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Mi történt a világban és itthon az elmúlt hetekben?
MOSZKVÁBAN MEGEGYEZÉS HIÁNYÁBAN AZ ÚJ ÉV ELEJÉN ELZÁRTÁK az Ukrajnába földgázt szállító csővezetéket. A Gazprom konszern álláspontja
szerint a jelenlegi, nem egészen 50 dollár helyett 230 dollárt kellene fizetnie Kijevnek ezer köbméterenként, mivel a szovjet korszak kedvezményes árairól áttérnek a
nemzetközi piac szabályai szerinti kereskedésre. Kijevben elutasítják az orosz követelést. A gázárvita mielőbbi rendezésére szólította fel Ukrajnát és Oroszországot
is az Európai Unió külügyi főbiztosa. Javier Solana telefonon vette fel a kapcsolatot az ukrán külügyminiszterrel és az orosz illetékesekkel. Mihail Fradkov orosz
miniszterelnök időközben arra kérte az Uniót, gyakoroljon nyomást Ukrajnára,
követelve az európai gázszállítások biztonságának szavatolását.
20 millió köbméter gáz esett ki a Magyarországnak járó mennyiségből az ukrajnai szállítás akadozása miatt − közölte a magyar gazdasági miniszter. Kóka János Ausztria és a V4-országok energetikai minisztereivel egyeztetett. A gazdasági
miniszter elmondta: egyetértettek abban, hogy közös feladat, hogy több forrásból
biztosítsák az energiaellátást, ám annak módjáról eltérő elképzelések vannak. Hazánk szerint uniós büdzséből kellene fedezni egy adriai vezeték kiépítésének négymilliárd eurós költségét. Itthon, piaci szereplők bevonásával, 150 milliárd forintért
épülhet stratégiai tározó.
AUSZTRIA AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKEKÉNT új lendületet kíván
adni Európának − jelentette ki Wolfgang Schüssel, osztrák kancellár abból az alkalomból, hogy január elsejétől fél éven át vezeti a közösséget. A nagy feladatra
két éve készülnek. A tervek szerint 150, ebből 20 nagy jelentőségű politikai találkozót tartanak. A különböző miniszterek és politikusok tárgyalnak majd az uniós
bővítésről, a volt jugoszláv államok helyzetéről, szomszédság-politikáról, transzatlanti kapcsolatokról és egy latin-amerikai-karib-európai csúcstalálkozó is lesz
májusban. A legfrissebb felmérések szerint az osztrák lakosság nagy része egyébként unió-pesszimista. A következő félévben tehát az is kiderül, hogy az elnökség
többek között az ő hangulatukat is meg tudja-e változtatni.
MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT MAGYARORSZÁG CSÍKSZEREDAI FŐKONZULÁTUSA. Terényi János bukaresti magyar nagykövet hangsúlyozta, hogy a
külképviselet léte további komoly előrelépést jelent Románia és Magyarország,
valamint a román és a magyar nemzet megbékélésének útján. Az ünnepi megnyitón részt vevő román kormánymegbízott az állami intézmények támogatását ígérte. Szabó Béla főkonzul elmondta, hogy egyelőre csak a magyar állampolgárokat
látják el konzuli szolgáltatásokkal, ha azonban tavaszra elkészül az új székház, ott
már teljes körű szolgáltatást biztosítanak majd a körzethez tartozó hét romániai
megye lakóinak is.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője
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Kocsis József

Dallamcsengő
A kisváros sebesebb sodrású utcái
közt nyugtató csöndességű mellékág a
Kert köz, ahol megcsendesedik és elhal
egészen az utcalárma, megáll a lüktetés, és az idő folyása halk fodrozódássá szelídül. Lassú, örvénylő sodrában
egymáshoz koccannak itt a valaha volt
dolgok a mostaniakkal, megkülönböztetni is alig lehet őket, ahogy vetődnekhömpölyödnek együtt, kocódva. Egyik
szélén házak állnak ismerősen, évtizedek változatlanságában, csak a színek
fakultak valamelyest, és a repkényfüggöny lett sűrűbb némelyik előtt. A járda
mellett keskeny gyepsáv húzódik, megtelepülni vágyó virágágyak próbálkoznak erőtlenül; a szemközti kertvégek
kerítéseit befonja vastagon az iszalag és
a borostyán, mintha az idő vastagodott
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volna rá a drótfonatokra. A várostesthez
szervetlen kapcsolódásával zárványként
létezik itt egy megkövesült létállapot; a
zsákutca észrevétlen bejáratát elkerülik
rendre azok a különös események, amelyek kitérésre késztethetnék az idő folydogálását, tagolhatnák múlásának monotóniáját. A napok mintha sokszorosító
gépből perdülnének elő. Az árokparton
egyhuzamban növekszik a papsajt és a
pásztortáska, a nedvesebb közepéből
sűrűbb és sötétebb növényzet ágaskodik
taréjban, amíg el nem fekteti valamen�nyit egy-egy lezúduló zápor. Ilyenkor a
sárhabosan hömpölygő langyos vízben
mezítlábas gyerekek csobognak, partján
füvet tépdesnek a hátsó udvarokban növekvő aprójószágnak a családok öregei,
akik nemrég még ők maguk rohangásztak visongva az áradó vízben, amikor
még mások voltak az árokpart tápláló
füvét szedegető öregek.
Mostanra valamit mégiscsak változott
a világ: eltűnt az árok, a víz a vastag
betonborítás alatti csövekben zubog el
valahová, eltűntek az árokparti gyomok,
el a füvet tépegető csöndes öregasszonyok, fölkerültek a kertvégekkel összeérő dombháti temetőkertbe véglegesen,
ahová addig is följártak gyakran sírokat
gondozni a kerti utak meredekén. Ezen
eltöpreng néha Namma, hogy mikor is
történt mindez, egyszercsak így lett,
egyedül maradt közülük kilencvenvalahány évesen. Azóta aztán így van.
Amióta lebetonozták az utcát, más
változások is történtek. Nammának leg
előbb az tűnt fel, hogy elmaradoznak
az emberek, akik nemrég még csoportokban jöttek temetések idején, beköszöntek, és temetői csokrokkal, koszorúkkal vonultak a kertjén át a temetőig
kitaposott meredek ösvényen, hogy ne
kelljen a fél várost megkerülniök. Apró
szívesség volt ez, semmibe sem kerülő
figyelmesség, köszönet sem járt érte,

csak néhány barátságos szó a házbélieknek. Eleinte jött még néhány jóismerős, csalódottan baktattak visszafelé, egyre többször esett úgy, hogy zárva
találták valamelyik közbeeső kertvégi
kiskaput. Nem maradhat örökkön nyitva, bárki besurranhat, ki tudja, milyen
szándékkal, mondták magyarázatképpen a háziak, ha ott voltak, és kizárták
a kaput alkalmanként, de erre számítani nem lehetett. Namma csodálkozott
ezen, eddig nem surrant be senki sehová, ugyan miért is surranna, gondolta,
és a maga kiskapuit kinyitva hagyta a
kertvég mindkét oldalán, ha mégis arra
járna valaki.
Amióta lebetonozták az utcát, bejárt
a szemetes autó is rendszeresen, és a
nehéz hókotró is befordult nagy havak
idején, ami könnyebbséget jelentett,
ennek örült nagyon. Olykor egy-egy
idegen autó is betévedt véletlenül; egy
ilyen megállt egyszer a háza előtt, két
férfi szállt ki a hátsó ülésről, hogy nem
tudnak-e eladó házat a környéken, és
járt a szemük körbe, mint a becsüsöké a
vásárban. A lányáék voltak éppen nála,
a lánya lerázta gyorsan az idegeneket,
nyugtalanul nézett az elsuhanó gépkocsi
után, és csak annyit mondott: − Ilyeneket ne engedj be, anyám, ha egyedül
vagy. És alá ne írt semmiféle papírt.
Nem értette, mitől kellene félnie, csak
rábólintott. A lánya gyanakvó, azt sem
szereti, hogy néha idegen lányok jönnek
ruhát varratni – ebben a korban, büszke erre nagyon –, és amíg az egyikről
mértéket vesz, a többiek járnak-kelnek
a lakásban, viháncolnak. Mi történhetne, gondolta, legfeljebb elemelnek valami jelentéktelen holmit, mit találhatnak
nála. Egy volt, igaz, akivel megjárta, de
nem közülük való, egyedül járt a próbákra, a férje megvárta mindig a kocsiban a ház előtt; amikor kész lett a mun(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
kával, azzal ment ki, hogy rögtön hozza
a pénzt, kint van az uránál a kocsiban.
Azóta is hozza. Várhatja. Ilyen régebben nem volt. Ismerősök keresték fel,
később azok gyerekei, némelyiknek már
az unokája. Mostanában egyre több az
idegen arc erre. Amióta lebetonozták az
utat. Nemrég is megállt egy kisteherautó, két nagydarab férfi érdeklődött, vane öreg bútor a háznál, jó áron megvennék. Hiába tiltakozott, csak nyomultak
befelé, elsodorták az útból, nézegették
a szekrényeket, az egyiknél megálltak,
a legöregebbnél. Ötvenezer, mondta az
egyik, és mintha nem is hallották volna,
hogy nem eladó, a kezébe erőltették a
pénzt. A lányát hívta telefonon, mit tegyen. A lánya érezte a hangján, hogy
bajban van, azonnal indul, várják meg,
mondta, de mikor hallották, hatvan perc
legalább, annyi idejük nincs, mondták.
A lánya tanácsára rájuk hagyta a dolgot,
és amikor elmentek a szekrénnyel, csak
nézte az üres helyét, sajnálta nagyon,
még az öreganyjától maradt rá, száz
éves volt legalább. Akár a pénzt is elvihették volna, gondolta. Mint ahogy az a
napokban meg is esett vele, fényes nappal, mondogatta hitetlenkedve a szomszédoknak, nem érti, hogy történhetett.
Talán elszundított ebéd után egy kicsit a
tévé előtt, ahol a lábát fölrakva pihenni
szokott egy félórácskát, néha többet is;
ilyenkor fölébredve sosem tudja, aznap
van-e vagy másnap reggel, szétalussza
az időérzékét, nehezen talál támasztékot a környezetében, hogy visszataláljon az összekuszálódott jelenidőbe,
tétován rakja össze a megvilágosodó
részeket, hogy kikerekedjék belőle valami elfogadható egész. Ebben a még

csak félig-meddig valóságos világban
érte a felismerés: meglopták, kirabolták,
az erszénye kifordítva, üresen tátong a
belső szobában, mellette vizelettel teli
kólásüveg, beleszagolt, pedig hát tudhatta volna, széklettel összerondított ruhadarabokkal volt körülrakva… Fényes
nappal, ismételgette, és rémülten gondolt
arra, mi lett volna, ha fölébred a zajra,
valami elmeháborodott lehet, odacsinál,
épeszű ember ilyent nem tesz. Alighanem igaza van mégis a lányának, be kell
zárkóznia ezután, ha otthon van is, másként el nem kerülheti a bajt, rémisztően
megszaporodtak a felzaklató események
az utóbbi időben, miket hallani…
Namma most is a bezárt ajtó mögött
áll, és annak egyik ablakkockáján át
kémlel kifelé. Barázdált törzsű körtefa
néz vissza rá ismerősen, gyérülő lombú
ágai közé beszövődik a közeli fenyő ágvégeinek kölcsön-zöldje. Túlnőtte már
az öreg körtét, elcsodálkozik ezen, és
arra gondol, milyen kicsike volt pedig
mellette nemrég. Nemrég? Mikor is?
Évekre nem tudja kiszámolni hirtelen,
csak a legnagyobb fiúunokájának a születéséhez tudja hozzámérni: csaknem
félszáz év, döbben belé. Azóta nemcsak
a fenyőcsúcs került beláthatatlan távolságra tőle, mintha minden más is egyre
messzebb volna, mintha ő kerülne egyre
messzebbre mindentől. Úgy érzi magát
a belülről kulcsra zárt lakásban, mintha
kirekesztődött volna a világból, amivel
csak egy csengő köti össze. Az unokája szerelte fel az imént, még a fülében
cseng az új csengő hangja, különös hang
ez, nem csengőberregés, nem is a mobiltelefonok géphangú zenebonája, leginkább a pályaudvarok figyelemfelhívó
hangjelzéséhez hasonlít erőszakosságá-

val. Nem is tudja, mikor utazott utoljára
vonaton, nem emlékszik rá, csak erre a
hangra emlékszik, meg a sok emberre,
ahogyan tódultak a kijárat felé.
Homlokát az ablaküveghez támasztja, mintha vonatablakból nézne kifelé.
Elképzeli, milyen volna, lehunyt szemmel újra hallja az új csengő pályaudvarhangját, felidéződik benne az ismert
kép: emberek mennek lassú, türelmes
mozdulással, egyfele tartanak, különös,
hogy legtöbbnek virág van a kezében,
nagyfejű krizantémok, fenyőgallyas
csokrok, koszorúk, mintha nem is pályaudvar volna; dehogy is pályaudvar,
a temetőbe igyekszik ez a sok ember, a
kerti úton: öregasszonyok, kicsik és vékony csontúak, a feketerigókhoz hasonlatosak, ahogy végigtipegnek a keskeny
betonjárdán, ami olyan éppen, mintha
lassú futású mozgólépcső szalagja volna egy hosszú és huzatos lépcsőházban,
amelynek csak rá kell állni az elejére,
hogy fölvigye az érkezőket a magasba.
Látni a kert meredekét, legfelül lelép
róla a soron következő, és lefordul balra
a temető felé vezető gyalogúton. Egymástól egyenlő térközökben helyezkednek el a hangtalanul suhanó szalagon,
fenyőillatú szél kíséri őket, meg-meglebbenti a főkötőjüket, temetővirágok
kesernyés szaga marad utánuk, a krizantémok fehér és sárga fényű lámpásai
sokáig világítanak a kezükben.
Aztán úgy érzi, mégiscsak vonat ez,
érzi a szerelvény rándulását, megkapaszkodik, de nem tud eligazodni azon,
hogy valóban elindult-e a vonat, vagy
csak a kinti mozgás csapja be az érzékeit, mint ahogy ez akkoriban is gyakran megtörtént vele, amikor még sokat
utazott vonaton.
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Komlós Attila

Írország – 1.
A Hetedhéthatár hasábjain az elkövetkező hónapokban új tájakra látogatunk.
Cél a smaragdsziget, a titokzatos kelta
világ, a millió birka, az élő népzene, a
világhíres írók, a csodálatos zöld vidék,
történelmi várak, a hurling, a pubok és
a Guinness hazája: Írország.
Az Európa nyugati szélén fekvő, közel 85 ezer négyzetkilométer nagyságú
Ír-szigeten két ország: az Ír Köztársaság, valamint az Egyesült Királyság részét képező Észak-Írország helyezkedik
el. A politikai széttagoltság ellenére mi
a sziget egészét be fogjuk járni, egységes egészként kezelve a területet. A szigeten összesen 5,6 millió ember él, 3,9
millióan a köztársaságban, 1,7 millióan
Észak-Írországban.
Írország nevének hallatán mindenkinek eszébe jut a gazdag kelta örökség. A
több ezer éves, sok babonás elemet tartalmazó népi örökség máig fennmaradt
– a mesékben a bátor harcosok hőstettei
mellett tündérek, koboldok, szellemek
történeteit olvashatjuk. A kelta örökség
egyik legfontosabb eleme a napjainkban
is használt gael nyelv. Az ország történelmének korai szakaszát a kelta mítoszok homálya fedi. A kelta törzsek 432
után, Szent Patrik érkezését követően
felvették a kereszténységet; hatalmas
kolostorok épültek, ahol a tudományokat és a művészeteket magas szinten
művelték. Az „aranykor” a viking hódításig tartott. A vikingek a sziget kis
részét foglalták el, ellentétben az angolokkal, akik 1169-ben az egész szigetet
uralmuk alá hajtották. 1532-ben, miután VIII. Henrik szakított a katolikus
egyházzal, a sziget az ír katolikusok és
az angol protestánsok csataterévé vált.
A csatározásoknak 1690-ben, Orániai
Vilmos II. Jakab felett aratott győzelme vetett véget, az írek számára ekkor
kezdődött az évszázadokon át tartó nyomorúságos időszak, melyben az íreket
a legalapvetőbb jogaiktól is megfosztották. Az ír történelem legszomorúbb
időszaka az 1850-es évek közepén volt,
amikor a brit kizsákmányolás következtében fellépő nagy éhínség miatt több

mint kétmillió ember volt
kénytelen nyomorúságos
körülmények között elhagyni hazáját. A függetlenségi törekvések egyre
erősödtek, mígnem 1920ban a sziget kettéosztásával, a déli részen megalakult az Ír Szabadállam,
mely 1937-ben nyerte el
a függetlenségét; ÉszakÍrország pedig az Egyesült Királyság része lett.
Ezt követően gyakran vált Észak-Írország a lojalista és a köztársaságpárti
csoportok összecsapásainak színterévé.
A béke-megállapodások ellenére (1998,
2005) a harcok újra és újra kitörnek a
két csoport között. Ennek okát nem
egyszerű nekünk, kívülállóknak megérteni. Mondhatnánk felelőtlenül, hogy
az egész sziget az EU tagja, nincsenek
határok, akkor meg minek harcolnak?
Egyrészt eltérések vannak a két ország
életkörülményei között, az esetleges
egységesítés után lennének, akiknek
javulnának, másoknak viszont rosszabbodnának az életkörülményei. Nem lehet egyértelműen állást foglalni, mert
a nemzeti érdekek, és a jólét kérdése
nem minden: szinte minden családban
vannak áldozatai az évtizedeken át fellángoló összecsapásoknak – ezen pedig
nem lehet egyszerűen továbblépni!
Az ország talán legnagyobb vonzereje a táj: a nyugati sziklás tengerpart, a
zöld legelők, a hangával borított hegyvidékek, a lápos, tőzeges területek.
Mindemellett szintén jelentős vonzerőt
képvisel az ír zene, valamint a pubok és
az ír sörök.
Mindannyiunk számára közismert a
Chieftains, a Dubliners, a U2, Enya,
Mary Black, Sinéad O’Connor, a Cranberries, vagy a Corrs zenéje. A vidék
hangulatát talán legjobban az ír népzene adja vissza; a ma is legnépszerűbb
dallamok több száz éves táncokból
származnak. Ma ezeket egyrészt fesztiválokon, másrészt a pubokban lehet
hallani. A pub Írországban szinte ön-

