl, fehér mezőn per-
cenő jeleket sorakoztat, párhuzamosokba 
rendezi őket, szándéka szerint legalábbis. 
Az utóbbi időkben mintha több volna a re-
nitens ellenszegülő, betűk fognak össze, 
hogy fölfele kitörjenek, máskor csüggedt 
sorvégek lógaszkodnak elképzelhetetlen 
mélységekbe.

Romlik az írása nénikénknek, betűi 
alig emlékeznek már a tintaszagú szép-
írás órákra, cingár az egyik, más meg hí-
zásra hajlamos, és dülöngél mindegyik, 
már-már összemosódnak, összeolvadnak 
szavakká, mondatokká, amik csak elgon-
dolva vannak, jelekké formálásukba a kéz 
belebicsaklik, és talán nemcsak a kéz, már 
előtte összezavarodnak a dolgok, mielőtt 
még a kéz izmai, az ujjpercek s a mozga-
tó ízületek szerepet kapnának; a szöveg 
mintha dadogna, nem tud formába ren-
deződni az elgondolás tétova algoritmu-
sa szerint.

Nem sikerül.
Vagy ha mégis, csak alig. Éppenhogy.
Persze, hogy meglepetésszerűen ér a 

kérése: 

– Nem tudnál behozni valami füzet-
félét? Noteszt talán, összefűzött lapokat. 
Tűzőgép van az íróasztalon, azzal meg 
tudod oldani otthoni papírokkal, nem kell 
érte pénzt költeni.

Ez fontos. Hogy ne kerüljön pénzbe.
– Mire kellene?
– Naplónak.
Naplót szeretne írni? Legutóbb egy hi-

vatali papírra kanyarított kötelező név-
aláírás tette próbára. Már a nekikészülés 
körülményesre sikerült, a betűk formá-
lása, vonalvezetése és összepasszintása 
többszöri nekirugaszkodásra sikerült, és 
időnkénti konzultációt igényelt, így is 
elszabadultak a keze alól a betűk, fel és 
egyre feljebb kapaszkodtak, az átlónál 
meredekebb íveléssel, az asszonynév végi 
-né pedig akár egy segélykiáltás.

Legyen a kedve szerint. Legalább el-
foglalja magát.

– Elolvasod, amit írtam? – ezzel fogad 
legközelebb.

Kézbe veszem a keménytáblás füzetet, 
határidőnaplóból alakítottam át, a célnak 
megfelel, borításán a világoskék dominál, 
ez a kedvenc színe.

– Miért fordítottad meg? – kérdezi, az-
tán röstelkedve nevet, ő fordította meg, 
hátulról kezdte, most már nem írja át, sok 
volna, mondja.

Valóban, egész oldalnyit írt, a vonalazott 
lapok medret szabtak írása szabad folyá-
sának, váratlanul rendezett külalakkal lep 
meg. Szorongva mutatja, elismerő szavak-
ra számít, olyan most, mint egy kisiskolás, 
amikor a leckéjét ellenőrzik. Nem lecke 
ez, persze, szorgalmi feladat, önként vállalt 
többlet, ambíció van mögötte, az elismerés 
igénye, és büszkeség, hogy képes volt rá.

az írásban nagy gyakorlata van, a me-
gyei főügyészségen is körmölés volt a 
főfoglalkozása (mindamellett rá hárult a 
főügyészi titkárság vezetése), otthon ezt 
hobbiból folytatta: levelezett, naplót írt, 
feljegyzéseket vezetett, kimutatásokat, 
nyilvántartásokat fektetett fel; nyughatat-
lan tollforgató volt. Egyszer életében az 
irodalom határvidékére sodródott, akkor, 
amikor férje halála rést ütött egy pillanatra 

azon a burkon, amit – jobb szó híján – ér-
zelmi fogyatékosságnak mondhatok.

A hosszú betegséged
Nem volt csupa szomorúság,
Vidámabb napjainkon
Szívünkbe lopózott a reménység.
Beszélni keveset tudtál,
Csak a szemed szólt teli hittel,
És én megértettem
Sok szenvedést tűrő nemes szíved.
Járni tanítottalak minden nap.
Te bizakodva lépegettél velem,
Én pedig láttam reménykedésed,
S megtelt kevéske örömmel a szívem.

Verse vastag imakönyvének lapjai közül 
hullott ki, a szöveg ennyi év alatt átitató-
dott az imakönyv hangulatával, mégsem 
ima, vers ez a szöveg, költemény, egy 
emelkedett lélek balladája.

Beszélgetős szövegeiben is megvillan-
nak erőteljes szóképek: „nyeregvalagú”, 
„mozsárlábú”, emlékezik valamelyik 
korábbi szobatársára az otthonba kerülé-
se előtti időkből; egy finoman kibontott, 
részletező hasonlatát is feljegyeztem, 
amellyel felidézte régi barátnője arcát: 
„…elborították a ráncok, nem is látszott 
ki alóluk. Nem olyan volt, mint máso-
ké, vízszintes és mély vonásaival, hanem 
mindenütt pókhálószerű vízszintes és füg-
gőleges vonalakkal volt telefirkálva, mint 
egy számtanfüzetből kitépett kockás és 
gyűrött irkalap…”

Ilyeneket ebben a mostani naplójában 
hiába keresnénk. Följegyzései lényegre 
törőek, tényszerűek, praktikusak. A dá-
tum, és mellette egy kipontozott szó (a 
tévében ezt a részt füttyel helyettesítik, 
mondja): „Sz…m!” Néha naponként is-
métlődik, ki-kimarad később egy-egy nap, 
egyszer három is. Utána kicsit hosszabb a 
bejegyzés: „Végre tudtam sz…ni.”

Ezt a kérdőjelent a szeméből olvasom ki.
– Sz mint széklet – mondom a választ.
– Bíztam benned – mondja –, tudtam, 

hogy te tudod, én nem lehetek annyira 
közönséges, mint azok, akik másra gon-
dolnak…
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Kocsis József

Tel.: 72/333-400, 30/9373-400
e-mail: info@iparoskisvendeglo.hu 

www.iparoskisvendeglo.hu
Nyitva: Hétfőtől szombatig 11.30 – 22.30

Vasárnap 11.30 – 16.00
Három teremben 20-tól 60 főig 
elkülönített rendezvény tartható.

Színek, fények, üzenetek
Kóta Dénes emlékezetére

Nemcsak a gyerekkori, a kései barátságok 
is lehetnek életre szólóak, csak éppen rövi-
debb időszakot fognak át: a visszalevő élet-
évekét. Akárhogy is van, az emberi kapcso-
latok személyességét nem kiterjedtségük, 
sokkal inkább intenzitásuk jellemzi.

Barátok lettünk volna?
Barátok lehettünk volna, ez hasít belém 

legelőször. Tizenkét éve ismerem Kóta 
Dénest, de csak most, halálakor döbbenek 
rá: nagyon keveset tudok róla. Alig többet, 
mint amennyit ő maga elárult magáról az 
EMBERNEVELÉS-nek küldött bemutat-
kozó írásában:

„Egészen kicsi koromban a szüleim azt 
mondták, hogy engem Kóta Dénesnek 
hívnak. Mindez születésem után történt 
Adonyban, a század közepén. És valóban, 
azóta is így hívnak, és sokszor így is külde-
nek el. Kedves rajztanárom mondta először 
(és lehet, hogy utolsónak is), hogy tehet-
séges vagyok. Később Pécsre kerültem, a 
tanárképző rajz-földrajz szakára. Főiskolás-
ként az egyik könyvesboltban meghatározó 
élményként egy kis kézi-biblia nagyságú 
Dali kötetre leltem. Ennél nagyobb hatása 
talán csak Brueghelnek volt rám: elkíván-
koztam képei éppen hogy csak füstölgő 
házaiba, falvaiba. Gulácsy képeit, világát 
szerettem még. Sokszor eszembe jut, amit 
magáról mondott: ,Don Quijote lehettem 
volna, ha egészen elkábulok.’ Tésen 1972 
óta lakom, szeretem ezt a falut a Bakony 
tetején, mintha mindig itt éltem volna. Meg-
vagyok, a hétköznapi szélmalomharcokat 
leszámítva. Tésen, az országban egyedül-
állóan, hatlapátos szélmalmok vannak. Így 
vitorláit könnyebb megragadni, fölemel-
kedni azonban itt is épp oly nehéz, mint 
bárhol szép hazánkban.”

Neki ez mégis sikerült: 1997-ben egyéni 
hangú, karakteres prózakötetet adott köz-
re (Szitakötő), kiállítások során mutatta 
be gondolatgazdag, olykor bizarr és misz-

tikumba hajló festményeit és grafikáit, 
2008-ban pedig (már tudjuk: életművét 
záró) verskötettel jelentkezett (Kereslek). 
Olvasóink a Hetedhéthatárban megjelent 
kisprózáiból és grafikáiból ismerhetik. Szá-
momra könyvein és néhány festményén túl 
külön ajándék, hogy a Kopog az őz című 
elbeszélés kötetem Kóta Dénes grafikái-
nak gazdag illusztrációs anyagával jelen-
hetett meg.

Festő volt valójában (mint tréfálkozó 
öniróniával mondta: a 90-es években nem 
futotta drága festékre, ezért egy időre szép-
prózára adta a fejét), irodalmi remekeinek 
közegén is átütnek a színek és fények, fes-
tői hangulatok. Látásmódja a festőé, aki 
örülni tud, hogy ingének színe harmonizál 
a kertjében virágzó mákföld színfoltjával; 
észreveszi, hogy a telített türkizkék kö-
peny jól mutat a meleg barnára festett pa-
don, alkotói szándékot tételez abban, hogy 
a kiteregetett ruha és a színes műanyag 
csipeszek párosítása szárítómadzagostul 
esztétikai benyomást kelt. A púpos vénkis-
asszony Gulácsy ismert képéből lép elénk, 
hogy miután jót beszélgetett Herberttel, 
lefekvéshez készülődvén a nagytükör előtt 
vizsgálgassa egymásra hajtott, csenevész, 
megkopott tollú szárnyait a hátán. És még 
ifjúkorának Nórikájára emlékező kis öreg is 
rajzol: szép, kövérkés szívet kanyarít vize-
letével a friss, karácsonyi hóba, még nyilat 
is próbál a szívbe, de az már kicsit görbére 
sikerül… Festői hatásra (Brueghelére) vá-
lik kisprózájában meghatározó motívummá 
az elvágyódás, az emberibb világ keresése, 
a szürrealisztikus utazások rajza. Leírásai 
szavakkal festett csendéletek, természeti 
képek: „A temetőben lassan elfogynak a 
gyertyák, sárgult, fakó, barna krizantémok 
árválkodnak zöld algás, fagytól repedezett 
befőttes üvegekben.”

Szoknom kell még, ha Kóta Dénesre gon-
dolok, ne a tési házában lássam őt, ahogy 

büszkélkedve mutatta legutóbb gyönyö-
rű környezetben álló otthonát, hanem egy 
csendes temetőkerti zughoz társítsam alak-
ját. Ilyennek gondolom: a virágok közül 
fehér kőlap világít ki, s ezen mindig sok 
szitakötő napozik, és úgy tűnik, mintha a 
szénaszagú, forró, remegő levegőt szárnya-
ikkal ők rezegtetnék. A kő felett madarak 
húznak át, némelyik megtelepszik a közeli 
fák ágain, és énekel, és eleinte mi ezt egy-
szerű madárfüttynek halljuk, csak később, 
ha jobban figyelünk, akkor hallatszik ki 
belőle mindenféle üzenet, az eltávozottak, 
rokonok, barátok hozzánk küldött kéré-
se, magyarázkodása megértetlenül maradt 
okokról, körülményekről, elvégzetlen dol-
gainkról, tévedéseinkről. Sajnálom a sza-
ladgálókat, hallhatjuk ismerős hangon a 
madárfütty-kacskaringók közül, mert nem 
tudnak megcsodálni egy harmatcseppet, 
zúzmarát, amelyben pedig benne van az 
egész világ. És arra gondolunk, ez lehet a 
titok valóban: megállni néha, és egymásra 
figyelni, annyi időre legalább, amíg felve-
szünk egy letört, elhullott szalmavirágot.

Kóta Dénes sírja felett azt is belehalljuk 
a madárénekbe, hogy a mostani szomorú 
nyárra hideg ősz jön, de a gémberedett leve-
leken dérszemcsék sziporkáznak, és mind-
egyikben látszik az egész világ, és hogy a 
téli fehérben lesz valami megtisztulás, re-
mény, hogy tiszta lappal újra lehet indulni. 
Majd minden újjászületik. Új szitakötők ér-
keznek és új madarak új üzenetekkel, és mi 
megnyugvással vesszük tudomásul, hogy 
részei vagyunk a természetnek, részesei a 
folytonos megújulásnak. És Kóta Dénes 
hangján halljuk, de akár magunk is gon-
dolhatjuk, hogy minden egyszerű, mint a 
madarak röpte, finom kis lába, könnyű tes-
te, tollai szépsége, az elhullott tollak szép 
vonala és színe, az elhullott tollak teljes 
használhatatlansága.

(Kóta Dénes írása a 13. oldalon)

Fischer János üzletvezető

• Étkezési utalványokat elfogadunk:
 kék és piros színekben

ticket restaurant
Cheque Déjeuner

Sodexho Pass
• Üdülési csekket is elfogadunk
• Bankkártyával is lehet fizetni

IPAROS KISVENDÉGLő
Pécs, Rákóczi út 24-26. 

Főétel rendelésekor grátisz jár egy adag húsleves metélttel!
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Túrák a Pireneusokban – 3.
Ég és föld között

Komlós Attila

Utazásunkat a Francia-Pireneusokban 
folytatjuk, elsőként az Aure-völgy kis 
települését, Arreau-t látogatjuk meg. 
A magas hegyek ölelésében meghúzódó 
folyóparti kisváros képe jellegzetes pi-
reneusi hangulatot áraszt, sok palatetős, 
terméskő épületet láthatunk.

Érdemes betérni a kis gótikus temp-
lomba, sétálni a keskeny utcákon, és 
némi kolbászt, sajtot, bort vásárolni a 
helyi termékek boltjában. 

Arreauból az Aspin-hágón keresztül 
közelítjük meg következő célpontunkat. 
A hágó irányába haladva a magasság 
növekedésével előfordulhat, hogy be-
érünk a felhőbe, ilyenkor a látótávolság 
pár méter. A hágón átkelve némi utazást 
követően érkezünk La Mongie telepü-
lésre, ahol a felvonó kabinjai várnak 
bennünket, hogy felröpítsenek minket a 
Pireneusok egyik csúcsára, a 2877 mé-
ter magas Pic du Midi-re. Van esély rá, 
hogy a település mellett emelkedő hegy 
felhőbe burkolódzik, ilyenkor a pesszi-
misták inkább lemondanak a „csúcstá-
madásról”. Viszont, ha már ott vagyunk, 
nem érdemes meghátrálni, mert némi 
szerencsével fantasztikus élményben 
lehet részünk ilyenkor is. A felvonó 
kabinjának ablakaiból egy ideig a he-
gyi település panorámájában gyönyör-
ködhetünk, mígnem ahogy a hágón 

már megtapasztaltuk, be-
érünk a felhőbe, és hosz-
szú percekig semmit se 
látunk, csak a sűrű tejfe-
hér ködöt. Aztán mintegy 
varázsütésre, kitisztul a 
levegő és megpillantjuk 
a kék eget és a szikrá-
zó napsütésben előttünk 
magasodó hegycsúcsot, 
miközben a felhők, mint 
vattacukor-csomók im-
már alattunk „pihennek” 
a völgyekben. A Pic du 
Midi csúcsa kedvelt tu-
ristacélpont, de annál sokkal fontosabb 
szerepe is van. A hegycsúcson csillagá-
szati obszervatórium működik kereken 
száz év óta, a tiszta és fényszennyezés-
mentes égbolt adottságait kihasználva. 
Az 1960-as években innen készítettek 
részletes felvételeket a Hold felszíné-
ről az akkor még előkészítés alatt levő 
Apolló-expedíció számára.

Miután lejöttünk a Pic du Midi csúcs-
ról, a közeli zarándokhelyre, Lour-
des-ba utazunk. A település eredetileg 
fontos kereskedőváros volt, jelentős 
erődítménnyel. 1858-ban a lourdes-i 
molnár legnagyobb lánya, akit Berna-
dettnek hívtak, a Gave folyócska kö-
zelében egy barlangban összesen 18 

alkalommal találkozott a Szűzanyával, 
aki megmutatta a gyermeknek a barlang 
lábánál lévő rejtett forrást. A forrás mel-
lett a falu népe csodálatos gyógyulások 
szemtanúja volt. A csodák világhírűvé 
tették a helyet, napjainkra Lourdes a 
világ legnagyobb Mária-búcsújáró he-
lyévé vált, ahol ma is sok ember meg-
gyógyul az itt fakadó víztől. Az egyház 
1860 óta 67 csodás gyógyulást regiszt-
rált itt hivatalosan.

A tizenötezer lakosú város évente öt-
millió zarándokot és turistát fogad a vi-
lág minden tájáról. A belvárosban egy-
mást érik a kegytárgyboltok, az utcákon 
zarándokok tömegei hömpölyögnek. Az 
51 hektáron elterülő Lourdes-i Miasz-
szonyunk Szentély magába foglalja a 
barlangot, a csodatévő vizet szolgáltató 
kutakat, a kétszintes neogótikus stílusú 
bazilikát és a huszonötezer főt befogadó 
modern föld alatti templomot.

Lourdes jelképe a barlang közelében 
húzódó sétány, ahol a zarándokok gyer-
tyákat gyújthatnak: a több ezer fehér 
gyertya lángja az égiek és földiek kö-
zötti kapcsolatot hirdeti.

(A szerző felvételei)

Arreau

Arreau, a helyi termékek boltjában

Csillagvizsgáló a Pic du Midi tetején

Lourdes

Lourdes, imádkozók a barlang előtt

Panoráma a Pic du Midi csúcsról
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Working for Nature
Munka a természetért

Komlós Attila

Tizenkét európai védett területet válasz-
tott ki pályázat útján az EUROPARC Szö-
vetség a „Working for Nature – Nature for 
Working” (Munka a természetért – Termé-
szet a munkáért) elnevezésű gyakornoki 
programba. az érintett nemzeti parkok és 
natúrparkok 2008 folyamán három hónapos 
időtartamra fogadnak fiatal gyakornokokat 
Európa különböző országaiból; a gyakorno-
kok kiválasztása szintén pályázat keretében 
történt. A tizenkét kiválasztott védett terü-
let között hazánkat a Duna-Dráva Nemzeti 
Park képviseli. 

A gyakornoki programban részt vevő eu-
rópai fiatalok július elején kezdték meg a 
munkát a fogadó nemzeti parkokban, védett 

A pécsi püspökség ezeréves alapításának 
évfordulóját 2009-ben ünnepeljük. Ennek 
kezdeteként jelent meg ez a kötet, amelyet 
Sümegi József szerkesztett, és számos jeles 
szerző tanulmánya fémjelez. A lektori mun-
kát Török József végezte. A szép kiállítású, 
zöld színű borítón a Dóm Múzeum részleté-
nek fotója található. Az egyházmegye eddigi 
püspökeinek fölsorolása után Mayer Mihály 
püspök köszönti a kötet megjelenését. Ta-
nulmányok, írások sora veszi számba ennek 
az ezer évnek a történetét, nem hagyva ki a 
jeles egyházi személyiségek életútjának, az 
egyesületek történetének ismertetését sem. 
A könyvet az idegen szavak magyarázata, az 
egyháztörténeti válogatott bibliográfia, vala-
mint a személynév- és helységmutató zárja.

Jelen keretek között még vázlatos ismerte-
tésre sem vállalkozhatunk. Örömünknek tu-
dunk kifejezést adni, hogy ilyen méltó módon 
sikerült áttekinteni ezt a hatalmas időszakot, 
amelyből kitűnik az is, hogy – a helyi törté-
nések mellett – milyen nagy jelentőséggel 
bírt a baranyai egyházi szervezet nemzetkö-
zi és országos viszonylatban, az évszázadok 

területeken. A Duna-Dráva Nemze-
ti Park munkájába Bogdan Tomozei 
romániai önkéntes kapcsolódott be a 
program keretében. 

