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L. Csépányi Katalin

10 éves
a Hetedhéthatár

Bár ilyenkor ünnepelni illenék, hiszen tízévesek lettünk – mégsem tesszük, mert ez
az év sok veszteséget hozott, és a csendes emlékezés most jobban illik az újsághoz.
A Hetedhéthatárt a kezdetektől támogató Szántó Dezsőt februárban kísértük utolsó útjára, majd a szerzők közül augusztusban Juhani Nagy János és Kurucz Gyula távozott
el, és Motesiky Árpád felesége, Berta is elhagyott minket ez évben. Most már ők is úgy
adnak erőt a továbbiakhoz, mint a korábban eltávozottak: Szigetvári János, dr. Mándoki
László, Drelicska Attila, Solymos Iván, Káplár László, dr. Hegedüs Sándor és Czupy
György, akik miatt is folytatni kell, hogy a szellemiségük fennmaradjon.
Folytatni kell azokért is, akik újonnan jöttek közénk, kezdve Kulcsár Fannival (Szabó
Anikó kislányával), majd őt követte Cser Olivér, és idén négy újszülöttel gyarapodtunk:
Ambrus-Kéri Noellel, Feketű Emma Lucával, Cser Saroltával és Cser Florannával.
1997. december 5-én jelent meg az első Hetedhéthatár, ez a mostani a 229. szám.
Közel kétszáz szerző írt a több mint hétezer oldalon az elmúlt tíz évben. Többen az
interneten keresztül találtak ránk, és lettek állandó szerzőink a nagyvilágból, sokan
barátok révén jutottak el a laphoz, és csatlakoztak a csapathoz. Az olvasók is hozzánk
tartoznak: jó hírét keltik a lapnak, nyomtatott és internetes változatnak egyaránt, ennek köszönhetően az ország és a világ minden pontjáról akad olyan, aki találkozott
már az újsággal. Öröm látni, amikor az internetes változatot Argentínától kezdve ÚjZélandig rendszeresen olvassák, és jó érzés, amikor jön az előfizetés Békéscsabáról,
Hódmezővásárhelyről, Budapestről, Sopronból, és még sorolhatnánk az ország településeit. (Az internetes oldalt Komlós Attila szerzőtársunk készíti.)
Barátokká váltak a szerzők, a támogatók, az előállításban közreműködők – a nyomdai előkészítést végző Cser Valér, a nyomdai munkálatokat ellátó Borbély Tamás és
a Bornus Nyomda dolgozói –, a terjesztők – köztük Káli Albert −, az olvasók. Azaz
igazi családdá forrt össze a Hetedhéthatár körül gyülekezők serege az elmúlt tíz évben.
Semmi más nem tart össze minket, mint a jó szó ereje – de úgy néz ki, hogy ez igen
erős kötelék. Ennél az újságnál mindegy, hogy ki hol él, mennyi idős, milyen a vallása, a politikai nézete – itt egy a fontos: akar-e és tud-e jó szót adni. Ha igen, itt a helye
köztünk: szerzőként, támogatóként, előállítóként, terjesztőként, olvasóként.
A 200. szám megjelenését a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban tartott Pécs Info
Szakkiállításon ünnepeltük 2005 novemberében. Nagyszabású, jól sikerült rendezvény volt. (A honlapon a Köszöntő-ben olvashat róla minden érdeklődő.) Talán ennek a napnak az emléke okozza, hogy most nem ünnepelünk látványosan: aznap volt
CT-vizsgálaton Szántó Dezső, s tudta meg, hogy baj van. Közel másfél évig küzdött a
kórral… Nélküle nem lenne Hetedhéthatár. És nem lenne a többiek nélkül sem, akik
már szintén nincsenek velünk. Ezért amíg lesz ez az újság, mindegyik szám az ő emléküknek szól, így maradnak köztünk. Ez a mi igazi ünnepünk.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője
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Kocsis József

Papírszárnyú angyalok
Akár egy iskolai osztály: túlkorosok,
úgy ülünk sorokba rendezetten, mint a
jó gyerekek, mint amilyenek a jó gyerekek is leginkább akkor szoktak lenni,
amikor a Jézuskát várják, de legalábbis a tanító urat, és lehet is, hogy belép
hamarosan Berényi tanító úr, a táblával
szemközt kell lennie az ajtónak, de hol
a tábla, nincs a sarokban, semmi nem áll
a helyén; talán nem is jön senki, mégis olyan moccanatlan csendben ülünk,
mint az angyalok, ráncokkal sűrűn vonalkázott arcok mélyéről világítanak elő
a várakozással teli szemek, mintha megöregedtek volna hirtelen az angyalok, ez
nagyon különös; a széksorokban lehervadt szárnyú, elaggott angyalok ülnek
egymás mellett és mégis élesen elkülönülve más angyaloktól, csupa magányos
angyal gubbaszt itt a széksorokba beszorulva, arcukra keményedett vonásokkal
csodálkozó angyalarcok néznek befelé,
és nem értenek semmit, hogy kerültek

Főtámogató

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

Támogatók:
BIOKOM Kft.
Pécsi Vízmű Zrt.
BÉV Zrt.
Bázis-Art Generál
Finish 987 Kft.
Szigetvári Takarékszövetkezet
Iparos Kisvendéglő
Netmester Produkció
www.netmester.hu

ide, és mi folyik körülöttük, nem látják
fehér papírfigura-másukat függeszkedni a fehér plafonról, belevegyülve más,
papírból szabott formák közé, a széttárt
szárnyakat gyenge légáram mozdítja,
ahogy a meleg levegő cirkulál a men�nyezet síkja alatt, ünnepi meleg cirógatja
az angyalokat, csak a dagadt lábak nyirkosodnak a kőpadozaton.
Egy közülük elindul váratlanul, hajlott
hátú fekete angyal, apró termetű, énrám
hasonlít, ahogy görnyedten elmegy a kivetítő-ernyő előtt, és visszatükröződik az
üvegfelületen, épp mintha benne volna
és ott szerepelne; nézem magam, és nem
csodálkozom, hogy továbbmegy, olyan
ez, mint amikor elindulok gondolatban
valamerre és testileg ott maradok mégis,
csak gondolatban távolodom az éppen
ezt gondoló magamtól. Gyakran van ez,
hogy gondolatban elindulok valamerre,
legalább ennyi megmaradt, fáradságomba sem kerül, az agyam jár csak, amúgy

pihenek valóságosan, meg sem mozdulok, csak gondolatban történik az elindulás, eljuthatok így mindenhová, ahol valaha jártam, visszakereshetem a régvolt
helyszíneket, ahol csupa jó és kedves
történés részese voltam, különös, hogy
akkoriban csak kellemes dolgok történtek velem, valahogy elkerült minden,
ami rossz és kellemetlen lett volna, talán
ezek találnak meg mostanában, csak haladékot kaptam, jön sorra minden, ami
akkor másokat ért, oda sem figyeltem,
mint akit nem érint, mi közöm nekem
mások bajához, és lám, most itt van,
minden énvelem történik meg. Egyképpen tudom csak kikerülni, ha elindulok
gondolatban valamerre, arrafelé is, ahol
még sosem jártam, ahová elmenni eddig
még nem volt eszemben, csak mostanában vágok neki, és pihentető, nyugtató,
nagy sétákat teszek, kimozdulok a sok
(folytatás a 4. oldalon)

Búcsú Szabó Magdától
Aki oly sok könyvet írt, és akinek alkotásait negyvennél több nyelven olvassák szerte a világban, annak örült: megérhette, hogy róla írtak. Szabó Magda keresztfia, Tasi Géza mondta ezt lapunknak, amikor
a halálhírt követően felhívtam. Ajándékomat megbecsüld! Töredékek
Szabó Magda életművéhez címmel jelent meg Szurmainé Silkó Mária
könyve Szabó Magda 90. születésnapjára, ez év október 5-re. Akkor
őt ünnepelte az ország Budapesttől Debrecenen át Erdélyig (Szatmárnémetiben és Ágyán), ezeken a helyeken személyesen, máshol meg
gondolatban. Eltelt másfél hónap és megint rá gondoltak nagyon sokan, amikor megérkezett a hír: november 19-én délután 4 órakor olvasás közben örökre
elaludt Szabó Magda, akinek 90 éven át sugárzott a lényéből a szeretet, és éppen ezért
áradt is felé ugyanez. Kapott sok kitüntetést, de a legnagyobb elismerése: az olvasók szeretete volt – itthon és külföldön.
A szeretet mellett még egy szó jellemezte Szabó Magdát: a hűség. Ezt ő maga nyilatkozta egy tévéinterjúban. És ez a hűség mutatkozott meg a végrendeletében is, amelynek
megfelelően járt el keresztfia, Tasi Géza, amikor Szabó Magda temetéséről intézkedett:
a hamvasztás után két urnában helyezték el Szabó Magda földi maradványait. Az egyik
urnát szülővárosában, Debrecenben, a szülei sírja mellett helyezték el december 1-jén, a
másikat Budapesten, a Farkasréti temetőben férje, az 1982-ben elhunyt Szobotka Tibor
mellett helyezik el december 10-én, hétfőn 11 órakor. Debrecen díszpolgára ravatalánál a
hamvasztás előtti napon, november 29-én, a városházán reggel 8-tól este 8-ig róhatták le
kegyeletüket tisztelői.
Bár Szabó Magda kedves lénye hiányozni fog sokunknak, de művei által örökre velünk
marad.
L. Csépányi Katalin

Következő számunk 2008. január 11-én jelenik meg
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére
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A korelnök
karácsonyi és
újévi üzenete