Achill-sziget, az Atlanti-óceán

álló intézmény. A magyar „kocsma”
kifejezést gyorsan felejtsük el, ugyanis
egy ír pubba elsősorban beszélgetni, zenét hallgatni járnak az emberek, kortól,
nemtől függetlenül. Részeg embereket
a pubokban nem lehet látni. A hangulat
teljesen otthonos, és mivel Írországban
minden nyilvános helyen tilos a dohányzás, füstmentes környezetben élvezhetjük a társaságot, és a jó ír söröket.
A pubok mellett az írek másik szenvedélye a sport, azon belül is a lóverseny,
valamint a hurling.
Az ír irodalmat tekinthetjük NyugatEurópa legősibb népnyelvi irodalmának. A kelta mondákat az első évezredben írták le először, itt kerül említésre
elsőként többek között Cúchulainn legendája. A gael irodalom az angol uralom időszakában olvasók híján kihalt,
újjáélesztésére a 20. században történtek kísérletek. Az angol nyelvű ír irodalom nagyjai voltak Jonathan Swift,
Oscar Wilde, és az írországi születésű
James Joyce, W. B. Yeats, J. B. Shaw
és Samuel Beckett.
A sorozat következő részeiben Dublintól Dublinig egy nagy kört leírva
majdnem teljes egészében bebarangoljuk az ír szigetet. Megismerjük a smaragdzöld tájat, képzeletben megmás�szuk a fantasztikus tengerparti sziklákat, ellátogatunk titokzatos középkori
építményekbe és betekintünk azok történetébe is, de persze útközben a pubokat sem fogjuk elkerülni.
(A szerző felvétele)
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Dr. Vargha Dezső

Tanulmány
Cece múltjából

Dr. Kecskés Lajos ny. egyetemi docens
már régóta foglalkozik helytörténeti kutatásokkal, több levéltárat keresett már föl,
évek óta folytatott szorgalmas munkájának
eredménye az a magánkiadásban megjelentetett kiadvány, amely egy nagymúltú
Fejér megyei nagyközség, Cece történetét
dolgozza föl a XVIII.-XIX. században. Dr.
Kecskés Lajos régóta Pécsett él családjával,
személyes indítékok vezérelték akkor, amikor Cecét választotta, mivel onnan származik, ősei bizonyítottan 1634 óta ott éltek.
A Cece önkormányzata által is támogatott munka a
nevezetes családok története
szempontjából
dolgozza föl a
település történetét a jelzett
korszakban, az
elején ismertetve az előző korok történéseit.
Gerincét a IV.VI. fejezetben
tárgyalt családok története képezi. A szorgalmasan szívós, sok évi kutatómunkával
kibocsátott munka szerteágazó, sokrétű
adatbázisa példaértékű más települések
helytörténetének kutatásához, tehát nemcsak az ottaniakat érdekelheti. A nagyközségben 1903-ban állított Erzsébet királynéemlékművel a címlapján megjelent helytörténeti tanulmány folytatása a 2002-ben
napvilágot látott, Cece 1818-as földkönyvét tartalmazó, földolgozó összegzésnek.
Mindkét kiadvány segíti tehát a szűkebbtágabb régió történetének eddig föl nem tárt
fejezetei megértését, gazdagítván a helyismereti kiadványok értékes sorozatát.
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Rónaky Edit

Játékos keser

Wessely Gábor új kötetét olvasva…
Régóta kedvelt olvasmányom mindenféle
töredék, „hordalék”, szösszenet. Nemcsak
azért, mert a mai felgyorsult élet nem kedvez a trilógiáknak. Emlékszem: diákkoromban – a Háború és béke olvasásakor is
– a zsebemben hordtam a buszon aforizmagyűjteményeket, írók napló-feljegyzéseit,
mert mindig érdekeltek a szemlélődő, gondolkodó emberek észrevételei, benyomásai,
megállapításai a világról.
Most is ilyen kötettel járkálok – sokad
szor elolvasva a benne lévő különböző
hosszúságú szövegeket: egyedi szavakat,
szókapcsolatokat, egy-, két-, három- és
több soros verseket, „prózamorzsákat”,
bekezdéseket. Wessely Gábor kilencedik
kötetét tartom a kezemben. A szerző játszik a színekkel és a szavakkal. Zsengéit
zöld kötetben tette közzé, „Szomorkása”
című versgyűjteményének borítója szürke
színű volt. Ez a legújabb füzet: a Sor(s)ok
– ezüstszürke. Tán mert életünk ezüst fényű reményeit elszürkítik hétköznapjaink?
Vagy a szürke hétköznapok ködfátylain átcsillan a remény ezüstje? A cím is kíváncsivá tesz minket: vajon milyen sorokat
mondat az íróval sorsa?
Tollára kerül egyéni életének megan�nyi problémája a megélhetési gondoktól a
szenvedések feneketlen bugyráig; kiábrándultsága és elkeseredettsége a társadalmi
bajok, a morál romlása miatt: A becstelenség lassacskán kezd ugyanolyan alapvető
életfunkcióvá válni, mint a táplálkozás vagy
a lélegzés. Természetes dolog, hogy valaki
bemószerolja a kollégáit, átveri a barátait,
megcsalja a házastársát. Létfeltétel. Aki
nem teszi, megvetik, kirekesztik, elveszejtik.
Kipellengérezi kisebb fajsúlyú gyarlóságainkat is: pletykásságunkat, felületességünket, kapkodós nyughatatlanságunkat.
Nem akar beletörődni az új módiba: Próbálnál kitörni? / Próbálj meg betörni! Keresi a kilábalást, az értékmegőrzés lehetőségét: Rohanásra, rombolásra / késztetnek
a hétköznapok. / Pedig én egy lassan érő,

/ értékféltő ember vagyok. Istent is keresi,
szeretne hinni, de lázadozik a nehéz próbatételek, szenvedések miatt. Ám hiába cipeli
a címlapképen látható baltát, nem tud olyan
cölöpöket leverni, amelyek biztos fogódzót
jelenthetnének: Nem merek senkibe kapaszkodni, mert úgy van megszerkesztve a világ,
hogy bárkit bármikor elveszíthetek.
Wessely Gábor témái, érzései, gondolatai olyan sokfélék, mint ellentmondásokból
összetevődő személyiségünk, életünk. Minden lényeges és érdekes dologra rávillan
a szeme. És bravúros stílusmegoldásaival
úgy tud katartikus élményt adni, hogy szövege sosem válik patetikussá, szentimentálissá. Inkább szellemesen él az irónia, önirónia eszközével. Humora ellenpontozza
keserű világszemléletét. Találó aforizmái,
velős mondásai, frappáns szójátékai sohasem öncélúak és nem is erőltetettek; igazi
szellemi felüdülést adnak:
Páratlan ajánlat
Elvált nő, három gyerekkel.
Kinek kell?
Író-olvasó találkozó
íróasztal
olvasólámpa
Élet
Tézis.
Antitézis.
Protézis.
E villanások is – akár a teljesebb művek
– egyszerre vallanak az életet sokszínűségében és mélységében ismerő, érzékeny
lírikusról és a nyelvet teljes hajlékonyságában használó, biztos tollú íróról.
Ezeknek az ezredfordulós irományoknak hangulatához jól illeszkednek Török
Levente grafikái – példázva a kötet egyik
röpke bölcseletkéjét:
A tudós méri, a művész érzi a végtelent.
(Egyszínű füzetek 9. 2005)

2005. december elején megjelent
a Pécs-Belvárosi Református Gyülekezet kórusának
első lemeze, melyen a kórus egyházi műveket ad elő.
A CD hozzáférhető
a Pécs-Belvárosi Református Gyülekezet Hivatalában
(7623 Pécs, Szabadság u. 35).
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Tóth Pál

Régi-új
Karácsony

Az az idő, amikor végtelenül szétterült szívemben a Karácsony,
régen volt nagyon. Akkor hittanra jártam a Székesegyház altemplomába, és misékre, melyeken oly�����������������������������
’ szép volt elhinni mindent.
Édesanyám mély hittel ültette belém Isten szeretetét, és a kis
Jézus születését ünnepeltük nővéreimmel, amikor a csengettyű
hangja − melyet (később megtudtuk) Édesapánk idézett elő −
behívott bennünket abba a szobába, ahol a nehéz fenyőillatban
gyertyák lángjának imbolygása és csillagszórók pattogó tánca
tükröződött csillogó szemünkben.
Rég volt ez nagyon. Új évek jöttek, és testvéreimmel, s immár családjaikkal a Karácsonyt csak addig ünnepeltük együtt,
míg Édesanyánk élt… De akkor is már csak úgy, mint rohanó
életünk egyik kötelező pillanatát a sok közül. Hitem megfakult,
ha ugyan el nem illant véglegesen. A Karácsony eljött ugyan rend
re, de csak mint
�������������������������������������������������
egy a mindennapok sablonos feladatai közül:
enni-, innivaló, ajándékok… És mi a csuda legyen az ajándék?
És úgysem fog örömet szerezni… És nehogy valakiről elfelejtkezzünk! Mindezt persze úgy, hogy gyakran még Szenteste
napján is dolgozni kellett… Bár próbáltuk gyermekeink számára megóvni szentségét, megőrizni titkát, és emelkedett lélekkel
énekelni a „Mennyből az angyal”-t − hosszú évek, évtizedek óta
csak nyűg volt a Karácsony…
És nemrég ismét megfogott! Tán egy hét még Karácsonyig.
A téli este kristálytiszta, szikrázó, és bőven volt időm, hogy elérjem falusi, hazavivő buszomat. Átvágtam hát a városon. A
Székesegyház előtt letérni készültem a buszpályaudvarhoz vivő
rövidebb útra, amikor szinte égből hangzó, zsolozsmás ének kúszott borzongatóan fülembe… A téren senki, s az ének ömlik,
ömlik, körülfoly és megbénít. A sötétedő estben mintha nyílnacsukódna a dóm ajtaja. Hát onnan? Még vagy fél órám biztosan
van, hát megindulok a templom mélységes, hívogató torka felé.
A kétembernyi kapu hangtalanul nyílik, s én csendesen lépek el
az első oszlop mögé. Ott énekelnek az oltár előtt csillogó arcú
emberek. Olyan csengőn és üdén, olyan tisztán és magasztosan,
hogy én csak zuhanok, zuhanok vagy negyven évet másodpercek
alatt, és szívemben újra alakot ölt, megfogható és körbejárható
megint a Karácsony… Pontosan, mint valaha, amikor csillogó,
kemény, fagyos estén Édesanyám, vagy tán mindig görnyedt
hátú, öt gyermeket azon cipelő Nagyanyám a Barátok templomában megmutatta nekem a Betlehemet.
A csodát felfogni nem tudom, hagyom hát, hogy lebegtessen…
Jó így, kissé gyermekké nyílva megint. Aztán órámra nézek:
indulnom kell, mert buszom majd csak három óra múltán lenne újra. Könyörtelen valóság. De lelkem még forrásvíz-tiszta,
amikor csendes surranással csukom be halkan magam mögött
a dóm nehéz, Rétfalvi barátom ihletett rézveretei által súlyosbított ajtaját.
Megfordulok, és újra zuhannom kell: gyorsabban, mint előbb,
keserűen és fájdalmasan nagyon. Vissza a mába: a déli égbolt
sötétlő egét pimaszul szabdalja kelet-nyugati metronóm-könyörtelenséggel imbolyogva az egyik városi szolárium Istent ingerlő,
kihívó és – igen – fitymáló fénycsóvája…
Hol vagy most, kis Jézus? Hogyan válhatott trónfosztóvá az
embertelen, rideg, könyörtelen, torz- és gúnyvigyorú pénz? Hol
vagy te üde, tiszta, fenyőillatú, Istent s egymást szeretni engedő Régi Karácsony?
Porladsz már, mint Édesanyám…



L. Csépányi Katalin

Egy klasszikus újságíró
Motesiky Árpád 65 éves

Az újságírókról mindenkiben él egy kép: szemtelenek, tolakodók, nyüzsgők, rámenősek… ritkább a szimpatikus benyomás.
És még ritkább az a régi fajta újságírókép, amelyik Motesiky
Árpád barátunkról több éves ismeretségünk során összeállt bennem. Személye visszavisz minket a múltba: ő ráér leülni, beszélgetni, asztalnál eszemiszom közben megismerni
a riportalanyt; utánanéz
mindennek, alaposan ismeri a Felvidéket, az ott élőket
és az elődöket. Itt maradt
a múltból, hozzávetőleg a
XIX. századból, hála az égnek…
Nemcsak Szlovákiában Motesiky Árpád a pécsi Székesegyház előtt
ismert alkotó, hanem itthon
is, hiszen vadászíróként már
sok kötete megjelent Magyarországon, továbbá írásait rendszeresen közlik a vadászati szaklapok, és 1999 őszétől a Hetedhéthatárnak is állandó szerzője.
Hat-hét éve Pécsen járt, másfél napos volt az itt tartózkodása. A második napon kora délelőtt találkoztunk. Komótosan fogyasztotta a reggelijét, beszélgettünk, majd mondta,
hogy az autómmal vigyem el Czvalinga Pistához – az azóta
elhunyt ismert urológushoz, vadászíróhoz –, mert vele is feltétlenül szeretne találkozni, aztán siet, mert Verebélyen búcsú lesz másnap, és az egész család összejön, feltétlenül ott
kell lennie neki is. Czvalinga Pista nagy szeretettel fogadott
minket, majd beszélgetés közben szóba került, hogy melyik
vonattal utazik Pestre Árpád. Ő állította, hogy a féltizenkettessel, azzal ment legutóbb is. Czvalinga doktor és én kissé
gyanakvóan kérdeztük, hogy van tényleg ilyenkor vonat? Aztán felhívtuk az állomást, ahol közölték, hogy nincs ilyen a
menetrendben. Kiderült, csak délután lesz legközelebb pesti
vonat, amivel már nem érné el a nyitrai buszt. Persze Árpádtól közben megtudtuk azt is, hogy az a bizonyos legutóbb kb.
tíz éve volt… Mit tehettem volna mást, mint felvittem Pestre
autóval, egyenesen a nyitrai buszhoz. Árpáddal mindez olyan
természetesen történt, mintha csak szekérre ültünk volna, és
irány a nagyvilág.
Ugyanilyen természetességgel ugrott be – még tanítókorában
– a kémiatanár helyett, és évtizedek múltán is nevetve mesélte,
hogy a gyerekek mennyire élvezték az általa tartott kémiaórákat,
mert mindig valami felrobbant, hiszen csak öntözte a különböző
szereket össze-vissza…
Léván pár éve járt a Hetedhéthatár néhány szerzője, az ottani
Reviczky Társaság meghívására. Az Árpáddal töltött napok emlékezetesek maradtak: mindenhol jól megsétáltatott bennünket,
közben legyintve, hogy a cél itt van a közelben. Persze vadászemberként neki nem számított semmilyen távolság…
Motesiky Árpádot 65. születésnapján, január 1-jén, mi mással
köszönthetném szerzőtársaink nevében, mint ezekkel az anekdotákkal. Hiszen ő maga is állandóan anekdotázik, bárkiről is
írjon… Kedves Árpád! Írj még sok-sok történetet a Hetedhéthatárnak, hogy általad még jobban megismerjük a Felvidék múltját és jelenét. Ehhez a munkához kívánunk neked jó egészséget
és sok erőt!
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Günter Kramarcsik: Akt

Tiroli fotósok
képei
Helene Kramarcsik: Ildiko

Josef Palfrader: Építőmunkás

Josef Palfrader: Francesco

A hagyományos fényképezés az 1830-as években
alakult ki. Az emberiség nagy vágya volt mindig
a pillanat megörökítése, ez vált valóra azokban az
időkben. Gép, film, vegyszerek, fotópapírok és még
számtalan kellék kellett a régi fotográfiák elkészítéséhez. Az utóbbi időkben egyre többet hallunk egy
új típusú fényképezésről, a digitális képalkotásról.
Az 1983-ban kiadott Új Fotólexikon még említést
sem tesz erről, ma már pedig ez egy természetes fogalom. Sokan már a hagyományos fényképezés haláláról beszélnek. 1839-ben Paul Delaroche portéfestő
a fényképezésről tartott előadásában mondta: „Mától
a festészet halott.” Ahogy a festészet nem halt meg,
valószínűleg a hagyományos fotografálás is megmarad a digitális fényképezés mellett. A digitális szó jelentései: számjegyet használó, állandó, másolható. A
felhasználható számítógépes programok segítségével
a fotográfus képes olyan képek létrehozására, amilyeneket elképzel. Szabadjára engedheti
az alkotó fantáziáját, gondolatait, ötleteit. A digitális alkotók experimentális
(kísérleti) képekkel lephetik meg a nézőket, az itt látható fotográfiák is erről
tanúskodnak.
TÁM LÁSZLÓ
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Josef Palfrader: Ugrás

Günger Kramarcsik: Erdőszellem

Helene Kramarcsik: Kísérteterdő

Josef Palfrader: Lakatos

Josef Palfrader: Ducati
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Videcz Ferenc