Bogdan Tomozei rovarkutató, lakó-
helyén természettudományi kiállítás 
megvalósításában és működtetésében 
vesz részt. Gyakornoki ideje alatt a 
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
tájegységeiben végzett kutatómunkája 
során számos ritka és védett rovarfaj lé-
tezését dokumentálta, segítve a nemze-
ti park természet-megőrzési munkáját 
és gyarapítva saját ismereteit az egyes 
élőhelyek rovarvilágát illetően, melye-
ket később publikálni tervez nemzetközi fo-

lyóiratokban. A kutatómunka 
mellett jut ideje a biológia ezen 
szakterületének népszerűsíté-
sére is, például a július elején, 
drávaszentesen megrendezett 
Magyar Pásztorkutya Terelő-
verseny alkalmával gyerekek 
számára tartott nagysikerű 
rovarismereti sétákat a dráva-
szentesi üde réten. Múzeumi 
tapasztalatainak felhasználá-
sával segítette a drávaszentesi 
természetrajzi kiállítás beren-
dezését. 

a gyakornoki program mindenképpen si-
keresnek és eredményesnek mondható, jó 
példát mutat azok számára, akik a jövőben a 
természetvédelem területén kívánnak tevé-
kenykedni. Az Europarc programja kedvező 
lehetőséget jelent a határok nélküli Euró-
pában a természetkedvelő fiatalok számá-
ra. A gyakornoki programról információ a 
www.workingfornature.org honlapon olvas-
ható. A programban részt vevő önkéntesek 
fényképekkel gazdagon illusztrált naplója 
a www.workingfornature.org/blog címen 
tekinthető meg. 

során. Külön értéke a 
munkának annak gaz-
dag és sokrétű illuszt-
rációs anyaga. Számos 
térkép, fotó teszi teljessé 
a püspökségről alkotott 
képünket, amelyek szer-
vesen illeszkednek a tör-
ténések folyamához. Az 
igényes kiadás, a szép 
kivitel az egyházmegye, 
továbbá a szerkesztő és 
a szerzők mellett a kiadó Fény Kft.-t dicséri. 
A grafikai munkákat Kikindai András végez-
te el, a könyvet Fazekas Orsolya tervezte, a 
nyomdai előkészítés a Schöck Kft. munkája, 
a hézagpótló kiadvány a Reálszisztéma Da-
basi Nyomda Zrt.-nél készült. Mayer Mihály 
ajánlása szerint (az olvasók) „… megismer-
hetik, hogy mit köszönhet az ország, Pécs vá-
rosa és az egyházmegye területe annak, hogy 
itt püspökség létesült, milyen fontos kultúra-
közvetítő és tájformáló szerepe volt ezen a 
területen az egyháznak ezer év alatt.”

DR. VARGHA DEZSŐ   

Könyvszemle
A Pécsi Egyházmegye ezer éve

Rovarászás a drávaszentesi üde réten,  jobbról a negyedik Bogdan Tomozei

Épül a kiállítás Drávaszentesen

Bösendorfer
hangverseny-zongora

az 1850-es évekből,
kitűnő állapotban

eladó
ár: megegyezés szerint

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

Náci

Juhász Dorinának, a Pécsi tudomány-
egyetem Művészeti Kara festő szakos hall-
gatójának alkotásaiból A vonal metamor-
fózisa címmel kiállítást nyitott Pécsett, az 
Ifjúsági Ház Galériájában mestere: Valkó 
László Munkácsy-díjas festőművész. A ki-
állítás július végéig volt látogatható. Juhász 
Dorina alkotásai megtekinthetők a www. 
juhaszdorina.gportal.hu honlapon. Két gra-
fikáját mutatjuk most be: a Csigák és a Női 
test című alkotásokat. 

Félhosszúra hagyott ősz hajából még le-
csöppent egy vízcsepp, épp most zuhanyoz-
hatott. Öt nap után érkezett haza, volna mit 
kipihennie, de még nem tud aludni. Ilyenkor 
csengetett be mindig:

– Kézcsók! Sándor bácsi?
– Gyere be, Ignáció, már vár téged!
Három ujja között két flaska sört lógat, 

a párás üvegeket most vette ki a hűtőből. 
Vékony ujjú, finom keze van, a körmeit jól 
kisikálta. Hosszú formáját „behozza”: az aj-
tószárfa alatt kicsit lehajtja a fejét. Mandula-
vágású szeme élénken ragyog, őszes bajusza 
finoman kíséri kópés mosolyát.

Magdi ilyenkor dolgozik, a fiúk a suliban 
vannak. Megérkezett, a rábát leállította a 
budaörsi lakótelep parkolójába, felhordta a 
táskáit a szennyessel, meg a hűtőládáját az 
üres dobozokkal. Egyiket a fürdőszoba kö-
zepére öntötte – hadd örüljön az asszony –, 
de az ételes dobozokat tisztára mosva betette 
a konyhaszekrénybe. Bulgáriából jött haza, 
gyönyörű zöldpaprikát, édes, érett szőlőt ho-
zott, magának és a cimboráknak konyakot, 
Magdinak rózsaolajat.

Hiába, a rózsa állandó kísérője életüknek. 
Soha nem felejtem el azt a szerda estét, mi-
kor éppen csak kimosdva, egy óriási rózsa-
csokorral szállt ki forgalomszervezőjük sze-
mélykocsijából. A kirakodásnál az osztrák 
határon úgy elhúzták a tervezett menetidejét, 
hogy csak másnapra ért volna haza. Azonnal 
telefonált a műszakvezetőnek:

– Józsi! Nekem ma este otthon a helyem! 
Küldj értem autót, csináltassatok harmincöt 
szál vörös rózsából egy szép csokrot! Hoz-
zátok magatokkal! Hogyhogy mi lesz a Rá-
bával? Holnap érte megyek! Ja! De ma este 
van a feleségem harmincötödik születésnap-
ja, ott akarok lenni!

És elintézték neki, időben hazaért!
Akkor szerettük meg egy életre.
Beülnek Sándorral a nagyszobába, hozok 

poharat, inkább üvegből inna, Sándort kínál-
ja pohárból. És mesél, mesél… Sándor néha 
kérdez, jól érzik magukat együtt, a háziasz-

szony leléphet, várja a konyha. Jóízű neve-
tésük áthallatszik a csukott ajtón is.

– És akkor hallom, hogy valaki hátul mo-
toz. Tök sötét volt, késő éjjel. Fogom a ke-
ménygumicső-darabot, óvatosan lemászok. 
Hát a két rohadt patkány éppen bontja halkan 
a ponyvát. Lesek. Hátrább a sötétben sze-
mélyautó, lámpája leoltva. Vélekszek, nem 
ül benne senki… Mindegyik patkány itt ma-
tat a ponyvával! Na jó! Mondom magyarul, 
látták, hogy magyar a kamion, tudták, mikor 
hozzáfogtak is… Hé, patkányok! Mi az is-
tent csináltok? Az egyik futni kezd az autó 
felé, a másik kezében, azt hiszem, kés van, 
azzal bontotta a vásznat, most erre fordul, kis 
holdvilág süt, kirúgom a kezéből, és betar-
tom elé a lábam… Meg is csókolja a jó anyja 
földjét! Fölrántom, nézem, a csóró gyerek! 
Alighanem egyidős a nagyobbik fiammal, a 
jóistenit neki! De ehhez van eszük! Patká-
nyok! Most mi a szentséget csináljak? Ha 
jelentem a tettenérést, nem tudom a menet-
időt tartani… Hagyom, hogy a kocsijukhoz 
fusson, a másik is gyerek még! Padlógázzal 
indulnak… Lámpa nélkül… Na, mondom, 
Náci, csak félszemmel aludjál, mert ezekből 
itt több is lesz!

– Aztán már tudtál valamennyit aludni? 
– aggodalmaskodik Sándor.

– Ja! De előbb tettem egy kört a Rábával 
a parkolóban, beálltam úgy, hogy a hátsó 
ponyvát megvilágítsa egy lámpa! Reggelig 
csend volt, aztán aznap várt még hétszáz ki-
lométer, meg a ki- és berakodás, mérlegelés, 
és hajrá, másnap már hazafelé…

– Hoztam kávét, fiúk! – telepedem közé-
jük. Náci csak illendőségből kortyol bele, 
most kezd elálmosodni.

– Tudsz nappal aludni?
– A saját ágyamban ágyúszó mellett is, de 

ha igazán leereszthetek, akkor a kopasz föl-
dön is szunyálok!

– Mikor indulsz újra?
– Holnapután, hat napra, Dániába! Azt sze-

retem, azon az útvonalon nem kell éjszakai 
vendégtől tartani, jobban kipihenek!

Szombaton reggel bemennek családostul 
autóval a nagybani piacra. Bevásárolnak 
friss húst, gyümölcsöt, ami bírja a szállítást, 
itthoni üdítőket, amiket jobban szeret, mint 
a kinti „pancsot”, meg az drága is. dobozos 
tej is kell, csak úgy inni is, meg kávéhoz is. 
Magdi másfél napig folyamatosan süt-főz: 
friss húsételeket: pörköltet, fasírtot, halász-
lét, dobozol, hűti, majd mélyhűti, és piskótát, 
túrós pitét készít. 

– Hadd egyen jót az ember! Így olcsóbb 
is, meg is érdemli!

– Nem aggódsz érte?
– Megszoktam már, hogy ne féltsem! 

Nagy vagány ám az én uram, bír az magá-
ra vigyázni!

Alkonyatkor az egész család pakolja fel 
apát.
A puhafedelű utazóbőröndbe hat hófehér 

póló, két ing, tiszta fehérnemű, két mele-
gítő, szandál kerül. Tiszta a tarka ágynemű 
is, frissen van húzva. Felsőkabát az eső-
köpeny mellé. Az anyósülésen nem utazik 
váltótárs, így jobb a kereset, nagyobb a ri-
zikó, kevesebb a pihenés. Eddig – hat évig 
– megúszta baj nélkül. Az ülés elé és félig 
alá kerül az élelmiszeres csomag a mély-
hűtő táskával és a termoszokkal. A ládából 
a két fiúval együtt szedik elő a kéziszerszá-
mokat, ellenőrzik a kerekeket, a csavarokat, 
még a motorteret is átnézik. A vezetőülés 
mellé a kárpitzsebbe egy kés is kerül a ke-
ménygumicső-darab mellé. Fegyverviselé-
si engedélyük nincs, és többször kerülnek 
életveszélyes helyzetbe, ha a tolvajok meg 
is támadják őket. A szállíttató természete-
sen elvárja, hogy az árukészlet épségben és 
időben megérkezzen.

Alig virrad, mikor hallom a Rába motor-
ját feldübörögni. Csak óvatosan nézek ki az 
ablakon, ahogy kihúz óriási járművével az 
iskola mellett, mert tudom, hogy a szom-
széd erkélyajtóban Magdival ott szorong 
pizsamában a két srác is. Ők integetnek… a 
kamion két hátsó lámpája hármat villant mie-
lőtt eltűnik az M7-es felé, a kanyarban. 

A vonal metamorfózisa
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Az igazi látás zengés, zúgás, csilinge-
lés, hang-ár. A látvánnyá ömlő felszaba-
dult hang ragyogóan tisztára tisztul. A 
fegyelmezett, zárt sötétségből hálóként 
kavargó madarakként zúgnak föl a ha-
rangok. Mindebből nagy esemény, szín-
pompás, nagy-nagy öröm támad. A góti-
kában minden fölfele tör, s hiába szűkül 
össze a beépített tér, egyre mélyebb a tá-
gulás és feszesebb a fény. Egy majdnem-
örök pillanatra bármi sokkal nagyobb 
lesz mint a mindenség. Otthon leszünk 
a lelkeinkben is, végre belőlünk zúgnak 
fel nagyon közös végtelenjeink.

Bármit lehet, csak feledni nem! Hiába ké-
szül szakadatlan újra az új, s egyszer majd 
hiába lesz minden véglegesen egész.

Bármilyen szelíden is óvnak, őriznek ben-
nünket az érzékenyen összeillő dallamíveik-
kel a rácsok, a kész, a befejezett, a kivitel 
szépsége (tökélye), a legörömtelibb pillanat 
mögött – s mindig szemünk előtt! – ugrásra 
készen áll a szabadulni készülő, az újrakez-
dést éppen most soha föl nem adó, a dolgok 
közti végtelent mindig áthidaló, a valaha vég-
leg kezünkbe szelídültnek elgondolt múlt.

Valaha virágkosarat hordtak fejükön fiatal 
lányok, istennő isteni ünnepén isteniek. A 
tekercs ma is ott látható, az ünnep is, a pom-
pás hajfonatok, keblek, karok, a dúsan redő-
zött ruhák. Ők pedig, az ünnep boldog tüne-
ményei, a halhatatlanok díszei mozdulatlan 
megtartókká lettek, rebbenő tekintetek, pil-
lantások, vágyakozó-szelíd vagy elkapdosott 
odanézések kusza fonataiban, kitárulkozások 
és bezárkózás tanújaiként, istenek valaha lá-
tójaként megtartókká.



2008. augusztus hetedhéthatár 9

Mindannyian ismerjük, vagy ismertük va-
laha, a délutáni kitárt ablak hűsét, amikor a 
kopott párkányon, könnyű illatokban nehéz 
imbolygású körték megpihennek. A majd-
nem elfelejtett virágzás fel-felbukkanó em-
lékei érlelik őket, miközben érzékeny száraik 
a figyelem metszéspontjaiban remegnek. Az 
elszakadás csak egyszer lehetséges, ezért 
fontos, hogy körülöttük fa, kő, esetleg vas, 
sőt beton vagy üveg legyen, valami súlyos, 
tömör, szilárd, ha kegyetlen is, de ne zárt, ne 
vadonatúj, ne hivalkodó, valami biztos, vég-
leges, és mégis szabad, kitárható – alig vár-
ják, hogy végleg, megnyugodva beteljesedje-
nek, hogy csordulásig gyűljön bennük, hogy 
aranyszínnel csorduljon belőlük a méz.

Dr. Tóth Károly szövege és Tám László képei
Itt minden látszik – és semmi sem. Van, 

nincs, záródik, nyílik, titkolózik, kibeszél, 
játszik, komolykodik. A tetők ideges gyűrő-
dései, a falak ernyedése, a megránduló ellen-
ablak, a hullámzó felületű redők ugyanott és 
ugyanakkor – mások.

A keret az egyetlen biztosság, dús ünne-
pély, enged és összefog.

és a galambszárnyak. Mozdulatlan ár-
nyaik közt boldogan verdeső messzeségek 
vannak.

Ez lehetne a túl és a fölötti, a megtestesült 
harmónia képe. Előtte az ív, mint józanult, 
alászállt glória. Finom vonala mögött látható 
igazán, hogy itt minden pont akárhol is van, 
a legközépen van.

Egyedül az idő hajlik el egy keveset, de 
csak nagyon keveset a tökéletesen vertiká-
lis felől, mutatva, hogy a földi dolgok szünet 
nélkül múlnak.

Az egész kép azt sugallja, hogy íme a hely, 
ahonnan a lehetőn túli legmesszebbre lát-
hatsz, kifelé, és hinned kell, hogy befelé is, 
s az igazán mély csak legfelül lehet, ha mé-
lyeid valóban magasan vannak.

Ami pedig zavar, lehetetlen, véres és ördö-
gi – mert van, tömérdek az ilyen! – bárhol 
is lenne: a romlás áldozata, az idő semmi 
rabszolgája.
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Videcz Ferenc

Ezüst, arany és gyémánt 
Baranyában  

Natúr vadászkürtöt megszólalni több évti-
zede hallottam először, egy német vendég ke-
zében. Már akkor felkeltette érdeklődésemet a 
csillogó-villogó, formás kis hangszer, amely-
ről „hiányoztak” a rézfúvósoknál megszokott 
billentyűk, mégis remek dallamokat lehetett 
kicsalni belőle. Később egykori egyesületünk, 
a néhai Pécsváradi Zengő Vadásztársaság téli 
hajtásain is felhangzott a kürtszó, Gáspár Géza 
barátunk jóvoltából. Azóta sokat – jelen vo-
natkozásban jó értelemben – változott a világ. 
Agyaki Gábor – akit utóbb a három éve hiva-
talosan is létrejött Magyar Vadászkürt Egylet 
elnökévé választottunk – elhatározta, hogy 
feltámasztja több mint fél évszázados Csip-
kerózsika-állapotából a magyar vadászkürtös 
hagyományokat, széles körben népszerűsíti 
a főként nyugati és északi szomszédainknál 
nagy tiszteletnek örvendő kultuszt.

A szükséges háttérbázis megteremtése 
céljából Agyaki Gábor kürtös-tanfolyamot 
szervezett a Mecsekben, gyönyörű termé-
szeti környezetben található Kövestető Pan-
zióban. Az érdeklődés a vártnál nagyobb 
volt, s napjainkra, az immáron tizenkettedik 
turnusra sem veszített látogatottságából. Az 
innen kirajzó újoncokból és haladókból sorra 
alakultak, alakulnak az együttesek, amelyek 
számára minősítőket, szereplési lehetősége-
ket biztosítanak.

Elsőként a Baranya Vadászkürt Együttes 
alakult meg 1996-ban. Alapító tagjai Agyaki 
Gábor, Gáspár Géza, Jung Jenő, Korb Zol-
tán és Rakovics Róbert voltak. Utóbbi halá-
lát követően helyét Egle Zoltán foglalta el. 
Munkájukban jelentős előrelépést jelentett 
szerencsés találkozásuk Kircsi Lászlóval, a 
Pécsi Zenekonzervatórium művész-tanárá-
val, aki remek érzékű zeneszerzőnek is bi-
zonyult. Művei révén az együttes által meg-
szólaltatott, kizárólag német szignálokból álló 
repertoár valódi magyar fanfárokkal bővült, 
majd a szerző tollából nem sokkal később 
megszületett a már határainkon túl is ismert-
té vált öttételes Hubertus Mise. Ősbemuta-
tójára Szőcsénypusztán, a Somogy megyei 
vadásznapon került sor. Azóta számos helyen 

felcsendült hivatalos egyházi szer-
tartás kísérőzenéjeként, többek kö-
zött két alkalommal Várpalotán, a 
Vadászati Kultúra Napján, szintén 
két alkalommal Bólyban a Szent 
hubertus napi rendezvények ke-
retében, ugyancsak kétszer Bátán, 
valamint a szálkai országos szar-
vas-nyitányon.

A teljesség igénye nélkül álljon 
itt néhány név a csapat „polgári” 
fellépéseinek helyszínválasztéká-
ból: Budapest – Vajdahunyad vára, 
Budapest – Fe-Ho-Va, Ópusztaszer 
– hivatásos vadászok országos 
versenye. Évenkénti meghívottjai 
a Szentlőrinci Gazdanapoknak és a Kaszó 
Kupa Vérebversenynek, s jelen vannak or-
szágos hírű vadászatokon (Karapancsán, 
Hódmezővásárhelyen stb.) is.

Időközben nem csak népszerűségük, sike-
reik mértéke és repertoárjuk terjedelme, vál-
tozatossága növekedett, hanem létszámuk is. 
Jelenleg az együttesnek tizenkét aktív – köz-
tük három hölgy – és két tiszteletbeli tagja 
van. Próbáikat heti rendszerességgel Mar-
tonfán, a Karasica Völgye Vadásztársaság 
központjában tartják. A csapat valamennyi 
tagja vadász.

A nagy érdeklődésre való tekintettel két 
CD-lemezük készült. Az első „Vadászüdv”, 
a második „Hubertus Mise” címmel jelent 
meg.  „Szóljon a vadászkürt” címmel kotta-
gyűjteményt is kiadtak, támogatva az utóbb 

alakult együttesek fejlődését.
A baranyaiak jó híre külföldre is 

eljutott; meghívásos alapon Hor-
vátországban és Franciaországban 
is bemutathatták tudásukat, egy 
Magyarországon vendégeskedő 
olasz vadász pedig Bassanoba, 
felavatandó új szállodájának meg-
nyitó ünnepségére hívta meg őket, 
vállalva minden kiadásukat.

2007-ben az együttes tagjai úgy 
döntöttek, hogy eljött az ideje hi-
vatalos nemzetközi megmérette-
tésüknek. Nagy szorgalommal és 
nem csekély izgalommal készül-

tek az ausztriai Szent Flóriánban megrendezett 
minősítőre. A remek akusztikájú természetes 
színpadon – ahol korábban soha nem léptek 
fel magyar kürtösök – nyolcvanhat osztrák, 
német, francia, cseh és lengyel együttes me-
zőnyében (amelyek közül tizennyolcan kap-
tak minősítést) a baranyaiak „Ezüst Diploma” 
fokozatot értek el.

A siker nem kápráztatta el, hanem további 
munkára, újabb bizonyításra sarkallta őket. Így 
jutottak el idén júniusban Ausztria Stájer tar-
tományába, Mühlzurschlag városába, ahonnan 
már „aranyosan” csillogó éremmel tértek haza. 
Feltehetően ugyanilyen eredményt értek volna 
el egy héttel később a csehországi Hluboká-
ban is, ott azonban utolsó pillanatban derült 
ki: a résztvevő együtteseket – a nagy összegű 
nevezési díj ellenére – csak bemutatóra ké-
rik fel, minősítés nem lesz. A csalódást oko-
zó bejelentésért azonban bőséggel kárpótolta 
kürtöseinket az egyébként rendkívül kritikus 
cseh közönség vastapsa, harsány brávózása, 
füttyögetése.