Horváth: Tudjuk mi ezt jobban csinálni
(folytatás a 3. oldalról)

kényszerű tespedés után, kedvemre valót járok, hiszen ha nem volna kedvemre,
el sem indulnék, dehogy is jutna eszembe. Elindulok hát, s elindul most ez a
hasonmás-angyal, szárnyai járókerethangon nyikorognak, a hálóing keményített vászna alatt mintha keménypapír
szárnyak mozgolódnának, s meg-megzörrennek egészen addig, amíg a kinti
úton már – amely valahogyan a folyosó folytatódása, csak a falak fehérségét
szikrázó, puha hó váltja fel – a kinti úton
kirajzolódik a lépések lenyomata, és hóval rakott fenyők közé elvezet; angyalok
intenek utánam, a mennyezeten lebegteti őket a huzat, ahonnan más figurák is
belelógnak a folyosó légterébe, szimmetrikusra nyírott fehér fenyősziluettek, felnagyított hókristályok, megannyi
horgolt csipketerítő, avítt ízlésvilághoz
igazított díszletelem, és fehér csenget�tyűk, karácsonyfákhoz illő csilingelések
várakoznak bennük, harangok is lehetnének, csak a távolság elcsengettyűsíti telt
és tömör formáikat, és a beléjük szorult
kondulásokat csilingeléssé varázsolja;
azután már nem látni semmit belőlük,
eltűnik a folyosó öble, felszívódik az otthon hatalmas tömbje, csak az ablaksor
világít, fényfüzér egy óriás karácsonyfára; kívül széles út, szélcsiszolta, érdes
hóval borított felülete akár a folyómeder,
a lábnyomok ismerősek benne, és távolodón kifele tart valamennyi, ismerős a
kép valahonnan, dézsavű, kiszáradt folyómeder a lélek, homokos partján ismerős lábnyomok kifele tartanak…
Gondolatban elindulok, az a jó ebben,
hogy újra és újra megtehetem, tobzódva
sokasodom, miközben ott állok a havas
fenyők alatt, és puha hódarabok hullnak
a hajamba, és elnézem az egymásba fo-

nódó, ölelkező ágakat, érzem a levegő
simogatását; nem légmozgás ez, megsűrűsödés inkább, áradás, amely nem
megérint, hanem betölt, mint a csendes
éj halkan szivárgó dallama, amely bentről kifele tartva erősödik föl a feldíszítetlen karácsonyfákkal szegett út felett,
és fölnézek a fenyőgallyak közé, legfelül csillag fénylik – és én gondolatban
elindulok újra, az elválasztó idők falai
átjárhatókká válnak, megsokszorozódva
elindulok, magamra ismerek mindegyikben, teljesen érdektelen, melyikük nézi
a többieket, akik konok akarattal botorkálnak a hosszú folyosón, fejük fölött
hókristályok, fenyőfák, csengettyűk és
kitárt szárnyú angyalok suhognak, csillagszóró sziporkái ragyogják be az arcokat, mintha sok-sok vaku villogna, de hát
ki fotózna itt, kinek kellene ez az emlék,
távlattalanul és iszonyodva, ki akar erre
emlékezni, a tudat alól előtörő felismerés pillanatában, hogy bárki bármikor
behelyettesítődhet a képbe valamely
fekete-fehér felvétel érdektelen részleteként. Végeláthatatlan a sor, gondolatban
újra és újra elindulok, mint aki a távozást gyakorolja, hogy ne maradjon felkészületlen. A legvégén, mielőtt a puha
hóba kilépnék, hátrafordulok lassan, és
visszatekintek, pedig onnan már nem láthatom, követ-e pillantásával valaki, néznek-e utánam, és azt a helyet sem látom,
ahonnan elindultam, meggyengült a látásom, ez a kint és bent határán rámtörő
nedves hűvösség pedig elhomályosítja
végképp a maradék fényeket is.
*

*

*

Fenti írás barátunk és szerzőtársunk,
Kocsis József Harangok csendje című,
most megjelent kötetéből való – lásd Rónaky Edit írása a 13. oldalon

Dr. Horváth János, aki
a Columbia Egyetemen
szerezte Phd. fokozatát,
rangidős tagja a Magyar
Országgyűlésnek. Harcolt
a Magyar Függetlenségi
Mozgalomban Hitler és a
nácik ellen a 2. világháború ideje alatt, majd
szembeszállt a Magyarországon kiépülő
kommunista diktatúrával a 40-es évek végén. Politikai vezetője volt az 56-os forradalomnak, majd az USA-ban talált menedéket. Hosszú évekig az Egyesült Államokban
élt. 1998-ban visszatért a szülőhazájába, és
ismét beválasztották az Országgyűlésbe,
ahová 1945-ben került be először.
A magyar parlament legidősebb honatyját arra kértük, hogy a közelgő karácsonyi ünnepekre és újévre tekintettel
ossza meg kívánságait olvasóinkkal!
− Mit kívánok? Azt, amire képesek vagyunk, hogy éljünk magunkkal békességben. Ezt akkor tudjuk, ha dolgainkat úgy
rendezzük, ahogy a demokrácia és a piacgazdaság keretei között szükséges. Ma a
magyar népet be lehet csapni, szemfényvesztés és porhintés uralkodik a közéletben. A gazdaságban egy szűk oligarchia
uralkodik, lemaradunk. Azt szeretném
és kívánom, hogy mi magyarok kevésbé
civakodjunk egymással. A karácsonyi és
újévi kívánságom, hogy önmagával elégedett Magyarország legyen. Volt idő
mikor bebizonyítottuk a világnak, 1945
és 1947 között, másként is tudjuk ezt csinálni. Azt az utat kellene követni.
(Horváth professzor november 15-én
Washingtonban Truman-Reagan Szabadság Emlékérem kitüntetést kapott. Ebből
az alkalomból exkluzív interjút adott a
Hetedhéthatárnak, amit egy későbbi számunkban adunk közre. – Sz. I.)
Szarvas István

Iparos Kisvendéglő
… nem csak iparosoknak
Magyaros és nemzetközi ételekkel várjuk Önt.
Különtermeinkben 20-tól 140 főig rendezvényeket,
igény szerint kitelepülést vállalunk.
Pécs, Rákóczi út 24-26. Tel.: 72/333-400, 30/9373-400
Nyitva: minden nap 11.30-22.00-ig
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Komlós Attila

Új-Zéland – 11.

A Tasman-tengertől Christchurchig
Új-zélandi körutunk végéhez közeledve
teszünk egy kis sétát a lenyűgöző tengerparti képződménynél, a Palacsintaszikláknál,
majd az Arthur-hágón átkelve a déli-sziget
legnagyobb városába, Christchurchbe látogatunk el.

lezúduló víz vájt ki hosszú évezredek alatt.
Ez a Devil’s Punchbowl – az ördög puncsostálja. A parkolóban néhány zöld papagáj,
a Milford Sound mellett már látott kea
próbál félelmet nem ismerve táplálékot
szerezni. A madár hihetetlen intelligenciáját mutatja, hogy a felkínált dobozos tej
karton csomagolásán határozott mozdulatokkal szabályos „ajtót” nyit csőrével,
majd kiissza a doboz tartalmát. Talán gyakorolni szokta?

Pancake Rocks

Nem csak a Tasman-tenger partjának, hanem egész Új-Zélandnak kétségkívül egyik
leglátványosabb tengerparti képződménye
a Pancake Rocks, magyarul Palacsintasziklák. A rakott palacsintára emlékeztető, réteges szerkezetű kőzetben a tenger
állandó hullámzása és az árapály-jelenség
következtében hatalmas üregek, különleges sziklaképződmények alakultak ki.
Az üregekbe hatalmas erővel betörő tengervíz helyenként süvítő szökőkútként tör
elő a felszín repedésein, lábunk alatt valóban érezni a talaj remegését. Az óriási
zaj miatt lehetetlenség egymással szóban
kommunikálni.
A Déli-Alpok hegyláncai felé vesszük az
irányt, átkelünk az Arthur-hágón. A hágó
közelében megtekintünk egy látványos vízesést, alján óriási bemélyedéssel, melyet a

Moa, kőből

A hegyvidéken való átkelés közben
egy másik helyen is megállunk, ahol
az út mentén kőből készült életnagyságú moát láthatunk. A ló méretű madár,
a moa, Új-Zélandon élt egykoron, az őslakók táplálékaként szolgált, így irtották ki
több száz évvel ezelőtt.
A Csendes-óceán partján fekvő, közel 350 ezer lakosú Christchurch a többi új-zélandi nagyvároshoz hasonlóan
csodálatosan tiszta, rendezett. Egyetemi
város, gazdasági központ – iparának jelentős részét a környező területek mezőgazdasági termékeinek feldolgozása adja.

Christchurch, a katedrális

tó kirakodóvásárt rendeznek. A tér szélén
zöld-vajszínű nosztalgia-villamos halad
el turistáival. A város dohányfüstmentes
vendéglői, zenés szórakozóhelyei az esti
kikapcsolódás színterei, nagy létszámú,
számunkra szokatlanul kulturáltan viselkedő nemzetközi közönséggel.

Kaikoura vidéke a magasból havas hegyekkel
és óceánparttal – itt néztük a bálnákat
és a delfineket

Christchurch, nosztalgiavillamos

Vízesés az Arthur-hágónál

Igen jelentős az idegenforgalma – télen
a közeli síterepek kapcsán, nyáron a szabadidős-kulturális turizmus miatt. Élhető belvárosának egyik fő látványossága a
19-20. század fordulóján épült katedrális.
A neogótikus stílusú anglikán templom
egyik érdekessége a maori berendezési
tárgyakkal és falfestéssel ellátott oldalkápolna. A katedrális előtt alkalmanként
színpompás, helyi termékeket felvonulta-

Christchurch több déli-sarki expedíció
„ugródeszkája” volt, többek között Scott
kapitány is innen vágott neki a Déli-sarkra
vezető útjának. A Nemzetközi Antarktika
Központ, amellett, hogy jelentős tudományos intézmény, egyben látványos bemutatóhely. Ismét egy példa arra, hogy Új-Zélandon mennyire magas szinten művelik a
természettudományos ismeretterjesztést.
Új-zélandi kalandozásunk ezzel a végéhez
ért, de még nem köszönünk el teljesen az országtól: egy belföldi repülőjárattal az Északiszigeten fekvő Aucklandbe utazunk, miközben csodálatos utazásunk számos színhelyére
a magasból vethetünk egy-egy búcsúpillantást.
(A szerző felvételei)
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Száz év után újra

L. Csépányi Katalin

A Zsolnay-szobor
avatása
Pécs városához itthon és külföldön szervesen hozzátartozik a Zsolnay család és a
Zsolnay gyár. Száz éve avatták föl legnevesebb tagja, Zsolnay Vilmos szobrát. Akkor még villamos sem járt arra, szekerek és
gyalogosok mellett nagy esemény volt egyegy motorizált jármű elpöfögése arra akkor.
Aki vasúttal a városba érkezett, az állomásról kijőve elsőként ezt a szobrot pillantotta
meg az akkori Indóház (ma Szabadság) út
végén. Az akkori avatás nagy ünnepélyességgel ment végbe, az országos kiállítás
koronájaként, amelyben a legnagyobb érdeme fiának, Miklósnak volt.