Pyrrhusi győzelem – 3.
A két barát kissé távolabb lépegetett, hogy
ne zavarják egymást a telefonálásban. Az
öreg fejcsóválva, gondolataiba mélyedve
maradt a helyén.
– Lám, lám, milyen problémát okoztam
ezeknek a derék embereknek! Jól elbaltáztam
a vasárnapjukat, akár pihenésre, akár munkára szánták…
Pisti hamar visszatért.
– A szomszédoknál minden rendben van.
Arra kértek, szóljunk nekik, ha megtaláltuk
a vadat, hogy későbbi félreértések elkerülése
végett be tudják azonosítani a helyet, no meg
hogy gratulálhassanak.
– De szép is lenne! – szakadt ki a sóhaj az
érdekeltből. Aztán magában még tovább pergette a gondolatot: – De a tapasztaltak alapján
nem sok esélyünk maradt…
Ki nem mondott szavait Zoli is megerősítette:
– A barátom nem tud jönni. Beremenden
van, egész napos, szerződéses hajtóvadászaton. Megadta még két másik vérebvezető
kollégája számát, őket is felhívtam, de egyik
Somogy megyében van, szintén szerződéses
szolgálatban, a másik saját társasága vadászatát irányítja.
Tanácstalanul, tehetetlenül néztek egymásra. Pisti próbálta tartani bennük a lelket:
– Most, hogy megvan az engedély, átmehetünk a túloldalra is, ott is alaposan körülnézhetünk…
Zoli kedvetlenül válaszolt:
– Rendben van, végül is ráérünk, de túl sok
eredményre nem számíthatunk. Vércsapa és
kutya nélkül ebben a hathektáros rezulában
csak tű után matatunk a kazalban.
Éppen mondandója végeztével megszólalt
a telefonja. A bejelentkezést követően komor
arca hirtelen derűssé vált:
– Jó, nagyszerű! Kösz! Várjuk a hívást!
Két érdeklődve figyelő társához fordult:
– A lányod volt, Feri bátyám! Felhívta a
másik druszámat Hosszúhetényben. Ő vállalta a keresést, de pillanatnyilag vendégekkel
van kinn a területükön. Amint kizsigereli a
lőtt vadat és beszállítja a vadászházba a szerencsés lövővel egyetemben, máris indul.
Előtte idecsörög, hogy menjünk ki elébe a
Húsipari Kombináthoz. Addig még van legalább két óránk. Különben neki is az a véleménye, hogy a disznónk már tegnap este kimúlt, nem jutott messzire. Rutinmunka lesz
a kutyája számára.
Egycsapásra visszaköltözött beléjük az
optimizmus. Olyannyira, hogy Pisti remek
ötlettel állt elő:
– Alaposan összefagytunk, meg is éheztünk. Menjünk be Mocsoládra, ott vasárnap
is nyitva van a bolt. Veszünk valami harapnivalót, a szomszédos presszóban hörpintünk rá

valamit, aztán ha jelentkezik a kolléga, kitrabagolunk a fogadására!
Az öreg Trabant – nem kevés árkon-bokron való döcögés után – megállt az említett
község élelmiszer-üzlete előtt. A három barát
friss kenyérrel, felvágottal, császárszalonnával, csípős zöldpaprikával megpakolva ment
át a presszóba, ahol a vendéglős fiatalember
szíves szóval fogadta őket. Még lila hagymával is bővítette az ételválasztékot, aztán kihozta a kért italokat. Előzőleg közölte, hogy
ha a kedves vendégek valami forrót szeretnének, választhatnak csokoládé és harminckét
fajta tea között. Mindez egybevetve a bolt vasárnapi nyitvatartásával és kínálatával, igazi
világvárosi színvonalnak felel meg.
Jóllakottan, kényelmesen üldögélve, feledve a hajnali kudarcot és az utána következett
vacogást, az ember világnézete jelentős mértékben megváltozik. A tökéletes optimizmus
kibontakozását mégis korlátozta az egyre inkább elhúzódó várakozás bizonytalansága.
Zoli többször próbált telefonálni, de a vonal
másik vége süket maradt. Végül jelentkezett
a hívott. Sajnálattal tudatta, hogy másik külföldi vendégük hajnalban szarvast sebzett,
azt kell megkeresnie, így korábbi ígéretét
nem teljesítheti.
A presszó asztalánál ülőkre jeges zuhanyként szakadt a kedvezőtlen fordulat. A két
segítőtárs az idős vadászra tekintett, aki nem
kis vívódás után kimondta a szentenciát:
– Fel kell adnunk a mérkőzést. Kutya nélkül
a jelenlegi helyzetben bénák vagyunk. Bocsánatot kell kérnem a ribillióért, amit okoztam.
Köszönöm, hogy segítettetek.
Éppen kiléptek az utcára, amikor ismét jelzett Zoli mobilja. Beszélgetés közben gazdája
arca mosolyra kerekedett:
– Feri bátyám, ismét a lányod volt. Egle
Zoli telefonált Beremendről. Sajnálja, hogy
éppen neked nem tud segíteni. De mint mondta, kutyája kiválóan keres akár negyvennyolc
órás csapán is. Holnap reggel szívesen kijön
a helyszínre.
– Nagyon rendes ez a fiatalember, igazi barát és úriember. De én nem tudok elkéretőzni
a munkahelyemről. Tudjátok, nekünk évközben nem jár szabadság. Különben is, ha a vad
valóban kimúlt tegnap, akkor már ma is az
ördögé: befülledt. Holnapra pedig akkor is
használhatatlanná válik, ha jelenleg még él.
Amennyiben pedig holnapra sem költözik át
az örök vadászmezőkre, jó esélye van, hogy
kiheverje a sebzést.
Pisti felkapta fejét:
– Lehet, hogy igazad van, de a felkínált lehetőséget nem szabad visszautasítani. Én el
tudom kalauzolni a hivatásos vadász barátodat. Legalább a trófea ne legyen a rókák martaléka. Búgás idején a kanokat többnyire nem
veszik át a hűtőházban, mert azt mondják,

valamennyi beszállított vad átveszi a szagot.
Az embereknek kiosztani meg végképp nem
lehet az ilyen portékát.
– Rendes vagy, hogy vigasztalsz… – próbálta lehűteni az újfent ébredező reményeket
az érintett, de Zoli közbevágott:
– Pistinek igaza van, nem szabad feladnunk! Holnap én is itt leszek. A közelben dolgozom, egy-két órára át tudok ugrani.
A délelőtti falatozás ellenére odahaza mindhármuknak jólesett a vasárnapi ebéd. Családi
körben kissé halványultak is az elmúlt napok
eseményei, csak a legidősebb vadász éjszakája volt – az előzőhöz hasonlóan – nyugtalan.
Másnap munkahelyén – szokása és elvei ellenére – bekapcsolva hagyta telefonját. A várt
hívás tíz óra tájban érkezett. A vonal másik
végén leánya jelentkezett:
– Sajnos, apa, nem járt sikerrel a keresés.
Zoli két kutyát is vitt ki, de nem tudták felvenni a nyomot. Tanácstalanul bóklásztak,
ami annak a jele, hogy könnyebben sebezted
meg a vén Sobrit. Valószínűleg gerinctüskén
lőtted, amit rövid időn belül kihever. Már
másnap legalább nyolc-tíz kilométerrel odébb
ütötte fel tanyáját, és egy darabig elkerüli kellemetlen emlékei helyszínét.
Bár nem táplált vérmes reményeket, tudatának legmélyebb zugában bizakodott a sikerben. Most feketén-fehéren bebizonyosodott
az ellenkezője. De valóban bebizonyosodott?
Több évtizedes vadászmúltja során akadt néhány gerinctüskén talált vadja, de azok valahogyan másként viselkedtek. Egy pillanatra
hallotta a botladozó, csigalassúsággal botorkáló súlyos test lépéseit. Valami nem tökéletes a képben. A találattól a vérebes keresésig
eltelt időszakban több tucatnyi vaddisznó
kavaroghatott a szóban forgó területen, de
a tapasztalt szakembernek hinni, a jó kutyában pedig bízni kell. Ezek hiányában nincs
remény, nem formálódik illúzió.
Már néhány éve belépett abba a korba, amikor az ember gyakran készít számadást önmaga sorsáról, cselekedeteiről. Most is valami
ilyenfélén törte fejét: lám, mi kerül a mérleg
serpenyőibe? Szegényebb lett egy örömtelinek indult élménnyel. Szertefoszlott egy különleges jubileumhoz kapcsolódó álom. Elveszett – talán örökre és mindenki számára
– egy tekintélyes trófea. Bár a derék hivatásos vadász éppen azt bizonygatja, hogy a vad
átmeneti szenvedésén kívül senki és semmi
nem károsodott. De jó is lenne!
És ott a másik oldal: ismét bebizonyosodott, hogy van néhány kitartó, önzetlen, nemes lelkű jóbarátja, akikre mindig számíthat. S ez mindenkor mindennél többet nyom
a latban. A háromszázadik vaddisznó pedig
– előbb vagy utóbb – egyszer majd csak terítékre kerül.
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Bandi András

Kamarás Klára

Chagall Pécsett
A „24-es széria”

A pécsi Művészetek Háza tetőtéri galériájában épp egy osztálynyi gyerek
zsongta körbe a kiállított litográfiákat,
tanári kísérettel. Voltak egypáran, akik
a francia nyelvű életrajzot böngészték,
jegyzetelték szorgalmasan, mások kisebb csoportokban próbálták felfedezni
a Nizzából hozzánk érkezett Chagallt.
Tízenévük minden komolyságát bevetve megpróbálták érteni egy majdnem
kortárs alkotó műveit, mondanivalóját.
És el kell árulnom, nem volt könnyű
feladat. Előtanulmányként nem ártott,
ha hallottak az Odüsszeiáról, de azt hiszem, ennek semmi akadálya, hiszen
már az általános iskola felső tagozatán
tananyag.
A bjelorusziai Vityebszkből a világ
élvonalába feltörekvő fiatal zsidó származású festőművész egy különös műfaj
megteremtőjének mondható.
Bár itt és most csak az 1952-54 között
Görögországban alkotott mitológiai sorozatát, valamint három olajfestményét
láthatjuk, így is kaphatunk egy szűk

keresztmetszetet a világhírű festő művészetéből.
Egyik kritikusa, Dávid Katalin, tanulmányában a következőket fogalmazza
meg: „Chagall képviseli a legtisztábban a vonalakba és színekbe öltözött
költészetet.”
Chagall, aki évekig Párizsban élt, kapcsolatba került a korabeli irodalmi elittel, szoros barátságot köt Apollinaire-rel,
Delanuay-val és irodalmi társaságukkal.
Belekóstol a kubizmusba, de abból is
csak egy poétikus verziót tud kifejezni,
és bár sokan a szürrealisták közé sorolták, sose volt a csapat hivatalos tagja
– írja róla a Művészeti Lexikon.
A Pécsre hozott, 24-es számot viselő
litográfiai sorozat (Chagall 30 sorozatot
látott el aláírásával, tehát ennyi tekinthető eredetinek) bemutatása alkalmat
adott a látogatóknak, arra hogy pár percig, óráig elkalandozhassanak a görög
mitológia zegzugos ösvényein. Úgy érzem gazdagabbak lettünk egy vizuális
élménnyel.

Erdélyiek
gyermekkarácsonya
A pécsi Erdélyiek Klubja minden évben megrendezi az Ifjúsági Házban a
már hagyományossá vált gyermekkarácsonyt. A 90-es évek elején áttelepült, új
hazát választó fiatalok, ma már családanyák és –apák, csillogó szemekkel kísérik csemetéik első, bizonytalan, majd
egyre magabiztosabb lépéseit a közös
karácsonyfa felé. A gitáros, játszóházas
Mikulás (Timkó Tamás, aki nyaranta a
bohóc bőrébe bújik a Király utcában)
pedig dörmögő hangon énekel, bábo-
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zik és ajándékokat osztogat a csilingelő
hangon éneklő, szavaló csöppségeknek
és a már szégyenlős kiskamaszoknak.
A kicsik üdítővel, a felnőttek borral
öntik le a kiszáradt torkokat és kellemes karácsonyt, boldog új évet kívánnak egymásnak. A hajszálgyökereink
(gyermekeink) lassan befonnak minket,
kiszakított rögöket (felnőtteket), s óhatatlanul idekötöznek. Úgy érzem megérkeztünk. Haza.
BANDI ANDRÁS

Kék
csend

Egy fotókiállítás képei
I.
Valahol messze rőt hegyek
aranygyümölcsöt rejtenek,
de addig hosszú még az út:
elfárad mind, ki odajut.
Itt komor zöldek hűvöse
csak vágyat ébreszt, messzire
futnék, arany ligetbe fel…,
de már a visszhang sem felel,
leszáll a köd… jaj, nincs tovább,
nem jutok már a völgyön át.
II.
Feljutni, fel a hegytetőre!
Ne nézzünk hátra, csak előre…
Míg tart az út, míg hajt a vágyunk,
hiába sebzi kő a lábunk,
téphet bogáncs, gáncsolhat bárki!
Így lehet csak a csúcsra hágni.
Aztán egyszerre véget ér:
se út, se ösvény, sem remény,
s felettünk trónol győztesen
a hegytető. Nem értük el.
III.
Talán egy hegy… talán egy vár,
de omladék, már rég nem áll.
Csak szürke kőben barna ér,
vagy ősi nyom, rászáradt vér…
Itt nincs virág, termő faág,
csak gyom, bozót és pusztaság.
Tüzes a nap, tüzes az ég,
forró a szikla és a lég.
Mondd, mit remél, ki erre jár?
Halálos csend… halálos nyár.
IV.
Álmomban kék a kék Duna.
Ringat. Lágyan sodor tova…
Árvult, üres tutaj vagyok,
de várnak öblök, tárt karok,
és partok várnak, zöld hegyek,
barátok hívnak, intenek.
Az álom persze mit sem ér,
mert véget ér, ha véget ér…
Közel s távolban semmi kék,
csak szürkeség, csak szürkeség…
V.
Egyszer minden tűzhely kihűl,
az emberzsivaj csendesül,
fű borít régmúlt lábnyomot,
csak acélvázak állnak ott,
hol volt egy ország, benne nép.
Most ősvadon a messzeség…
Még áll egy templom: kong fala,
már papja sincs, s ha egymaga
ragaszkodik a régi ranghoz,
az Isten magának harangoz.
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 55.
Negyedik utazás (1. rész)

Arad
Battonyánál a határt átlépve a gyászos
emlékű városba érkeztünk. Az 1848-49es szabadságharc leverése után Haynau az
aradi várban rendezte be főhadiszállását.
A vár kazamatái megteltek a szabadságharc résztvevőivel. A 13 vezető tábornok
is ide került. Itt mondta ki halálos ítéletüket a vésztörvényszék. A kiegyezést követő évtizedekben lassan lehetővé vált,
hogy méltó emléket állítsanak a szabadságharc mártírjainak. Arad, szabad királyi város országos felhívására összegyűlt
adományból pályázatot írtak ki emlékmű
megalkotására.
A sok pályázó közül Huszár Adolf híres szobrász tervét fogadták el. (Jeligéje:
„A haza minden előtt!” volt.) 1879-ben
megkötötték a szerződést. A főalakot
– Hungáriát – öntésre előkészítette, amikor 1885-ben váratlanul elhunyt.
Az Országos Képzőművészeti Társulat tanácsára Arad vezetése a Müncheni Képzőművészeti Akadémián frissen
diplomázott Zala Györgyöt (1858-1937)
bízta meg az emlékmű elkészítésével. A
szobrászművész Huszár Adolf tervétől
lényegesen eltérőt alkotott. A márványoszlop négy oldalára kb. háromszoros
életnagyságú jelképes szoborcsoportokat
helyezett. Elsőként a Harckészség készült
el. Az 1887. évi országos tárlat legsikeresebb szobra volt. Az Ébredő szabadság,
az Áldozatkészség, a Haldokló harcos és
végül a főalak, Hungária követte.
1890. október 6-án az Állami Színház mögötti Piac téren leplezték le Zala
György alkotását. Az ünnepségen jelen
volt Munkácsy Mihály, Klapka György
tábornok, Komárom várának hős védője
és sok, még élő 1848-as honvéd. A hatalmas tömeg előtt a művész adta át a szoborcsoportot Salacz Gyula aradi polgármesternek. A Szabadság-szobor 35 évig
a város ékessége volt. Tömegek zarándokoltak hozzá megemlékezni a hősökről és
megcsodálni a művészi alkotást.
A trianoni békediktátummal Arad Romániába került. 1925. május 30-án a román kormány elrendelte – több más magyar vonatkozású művel együtt – a szoborcsoport lebontását. Sok értékes alkotás
megsemmisült akkor. Zala György művét
azonban sikerült megmenteni. Szétbontva

egy lovardába, majd az aradi vár pincéjébe került. Később a minorita kolostor
udvarában, elkerített helyen őrizték. Ott
már szétbontott állapotában megtekinthető volt.
Reményik Sándor így emlékezett meg
a mű eltávolításáról:
A szobor helyén
Kerestem, s megtaláltam a helyet.
Már égre nem törtek nagy vonalak,
Csak áldozati illat lebegett.
Körül vasrács, és belül puszta gyep,
De a gyep közt gyöngyvirág-levelek.
A levelek közt egy-egy karcsú szár,
Hogy mennyit nőtt:
én nem számláltam meg,
Csak hittel hiszem: éppen tizenhárom,
S e tizenhárom gyöngy
minden karcsú száron.
Hát ez maradt: túl szobron és időn,
Ércen, márványon, merev méltóságon,
Új viharon, új vértanúhalálon:
Tizenhárom gyöngy, tizenhárom száron.
(Arad, 1929. május)

1999-ben Dávid Ibolya igazságügyi
miniszter Radu Vasile román miniszterelnökkel megállapodott, hogy egy aradi
román-magyar emlékparkban ismét felállítják a Szabadság szoborcsoportját.
Sok ellenzője volt Romániában a tervnek. Végül sikerült megegyezni: a város
központjában, a Tűzoltó téren lesz a magyar-román Megbékélés parkja, ahol az
1848-as forradalom román áldozatainak
is emlékművet emelnek.
2004. április 25-én a téren ismét állt
a Szabadság szoborcsoportja, több éves
javítás után, eredeti szépségében. Újbóli
felavatása után egy hónappal a tér még
rendezetlen volt, nem készült el a másik
oldalon a román áldozatok emlékműve
sem. (Egy évvel később jártunk ismét
ott: a teret rendezték, középen medencés
szökőkút, aszfaltozott utak, padok, virágágyások és a Szabadság szoborcsoporttal
szemben, a tér másik sarkában áll a római
diadalkapukra hasonlító, a román áldozatoknak emléket állító hatalmas alkotás
is. A szép parkban este az emlékműveket

reflektorok világítják meg. Megfigyeltük:
a két szoborcsoport képzeletbeli tengelye
nem esik egy vonalba, hanem egymás
mellett párhuzamosan halad. Nem fordulnak egymással szembe az alakok sem.)
Zala György művészi alkotásának ismertetéseként idézek a Jókai Mór – Bródy
Sándor – Rákosi Viktor által összeállított
1898-ban kiadott emlékkönyvből: „A szobor rendkívül szép. A főalak Hungária,
gyönyörű amazon, sisakján Szent Margit
koronája, vállán Mátyás pajzsa, bal kezében Szent István kardjára támaszkodik,
jobb kezében tölgy- és babérkoszorút tart
magasra s nyugodt arczczal, szent bizodalommal tekint lefelé. A sodronyos pánczélinget, gazdagon hímzett lovagruhát
viselő alak, melynek sisakja alól kétágú
magyaros hajfonat hull alá, rendkívül
megragadó. A talapzaton négy allegorikus csoport van. Az Ébredő szabadság,
nő-alak, két kezén széttépett lánczczal,
a mint lelkesedve tekint a fölötte lebegő
Géniuszra, ki fölsegíti a földről és égő
szövétnekkel világít elébe; a Harczkészség, sisakos classikus harczos ifjú; az Áldozatkészség, nőalak, a mint diadémjét a
haza oltárára teszi; a Haldokló harczos,
zászlót a szívéhez szorító haldokló hős,
kit égre tekintő nőalak támogat. A talapzatot koszorúként övezi a tizenhárom vértanú domborművű arczképe.”
A Himnusz eléneklése után elhelyeztük
koszorúnkat az emlékmű talapzatán.
(A szerző felvétele)
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A Mohácsi Farostlemezgyár Rt. boltja (a gyár szomszédságában)
kistételes kiszolgálással várja az asztalosokat, barkácsolókat
és a lakossági érdeklődőket!

Kínálatunkból:
Saját gyártású termékeink:
 farostlemez termékeink
(natúr és kasírozott)
bútorgyártáshoz, csomagoláshoz
 biohumusz
növénytermesztéshez, kertészkedéshez

Forgalmazott termékeink:
 Uni színű és fautánzatú lakkozott
farostlemez és HDF lemezek
(a kronospan-mofa Kft. termékei)
 OSB lapok
építkezéshez, barkácsoláshoz,
csomagoláshoz
 kisbútorok
számítógépasztalok, TV-állványok,
fürdőszobabútorok

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 7-14

MOFA Bolt
7700 Mohács, Budapesti oút
a gyár irodaépülete mellett
Telefon: 69/529-599
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86 éves barátunk
új kötete
Barátunk és szerzőtársunk, Szentiványi Árpád január 4-én volt 86 éves. Szeretettel köszöntjük őt ebből az alkalomból, és további
jó egészséget kívánunk neki! Születésnapi
ajándékként most jelent meg új kötete a Dávid Kiadó gondozásában, Első nyolcvanöt
évem bolyongásai címmel.
„Bámulatos az a vitalitás, ahogyan Szentiványi Árpád, Kaposvár kiváló fotóművésze
immár 85 évesen, de még mindig fáradhatatlanul, aktívan részt vesz művészeti életünkben.