A Baranya Vadászkürt Együttes munkája, 
sikereinek sorozata nem kerülte el a hazai va-
dászati kultúra hivatalos szerveinek figyelmét 
sem. Az idei Vadászati Kultúra Napján Vár-
palotán a csapat tagjai átvehették a legmaga-
sabb magyar vadászati kulturális kitüntetést, 
a Szent Hubertus Kereszt gyémánt fokozatát. 
A szakemberekből és érdeklődőkből álló né-
pes közönség egyöntetű véleménye alapján 
az elismerés méltó helyre került. Mert mi sem 
természetesebb, mint hogy a kitüntetettek em-
lékezetes bemutatót is tartottak, előbb a sza-
badtéri színpadon, később a Thúry vár falán 
felsorakozva. És akik hallották leginkább az 
orgonáéra hasonló, remek hangzásukat, ame-
lyet a parforce kürtök jelentős aránya tesz még 
teltebbé, tömörebbé, azok minden bizonnyal 
megkedvelték és a jövőben tisztelni fogják a 
natúr vadászkürtös muzsikát.

Mindannyiunk nevében gratulálok a Baranya 
Vadászkürt Együttesnek; további szép sikere-
ket, nyomdokaikba felsorakozó sok méltó utó-
dot, lelkes követőt és tisztelőt kívánok!Agyaki Gábor a lőtt vadnak járó kürtös tiszteletadás közben

Fellépésre várva a hlubokái várkastély 
 parkjában

A hlubokái várkastély parkjában a sikeres szereplés után 
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a 800 éves mozlim uralom és az arab épí-
tészet jelentős hatást fejtett ki az Ibériai-fél-
szigeten. Emiatt az itáliai eredetű reneszánsz 
hagyományai nagyon nehezen tudtak gyö-
keret verni az egyesített Spanyolországban. 
A letisztultabb formák térhódítását megne-
hezítette, hogy a 16. században is jelen volt 
a mudéjar, az Izabella- és a portugáliai Má-
nuel-stílus burjánzó túldíszítettsége.  

Nagy nehézségek árán itáliai származású 
művészek, illetve Itáliában tanult spanyol 
építészek honosították meg a reneszánsz épí-
tészetet. Jelentős szerepet játszottak ebben a 
spanyol trónt elfoglaló Habsburgok (1504–
1506 és 1516–1700 között uralkodtak); V. Ká-
roly német–római császár, aki I. Károly néven 
lett spanyol király, majd fia, II. Fülöp is rene-
szánsz stílusú palotát építtetett magának.

A spanyol reneszánsz rövid százesztendős 
jelenlétének idején kialakult egy új és egyedi 
díszítő stílus, az ún. platereszk (Plateresco) 
és a dísztelen reneszánsz, az ún. desorna-
mentado, vagy más néven az Herrera-stílus, 
amely leginkább az itáliai érett reneszánsz-
nak felel meg.  

a spanyol reneszánsz minden tekintetben 
az itáliai mintákat követte, tehát legfőbb tö-
rekvései között szerepelt a kompozíciók ki-

egyensúlyozása, a formák tökéletesítése és 
legfőképpen visszatérés az antik modellek-
hez, a letisztult, klasszikus formákhoz. Fontos 
épületrész lett az ún. patió, az oszlopokkal kö-
rülvett belső udvar, amely hangsúlyos részét 
képezi a nemesi kúriáknak és az oktatási épü-
leteknek egyaránt. (Az egyik legszebb példa a 
salamancai Escuelas Minores patiója.)  

A legfontosabb reneszánsz emlékek  
Spanyolországban

Az első reneszánsz épület Don Luis de la 
Cerda y Mendoza megbízásából készült el 
Cogolludo-ban 1492–1495 között, melynek 
építésze Lorenzo Vázquez volt. Az elsők kö-
zött említésre méltó a granadai székesegyház 
királyi kápolnája (Capilla Real), mely Flo-
rentino olasz szobrász keze munkáját dicsé-
ri. A sigüenzai székesegyház főszentélye a 
spanyol Michelangelóhoz, Alonso de Covar-
rubiashoz kötődik. A salamancai Monterrey 
palota szép példája a nemesség reneszánsz 
korabeli építkezésének. A palota Rodrigo Gil 
de Hontañón tervei alapján készült el.

Pedro Machuca szintén Itáliában tanulta 
meg az építőmesterséget, ő V. Károly meg-
bízása alapján tervezte és építette a granadai 
Alhambrában található reneszánsz palotát, 

mely római és klasszikus formáival és nagy-
ságával befejezetlensége ellenére is a spanyol 
reneszánsz első időszakának legkiemelke-
dőbb alkotásaként ismert.

A világ legnagyobb szabású reneszánsz 
épülete kétségtelenül az 1563 és 1584 kivi-
telezett El Escorial, mely II. Fülöp király pa-
lotájaként vált világhírűvé. A monostor Szent 
Lőrinc napján a francia sereg felett aratott 
győztes csatával valóra vált királyi fogada-

lom után született. Teljes neve: Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, és többszörös 
funkcióval bír. A spanyol király az ellenrefor-
máció szimbólumává tette az épületet, mely 
nem csak palota, hanem képtár, szentély, ko-
lostor, könyvtár és családi sírbolt is. II. Fülöp 
életében elhunyt valamennyi Habsburg holt-
testét ide szállíttatta, így lehetséges, hogy II. 
Lajos magyar király felesége, Mária királyné 
is itt nyugszik.

A több mint két évtizedes kivitelezési 
munkálatokat Juan Bautista de Toledo ha-
lála után Juan de herrera irányította, ami-
vel örökre beírta nevét az építészettörténet 
legfényesebben ragyogó fejezetei közé. Az 
El Escorial tekintélyt parancsoló és szigort 
árasztó hideg monumentalitása mintaképéül 
szolgált a következő két évszázadban az Eu-
rópa-szerte gombamód elszaporodó barokk 
kastélyoknak.

Szigetvári Krisztián

Képes spanyol építészettörténet (10.)
A spanyolországi reneszánsz (1500–1600)

Toledo – Szent Kereszt kórház

Salamanca – egyetemi patió

V. Károly palotája Granadában

V. Károly palotájának alaprajza

El Escorial

El Escorial alaprajza
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 89.
Ötödik utazás (14. rész)

A Máramarosi havasok felé folytattuk 
utazásunkat, hogy átkelve a Keleti-Kár-
pátok bércein, Moldvában meglátogas-
sunk néhány ortodox kolostort.

Nagy Magyarország egykori határát 
hatalmas sziklafal alatt, a Bisztricébe 
ömlő Tatár folyó jelentette. A régi vám-
ház néhány fala még áll.

hamarosan az ���� méter magasan 
levő Borsai-hágóra érkeztünk. Még 
ma is járható a hegygerincre vezető 
kövesút, melyen August von Macken-
sen, német hadvezér 1915 májusában a 
szövetséges katonákkal átkelt a hágón. 
Kiszorította a Kárpátokból az orosz 
seregeket. Láthatók  az I. világháború 

bunkereinek, futóárkai-
nak romjai és egy is-
meretlen német katona 
sírja. A közelben beton-
ból épített, félig elké-
szült ortodox templom 
áll. Hatalmas tömbjé-
vel szinte elnyomja a 
kis katolikus kápolnát. 
délre tekintve, a távol-
ban feltűnt a 2279 mé-
teres Ünőkő havas csú-
csa. reményik Sándor 
két szép verssel tisztel-
gett a Radnai havasok 
királya előtt:

Az Ünőkő

ez a király.
A ködkoronás, rejtelmes nagyúr,
aki uralkodik itt mindenen,
Mindenbe beleszól,
Mindenben benne van,
Minden fenyőnek Ő a háttere,
Ő az, aki mindig sejtteti magát,
De nem mutatja meg, csak néha-néha,
Ha tiszta este van –
És a szívekben méltó áhítat.

Először holdvilágnál láttam Őt – 
És nem tudtam, hogy Ő az.
Olyan volt, mint egy óriási árny,
Minden csöpp fényességet beborító.
Nagyobb volt, mint az éj,
Nagyobb volt, mint a csend,
Nagyobb, mint minden eddig tudott nagyság,
Olyan nagy volt,
S a holdfényben oly kicsi voltam én,
hogy némán levettem a kalapom.

Folt, amely tisztít

Egy foltot látok, egy fehéret,
A látcsövembe beletévedt
Az ott egy hómező,
Egy folt a király köntösén.
Ó mennyi áhítattal nézem én!

Az ott örök.
Mert nincsen július, oly rekkenő,
Mely onnan azt a foltot elvigye,
A hó az Ünőkő menyasszonya,
S örök a hóval kötött szűz frigye.

a városokban letiporták
Az égből-esett szűz havat,
Száz sáros emberláb gázolt bele, –
Itt – téltől-télig megmarad.
A szakadékból felragyog az égre.

Most a lelkemet mossa hófehérre.

(A szerző felvételei)Útmenti kereszt Máramarosban

Mackensen hadiútja

A Tatár folyó ezeréves határ volt Borsai hágó
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Az íróasztalnál ültem, két ujjam az 
írógép egy-egy betűjén, de a gép már 
percek óta nem koppant. Éppen az ajtó 
felé néztem, amikor elment. Egy pil-
lanatra megállt, beköszönt, aztán még 
annyit mondott: látom nem vagy itt, 
csak repülj. Csöndben, lassan csuk-
ta be az ajtót. Eszembe jutott, amikor 
megismertem. Szilveszter volt, aztán 
a szilveszter utáni napokban újra talál-
koztunk. alig ismertem meg. egészen 
más volt, talán nem is ő, mégis ismerős-
nek tűnt. Bordó vászonblúzán kilenc fe-
hér-barna pónigomb, a legalsó nem volt 
begombolva. A második és a harmadik 
lazán, a következő kettő már feszült, 
aztán megint lazább három a lejtőn, a 
legfölső meg csak félig bújt a gomb-
lyukba. Úgy éreztem, ennek van jelen-
tősége és minden tudatosan rendezett. 
Pár hét múlva egy közös ismerősünknél 
véletlenül rányitottam a fürdőszobában. 
Vékonypántú hótrikóban volt, éppen a 
nyakát törölte. Menyét hónalja alatt vaj-
fehér bőr, kék, lüktető hegyi patakokat 
rejtett, s szinte hallottam a dombról le-
futó csilingelő hangjukat. Nem nézett 
rám, tudta, hogy ki nyitott be. Én meg 
azt tudtam, hogy mindig csak messzi-
ről fogom csodálni, hogy ezt a képet 
soha nem felejtem el. Lebegtem, és lát-
hatóan kicsit fölemelkedtem a földről. 
aztán egyre gyakrabban találkoztunk, 
és mindig véletlenül, mintha valaki egy-
más felé terelt volna bennünket. Észre-
vettem, hogy ha valahová mentem, nem 
én választottam meg az utat, s mindig a 
hosszabbik útvonalon értem célba. Azt 
is megéreztem, hogy ha velem párhuza-
mos utcákban sétált. Nem változtattam 
irányt, akkor sem, ha tudtam, hogy ab-
ban az utcában most szállingózik a hó. 
Valamitől féltem, nem akartam talál-
kozni vele. Mindent tudtam róla, nem 
volt szükségem testi közelségre. A ta-
vasz olyan hirtelen jött, hogy a jégcsa-
poknak nem volt idejük elolvadni, így 
vígan lengedeztek megpuhulva az ere-
szek alján a langyos tavaszi szellőben. 
Az orgonáknak előbb volt illatuk, mint 
ahogy kinyíltak volna. A fecskék vi-
szont késtek, s ez érthetetlen volt, igaz, 
előző ősszel később is indultak. A me-
leg éjszakákon az úton a békáktól alig 

lehetett lépni, a tó partján pedig akko-
ra zenebonát csaptak, hogy az ember a 
saját gondolatait sem értette. A városba 
ritkán mentem, így őszig nem is láttam. 
Nem kívánkoztam mégsem a porszagú 
városba, a zajba, a tömegbe, mert azon 
a nyáron – ahogy mesélték – mindenhol 
nagy tömeg volt. Az embereknek évek 
óta csak nőtt az elintéznivalójuk, s ezt 

a nyarat szánták a problémák megoldá-
sára, a félbeszakadt ügyek elintézésére, 
a nagy bevásárlásokra. Mint felhúzós 
rugós játékok, csak szaladgáltak, s két 
mondatnál többet az ismerősök sem be-
széltek időhiányra hivatkozva. Nekem 
nem voltak félbeszakadt, elintézetlen 
ügyeim, ügyeim egyáltalán nem is vol-
tak. Ültem a kertben, s gondolatban kö-
vettem őt, bármerre járt. Néha elbújt, 
de nem engedte, hogy kétségbeessem, 
hogy sokáig keressem, mindig előjött 
és továbbsietve intézte ügyeit. Nem za-
vartam, mert tudtam, hogy majd ősszel 
találkozni fogunk. Talán majd szeptem-
ber végén, vagy inkább október elején, 
amikor már sűrűn hullanak a levelek az 
erdőben, és vastag párnákban tömöröd-
nek, sípcsontközépig lehet gázolni az 
avarban. Akkor biztosan eljön. Vártam 
az őszt. Lassan sárgult, barnult, örege-
dett minden, hullámoztak, és napon-
ta változtak a színek, ködök rekedtek 
meg a zsákutcákban reggelente. Nap-
pal a levegő fényes lett, esténként égett 
krumpliszár szag terjengett a levegőben, 
amikor ismerőseimhez mustot kóstolni 
jártam. A mustot egészen frissen szeret-
tem, amikor a présből még éppen csak 
csordogált az edénybe, de egy zománco-
zott bögrét már belemeríthettem. Nem 
időztem sehol sem sokáig, de vártam 

a következő délutánt, estét, hogy újra 
indulhassak. A füvek még zöldültek az 
őszi esőktől, de már nem növekedtek, 
ebből tudtam, hogy közeledik az idő, 
amikor találkozunk. A Nap mintha ke-
rekebb lett volna mint nyáron, s ebbe az 
almák belepirultak, a gyümölcsfák kö-
rül színes szőnyegek tarkálltak. Egyre 
nyugtalanabbul aludtam, a magányos 
télről álmodtam. Egyik délután levelet 
írtam, de nem adtam föl, mert tudtam, 
hogy fölösleges, hiszen úgyis ott lesz 
azon a napon, és azt is tudtam, hogy a 
régi, elhagyott erdei úton fogunk talál-
kozni. Aznap későn keltem, lustán, de 
alaposan borotválkoztam. Két tojást 
ütöttem a kacsazsírtól sistergő serpe-
nyőbe, vékony sajtdarabkákat reszeltem 
rá. Igazán csak a prüszkölő kávéfőző 
ébresztett föl. A rántotta áttetsző, ringó, 
izgató látványa és illata a bőven rászórt 
pirospaprikától lett teljes. Az első pár 
korty tejeskávé után már frissnek, erős-
nek éreztem magam. Komótosan elmo-
sogattam, meghallgattam a tízes híreket. 
Délelőtt a kertben sétáltam, próbáltam 
megtalálni a körtefa alatt a legvörösebb 
falevelet. Az ingem zsebébe tettem. 
Kora délután már izgalom és feszült-
ség töltött el. Az új cipőmben indultam. 
Fekete kiskabátomon át kellemesen si-
mogatott, bizsergetett a Nap. Kerülő-
vel mentem az erdő felé, mert volt még 
időm bőven. Mikor az első késődélutáni 
szellő a fülembe zúgott, akkor fordul-
tam be a régi erdei útra. Talán csak pár 
száz méter lehetett a szikláig. A bükkök 
már kopaszok, mint az ötvenes férfiak. 
hangulatom pontosan olyan volt, mint 
a zizegő avaré. Még nem láttam, de már 
tudtam hol áll. Mosolygott, szája szegle-
tében kis gödröcskék lüktettek. Álltunk 
mozdulatlanul, szelíden. a kabátom 
lassan hűlt. Valamit mondani akart, de 
hirtelen sötétedett, csak a szürke bük-
kök törzsei világítottak, meg a könnyű, 
fehér, vékony sál a nyakán. A sálát még 
sokáig láttam, ahogy szeszélyesen teker-
gette, aztán dobálta a szél, lebbentve ág-
tól ágig. Nem akadt fönn egyiken sem. 
Aztán a sál is eltűnt. Tizenkét év telt el 
azóta. Ma megint itt volt egy pillanatra, 
és most elment. Lassan, csöndben csuk-
ta be maga mögött az ajtót.

Kóta Dénes

A sál

Kóta Dénes grafikája
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A feleség ki-
rályné asszony 
hallgatta a bort 
meg a kenye-
ret, de amikor 
odakerült a sor, 
hogy két hét-
ben nyúl az asz-
szonyhoz, azt 
mondta:

– Bolond ember volt az, uram, kirá-
lyom!

Az asszonynak nem tetszett. Fiata-
lok voltak.

(Imola, Száraz-völgy)

Mátyás király és a drótosok

Az egyik dró-
tos bent van a 
gazdánál, a má-
sik a kapuban 
várja. Arra megy 
Mátyás király. 
Kérdezi a dró-
tost:

– Mi a foglal-
kozásod?

– Drótos vagyom.
– Az jó.
– És te ki vagyol?
– Mátyás király.
– Az is jó.
Megy oda a másik drótos.
– Te ki vagy?
– Én a drótosok királya vagyom!
– No, az jó.
– Hát te?
– Én a magyarok királya vagyok.
– Nagyom jó…

(Alsószuha, Szuha-völgy)

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.

Ismét rocktörténeti eseménynek lehe-
tett tanúja a budapesti vagy Budapestre 
látogató zenerajongó: az eredeti felál-
lásában turnézó Asia zenekar látogatott 
el hozzánk.

Rendkívül ritkán járok koncertre úgy, 
hogy nem ismerem előzetesen a számo-
kat. ez egy ilyen kivételes alkalom volt, 
mert a zenekar neve és főként a zené-
szek nevének és munkásságának isme-
rete garanciát nyújtott arra, hogy kiváló 
produkcióban lesz részünk. A rock haj-
nalán már létező Uriah Heep egy tagja, 
a világszerte ismert Emerson, Lake and 
Palmer trió dobosa és az ősprogresszív 
Yes zenekar gitárosa egyszerűen nem hi-
bázhat! Főleg, ha együtt állnak a színpa-
don és közös zenekaruk első fejezetének 
legnagyobb dalait játsszák!

A hangzás az első perctől kezdve le-
mezminőségű volt, Carl Palmer dob-
jai úgy szóltak, mint az ágyú. Csak a 
tökéletes dobhangzás élvezetéért érde-
mes lett volna ellátogatni a koncertre! 
A dobszóló pedig egyenesen frenetikus 
volt; technikás és erőteljes, mégis szó-
rakoztató és vicces. Az öregurak pihe-
gés nélkül végigjátszották a két órát. 
A legszebb pillanatok közé tartozott, 
amikor megidéztek egy-egy Yes, vagy 
King Crimson számot. Az életművük-
ben kissé járatlanok is találhattak ma-
guknak ismerős dallamokat az eljátszott 
dalcsokorban: ez volt a Video Killed 
The Radio Star című rock-diszkó slá-
ger, amely kissé megújított köntösben 
csendült most fel. 

Az éjszakát a Corvin Áruház tetejére 
telepített szórakozóhelyen folytattuk, de 
ott sem volt emelkedettebb a hangulat, 
mint az Asia-koncerten.

SZIGETVÁRI KRISZTIÁN

Mátyás király és a hosszú élet titka

Mátyás király sokat barangolt az or-
szágban. Egyszer egy szőlőben a dűlő-
úton találkozik egy öreg emberrel. 

Köszön neki.
– Jó estét, urambátyám!
– Fogadj Isten, uramöcsém!
– Hol járt, urambátyám?
Nagy büszkén mondja az öreg, mert 

már 8� éves volt: 
– A szőlőben!
– Minek?
– Kapálni!
– Ilyen korban?
– Hát bizony, öcsém! Nagyapám 107 

éves volt, oszt mégis ment kapálni!
– Ennyi év! Mi ennek a titka? – kér-

dezi Mátyás király.
– Ha tudnám, kivel beszélek, elmon-

danám – válaszol az öreg.
– Hát kivel? Mátyás királlyal!
– Uram, királyom, akkor elmondom! 

Három titka van a hosszú életnek. Az 
első: sem az apám, sem én új bort nem 
ittunk, csak régit. A második: frissen 
sült kenyeret nem ettünk. A harmadik 
pedig az, hogy az asszonyhoz csak min-
den két hétben nyúltunk.