Száz év múltán, 2007. október 13-án ismét avatásra gyűltek össze a város vezetői
és Pécs lakossága. Tasnádi Péter polgármester mellett dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára
mondott avató beszédet. Ennek a kamarának a jogelődjét hozta létre ugyanis Zsolnay
Vilmos (1828-1900), halálakor ez a testület indította meg azt a gyűjtő mozgalmat,
amelynek eredményeként fölavathatták ezt
a szép alkotást.
Hála a városi önkormányzatnak, a kamarának, a helybéli polgárok, testületek, cégek
adományainak, az avatás megtörténhetett
– éppen az állítás századik évfordulóján.
Sok pécsi polgár jött el megnézni a restaurátorok szép munkáját, amely időre és szép
kivitelben készült el. Ha a vége jó, minden
jó – tartja a mondás. Oly sok szemrehányás,
panasz után senkinek sem lehet panasza az
„eredményre”, amely hirdeti: méltók lettünk nagy elődünk emlékéhez, bátran állhatunk az utókor elé. Mert hogyan is énekelte
a föllépő Volán Bartók Férfikar Ady és Kodály énekét? „Fölszállott a páva…” − most
szerencsére nem hiába szállott föl…
Dr. Vargha Dezső

2007. december

Világszínvonalú gyár
Mohácson

A KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft.
2007. november 8-án hivatalos megnyitót
tartott Mohácson. Az új beruházást a KRONOSPAN csoport képviselője Karl-Heinz
Konzelmann úr adta át a meghívottak jelenlétében.
A társaság egy új, környezetbarát technológiát valósított meg Mohácson. A
száraz eljárású HDF gyártástechnológia
szennyvízkibocsátása gyakorlatilag nulla.
A gyár éves kapacitása 200−220 ezer m3,
amely mintegy 20 milliárd forintos beruházással valósult meg. A társaság éves tervezett
árbevétele 18 milliárd forint.
KRONOSPAN-MOFA Hungary Kft. 2005
januárjában kezdte meg gyártó tevékenységét a MOFA Rt-től átvett lakkozó sorral.
Az alapanyagot, a natúr HDF lemezeket
a KRONOSPAN lengyelországi és oroszországi gyárai biztosították mindaddig, amíg
az új gyár Mohácson fel nem épült. A lakkozott lemezek gyártásával és forgalmazásával
a társaság már az elmúlt üzleti évben is 5,5
milliárd Ft feletti forgalmat ért el.
A beruházás során nemcsak egy új HDF
alaplemez gyártó kapacitás, hanem egy új
lakkozó sor is felépítésre került. A régi ELMAG gyártósort áthelyezték az új HYMMEN gyártósor mellé a termelés jobb szervezése érdekében, és jelenlegi lakkozó kapacitásuk meghaladja az évi 40 millió m2‑t
(120 ezer m3).

Az alaplemezgyártó sor

A társaság jelenleg 170 főt foglalkoztat,
de áttételesen több ezer dolgozónak ad munkalehetőséget. A KRONOSPAN Holdings
2006 decemberében kivásárolta a MOFA Rt.
20%-os tulajdonrészét, így jelenleg a társaság
100%-os tulajdonosa.
* * *
Az alábbiakban részleteket közlünk Szántó
Dezsőnek, a MOFA volt vezérigazgatójának,
a KRONOSPAN-MOFA Kft. volt ügyvezetőjének lapunkban 2004 őszén megjelent nyilatkozatából. (Szántó Dezső ez év február
13-án hunyt el.)
– A vegyes vállalat létrehozásával biztosítjuk
a cég jövőjét – jelentette ki Szántó Dezső.

– Ha ezt a lépést nem tesszük meg, minden MOFÁ-s elvesztette volna a munkáját.
A környezetterhelési díj, valamint
a közgazdasági szabályozás olyan terhet rakott a MOFA
vállára, amellyel
már nem lehetett
önállóan megbirkózni. Továbbá
a bezárási fenyegetettség is élő probléma, ha adott ideig
Szántó Dezső
nem végezzük el
a technológiai fejlesztéseket. A MOFA-nál
nem befejeződik, hanem elkezdődik valami:
környezetbarát termelés és korszerű termékek
biztosítják majd azt, hogy a MOFA új pályán
indulhasson el.
– A dolgozóink esetében igyekszünk
a nem könnyű időszakot áthidalni – mondta a vezérigazgató. – Egyrészt segítjük az
embereinket, hogy létrehozzanak olyan társaságokat, amelyek adott tevékenységre
szerződést kötnek a MOFA-val és az új közös vállalattal is. Másrészt az induló nagy
volumenű beruházás munkalehetőségeket
teremt. Az utolsó termelő beruházás 1973ban volt, 1998-ban épült a lakkozósor, közte
semmilyen termelő beruházás nem történt.
Rekonstrukciók voltak, de új, nagy teljesítményű gyártósor indítására nem került sor.
A világ nem állt meg, ezt a 25 évet kell behozni, ugyanis ez az idő nem múlt el nyomtalanul a farostlemezgyártó szakmában.
A KRONOSPAN Európa minden országában jelen van, a szakma egyik meghatározó, nagy múltú, dinamikusan fejlődő cége.
A mohácsi fejlesztéssel környezetbarát, korszerű termelés indul el. Az automatizált gépek kevesebb munkaerőt igényelnek, de ez
akkor is így lenne, ha saját fejlesztésben
valósul meg a beruházás. A MOFA a 70-es
évek technikai színvonaláról a XXI. századi
technikai szintre kerül, mivel az új vegyes
vállalat nagy teljesítményű, száraz technológiás gyártósort telepít és állít üzembe.
A MOFA Rt., az egyetlen magyarországi
farostlemezgyártó, nedves eljárással állította elő termékeit. A száraz technológia bevezetésével a környezetterhelés jelentősen
csökken.
* * *
A világszínvonalú termelés beindítását
Szántó Dezső már nem érhette meg. Mint
ahogy azok sem, akiknek a vezérigazgatóhoz
hasonlóan, életük volt a gyár, mint az egykori
alapító igazgatónak, dr. Fáy Mihálynak, valamint a helyetteseknek: dr. Balogh Gábornak
és Héjjas Attilának.
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A vendégbarát múzeumok között az első

Míves Tojás Gyűjtemény
Tojáshéjon a világ körül

Vannak helyek, ahová mindig visszavágyunk.
Ilyen a Míves Tojás Gyűjtemény kis épülete Zengővárkonyban, a hozzá tartozó udvarral
– ahol a diófa alatti padokon mindig találtam
a múzeumlátogatás után kedélyesen beszélgető
embereket. Mintha valami még ott tartotta volna őket: egy kicsit még érezni a tojásokat díszítő emberek lelkének jelenlétét, az időtlenséget,
a végtelenséget. Magyarok, angolok, németek,
spanyolok, japánok, amerikaiak ülnek a nagy fa
alatt – mind idetaláltak a Míves Tojás Gyűjteményt keresve a 6-os út melletti baranyai településre, és megtalálták a kincset: a több ezer tojást
a világ minden tájáról. A tárlókban gyönyörű
rendben, szakszerűen összeválogatva sorakoznak a különböző technikával készült alkotások, a
jegypultnál hatalmas tálcán kínálkoznak az emlékbe elvihető díszes tojások, és akik a pultnál fogadják a látogatót, azok segítenek a tájékozódásban, mesélnek a múzeumról, a gyűjteményről,
a tulajdonosáról. Nem holt tárgyakkal találkozik
a múzeumba belépő, hanem a míves tojások alkotóinak lelkiségét, művészi szándékát felfedezni segítő, felkészült, türelmes, „látogatóbarát”
múzeumi munkatársakkal is. És mindez a húsvéti, pünkösdi és egyéb rendezvényeken fokozottan jelentkezik: sok százan vesznek részt ezeken a programokon, kicsik és nagyok egyaránt
élvezik egyrészt a kiállítási anyagot, másrészt
a saját kezű alkotások örömét – ilyenkor nagyhírű tojásdíszítők adják át tudásukat, ismertetik
a technikákat, bemutatják, hogyan készül a faragott, a karcolt, a rátétes, a festett tojás.
Mindezek alapján érthető, hogy a közel
nyolcéves Míves Tojás Gyűjtemény lett 2007
Vendégbarát Múzeuma. A 2007 Vendégbarát
Múzeuma Programban a látogatók egy hónapig
szavazhattak az interneten az általuk legjobbnak,
legbarátságosabbnak ítélt múzeumokra. A Magyar Turizmus Zrt. és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága által meghirdetett nemes ver-

Kálmándy Pap Ferenc felvételei

sengésben regionális, illetve országos
kategóriában lehetett
voksolni (a múzeumok maguk dönthették el, hogy melyik
csoportban indulnak).
Az országos jelen
tőségű kulturális intézmény kategóriában
a legtöbb szavazat a
Míves Tojás Gyűjteményre érkezett,
megelőzve a második
helyet elért fővárosi
Terror Háza Múzeumot, valamint a harmadik helyre került
Magyar Természettudományi Múzeumot.
Amikor Nienhaus Rózsa, a Míves Tojás
Gyűjtemény tulajdonosa, a múzeum létrehozója értesült az első helyezésről, a következő
gondolatok fogalmazódtak meg benne:

− Jóleső meglepetéssel vettem a Múzeumok Majálisán a hírt, hogy megnyertük a
Vendégbarát Múzeum pályázat első díját.
Nemcsak személyes öröm ez számomra: ez
egy közösség boldogsága, mert nemcsak a
magam munkája, megszállottsága kapott ez
alkalommal ismét egy visszajelzést, hogy
érdemes továbbra is ezeket a törékeny varázslatokat bemutatni és újabb alkotások
létrehozását szorgalmazni, hanem azoknak
az embereknek a képviseletében is örülhettem, akik körém, a múzeum köré csoportosultak és évek óta szívükön viselik
a múzeum ügyét, akik tanácsaikkal, közreműködésükkel, nagyon sok munkával segítik
törekvéseimet. Akik közül az elismerés leginkább két lokálpatrióta házaspárnak szól, hiszen ők fogadják a népművészetek iránt elkötelezetten, szakértelemmel és barátsággal nap
mint nap a múzeumba betérő vendégeket. Ezt
a boldogságot nem is tudom szavakba foglalni,
még akkor sem, ha oly gazdag és gyönyörű a
magyar nyelv, úgy érzem Beethoven, Mozart,
Vivaldi vagy Paganini zenéje adhatná meg
a segítséget. Tiszta szívből köszönöm a mi
kis intézményünkre leadott minden látogatói
szavazatot, amely hozzájárult ennek a díjnak
az eléréséhez.