A világhírű fotóművész azonban nemcsak
képeket teremtett (teremt), hanem irodalmat
is… Első nyolcvanöt évem bolyongásai címmel vallomásosan szép kötetet nyújt most
át nekünk azokról a gazdag útélményekről,
amelyek elengedhetetlen részei életének. Képeivel és írásaival valamennyiünknek üzen:
ragadjuk meg, őrizzük meg a szépet, mert
lehet, hogy soha többé nem ismétlődik meg.
Félelmetesen rohanó, elembertelenedő korunkban képeinek és könyvének ez az igazi
üzenete…
Az ’első nyolcvanöt évem’ személyes vallomás, de mindenkinek szól. Nem száraz
tényeket ismertető útikalauz, hanem varázslatok átadása a világ számtalan csodájáról.
Ezért is érdemes minél több olvasónak kézbe
venni.” – írja dr. Sipos Csaba helytörténész a
kötet borítóján a könyv ajánlásaként.
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Böszörményi Gyula

Kerekalma mesék
Tilinkót faragok
Csuda egy huncut nagyapám van nékem, s
hogy „csuda”, azt úgy képzeld el, ahogy mesélem! A nagyapám olyan ember, hogy amihez nyúl, amit tesz, amit mond, s amit csak
gondol, az mind-mind rögvest varázslattá változik. A legutóbb is, hát mit kellett megélnem
vele! Ültünk a kertben, nagyapám a recsegős
hintaszékében, én meg, mint rendesen, a lábánál a fűben, hogy jól lássam, milyen csudára
készül megint. De úgy tűnt, varázslat mégse
telik a furfangos nagyapámtól, mert csak azt
végezte, amit máskor is gyakorta szokott, ha
a kertben üldögél: nótás kedvű tilinkót farigcsált, amit aztán nekünk, gyerekeknek ajándékozott. A puha bodzaág gyorsan formára
hajlott ügyes ujjai között, s én már épp eluntam volna a leskelődést, mikor a kert vén
diófájának ágára egy rigó szállt. Nagyapám
szeme rácsillant a hirtelen madárra, s már
meg is szólította őt:
– Hát te mit akarsz, borzas rigó?
De a madár csak hangtalan billegtette a fejét, ránk lesve a magasból. Erre az én nagyapám okosan bólintott, s mondta:
– Értem én! Elveszítetted a hangodat, s
most néma vagy. No, lásd, kivel van dolgod:
éppen elkészültem ezzel a tilinkóval, ami jó
lesz neked, míg meg nem leled a saját nótádat. Kell-e?
A borzas rigó kíváncsian nyújtogatta a nyakát, de nem felelt. A nagyapám kettőt mozdított a kezén, mire az ujjai közül eltűnt a tilinkó. A következő szemhunyásban pedig a rigó
oly’ szépen kezdett dalolni az ágon, hogy az
én szívem egészen belefacsarodott.
– No, így már jó lesz! – mordult az öreg.
– De csak kölcsönbe adtam, ezt ne feledd,
te borzas!
Hát lássátok: ilyen egy csudás, huncut ember az én nagyapám!
Kapar a szél
Úgy emlékszem vissza, duhaj nagy tél
volt abban az évben, mikor életemben
először láttam monyorákot. Hogy mi az
a monyorák? Hát az épp olyan, mint a
fődi ördög, vagy a házi manó, csak azokGarázson kívül tárolónak, felvonulási épületnek, 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.

nál kisebb, borzasabb és ezerszer pimaszabb szerzet.
No, az úgy volt, hogy gyerek létemre egyedül hagytak otthon, mivel apámnak sürgős
dolga akadt a kocsmában, anyám meg utána
ment, hogy beleveregesse apám orrát abba a
sürgősbe. Én meg gubbasztottam a kandalló
előtt, mert odakinn farkasordító hideg acsarkodott. Egyszer csak hallom, hogy valami kaparász a kéményben. Közelebb ácsingóztam,
hát a kandalló likán előbb nagy marék korom,
majd meg egy apró ördögfi hüppent elő.
– Te ki a szélkergette szerzet vagy? – kérdeztem tőle hökkenten.
– Én a monyorák vagyok – felelt csípőre
tett kézzel a kis fickó.
– Na, és mit akarsz?
– Én semmi mást, mint az összes hordó
jó bort a pincétekből, különben felgyújtom
a házatokat!
Gondoltam, kis ember nagy akarattal jár,
jobb lesz hát vigyázni.
– Adnék én bort, kedves monyorák, de mind
megitta azt a sógor.
– Ha így van, hát viszem a padlásról a szalonnát – hepciáskodott a manó.
– Azt se tudok adni, mivel az utolsó falást
szintén a sógor nyelte be.
– Hinnye, hogy az a gatyaféken közlekedő, hétszertekert, hatszor nyúzott, madárlátta netovábbja, hát ki az a nagyétkű sógor,
aki engemet meg mert előzni? – visította a
monyorák.
– Jer, megmutatom, ott alszik a szennyestartóban – mondtam neki készségesen, és a vasalt
ládához vezettem. Ott aztán, mikor belesett a
sötétbe, én ülepen ragadtam a nadrágját, belódítottam a piszkos ruhák közé, és rácsaptam
a vaslakatos fedelet. Még aznap éjjel apámmal
kiraktuk a monyorákot a jégre; azóta se hallottuk őt kaparászni a kéményünkben!
*

*

*

Böszörményi Gyula Kerekalma mesék
című kötete az Alma Együttes Téli alma, nyári
alma című CD-jével együtt kapható a könyvesboltokban. A CD-n található dalok közül
a Tilinkót faragok Buda Gábor és Szalai Borbála, a Kapar a szél Buda Gábor és Kányádi
Sándor alkotása.
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Belényesi J. Tünde

Egy pár
Zárkózottság.
Magány.
Sötétség.
Egyedüllét.
Taszítás.
Szeretethiány.
Elveszed.
Odaadom.
Harc.
Két sólyom.
Egy szerelem
Tüzén.
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Fiatalok oldala
Holló Ervin

Meggyötört lélek
Most úgy érzem,
Szívem életképtelen,
Szeretni képtelen,
Lelkem kész förtelem.
Merjek-e nőt szeretni,

Meiszter Barbara

Az életért!
Csalfa nap süt ma a világra,
fájó szemekkel nézel kiszáradt
álmodra.
Keresd, kérd, kutasd a jövőt,
siess, mert nem állíthatod meg
az időt.

Örömet szerezni?
Valakit a szívembe engedni,
S teljes odaadással szeretni?
Legyek-e újra szerelmes,
Hogy aztán lelkem ismét legyen förtelmes?
Attól tartok, kénytelen leszek,
Mert szeretem, ha szeretnek!

A keserűség hatol beléd
minden nap, a fájdalom
szemedbe néz, s gúnyosan
kacag.
Irtsd ki a szót magadból, hogy
harag.
Ne légy dühös az életre!
A sok lenéző emberre.
Önmagad légy, mert az akarsz lenni.
A világ ellen úgy sem tudsz
semmit tenni.
Hiába mész utána, s folyton
változol, ahogy ő változik.
Az évek elmúlnak, s majd a
régi tűz hiányzik.
Az álmaidnak add a hited.
Ne hagyd elaludni az egyszer
gyúló tüzet!
Ne hidd, hogy nincs álmod,
vedd le róla a gondokat, s ott
lesz, meglátod.
S ha egyszer az út végén lecsukod
a szemed, bátran teheted
szívedre a kezed.
S félelem nélkül, szép emlékekkel
alszol örökre el.

A Hetedhéthatár-Fiatalok oldala wap oldala a
http://tagtag.com/hetedhethatar
címen érhető el a telefonokról.
A fiatalok alkotásai mellett Szabó Péter Levente
− a wap oldal létrehozója és szerkesztője −
sok hasznos linket is feltett
(meséket, híreket, keresés, és elérhető a MÁV-tudakozó).

Tóth Bence 15 éves kori karikatúrája

Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit,
írásait a következő címeken:
7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@axelero.hu
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készítette: csépányi piroska

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés a Magyar Turizmus kártyát (értéke
4990 forint akciós áron) nyeri meg. Beküldendő Bismarck gondolata január 27-ig, a szerkesztőség címére
(7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A december 2-i számunk rejtvényének megfejtése:
„A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit.” (Gracián gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül Polgár Zoltán (2220 Vecsés, Deák F. u.)
olvasónk nyerte meg a Magyar Turizmus kártyát.
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készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Lloyd George gondolata január 27-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon
vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A december 2-i számunk rejtvényének megfejtése:
„Nagyobb erények kellenek a jósors, mint a balsors elviseléséhez.” (La Rochefoucauld gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését
Szathmári Nóra (1162 Budapest, Timur u.) olvasónk nyerte.

varázskép – 203.
Dr. Mándoki László néprajztudós emlékére
Első számunktól kezdve mindegyikben található varázskép. Dr. Mándoki László néprajztudós nemcsak rendelkezésünkre
bocsátotta világhírű rejtvénygyűjteményének ezen darabjait, hanem versikéket is írt hozzájuk. Ezt a hagyományt folytatva
Szigetvári-Szattinger Krisztián jóvoltából ismét versikékkel jelennek meg a varázsképek.
Aki megtalálja a képben a keresendőt, kiszínezi, a képet kivágja vagy fénymásolja, és
nem rest január 27-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
Az afrikai földimalac
kutatja, hol van termesz.
Jól teszed, ha a képen termesz,
S gyorsan utánaszaladsz!
A december 2-i számunk varázsképén a kócos Petit megtalálók közül
MAROS ROLAND (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja)
olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.
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Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág
Nyolcadik évfolyamán túl van országunk
legjelentősebb „vidéki” filatelista lapja, a
Szabolcsi Bélyegújság. Amikor 1998-ban
A/5-ös mérettel mindössze nyolc oldalon,
fénymásolatban napvilágot látott, csak a
„szülők”, a „rokonság” tekintett rá úgy,
mint a leggyönyörűbb „gyermek”-re. Elérték „gyermekbetegségek” őt is, de ezekből erősödve, edződve került ki; fejlődik,
hangját nemcsak hallatja, de figyelnek is rá.
Bélyeggyűjtők megyei lapjából országos
érdeklődést elérő periodika lett. A szerkesztő Gidófalvy Péter, szívós munkával elérte,
hogy a második számtól nyomdai úton, a
hatodik évfolyamtól A/4-es méretben 44
oldalon, színes képanyaggal kerüljön a bélyeggyűjtőkhöz és nem gyűjtő olvasókhoz
a Bélyegújság. Megyei bélyeggyűjtő hírek
ugyan továbbra is helyet kapnak, de a lapot az új kutatási eredmények, felfedezések
közlése jellemzi. Minden szám tartalmaz a
folytatólagos közlés mellett újat, a bélyeggyűjtést segítőt, általános érdeklődést keltőt. A cikkek szerzői sem korlátozódnak
Szabolcs-Szatmár-Beregre, írnak a lapba
szegedi és győri, debreceni és pécsi, budapesti és határainkon túli filatelisták.
Hogy ne csak általánosságban szóljunk a
Szabolcsi Bélyegújságról, nézzük legutóbbi

számát! Solymosi Jánosné, a Bélyegmúzeum igazgatója a 75 éves Bélyegmúzeum
átépítése után ez év október 22-ei újbóli
megnyitása kapcsán a megújult Múzeumot,
Angyal Erzsébet muzeológus az időszaki,
nevezetesen a jelenlegi időszaki kiállítást
mutatja be. A világ klasszikus bélyegei közt
is előkelő helyet elfoglaló magyar kőnyomatos bélyegek vizsgálatáról németországi szerző; a legújabb filatéliai terület – sok
gyűjtő nem is tud velük még mit kezdeni
– az IPH-címkékről ír Gidófalvy P. (Az Integrált Postahivatali Hálózat számítógépes
rendszerére épült jelzőcímkékről van szó.)
A pengő 1945-46. évi hiperinflációjára már
csak az idősebbek emlékeznek. A Magyar
Posta ezen időszak alatt 27 alkalommal
emelte a postai küldemények díját. A mindössze 7 napos, 1946. június 24-30. közti,
21. díjszabásemelés küldeményeivel e terület legnevesebb hazai kutatója, dr. Bernáth Gábor szegedi filatelista ismertet meg
bennünket. 1926-tól a Posta kárára nem
hamisítottak a forgalom számára Magyarországon bélyeget. Nos, 70 év után ez ismét
bekövetkezett: az 1996. évben Atlantában
rendezett nyári olimpiai játékokat köszöntő
3 címletű magyar bélyegsorozat 50 forintosát ofszet eljárással hamisították. A hami-
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sítvány történetéről, a hamis bélyeg jellemzőiről Voloncs Gábor tájékoztat. Ugyancsak
ő a szerzője a 90 éve történt Przemysl-i
ballonrepülésről, ennek 10. évfordulóján
tartott emlékrepülésről szóló cikknek. (Az
I. világháborúban a galíciai Przemysl erődjében az orosz csapatok által 128 napig ostromlott, körülzárt osztrák-magyar csapatok
nevezetes ballonpostája a Nemzetközi Vöröskereszt I. világháború alatti tekintélyét,
erejét is mutatja: az erődből postával felbocsátott, de orosz kézre került egyik ballon
levélanyagát Szentpéterváron cenzúrázták,
majd a dán vöröskereszt útján hadifogolypostaként a címzettekhez juttatták!)
Ugyancsak postatörténeti érdekesség, hogy
már a II. világháború idejéből: az Amerika és
Európa közt közlekedő Trans Atlantic Clipper légijárat 1941 decemberéig Magyarországra is szállított postát. Egy ilyen, az USA
Arizona államában feladott és a magyarországi Uraiújfaluba 1941 novemberében megérkezett levélnek képét is láthatjuk, a hozzá
fűződőket olvashatjuk a 30. oldalon.
Az ún. Hungarikát gyűjtőknek nyújt segítséget Sétáló Ferenc pécsi gyűjtő „Külföldi bélyegek gyűjtése a magyar történelem
jegyében” c. írásával. Magyarország 19001911 közötti díjjegyeseiről (rányomott bélyegképet tartalmazó postai értékcikkek,
például levelezőlapok) Emesz László tanulmányát olvashatjuk. Az ajánlási ragjegyek is sokak kedvelt gyűjtési területe. Az
50 éves évfordulóra 1940-ben kibocsátott
alkalmi ajánlási ragjegyről ír dr. Perneczky
László. Ugyancsak kedvelt gyűjtési terület
a szokványostól, „szabályos”-tól eltérő bélyegeknek a gyűjtése. Hozzájuk szól Pukler
Antal Győrből az 1962-es közlekedési sorozat kétforintos címletének kétoldali nyomatáról szóló írása, valamint a „Lemezhiba?
Nem, csak fázis eltolódás” c. ismertetés.
Nem lenne teljes az újság, ha nem emlékezne meg a régi nagyokról. Jelen számában a most 93 éves Doskar Ferenc emlékezik édesapjáról, az Európa-szerte elismert,
kiemelkedő szaktekintélynek számító Doskar Ferencről.
Tudósítások, olvasóknak szóló válaszok, a szokásos cseretárs-keresés, rejtvényrovat egészíti ki a Szabolcsi Bélyegújságot, melynek szerkesztőségi címe:
4461 Nyírtelek, József Attila u. 41. Email: gidofalvy@t-online.hu. Internet:
http://gido.fpn.hu.
További sikereket, hosszú életet kívánunk a lapnak!
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Tillai Gábor

A kassai polgárból lett pécsi püspök – 2.
500 éve került Pécs püspöki székébe Szatmári György

Szatmári György bolognai tanulmányai csupán feltételezéseken alapulnak;
gyakorlatilag semmilyen biztos adatunk
sincsen az 1481-93 közötti életszakaszról.
1490 körül kezdte a harmincas évei elején járó Szatmári hivatali pályáját a királyi udvarnál. Ide Bakócz Tamás vehette
fel, aki 1491-ben lett fő- és titkos kancellár. (Természetesen ’nem ártott’ Szatmári
pályakezdésének a nagyhatalmú Thurzók
barátsága és támogatása; előbb levéltáros
(conservator), majd királyi titkár (secretarius) – ezek közvetlenül az uralkodótól
függő állások voltak. Feladata az udvarba
érkező kérvények intézése volt. Ebben a
korban teljesen általános gyakorlat alapján honorálták munkáját; a kancelláriai,
udvari tisztviselőket egyházi javadalmakkal „fizették” ki, sokszor püspökök sem
vették fel az egyházi rendet.
Lássunk Szatmári ’honoráriumából’ néhány egyházi javadalmazást; 1495-ben
a fehérvári Szent Miklós-társaskáptalan
prépostja (ekkor kérte a pápát, hogy két
beneficiuma lehessen). 1497-ben erdélyi
prépost, 1498-ban óbudai és mislyei prépost – 1497-ben megkezdődött Bakócz
háttérbe szorulása; miután 1497-ben a rákosi országgyűlésen megvonták a pecséteket tőle, a következő évben Szatmári vette
át – titkárként – a kancellária vezetését.
II. Ulászló király rövidesen még magasabb tisztségekbe emelte: 1499 végén
veszprémi püspök, majd budafelhévízi
prépost lesz. (Érdekes és jellemző mozzanat: a javadalomhalmozás törvényi
tilalma ellenére kivételezik vele az országgyűlés!)
Szatmári 1500-1504 között többször
kéri a pápát, hogy engedélyezze felszentelésének elhalasztását. II. Ulászló 1502ben a váradi püspöki székbe helyezi át. A
Sárkány-rend jelvényének címerképben
való használata lovagi ambícióira utalhat
első miséjét a kassai Szt. Erzsébet-templomban pécsi püspökként 1506 őszén
celebrálta.(A hivatali előremenetel és a
jövedelmek növekedése között fennálló
szoros összefüggésre utalnak a korabeli
adatok: a veszprémi püspökség pápai illetéke 900 Ft; a váradi 2000 Ft; a pécsi
1505-ben 3300 Ft, az esztergomi érsekségé 1521-ben 4000 Ft volt – nincs új a
nap alatt: manapság felügyelő bizottsági
tagsággal, minisztériumi vezető állásokkal stb. ’jutalmazzák’ a szolgálatokat.)

1503-ban II. Ulászló titkos kancellárrá nevezi ki (Bakócz Tamás fő- és titkos
kancellár maradt, az előbbi méltóságot
örökölte tőle halála után Szatmári). A kettős kancellárság azonban nem volt minden bonyodalom nélkül való.
Első sikeres belpolitikai ténykedése
Perényi Imre nádorrá választatása volt
1504-ben. Döntő szerepet játszott abban,
hogy 1506. március 20-án megszületett a
Jagelló- és Habsburg-ház titkos szerződése a magyar országgyűlés 1505-ös rákosi
végzéseivel szemben.