Mátyás király elköszön. Megy haza, 
mondja a feleségének, hogy mit mon-
dott neki az öreg bácsi.

Mátyás király emlékezete
Lenkey IstvánBudapest, Petőfi Csarnok

Asia
2008. május 31.

Mondák, anekdoták Mátyás királyról a gömöri néphagyományban 
– Ujváry Zoltán professzor gyűjtése Szilágyi Imre grafikus lavírozott 

tusrajzaival, Debrecen, 1990.
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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

Mádai Piroska

Császár Gergő

Gyümölcsöt 
hámozol kukába

Fekete ruháján hófehér könnycsepp szalad végig. Fehérre meszelt arcá-
ra fekete foltokat mázol a bánat. Magányos, néma és bánatos. Egyedül 
maradt. Kik eddig egy életen át mellette voltak, elmentek már, mert 
egyszer mindenkinek el kell. De ő még itt maradt, mert célja van.
Közös emlékeket idéz és játszik egy sír felett. Barátja nyugszik a kő 
alatt. Fehér kesztyűjével lesöpri a poros márványlapot. A sziklába vé-
sett felirat jelzi, művész volt ki itthagyott.
Azt mondja nevettető volt, segített feledni a bánatot. De most mégis 
miatta sír a pantomim.
Csak még egy napot kért volna, hogy elmondja mennyire szerette 
barátját. De egy pantomim nem beszél. Játszik, szavak nélkül. Moz-
dulatai beszélnek. Egy könnycseppet ejt a sír fölött. Sóhajt egy jó na-
gyot, akkorát, hogy a fák is meghajolnak bánatának súlya alatt. De 
ez a meghajlás tisztelet. Illeti a holtakat, kik sírjukban nyugszanak. 
Kik életükben testvérek, gyermekek, barátok, szerelmek, apák, anyák, 
nagyszülők vagy csak ismerősök voltak.
Tisztelet illeti az éveket, miket a történelemben hátrahagytak, maguk-
nak, nekünk vagy mindenkinek. Ott ül még a pantomim, és könnyei 
beszélnek helyette, sorolják a sírban nyugvó tetteit. Közös emlékeket 
idéz most a pantomim. Sír. De lassan csorgó könnyeiben egy élet titkait 
meséli. Melyet a lágy szellő suttog tisztelettel a hajlongó fák alatt.
A fehér arcú pantomim ismeri csak a titkokat. Ő az utolsó, ki itt ma-
radt.
Mert volt egy kör. Volt bűvész, bohóc, író, költő, rajzoló. Volt festő, 
szónok, mesemondó.
És maradt egy árva pantomim. Nincs szó, nincs hang csak némaság. 
Sikoltás helyett a csend kiált. Egyedül maradtam, emberek! Segíts, 
hogy ismét csak egy legyek a sok közül. És ne az egyetlen legyek. De 
akárki helyükbe nem jöhet. Én várok, míg időm engedi. 
És ha érzem jöttödet, arcom újra felvidul. Akkor nevet majd a panto-
mim. Lelke újra felderül, és a dolgok rendje visszaáll. Addig sír a fe-
hér arcú, könnyes szemű, fehér kesztyűs pantomim. Várja hogy útja 
végén, barátai körében, megszólaljon egy kicsit.

Nórinak
a vírusok apró buzogányok  
zsírpapírba csavarták törékeny testeink 
kalimpáltunk tehetetlenül 
már egy hete tart 
vízben lebegünk 
nem hallok, bedugult a fülem 
vörös a szemem 
és csak a lélegzetvételt figyelem  
alaposan 
semmi más nincs most 
köhögés a könnyekig 
  
kéred oltsam le a villanyt aludjunk 
aludj drága 
anyu figyel és elgondolja 
hogy eszünk majd 
dinnyét epret 
szőlőt ha felkelsz 
  
és elkergetjük a cicát 
megnézzük hogy hervadnak a tulipánok 
a barackfa alatt 
  
ne köpd ki az orvosságot 
nézd anya is beveszi 
körbeálljuk és megszámláljuk kerítésünk réseit 
  
királynő vagy  
lepke vagy 
kapitány vagy 
baba vagy 
cica vagy 
hercegnő vagy 
  
és azt a csupaölelős huncutkodós estét 
amikor nem fáj a füled már 
és fejbúbtól könyékig fagyizunk  

Nemere Domonkos

Mennyi öröm,  
s mennyi fájdalom

Mennyi öröm, s mennyi fájdalom,
És sok másról is szólhatna dalom
Mennyi kín, mennyi szomorúság,
S mellette egy csöpp boldogság

Mennyi Élet, de még több Halál,
Az elmúlás mindenkire rátalál
Az Élet e bolygón oly jelentős,
De a Halálért vajon ki a felelős?

Az Élet és Halál örök körforgás,
Mert az Élet után jön az elmúlás,
De a Halál egy új Élet kezdete.

Az égen fényben úszik a robbanás, 
Mely elér minket, s a sodrás
Miatt megszűnik a Föld élete.

Kilőném magam az űrbe,
Találnék egy vörös ajtót.
talán még ég csillagkeble,
Kékégkente szép kabátban.

Békét áraszt hideg csendben,
Altató zöld mélysárgödör.
Éjláb rugdos bolygóközben,
Álom közben egyre gondol.

Papírra fest szélesernyő,
Számítatlan száj oldalra.
Íze színe féltő keltő,
Hangos ködben nyitott börtön.

Így talál meg észrevétlen,
Ész szív többi tiszta lélek.
Virágláncot fűz szelleme,
Utolsóként első szele.
színe vörös, nem a szíve.

Prim Péter

A síró pantomim
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye: a Horgász enciklopédia 
című könyv. Beküldendő Bibó István gondolata szeptember 11-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 

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

A júniusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„A sikeres üzletember mégsem lehet netovábbja minden emberi igyekezetnek.” (John Dos Passos gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül Keresztes Gyula (1147 Budapest, Czobor u.) olvasónk nyerte meg 
az Elsősegély című könyvet.

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNyI PIROSKADRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE
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A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki. 
Beküldendő Albert Hubbard gondolata szeptember 11-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) 

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

A júniusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„Ha elnézed barátod hibáit, akkor azokat magad is helyesled.” (Publilius Syrus gondolata)

A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését 
Szalai Bernadett (9400 Sopron, Vércse u.) olvasónk nyerte.

VARÁZSKÉP – 237.
DR. MÁNDOKI LÁSZLÓ NÉPRAJZTUDÓS EMLÉKÉRE

Első számunktól kezdve mindegyikben található varázskép. Dr. Mándoki László néprajztudós nemcsak rendelkezésünkre 
bocsátotta világhírű rejtvénygyűjteményének ezen darabjait, hanem versikéket is írt hozzájuk. Ezt a hagyományt folytatva 
Szigetvári-Szattinger Krisztián jóvoltából ismét versikékkel jelennek meg a varázsképek.

A júniusi számunk varázsképén a tanár urat megtalálók közül
SCHMIDT DÁNIEL (7632 Pécs, Nagy Imre út)

olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.

KÉSZÍTETTE: CSÉPÁNyI PIROSKA

Látjátok tán ti?
Itt van a tánti.
A neve Inge,
Rajta az inge.
Melyik? A tavaszi.
Nyaranta azt veszi.

Aki megtalálja a képben a keresendőt, kiszínezi, a képet kivágja vagy fény-
másolja, és nem rest szeptember 11-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére 
(7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
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Szarvas István

A kosárlabda fővárosában  
tanácskoztak a sportújságírók

Június 2-4-én Szombathelyen rendezték meg a dunántúli 
sportújságírók idei tájértekezletét. Az 1974 óta hagyomá-
nyos rendezvény negyedszer volt a vasi megyeszékhelyen. A 
sportújságíró-kávéházlánc tagja, a Park Hotel Pelikán adott 
helyet a beszélgetéseknek. Bodor Ferenc, az MSUSZ alelnö-
ke kitűnő programot és kiváló ellátást biztosított a mintegy 
húsz résztvevőnek. Találkozhattunk a férfi kosárlabda döntő 
két vasi csapatának (Falco, Körmend) vezetőségével. Elő-
ször a Falco vezetője, Grécer György és a Kálmán László 
csapatkapitány válaszolt türelmesen, majd a másik csapat, 
a Körmend vezető edzője, Krivacsevics Dragoljub követke-
zett, akinek lánya Pécsett kosarazik, és kedves emlékek fűzik 
a Pécs melletti Kozármislenyhez (itt készül a Hetedhéthatár 
– a szerk.). A sportújságírók a második nap megnézték a Sa-
varia Arénában a finálé harmadik, feszültségekkel teli mér-
kőzését. Falco-Szova KC Szombathely–Polaroid Lami-Véd 
Körmend 109:79.

Két vélemény, az első, a győztes csapattól, a Falcótól. 
Szrecsko Szekulovics: Fontos mérkőzés volt, s ezért kicsit 
görcsösen kezdtünk. A második negyedtől elkaptuk a ritmust, 
és remek játékkal nyertünk.

A vesztes Körmendtől Krivacsevics Dragoljub nyilatkozott: 
Megérdemelt a Falco-győzelem. Rosszul játszottunk, a táma-
dásunk és a védekezésünk sem működött.

Csütörtökön is a Falco volt a győztes, erről már a médiából 
értesülhettünk Így megszerezte a szombathelyi férfi kosárlab-
dacsapat történetének első bajnoki címét.

A falusi kiscsapatok sanyarú, ugyanakkor identitással teli 
hétköznapjait is megismerhettük: a volt vasfüggöny köz-
vetlen határán lévő Szentpéterfán. Igazi vasias hangulat-
ban érezhettük magunkat Tóth Gábor, a Vas Népe sportúj-
ságírójának tanyáján jó ízű pörkölt és sült hús vacsorázása 
közben, amelyhez néhány liter különböző fajta pálinka is 
segített. Tímár Ferenc a Szentpéterfa SE elnöke elmondta, 
hogy ritka az olyan ember, aki nem támogatja a sportot és a 
kultúrát. Dr. Tóth János érdekfeszítő előadást tartott Szent-
péterfa múltjáról.

A tájértekezlet során betekinthettünk az NB II. nyugati cso-
portjában bajnoki címet nyerő Haladás labdarúgóinak múltjá-
ba és tervezett jövőjébe is. Megismerhettük a megyei és városi 
vezetés önkormányzati sporttámogatási rendjét, elképzeléseit. 
Beleértve a MÁV-tól megvásárolt Rohonci úti létesítmény fel-
újítását, s egy új stadion felépítésének távlatait. Az ötkarikás 
programban korábbi vasi olimpiai érmesek, szereplők em-
lékezéseit és a Pekingbe utazók terveit is meghallgathattuk. 
A szakmai napok méltó befejezéseként a lakosság lélekszá-
mát tekintve országosan is legolvasottabbnak (80 százalékos 
lefedettség) számító Vas Népe főszerkesztője és sportrovata 
tartott értékes tájékoztatást. 

Gratulálhattunk házigazdánk, Bodor Ferenc legújabb sport-
könyvéhez, amely Vasi (s)portrék címmel jelent és a megye 
legkiválóbb sportembereiről ad tájékoztatást. E sorok írója 
azon merengett, hogy Baranyában miért nincs ilyen, és eset-
leg ha van, miért is nem tud róla.
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Negyven ország 183 öttusázója küzdött má-
jus végén Budapesten a világbajnokság 18 
érméért. a magyar eredmény egy arany, két 
bronzérem, csapatban és váltóban, egy hato-
dik és egy hetedik hely egyéniben.

Az aranyat váltóban a Kovács Sarolta, Tóth 
Adrienn és Gyenesei Leila összeállítású csa-
pat szerezte, 5504 ponttal, megelőzve Nagy-
Britannia váltóját. Az egyik bronzot a Tóth 
Adrienn Vörös Zsuzsanna és Máthé Vivien 
csapat szerezte 16 052 ponttal, itt a lengye-
lek voltak az elsők és a britek a másodikak. 
A másik bronz a férfi váltót dicséri, amely 
Marosi Ádám, Kasza Róbert, Tibolya Péter 
összeállítású volt és 5638 pontot teljesített. 
Itt Fehéroroszország volt az első és Litvánia 
a második. Abban az esetben, ha a női csapat-
ban bármelyik versenyző helyett Pécsi Gábor 
a hatodik helyen végzett Gyenesei Leilát ne-
vezte volna, akinek pontjai száma 5504 volt, 
bronz helyett még egy arannyal gazdagabbak 
lettek volna a lányok, és Magyarország az 
éremtáblázaton nem szorult volna a második 
helyre. Az éremtáblázat így alakult: a 18 ér-
met tíz ország vitte el, Oroszország 2 arany-
éremmel lett első, megelőzve Magyarországot 
és Fehéroroszországot (1 arany 2 bronz) és 
Lengyelországot (1 arany, 1 bronz), aranyat 
még Franciaország harcolt ki.

Oroszország kivételével szinte minden ország 
elégedett lett volna ezzel az eredménnyel, vi-
szont ha visszagondolunk az 1999-ben, Buda-
pesten a Margitszigeten lebonyolított versenyre, 
amely magyar aranyesőt hozott, itt a férfiak há-

rom aranyat, a hölgyek pedig egyet szereztek, 
már más a kép. A magyar öttusasport két leg-
nagyobb, most is versenyző egyéniségének nem 
jött ki a lépés. Az egyetlen női öttusázó olimpia 
bajnok (2004 Athén), Vörös Zsuzsa a 17. helyen 
végzett. Az olimpiai ezüstérmes (2000 Sydney) 
Balog Gábor pedig a 23. volt.

Egy ilyen világversenyen mód van néhány 
beszélgetésre. Dr. Klaus Schormannal, a Nem-
zetközi Öttusa Szövetség elnökével, kétszer is 
módom volt kicserélni gondolatainkat: a sajtó-
tájékoztatón, majd együtt ebédeltünk, bár ne-
hezen vált meg a nagyon csinos pekingi öttusa-
szövetség elnöknőjétől, akivel a pekingi olim-
piáról beszélgetett. Átadtam neki a könyvemet, 
amelyben szerepelt egy vele készült interjú. De-
dikáltam és kértem, hogy szokásához híven ír-
jon nekem valamit. Megajándékozott egy öttu-
sajelvénnyel és a következőket írta. „Köszönöm 
ezt a kiváló könyvet, amely megmutatja nekem, 
hogy Ön milyen közel áll az öttusázók család-
jához. Az elnökkel áttekintettük az öttusasport 
jelenét és jövőjét, latolgattuk az esélyeket: azt 
mondta, a férfiak (magyar) jobban fognak sze-
repelni, mint a nők – ebben tévedett.

Az interjú részletes anyagát egy későbbi 
Hetedhéthatárban közlöm.

Az egyik versenynapon együtt ebédeltem 
Angela Yvessel, a kanadai öttusaszövetség el-
nökével és Kerekes Sándorral, a quebeci öt-
tusaszövetség elnökével.

Az elnök asszonyt arról faggattam, milyen 
a szervezés, mi a vélemény a magyar öttusa-
sportról, és hogy tetszik-e Magyarország, va-
lamint mit vár lányaitól?

– Magyarország, Budapest nagyon szép – 
válaszolta. – Sajnos keveset látok belőle: teg-
nap Kerekes elnök úrral elmentünk a Piros-
ka vendéglőbe, csodálatos halászlét ettünk. 
A magyar öttusasportot csodálom. Mi amatő-
rök vagyunk, nem kapunk állami támogatást, 
mindenki ingyen dolgozik, nincs ilyen segítő 
személyzetünk, mint önöknek. Ragyogó a 
szervezés, kitűnőek a körülmények. Ha lá-
nyaim a tízbe kerülnek, elégedett leszek. Pe-
kingben a tizenötbe szeretnénk kerülni.

A legjobb kanadai hölgy az indián származá-
sú Monica Pinett a 11. lett. (Két hölgy és egy 
férfi kvalifikálta magát Pekingbe.)

Gyenesei Leilának az első nap szerettem 
volna gratulálni hatodik helyéhez, de nem 
tudtam megtalálni. Így gratulációmat a sportot 
felügyelő miniszternek, édesapjának, Gyene-
sei Istvánnak adtam.

– Miniszter Úr! Szerettem volna Leilának 
gratulálni, de nem tudtam megtalálni.

– Nem csodálom, nekem sem sikerült – 
mondta mosolyogva.

– Mit szól az eredményhez? Ez jó marketing 
Önnek. Igazam van?

– Teljes mértében. Nagyon boldog vagyok, 
szinte el sem tudom hinni.

– És még hátra van a váltó. Mit vár ettől?
– Minden lehet. (Arany lett)
– Őrzöm azt a levelet, amelyet a sportújság-

írók napján küldött nekem, ha most küld, még 
értékesebb lesz.

– A miniszter megfogadta tanácsomat: min-
den sportújságírónak küldött.

Szarvas István

Egy arany, kettő bronz
Hetedik alkalommal rendezett öttusa vb-t Budapest

Kedvenc állóhajónkon a június a svéd metalzenekaroké; a Pain Of 
Salvation után ezúttal a Lake Of Tears lépett fel, méghozzá először 
Magyarországon.

Bemelegítésként az egyik legtevékenyebb hazai progresszív rock-
metal zenekar, a Solar Scream műsorát hallgathattuk meg. Visszatért 
az egykori basszusgitárosuk, akivel újra helyreállt a zenekari egység, 
100%-osan mohácsi újból a csapat. Csabi rekordtempó alatt tanulta meg 
a számokat, és jó érzés volt újra látni őt a színpadon annak ellenére, hogy 
elődje is mindig remek teljesítményt nyújtott. Most az újabb dalokra 
koncentráltak, jól is szóltak, látszólag meggyőzték a közönséget.

A Lake Of Tears a kevés hanggal nagy hangulatot teremtő zenekarok 
csoportjába tartozik. Szembesülni azzal, hogy milyen kevés hanggal 

operálnak, néha már arcpirító volt! Daniel Brennare – a Könnytavak 
arca és ritmusgitárosa – jószerivel két akkordot tologatott a gitárján a 
teljes koncert alatt! Ilyen egyszerű zenét még a punkok sem játszanak. 
Viszont a legendás Headstones lemez hét dalát eljátszották, és akkor 
átéreztük, hogy mégis művészi az, ha kevés hanggal az egész őszi er-
dőt képes körénk építeni egy zenekar. A Lake Of Tears az ősz hangu-
latfestőjeként vált ismertté, együtt dörögte a hajó a 14 éves sorokat a 
megtokásodott, „megrövidhajúsodott”, de roppant barátságosan mo-
solygó énekessel.

Hangulatos koncertnek lehettünk tehát tanúi, ahol az előzenekar tag-
jainak muzsikusi kvalitásai kétségtelenül meghaladták a főzenekar ké-
pességeit.

Lake Of Tears, Solar Scream
Budapest, A38 Hajó – 2008. június 27.

Szigetvári Krisztián

Fotók: Varga Gábor
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Rózsás A. Isabela

Amerre Rózsa Sándor lábnyomait őrzik 
3. rész

Jelentés iskoláról, tanulókról, szülőkről, lakosságról 
– 1941.

A tanulói fegyelmezés sok és nehéz munkát jelent a tanítónak, az is-
kolában pálca nincs. Tanszerekkel, tankönyvekkel mindkét felekezeti 
iskola tanulói el vannak látva, melyhez a politikai község segélyt biztosít 
a tanulók számára. Az 1940/41-es tanévben a ref. iskola 40 P segélyt ka-
pott. A ref. iskola többször rendezett tanulmányi kirándulást, elsősorban 
Pécsre. A ref. iskolának nincs könyvtára, hiányát az iskola nagyon érzi, 
ami nehezíti a könyvek megszerettetését. Legtöbb szülő veri gyermekét, 
de az sem ritka, hogy otthon elkövetett csínytevésekért a szülők a tanító 
által történő megbüntetését kérik.

A családban vallásos élményt vajmi keveset szereznek a gyermekek: a 
szülők többsége nem imádkozik, templomba nem járnak. Otthon a károm-
kodás eléggé megszokott, amit a felső osztályos lánytanulók ítélnek el.