Ez a díj mintegy összegezése, sűrített kifejezéseként is tekinthető a látogatói elégedettségnek
és elismerésnek, mely a folyamatosan szaporodó vendégkönyvi bejegyzésekből olvasható ki:
− Isten áldja mindazokat, akik e szép tojásokat készítették. De azokat is, akik
összegyűjtötték és vigyázzák sorsukat.
És végül minden kedves látogatót, aki
örömét leli ebben a szép múzeumban.
− Látogatói fohász: Kezeiteknek áldását
el ne ássátok, gyermekeiteknek és szeretteiteknek mindezt átadjátok.
− A kiállításnál már csak a kalauzolás volt
csodálatosabb!
− Jöttünk, láttunk, néztünk, gyönyörködtünk!
− Amikor a tudás és szakismeret lelkesedéssel, szívvel párosul, az ember csodára képes. Ezt a csodát köszönjük…
− … Minden magyar embernek látnia kellene, hogy okuljon a múltból, a jelenből a jövő számára. Így tanuljuk meg
tisztelni az emberi alkotást.
− Az ilyen csodálatos szépségű helyek
teszik Magyarországot egyedülállóvá
és örökké élhetővé.
− Nagyszerű volt gyönyörködni a csodálatos tojásgyűjtemény óriási és miniatűr
darabjain. Különösen köszönjük a kedves és részletes tárlatvezetést, a szakszerű eligazítást.
− Szép és érdekes gyűjteményt láttunk.
A barátságos körbevezetést külön köszönet illeti.
A múzeum honlapja nyolc nyelven tájékoztatja az érdeklődőket, a múzeumi szórólapok is
mind azt sugallják, hogy jöjjenek, nézzék meg
a gyűjteményt, itt szeretettel, barátsággal várják a látogatókat.
L. Csépányi Katalin
Praktikus adatok:
7720 Zengővárkony, Kossuth Lajos u. 6.
Telefon: 06-72-466-605, fax: 06-72-566-017
www.tojasmuzeum.ini.hu
tojas@museum.hu
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Makk Károly – 1996

A Filmgyár
háza táján

Székely István – 1972

Tóth János – 1976

Sára Sándor – 1975

Ragályi Elemér – 1976
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Louis Armstrong – 1965
Markovics Ferenc 1936-ban született Cegléden. Kevés olyan profi és amatőr fotós van Magyarországon,
aki ne ismerné a fotóművészt és az általa készített fotókat. A MÚOSZ-ban 1960-ban tett fotóriporteri vizsgát.
A MAFILM dolgozójaként 1969-től 1986-ig állófotósi
státusban dolgozott nagyjátékfilmekben, televíziós és
nemzetközi produkciókban. 1986-tól a Film Színház
Muzsika hetilap művészeti vezetője és képszerkesztője
volt. 1994−1995-ben a Reform újság képszerkesztője.
1996-tól nyugdíjas, szabadúszó.
Számos hazai és nemzetközi díjat nyert képeivel. Az
egyéni kiállításai mindig nagy sikert, elismerést kaptak. Könyvei közül kiemelem a „Fények és tények” c.
albumot, amelyet az 50 éves Magyar Fotóművészek
Szövetsége tiszteletére alkotott. Az egész magyar fotóstársadalom elismerését és tiszteletét vívta ki magának
ezzel a könyvvel. Fényképeiből kiolvasható személyisége, egyénisége, talán az egész élete is. Nem véletlenül lett 1986-ban Balázs Béla-díjas, 1999-ben Érdemes
Művész, 2006-ban a Magyar Fotóművészek Szövetség
Életmű-díjasa.
1958 óta MÚOSZ tag, 1968 óta tagja a MFSZ-nek,
1977-től tagja a MMK művészeti alapjának, alapító
tagja a Magyar Fotóriporterek Kamarájának, egy cikluson át elnöke volt. A Sajtó Alapítvány kuratóriumának elnöke 2001 és 2006 között.
Az itt közölt képeit a Filmgyár háza táján 1968−1996 és a Jazz, jazz sorozatból
válogattam. Nemcsak az általa készített
képek állnak közel hozzám, a magával ragadó egyénisége is mindig fontos volt számomra.
Tám László

Oscar Peterson – 1971

Jazz, jazz
Ella Fitzgerald – 1968
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Videcz Ferenc

Gyónás könyve – 6.
Bonyhádi kandeláberek

Költő-mesterség

Fölénk hajoltok, mert félünk a sötétben.
Őszi szél lopja lehulló vér-szirmotok.
Szorgos őrzőkként szolgáltok nappal, éjjel.

„Nem divatos ma a vers, lírát már senki se olvas.”
Sok kiadó bús, bár tetszik kéziratod.
Volna pedig, ki savat-borsot sok köznapi nyűghöz
Versekből falatoz, s nem sajnálja a pénzt.
Csakhogy üres könyvet nem kér, hol a gondolatoknak
Csíráját se leli, bárha gyümölcsöt akar.
Régen a költők szellemedet hívták parolára;
Sok ma az embereket orruknál vezeti:
Dibdáb mód, egy helybe’ topog, cicomázza a semmit.
(S pár hivatott nagyokos mindent megmagyaráz.)
Ostoba vénasszony vakok által lesz csuda nővé;
Fitt partner, jó vers vágyat, agyat tüzesít.

Vibráló gondolatok mögött megkopott
Fény-arcotok sokat látók hallgatása;
Vénülő, rokkant bölcs, ki mindent felfogott,
Félretett, de már rég nem használja másra,
Csak őrzi gesztusokban, tört arc-cserépben,
Melynek elporladt fakult emlék-virága.
Poros házfalak, sárguló folt a képen,
Szobába zsúfolt kopott tárgyak, levelek
Nyújtják kezük félszeg koldusként, szerényen.
Karácsonyi áhítatban imát rebeg
Csillám-fürtötök, s új Andersen-mesében
Gyufaárus lány lelke száll a tér felett.

Öreg igric krónikája
(Virág Ferenc püspök úr emlékére)
„Isten hozta hív nyájához a főpásztort és atyát,
Kinek lelkünk kormányzását az Úr Jézus adta át.”
Szólt a dal a hívők ajkán. Bent a templom csarnoka
Visszhangozta örömódánk; nem felejtem el soha.
Hétévesen, rezgő térddel vártam őt, a püspököt.
Tiarában, baldachinnal, karinges papok között,
Jobbjában Szent Péter botja, oltár lépcsőjén megállt,
Híveire áldást osztó szava biztos Mennybe szállt.
Lámpaláztól vibrált hangom, amíg mondtam versemet;
Megcsókoltam gyűrűs kezét; sok nénike könnyezett.
Pásztorbotját másnak adta, megsimította orcám;
Oltárképről szentek hada s Megváltónk mosolygott rám.
Forog a Föld; váltakoznak idők, korok, püspökök,
Dérütötte rétté válnak dús, sötétlő üstökök.
Békén tűröm, céda sorsom eltaszít vagy megölel;
Templomoktól távol estem, Istenhez mindig közel.

Ok-okozat
Dr. Szőts Zoltánnak
„Bonyhádi író.” – remek tudós, barát
Minősített. Érhet nagyobb öröm?
Hol jó szívvel olvassák, mondják versem,
Tisztességük munkámmal köszönöm.
Szülőföldem nem marasztalt. E város
Befogadott; bölcsőmként szeretem.
Magtárban évekig eláll a búza,
De csak jó talajba vetve terem.

Az olaszrizling laudációja
A bonyhádi borbarátoknak
Kertem drága gyümölcse, szülője nedű aranyának,
Délszaki tűzként őrzöd Itália ősi regéit.
Széttárt karjaidon hordod gyöngyét gyönyöröknek.
Áldott légy te a hölgyek közt! Tisztes szeretőként
Gyakran ölelsz, bódítasz, mégsem kéred az árát.
Meghálálod, a férfi tavasztól tél jövetéig
Hogyha sürög körülötted, lesve megannyi szeszélyed,
S nem restell térdet, derekat hajlítani érted.
Kárpótlásként fényed az ünnepi asztalok éke;
Sikkan a fürge dugó, gyöngyözve kacagsz a pohárból,
Vagy pompás, kerek asszonyi alkatodat a lopóba
– Áttetsző köntösbe – fogod, csalogatva kacéran.
Néhány csókod után új színt kap szürke világunk:
Minden arannyá lesz, ha pohár boron át közelítjük.
Rosszakaróink, morc irigyek jéglelke megolvad,
Cseng a pohár, szemük újra valót lát, szent a barátság.
Ármány, sanda gyanú béklyóját szerteszakítod,
Fénylő hűség-láncszemeket szorosabbra kovácsolsz.
Bár fájós a gerincem, meghajtom (csak előtted!):
Illatod, ízed vendéget, gazdát nemesítsen,
Légy jelképe baráti szavamnak, tiszta kezemnek!

Vízió
Leírom giccsesen, hogy kék az ég,
Arany nap izzik, madarak dalolnak,
Szitakötő rajzolja fénykörét,
Titkot suttog az erdő. Hogyha holnap
− Század múltán – megértik még szavam,
Pár tizenéves aggastyán ha kérdi:
„Mi az, hogy kék, hogy erdő, hogy arany?”
A szitakötőt mesterségnek véli:
„Még hogy repült! Ki írt ily ostobákat:
Madárdal…” Más értelme lett a fának:
Itt-ott még látni reves, üszkös rönköt.
Sötétségben vajúdó szél mit perget?
Papírtömeg tűnik hullt leveleknek:
Szétszórt, halott pénz, mely romlásba döntött.
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Szigetvári Krisztián

Képes spanyol építészettörténet − 7.
A spanyol gótikus építészet (XIII−XV. század)

A XIII. században az Ibériai-félszigeten öt királyság alakult ki, ezek közül négy keresztény
(Portugália, Kasztília, Navarra, Aragónia) és
egy mozlim (Granada). A legnagyobb területtel
és hatalommal a kasztíliai uralkodó rendelkezett.
A XV. század harmadik felében Kasztíliai Izabella és Aragóniai Ferdinánd egyesítette Kasztíliát és
Aragóniát, majd Granada 1492-es elfoglalásával
és a mozlimok kiűzésével létrehozták az egységes
spanyol államot.

hanem támpillérek segítségével oldalirányban
vezetik le, így a külső és belső falak áttörhetővé
válnak. A félkörívet felváltja a csúcsív, a félhomály
helyét a nagyméretű rózsaablakoknak köszönhetően átveszi a fény.
A keresztény visszahódítás dél felé történő előrenyomulása következtében gótikus stílusú épületeket nem csupán északon, hanem szinte a teljes
Ibériai-félszigeten találhatunk.

oldalbordázatot használó „katalán különgótikára”
jó példa Palma de Mallorca székesegyháza.
1402 és 1506 között épült fel Sevillában a gótika
legnagyobb és Európa harmadik legnagyobb katedrálisa. (Az első a római
Szent Péter bazilika,
a második a londoni Szent Pál székesegyház.) Az öthajós
katedrális az egykori mecset helyére
került. Mivel a régi
korokban lovakkal A toledói katedrális oltára
hajtottak be, a toronyba ma is rámpákon lehet feljutni.