A kassai Szent Mihály-kápolna északnyugat
felől (1866) – Szatmári György az északi oldalán bővítette e kápolnát pécsi püspökként

A sikeres hivatali munka következő
honorálását jelentette az, hogy II. Gyula pápa 1505. december 19-én erősítette
meg Szatmári György pécsi püspöki kinevezését.
Az 1508-ban létrejött cambrai liga Miksa császár és XII. Lajos király között Velence ellen 1510-ben konfrontációhoz vezetett Bakócz – aki a tengeri köztársaság
hozzájárulásával lett 1507 őszén konstantinápolyi pátriárka − és Szatmári között,
aki a szorult helyzetben lévő Velencétől
Dalmáciát követelte a Magyar Királyság
számára. Velence – érthető módon − fellépett Szatmári bíborosi kinevezésével
szemben.
1514 után Szatmári – mint a magyar
külpolitika irányítója – nagy szerepet játszott abban, hogy II. Ulászló 1515-ben
– halála előtt fél évvel − a bécsi királytalálkozón újra megerősítette és házasságkötésekkel megpecsételte az 1506. évi
szerződést. Ez gyakorlatilag Közép-Európa újrafelosztását jelentette; Lengyelországban az Itália felé orientálódó Jagellók

Zsigmond révén, Cseh- és Magyarországon pedig a Habsburgok nyertek teret.
Az ellenlábas Szapolyai János (Szepes
grófja) húga Zsigmond király felesége
volt, aki 1515 őszén meghalt, s II. Ulászló
Anna nevű lányának a kezét sem nyerte
el. Így ő csupán Magyarország keleti felének támogatását tudhatta maga mögött;
majd 1540-ben bekövetkezett halála után
– a török hódítást követő diplomáciai
játszmáknak is köszönhetően – családja
Erdélybe szorult vissza.
1515 elején Szatmáritól is elveszik a pecséteket, azonban 1516 márciusára – II.
Lajos trónra lépése után – visszakapja
hatalmát. Ettől kezdve vezető szerepe
Bakóczcal szemben vitathatatlan, csupán
élete utolsó éveiben kerekedik fölé Szalkai László, aki 1517-18-tól szintén kancellár lett. Így három személy is viselte a
királyság kancellári tisztét egyidőben.
Mindenesetre Szatmári befolyásának
jelentőségére utal, hogy 1519-ben jelöltjét, Báthori Istvánt választatta nádorrá.
Az 1521. június 16-án elhalálozott Bakócz Tamás esztergomi érsek végrendeletének végrehajtói között – nyilvánvalóan hivatalból is – ott található Szatmári
György. II. Lajos király azonban a török
elleni háború költségeire lefoglaltatta e
vagyont, hiszen drámai fordulat történik;
Szulejmán szultán első hadjáratára indul
hazánk ellen, s augusztus 29-én elfoglalja
Nándorfehérvárat. Szatmári ugyan örökölte a főkancellári címet, de a kancellária tényleges vezetését Szalkai László
– akkor egri püspök − vette át.
„A másik részről az első főtisztelendő
György úr esztergomi érsek, aki bölcs
ember s igen nagy tekintélynek örvend.
Annyit tart magáról, hogy szinte imádtatja magát. Amit akar, azt akarja, és semmi
sem történik meg az ő beleegyezése nélkül. Sokszor a király tesz valamit, de ő
visszacsinálja, annyira hatalmas ebben az
országban. Nagy üldözője ellenségeinek,
sok jó tulajdonsága van azonban, mert
hogyha valamelyik ellensége megalázkodik, megbocsát neki s még ajándékokkal is
ellátja. Nagylelkű és bőkezű olyan dolgokban, melyekről látja, hogy neki hírnevet,
becsületet és dicsőséget szerezhetnek, a
többi dolgokban azonban szűkkeblű. Nagyon szeret építtetni.” (1523 – Francesco
Massaro velencei titkár jelentése)
(folytatjuk)
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Czupy György

„Nincs e földön gazdagabb, szebb ország,
Minden ember érzi, hogy szabad!” – 1.
Badi Lajos internált piskói parasztember „emlékirata” után most
Kósa Lajos markóci – ma sellyei – lakos internálásának történetét
adom közre édesanyjának írt levele alapján.
*
Kedves Anyuskám!

*

*
1951. április 30-án, este

Mikor ránézel majd levelemre (ha egyáltalán megkapod), csodálkozni fogsz e furcsa kezdeten. Az előbb, hogy a szép csillagos
tavaszi éjszakában az álmosság ellen tettem egy rövid kis sétát, hallottam a rendőrség rádióján az indulók között a fent leírt sorokat.
Az egész világ dolgozói készülnek a nagy napra, a „Szabad Május
1-re”, de azt hiszem, a fenti sorokat mi értjük csak meg igazán. E
sorok adták az ötletet, hogy veled „elbeszélgessek” egy kicsit. Itt
ülök a gépház sarkában, s behunyt szempilláim mögött egy kis falunak a képe jelenik meg. Gondolataim átrepülve a sok száz kilométeres távolságot, szülőfalumba szállanak. Eszembe jut Petőfinek
egy szép verse; „Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára?”
− s könny szökik szemembe. Álmodozásomat váratlan esemény
zavarja meg, nem akarok hinni szemeimnek, mikor a gépházajtóban egy alakot látok megjelenni. Mindig jobban tisztul a látomás,
s végül a Te örömkönnytől mosolygó arcodra ismerek. Örülünk a
viszontlátásnak, kezedet megfogva leültetlek a velem szemben levő
székre, és csak nézzük egymást. 10 hónapja már, hogy elkerültünk
hazulról, s azóta nem láttam ismerős arcot másképp, csak hazulról
kapott képeken. Leírhatatlan érzés fut végig rajtam, ahogy könnyáztatta, mosolygó arcodat nézem. Hosszú percek teltek már el, mi
szótlanul nézzük egymást. Körülöttünk a motor zakatolása, az áramfejlesztő-dinamó búgása hallatszik, de ez a zaj nem zavar bennünket,
elkezdünk beszélgetni. Nem kérdezem azt, hogy találtál ide, hisz a
körégők már messze kilométerekre utat mutatnak. Ahogy régen a
pásztorokat a csillag vezette, úgy Tégedet is egy csillag káprázatos
fénye vezetett idáig. A sárga fényben úszó égők közül kiválik egy
nagy piros csillag, mely állandóan reánk ragyog. Apu remekműve,
üvegből van, egy körte ég benne. Idáig eljutva, nem tudom, hogy sikerült az állandóan cirkáló rendőrbajtársakat kijátszani, az a fontos,
hogy itt ülsz velem szemben, és beszélgetsz velem. Ők éjjel-nappal
ügyelnek ránk, nehogy valami álmunkt vagy munkánkat zavarja.
Általában véve jó fiúk, még nehezebbé is tudnák tenni eléggé zajos életünket. Míg kipihened az utazás fáradalmait, beszélgetünk, s
utána majd teszünk egy kis sétát az új lakhelyünkön. Ahogy jöttél,
láttad már, hogy egy eléggé nagy pusztán lakunk. Ez a tanya a mi
munkánknak az eredménye. Hiába építettük nap-nap után a házakat, fát nem tudtunk máról holnapra teremteni. Mennyivel másképp
mutatna tanyánk képe, ha csak egyetlen fa is lenne. A forró nyári
napnak sugarai elől kénytelenek leszünk majd a házak árnyékába
menekülni. Tavaly még ezt sem tehettük, mert nem voltak elég épületek. De hagyjuk mindezt későbbre, kezdjük legelején a dolgot.
Közel egy éve lesz már annak a napnak, amely fordulópontot jelent életünkben. Példa nélküli eset játszódott le hazánkban, végig
a Dráva mentén, amely a mi kis falunkat sem kímélte. Már évek óta
eléggé zavaros életet élt családokhoz bekopogott a félelem és a rettegés. Látom arcodon, hogy azután a péntek után nagyon sok éjszakát átgondolkodtál, vajon reggelre ki következik. Az a jó, hogy nem
tudjuk, mi fog történni velünk holnap. Gondolj arra, mi lett volna
velünk, ha ezt már csütörtökön vagy pár nappal előtt tudjuk. Ugye
Te sem gondoltál arra kedden hajnalban, mikor utoljára láttuk egymást. Talán haragudtál is érte akkor, mikor egy agyondolgozott nap

után, pihenésedet zavartam meg. Gyerekes dolog volt tőlem, traktorral megállni az ablaktok előtt, felébreszteni az alvó családot, de
látom arcodon, nem haragszol érte. S jött a péntek, 23-a, az a nap,
amelyet nem felejthetünk el soha. Szép nyári napnak ígérkező hajnalon, romba döntötte eddigi életünket, és befolyásolja úgy érzem, a
további életünket egy kis darab papír, amit alá kellett írni. Még nem
sejtettem semmit, mikor a Janika jött értem kerékpárral Vörösibe.
Járt már a gép, el akartuk kezdeni a cséplést, mikor megjelent, és
közölte velem, hogy Édesanyám hivat haza. Hiába faggattam egész
hazáig, nem mondta meg az igazságot. Otthol nagy kapkodást, csomagolást találtam. Egy cigány, aki (azt hiszem) a Sándorral közölte, hogy menjen azonnal a géphez, szép papírra nem illő szavakkal
fogadott. Nem tudtam elképzelni, mi történt itt tulajdonképpen.
Végül bevezetett a szobába, és mondja Apinak, hogy közölje velem a helyzetet. Édesapám rövid mondatban adta tudtomra, hogy
tulajdonképpen mi az oka a nagy csomagolásnak. „Fiam, az állam
biztonsága azt kívánja, hogy kitelepítsenek bennünket.” Az idő rövidsége és az állandó biztatás miatt akkor még nem nagyon értem
rá gondolkodni a dolgok felett. Nagy sietve összecsomagoltuk amit
engedtek, s már jött is az autó. Mi, markóciak „szerencsések” voltunk, hogy nem kocsin kellett jönnünk Sellyére. Akik lovat, tehenet
és kocsit hoztak, csak az úton gyönyörködhettek a számunkra akkor
már „vagyont” érő dolgokon. „Kiszálláskor” mindent a vagonban
kellett felejteniök. Csomagolás közben még egy-két dolgot megmenthettem volna, ha az egész életében ügyes és bátor Elek másképp viselkedik. Mikor holmiját hordta ki a szobából, egypárat az
enyém közül is neki akartam adni, de egy nagy ordításra elkezdett
remegni, és elkezdte mondani: ez is a Laláé, ez is stb. El akartam
menni elbúcsúzni Tőletek és még egypárhoz, akkor még nem tudtam, hogy ki nem érdemli meg, de az „idő rövidsége” már nem engedte. Az autóra történt csomagolás után éltem át életem eddig legrettenetesebb perceit. Az eddig erősen kitartó Édesapám az indulás
pillanatában teljesen összeroppant. Hisz érthető, eddigi munkáját és
a szenvedések árán szerzett vagyont kellett otthagynia. Míg a másik
családot is felpakolták, az arcokat nézegettem, akik, bár közel nem
jöhettek, de mégiscsak utolsó búcsúzásra jöttek ki az utcára. Láttam nagyon sok szenvedő és velünk érző arcot, de két-három arcon
a búcsú pillanatában is gúnyos kifejezést vettem észre.
Most, már hónapokkal később, tudom (hazulról kapott levelek
alapján), hogy ezek a „kifejezések” nem hazudtak. Mind a ragadozó madarak, úgy lesték, mikor indul el az autó, hogy elinduljanak
útjukra. Hiába magyarázták és magyarázzák egyesek, hogy akkor
éjjel autók jártak az udvarban és amit lehetett, elvittek. Nagyon jól
tudom azt, hogy ezek a „hiénák” is ugyanannyit hordtak el.
Az autó lassan indult velünk, mikor kis falunk templomának harangja megkondult, reggeli könyörgésre hívta a népeket. Sokan szeretnék, ha ez a harangszó az utolsó utunkra kísért volna bennünket.
Mi hiszünk a feltámadásban, és eljön egyszer majd a leszámolás
ideje is. A még eddig titokban tartott dolgokra is fény derül, s nem
tudom, akkor majd milyen magyarázat fogja elhagyni az állandóan
hazudó „magyarok” szájait. Mi, „Titó bérencek”, „kémek”, „hazaárulók” nagyon sokat vesztettünk, de a hitünket nem veszítjük
soha. Hányszor néztünk, s néztek rajtunk kívül ezrek és ezrek a déli
határ mellett az ég felé, onnét kérve magyarázatot a csillagoktól,
hogy miért és kiért történt az egész. Hogy miért? Az otthol maradt
holmiért. Kiért? Suszter és társaiért. Minden faluban akad két-három ilyen „jó hazafi”, aki mindenre képes. A Mariskától kapott levelekből nagyon jól értesülve vagyok az otthoni dolgokról.
(folytatjuk)
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Jéki László

2005-ös Ig Nobel-díjak
Tavaly is kiosztották a Nobel-díjak bolondos kistestvérét, az Ig Nobel-díjakat
(ignoble – alantas, nem nemesi származású) Bostonban a Harvard Egyetemen,
ez már a 15. év volt a díj történetében. A
közvélemény a tudományt és a tudósokat
sajnos unalmas, bonyolult, rémisztő, undorító jelenségnek/figurának tartja − írják
a díj honlapján. E téves álláspont ellen, a
tudomány mellett kíván fellépni az Annals
of Improbable Research (AIR) folyóirat által szervezett mozgalom.
Az Ig Nobel díjazottai olyan eredményeket értek el, amelyeken először nevetünk,
de később gondolkodóba esünk. A díjazással a szokatlanra irányítják a figyelmet, a
képzelőerőt ismerik el azzal a céllal, hogy
felkeltsék az emberekben az érdeklődést
a tudomány iránt. A győzteseket kiválasztó testület tagjai közt van több igazi Nobel-díjas, továbbá tudományos szakírók,
sportolók, köztisztviselők és néhány más
többé-kevésbé kiemelkedő személyiség. A
hagyományoknak megfelelően, a kiegyensúlyozottság érdekében a végső döntéshozatal napján egy véletlenszerűen kiválasztott
utcai járókelőt is felkérnek a részvételre.
A közgazdasági IgNobelt a Massachusetts Institute of Technology munkatársa
nyerte el új, a korábbiaknál hatékonyabb
ébresztőóra megalkotásáért. Az óra a csöngetés megkezdésével egyidőben leugrik az
éjjeliszekrényről, útnak indul és ide-oda
mozog a szobában, igyekszik elrejtőzni,
elhallgattatásához tehát fel kell kelni az
ágyból. Ránézésre fel sem lehet ismerni óra
voltát, ugyanis puha, szivacsszerű anyagba
burkolt henger, a két végén nagy kerekekkel. A hatékony ébresztés megoldásának
fontosságát mi sem mutatja jobban, hogy
azóta újabb könyörtelen szerkezetet mutattak be. Ennek az órának a tetején puzzle
van, megszólalásával egyidőben szétlövi a
képelemeket a szobában. Az óra akkor hallgat el, ha az ágyból felkelve összegyűjtik a
puzzle darabokat és az óra tetején helyreállítják a képet. Talán a jövő évi díjazottak
sorában ez a találmány is feltűnik majd.
A fizikai IgNobel díjat a világ leghosszabb
ideje folyó fizikai kísérlete elindítójának és
mai gondozójának ítélték oda. Ausztráliában, a Queensland Egyetemen 1927-ben,
tehát közel nyolcvan éve állították össze a
mérőrendszert és azóta figyelik a történéseket. Nagyon sűrű szurkot olvasztottak meg,
majd egy alul lezárt üvegtölcsérbe töltötték.
Három évet szántak az anyag elrendeződésére, majd 1930-ban kinyitották a tölcsér
alját, ettől kezdve a szurok szabadon csepeghetett. A következő 75 évben mindössze

8 (nyolc!) csepp hullott alá, az első 1938.
decemberben, a legutóbbi pedig 2000. novemberben. A mérési adatokból számított
viszkozitás 11 nagyságrenddel nagyobb a
vízénél. A folyamat egzakt leírását alaposan megnehezíti a csepegés hőmérsékletfüggése. A hőmérséklet az épületen belül
is tág határok között változott, ezekre különböző becsléseket tettek. A legutóbbi lecseppenésénél, 2000-ben már webkamera
is figyelte a rendszert, az adatok azonban
elvesztek memóriájából. Időközben a kísérletnek helyet adó előcsarnokban is megvalósult a légkondicionálás, a feltételek tehát
jelentősen megváltoztak. A kutatók ennek
ellenére úgy döntöttek, legalább száz évig
folytatni szeretnék a kísérletet, szurok még
bőven van a tölcsérben.
Kémiai díjra érdemesítették a kutatókat,
akik kísérletekkel adtak választ a régóta vitatott kérdésre: szirupban vagy vízben lehet-e gyorsabban úszni? A kérdésről már
Newton és Huygens is vitatkozott, Newton
szerint lassabban, vitapartnere szerint gyorsabban úszna az ember sűrűbb közegben.
Hasonlóan eldöntetlen maradt a vita akkor
is, amikor az amerikai Minnesota Egyetem
munkatársai egy úszóversenyre készülve
ezen elmélkedtek, mindkét álláspont mellett szóltak érvek. Kísérletezni kezdtek, a
viszkozitás függvényében vizsgálták az
úszást. Egy növényi eredetű ragasztóanyagot kevertek vízhez, így a viszkozitás a
tiszta vízének kétszerese volt. Az oldat sűrűsége csak tizedezreléknyi mértékben tért
el a vízétől, ezért a felhajtóerő változásával
nem kellett számolniuk. A kísérletekben 10
versenyúszó és 6 amatőr vett részt. Minden
részletre odafigyeltek a kísérletek megtervezésénél. Az eredmény egyértelmű volt, a
viszkózusabb közegben ugyanolyan sebességgel mozogtak az úszók, mint a vízben. A
szerzők szerint azért, mert az úszó embert
körülvevő áramlás turbulens, eredményük
ezért nem is igaz mikroorganizmusokra
és halakra. Úszóedzők már korábban tapasztalati úton felismerték, hogy az úszó
mozgásával szembeni ellenállás a sebesség négyzetével változik. Ez is a turbulens
jelleget igazolja, mert a négyzetes függés
erősen turbulens áramlásoknál igaz. Számításaik szerint kb. ezerszeresére kellene
növelni a viszkozitást ahhoz, hogy érzékelhető hatása legyen.
Új-Zéland-i kutató kapta az agrártörténeti díjat, a két világháború között a tehenészetben végbement technológiai változások
egyik elemét, egy új tehenésznadrág, Mr.
Richard Buckley „robbanó nadrágja” jelentőségét vizsgálta.