A szegénysorsú családoknál különösen hiányos a táplálkozás, egyol-
dalú. Sok babot, burgonyát, hagymát fogyasztanak. A ref. iskola a téli 
hónapokban tejakcióval enyhíti a bajt, tíz rászorult tanulónak 2-2 dl te-
jet biztosítanak naponta a ref. egyházközség terhére. A tejet a tanulók 
felmelegítve kapják a tanító konyhájában. A tej mellé kaptak 2-2 koc-
kacukrot, amíg a háború miatt nem lett korlátozva a cukorfogyasztás. 
Hetenként, meghatározott napokon a taníró utasítására a tanulók egy-

Már hogy ne derülne jobb kedvre a 
betyárkirály, amikor e jeles Betyárna-
pok ünnepén a legnagyobb izgalmat 
Rózsa Sándor hasonmás versenye je-
lenti. Nagy kihívás ez mindazoknak, 
akik beneveznek e versenybe, hiszen 
a férfiembernek nemcsak ábrázolata 
kell legyen hasonlatos a híres betyá-
réhoz, hanem lovagolnia is kiválóan 
kell, a karikással pedig ügyesen kell 
bánnia, akárcsak Rózsa Sándornak. 
A  betyárromantika hangulatában 
még a fogathajtó versenyt is meg-
nézheti az idelátogató, az idén még 
hozzá az V. Polgármesterek fogathajtó 
versenyét, amelyet természetesen a 
Kondorosi Csárda előtti téren tarta-
nak meg. E jeles napokra gazdag is, szegény is, kivétel nélkül mindenki 
Kondorosra látogat. Van is miért eljönniük, hisz ilyenkor a vendég bőven 
válogathat látnivalóból, ennivalóból és innivalóból egyaránt.

Kondoros egy dél-alföldi, közel hatezer lakosú nagyközség, amely Békés 
megye szívében, Szarvas és Békéscsaba, illetve Nagyszénás és Gyomaend-
rőd között található. A helyiek befogadó, jó szándékú és vendégszerető 
emberek, de azt gondolom: leginkább szerencsések, mert karnyújtásnyi 
közelségből szemlélhetik a magyar betyárkirály híres Kondorosi Csárdáját. 
Rózsa Sándor legendás csonkakontyos oromzatú, alápincézett, földszintes, 
ívpillérsoros tornácú, nádfedeles csárdája a Békéscsabát Szarvassal ösz-
szekötő 44-es főút mellé épült 1784-ben, barokk stílusban. Nyolc fontos 
út találkozásánál épült, s ahogy egy régi magyar nóta mondja, a „Kondo-
rosi Csárda ki van festve”, azaz a betyárok vendéglője e sorokkal várja 
újból látogatóit arra a helyre, ahol nemcsak a híres betyár, hanem annyi 
meg annyi költő is megfordult és ihletet merített:

Isten hozta nálunk mindig a vendéget,
Örömmel látjuk a fiatalt s a vénet.
Aki hord szívében tiszta indulatot,
Nyitva találja e szerény hajlékot.
Hogy a mai szép nap ide vezérelte,
Hogy osztozni kíván szívünk örömébe.
Tisztességet adván e nap ünnepére,
Hálás szívvel mondunk köszönetet érte.
Egy tálból eszünk, egy pohárból iszunk,
Vidám szón, adomán jó szívvel komázunk.
Erősebb lesz nálunk a boldogság szála,
Összeköt bennünket szeretet és hála.
Kerüljenek be szívünkbe, házunkba,
Legyenek vendégünk ebédre, vacsorára,
A kifestett Kondorosi Csárdába.

A litográfiák egyre homályosabbak és fakóbbak lesznek, míg egyszer az-
tán arra ébredünk, hogy a Betyárnapokon vagy a híres Kondorosi Csárdá-
ban minden vendégnek meglesz a maga képzelete szerinti Rózsa Sándora. 
A litográfiáknál is szebb lesz ábrázolata, zsémbessége, pöndörített bajsza 
és betyár mosolya. S bár nekem sehogy sem volt alkalmam személyesen 
megismerni Rózsa Sándort, szerencsésnek mondhatom magam, hogy az 
egyre fakóbb, régi litográfiák segítettek megfogalmazni ábrázolatát.

Tollamból lassan, de elfogy a tinta. Tán túl régóta próbálom szavakba 
önteni Rózsa Sándort, híres csárdáját s a kondorosi Betyárnapok legendás 
hagyományát. A ménesgazda nagyot tüsszentett miközben felnyergelte 
lovamat: „Igaz beszéd” – mondta.

A litográfiák már majdnem teljesen fakók. Így aztán nem maradt más 
hátra, mint lóra pattanni, és megnézni a Kondorosi Csárda előtt megült 
Betyárnapokat augusztus 16-án és 17-én.

(A szerző felvételei)

egy sárgarépát hoznak hazulról, amit tízórai mellé kell elfogyasztani 
vitaminpótlás miatt.

A tanulók általában cipőt hordanak, de egy-két gyerek télen is gumi-
csizmában jár, bőrcsizmája csak nagyon kevés tanulónak van. A lányok 
sapkában és kalapban járnak. A fehérneműváltás a szegénysorsú tanu-
lóknál 2-4 hetente történik. Téli ruházat: gróf Draskovich Iván sellyei 
földbirtokos mindkét vallási felekezet tanulóit azzal segíti, hogy például 
karácsonykor teljes öltözet meleg ruhát és cipőt ajándékoz a szegényebb 
sorsú lányoknak. Ruhasegéllyel segíti a szegény tanulókat a Zöldke-
resztes Egészségügyi Szolgálat is. Karácsonykor a tanulók egymásnak 
ajándékcsomaggal kedveskednek.

A tanulók egészségügyi állapota kielégítő, testi fogyatékosságban 
szenvedők nagyritkán vannak, folyamatos orvosi felügyelet alatt van-
nak, különösen a zöldkeresztes szolgálat részéről. Kívánatos lenne zu-
hanyzófürdőt üzembe helyezni az egészségháznál, mert a tanulók testi 
tisztántartásával merülnek fel panaszok a szegény sorsú szülők között. 
Korábban akadt fejtetű a tanulók körében, de a szigorú ellenőrzés miatt 
csak nagyritkán. Az olyan tanulónál, kinek fejében tetűt találnak, úgy a 
fiút és a lányt is, kopaszra nyírják, amit nemcsak a tanuló, hanem a szülő 
is szégyell. Beteg gyermekhez azonnal hívnak a szülők orvost. Az ele-
mi iskolát végzett tanulók vagy otthon maradnak a szülői gazdaságban, 
vagy elmennek iparos, kereskedő tanoncnak.

Czupy György

Emlékek a régi Sellyéről 

(folytatjuk)

Betyáros hajnali ébresztés 
a kondorosi utcákon

Négyes fogathajtás a kondorosi 
Betyárnapokon
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Jéki László

Fizikai érdekességek: mikrorobotok,
átlátszó napelemek, hidrofonok

Fantasztikus, parányi mikrorobotok mozog-
nak egymástól függetlenül, majd minden lát-
ható irányítás nélkül különböző szerkezetekbe 
állnak össze. A korábbiaknál százszor kisebb 
robotok az amerikai duke egyetemen tíz éve 
folyó kutatások eredményei, fizikusok, mér-
nökök mellett matematikusok is dolgoztak a 
programon. A biológusok pedig már a robotok 
munkára fogására készülnek: nanocsöveket 
akarnak velük idegsejtekbe juttatni.

A mikrorobot építést 1997-ben kezdték el az 
egyetemen. 2002-re készültek el az első olyan 
robotok, amelyek pányva, vezetékes kapcso-
lat nélkül működnek. A következő lépésben 
megvalósították a robotok globális irányítását, 
valamennyi robot ugyanazokra a feltételek-
re reagált. Ezután jött a legnehezebb feladat: 
ugyanarra a globális irányításra a robotok 
egyidejűleg egymástól eltérően reagáljanak. 
Több robot találkozik tehát ugyanazokkal a 
feltételekkel és az azonos utasítások ellenére 
más tevékenységbe kezdenek: egyik például 
jobbra fordul, a másik előrefelé mozog.

A robotok hivatalos neve MEMS: microe-
lectromechanical system – mikroelektrome-
chanikai rendszer. Alakjuk spatulára hasonlít, 
a legújabb típusok mérete 60 mikron széles, 
250 mikron hosszú és 10 mikron magas. Ilyen 
méretek mellett persze nincs elem bennük, 
energiát abból a felületből vesznek, amelyen 
mozognak, az elektromossá tett felszínről 
vesznek át töltést. A felület elektromossága va-
lósítja meg egyben az irányítást is, a feszültség 
megváltoztatása jelent egy utasítást. 

A mikrorobotok úgy mozognak, mint az 
araszoló hernyók, mert a kutatók karcolá-
sokat rajzoltak az egyébként sima felszínre, 
ezek a karcolások késztetik alakváltozásra a 
szerkezetet. Egyetlen araszolással mindössze 
10-20 nanométert tesznek csak meg, de ké-
pesek másodpercenként 20 ezerszer araszol-
ni, ez viszont már jelentős, másodpercenként 
néhány tizedmilliméteres elmozdulást jelent. 
A hernyóként mozgó robot az eléje került 
akadálytól függően előre mozog, megfordul 
vagy körbejár. A csoportba rendeződő mikro-
robotok „tánctermének padlóját”, azt a lemezt, 
amelyen mozognak, matematikusok tervezték 
meg. Az azonos jelre különbözőképpen reagá-
lás problémájának megoldása elvben nagyon 
egyszerű: a robotok mérete kissé eltér egy-
mástól, az eltérő méret miatt másként reagál-
nak. Ennek az egyszerű elvnek a gyakorlatba 
való sikeres átültetésén három évig dolgozott 
a kutatócsoport. Utólag ezt tartják a legnehe-
zebb feladatnak. 

*     *     *
Merész tervvel álltak elő az ausztrál Queens-

land Műegyetem kutatói: átlátszó napelemből 
készítik el a házak ablakait. A napelem a ráeső 
fény egy részéből energiát termel és ellátja a 
hagyományos üvegablak szerepét is, beengedi 

a fényt a lakásba. Átlátszó napelemük halvány 
rózsaszín árnyalatú, tehát az ablakon kinézve 
rögtön jókedvünk kerekedik, rózsaszínben 
látjuk a világot!

A napenergia hasznosítása, a fényből elekt-
romos energiát előállító napelemek gyártása 
hatalmas iparág, üzlet. 2007-ben a napener-
gia cégek közel 12 milliárd dollárt vontak be 
tőzsdéken, hitelekből és kockázati tőkealapok-
tól. Az iparág évente átlagosan 40%-kal nő. 
A napenergia költsége folyamatosan csökken, 
az 1980. évi 21,8 dollárcent/wattról 2005-re 
2,7 cent/wattra csökkent, a következő évtized 
közepén a hálózatra termelő nagy erőmű-
vek áraival fog versenyezni. A piac 90%-ban 
szilícium napelemeket használ. A szilícium 
napelemeknél már nem lehet jelentős hatás-
fokjavulásra számítani, csúcsteljesítményük-
höz közel működnek. Ígéretes laboratóriumi 
kísérletek folynak más anyagokkal, a szilíci-
ummal elért hatásfok megduplázását remélik. 
Műanyag napelemekkel a mai költség töredé-
kéért lehet majd energiát termelni.

A napsugárzás különböző energiájú (hul-
lámhosszú) sugárzások egyvelege. Különböző 
hullámhosszakon más-más félvezető anyagok 
alakítják leghatékonyabban elektromossággá 
a beeső fényt. Ezért építenek szendvics szer-
kezetű, többrétegű napelemeket, de az eltérő 
kristályszerkezetű anyagok pontos egymásra 
illesztésének nehézsége korlátozza az optimá-
lis szerkezet kialakítását.

a szilícium napelem rendszerint egyet-
len fotont nyel el és ezzel egyetlen elektron 
nyerhető. Sokan foglalkoznak olyan anya-
gok keresésével, amelyekben egyetlen foton 
elnyelését több elektron kilépése, tehát erő-
sebb áram követi. A folyamat megvalósulhat 
kvantumpöttyökben, nanoméretű félvezető 
részecskékben, ólom-szelenid, indium-arze-
nid kvantumpöttyökkel kísérleteznek. 

Az ausztrál kutatók által kikísérletezett 
anyagról egyelőre keveset tudni. A fényel-
nyelést felerősítő festékanyagba titán-dioxi-
dot kevertek. a napelem által termelt energia 
felhasználható a ház működtetésére, hűtésére, 
fűtésére, sokféle eszköz működtetésére. 

Angol kutatók néhány éve különleges tu-
lajdonságú, a hősugarakat kizáró, de a fényt 
beengedő intelligens üveget fejlesztettek ki. 
A különleges bevonat 29 Celsius-foknál lép 
működésbe. A vanádium-oxid alapú bevonat 
válogat a beérkező elektromágneses hullámok 
között: a látható fény tartományába eső hul-
lámokat változatlanul átengedi, az infravörös 
hullámokat viszont visszaveri. A vanádium-
oxid csak egy adott hőmérsékleti küszöb felett 
viselkedik így, a küszöbérték alatti hőmérsék-
leten a hő- és fénysugarakat egyaránt beenge-
di. Ez teszi igazán hasznossá, hiszen így egy 
napos téli délelőttön beengedi a hősugarakat 
is, viszont a nyári forróságban csak fény jut-

hat be. Az alkalmazhatóság szempontjából 
a küszöbérték helyes beállítása a döntő, ezt 
megfelelő mennyiségű volfrám hozzáadásával 
érték el. A rózsaszín napelem-üveggel össze-
vetve ez a megoldás kevésbé szép, mivel az 
üveg sárgászöld színű. 

*     *     *
Az északi féltekén már javában tart a hur-

rikánok szezonja. A hurrikánok, tájfunok 
mozgását műholdakról könnyen követni le-
het. Erősségük meghatározása azonban nem 
egyszerű, márpedig erősségük alapján hoznak 
döntéseket a lakosság riasztásáról, kitelepíté-
séről. Ma repülőgépeket küldenek a ciklonba, 
ezek átrepülnek a legnagyobb szélsebességű 
területeken és a vihar központján, eközben 
mérik a szél sebességét. Nicholas Makris, a 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
professzora egyszerűbb és olcsóbb módszert 
javasol: a vihar által felkorbácsolt hullámok 
hangját kell figyelni. Elméleti számításait az 
első próbák fényesen igazolták. 

Hidrofonokat, vízalatti mikrofonokat telepí-
tene a közeledő hurrikán útjába. A szél felka-
varja a vizet, a víz buborékkal teli habbá válik, 
ezt hangjelenségek kísérik. Ennek a hangnak 
az erősségét mérve vissza lehet következtetni 
a szél, ezen keresztül a hurrikán erősségére. 
Makris évek óta dolgozott elméleti modell-
jén és nemrég rátalált az első olyan adatsorra, 
amellyel ellenőrizhette számításait. 1999-ben 
a Gert hurrikán a Közép-Atlanti-hátság felett 
áthaladt egy 800 méter mélyre telepített hid-
rofon felett. A következő 24 órán belül repü-
lőgépek mentek keresztül ezen a viharon és 
mérték a szélsebességet. Makris számításai 
5%-nál kisebb eltéréssel megegyeztek a mért 
adatokkal, az egyezés tehát kifejezetten jó-
nak mondható. 

A módszer gyakorlati alkalmazását is vé-
giggondolták már. A közeledő ciklon útjába, 
még biztonságos repülési viszonyok között, 
kis repülőgépekről lehetne ledobni az akusz-
tikai érzékelőket. A hidrofonok folyamatosan 
küldött adatai alapján lehet majd megtervezni, 
eldönteni a lakosság kitelepítését. Hasonló 
rendszereket a szárazföldre is érdemes tele-
píteni, például India és Bangladesh tenger-
parti területeire. 

Az Egyesült Államok évente mintegy 
2,5 milliárd dollárt költ hurrikán-előrejelző 
rendszerére. Ezt tehetné jóval olcsóbbá az új 
megoldás. Egyetlen hidrofon sorozat telepíté-
se az átrepülés költségének töredékébe kerül-
ne csak. Pusztító ciklonok a világ más részein 
is gyakoriak, olyan szegény országokban is, 
amelyek nem képesek drága előrejelző rend-
szert fenntartani. Számukra hatalmas segítsé-
get jelentene az új megoldás. Előbb azonban le 
kell folytatni az ellenőrző méréssorozatokat, 
hogy biztonsággal lehessen igazolni a szelle-
mes módszer alkalmazhatóságát.
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Albert Béla felvétele

Kiskunfélegyházi nyertes

Bonyhádi Tarka  
fotópályázat

Immáron hatodik alkalommal hirdette meg a 
bonyhádi Tarka fesztivál szervezőgárdája a Tar-
ka fotópályázatot. A kiírásra 62 fotós küldte el 
252 alkotását, melyek témája a szarvasmarha. 
Országhatárainkon túlról, Erdélyből és Szer-
biából is érkeztek pályaművek. A Szabó Béla 
fotóművész vezetette zsűri a kiskunfélegyházi 
Albert Bélának ítélte oda az első díjat. A szé-
kelykeresztúri Czire Alpár lett a második, míg 
a budapesti Kozák Albert a harmadik. A Ma-
gyartarka Tenyésztők Egyesületének különdíját 
az uszódi Bedi Gyula érdemelte ki. A Magyar 
Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szö-
vetségének különdíját a budapesti Hatvani Ág-
nes, a mindszenti Marton Ferenc és a székesfe-
hérvári Somogyi Péter vehette át az augusztus 
9-i kiállítás-megnyitón. A tárlat egyébként már 
a Tarka fesztivál első napjától, augusztus 8-tól 
megtekinthető a bonyhádi művelődési központ-
ban, egészen augusztus 29-ig. 

– Albert Bélának az 5 beküldött fotója közül 
hármat állítottunk ki, és kollekcióként első díj-
jal jutalmaztuk, vagyis nem egy fotó, hanem az 
alkotó kiállított kollekciója kapta az első díjat 
– tájékoztatta lapunkat Máté Réka zsűritag, a 
fotópályázat ötletgazdája. 

Kamarás Klára

Kis éji 
zene

(Kaskötő Istvánnak)

Fülemben az esteli csendben,
már nem hexameterben
dúdol a vér,
lám, hajam is beszitálta a dér,
tán eljött az idő,
az hozta elő
szívemből az új muzsikát,
szomorú muzsikát.

Hogy cirpel a csend!
Parányi
cintányérok hada zeng,
és semmi se köt már,
semmi se old még,
és ki elindult,
lehet, hogy holt rég,
úttalan úton,
útfélre téve,
már csak azt várom,
mikor lesz vége,
mert hajamat
beszitálta a dér,
elszállt az idő,
lassul a vér…
az hozza elő
ezt az új muzsikát,
szomorú muzsikát…

Rónai Béla

Magyarul – magyarán
Kétes értékű gazdagodás

Általános tapasztalat, hogy nyelvünk szókész-
lete állandóan gazdagodik, mégpedig új sza-
vak alkotásával és idegen szavak átvételével. a 
meghonosodás, az elfogadás feltétele az, hogy 
hiányt pótoljon és hogy beilleszkedjék nyelvünk 
rendszerébe. Két példát fogok vallatóra. Egy 
tárgyilagos labdarúgó edző így nyilatkozott a 
televízióban: „Sajnos, a második félidőben le-
kontráztak bennünket.” Két okunk is van az el-
fogadása ellen. Egyrészt az, hogy a le igekötőt 
használja a befejezettség érzékeltetésére. Ugyan-
ilyen a leszabályoz, lerendez, letárgyal stb. 
Másrészt az, hogy a kontra idegen szó, amely 
a sportnyelvből kezdi kiszorítani a tisztességes 
magyar múltú ellentámadást. Csakhogy míg a 
kontra lehet ellentámadás, addig a kontráz(ik) 
ige helyett nem mondhatom, hogy ellentámad. 
A le pedig itt nem is annyira a befejezettséget 

fejezi ki, hanem konkrét térbeli képzetet kelt: 
azt, hogy a másik csapat a rajtaütésszerű gyors 
ellentámadásokkal lerohanta, leszorította, vég-
eredményben legyőzte a „mienket”. Lehet, hogy 
a vizsgált szó nem a szakzsargon kifejezése, ha-
nem csupán alkalmi szóalkotás, amelyet nem is 
lesz olyan nehéz megkontrázni.

A pedagógusjelöltek egri helyesírási verse-
nyéről így adott hírt az Édes Anyanyelvünk 
nyelvápoló folyóirat: Diktátum és tesztlap. A 
diktátum a legtöbb ember számára ezt jelen-
ti: kényszer, parancs, valakire vagy valamire 
rákényszerített hátrányos döntés. Politikusok, 
írók, költők gyakran nevezték a párizsi béke-
kötést trianoni békediktátumnak. Ez a szó te-
hát erősen pejoratív (rosszalló) tartalmú, illet-
ve hangulatú. Az egri versenyen a résztvevőket 
senki sem kényszerítette, sanyargatta, csupán 

diktáltak nekik, azaz hallás után kellett leírniuk 
egy – bizonyára – nehéz szöveget. A beszámoló 
szerint is: „A döntő feladatai között szerepelt 
egy összefüggő szöveg diktátumként.” Ki tudja, 
mikor és miért váltotta fel az általánosan ismert 
és használt magyar tollbamondást. Így hívták 
az írásgyakorlásnak ezt a módszerét tanítóink 
és tanáraink is.