Gótikus emlékek Spanyolországban
Az 1200 és 1500 közötti korszak a spanyol keresztény királyságokban a gótika kora. A román
kori művészetet francia hatásra felváltotta az ún.
átmeneti stílus, melyben román és gótikus stílusjegyek keveredtek. Majd egészen a középkor végéig a dél-francia, illetve burgundi hatást tükröző
különböző gótikus áramlatok (korai gótika, érett
gótika, lángoló [flamboyant] gótika) váltak meghatározókká az Ibériai-félszigeten.
A gótikus, illetve csúcsíves korszak
építészeti öröksége
A gótikus, illetve csúcsíves stílus monumentalitásának jelképei a katedrálisok, melyek gyakran
több száz éven át épültek. Az építészeti fejlődés
remekül megfigyelhető; az építőmesterek egyre
magasabb templomokat emeltek. A gótika lényege, hogy a falazatok súlyát nem függőlegesen,

León – katedrális
Az átmeneti kor katedrálisai Ávilában, Sigüenzában és Ciudad Rodrigo-ban láthatók. Ezeknek az
építése még román stílusban kezdődött a XII. században, majd megjelentek a templomok homlokzatán a gótikára jellemző csúcsívek. Ennek ellenére
mindegyik erődítményszerű. Az ávilai székesegyház
a városfal legnagyobb bástyáját alkotja.
A Szent Jakab zarándokúton találhatók a gótika
csodáinak számító leóni és burgosi székesegyházak. A leóni volt az egyik legelső, tisztán gótikus
vonásokkal rendelkező katedrális. Építészének
neve is fennmaradt; bizonyos Enrique, aki a burgosi katedrális építése közben halt meg, 1277-ben.

Palma de Mallorca katedrálisa

A spanyol kései gótika templomai Salamancában, Segoviában és Granadában épültek fel. A
lángoló gótika legszebb példája a segoviai katedrális, melynek alapkőletétele 1525-ben volt és a
XVII. században fejezték be.

Sevilla – katedrális

A burgosi katedrális

Olitei kapuzat

A hagyomány szerint Burgosban két katedrális
van. Az első a XIII. században épült, melyet teljesen beburkol a XV. században befejezett külső
épület. Alapkövét Don Mauricio püspök rakta le
1221-ben. Az építkezés még századokig elhúzódott; az utolsó torony csak 1567-ben készült el. A
toledói katedrális az előző kettővel együtt a tiszta
gótika alkotása.
Akárcsak a román stílus esetében, Katalónia
ezúttal is külön utakon járt. A sajátos homlokzati

Segovia – katedrális
A spanyol gótika háromszáz éves korszaka az
egységes Spanyolország létrejöttével zárult le; a
XV. század végén − XVI. század elején megjelent
az itáliai hatású reneszánsz stílus.
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 81.
Ötödik utazás (6. rész)

Koltó
Koltón Petőfi kedvelt helye volt a kertben egy
hatalmas somfa alatt álló kerek kőasztal.

Kilátás a kastély teraszáról

Mélabús hangulatában itt írta a magyar irodalom legszebb szerelmes versét:

A kastélykertben − szolnoki nyugdíjasok
gyűjtéséből − 1997-től életnagyságú kétalakos
szobor áll márvány talapzaton. Júlia a gondolkodó, távolba néző padon ülő költőt gyöngéden átöleli és fejét „kebelére tevé le” – amint a
versben olvasható.

szerzett, majd Németországban tanult tovább.
Megismerkedett Liszt Ferenccel, akivel együtt
utazott Oroszországba. Kővári kapitányként csapatával bekapcsolódott a szabadságharcba. Bem
őrnaggyá, majd ezredessé léptette elő. Részt vett
az erdélyi hadjáratban. A világosi fegyverletétel

Szeptember végén
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.
Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Az ifjú pár nászágya a koltói kastélyban
A kastélyban emlékkiállítás látható Petőfi
Sándor és gróf Teleki Sándor életéről korabeli
bútorokkal és az ifjú pár nászágyával.
Az esti órákban kisétáltunk a koltói temetőbe
és a Szózat eléneklése közben megkoszorúztuk
gróf Teleki Sándor sírját.

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is ott is, örökre szeret!
Koltó, [1847.szeptember]
Szemünkben könnycseppekkel hallgattuk a
verset, és a kőasztalra helyeztük a koszorúnkat.

Gróf Teleki Sándor (Kolozsvár 1821. január
21. – Nagybánya, 1892. május 19.) nevelő tanítója Táncsics Mihály volt. Ügyvédi képesítést

Emléktábla a kastély bejárata fölött
után ő is az aradi vár foglya lett, de sikerült megszöknie és Törökországba jutnia. A vésztörvényszék távollétében halálra ítélte teljes vagyonelkobzással. 1859–1867 között Garibaldi oldalán

Gróf Teleki Sándor sírja
Itália egyesítéséért harcolt. A kiegyezés után hazatért és vagyonát is visszakapta. Regényes életét, emlékeit könyvekben írta meg. A Petőfi- és a
Kisfaludy Társaság is tagjává választotta.
(A szerző felvételei)
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Kardhordó Kálmán

Bélyeg
világ

Karácsony-bélyegeinket megkülönböztetett várakozás előzi meg
még napjainkban
is, amikor levél vagy üdvözlőlap írása, küldése helyett a sokkal szürkébb, könnyebben
letudható telefonüzenet vált uralkodóvá. A
képeslap megválasztása, karácsonyhoz témában is igazodó bélyeg felragasztása, netán
Nagykarácsonyon keresztül küldése óhatatlanul megkívánja a címzettel törődést, lélekben
együttlétet. Helyette telefonálunk, mert az
egyszerűbb, kevésbé körülményes – némelyek
szerint „közvetlenebb” –, no meg olcsóbb…
Pedig elgondolkodtató, hogy első karácsonybélyegünk (amely a maga nemében világelső),
a II. világháború öldöklő viharában, 1943 karácsonyára megjelentetve hirdette a békességet,
a Megváltó eljövetelét.
E fenti témakörbe illeszkedő bélyegek hazánkban 1945 után évekig nem jelentek meg,
csak festménysorozataink egy-egy címletén találkozhattunk ilyenekkel, mígnem 1983 karácsonyára két címletű sor (XVI. századi oltárkép
Kassáról, illetve Csíkmenaságról) kiadásával
kezdetét vette az éventi kibocsátás.
2007-ben előbb a személyesítésre is alkalmas 2004. évi Angyalkák elnevezésű bélyegív értékjelölés helyett „BELFÖLD” feliratú
utánnyomása került forgalomba (szeptember
végén), majd október 19-én a Karácsony 2007.
E bélyeget tervező Kara György Szekeres Erzsébet A kis Jézus születése néven ismert faliszőnyegét alakította három, egymással összefüggő bélyegképpé. Az egyenként 62 forintos
címlet közül az első az angyali üdvözlet, második a szent család, harmadik a háromkirályok jelenete.
Szekeres Erzsébet munkái közül nem ez az
első, amit bélyegen is láthatunk. Az égigérő
mesefa című szőnyege szolgált témájául az
1989. évi Ifjúság bélyegünknek, mit 2001-ben
Az ifjúságért, a 2004-es Húsvét, ugyanez évi
EURÓPA-bélyegünk: a Vakáció kisív (szintén
faliszőnyege alapján) követett. Mostani bélyege nem biztos, hogy megnyeri mindenki tetszését, de hát „Kinek a pap, kinek a papné…”
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Könyv a karácsonyfa alá
Kocsis József: Harangok csendje

A harangok csendje és halk kondulása gyerekkorom karácsonyainak emlékét hívja elő. Havas fenyőket látok, jégvirágos konyhaablakunkat, anyánk kipirult arcát,
amint a süteményeket, a birsalmasajtot rendezgeti tálra, s hallom a
nagyszobából a csengő csilingelését, amivel az „angyal” – háttérben apánk – hívogat minket a feldíszített, gyertyafényes karácsonyfához.
Mindezt most szívszorító közelségbe hozta Kocsis József legújabb
könyve. Ahogy gyermekéveim és
fiatalkorom sok más „tartozékát” is:
a sárga, fapados villamost, a Balokány klóros vizű úszómedencéjét,
a faszenes vasalót izzító lengetést,
a tangópasztás táncot a lábunkra
húzott padlókefével. Én is faltam a
babos kenyeret, olvastam a Tolnai Világlapja régi számait, s ahogy a könyv
főszereplőjének – a szerző édesanyja testvérének – „Mary-Mici”-nek, úgy
az én nagynénémnek is fontos volt, hogy „Kézcsókom, nagyságos asszonyom!”-ot köszönjenek neki a régi vágású kereskedők.
Ez a prózafüzér izgalmas történelemkönyv egy letűnt világról, a háborús
évekről s az azokat követőktől napjainkig. Híradás arról, hogy a háború utáni
nélkülözések, lavóros lábmosások sem felhőzték be napjainkat, sőt: anyáink
kukoricaprósza- és babtortasütő mesterkedései, gyerekeiknek a nincsből is zongorát bérlő ügyeskedései, a sötétedésig tartó játékok a szabadban az utcabeli
társakkal, az „Egy kutya a konyhában a kolbászt megette…” típusú végtelenített énekek harsogása és a nagy közös vihorászások vidámmá tették.
Érdekes családregény is ez a könyv a Horváth-lányokról s a szerző és
testvérei életéről – beleszőve Kedvesének kislánykori emlékeit, az ő családjának legendás alakjait is. Méginkább egy idős hölgy életregénye és természetrajza. Bemutatása: kedvességének, ragaszkodásának csakúgy, mint
zsémbességének, hiúságának, esetenkénti kárörvendezéseinek. Mosolygunk
belénevelt takarékoskodásának kicsinyességén, rapszodikus pazarlásainak
ésszerűtlenségén. De viselkedésének, cselekedeteinek tükrében meglátva
saját gyarlóságainkat, megértve korából adódó esendőségeit – feledékenységét, ingerültségét, irreális vágyait – és becsülve élni akarását, humorát,
tartását, megszeretjük ezt a „tört szárnyú galambot”. Akár pszichológiai tanulmányként is olvashatjuk Kocsis József írását az öregedés nyavalyáiról,
emlékezetkihagyásairól, vizionálásairól, eufórikus perceiről, a saját otthon
elhagyására kényszerülés fájdalmasságáról, no meg a rendszeres látogatás,
gondoskodó segítés fáradalmairól, öröméről, gondjáról.
Ebben a mesteri szerkesztésű könyvben a jelen történései és az álmok felidézik a múltat, a régi és a mostani kertek egymásba érnek, a szerző megfogalmazásában: „… az elválasztó idők falai átjárhatókká válnak. A hajdanvolt
a jelenvalóhoz tapad kibogozhatatlanul.”
A megrendítően szép írást illusztráló képek: „Mici” egykori társának,
„Pepé”-nek a címlapon lévő akvarellje és a hagyatékából válogatott fotók
– a könyv szövegéhez hasonlóan – realitásukban is kicsit álomszerűek, elhozzák nekünk a múltból karácsonyi harangok csendjét.
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Egy különleges könyv