Az irodalmi díjat nigériai vállalkozók
nyerték el, megérdemelten. Nincs olyan internetező, aki ne kapott volna nigériai feladótól szívhez szóló történeteket. A lényeg
mindig ugyanaz: a címzett küldjön kis ös�szeget, rendszerint tízezer dollárt a levél írójának, aki így hozzájut jogos örökségéhez, a
hatalmas vagyont természetesen megosztja
majd jószívű segítőjével. A nigériai leveleknek jelentős irodalma van, az egyik webhelyen 540 típusát gyűjtötték össze, több
könyvet is írtak róluk. A figyelmeztetések
ellenére a műfaj sikeresen tovább él, mindig
találnak léprecsalható áldozatokat.
A folyadék-dinamikai IgNobelt egy magyar kutató, Gál József, az ELTE munkatársa nyerte el a német Victor Meyer-Rochow társaságában. Pingvinek székletürítését fényképezték. A széklet röppályájából
és konzisztenciájából arra következtettek,
hogy a pingvinek 60 kilopascal nyomóerővel lökik ki magukból az ürüléket, ez az
embernél mért legnagyobb nyomóerő négyszerese. A díjazott munka a „Polar Biology”
c. szaklapban jelent meg 2003-ban.
Az orvosi IgNobellel a kutyák számára
hereprotézist kidolgozó amerikai feltalálót ismerték el. A kiherélt kutya gazdája
azt szerette volna elérni, hogy az állat úgy
nézzen ki, mint korábban. A szabadalommal védett, Neuticles (herék angolul testicles) néven forgalmazott műherék háromféle
méretben és három különböző szilárdságú
kivitelben kaphatók. A cég virágzik, a világ 32 országában több mint 100 ezer hereprotézist ültettek be macskákba, kutyákba,
lovakba, bikákba, a legnagyobb méretű golyó 129 dollárba kerül.
A biológiai díjat ausztrál kutatók kapták,
ők 131 különböző béka faj egyedeinek a
szagát elemezték, a stressz hatására kibocsátott jellemző szagokat katalogizálták.
A nyertesek egyetemek mellett parfümgyári és borkutató intézeti állással is rendelkeznek, mindkét helyen szükség lehet
kifinomult szaglásukra. A béke IgNobelt
brit kutatók kapták. Sáskáknak vetítették
Spielberg „Csillagok háborúja” c. filmjét
és nyomon követték a sáskák agysejtjeiben
beálló elektromos aktivitás változásokat.
Megállapították például, hogy akkor a legerősebb a válaszuk, ha a tárgy a szem felé
halad és akkor a leggyengébb, ha távolodik. A táplálkozástudományi díj japán kitüntetettje 34 éven át valamennyi általa elfogyasztott ételt lefényképezte és elemezte.
Szerinte így kideríthető, hogy a táplálkozás
milyen hatással van az agyműködésre, az
egészségi állapotra, az élettartamra. Munkásságát ma is folytatja.
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Longhera

Hegedüs Sándor

Ünnep múltán
Elszálltak az angyalok. Didergő ködbe bújtak az ablakok. Nézzük egymást – öregek. A felnőtté érett gyerekek: elmentek, és a kicsinyek. Nincs lárma, édes zűrzavar. Csak a magány, az ami betakar. Kialudt gyertyák, üres dobozok, gyűrt papírok. Emlékké fonnyadt örömök, óhajok.

2001
Lagymatag semmibe hullik a világ
a belső űr Istenért kiált
vacog, didereg a lélek.
Jaj, félek!

Jajj! Csak a másnap tűnne, amikor ezer emlék útrakel.
Nem ízlik torta, sütemény. A maradék már tegnapi. Az se kell: kemény.
Hallgatunk nagyot. A gyertyák lángja kihűlt: megfagyott.
Odavan a rémület. A falról néz ránk a feszület.
Fogjuk egymás kezét s némán is tudjuk a mesét. Azt a régit, azt az egykorit.
Fotelben ül a Nagypapa, a magasban füstkarika, sürög-forog a Nagymama.
Hószagú felhőn is ránk talál, ünnep utáni délután.
Másnap van. Nem ünnepi, csak a szívünk lükteti: majd lesz megint.
Talán. Örök talány.

Sarokba húzódom
ajtóm bezárom
de jaj ott is hallom
kívül-belül
hogy sír és jajong a lét.
Nyújtott sikolyok húznak el mellettem
és még mindig MINDEN
daccal a szeretetért sikong.
De jaj, félek!
Kihalt a szeretet és meghalt az Ember!

Potyogni kezd a tűlevél.

Rónai Béla

Magyarul – magyarán
Ne keverjük össze!

Megfigyelésem szerint a stílusára valamit is adó átlagember – de a hivatásos beszélő vagy író főképpen – nem elégszik
meg a köznapi nyelv szó- és kifejezéskészletével. Szívesen él a nyelvünk virágainak nevezett közkeletű állandó nyelvi
kifejezésekkel. Közülük is különösen a
közmondások, szólások, szállóigék stíluseszközként való használatával. Ezek
között viszonylag sok a rokonhangzású,
hasonló alakú. Ezért fönnáll a veszélye
az összekeveredésüknek. Háttere, indítéka az a gondolkodás-lélektani tény,
hogy egyidőben kettő jut a tudatba. Így
következik be a szerkezet-keveredés,
szaknyelven a kontamináció.
A legártalmatlanabb típusa a vonzattévesztés, az állandó határozók fölcserélése. Nem föltűnő, ezért észrevenni is
nehezebb. Az illusztrációt a legfrissebb

gyűjteményemből veszem. Takarékosságból nem idézek egész mondatokat:
„arról kérdezte” – helyesen: azt kérdezte
(tőle); „arról gondolkodik” – helyette:
azon gondolkodik: „azon függ (valami)”
– magyarán. attól függ. Valaki „vájt
szeműek”-et emlegetett. Ez nemcsak a
két fontos érzékterület fölcserélése, hanem a középkorban gyakran elkövetett
kínzásmód.
Hasonló elszólások: „Egy kalap alatt
két diploma” – egy füst alatt jobban
elférnek, ha már a dicsérendő teljesítményt szóképpel akarta kifejezni az író.
A megkülönböztetett figyelem jelzéseként mondta valaki: „Árgus fülekkel
hallgatom, amit mond” – pedig árgus
szemekkel figyelnek valamire. Az autó
kiválóságáról így nyilatkozik az eladó:
„Ez az autó mérföldekkel előzi meg a

korát”. – A kort ugye, évekkel, évtizedekkel szokták megelőzni, nem hosszúságmértékkel. Akik visszaélnek a közhatalommal, azok: „a költségvetésnek
fittyet mutatnak” – magyarán: mutatni
fityiszt szoktak, fittyet pedig hánynak.
A valósághoz való ragaszkodás szándéka így öltött testet: „A magunk részéről
nem szeretnénk fellegekbe beszélni”
– a fellegek helyett a levegő való ide.
A hasonló tartalom nyelvi formája: a
fellegekben jár. A megegyezés meghiúsulását fejezték ki így: „Nem tudtunk
közös dűlőre jutni”. A mondat a közös
szó nélkül is ugyanazt jelenti. A közös
után szabályosan a nevező következik.
Ha nem eléggé figyelünk, könnyen
kerülnek beszédünkbe „balul elsült”
szólások, azaz a stílust szépítő kísérletünk balul üt ki vagy rosszul sül el.
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Jó Ember Díj – egy jó ember emlékére

Winkler András

Hármashangzat

Alapítványindítás
Káplár László születésnapján, december 8-án a pécsi Dominikánus Házban
találkoztak azok, akik az ötvenévesen
eltávozott újságíró kolléga és jó barát
emlékére létrehozott alapítvány tevékenységében közre kívánnak működni.
(Többen előre jelezték, hogy a fizikai
távolmaradás ellenére lélekben ott lesznek a rendezvényen.)

Az összejövetel kezdetén az erdélyi
származású, Pécsett élő Morvai Ferenc
játszott kavalon, mindenki örömére
– ezzel emlékezve arra, hogy Káplár
László is, amikor csak tehette, megszólaltatta furulyáját. Majd Szijártó
István, Káplár László volt középiskolai osztályfőnöke (kaposvári Táncsics
Gimnázium) emlékezett tanítványára
és az egykori osztályra.
Bogádi Kis György így foglalta össze
azt, ami ezt követően történt: „L. Csépányi Katalin elmondta a gyülekezetnek,
hogy amikor az alapítványt kitalálta és
szerette volna a beleálmodott szándékot
valami szép, tiszta emberséget sugárzó,
romolhatatlan anyagba öntött szobor-

szépséggel megjeleníteni úgy, hogy az
a Jó Ember Díj lényegét szavak nélkül
is kifejezze, nem tudott más művészre
gondolni, csak arra a világcsavargóra,
Judit Hagnerra, akit ma már jobban ismernek Párizsban, mint Ibafán. Nem ő
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mondta a szobrászt annak, hanem én
fordítom így, mert szavai fölébresztették bennem a csipkelődő, kaján kisördögöt, talán mert irigyeltem, hogy olyan
szép szavakat talált hozzá. De amikor
elért hozzám a terem végébe, ahol ültem, az a közreadott, tenyérről tenyérre
vándorló bronzkéz és megéreztem rajta
a kezek melegét, olyasféle érzés nyomta
el bennem az oktalankodás vágyát, amilyen vándorló őseinkkel fejet hajtatott a
pusztán, a sámánok tüzeinél. Megéreztem rajta a varázslat mögött a varázsolót. Mint ahogyan L. Csépányi Katinak
is szavát szegte az élmény, amikor vis�szakerült hozzá az a már nem tárgy: a
simogató, a segítő, a megtartó kezeknek
az a szakrális szimbóluma.”
Az alapítvány célja: irodalmi és kulturális értékek megőrzése, védelme, a
nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése,
ápolása, a magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, tehetséggondozás, a család támogatása.

Szijártó István

Az alapítvány a névadó személye előtt
tisztelegve létrehozza a Jó Ember Díjat – melyet évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alapján. A díjátadás
időpontja minden évben április végén
lesz, a Zengőn nyíló bánáti bazsarózsa
virágzásának idején. A kuratórium elnöke Dankházi Lajos (Budapest), tagjai: Králik Ivánné (Pécs), Kurucz Gyula (Pécs), L. Csépányi Katalin (Pécs),
Tárkányi Béla (Debrecen).
Aki egyetért az alapítványi célokkal
és támogatni kívánja működését, az az
50800104-11096568
számú bankszámlaszámra utalhatja át
azt a pénzösszeget, amellyel hozzájárul
az alapítványhoz.

Költői kívánság
Szeretném lehámozni
magamról
a fertőzött héjat,
hogy csak a tiszta,
az igaz maradjon
és a versek.
Örökre.

Talány
Sokan halottak már
azok közül,
akiknek a könyvemből
adtam.
Vajon vittek-e magukkal
belőle valamit,
vagy bús soraimmal
magamra
maradtam.

Bánat
Nem tudom
a hegedűt fújni,
mert hiányoznak
a fogaim.
A trombitát sem üthetem,
mert bénák már
az ujjaim.
Kehes vagyok
az orgonához,
mindig sír,
ha engem lát,
nem játszik
rajtam sohasem.
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Dr. Vargha Dezső

„Hol vannak a katonák?…”
Dr. Sey László: A IV./2. Tábori Kórház a Don partján − 13.

Kovács Lajos zászlós
túlélő története
„…Mielőtt belekezdett volna a mondókájába, kiderült, hogy ő is azzal a
vonattal jön haza, amivel én. Akkor lepődtünk meg csak igazán, amikor meghallottuk, hogy mindkettőnk jegye az 5ös kocsiba szól, sőt ugyanannak a hálófülkének az alsó ágya az övé, amibe én
a felső ágyat kaptam. Ilyen véletlenek
rendezésére csak az élet képes! Így már
nem volt sürgős, hogy Lala azonnal elkezdje sorsa alakulásának ismertetését,
csak arra ügyeltünk már, hogy az éjszakát ne ’szárazon’ kelljen átbeszélnünk.
Vettünk ezért néhány üveg bort, pár doboz cigarettát, s az ebéd után azonnal
beszálltunk a fülkébe.
Lala ott a következő történetet mondta el. A mi alakulatunk felett, Voronyezs
magasságában volt harci állásban, amikor egy repesz kivitte az egyik szemét.
Egy német kórházba került, ahol a roncsolt szemgolyóját eltávolították, s sebének gyógyulásáig kezelték. Pontosabban kezelték volna, de közben flecktífuszt (kiütéses tífuszt) kapott. Erős
szervezete lévén, ebből is kigyógyult,
de közben − 1943. január közepén −
megindult a szovjetek mindent elsöprő
támadása. Sokakkal együtt gyalogolt ő
is hazafelé a végtelen hómezőkön, farkasordító hidegben, de közben egy eltévedt golyó eltalálta a combját. Annyi
szerencséje volt csak, hogy csontot nem
ért a lövedék. Így utólag belegondolva,
gyalogolni ezzel a lábbal – az ismert körülmények között – borzasztó lehetett.
Egy darabig segítették őt a bajtársai, de
mivel azok ereje is fogytán volt, a saját
életüket mentették. Lalának szereztek
támasztékul egy botot, s magára hagyták, boldoguljon, ahogy tud!
A tempót a többiekkel nem bírta tartani ugyan, de volt benne annyi akaraterő,
hogy végül mégis csak hátrakínlódta
magát valahogy, a körülmények szerencsés alakulása következtében. Ha emberi roncsként is, de hazakerült, és ez
nem volt akármilyen tett, arra gondolván, hogy hány, nála lényegesen jobb
állapotban lévő bajtársának lett örök

temetője a szovjet hórengeteg! Ez volt
tehát Kovács Lajos szentlőrinci illetőségű zászlós története röviden, aminek
elbeszélése a vonaton egészen reggelig
tartott, és Budapesten, a Keleti pályaudvaron ért véget.
Megérkezés és gyász
Megérkezvén a fővárosba, Lalát lesegítettem a vonatról, és bementünk a
restibe egy duplarumos teára. A cigarettánk is elfogyott addigra már, s míg a
teát kihozták számunkra, én kimentem
egy doboz szívnivalót venni. A Keleti
pályaudvar folyosóján újabb szomorú
meglepetés ért. Szembe jött velem egy
gyászfátyolos nő, aki megállt előttem s
megkérdezte, én vagyok-e a Sey László? Nehezen ismertem föl a vonásait, az
egyik unokatestvérem volt. Kérdésemre, hogy kit gyászol, mélyen elcsodálkozott a tájékozatlanságomon. Tőle tudtam meg, hogy édesanyámat gyászolja,
akinek másnap lesz a temetése. Bár a
halál gondolatával igencsak ’összeszoktunk’ harctéri szolgálatunk során − a keleti fronton ugyancsak minden nap átéltünk borzalmakat, és így fokozatosan
eléggé közömbössé kezdett válni már
számunkra −, ez a megrendítő, éngem
különösen közelről érintő hír azonban
érthetően mélyen lesújtott.
Elbúcsúztam Lalától − azóta sem tudtam meg, hogyan alakult a további sorsa
−, nem vártam meg a déli személyvonatot, amire a jegyem szólt, hanem rokonommal együtt, az első gyorsvonattal
hazaindultam. A kalauz kifogásolta is,
hogy a jegyem nem gyorsvonatra szól,
s mivel egy szívtelen bürokratával hozott össze a sors, hiába mondtam el a
történetem, hajthatatlannak bizonyult,
és kifizettette velem a pótjegy árát.
Ha ebben az állapotban higgadtan tudtam volna gondolkodni, utólag jöttem
rá arra, hogy még Budapesten, a pályaudvari katonai parancsnokságra kellett
volna csak bemennem, és ott egy pecséttel érvényesítik a jegyemet a gyorsvonatra. A gyorsvonati jegy egyébként
is járt nekünk, de amikor megkaptuk,
olyan mindegy volt, melyik vonatra

szólt a jegy. A vonaton, velem szemben
ült egy idegen, fekete ruhás hölgy, aki
mondandóját a kalauznak célozva szólt
hozzám. Elmondta, hogy a férje most
halt meg a fronton, s a hátország úgy látszik, így mutatja ki a ’háláját’ a messzi
idegenben Hazát szolgálóknak!
Summázat
Ezzel az én történetem véget ért a
IV./2. sz. Tábori Kórház Don-parti történéseinek beszámolójával. Utószónak
csupán csak annyit kívánok még elmondani, hogy 1943. augusztus 13-án
kaptam egy újabb behívót, amelyen
jelezték, hogy augusztus 20-án Budapesten, a várban kell jelentkeznem.
Megtudtam, hogy parancsnokunk – a
Bandi Feri helyett önként vállalt segélyhelyi szolgálataimért – bronz vitézségi
éremre terjesztett föl, s a legfelsőbb parancsnok is úgy értékelte, hogy ezzel a
tevékenységemmel kiérdemeltem ezt a
kitüntetést, amelyet azután vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr
adott át személyesen a várban, annak
is a Habsburg-termében.
Ezt a kitüntetést azóta is sikerült megőriznem, a tulajdonomnak tudhatom.
Úgy érzem, megszolgáltam érte, amikor az annyi kibúvót találó, a frontszolgálatot ’kibekkelő’ katonaköteles
helyett önként jelentkezve, a magam
képességeivel, a magam eszközeivel
segítettem sebesült katonatársaimon.
Ha előveszem néha a medált, az akkori
időkre, a sok borzalomra, az értelmetlenül elpusztult bajtársaimra gondolok,
mára már öregen, betegen is, annyi kórházi kezeléssel a hátam mögött.
Úgy éreztem, le kellett írnom ezeket
az eseményeket, mivel rajtam kívül
ezekről más már nem tud beszámolni.
Mivel dokumentum sem maradt utánunk, ez a lap az első, amelyen az ezeket a történéseket tanúsító soraim helyet kaptak, amiért külön köszönettel
tartozom a szerkesztőségnek. Örömmel
tölt el az a tudat, hogy egyetlen krónikásként, a magam szerény eszközeivel
szolgálhattam az akkori kor története
egy kis szeletének rögzítését!…”
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Becskereki László