Ez a magyar összetett szó egyaránt kifejezte 
és kifejezi ma is a cselekvést és annak eredmé-
nyét. „Figyelem! Most tollbamondás követke-
zik.” – „Ötös lett a tollbamondása.” – „A tanár 
úr kijavította a tollbamondást.”

Amíg az első vizsgált szó, a lekontráz, köny-
nyen válhat közismert szakszóvá, bár nincs 
rá szükség; addig a diktátum maradjon meg 
inkább a politika, a hatalomgyakorlás szakki-
fejezésének.

Albert Béla felvétele

Czire Alpár felvétele
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Szemnek-fülnek, észnek-szívnek

A Holnap Kiadó a könyvhétre csodálato-
san szép kötettel ajándékozta meg az olva-
sókat: a József Attila-díjas miskolci költő, 
Fecske Csaba Tolvaj szél című gyermek-
vers-gyűjteményével. Már az elegáns cím-
lap – a felhőkön túli mesék világába röpítő 
rajzzal és a játékos betűformákkal – kéz-
be veteti a könyvet. S ha belelapozunk, 
végképp elvarázsolnak a versek és az il-
lusztrációk. Fecske Csaba kiváló poétikai 
tehetségével és életismeretével gyermeki 
módon csodálkozik és csodálkoztat rá a 

körülöttünk lévő világ látnivalóira, a természet gazdagságára, az évsza-
kok változásaira és ajándékaira, fű, fa, virág, lepke, bogár, csillag, ember, 
állat mindennapjainak szépségeire, titkaira. A gyermeki naiv bájt jól öt-
vözi a lurkók csavaros észjárásával, verseiben egybejátszatja a valóst, a 
meséset, a fantázia világát, még a félálombeli érzéseket, látomásokat is. 
a Bolondos földrajz kétsorosai és a nyelvrokonainkról írottak dúdolha-
tók, tapsolhatók, mondogathatók. A hosszabb versek zenéje, ritmusa is 
fülbemászó. Az unokáit is megverselő költő kifogyhatatlan játékosság-
gal, humorral ír, sorai tele vannak szójátékkal, hangutánzó, hangulatfestő 
szavakkal, jól csengő és tréfásan kancsal rímekkel. Az Állat-tár gazdag 
„felhozatalából” mindenki kiválaszthatja kedvenc állatát, s megismerheti, 
megkedvelheti a többit is. A kötetet illusztráló Győrfi András színes rajzai 
nagyszerűen igazodnak a versek játékosságához, varázsához, humorához. 
Bárcsak a „tolvaj szél” elvinné minden családba, iskolába, könyvtárba ezt 
az elbűvölő kötetet! (Holnap Kiadó, 2008)

Fecske Csaba

Nagy vásár volt

Nagy vásár volt tücsökfalván,
ott aludtam éjjel szalmán.

reggel a vásárba mentem,
három kismalacot vettem.

Addig számolgattam őket,
amíg a háromból öt lett.

Hét malaccal hazamentem,
s mind a tízet felneveltem.

Klasszikusok stílusában a máról

A poétikai adottság, felkészültség, az életis-
meret, a játékosság és a humorérzék ugyanúgy 
fellelhető Videcz Ferenc új verseskötetében 
– a Gyónás könyvében –, ahogy Fecske Csa-
báéban. Csakhogy ezek a kifinomult forma-
érzékkel megírt versek már nem a gyermek-
évek felhőtlen örömeiről adnak hírt, hanem 
a felnőtt kor keserű tapasztalatairól, a minket 
körülvevő világról: ragyavert falú állomások-
ról, szeméthalmokról, kisember-karrierről, a 
nagyság átkáról, cifraságok zajos forgatagá-
ról, a megasztárok gyengéiről, irigységről, az 
álságosokról, álszenvedőkről, tehetetlen fér-
jekről, frivol asszonyokról, a politikáról: vám-
pírok, gorgók torzszülött fiáról, ördödök korcs 

fattyáról, a fűzfazsenikről. Szerzőjük éles szemmel meglát minden fonák-
ságot, és metsző gúnnyal, vitriolba mártott tolla hegyére tűzi valamennyit. 
Még vakult tükre is rávilágít az igazságra. Nagyon hatásos, hogy modern 

korunk szabadosságtól szétzilált valóságát az antik verselés szabályos for-
máiba öntve mutatja meg. Martialis és Horatius nyomdokain haladva a 
tőle már megszokott virtuozitással alkalmazza az időmértékes formákat. 
Verseinek szövegébe szinte észrevétlenül lopja be a mai divatszavakat, 
szleng-kifejezéseket is. Gyilkos humora tán a bökversekben, paródiákban a 
legélesebb. Az élet teljességét ismerő költő azonban megható, torokszorító 
percekkel is megajándékozza olvasóit: természethimnuszaival, őseit, ba-
rátait elsirató In memoriam-versekkel, befogadó városának, Bonyhádnak 
írt köszöntővel, „ringatóval” s A címzett ismerős ciklus barátokat köszöntő 
soraival. Így a Gyónás könyve szép gyűjteménye Videcz Ferenc opuszai-
nak, emberi-költői hitvallásának. (Pannónia Könyvek, 2008)

Videcz Ferenc

Célkeresztben

Fény és árnyék

Apja kiváló volt. A fiú most lép örökébe;
Búsul az ős odaát: nemzeni mért is akart!

a nagyság átka

Lelkesedéssel s önbizalommal telve a padlás;
Holmi tehetség már nem lel benne helyet.

Megasztár

Angol a sikk nálunk, úgy kántálok, s nagy előnye:
Nem veszik észre sokan: csak töröm én a magyart.

Poézis az erotikáról

Amilyen kirobbanó hatással lehettek a barbi-
zoni festők természetihlette művei a XIX. század 
akadémikus festészethez szokott nézőire, olyan 
elsodró erővel ragadják meg a mai olvasókat 
Pethes Mária legújabb versei. Ezek az érzel-
mekkel, indulatokkal, feszültséggel, kozmikus-
sá növelt látomásos képekkel teli költemények 
életről-elmúlásról, istenhitről-kételkedésről, re-
ményről-kétségről, a testi-lelki szerelem hatal-
máról vallanak a líra nyelvén. A kötet borítójá-
nak szürrealista festménye – Szigeti Szabó János 
alkotása – a képzőművészet eszközeivel jeleníti 
meg az agárdi Barbizon egekbe emelő csodáit. 
(Barbizoni elégiák – alkoTÓház, 2008)

Pethes Mária
Anyajeggyé simulok

ajkad hullámában elomlik
csókom erek hálózata ringatja
karodon könnyű ingedet
kezedre ékelt ujjaid korinthoszi
oszlopcsarnokában bolyong
leheletem körmöd félholdja
ragyog az éjszakában és mikor
megpihensz észrevétlen
hogy ne fedezd fel hamar
szívmagasságban anyajeggyé
simulok bal lapockád alatt

Rónaky Edit

Olvasólámpa
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Dr. Vargha Dezső*

„Fehérek közt egy európai…”
Dr. Nikolits Mihály pécsi, baranyai főispán

Vannak korok, amelyek nehéz terheket 
rónak az egyes emberre is. Hazánk történel-
mében ilyenek voltak a második világégés 
előtti, alatti és utáni évek. Ha ilyen időkben 
egy érdemes férfiú van felelős beosztásban, 
sokat tehet embertársaiért. Ilyen volt Ba-
ranya vármegye és Pécs város méltatlanul 
elhallgatott és elhallgattatott főispánja, dr. 
Nikolits Mihály.  

Életútja

A Krassó-Szö-
rény vármegyei 
Lugoson született 
1901. szeptember 
23-án. Édesapja, 
Nikolits Dániel is 
politikus volt, gróf 
Tisza István szű-
kebb környezeté-
hez tartozott, és a 
lugosi kerület or-
szággyűlési kép-

viselőjeként tevékenykedett. A konzervatív 
szellemet, a feltétlen kormányhűséget csalá-
di indíttatásként kapta, mellé azonban em-
berséget, a választott tisztsége(i) maximális 
teljesítésének igényét, és a végsőkig tartó 
hazaszeretetet is. Alsóbb iskolái elvégzését 
követően figyelme a közgazdasági pálya 
felé fordult. Az érettségi után egy év bank-
gyakorlat következett. A budapesti Pázmány 
Péter Tudomány Egyetem Közgazdaságtu-
dományi Karán folytatott tanulmányokat, 
majd a lipcsei egyetem következett. Diplo-
májának megszerzését követően a fővárosi 
V/A. kerületi adóhivatalnál helyezkedett 
el pénzügyi fogalmazóként, illetve segéd-
titkárként, majd a Pénzügyminisztérium 
elnöki osztályán teljesített szakszolgálatot, 
előbb Imrédy Béla, majd Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszterek titkáraként. 

A kormányzó – Horvát István utódaként 
– Pécs város főispánjává 1938. március 
18-án nevezte ki, miután Fabinyi Tihamér 
pécsi országgyűlési képviselő titkáraként 
jól ismerte a várost, és a helybéliek számos 
esetben fordultak hozzá elintézendő dolga-
ikban. Az ünnepélyes beiktatás április 4-én 
történt. A második világháború kezdetén, 
1939. november 15-én megkapta az ország 
mozgósítási kormánybiztosi kinevezését is. 
Helyzetének megerősödését mutatta, hogy 
épp a legnehezebb időkben, 1943. január 20-
án nevezték ki Baranya vármegye főispán-
jává is. Itt a beiktatás 1943. február 15-én 
történt meg. Dr. Blaskovich Ivánt követte a 
baranyai főispáni székben. Tagja volt a kor-
mánypártnak, a Magyar Élet Pártjának, az 
addigi vezetőt, a helyi gazdasági élet nagy 

alakját, Visnya Ernőt váltotta a helyi párt-
szervezet élén. Még a minisztériumi szol-
gálata közben nősült meg (felesége Baghy 
Mária volt), 1929. február 15-én megszüle-
tett Péter fiúk, 1933. november 23-án pedig 
andrea lányuk. 

Helytállása 1944/1945-ben

Felfogását jól tükrözte a baranyai főispáni 
beiktatási beszédében elmondott következő 
gondolat-füzére: „A magyar nemzeti test 
évezredes fejlődés eredménye, mai megje-
lenési formájában történeti és nem faji kép-
ződmény…Tagjainak jogait és kötelességeit 
az alkotmányos jogrend állapítja meg. Ez 
ellen véteni sem sovinizmus, sem jogalap 
nélkül támasztott kisebbségi igények jegyé-
ben senkinek sem szabad…” A pártügyekkel 
kapcsolatban szintén hasonlóan gerinces el-
veket követett. Lukács Béla hadigondozási 
tárca nélküli miniszterrel 1943-ban történt 
vitája során jelentette ki: „Téged, mint a kor-
mány miniszterét elismerlek főnökömnek 
hadigondozási ügyekben, de nem pártelnö-
ki minőségedben. A főispán a kormánypárt 
tagja, de nem … tisztségviselője. Ne akar-
jon senki a magyar főispánokból ’gaulei-
tert’ csinálni.”

Az előretörő német nemzeti szocializmus, 
és a nyomában járó Volksbund-mozgalom 
esküdt ellensége volt. Nemcsak a miniszter-
rel szemben követte következetesen ezt az 
álláspontját, hanem a mozgalommal szem-
ben is, amelyet „nemzeti veszedelem”-nek 
nevezett. Többször került összetűzésbe an-
nak helyi területi vezetőjével, Krämer Fló-
rián tanítóval, akit többször felelősségre 
vont a mozgalom nemzet- és törvényelle-
nes megnyilvánulásai esetén. Maga Basch 
Ferenc hazai Volksbund-vezér harsogta a 
német megszállást követően, 1944. április 
4-én itteni nagygyűlésükön: „Azt kiáltom 
a szép magyar nevű Nikolits úrnak, hogy a 
mai naptól kezdve közvetlenül a Führerrel 
találja magát szembe!”

A március 19-i német megszállás utáni na-
pon előbb Tolnai József helyi szociáldemok-
rata, majd Nagy Ferenc, Kovács Béla, Perr 
Viktor kisgazda politikusok, illetve Fischer 
Béla alispán, felsőházi tag kérték föl mara-
dásra, de ennek ellenére lemondott. A köz-
ponti kormányzói válasz sokat sejtető volt: 
„Minden főispán, aki pozícióját…tartani 
tudja, maradjon a helyén.” Nagy Ferenc és 
Tolnai József német letartóztatása után Au-
ringer helyi Gestapo-főnöknél elérte, hogy 
Tolnait szabadon bocsássák, Nagy Ferencet 
pedig ne deportálhassák. Hasonlóan elérte, 
hogy báró Biedermann Imre volt ország-
gyűlési képviselőt, illetve Fenyvessi Béla 

professzort se deportálhassák családjukkal 
együtt. 

Amikor 1944. június 6-án Endre László 
államtitkár a zsidó deportálások ügyében 
értekezletet hívott össze Siófokra, ő meg-
tagadta az elmenetelt, majd másodszor is 
lemondott. „Nem akarok olyan kormány-
rendszerben szerepet vállalni, amely ál-
lampolgárainak egy csoportját egy idegen 
hatalomnak adja át, és azok elszállításában 
közreműködik.” A sajtóban pedig szabad-
ságolási hírt tett közzé. Június végén a Bel-
ügyminisztérium 60 nevet tartalmazó in-
ternálási jegyzékét figyelmen kívül hagyta. 
tolnait másodszor is megmentette, amikor 
megakadályozta ukrajnai büntetőszázadba 
történő besorozását. Lemondását nem fo-
gadták el, hivatalában továbbra is intézte 
az ügyeket. 

A nyilas hatalomátvétel napján a kerü-
leti katonai parancsnokságon fenyegették 
meg, ellenállása ürügyet szolgáltatott arra, 
hogy 16-án hajnalban letartóztassák. Több 
jeles személyiséggel együtt a nagykanizsai 
(azelőtt Franck Pótkávégyári) internáló tá-
borba hurcolták. Innen szöktek meg kalan-
dos körülmények között, és a Mecseken át 
december elején jutottak el Pécsre. A szov-
jet bevonulást követő 5. napon, december 
4-én érkeztek meg, és Cserkaszov ezredes, 
ideiglenes városparancsnok közölte vele a 
vizsgálatának pozitív voltát, és a normalizá-
ció helyreállításában való segítségét kérte. 
Vas Zoltán, a kommunista párt megbízottja 
pedig emellett meghívta a helyi nemzeti bi-
zottságba, amelyet a kisgazda párti delegá-
ció tagjaként fogadott el. A kulcsfontosságú 
pécsi rendőrkapitányi tisztség betöltésekor 
elérte, hogy nem a rovott múltú kommunista 
Hódosi Istvánt, hanem a szociáldemokrata 
Minker Ádámot nevezzék ki. Főispáni tiszt-
ségében 1945. január 20-ig maradhatott.                   

Epilógus

A kommunisták megtorlásul elérték a he-
lyi Népbíróság elé állítását, állásvesztését, 
8 hónapra történő elítélését, amelyet azon-
ban annak országos tanácsa megsemmisí-
tett. A városból 1945. október 2-án ment el, 
Budapesten hunyt el 1992. október 3-án. 
Dr. Bezerédy Győző, Nagy Imre Gábor, 
Krassó Sándor foglalkoztak személyével. 
a Baranya Megyei Levéltár támogatásá-
val szeretnénk elérni, hogy Pécsett utcát 
nevezzenek el róla, és a megye is örökítse 
meg emlékét. Reméljük, naplója is kiadásra 
kerül majd…

* A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egye-
sület szakosztályvezetője

Nikolits Mihály
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Szerelemjelző

Hallottam a rádióból, hogy egy dél-koreai 
cég valami egészen érdekes készülékkel jött 
elő, amelyet a hírek szerint még az év vége 
előtt forgalmazni fognak úgy Ameriká-
ban, mint Európában. Ismerve az emberek 
– néha ugyan titkolni próbált – kíváncsi-
ságát, nagy keletje lesz. Ez a ketyerák egy 
– akár hagyományos, akár mobil – telefonra 
szerelhető mütyürke, ami érzékenyen rea-
gál a hívó fél hangjának minden rezdülésé-
re, amiből azután kiszűri a következtetést. 
Akár egy hazugságvizsgáló készülék (és 
valójában annak is nevezhető) megállapít-
ja, s a hívott fél számára természetesen ki 
is jelzi, ha a hívó nem elég őszinte, pilla-
natnyi hezitálásból, hogy elhallgat valamit, 
egy elnyelt szóvégből, hogy eredetileg mást 
akart mondani. Lévén a technika eme leg-
újabb vívmányának Szerelemjelző, azaz 
Love Detector a neve, kitalálói elsősorban 
a szerelmeseket akarják megcélozni, mint 
potenciális vásárlóközönséget.

Miért is ne?
A szerelmes ember állandó kétségek kö-

zött él, féltékenység gyötri, s percenként 
szeretné, akarja érezni, hogy heves sze-
relme valóban viszonzásra lel. Az emberi 
természet egyik alapvető tulajdonságát, az 
önáltatást azonban ez az új csodabogár sem 
tudja gyökeresen kiirtani, vagy akár csak 
megváltoztatni. Bármilyen kijelzést kapjon 
is a hívott fél, esetleges kétségeit az nem 
fogja megszüntetni, legfeljebb egy másfajta 
kétségre változtatni. Ha addig a hívó őszin-
teségében kételkedett, ezután készülékének 
megbízhatóságában fog. Mint ahogy száz-
százalékosan akkor sem hisz majd szemé-
nek, ha a kijelzőn semmi olyat nem lát, ami 
bizalmatlanságát megerősítené. Kérdéses, 
hogy ilyenkor megjelenik-e a digitális ki-
jelzőn a hatvanas évek magyar televíziózá-
sának leghíresebb mondata: a hiba nem az 
Ön készülékében van.

Szinte látom, hallom, amint a hívott fél 
kérdezi: szeretsz? Nagyon. Ez a lehallgató 
mást mutat! Sértődött hang: kinek hiszel 
jobban, annak vagy nekem? Bizonytalan 
válasz: háát… Ha benne jobban bízol, ak-
kor semmi értelme sincs kettőnk között a 
további… Dehogy nincs! Csak nem kép-
zeled, hogy elhiszem egy ilyen kis vacak-
nak, amit állít?

Akkor meg minek szerelted a telefonod-
ra? Tévedsz, nem én szereltem rá, vele 
együtt adták, de kidobom belőle még ma. 
Tudom, hogy csak áltatsz és nem gondo-
lod komolyan. Ugyan! Minek alapján fel-
tételezed? Jelzi a készülékem. Szóval ne-
ked is van!

Én is a telefonnal együtt kaptam. Ha-
zudsz! Honnan veszed? Látom, remegnek 
a kijelzett betűk. Az elemed kezd lemerülni. 
De tudod mit? Ne is folytassuk? A hívott 
kétségbeesett hangja: mit? Ezt a beszélge-
tést. Jaj, már azt hittem, hogy… Csacsi! Hát 
nem hiszed el, hogy szeretlek?

Fülbemászó dallam

Ismét barikádra szólították a franciákat. 
Ezúttal azonban nem macskakövekből, fel-
döntött és kiégett járművekből, kiselejtezett 
háztartási gépekből tákolt utcai barikádra. 
Remélhetőleg lövöldözésre sem kerül sor, 
emberéletben sem esik kár. elvégre nem a 
fennálló – noha sokaknak nem tetsző – tár-
sadalmi rend megdöntése a cél, hanem a 
nyelv oltalma. Nyelvészek akarnak bástyát 
emelni egy aljas támadás ellen, amely – így 
is mondhatnánk – az ötödik hadoszlop ré-
széről történt. Égbekiáltó, galád árulás!

De mi bőszítette fel annyira a gall nyelvé-
szeket, hogy már-már forradalmat akarnak 
szítani? Egy dal. Az is lehet, hogy sláger, 
ez csak később fog kiderülni. Mindeneset-
re az már most megállapítható, hírverése 
van neki.

A Divine című dalról van szó, amivel Se-
bastian Tellier fog fellépni az Eurovíziós 
Dalfesztiválon. A frankofonok szószólója, 
Marc Fevre d’Echalles égbekiáltó szentség-
törésnek tartja, hogy egy francia énekes egy 
nemzetközi dalfesztiválon Franciaországot 
ezzel a dallal akarja képviselni. Merthogy 
ezt a dalt angol nyelven írták, s az énekes 
angolul akarja előadni.