Kipling: Kim, az ördöngös
„Kipling sötét bajuszos, szemüveges,
kopasz fejű, szikár angol volt. Drótkeretes pápaszeme sem enyhítette, legfeljebb valamelyest eltakarta kellemetlen,
barátságtalan pillantását. Portréfestői,
akárhogy igyekeztek is, nem tudták arcvonásai közé csempészni az elmélyülten
gondolkodó, igazán nagy írók lojális,
sőt szelíd viszonyának jeleit a világgal.
Az odafigyelésnek, az érdeklődő együttérzésnek nyomát se látni a képekről ránk
tekintő Kipling arcán. És mégis megírta a
Kimet, a világirodalom egyik legszebben
tűnődő, legegyüttérzőbb regényét. Indiát és India lakóit talán azóta sem sikerült
jobban értenie és szemléletesebben ábrázolnia nyugati írónak – írja Sári László tibetológus Kipling könyve, a Kim, az
ördöngös című kötet Utószavának elején,
majd így folytatja: − A Kim olyan regény,
amelynek szereplői minden lényegeset
tudnak a világról, és éppen ezért jóban
is vannak vele. De még szebb, hogy nem
csak a földi világgal teremtettek derűs,
barátságos viszonyt, hanem az égivel is,
sőt önmagukkal is. Ez talán a legtöbb és
legnagyszerűbb, amire vágyhat az ember. S különös, hogy a haragos tekintetű,
az írásaiban legtöbbször durva lelkű és
harsogó szavú, katonás Kipling, ebben a
művében képesnek is tartja ázsiai hőseit
e vágyuk megvalósítására…”
Nagy élmény volt számomra is e kötet: A kisherceg szeretetével olvastam
végig, és talán nem véletlen, hogy SaintExupéry tartotta a Kim, az ördöngöst a
kezemben. Merthogy ugyanaz a hatása
volt mindkettőnek: örökre feledhetetlen,
a világlátást meghatározó, az emberben
mély nyomot hagyó olvasmány. Köszönet jár Sári Júliának, hogy új magyar fordításban közkinccsé tette Kipling halhatatlan művét a magyar nyelven olvasók
között is (az egyetlen korábbi fordítás
1920-ban készült, Bartos Zoltán által).

A könyv a Kelet Kiadónál jelent meg.
Az alábbiakban egy részlet következik a
regényből, kedvcsinálóként minden olvasni tudónak.
L. CSÉPÁNYI KATALIN
− Világ Kis Barátja! – A láma épp akkor ébredt föl. Gyámoltalanul nézett körül, s – akár egy gyermek – megrettenve,
hogy idegen fekhelyen találta magát, Kimet szólongatta.
− Jövök, jövök már, szent férfiú! – felelte Kim. Odasietett a tűzrakáshoz, ahol
a láma előtt már ínycsiklandozó ételek
sorakoztak, körülötte pedig áhítatos hegylakók és irigykedő uriák álldogáltak.
− Menjetek innen! Vissza! – kiáltotta
Kim. – Hát úgy eszünk mi, mint a kutyák, mindenki szeme láttára? – Szótlanul, szinte egymásnak hátat fordítva fogyasztották el az ételt, s Kim végül egy
cigarettával koronázta meg a vacsorát.
− Ugye százszor mondtam, hogy ez a
déli vidék tele van jó emberekkel? Itt van
például ez az erkölcsös és magasrangú
asszony, egy hegyvidéki maharádzsa özvegye, aki Buddha Gajába zarándokol. Ő
küldte nekünk ezt az ízletes lakomát. És
miután jól kipihented magad, szívesen
beszélne veled.
− Ebben is a te kezed van? – kérdezte
a láma, és nagyot szippantott a tubákjából.
− Hát ki más őrködne feletted, amióta
csak csodálatos utazásunk megkezdődött? – Kim kellemesen elszédült, amikor
az orrán keresztül kifújta a sűrű füstöt,
majd elnyújtózott a poros földön. – Hát
elmulasztottam-e egyszer is teljesíteni a
kívánságaidat, szent uram?
− Áldás rád. – A láma komoly arckifejezéssel meghajtotta a fejét. – Rengeteg emberrel találkoztam már hos�szú életem során, és tanítványom is jó
néhány volt. De senki ember fia – ha
Garázson 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.

egyáltalán téged is asszony szült – nem
nyerte meg úgy a szívemet, ahogyan te.
előzékeny, bölcs és jószívű vagy. De
ördöngös is.
− Én pedig sosem láttam hozzád fogható papot – mondta Kim, egyesével
szemügyre véve a jóságos, sárga arc mély
ráncait. – Csak három napja, hogy elindultunk, mégis úgy érzem, mintha száz
esztendeje lennénk úton.
− Talán egyik előző életünkben szolgálatot tettem neked – folytatta a láma, és
elmosolyodott. – Talán mint erdei állatot
megszabadítottalak egy csapdából, vagy
még amikor nem a Tanítás törvényei szerint éltem, kifogtalak a horgommal, és
visszaeresztettelek a folyóba.
− Talán – felelte Kim halkan. Már számtalanszor hallott ehhez hasonló eszmefuttatásokat olyanok szájából, akiknek
az angol száhibok túlzott képzelőerőt tulajdonítanának…
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Császár Gergő

Próbáld újra
Belül keressük az igazságot.
Az ízlelés a kapu.
Össze kell kapcsolódni,
tovább kell vinni, mindaddig, amíg
elkezd feltöltődni.
Az igazság felszabadít.
Feltöltekezünk, növekszünk.
Újra feltöltekezünk, újra növekszünk.

Nemere Domonkos

A fény kapuja
A csend beszél hallom szavát
A remény érzését adja át
Figyelek rá hallom hangját
S feltárja előttem a fény kapuját
Elindulok a fény felé
Hogy kezemmel elérjem
S bár akadályok kerülnek a lábam elé
Nem törődök velük s átlépem
A fény halk szava hív
Ahogy közelebb érek
Gyorsabban ver bennem a szív
Ahogy az út fogy előttem
Ahogy elérem a fény forrását
Kinyitja előttem a fény kapuját
S mikor átlépek a másik oldalra
Te vársz rám szerelem angyala
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Fiatalok oldala
Türjei Csaba

Még valami
Használd a szárnyaim ha szállnál
Használd a szemeim hogy láss
Ejtsd könnyem ha valami bánt
Tiéd vagyok ez nem vitás
Használd a lábaim ha futsz
Használd a nyelvem hogy kérdezz
Ha meg akarsz ölni, használd a pisztolyom
Karjaimmal ölelj hogyha féltesz
Hogyha van bennem még valami
Nem kell kímélned míg élek
Csak hagyd meg a szívem a zenének
Használd a füleim, hogy hallhass
Akkor majd ezt a dalt megérted
Vegyél el tőlem mindent ami kell
Csak hagyd meg szívem a zenének
Ha nem tudsz már velem semmit kezdeni
Hajíts nyugodtan a szemétbe
Ha nincs már tőlem mit elvenni
Hagyj itt magamtól is elvérzek
Hogyha van bennem még valami
Nem kell kímélned míg élek
Csak hagyd meg a szívem a zenének

Prim Péter

Tél
Ma reggel megfagytak a füvek. Ideért a régi ismerős, kinek bőre
fehér és fagyos a tekintete. Nyomában visszahúzódik az élet. A növények ledobják koronájukat, és kopaszon hajlongnak előtte. Hamar megérkezett, és fehér hajával beborítja a tájat. Igába hajtja a
felhőket és eltakarja velük az éltető napot. Kihűl a horizont, csak
a házak kéményei eregetik a vészjelző füstoszlopokat. Tüzeket
raknak az emberek, és köréjük ülve szívják magukba a meleget.
Az ég madarait délre űzte, lerázta a fák ezerszínű leveleit, és fakó
szürkeséget hozott a tarka ősz után. A nap melege nélkül a föld
magányos és kopár. Én is egyedül sétálok, sálamat cibálja a jeges
szél. Minden nyugodt, a szél sikításán kívül semmit sem hallani.
Mögöttem egy pár lábnyom töri meg a hótakaró tökéletességét.
És csak megyek a széllel szemben. A dermesztő szél arcomra pírt,
szememre könnyeket csal. Tovább sétálok lassan és hallgatom a
néma télben széllel szálló megfagyott szavak kopogását, ahogy a
hideg talajra zuhannak. Fázom.

Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit,
írásait a következő címeken:
7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@t-online.hu

Türjei Tímea rajza
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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 Friedrich Hayek gondolata 2008. január 11-ig, a szerkesztőség
címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
Az októberi számunk rejtvényének megfejtése: „Mindig továbbadom a jó tanácsokat. Ez az egyetlen, amit tehetek velük.
Én ugyanis sohasem tudom a hasznukat venni.” (Oscar Wilde gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül Pintér János (7624 Pécs, Ifjúság útja) olvasónk nyerte meg
a Magyar Turizmus kártyát.

2007. december

hetedhéthatár	17
Korszerű
fűtési
techno
lógia

Friedrich Hayek
gondolata

Rettegés
Szerb
csomó
pont

3

Mutató
szó
Tanita…
énekesnő

Skót

Aszik

Eleség

Rabló

Orosz
gk.

Francia
aj.

Egyik
égtáj

Páratlan
szefo

1
Államtu
domány
A sípszó
is ez

Kor
rövidítés

2

Lapát
jelzője
Félig
pirkad
Félig
beköti

Iskolai
osztály
zat

Épület
rész

Hangta
lan név

Déli me
gyénk
Dohányzó
eszközök

Zömmel
elillan
Oxigén

Ukrán
város
… Kok
úszónő v.

Nitrogén

A földre
gyűr
Ázsiai
nép

Vátesz

Ádáz
Fogágy

Német
folyó

Gyász
vacsora
Hízeleg
pejor.

Kéttagú
betűnk

Személye

Divatos
tiniszóval
Párosan
elérte

Foszfor
Végte
lenül
lottyan

Erdélyi
város

Félbe
Sör
márka

1

Arcjáték
EEEE

Határrag
Orvosi
kés éke
zettel

Kerti
„épít
mény”

Itt telel a
növény

Lantán
vj.
Nagy
varázsló

Szópótló
szó
Végek n.
takarék

Gumi
tömlő

Fél lyuk
Fejetlen
tavak

50
Ideg
rángás

Zorró

… mars
kifelé
Becézett
Gábor
Kórház
jele

Kérdő
szócska
Belül
kószál

Amper

Tyúk fele
Idő a fizikában
Bagóban
van

Adófajta

45

Szemé
lyed

A rabság
jelképe

Kor
rövidítés

Asztácium
Osztrák
aj.