A zarándoklat
Egy mágus naplója

Életrajzi kötet, amelyben a nálunk is
igen népszerű brazil író életének egy
rövid – de meghatározó élményt nyújtó
– szakaszát tárja elénk a maga őszinteségével. Elolvasva megismerhetjük
magát az írót, és ez már önmagában is
minden érdeklődőnek nagy élmény, ám
ennél sokkal fontosabb a könyv azok
számára, akik már álmodoztak egy kicsit a Santiago de Compostellába vezető, közel 800 km-es zarándokút megtételéről − nekik kötelező olvasmányként
ajánlható A zarándoklat. A téma iránt
nálunk is egyre növekvő az érdeklődés, az internetes fórumokon főleg arról faggatják a zarándoklatot teljesítőket, hogy −
a hosszú hetekig tartó gyaloglás során − megérintette-e őket
valami spirituális, lelki élmény?
Ilyen különleges képességek elérése motiválta a Brazíliában
élő Paulo Coelhot is, aki ennek érdekében éveken át egy katolikus rend tagjaként képezte magát, és akiktől végső próbatételként a spanyolországi zarándokút megtételét kapta.
1986-ban, még írói korszaka előtt, egy a Rend által kijelölt,
számára ismeretlen kísérővel vágott neki az útnak, nem is
sejtve, hogy első könyvét − alig félév múlva − az itt szerzett
élmények alapján írja majd. Könyvében a látnivalókról és a
mindenkinél előbb-utóbb jelentkező, az akaraterőt is próbára
tevő fizikai fáradságról nem sokat mesél, ugyanakkor aprólékosan részletezi azokat a feladatokat, amelyekkel kísérője,
szellemi oktatója az út során folyamatosan terheli. Keveset
beszélnek, ideje nagy részét gondolataiba merülve tölti, egyre
gyakrabban kérdezgetve magától: „Mit keresek én itt?”
A kötethez tizenöt évvel később, 2001-ben írt egy előszót,
amelyben remekül összefoglalja a lényeget, miszerint csodavárások nélkül vágjunk neki az útnak, ne higgyük, hogy
rendkívüli emberekké válunk, de kilépve megszokott életünkből mégis olyan felismerések várhatnak ránk, amelyek
fordulatot hozhatnak életünkben, megváltoztathatják akár
egyéniségünket is.
Paulo Coelhoban is így erősödött meg régen dédelgetett vágya. Szavait idézve, rádöbbent arra, hogy: „Változtatnom kell,
követnem kell az álmomat, egy álmot, amely gyerekesnek tűnik,
nevetségesnek, megvalósíthatatlannak, amelyre mindig is vágytam, de nem volt bátorságom megvalósítani: hogy író leszek.”
Egy Caminót megjárt zarándok arra a kérdésre, hogy mit
csinálna másként, ha újra végigjárná az utat, azt felelte, hogy
sokkal lassabban menne, még több időt szánva az átélésre.
A könyv iránt érdeklődőknek én is azt javaslom, hogy lassan
olvassák Coelho szavait. Legyen idejük elidőzni a leírt bölcsességeken, különleges lelki érzéseken.
Azon pedig nem érdemes elmélkedni, hogy a könyvben
mikor váltogatja a valóságot az írói képzelet, hisz lehetetlen
itthon beleélni magunkat egy olyan helyzetbe, amikor heteken át csak az út menti kolostorok, a hívő zarándokok és a
végtelen természet látványa jelenti a külvilágot.
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aktiválás házasság felbontásának érvényesítése
alaktaLAN szedett-vedett hálózat
alultápláltság fontos informatikai rendszerek szünetmentes
energiaforrás nélkül működnek
arctaLAN felismerhetetlenségig eltorzult felépítésű, rosszul
strukturált helyi hálózat
banándugó torlódás a gyümölcsraktárban
baROM állati nagy, csak olvasható memória
Batman parancsfájlok (BAT-ok ) írására specializálódott informatikus a DOS-korszakban; ma már olyan − legalább olyan
− anakronizmus, mint a denevérember
beatzenekar (ejtsd: bitzenekar) memóriaegységek kisegyüttese
beágyazott osztály lefekvéshez készülő iskoláscsoport
buszellenőrzés terület teljes lezárása, célja a közutakon használt
tömegközlekedési eszközök bejutásának megakadályozása
C++ a B+ továbbfejlesztése
Customer (ejtsd: kosztüm őr) ruhatáros
danubit magyar (régi nevén danubiai) szoftvertermék, amely
„robban”, azaz egyetlen kritikus bitje lefagyasztja a rendszert
debil Bill Gates keresztnevében kételkedőknek adandó minősítő cáfolat
delfi adattörlésre alkalmazott ifjú megnevezése az informatikában
delfin az utolsó karakter törlését jelző állatfaj
diszkrét kompakt lemezek termőhelye
egyszerű elágazás gyengén vezető nők számára bevezetett
KRESZ-kategória, a célszemélyek csak ezeken a helyeken
kanyarodhatnak
elektromos elhagyatott, lerobbant állapotban levő egykori
áramfejlesztő épület
fagy 0° C alatt tárolt gondolkodó testrész
fáradhatatlan soha le nem álló, megbízható helyi hálózat
fejhallgató (elektro)mágneses tomográf
fejlesztői környezet a programozók munkahelye körül található ételmaradék- és szeméthegyek
felhasználó hiba „Hogyan tudom betenni a 3. lemezt, amikor
már a 2. is csak nehezen fért be az első mellé?”
felülír magas épület tetején irodalmi tevékenységet végez
file kannibáloknál egy szelet filozófus
finger szellentő
fogadó billentyűs hangszer az egyik frissen festett billentyűjére
való figyelemfelhívás
General Failure Commander of the Microsoft Army
grafikus felület orrában turkáló rajzoló bőre
héjprogram a Microsoft diótörő szoftvere; ha a dió kukacos,
hibaüzenetet kapunk. A futtatás alatt, ha a gépen van hangkártya, klasszikus orosz zenét (Csajkovszkij) hallgathatunk
hozzáférési kategória testesebb hölgyek szexuális vonzatú
megközelíthetőségének fokozata
humbug alapvetően pánikkeltésre használt, később hírlapi
kacsának bizonyuló komputervírus
időkapcsoló modern berendezés, amivel ki- és bekapcsolható
a jó, illetve a rossz idő
ikon az ikes igék használatát engedélyező parancs
index 1. egykori ind; 2. elhunyt jógi reinkarnálódás előtt internetező szelleme
(folytatás a 26. oldalon)
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(folytatás a 25. oldalról)

inicializáció a forráskódokban található szövegblokkok első
betűjének helyettesítése nagy, színes ábrákkal
ink dél-amerikai indián megcsonkított teteme
Internacionálé Internet-felhasz náló életrajza
karakterkészlet sokszínű egyéniségek arcainak összessége
kazetta dobozos orosz újság
kendermagOS magyar fejlesztésű, főleg vidéken használt
operációs rendszer, logója a Linuxtól eltérően nem pingvin,
hanem tyúk
kenguru meditáló ausztrál erszényes
keresőképtelenség amikor az Altavizsla az empiriokriticizmus
szóra keresve kiadja a www.traktor.hu találatot
kisgazda alacsony növésű sysop
koma a soros porton elérhető barát
komisz folyton rakoncátlankodó modem a soros porton
kompakt modern, ipari témájú képzőművészeti alkotás, mely
a maga meztelen valóságában ábrázol egy folyami átkelőeszközt
komposzt soros port, melyet korszerűtlensége miatt újrafeldolgozásra kell küldeni
korelnök grafikai szoftvert gyártó cég idős hölgyalkalmazottjai
könyvjelző rendőrségi detektor a 451 Fahrenheit című filmben
languszta helyi hálózat ránézéssel való ellenőrzése
laptop fejletlen keblű (a szlengben lapos mellűnek nevezett)
lányok számára kifejlesztett kicsiny, pólóing-szerű felsőrész
lemez 1. vetkőző zenészválogatott; 2. páncélos lovagok sportruházata
lemezkiadó feles háttértár-kapacitás bérlési lehetőségét hirdető − hibásan írt − felirat
lemeztelenít valakit az összes CD-jétől és flopijától megfoszt
léptető művelet gyaloglásra ösztönző tevékenység
lézernyomtató pórul járt állóvíz egy űrháborús sci-fiben
link könnyelmű alak, aki egész nap csak szörfözik az Interneten
literál folyadék-mértékegységgel mérhető mennyiségű szöveg
lóding huszár eleink programbetöltés közben viselt ruházata
Memória olyan ország, amely mindenki számára szűknek bizonyul. Bit méretű lakói az arab származású meMórok.
Microsoft egyes szituációkban kellemetlen állapot, ellenszere a Viagra
monitor 1. számítógépezés közben elhunyt lány (Mónika)
temetési ebédje; 2. a display elromlása utáni össznépi összejövetel
névtelen csomagdeklaráció neve elhallgatását kérő Javaprogramozó kézipoggyászának regisztrálása a pályaudvaron
norton északi vizekben élő tonhal
norton commander az ilyen halakra specializálódott halászhajó kapitánya
nyikolaj régi szovjet gyártmányú komputerek rozsdás, nyikorgó alkatrészeinek
javításához használt kenőanyag
operátor-túlterhelés az értékhatárokat meghaladó művelet
végzése
organigram a szervezetek egymáshoz viszonyított súlyának
mérésénél használt mértékegység
Origo az Országos Rendezőiroda (ORI) előtt a cég felszámolását követelő tüntetők plakátfelirata

paplan 1. egyházi LAN, papi hálózat; 2. takaróval lefedett helyi hálózat
parancs 1. cezaromán citrusféle; 2. autoriter személyiségek
lakta farm
parazita kártékony médiumnő
piknik (eredeti angolsággal: pick nick) a Szegedi Szalámigyár
fiatal Internet-használói körében népszerű nicknév a csevegőfórumokon
pince mélyben fekvő tűs csatlakozó
pingvin	  a ping.exe program sajátos borászati alkalmazása, ha
lefagyasztja a rendszert, fázósan totyoghatunk, mint egy nagy
madár
polimorfizmus társaságban űzött kábítószer-fogyasztás
POP assembly műveleti utasítás, a virtuális pezsgőnyitáshoz
elkerülhetetlen
portalanítás helyi hálózat bekötése a kapuőrökhöz, majd eltávozás, rendet hagyva
programozó hibás programok megírására és kijavítására kiképzett szakember
rabbit foglyul ejtett bit, már nem lehet törölni a memóriából
reformáció sérült floppy javítására tett utolsó kísérlet
rekord kikopott nadrág eredeti állapotának helyreállítása
relé igyunk még egy pohárral!
rendszergazda köztársasági elnök
romkert csak olvasható memóriát termő, bokrokkal benőtt
terület
smartdrv 1. csehül gyengén beszélő turista fagylaltot kér (helyesen zmrzlina); 2. a DOS egyik rendszerprogramja, SYSkiterjesztéssel
soros port magyar származású üzletember (György) magánkikötője
SP stack segmens, azaz veremmutató. Részeg informatikusokat figyelmeztető tábla, amely a tsz-földeken mutatja, hogy
merre van elvermelve a krumpli
subler sublótok gyártásánál használt asztalos-célszerszám
szamizdat a Kádár-korszak ellenzéki értelmiségének szellemi
termékeit tároló mágnesszalagos egység
számítógép 1. a szellemi rutinmunka gépesítésének eszköze;
2. a program kijavítását segítő szerkezet
számítógépes program 1. a bevitt adatokat hibaüzenetekké átalakító szoftver; 2. kijavítás céljából készült szellemi termék
szelektor védett módú regiszter (Intel) tartalmának elvesztését
követő búskomor evészet-ivászat
szerves kapcsolódás sziámi ikrek belső zsigereinek összenövése
szimulátor nagy zabálásnak álcázott diétás vacsora
SZÜVritmus számítástechnikával foglalkozó cégek haladási üteme
tasztatúra kirándulás a számítógép billentyűzetén
terem igen tágas megjegyzés
terminátor adatbeviteli végkészülék kezelője
Unix az elterjedt nézettel szemben igazából felhasználóbarát
− csak éppen megválogatja, hogy kik a barátai
varázsló a Windows program integráns része; Linux operációs rendszer esetében nem a programban, hanem a képernyő
előtt található
verifikál nagyon kötözködik
vodafone vízhang
ZSilIP a Zsil-völgyi bányászok szervergépének Ip-címe, ide
lehet szolidarizáló e-maileket küldeni
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A tigrisölő vadkacsavadászaton – 3.
− 70 éve hunyt el Apponyi Henrik –

A hajtókon és a vizslákon múlott a vadászzsákmány, az eredmény begyűjtése. A
vadászok egy öreg vadkörtefa alatt gyülekeztek, ahol egy tábori asztal és deszkákból összetákolt padok, lócák is voltak. A fa
árnyéka nagyon pici volt, hiszen közeledett
a dél. A Zobor hegy szikláin csillogott a
napfény. Milán jelentette, hogy a vadkacsák
begyűjtését befejezték, minden vadásznak
az állása körül összegyűjtött vadkacsákból
készítettek terítéket. A végeredmény 183
kacsa, és Esterházy János állása körül volt
a legnagyobb teríték.
Közben a vadászok asztalára a vadászkosárból némi elemózsiát pakoltak ki, de nem
hiányzott a zobori borocska sem. Thuróczy
Tibor szőlőjéből, mert a polgármesternek
a Zobor lankáin volt egy kis szőleje, csak
annyi, ami a család évi borfogyasztását fedezte.
Falatozás közben a házigazda Esterházy
grófhoz fordult:
− János öcsém, először is gratulálok a hatvanhárom vadkacsához. Úgy látszik, hogy
te voltál a legügyesebb. De mondd, hogyan
lettél te vadász? Csak azért kérdezem, mert
némelyik, mélyen vallásos ember megveti
a vadászatot és ellenséges szemmel néz a
vadászokra.
− Tibor bátyám, nem tudom! Őszintén
mondom, hogy még nem gondolkodtam
azon, hogy a hitemet, vallásosságomat
szembesítenem kellene a vadászattal. A lelkiismeretem úgy gondolom, hogy ez irányban is tiszta. De mondok egy élő példát:
Mécs László, a papköltő nemcsak vadász,
hanem remek vadászverseket is ír! Hát, hogyan lettem vadász? Már a dédnagyapám,
Jeszenák János, a szabadságharc mártírja is
szenvedélyes vadász volt, sőt lányát, Gizellát is megtanította vadászni. Nagyapámról,
Esterházy Istvánról is vadászlegendák keringtek. Apámat sajnos nem láthattam vadászni, mert születésem évében meghalt.
Talán gyermekkoromban a bölcsőben játék
helyett vadászpatront adtak a kezembe. Talán innen a nagy vadászszenvedély, sajnos
megfertőzött a vadászat öröme, amit szeretettel megtűrök és viselek – mondta nagyon
őszintén a gróf.
Erre Thuróczy imigyen reagált:
− Szeretett János öcsém, nagyon szépen beszéltél. Különösen, hogy ennél az
asztalnál ülünk, ahol nagyapámmal, Tóth
Vilmossal szoktam üldögélni, vagyis üldögéltünk Károly testvéremmel együtt,
mert az öreg igen hamar vadászatra fogott
bennünket, és ahogyan te is mondtad, megfertőzött a vadászat szenvedélyével! Isten
bizony, szerettelek volna megtapsolni, de
Isten szabad ege alatt nem illik tapsolni;

Apponyi Henrik (1885-1935)

így hát emelem poharam a vadászat örömére, a mai vadászat sikerére és mindnyájunk
egészségére!
− Úgy legyen! – mondták szinte kórusban és koccintás után felhajtották a Zobor
hegy csillogó nedűjét.
A rövid pihenő után a már egybegyűjtött
vadkacsák terítéke előtt megadták a vadnak járó tiszteletet, majd a zsákmányt felpakolták egy lovaskocsira. A zsákmányból
a hajtók is megkapták a vadászrészt, mindegyik kapott két vadkacsát. A vadászat kiértékelése után ugyanúgy, mint ahogyan
jöttek, a vadászhintókon – az egyik hintó
Thuróczy Károlyé volt – visszatértek ebédelni a kúriára.
A nagyasszony már várta a vadászokat
finom ebéddel, tyúkleves, leveshús tormával, és kirántott hús volt a fő menü. Végül
sült vadkacsák kerültek az asztalra. Bizony
senki nem mondhatta, hogy éhezett Thuróczyéknál.
A desszertet és a feketekávét már a kerti
filagóriában fogyasztották el. Hamarosan
szóba került a politika és a felvidéki magyarság Trianon utáni helyzete Csehszlovákiában. Esterházy János és Révay István
vitte a szót, de Thuróczy Károly kórházigazgató is szólt a betegellátásról. Különösen azt kifogásolta, hogy kevés a magyar
orvos. A politikai pártoknak és kulturális
mozgalmaknak jobban oda kellene figyelni
a magyar ifjúság továbbképzésére.
Thuróczy Tibor Nyitra városának gondjairól beszélt. Az építkezéseket, az iparosodás lehetőségét ecsetelte, de szólt a falu és
a város közötti különbségről, a kettő közti

mély szakadékról, a gyönge közlekedésről, mert a vidékiek – ahol nincsen vasút
– csak nagyon nehezen tudnak bejutni a
központokba.
Kikérték Apponyi Henrik véleményét
is. Csupán annyit mondott, hogy a világban nagy változások lesznek. Nincs kizárva az sem, hogy kitörhet a világháború. A
nyugatiak, különösen a németek erősen
fegyverkeznek, a csehek a nyugati határon bunkereket, védelmi vonalat építenek.
Egyszóval nem rózsás a helyzet. Apponyi
gróf megígérte, hogyha szabályosan megválasztják a felvidéki nemzeti pártba, mint
magyar és ellenzéki politikus azon lesz,
hogy a magyar kisebbség helyzete eljusson a világba.
Az alsóköröskényi vadászat idején 1935
esztendőt jegyezték a naptárak, Esterházy
János harmincéves volt akkor, Révay István
harminchat, Apponyi gróf kereken ötven,
a Thuróczy testvérek is az ötvenes éveiket
taposták. Két generáció találkozott az alsóköröskényi kúriában. A lét vagy nemlét
kérdésében, a magyarság jövőjének építésében, gyámolításában teljesen azonos véleményen voltak.
Ám a történelem és a sors másként döntött. Apponyi Henrik 1935 decemberében
elhunyt.
Dr. Thuróczy Károly nekrológjában e
szavakkal búcsúzott az igaz baráttól: „Mint
emberről elég csak annyit megállapítani
Apponyi Henrikről, hogy aki csak egyszer
is időzött társaságában, az a szívébe zárta.
Ember volt mindig és mindenkivel szemben, érző szívű, meleg lelkű.”
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Rónaky Edit

Már hat éve…

Humor

Az elmúlt öt évben minden januári első számunkban Édesapámról írtam egy rövid
megemlékezést. Ezt a hagyományt idén olyan módon bővítem ki, hogy megpróbálom
röviden bemutatni, milyen életúttal vívta ki az emberek nagyrabecsülését.