Nem szívesen foglalok állást olyan dolog-
ban, amihez látszólag semmi közöm, most 
mégis a nyelv oltalmazóinak pártjára állok. 
Még akkor is, ha valószínűleg nem igény-
lik a támogatásomat, ami amúgy is annyi 
vizet zavar, mint amekkora hullámot ver 
egy óceánba csapódó döglött légy. Még-
is. Victor Hugo, Baudelaire, Zola nyelvén 
csak-csak lehet szép dalokat is írni. És Edith 
Piafnak, yves Montand-nak vagy Gilbert 

Becaud-nak is óriási sikere volt világszer-
te. Sebastian Telliernek is lehet. Nem kell 
ahhoz feltétlenül angolul énekelni.

Persze megértem én Telliert is, hogyne 
érteném. az angolszász piac a legnagyobb 
és a leggazdagabb, ahol a siker gyorsan 
váltható készpénzre, és ahol igazi világ-
siker érhető el.

a svéd aBBa is angolul énekelte annak 
idején Eurovíziós győztes dalát, a Water-
loo-t, amely a világhír jól jövedelmező 
szárnyára kapta az együttest. Csakhogy…

A tavalyi fesztiválon Marija Serifovicnak 
is sikerült felállni a dobogó legfelső foká-
ra, holott ő szerbül énekelte győztes dalát. 
Igaz, nem is lett akkora világsláger, mint a 
Waterloo (Amerikában végképp nem is hal-
lani, ott ugyanis idegen nyelven csak az fut 
be, aki legalább spanyolul képes danolni, 
hála a nagyszámú spanyolajkú lakosság-
nak), de az énekesnőnek csak hozott vala-
mit a konyhára.

Amiben igazat adok a gall nyelvőrök-
nek, az az, hogy a fesztiválon részt vevő 
énekesek elsősorban hazájukat vagy ha-
zájuk kultúráját – aminek szerves része a 
nyelv – reprezentálják, s csak másodsorban 
önmagukat. Egy diplomatától természe-
tes, hogy angolul (szegény franciák! Már 
a diplomácia nyelve is az angol) értekezik, 
nyilatkozik hazája érdekében, ám ahogy 
minden ország népe elvárja sportolóitól, 
hogy a nemzeti színeket öltsék magukra 
olimpia vagy világbajnokság idején, úgy 
egy énekestől is joggal várható, hogy ha-
zája nyelvén szólaljon meg egy nemzetkö-
zi fesztiválon.

Már csak azért is, mert az Eurovíziós Dal-
fesztivál elsősorban országok és nem éne-
kesek számára lett kiírva. ha nem így lenne, 
mi is benevezhetnénk a McHawertól kezd-
ve Lagzi Lajcsin át Zsédenyi Adriennig 
minden létező énekesünket, akár magyarul 
énekelnek, akár kínaiul. De, ahogy minden 
más európai országot, úgy a franciákat és 
minket is csak egyetlen énekes képviselhet. 
És ennek semmi köze a nacionalizmushoz, 
vagy netán a sovinizmushoz.

Képzeljük el, hogy hallgattuk volna két 
évvel ezelőtt a Nox előadásában a Turn 
World, Turn Around című számot? A Fo-
rogj világ sokkal szebben hangzott a mi 
fülünknek. És hát a franciáknak is lehet 
igényes fülük.
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Szigetvári Krisztián

A magyar nép Mítoszai rockzenében elbeszélve
Beszélgetés Kalapács Józseffel, a Kalapács zenekar énekesével

Kalapács József a nyolcvanas években a 
Pokolgép, a kilencvenes években az Omen 
zenekarok énekeseként vált országszerte 
– leginkább a heavy metalt kedvelők kö-
rében – ismertté. 1993 óta számos rock-
operában, színpadi műben énekel – Szöré-
nyi-alkotások, Madách Színház előadásai, 
a Gödöllőn évente megrendezésre kerülő 
Szabadság napja műsor stb. –, amivel egy 
új közönségréteg is megismerhette. Az ez-
redfordulón létrehozta a Kalapács zenekart, 
majd néhány éve a Hard zenekar énekese 
lett. Ezúttal a nemrég megjelent hatodik 
Kalapács albumról kérdeztem az énekest:

 – Először is szeretnék gratulálni a le-
mezhez. Ezúttal te írtál minden szöveget, 
jól gondolom, hogy az album címe is tőled 
származik?

– Igen.
– Mit jelent Számodra a Mítosz, mint le-

mez? Azonkívül, hogy mondanivalójában 
jóval koncepciózusabb, összefogottabb al-
kotás, mint az előzőek.

– Számomra mindig is fontos volt a törté-
nelmi múlt, amiből tanulni lehet. Akiknek 
van affinitásuk a zenekarhoz, közelebb ke-
rülnek a történelmi múltunkhoz is. Vannak, 
akiknek ez jót tesz, hiszen így jobban oda-
figyelnek a mondavilágra.

– Érzésem szerint most jött elő legjob-
ban a színpadi oldalad. Az elmúlt 15 évben 
számos rockoperában énekeltél. A nyitó-
számban Attiláig mentél vissza, az Atilla 
rockoperában Csaba királyfit játszottad 
1993-ban. Vikidál Gyula ott is jelen volt, 
mint ahogyan most is.

– A rockoperák világa mindig is vonzott. 
Amikor először meghallottam az elkészült 
zenei anyagot, rögtön éreztem, hogy erre 
egy ilyen történelmi tematika illik. Ha ez a 
zene Amerikában születik, akkor ott az in-
diánokról szólna, ha Angliában, akkor meg 
a kelták világáról. A színpadiasságot erősíti 
az elején a Wass Albert idézet, melyet Vi-
czián Ottó mond el, akivel együtt játszom a 
Madách Színházban, majd későbbi számok-
ban is, ha megnézed a szövegeket, feltűnik 
egy-egy versrészlet Garay János tollából. 

 – Melyek a lemez kulcsdalai, időben meny-
nyire közelítenek napjaink eseményeihez?

– Konkrétan napjainkig nem érkezik el 
a történet, de valamennyi dalban van uta-
lás a mára. Ez időnként fricskaként, vagy 
egyszerű párhuzamként jelenik meg a szö-
vegekben. Időrendileg tehát az egyes dalo-
kon belül jelenik meg a jövő, jó példa erre 
az Utolsó kívánság, hiszen a Lehel kürtje 
legendában benne van, hogy egyszer a jö-
vőben még valaki megfújja a kürtöt, feltá-
masztva azzal a múltat. De nagyon fontos 
nekem még a záródal, az Összetartozunk, 

mert az elejétől fogva benne van és csúcso-
sodik ki, hogy a nagy közös összetartozás 
a legfontosabb. 

 – Milyenek a szövegírói tapasztalataid? 
Legközelebb is folytatod?

– Én mindig is írtam szövegeket, most 
az a különbség, hogy adtam hozzá a ne-
vem, mint utoljára ’89-ben. Az összes előző 
szövegíróval mindig is együtt dolgoztunk 
a dalszövegeken, helyenként az én verzi-
óm, máskor az ő verziójuk lett a végleges. 
Minden szövegíró egyfajta tükör volt, most 
annyi a különbség, hogy nem volt szűrő.

– Milyen volt a lemez fogadtatása? Élvezte 
az új dalokat a Rockmaraton közönsége?

– Nagyon pozitívak az eddigi visszajel-
zések. Székelyföldön is nagyon jól éreztük 
magunkat, a Rockmaratonon is sok új dalt 
játszottunk, sőt többet, mint amennyi terv-
be volt véve. Egy ilyen fesztiválnak nem 
az új lemez bemutatása a célja, hanem a 
nagy slágereken szokott lenni a hangsúly, 
de ezúttal nagy volt a fogadókészség a kö-
zönségben, tehát jó pár új dal elhangzott, 
annyira jó volt a hangulat.

– Idén 25 éves a Pokolgép. Jubileumi 
koncertet terveztek?

– Én szeretném, de eddig még semmi 
konkrét felkérés nem érkezett.

– Egy utolsó kérdés: a koncertre járó kö-
zönség vajon ismeri-e a színházi munkás-
ságodat is?

– Igen, ismerik. E téren teljesen tájéko-
zattak.

– Köszönöm a beszélgetést, további sikeres 
koncerteket és lemezeket kívánok nektek!

A Kalapács zenekar hatodik lemezét tar-
tom a kezemben. Ezúttal olyan hangulatú 
rock-heavy metal zenét komponáltak a 

zenészek, mely történelmi témák megírá-
sára ihlette meg Kalapács József énekest. 
A téma a magyar múlt és őstörténet; egé-
szen Attila koráig repülünk vissza az első 
dalban, majd elérkezünk a Honfoglaláshoz 
és a kalandozások időszakáig. Konkrétan 
napjainkig nem érkezik el a történet, de 
szinte minden egyes dalban fellelhetők a 
mai életünkre utaló párhuzamok.

Ezzel a lemezzel a Kalapács zenekar új 
szintre lépett. Ez már nem egyszerűen egy 
új heavy metal lemez a sorban, hanem a 
metal fogalmát kitágítva értelmező, egy-
fajta modern rockopera született itt, ame-
lyet erősítenek a jól megválasztott vendé-
gek – Vikidál Gyula duettje Kalapáccsal 
nagyon hatásos, a Kormoránból Tóth Re-

Kalapács: Mítosz – Hammer Records, 2008.
náta háttérvokálozik néhány dalban, me-
lyek így új dimenziót nyitnak, és Viczián 
Ottó, a Madách Színház színésze – és a 
gondosan kiválasztott idézetek Wass al-
berttől, Garay Jánostól.

Személyes kedvencem a nyitódal A kard, 
melynek kiváló refrénje kitörölhetetlenül 
beül az ember fülébe. A Vérünk és verej-
tékünk a Honfoglalás pillanatát idézi meg, 
az Utolsó kívánság pedig Lehel kürtjének 
legendáját. A gyönyörű lassú szám: Az a 
nép még mindig él pedig reménnyel tölti el 
az ember szívét, ha a jövőbe tekint. 

Kiváló alkotás, aktuálpolitikai felhangok 
nélkül, megénekelve azt a magyar múltat, 
amelyre mindannyian büszkék lehetünk.

Szigetvári Krisztián

Kalapács József
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Motesiky Árpád

A gesztei Csinyi Péter és Csinyi Márton
Rózsa Sándor szabadcsapatában – 8.

A lagerndorfi csata után hivatta Damjanich parancsnok Rózsa Sán-
dort. Csinyi Péter figyelmeztette Csecse Flóriánt, hogy beszélje le a 
vezért erről a találkozásról. A Damjanichot körülvevő rác tisztek és 
katonák szavaiból azt vette ki, hogy az őrnagy a harácsolásokért na-
gyon megharagudott Rózsa Sándorra.

Rózsa Sándort Damjanich vérben forgó szemekkel, ordítva fogadta:
– Takarodjon kend a szemem elől! Kend kapcabetyár!
Rózsa Sándor e szavak hallatán nagyon megsértődött, de végül is 

Damjanichnak lett igaza, a szabadcsapat feloszlott…
*     *     *

Csecse Flórián és a Csinyi testvérek, valamint Szeplős is tovább óhaj-
tották szolgálni a hazát és a szabadság eszméit. Hosszabb vándorlás 
után Bem tábornok seregébe jelentkeztek. Csecse Flórián személyes 
kihallgatást kért a tábornoknál, magával vitte Csinyi Pétert is, hogy 
az kamatoztathassa francia nyelvtudását.

Csecse Flórián mindent, őszintén elmondott a tábornoknak, még a 
fehér ló elkötésének okát is bevallotta. Az ok a boksáni jegyző lányá-
hoz fűződő szerelme volt. Mivel sokan látták Csecse Flóriánt a jegy-

ző tanyájáról, kúriájáról kijönni, 
illetve hát bemenni, úgy döntött, 
hogy elköti az apa fehér kancáját, 
és ezzel a manőverrel eltereli fi-
gyelmét a lányához fűződő hűséges 
szerelemről.

Bem tábornoknál történő kihall-
gatáson végig jelen volt egy lángo-
ló tekintetű, loboncos hajú, pödrött 
bajszú, pipázó legényke, aki ha el-
akadt Csinyi Péter egy nehezebb 
francia szónál, segített neki. Csak 
utána tudták meg, hogy a vékony-

dongájú százados nem más, mint Petőfi Sándor, a nagy magyar köl-
tő. Csinyi Péter örült a találkozásnak, mert Petőfinek sok versét ol-
vasta még gímesen. Azután többször is találkoztak és beszélgettek. 
Különösen Márton énekhangja tetszett Petőfinek, nomeg a zoboralji 
népdalok…

Nagyon hasznossá tudták tenni magukat a szabadságharcban. Külö-
nösen a felderítő munkát bízták rájuk. Nyelvtudásuk mellett – értették 
a németet, a rácot – az álcázás terén végeztek sikeres feladatokat. Ló-
kupecnek álcázva, vándorkereskedő bőrében, vagy kocsizó vándor-
színészek szerepében mutatkozva simán fel tudták deríteni az ellenség, 
a császáriak erejét és állásait. Az álcázás tudományának nagy hasznát 
vették a szabadságharc leverése után is, mert a zsandárok keményen 
nyomoztak Rózsa Sándor emberei után, a gyanúsítottakat hosszabb 
vallatásnak vetették alá…

Ámde, egyelőre még ott tartunk, hogy a segesvári csata előtt állt 
Bem tábornok serege. A cári hadak 1849. augusztus 27-én átkeltek 
Tiszafürednél a Tiszán. Napokon belül Segesvárra érkeznek. Július 
utolsó napján, 31-én a segesvári ütközetben elesett Petőfi. A magyar 
hadak a túlerővel nem tudtak megbirkózni. A fiúk kitartottak Bem tá-
bornok, fővezér mellett. Ám a világosi fegyverletétel után, augusztus 
13-án elhatározták, hogy felkeresik Rózsa Sándort azzal a céllal, hogy 
megpróbálkoznak még valamilyen szabadcsapat összeállításával, hi-
szen nincs veszve még minden…

*     *     *
Nagy tanácskozás után kettéválnak. Csinyi Márton és a Szeplős 

úgy dönt, hogy a reménytelen helyzetre való tekintettel visszavonul, 
Komárom felé veszik útjukat. Döntésükben nagy szerepet játszott az 
is, hogy Márton bal lába az egyik ütközetben súlyosan eltört, és még 
mindig nem jött rendbe. Szeplős pedig a mutatványos, cirkuszi vállal-
kozásukról kapott rossz híreket. Az igazság viszont Márton esetében az 
is lehetett, hogy már nagyon hiányzott neki a koloni Sándor Bori, aki-

től úgy vált el, hogy mihelyst 
vége lesz a harcoknak, nagyon 
fog sietni haza és egybekelnek, 
családot alapítanak…

Csecse Flórián meséje arról, 
hogy Rózsa Sándorral az élen 
majd szabadcsapatot állítanak 
fel, csak Csinyi Péter ámításá-
ra, csábítására szolgált. Csecse 
Flórián, mint vérbeli katona 
tudta, hogy a szabadságharc 
eszméje már csak ideig-óráig 
tarthat, a honvédséget előbb-
utóbb térdre kényszeríti a túl-
erő. Rózsa Sándornak is csak 
próbálkozásai lehetnek, de komolyabb fegyvertényre nem futhatja 
erejéből. Mindannak ellenére hosszú és kalandos úttalan utakon Do-
rozsmán jelentkeztek Rózsa Sándornál.

Rózsa Sándor csak bámulta a két embert, Csecse Flóriánt és a vele 
érkező, kecskeszakállas, loboncos hajú, ördöngös tekintetű fickót. 
Krúdy Gyula szerint: „Semmi se mutatta, hogy közönséges kapca-
betyár lett volna valaha, inkább kicsapott diáknak, vagy megszökött 
jegyzőnek látszott.”

Rózsa Sándor mély megvetéssel nézte a kicsapott úrfit, a Névtelent, 
mert utálta az urakat. De az ötlet, Ferenc Jóska elfogatása, amit a Név-
telen huszár gondolt ki, nagyon tetszett neki. A tervbe azonban apró 
hiba csúszott be, Ferenc Jóskát a csapdából kimenekítették…

A Névtelen, azaz Csinyi Péter nagy mestere volt az álcázásnak, még 
Rózsa Sándor sem ismerte fel benne a régi őrmesterét, akit őszintén 
megkedvelt. Ígyhát a zsandárok, csendbiztosok soha nem tudták el-
fogni. Nagyon tudta külsejét változtatni, hol vadásznak, fiatal földes-
úrnak, bérlőnek nézték, hol pedig pandúrnak álcázta magát…

A gesztei legenda is megőrizte Csinyi Péter furfangosságát. Íme: 
„A csendőröktől se féltek. Budapesten vótak a legnagyobb vendéglő-
be. Ott ittak, át vótak őtözködve és keresték őket, közbe meg ővelük 
beszéltek. Ők meg ott jót ittak.”

A betyárokat keményen kezdték üldözni. Gróf Ráday Gedeont ne-
vezték ki kormánybiztosnak, módszeres tisztogató munkát végzett. Az 
fájt igazán a betyároknak, hogy Ráday is harcolt a szabadságharcban 
és mégis üldözi Rózsa Sándor szabadcsapatának harcosait, akik be-
csületesen harcoltak a rácok ellen, akik szembefordultak a szabad-
ságharccal és kegyetlenül fosztogattak, raboltak, öltek, gyilkoltak a 
délvidéken.

Ez bizony nagyon fájt Csecse Flóriánnak és Csinyi Péternek is. Szív-
ből gyűlölték a zsandárokat és magát Ráday Gedeon grófot is. Vissza-
vonultak, nagyon messzire elkerülték Szegedet, Burgenlandban ke-
restek új életet. Birtokot vásároltak, családot alapítottak. Csinyi Péter 
egy gazdag burgenlandi magyar özvegyet vett feleségül. A fia, Brath 
Péter Bécsben jogásznak tanult, a lánya, Mariska pedig Pozsonyban, 
az Orsolyáknál nevelkedett. Gazdag ember volt, pénzének eredetére 
nem volt kíváncsi senki, hiszen gazdag özvegyet vett feleségül és ki-
terjedt birtokai voltak. Testvéreit segítette, különösen a Kolonban le-
telepedett Márton öccséhez fűzték mély testvéri szálak.

Csinyi Péter gazdagságáról, kincseiről mind a mai napig szólnak 
legendák. Ezeket Magyar Zoltán könyvben szépen összegyűjtötte. 
Gyűjteményéből emeltük ki idézeteinket, az alábbit is:

„Az a dűlő, Erdei dűlő, az valamikor erdő vót, mondták, hogy be-
tyárok szoktak tanyázni benne. Itten is vót egy, velük tartott, Csinyi 
Péter. És hogy ott elásta a pénzét, de aztán nem találta meg, mikor 
visszagyütt. Állandóan, egész nagyon soká, hogy kereste, minden, 
hogy fatövibe ásta, de hogy nem találta meg. Róla mondták, hogy a 
Rózsa Sándor bandájában is vót.”

Márton sebesülése

Csinyi Péter
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Szigetvári János szellemében

Humorzsák Rónaky Edit

Fecske Csaba
Vegyes felvágott

Szóöszvérek

tengerszempilla
tyúkszemfelszedés
kamatlábszag
sírboltvezető
macskakörömreszelő
tejútkaparó
tűréshatárőr
nótafavágó
szóvirágkötő
orvhalászlé
álomképkeretező
violinkulcslyuk
alkarnagy
hajhagymaleves
csengőszóvivő
írmagvető
fültőmondat
aggszűzérme
víztükörtojás
árnyékszékfoglaló
lócitromszörp
hintalótetű
lóerőművész
nyaklevesízesítő
végbélszín
hóemberöltő
faiskolabál
holdudvartartás
időzónapörkölt
mérföldkőműves
hétköznaplopó
aludttejüveg
verslábtörés
bűnbakkecske
békalencsefőzelék
fiastyúkleves
papsajtkukac

(Bozsik László találta ki elsőként a Dunántúli Napló hasábjain, hogy nem csak a labdá-
val, de a labdarúgók nevével is lehet játszani. Az intarziás tudósítást aztán Édesapám, Szi-
getvári János vitte tovább lapunk hasábjain, én pedig hagyományőrzően folytatom a sort 
minden második évben.) 