Kapar

Cézium

50

Ö

Tanuló
vezető

készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Friedrich Hayek gondolata 2008. január 11-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
Az októberi számunk rejtvényének megfejtése:
„A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória.” (Albert Schweitzer gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését
Komondiné Varga Júlia (1222 Budapest, Karéj u.) olvasónk nyerte.

varázskép – 229.
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 2008. január 11-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
Ki látta azt a gazembert,
Aki lefejezte a hóembert?
Ha megtaláljuk,
A hófejet nyakába húzzuk!
Az októberi számunk varázsképén az indiánlányt megtalálók közül
TORMA ZOLTÁN (7700 Mohács, Tompa M. u.)
olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.
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Mess Béla

Bársony István: Magányos órák
Vadászhangok, hangulatok

Szemet gyönyörködtető
és hangulatébresztő a karcsú kis kötet borítójáról
ránk csodálkozó fiatal őzsuta képe. A dr. Csiák Gyula,
Sárkeresztesnek, Bársony
István szülőfaluja orvosának
és a Bársony István Alapítvány kuratóriuma elnökének szerkesztésében megjelent
kötet két részből áll. A könyv címének első
részét adó gyűjtemény tizenhárom rövid,
novellaszerű írást tartalmaz, mely egy-egy
táj, napszak vagy évszak valósághű, mégis lírai hangú leírását adja, itt-ott azért a
vadászat a maga valóságában is előkerül
(Hóhérkivégzés).
A kötetcím második részének megfelelő nyolc írás is hangulatos természetfestés, de a puska itt is csak ritkán szólal
meg, példát mutatva ezzel a vadászoknak,
hogy a vadászatnak nem az egyetlen célja a vad elejtése. A természet szépségeibe
való belefelejtkezés éppoly gyönyörűséget adhat a vadásznak, mint akármelyik
eredményes vadászat. Ezt a második részt
kiegészíti három, Bársony Istvánhoz szorosan kapcsolódó tanulmány vagy megemlékezés Szili István, Csiák Gyula és
Szilárd János tollából.

E sorok írója egy korábbi, Bársony Istvánnal foglalkozó előadásában (írásában)
azt mondta az íróról, hogy ő a szó legnemesebb értelmében igazi „néptanító” (bár
kenyérkereső foglalkozása nem ez volt!),
aki a városi embert, a vadászt, de elsősorban az ifjúságot tanította természetismeretre, természetszeretetre, mai divatos
szóval élve „természetvédelemre”.
Tanító módszerének egyik lényeges
eleme – amint már röviden említettem
– az, hogy kiválaszt egy-egy tájat vagy
tájegységet (A holt Dunán, A nagy zsombik között, A hegygerincen), vagy egy
hónapot, vagy évszakot (Mínusz húsz
fok, Februáriusi est, Márciusban, Szeptemberi kép), vagy akár egy napszakot
(Hajnali hangok, Éjszaka, Az éj titkai),
de néha egy madarat vagy nagyvadat (A
fehér madár, meg még valami, Nyírfajd
nász, Egy fészekalja fogoly, Látogatás a
nagy úrnál), és eköré szövi mindenkor
hangulatos, szórakoztató, de elsősorban
tanulságos mondanivalóját.
Bársony Istvánnak sok egyéb írói erényéről is kellene még szólni, mint például
régies, szép, néha tájnyelvet is bevonó
nyelvezetéről, fordulatos, izgalmas meseszövéséről, és olykor előbukkanó hu-

MEGRENDELŐ
Megrendelem a Hetedhéthatár című közérdekű magazint
........................... példányban 2008. év...................................................... hónaptól
12 számot
1500 forint előfizetési áron
Név:..............................................................................................................................
Település:...................................................................Irányítószám:............................
Utca, házszám:.................................................................Postafiók:............................
Tel./fax:........................................................................................................................
Fizetés: banki átutalással – postai csekken

(a megfelelő aláhúzandó)

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

7761 Kozármisleny, Mikszáth K. u. 24.
Bankszámlaszám: 50100112-12005985
(Nemzetközi: HU31-50100112-12005985)

morérzékéről, melyek e kötetben mind
fellelhetők, mégis elsősorban az „ismeretterjesztő” Bársony István áll előttünk
e kötet lapjain.
Az ismeretterjesztő jelleget és szándékot hangsúlyozza a könyv szerkesztője is
azzal, hogy a szöveg között fél-egy oldalas, élethű, könnyen felismerhető rajzokat
mutat be egyes állatokról Matyikó Tibor
műhelyéből, de még inkább azzal, hogy
a könyv végén két, jól felismerhető kisragadozó (nevüket itt nem árulom el) képét
mutatja be ezzel az aláírással: „Mi az állat
neve? A megfejtés beküldendő…” Bízom
benne, hogy a versenyszellem felébresztésével az ifjúság figyelme is jobban ráirányul majd az erdő-mező állatvilágára. Ezt
bizonyára mosolyogva figyeli Bársony
István az Örök Vadászmezőkről.
Összefoglalóul csak annyit mondhatok, hiába írnék én, vagy bárki más, bármilyen hosszú és részletes ismertetőt erről a könyvről, az még töredékében sem
tudná visszaadni azt, amit Bársony István elénk tár. Ezt a könyvet egyszerűen
el kell olvasni!
(Szerk.: Dr. Csiák Gyula, kiadó: DCG
Bt., Nyomda: BriBen Nyomda, Székesfehérvár)
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Szecessziós és szürrealista víziók
Szigeti Szabó János mohácsi kiállítása elé

Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Amikor Guszti, alias Göndör, alias Szigeti
Szabó János, valójában „Szabó János a Szigetből” kiállításának megnyitójára készültem,
elgondolkodtam, hogy hány mohácsi képzőművész nevét tudnám felsorolni. Hát sokat, de
hány olyan van, akit ma is jegyez a műértő közönség, vagy akire ma is oda kell figyelni, ha
kiállít, vagy ha egyáltalán fest valamit, és azt bemutatja. Nos ebből a fajtából nem sok van. Azt
gondolom, Szigeti Szabó János – és mostantól
használjuk ezt az életrajzi eredetű, és közkeletű,
ma már mindenki által ismert művésznevet −,
azaz Guszti ilyen művész. Oda kell figyelni rá,
ha előjön valamivel. A VII. Mohácsi Képző és
Iparművészeti Szalonon Sas Zsuzsával – akinek májusban láthatták itt remek tűzzománcait
− együtt nyerték el a közönségdíjat, méltán, és
emlékszem, hogy amikor a különféle iskolákból csoportokat hoztak, a fiatalok közül milyen
sokan álltak meg Guszti képei előtt és bizony
sokan adták rá a szavazatukat.
Az idei év ebben a kiállító teremben dominánsan a mohácsi művészeké volt, méghozzá
ezen belül az emlékkiállításoké volt a főszerep.
Mohácsi Regős Ferenc tavaszi tárlatával indult,
majd Grain Andrással folytatódott, és végül
Kolbe Mihállyal zárult ez a megemlékezés folyam. Kolbe Mihály 100, Mohácsi Regős 90,
Grain András 70 éves lenne, ha élne. Szigeti
Szabó viszont él hála Istennek és a meghívón
tett szűkszavú megnyilatkozásából tudjuk, hogy
60 éves lett ebben az évben. Úgy látszik ez a
2007-es már egy ilyen évfordulós év.
Mint a bevezetőben mondottam Szabó János a
Szigetből származik, ősei a sárháti Matkók voltak,
tanyájuk a Csebe volt, onnan járt iskolába ide a
városba, a belvárosi fiúiskolában Vörös Lászlóné
volt a rajztanára, tőle kapta meg az alapokat.
Szigeti Szabó János nem tagadja, hogy számosan vannak a művészettörténetből, akik hatottak rá, miért is tagadná. Az első bizonyosan
Van Gogh volt, akit 17-18 évesen fedezett fel,
és aki máig hatóan megfogta, rokonnak érezte a magányosságát, a csóró és szerencsétlen
voltát, az őrültségét. Olyannyira, hogy sihederként a vérével festette meg portréját, sajnos
ez a kép elkeveredett, nincs meg már. Szigetit
megfogta Gauguin művészete is, emlékszem az
első Szalonon adott be egy gyönyörű faragás
mellett két erőteljes sárga színekben pompázó
vízparti tájat, tulajdonképpen a cigányzátonyt
ábrázolót, nos ezeken a képeken mintha Gauguin világát idézte volna meg, persze abszolút
Szigeti Szabós módon. Guszti különösen tiszteli
a nagy elődöt Gustav Klimtet, és vele együtt a
szecessziót, lehet mondani, hogy a szecesszió
bolondja. No és a szürrealistákat: Dalít, Chiricot
és másokat. Személyesen ismerte Péli Tamást és
ismeri Szentandrássy Istvánt, a roma festészet
két kiemelkedő alakját, s valószínűleg tudatosan vagy tudattalanul megérintette Kondor Béla,
Szász Endre, Gyémánt László és Herpay Zoltán

művészete is. Mégsem beszélhetünk egyik vagy
másik tisztelt előd „egy az egyben” másolásáról,
utánérzéséről. Bár Guszti nem szégyelli bevallani, hogy az első időkben azokat, akik tetszettek neki, bizony másolta. Mára azonban Szigeti
Szabó saját világát teremtette meg, s közvetíti
képein. S valószínűleg a felsoroltak mind-mind
ott vannak ezekben a sajátos szürrealista víziókban, ezekben a tiszta improvizációkban, mert
hogy alapvetően erről van szó.
Szigeti Szabó János kétkezi iparos embernek
tanult, ma sem szégyelli megfogni a munka nehezebbik végét, feltéve, ha egészsége engedi.
Több szakmát kitanult, egyik ilyen a varrógépműszerész mesterség, ami nagy segítségére volt
művészi tehetsége festészeten kívüli területeire
való kirándulásaiban. A finomságokhoz, a miniatűr munkákhoz jól jött. Merthogy például nagyon szeretett volna ötvös lenni. Ennek biztos
és nyomatékos jelét adta, amikor gyermekként
édesanyja vadonatúj palacsintasütőjébe szöggel
szőlőfürtöt domborított. Az állami Pénzverdébe
szeretett volna bejutni, ezért felköltözött Pestre,
konkrétan egy a pénzverdében dolgozó öreg cizellőr volt nagy hatással rá, s hát természetesen
ebben a műfajban is a nagy mesterek: Cellini,
Petzold, Szentpétery József. S nagy példaképe,
akiről ezen a kiállításon is megemlékezik Karl
Fabergé szentpétervári aranyműves mester. Sok
szép ötvös munkát készített, különböző anyagokból. Faragott csontból Marcus Aureliust és
Nagy Sándort, készített arany munkákat is, és
gyönyörű ezüst dolgokat.
De Szigeti dekoratőrködött is, sok mindent kipróbált. Részt vett a hőskorban a Siklós- Villányi
Szobrász Szimpozionon, olyan művészekkel, mint
Bocz Gyula szobrász, vagy Fürtös György, a Zsolnay legendás keramikusművésze.
Nézzünk néhányat a most kiállított képekből.
Meghatározóak az olajképek, és számos grafika
is készült erre a tárlatra. Az őseivel foglalkozik
a Sárkányjárat című képe, ahol három ősanya
szerepel: anyai és apai nagyanyja és édesanyja. A Kerol című festmény élete meghatározó
időszakának társát idézi meg. A Barátom, „P”
emlékére egy csavart oszlopon Mohács felett
tornászó figura kinek koponyájából nőalak tűnik elő. Szép női portré a Gyöngyvirágos. Állandóan vissza-vissza térő alakok képein a 60 év
leányai, asszonyai, sohasem konkrétan, mindig
összegyúrva a művészt inspiráló nőalakokból.
Szép példákat látunk erre ezen a tárlaton is.
Ilyen a Liliomos, a Pávácska, a Fekete pillangó
és a Vízitündér. A kiállítás kiemelkedő darabja
a New Yorker, melynek fő motívumai: a szögön
lógó nagykabát, a nylon zacskó, a csizma és az
újságkivágásokkal tapétázott keret. Az Egy mohácsi Párizsból, a régi barát Könyves Lászlóról,
Könyves Lászlónak szól. Egyfajta mesesorozat
darabjait is megfigyelhetjük a kiállításon, ilyen
a Mese 6. Figyelemreméltó kép a Remete, a Hajnal, a Két ősz. Az erózió allegóriája is jelentős
mű, azt gondolom.