Szigetvári Krisztián

Szigetvári János építész
mérnök élete és munkássága
Szigetvári János

(1929. április 8., Szigetvár – 2000. január 1., Pécs)
Ybl-díjas okleveles építészmérnök,
okleveles városépítész és városgazdász
szakmérnök, okleveles műemlékvédelmi
szakmérnök, címzetes főiskolai tanár,
a Magyar Építőművész Szövetség és a
Magyar Építész Kamara tagja, a DélDunántúli Építész Kamara Felügyelő
Bizottságának tagja, a Magyar Kultúra Lovagja
„Ami mögöttünk van, az bennünk
van.”
(Kassák Lajos)

Nagydobsza, Fő utca 68. –
Szigetvári János rajza

A család eredete
Szigetvári János apai ágon szász származású. Felmenői Szászországból települtek át Ausztriába, körülbelül 200

évvel ezelőtt, a XVIII. és XIX. század
fordulóján. Dédapja, Sattinger Josef
Andreas 1824-ben született, Grazban.
Nagyapja, Sattinger Josef 1855. január 1-jén látta meg a napvilágot. Ő is
Grazban született, de már Magyarország területén kötött házasságot Helm
Therezé-vel, a Dunakanyarban fekvő
Dunabogdányban. Itt született meg
1884-ben Sattinger Johannes, Szigetvári János édesapja. A család az 1880-as
években Erdélybe költözött, Sattinger
Johannes itt végezte el iskoláit, majd
jegyzői állást töltött be Karánsebesen.
Erdély Romániához csatolása után nem
volt hajlandó felesküdni a román államra, és átjött Magyarországra. 1924-ben
Szigetváron vette feleségül Gosztonyi
Irént és Istvándiban látott el jegyzői feladatokat egészen 1930-ban bekövetkező korai haláláig. Ebből a házasságból
három fiúgyermek született: Sándor,
György és János.
A család másik ága Romániában maradt, a Temes megyében fekvő Resicában és Karánsebesen rendezkedtek be.
A Ceauşescu-diktatúra elől azonban az
1980-as években mindannyian Németországba menekültek, és mind a mai
napig ott élnek.¹
(folyt.köv.)
¹ A Németországban élő Szattinger Richard által összeállított családfa
alapján

Aforizmák az írásról
− Horváth Imre –
A szavak hallgatóság nélkül özvegyek.
A téma, ha megragadják, visítani
kezd.
A banális kérdést menti a szellemes
felelet.
A szerkesztő nagyot alkot többnyire,
ha rövidít.
Amíg a tollam megmarad, nem tudnak kifosztani!
Mikor az író elhallgat, megbélyegzi
korát.
A sikamlós témán gyakran elcsúszik
a toll.
Megfogalmazni azt, amiről fogalmunk sincs, művészi absztrakció.
Az alkotás az a szűk tér, ahová énünk
jobbik része menekül.
A szó a legszebb öltözet, de ha kopik,
akkor sem szabad kifordítani.
A véres tetteknél csak a vértelen gondolatok ijesztőbbek.
A pont miért állítja, hogy van olyan
is, ami befejezett?
Nagy baj, amikor az ész megáll, de a
nyelv még tovább forog.
A meggondolatlan szavakat kár leírni
– anélkül is megjegyezzük.
Az író, bármily óriás, a művébe belefér.
A sebezhető pont az írásjelek szégyene.
Akik nem tudnak olvasni, beolvasni
azoknak is sikerül.
A nyomdafestéktől a tehetség megmámorosodik, a tehetségtelen berúg.
Csak az bőbeszédű, aki szószegény.

2006. január 13.

hetedhéthatár

29

Logika- és memóriafejlesztés
Számok

Összekötősdi

A pontok helyére kell elhelyezni az ábrán lévő számokat
úgy, hogy a számtani műveletek helyesek legyenek.

A számok melletti pontokat sorra összekötve előtűnik, hogy
mi is van a képen.

Egyforma – nem egyforma?

A két rajz között hat eltérés van. Megtalálod őket?

Tér-kép
A szöveg melletti képben felfedezhető egy elrejtett ábra, mégpedig térben érzékelhető!
A háromdimenziós kép úgy válik láthatóvá, ha a
képet szorosan az orrunk elé tartva, a részletekre nem figyelve nézzük, majd lassan eltávolítjuk
magunktól – olvasótávolságban kiderül, mi rejtőzik a képben!

Torzsok Lajos gyűjteményéből
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Szarvas István

Harmadik alkalommal adták
át a Prima Primissima Díjakat
Ünnepélyes, szórakoztató műsorral egybekötött díjátadó gálaesten adták át a Nemzeti Színházban a díjakat. A műsor konferálását Dobó Kata és Vitray Tamás látta
el. A díjátadáson megjelent a közjogi méltóságok közül az országgyűlés elnöke és
a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a páholyokban foglaltak helyet a parlamenti pártok
elnökei. A 2005. évi Prima Primissima díjak tíz kategóriában kerültek átadásra december 8-án, a Magyar Vállalkozók Napja rendezvénysorozata keretében, amely
eseményen Takács Ildikó, a Kuratórium tanácsadó testületének tagja jóvoltából
vendégként jelen lehettem. A Nemzeti Színház zsúfolásig megtelt, még a karzaton is nagyvállatok elsőszámú vezetői kaptak helyet. Bemenetelemkor tizenkettő
hostess igazított útba.
Az Alapítvány tíz éve alatt a Demján Sándor által felajánlott értékű díjak odaítélésével a társadalomban a kiemelkedő teljesítményeket, valamint
az elismerésre és követésre méltó életműveket kívánja középpontba állítani.
A 30 jelöltből a 10 Primissima Díjast a VOSZ elnöksége, az Alapítvány Kuratóriuma titkos szavazással választotta ki. A Prima Primissima Díjak összege minden
évben 50 000 euró. Minden kategóriában, azok a jelöltek, akik nem Primissima
Díjat nyertek, Prima Díjat vehettek át, 10 000 eurós pénzjutalommal. A Prima Primissima Közönségdíjat – ami szintén 50 ezer euró és az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Csányi Sándor ajánlotta fel − az nyerte el a 10 kategória 30 jelöltje
közül, akire a legtöbb közönségszavazat érkezett.
A Primissima Díj figuráját adó Kincsem lóról mintázott alkotást Schrammel Imre
Kossuth-díjas keramikusművész tervezte, és a Zsolnay Porcelángyár gyártotta, a
Közönség Díj szobrát pedig az Ajka Kristály készítette
A kategóriák 2005. évi nyertesei:
Magyar irodalom – Lázár Ervin
Magyar színház- és filmművészet − Seregi László
Magyar képzőművészet − Sváby Lajos
Magyar tudomány − Kornai János
Magyar oktatás és köznevelés − Kozma Imre
Magyar építészet és építőművészet − Csete György
Magyar írott sajtó − Tamás Ervin
Magyar elektronikus sajtó − Friderikusz Sándor
Magyar népművészet és közművelődés − Szentendrei Skanzen
Magyar zeneművészet − Ránki Dezső
Közönségdíj − Csókay András
*

*

*

A díjkiosztás utáni fogadáson néhány jelentős személlyel sikerült szót váltanom.
Gratuláltam a Magyar tudomány kategória győztesének, Kornai professzor úrnak,
akivel megállapodtam egy interjúban. (2003. december 19-i lapszámunkban „A
változás sebessége felülmúlta minden várakozásomat címmel már készült vele egy
cikk). Beszéltem Lomnici Zoltánnal, a Legfelsőbb Bíróság elnökével, akit felkértem előadásra a 2006. márciusi Korrupciós konferencián. Hankiss Elemérrel, az
MTV korábbi elnökével az Európai Unió kulturális fővárosa pályázatról cseréltem
eszmét. Sárközi Tamás professzor kormánymegbízottal pedig az államapparátus
karcsúsításáról beszélgettünk. Andrew Vajna filmproducer megnyugtatott, hogy
elégedett a budapesti Las Vegas kaszinójával, utoljára december 7-én volt ott. Takács Ildikó elfogadta azt a javaslatomat, hogy minden Prima- és Primissima-díjas
szerepeljen egy könyvben. Ezt az ötödik díjkiosztásnál adják ki először.
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» Rádióműsorok «
RÉGIÓ RÁDIÓ – A Magyar Rádió Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Stúdiója
Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon

15.00

HAJNALTÓL REGGELIG
FM 101,7 MHz, 71,81 MHz, AM 873 KHz
5.55
Műsorkezdés, hírek röviden
6.00
Reggeli Krónika – Kossuth Rádió
6.15
Dél-Dunántúli Krónika
6.23	Regionális lapszemle
6.30
Hírek, közlekedés, sport
6.38
Napi jegyzet vagy miniriport
6.45
A Dél-Dunántúl hírei
6.52
A nap témája – riportban
7.00 – 8.00
Az előző óra menetrendje
8.00
Hírek
8.04
A BBC világhíradója
8.14 – 9.00
Magazinóra riportokkal
9.00 – 12.00 Napközben – a Kossuth Rádió közérdekű műsora
12.00
Dél Krónika
13.00
Vendég a háznál, egyházak félórája (Kossuth Rádió)

16.00
18.00
18.30

DÉLUTÁN
FM 101.7 MHz, AM 873 KHz
14.00
Dél-után – a Régió Rádió zenés magazinműsora, benne többek közt:
HÉTFÕ:
Jelige-ismétlés, vitafórum politikusokkal, Auto-motor 101.7;
KEDD:
A jövő útjai – regionális térségfejlesztési óra, Ezerszínű Baranya (turisztikai
magazin kéthetente), „Harminc perc alatt a zöld körül” – a Régió Rádió
környezetvédelmi műsora;
SZERDA:
Fogadó – a Pécsi Rádió gasztronómiai magazinja; Gazdasági figyelő (kéthetente);
CSÜTÖRTÖK: Színház-tér (színházi magazin), Agrárbörze;
PÉNTEK:
Filmmagazin, hagyományápolás órája, életmód-magazin;
18.00
Esti Krónika
19.00
Új Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal 22 óráig
Szombat
9.00 – 12.00
12.00
13.00
14.00

Jelige – Apróhirdetések, nagy történetek… A szerkesztő, Zsoldos László
különleges apróhirdetések története után nyomoz Gombár Gabival, Völgyesi
Nikolettel és Kovács Miklóssal;
Szórakoztató magazin két órában a legújabb zenei slágerekkel és telefonos
játékokkal. A szerkesztők: Koszits Attila és Varga László
Esti Krónika
Új Estidőben!

Vasárnap (hírek óránként)
8.00
Kapocs – ökumenikus magazin
9.00
Művészbejáró, Somogyi magazin, Tolnai magazin (heti forgóban)
10.00
Archívumunk értékei ill. portréműsor
11.00
Szerkesszünk együtt! – Zenés kívánságműsor minden vasárnap. (Telefonszám
az adás idején: 72/518-318. Levélben is várjuk a kéréseket, üzeneteket:
PÉCSI RÁDIÓ, Pécs, 7601 Pf.: 200. A levelezőlapra írják rá: „Vasárnapi
kívánságműsor”)
12.00
Déli Krónika
14.00
Kórusdobogó, Komolyzenei kaleidoszkóp, Lemezbörze (heti forgó)
15.00
Ismétlőóra
16.00
„MÁS” – a Dél-Dunántúlon élő kisebbségek magyar nyelvű műsora
17.00
Pannon koncerttükör – a Pannon Filharmonikusok Pécs és a Régió Rádió
közös műsora
18.30
Új Estidőben!
Nemzetiségi műsorok:
Horvát nyelven
AM 873 KHz – 9.00–10.30, 20.00-20.30
Német műsor
AM 873 KHz – 10.30–12.00, 19.30–20.00
Szerb nyelven
AM 873 KHz – 13.00–14.00, 20.30–21.30

Hétvégi műsorrend magyar nyelven

A pécsi Régió Rádió elérhetőségei:
Telefon: 72/518-333
E-mail: pecsiradio@radio.hu
Net: www.pecsiradio.hu

Jó pihenést! – magazinműsor Schweier Ritával
Déli Krónika, Vendég a háznál, egyházak félórája
Egy hazában – nemzetiségekről magyarul
Hangulatbrigád! Élet, zene, fiatalság – a Régió Rádió ifjúsági műsora

MÉLYÉPÍTŐ
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
7622 Pécs, Sport u. 5.
Tel.: (72) 315-567, 324-404, 325-332, 336-837
Fax: (72) 314-325
KÖZMÛ-,
ÚT-,
MÛTÁRGYÉPÍTÉS,
SÍK– ÉS MÉLYALAPOZÁSOK KIVITELEZÉSE,
FÖLDMUNKA VÉGZÉSE,
FÕVÁLLALKOZÁS

Könyvajánló
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Jeles nap

Kéri János

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

Januári névnapok
1. vasárnap
2. hétfő
3. kedd

Újév, Fruzsina
Ábel
Genovéva,
Benjámin
 4. szerda	Titusz
5. csütörtök Simon
6. péntek
Boldizsár
7. szombat Attila, Ramóna
8. vasárnap Gyöngyvér
9. hétfő
Marcell
10. kedd
Melánia
11. szerda	Ágota
12. csütörtök Ernő
13. péntek
Veronika, Vera
14. szombat Bódog
15. vasárnap Lóránt, Loránd
16. hétfő
Gusztáv
17. kedd
Antal, Antónia
18. szerda
Piroska
19. csütörtök Sára, Márió
20. péntek
Fábián, Sebestyén
21. szombat	Ágnes
22. vasárnap Vince, Artúr
23. hétfő
Zelma, Rajmund
24. kedd
Timót
25. szerda
Pál
26. csütörtök Vanda, Paula
27. péntek	Angelika
28. szombat Károly, Karola
29. vasárnap Adél
30. hétfő
Martina, Gerda
31. kedd
Marcella

Ez a Hetedhéthatár
203. száma

Január 21.: A fólia alá ilyenkor kezdjük kiültetni a fejessaláta-palántákat és a november közepén vetett karalábé palántáit.
Január 22.: Máig sok nyelven használatos még a régi mondás: „Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince, ha kemény
és kopog, kevés lesz a borod.” A prémes állatok bundája
Vince napig gyűjthető, utána már hullik.
Január 25.: Ha az idő engedi, megkezdhetjük a szőlő trágyázását. A pincében a bor ellenőrzésének az ideje, ha nem elég
tiszta, derítjük vagy szűrjük.

Január 13., péntek
Pécs: Bálint Ferenc, Gerzson Pál, Kazinczy Gábor és Trischler Ferenc művei láthatók a Pécsi Műhelygalériában (Várady Antal u. 5/a).
Nyitva: kedd-péntek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig. (Lásd 11. oldal)
Bonyhád: Vizek és fények – Rühl Gizella fotókiállítása a Művelődési Házban január 29-ig.
Szekszárd: Japán babék és A világörökség kincsei Japánban – kiállítás a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, február 28-ig.
Szekszárd: Stekly Zsuzsa tűzzománc kiállítása a Kelemen Endre Egészségügyi Szakközépiskolában február 7-ig
Tolna: Arcok Indiából és Nepálból – Rühl Gizella fotókiállítása a városi kiállítóteremben, február 11-ig
Szekszárd: Tendenciák címmel a Magyar Képző és Iparművészek Festő Szakosztályának kiállítása a Művészetek Házában. Megtekinthető: január 21-ig.
Mohács: Bozsovics Rebeka és Kalkán Dóra – „Misi bácsi szakkörösei” rajzkiállítása a Junior Art Alapítvány rendezésében a Kossuth
Filmszínház kisgalériáján, február 19-ig.
Mohács: Reininger László keramikusnak, a VI. Mohácsi Szalon fődíjasának kiállítása a Kossuth Filmszínház Kamaratermében február
19-ig.
Január 14., szombat
Pécs: 16 óra – Csipkerózsika, az alvó szépség. Bóbita Bábszínház.
Január 15., vasárnap
Pécs: 15 óra – Lionel Bart: Oliver! Pécsi Nemzeti Színház – 19 óra – Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli. Pécsi Harmadik Színház
Január 16., hétfő
Pécs: 19 óra − Magyarország szép nemes csillaga. A Hírës Pannónia régizenei együttes lemezbemutató koncertje a Dominikánus Házban.
Január 17., kedd
Dombóvár: 10 óra – Parsifal, a bolond lovag – a Bóbita Bábszínház előadása a Művelődési Házban.
Pécs: 19 óra – A Notre Dame-i toronyőr. Pécsi Nemzeti Színház.
Pécs: 19 óra – Egy kis esti fizika – Dominikánus Ház.
Pécs: 19.30 – Németh Ákos: Autótolvajok. Kamaraszínház.
Január 18., szerda
Dombóvár: 10 és 13 óra – Apró szentek – a Holló együttes előadása a Művelődési Házban.
Szekszárd: Czencz János festőművész fotóreprodukciós kiállítása a Kelemen Endre Egészségügyi Kollégiumban
Január 19., csütörtök
Pécs: 10 és 15 óra – a szépen szóló Grüffmadár. Bóbita Bábszínház.
Mohács: 19 óra – Ödön von Horváth: Mit csinál a kongresszus? – bohózat két részben. A Budaörsi Játékszín előadása a Kossuth Filmszínházban.
Január 21., szombat
Dombóvár: Kiállítás és előadása a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Házban
Pécs: 19 óra – Karl Gutzkow: Uriel Acosta. Pécsi Nemzeti Színház.
Pécs: 19 óra – A Sebő együttes koncertje a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Dominikánus Ház.
Mohács: 20 óra – Sváb bál a Schneider Művészeti Iskola nagytermében
Január 22., vasárnap
Szekszárd: 10 óra – Kis Pál István: Csoda – Kánai menyegző, verses, zenés diákmisztérium az I. Béla Gimnázium diákjainak előadásában
a Katolikus Közösségi Házban. Ősbemutató.
Január 23., hétfő
Pécs: 11 óra – Örökségünk a nyelvünk. Dr. Balázs Géza egyetemi tanár előadása a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Várkonyi Nándor Könyvtárban.
Pécs: 19 óra – Az MK KISHÁZ performance-a – előadják a PTE Művészeti Karának festő szakos hallgatói. Művészetek Háza.
Pécs: 19.30 – Farkas Rózsa, Balogh Kálmán cimbalomművészek és Dominkó István zongoraművész koncertje a Művészetek Házában.
Január 24., kedd
Pécs: 18 óra – Múlt időben – történelmi sorozat. Che Guevara, a legenda. Dominikánus Ház.
Január 25., szerda
Pécs: 17 óra – Horvát szőttesek és hímzések. Mina Petra (Zágráb) kiállítása az August Šenoa Horvát Klubban február 15-ig.
Pécs: 18 óra – A PTE Művészeti Kar hallgatóinak koncertje a Dominikánus Házban.
Január 26., csütörtök
Dombóvár: 18 óra – Angol filmklub: Brother Sun And Sister Moon – a Művelődési Házban
Pécs: 18 óra – A Világörökség Baráti Körének összejövetele a Dominikánus Házban.
Január 27., péntek
Pécs: 18 óra – Térjel – Fiatal győri építészek kiállítása, február 17-ig. A kiállítást megnyitja Patartics Zorán építész. Művészetek Háza.
Pécs: 19 óra – Mozartiada 2006. Mozart születésének 250. évfordulóján. Közreműködik: Fodor Gabriella – zongora, Erdélyi Zoltán – hegedű, Varga Ildikó – ének. Művészetek Háza.
Január 28., szombat
Szekszárd: 11 óra – A híd túlsó oldalán címmel a kalocsai régiót bemutató kiállítás nyílik a Művészetek Házában. Bevezetőt mond: Loibl
László, Kalocsa polgármestere, a kiállítást megnyitja Asperján Istvánné, a Kalocsa Városi Művelődési Intézmények, Könyvtár és Televízió igazgatója. Megtekinthető február 28-ig.
Január 30., hétfő
Pécs: 19 óra – J. S. Bach: A Jól Temperált Zongora. Fellegi Ádám magyarázó koncertsorozata a Dominikánus Házban.
Pécs: 19 óra – „Szeretsz engem?” – Kiss Mari és Dunai Tamás estje. Közreműködik Kemény Gábor zeneszerző. Művészetek Háza.
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