Intarziás és szójátékos tudósítás az Európa-bajnokságról
II. félidő

Kedves Nézőink és Olvasóink!
Folytatódik a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság, melyet a csoportmérkőzések után az 

egyenes kieséses rendszerben zajló találkozók összefoglalójával folytatunk.
A portugál-német összecsapás nyitotta a sort. És aki arra gondolt előzetesen, hogy nem 

áz el, annak nem volt jó hely Bázel.
Negyeddöntők (Portugál-német): Az egyik portugál már a második percben a labdát rög-

tön összetö-RI. CAR. DObja tovább, majd a 11. perctől világossá válik, hogy a portugálok 
LuciFERRE IRAtták a lelküket, úgy támadtak. Lőttek és fejeltek, de a német kapus feLÉH 
MA NNem szállt annyi veszélyes labda, amennyi a továbbjutáshoz kell. Szép passz, köSI, 
MA Okosan játszik! Ezt a labdát beváGOM, ESküszöm! Szép gól! Már azt hittük BAL-
LACK már a vén diák, tovább, tovább. LAHM, ez van. a Nationalelf mindig megmutatja, 
hogy taglóz-e, vagy nyaKLOZ-E. Egy-két lábat elMETZEL, DERmedt csend, két gól és 
sárga lap. DE COmoly küzdelemben maradtak alul, az utolsó POSTIG Akaratosan küz-
döttek a luzitánok, de majd legközelEBb 2012-ben próbálkozhatnak újra…

(Horvát-török): HitEMRE, HAKAN mondom, újabb török csoda van kilátásban! Ki-
kerekedik a török félhold, horvátot fRÜSTÜköl az egykori sztár, a mai cserekapus. Hány 
KRANJCARt adtak a fogadóirodák a török továbbjutásért?! A csapatok igazán próbára te-
szik a türelMEHMET, mert egészen a 119. percig nincs gól!

A török edzőnek ezúttal is van meglepetése TERIMtéken. Én meg már dühönGÖK, 
HANgosan, hogy csavARD A labdát a hálóba! És sikerül, SEMIH különös, csak a 122. 
percben egyenlítenek a törökök! 

Így aztán hiába a remekül KOVAColt csapat, ha a tizenegyeseknél mindenki arcán vi-
COR. LUCAt nem, de mellé kétszer is rúgtak. Legszívesebben az egész csapat SRNA, 
Törökország pedig ünnepel. 

(Holland-orosz): Illő tisztelettel mondom; a meccsen sajnos kiderült, hogy igaz, van ka-
pusa a holland csapatnak, de hiába VAN, DER SAR!!! Az orosz csapatban viszont már egy 
SEM SOVjet katonát sem találunk, itt mindenki orosz, AKIN FEJE Van. holland találat 
utáni edzői fohászkodás:

ANYU KOVácsold össze a csapatot! Utasítás a játékosokhoz: ne uSZICS, OVatosan 
focizz! A tanács bevált, megáll az eSZEM, AKkora, gólt rúgtak, hogy el is dőlt a hosszab-
bításban a meccs!

(Olasz-spanyol): Megütközött az olasz és a spanyol csapat, és bizony jobban szorított a 
spanyolcsizma, mint az olaszcsizma! Ez a tizenegyeseknél dőlt el, amikor mindenki felki-
áltott: DE ROSS! Ilyen tizenegyest hogy lehetett lőni ezen a szinten?!?

Az elődöntőket átugorjuk, jöjjön a mindenki által várt döntő!
(Német-spanyol): Ha letelik a munCA, SILLASzon a fotelba mindenkit a legizgalma-

sabb meccs! Mindenki szólítja párját: „ülj le ide meLEHM, ANNál jobban izgulunk ket-
tesben”!

Még a döntő előtt megkérdeztek minden spanyol játékost: mennyi gólt RAMOS be a 
német kapuba? Ha csak egyet is, meg leszel puSILVA! A német szurkolók – élükön a kan-
cellár asszonnyal – sokáig csak néznek, mint a báLAHM szamara, MERT ES A CKERge 
német csapat szinte labdába sem rúg. Ballal mindegyik gyönge, jobBAL LACKályosabb, 
de így is ki kéne KURANYI az egész bandát.

hogy az aranyat megCAPD, E VILAgon semmi nincs most fontosabb – lebeg a hispánok 
előtt. Az egyetlen csatár egyben a csapatmoTOR: RESszkessetek németek – ez a jelszava 
és gólt is lő! Aztán meg csak támadnak-támadnak, eredmény nélkül, hiSENN A csapat, XA 
VIharos is, inkább játékos. De mind azt gondolja, nem akarom kiINI EST A keserű poha-
rat, ha a németek találnak egy gólt a hátralévő 60 percben.

Nem találtak, Spanyolország 44 év után ismét aranyérmes!

Miközben a SZIGET VÁR - Idén persze hiába – 
ragadt rám a sok név, mint a maSZATT, 

INGERenciám támadt tudósítani és intarziázni.

Fecske Csaba   Fricskamaxi és Első életem 
című verseskötete megvásárolható Pécsett, 
a Rókus utcai Széchenyi István könyves-
boltban, vagy megrendelhető a miskolci 
Bíbor Kiadótól.



2008. augusztus hetedhéthatár 29

Logika- és memóriafejlesztés
Közös dolgok Mi hiányzik?

Torzsok Lajos gyűjteményéből

A szöveg melletti képben felfedezhető egy elrejtett ábra, mégpedig tér-
ben érzékelhető!

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

Tér-kép

A felső kép 5 részlete megjelenik az alsó képen is. Ezt az 5 
részletet kell megtalálni!

Az ábrákat megfigyelve kiderül, hogy mi kerül a kérdőjel 
helyére!

Útkereső

Segítsünk a cicának megtalálni a tejecskét! Vagy az ege-
ret?
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Az Alexandra 
Kiadó könyv-

újdonságai
Jennifer Lee Carrell: 
A Shakespeare-titok

145×215 mm, 432 oldal, ára: 3499 Ft

A Globe épp színpadra 
készül állítani a Hamle-
tet, amikor a rendező és 
Shakespeare-kutató Kate 
Stanley különc mestere 
egy rejtélyes dobozkával 
állít be, amely állítása sze-

rint páratlan felfedezéshez vezet. A sötét 
titkokkal teli múlt megismétli önmagát: a 
Globe leég, és romjai között egy halottra 
bukkannak, akit éppen úgy gyilkoltak meg, 
mint Hamlet atyját… 

Hámori Gábor: 
Budapest madártávlatból

245×235 mm, 208 oldal, ára: 3999 Ft

Vajon a levegőből 
is látszik a földön ér-
zett varázs? Reggeli 
fény, déli, koraesti 
– ugyanaz az épület, 
a tér, s mégis egészen 
más. És a különböző 
városrészek, a hidak, a Duna csillogása, a 
külterületek, a budai hegyek… És az esti 
repülés – maga a csoda! Szavakkal leírha-
tatlan, fotókkal megörökíthetetlen. Hámori 
Gábor légi felvételeivel mégis megkísérli 
visszaadni azt az ezerféle érzést, amit ő 
élhetett át, miközben Budapestet láthat-
ta – madártávlatból.

A kiadó weboldala 
www.alexandra.hu címen található.

*     *     *

Pain of Salvation, To-Mera 
Budapest, A38 Hajó – 2008. június 1.

a svéd Pain Of Salvation rendelkezik azzal a jó szokással, hogy rendszeresen jár 
hazánkba. A tavalyi koncert hangulata kissé morózus volt, ezúttal annál oldottabb lég-
körben játszottak a fiúk.

Előttük még fellépett az angol To-Mera, melynek énekesnője nagy örömömre ma-
gyar: Kiss Juli (művésznevén Juliette), aki a veszprémi Without Face-ben énekelt ko-
rábban, csak azóta Angliába költözött. A zenészek igazán virtuózok, nagy a hangsze-
res tudásuk, de nekem ezen a fellépésen túl görcsösnek tűnt a csapat és szándékoltan 
túlbonyolítottnak a muzsika. Az ének szép és érdekes, de nem igazodik a zenéhez, az 
akcentusos magyar konferálástól pedig azóta is kiráz a hideg.

Ellenpontozásként Pain Of Salvation-ék bemutatták, hogyan kell összetett zenét 
lazán, mindenféle mondvacsináltság nélkül játszani. A két új taggal kiálló zenekar 
egysége tanítanivaló, játékosságuk és önmagukat is kifigurázni tudó képességük pe-
dig igazán szeretnivaló. Miközben – valamennyi lemezüket megidézve – dalról dalra 
komolyabbnál komolyabb témákat feszegettek, olyan hangulatot teremtettek, mintha 
csak épp beengedték volna a közönséget a próbahelyükre.

E lap hasábjain kétszer leírtam már, hogy Daniel Gildenlöw több oktávos hangján 
mindent képes ki- és elénekelni Mindegy, hogy gitárral vagy anélkül, de tökéletes 
frontember. A többiek is fület gyönyörködtetően muzsikáltak és sok vokál- és ének-
dallamot már ők adtak elő. Jelenkorunk egyik igazán előremutató zenekarát bárhol, 
bármikor érdemes megnézni és meghallgatni.

SZIGETVÁRI KRISZTIÁN

Három jogi kiadvány-gyöngyszem
Kitűnően illeszkedett a magyar hivatalos lapkiadás fennállásának 160. évforduló-

jának esemény sorozatába a május végén, a budapesti Károlyi palotában megtartott 
összevont könyvbemutató, amelyet a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó rendezett. 
Ezek mindig jelentős eseményei a jogász társadalomnak. Az ismertetőkön a jogi kép-
zés meghatározó alakjai, a közigazgatás-tudomány jeles személyiségei vesznek részt. 
A könyvek laudációit Lőrincz Lajos akadémikus és Máté Gábor dékán professzorok 
tartották. És nem hiányzott a szép komoly zenei program sem.

Nótári Tamás: A jognak asztalánál…
1111 jogi regula és szentencia latinul és magyarul

A jogi műveltség mindmáig megköveteli a latin regulák és szentenciák használatát 
frappáns rövidséggel fejezhetjük ki az egyébként csak hosszadalmasan körülírható tar-
talmakat. Tekintélyt kölcsönözhetünk véleményünknek, megtakaríthatjuk az indoklás 
olykor feleslegesnek látszó fáradságát.

Két példa: Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed  vim ac potestatem. 
– A törvények ismerete nem azt jelenti, hogy azok szavait tudjuk, hanem hogy értel-
müket és céljukat. Vanae voces populi non sunt audiendae. – A nép üres beszéde nem 
érdemel figyelmet.

Szabó Béla: Honunk státusjogi állása
Szabó Béla 1948-49 reformnemzedékének „elfelejtett magyar közjogásza”, akinek 

főművét a magyar jogtudomány klasszikusai sorozat újabb köteteként adja közre a ki-
adó. E munka azért is figyelemreméltó, mert kirívóan egyedi álláspontot képvisel a két 
vagy több állam közötti jogi kapcsolat, továbbá a szuverenitás kérdésében.

Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog
Az első – 1846-ban napvilágot látott – magyar nyelvű közjogi összegzés szerzője 

egykor Komárom megyei szolgabíró, a szabadságharc idején minisztériumi titkár, a 
kiegyezés után kúriai bíró volt. Pályafutását királyi táblai tanácselnökként fejezte be, 
szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E műve a Magyarország 
polgári alkotmányára és közigazgatási intézményrendszerére vonatkozó szintézis, amely 
a jogtörténet iránt érdeklődő utókor számára azért is becses értékű, mert a hatalommeg-
osztás előestéjén mutatja be a polgári átalakulás előtti monarchia közjogi viszonyait.

SZARVAS ISTVÁN

A Cartaphilus 
Könyvkiadó újdonsága

Robert Gordon: 
Muddy Waters Can’t be Satisfield

150×225 mm, 432 oldal, ára: 4.600,- Ft

„Ötven centes napszámban 
dolgoztam, napkeltétől nap-
nyugtáig. Ez napi tizenöt-ti-
zenhat órát jelentett. Közben 
meg imádtam a gitáromat. 
Éjszakánként gyakoroltam. 
A feketék mulatságokat ren-
deztek, szereztek egy kis piát, 

én pedig muzsikáltam nekik.” a blues nagy-
apjának lenyűgöző és irigylésre méltó élete.
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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: Autó-motor 101.7, Jelige, Zöld jelzés, Fogadó, Zenejubi-

lista, 4-es Retró, Magyar zenék órája, Blúz – női magazin
12.00 MR1 Déli Krónika
12.30 Nótaszó

DÉLUTÁN FM 101.7 MHz
13.00 Dél-után – az MR6 zenés magazinműsora
 Szerkesztők: Varga László, Nagy Gábor, Fábián Mária, Kis Tünde, Zsoldos 

László, Kovács Miklós
17.30 MR1 Esti Krónika
18.00 Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal és oldies-slágerekkel, 

nosztalgia-muzsikával
21.00-tól: Nótaszó
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
 Telefonos játékok
12.00 MR1 Déli Krónika
12.20 Nótaszó
13.00 Jelige – Apróhirdetések „nagy” története után kutakodik Orbán Violetta, Fá-

bián Mária, Erdei Krisztián, Kovács Miklós és Zsoldos László
14.00 Édes Éter – telefonos kívánságműsor
 Szerkesztő: Császár Andrea és Erdei Krisztián
 Telefon: 72/518-318   SMS-vonal: 30/30-30-233
17.30 MR1 Esti Krónika
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 72/518-318
12.00 MR1 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 Heti zenejubilista – könnyűzenei évfordulókról Koszits Attilával
17.30 MR1 Esti Krónika
18.00 Pannon koncerttükör – a Pannon Filharmonikusok Pécs és a Régió Rádió kö-

zös műsora (A sorozat szerkesztője: Kovács Attila)
19.30 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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Augusztusi névnapok

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

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

Kéri János

Ez a Hetedhéthatár 
237. száma

Havi ételajánlat – Sós perec

Hozzávalók: A tésztához: fél kg liszt, 2 dl tej, 4 dkg 
élesztő, 15 dkg zsír vagy margarin, só. A mázhoz: 2 ka-
nál liszt, 1-1 kanál só és víz.

Elkészítése: Az élesztőt langyos tejben pici cukorral 
megfuttatjuk, és a liszttel, a zsiradékkal, a sóval jól össze-
gyúrjuk. A tésztát jól kidolgozzuk, duplájára kelesztjük. 
Ezután tetszés szerint apróbb vagy nagyobb, kisujjnyi vastagságú rudacs-
kákat sodrunk, és pereceket formálunk belőlük. Tepsibe rakva minden 
egyes perecet megkenünk a hidegen elkevert mázzal, és előmelegített, 
forró sütőben mosolygós pirosra sütjük.

KÉRI JÁNOSNÉ (Nagyvenyim)

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

Augusztus 8., 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.
Nagykanizsa: A csend festője – Válogatás Z. Soós István festőművész zsánerfestményeiből. Képzőművészetek Háza (Erzsébet tér 14-15.).  

Megtekinthető: szeptember 15-ig.
Nagykanizsa: Haszmann Júlia Réka kovásznai képzőművész kiállítása a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Megtekinthető augusztus 17-ig.
Nagykanizsa: Nagy utazás – Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életútjáról. Magyar Plakát Ház (Erzsébet tér 14-15.)  

Megtekinthető: augusztus 31-ig.
Debrecen: H. Csongrády Márta néprajzi fotókiállítása. Helyszín: Tímárház – Kézművesek Háza. Megtekinthető: augusztus 29-ig.
Bonyhád: Tarka fotópályázat kiállítása a Művelődési Házban. Megtekinthető: augusztus 29-ig.

Augusztus 9., szombat
Palkonya, Nagyharsány, Kisharsány: Ördögkatlan – összművészeti fesztivál, augusztus 7-10-ig. (www.ordogkatlan.hu)
Zselic: Éjszakai kalandozás a Zselicben – Csillagos Égbolt Rezervátum. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programja. Tel.: 72/518-221, 

www.ddnp.hu
Kaposvár: Falunap – Helyszín: Répáspusztai Közösségi Ház.

Augusztus 10., vasárnap
Pécs: 18 óra – Térzenék a belvárosban – a Magyarszéki Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje a Színház téren

Augusztus 13., szerda
Pécs: 19 óra – Táncházak a Belvárosban – 2008. Bolgár táncház. Színház tér.

Augusztus 14., csütörtök
Balatongyörök: Györöki Nemzeti Napok – augusztus 14-től 20-ig. Helyszín: a móló melletti sétány. Web: www.balatongyorok.hu
Nagykanizsa: 20.30 – A napba költözött lány – rockopera. A Felvidéki Rockszínház előadása a Hevesi Sándor Művelődési Központban

Augusztus 15., péntek
Eger: VI. Bormustra az Egri Piaczon – augusztus 15-től 17-ig. Web: www.egriborut.hu
Fertőd: „Párizs Eszterházán” – Párizsi szimfóniák, augusztus 15-től 17-ig. Web: www.mag.hu
Őriszentpéter: Hétrétország – a szerek és porták fesztiválja, augusztus 15-től 24-ig. Web: www.hetretorszag.hu

Augusztus 16., szombat
Kondoros: VIII. Betyárnapok – augusztus 16-17. (Lásd 20. oldal, Rózsás A. Isabela írása és fotói)
Sárvár: 28. Nemzetközi Folklórnapok – augusztus 16-tól 20-ig. Helyszín: Nádasdy-vár. Web: www.sarvar.hu
Kecskemét: Hírös Hét Fesztivál és Borfesztivál, augusztus 16-tól 24-ig. Web: www.kecskemet.hu

Augusztus 17., vasárnap
Mohács: Nemzetközi Néptánc Fesztivál – augusztus 17-től 20-ig. Web: www.mohacs.hu
Pécs: 18 óra – Térzenék a Belvárosban – 2008. A Pécsváradi Városi Fúvószenekar térzenéje a Színház téren.

Augusztus 18., hétfő
Hortobágy: Hortobágyi Hídi Vásár – augusztus 18-tól 20-ig. Web: www.hortobagy.hu
Mezőtúr: ARTÚR Fesztivál – Mezőtúri Művészeti Napok – Túri Vásár: augusztus 18-tól 24-ig. Web: www.turivasar.hu

Augusztus 19., kedd
Balatongyörök: Világ Magyarjainak Találkozója – augusztus 19-től 24-ig. Web: www.balatongyorok.hu
Pécs: Mediterrán Hangulatok Fesztiválja, augusztus 19-20. Helyszín: Széchenyi tér.

Augusztus 20., szerda
Pécs: Mecseki Kisvasút Napja – web: www.kisvasut.hu
Pécs: 19 óra – Táncházak a Belvárosban – 2008. Moldvai táncház a Színház téren.

Augusztus 22., péntek
Szombathely: Savaria Történelmi Karnevál, augusztus 22-től 24-ig. Web: www.savariakarneval.hu

Augusztus 23., szombat
Zamárdi: Dél-balatoni Amatőr Kettesfogathajtó Verseny. Web: www.zamardi.hu
Eger: XII. Egri Népzenei Gála és Szakmai Találkozó, augusztus 23-24. Web: www.ekmk.eu

Augusztus 24., vasárnap
Pécs: 18 óra – Térzenék a Belvárosban – 2008. A Sásdi Városi Koncert Fúvószenekar térzenéje a Színház téren.

Augusztus 27., szerda
Pécs: 19 óra – Táncházak a Belvárosban – 2008. Balkán táncház a Színház téren.

Augusztus 29., péntek
Nagykanizsa: 5. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál, augusztus 29-től 30-ig. Helyszín: Erzsébet tér.

Augusztus 31., vasárnap
Pécs: 18 óra – Térzenék a Belvárosban – 2008. Az Ércbányász Koncert Fúvószenekar (Pécs) térzenéje a Színház téren.

Szeptember 2., kedd
Pécs: 17 óra – Deme Tamás: 30 nap Norvégiában. A Duna-Dráva Nemzeti Park Klubjának programja a Tettye Oktatási Központban.

Szeptember 6., szombat
Balatonfenyves: Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút Napja. Web: www.kisvasut.hu
Balatongyörök: Györöki Szüret és VI. Halászléfőző-verseny a móló melletti sétányon. Web: www.balatongyorok.hu
Bóly: X. Szüreti Csirkepaprikás-főző Fesztivál.

Szeptember 6., szombat
Mátraballa: Burgonyafesztivál.

Szeptember 19., péntek
Mátraderecske: II. Palóc Párna Fesztivál, szeptember 19-21.

 �. péntek Boglárka
 2. szombat Lehel
 3. vasárnap Hermina
 4. hétfő Domonkos, 
  dominika
 5. kedd Krisztina
 �. szerda Berta, Bettina
 7. csütörtök Ibolya
 8. péntek László
 9. szombat Emőd
10. vasárnap Lőrinc
11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc
12. kedd Klára
13. szerda Ipoly
14. csütörtök Marcell
15. péntek Mária
16. szombat Ábrahám
��. vasárnap Jácint
18. hétfő Ilona
19. kedd Huba
20. szerda Szt. István ünnepe
21. csütörtök Sámuel, Hajnalka
22. péntek Menyhért
23. szombat Bence
2�. vasárnap Bertalan
25. hétfő Lajos, Patrícia
26. kedd Izsó
27. szerda Gáspár
28. csütörtök Ágoston
29. péntek Beatrix
30. szombat Rózsa
31. vasárnap Erika, Bella