A színes grafikák, rajzok hasonló világot
mutatnak, csupán a technika más, s egy kicsit
a stílus is árnyaltabb. Az Ó utca, a Balett halhatatlansága, a Rekviem az agyaggalambért
és a Talán tárgyak sorozat darabja mind-mind
elgondolkoztató, eredeti módon megoldott műremek, engem Rozsda Endre grafikáira emlékeztet, melyekből tavaly ilyenkor ugyanezen a
falon láthattunk ízelítőt, de Dalí hatása is érzékelhető. S hát az Ezermester és a Bohócmágus
pedig telitalálat.

A meghívón a 60 éves Szigeti Szabó János
A paravánokon az ötvösséggel kapcsolatos
munkák láthatók. Felhívom figyelmüket a Véradásom emlékére című műre, amely profi munka és nagy poén. A humor, az irónia és önirónia
szelleme egyébként belengi az egész tárlatot.
Érdemes tüzetesen végigjárni a kiállítást és
elmélyedni valamennyi képben, magunkévá
tenni a bennük rejlő világot, Szigeti Szabó szűrőjén keresztül, világunkat. Mert figyeljék csak
meg, szinte minden képen ott van valahol maga
a festő, feltűnik Guszti figurája, a szemlélődő
alkotó, s ez is a régi mesterek sajátja. Hát kérem,
tartsanak vele, lépjenek be a képekbe, nézzenek
körül ebben a világban, engedjék átáramolni
magukon, biztos, hogy nem bánják meg.
Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm
Mohács 60 éves poszt reneszánsz, posztszeces�sziós, posztszürrealista képzőművészét, Szigeti
Szabó Jánost, aki Párizsba készül. Gratulálok
az alkotónak, a kiállítást megnyitom.
* * *
Elhangzott 2007. november 23-án, Szigeti
Szabó János kiállításának megnyitóján a mohácsi Kossuth Filmszínház kamaratermében. A
kiállítás december 20-ig tekinthető meg, hétfő
kivételével naponta 10−18 óráig.
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Czupy György

Emlékek a régi Sellyéről – 2.
1597−1598. évben a Seljeni nahie közigazgatási vezetője
Mohamed Abdullah volt, aki lemondása után helyét átadta Divane Ibrahimnak, aki Siklós elpusztítására jött rablók (hajdudok) visszaűzése körül tüntette ki magát. A török kiűzése után
Sellye is a császárhű labancok, konkrétan Rindsmaul birtoka
lett, ahol a cselédség, a tisztek németek voltak, amit bizonyít
az 1779-ben felállított uradalmi német iskola is.
A reformáció első két évszázadáról nem maradt írott dokumentum, azonban a sellyei református egyház anyakönyvében találunk érdekes adatokat. 1757-ben foglalta el hivatalát
Földvári Sámuel református lelkipásztor, s megkezdte rendes anyakönyv vezetését és a következőket írja: „Ezen Sellei
Szent Eklézsiába való jövetelemkor az Eklézsia történeteiről
emlékezet okáért feljegyeztetve semmit nem találtam. Szoros
vizsgálódásuk után ennyit írhatok némely dirib-darab papírosokról, tradíciókról. A Séllei mostani lakosok azt mondják,
hogy Attyoktól, Nagy Attyoktól hallották, hogy Sélle nem
csak Filia nem volt soha, hanem Laki-hídtól, amely Adorjás
alatt van, ez a környék mind idejár templomba. Emlékeznek
arra is, hogy mikor a török Sziget-várát birtokolta, és azt építeni akarta, elhordatván a török a szomszéd helységekből kő
templomaikat Szigetve, a séllei templomot az akkori lakosok
bizonyos summa pénzen váltották meg.”

A református Dunamelléki egyházkerület története bizonyság arra, hogy a sellei templom volt az egyetlen kőből épült
Szigettől Nagyharsányig: a többi templomot a török már lebontatta. Sellye−Szigetvár között is fel voltak már állítva az
emberek, hogy kézről kézre adogassák a templom köveit,
amikor a református hívek 80 ezüst talléron templomukat
megváltották a lebontástól. A templom az 1600-as években
már állott a kőtemplom mostani helyén, a mostanitól ellenkező, kelet−nyugati irányban. Földvári Sámuel feljegyzése
szerint: „A szent eklézsia számára edgy új harangot vettünk
Péts városában lakó Pichler Josef úri kalmárnak a boltjában
170 forintokon, mely harangnak a nehézsége két egész mázsát
tesz, vettük annó 1768. Pünkösd harmad napján.”
Nagy valószínűség szerint Sellyén született 1627-ben Sél�lyei M. István gályarab dunántúli református püspök. Földvári Sámuel szorgalmasan tudakolózott az akkori öregektől,
de azok csak Naszvadi András nevére emlékeztek, holott
„Naszvadi előtt szolgáltak itt a Séllei Eklézsiában: Kölgyesi
Pál Séllei prédikátor, aki egyszersmind az Ormánsági Tractus
Seniora (esperese) volt 1670 esztendő táján.”
Kölgyesi Pál a 18-ik lelkipásztora volt Sellyének: ekkor
épült a lelkészi lakás középső része 1758-ban, majd 1772-ben
a templomot javították meg, falait újra vakolták, kifestették,
mennyezetét újra deszkázták.
Földvári Sámuel a tanítók neveit is tudakozta, s erről jegyzi fel: „Nem jut eszekbe a Séllei lakosoknak, hogy elejektől
hallották volna azt, hogy Sellébe a református pap mellett
Mester (tanító) ne lett volna, de kik lehettek, nem tudatik.
Az első, kire emlékeznek Székelhidi Dániel 1750. esztendő táján.” Bizonyítható, hogy református iskola „1671 óta
szervezve van”. Eleinte a református iskola rektora végezte
a jegyzői (nótáriusi) teendőket is. Feljegyzés szerint: „1826ban foglalta el tanítói állását Fazekas József, aki 4 évig szolgált itt a legnagyobb szorgalommal, de ekkor a rektorsággal
összekapcsolt, minden fizetés nélkül való Nótáriusi hivatalt
(jegyzői hivatalt) megunva változtatását kérte.”
A református iskola mellé Mária Terézia által kiadott Ratió educationis rendelkezésére a sellyei uradalom tulajdonosa, Batthyá
ny Fülöp, alkalmazottai gyermekei számára német iskolát hozott
létre 1779-ben, egy uradalmi félszer átalakításával, gerendákon
álló talpazattal, vesszőfonatú falakkal, melyet sárral tapasztottak be, a „tanterem” tetejét szalmával fedték be. Feljegyzésből
tudhatjuk meg, hogy téli délutánokon a vesszőfonatú falat kibontották, s megszöktek a német mester elől. Az iskolamesterek
sűrűn cserélődtek, állásukat felcserélve hajdúsággal. A fizetés
egyforma volt: béres konvenció. Rendes iskola, tanítói lakással
együtt, 1817-ben épült. Az 1800-as évek elején, közepe táján oskolamesterek: Ahmann János, Gyulai György, Deutsch György.
Ahmann János oskolamester fizetése 1833-ban a következő volt:
24 forint készpénz, 100 font marhahús (1 font 056 kg), 1 db kövér
sertés, 6 pozsonyi mérő tiszta búza (1 pozsonyi mérő 62,5 liter),
12 pozsonyi mérő rozs, 8 pozsonyi mérő csutás kukorica, 4 akó
új vörösbor (1 akó 54,3 liter), 1 szekér sarjúszéna, 50 font só, 7
öl tűzifa (1 öl fa 4 űrméter), 1 tehén és 2 db sertés tartás.
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Jéki László

IgNobel-díjak
A Nobel-díjak odaítélése előtti a héten az
IgNobel-díjakat már át is adták a Harvard
Egyetemen. A meghökkentető, nevettető,
majd elgondolkodtató díjak sorában az orvosi díj nyertese sok adat elemzése után
felismerte, hogy minél több kardot nyel le
egyszerre a művész, annál nagyobb a sérülés veszélye. A nyelvészeti díj nyertese azt
mutatta ki, hogy a patkányok nem tudnak
különbséget tenni a japánul, illetve hollandul visszafelé beszélő emberek között.
A kémiai díjazott tehéntrágyából is képes
vaníliakivonatot előállítani. Az élelmezéstudományi díjjal is új felismerést ismertek
el: nem a gyomor, hanem a szem határozza
meg, mekkora adag csillapítja az étvágyat.
Az angol „the” névelő zavart okoz a szavak
ábécé sorba rendezésénél, állítja az irodalmi díjas. Repüléstudományi díjat érdemeltek azok a kutatók, akik bebizonyították,
hogy a potencianövelő szerekkel kezelt
hörcsögök könnyen megbirkóznak a jetlag szindrómával. Az IgNobel-díjak valódi
sokszínűségének illusztrálására néhányat
részletesebben is bemutatunk.
A közgazdasági díj nyertesének találmánya rablók gyors elfogására szolgál. A
szerkezetet egy doboz rejti, amelyet a bank
bejárati ajtaja fölé helyeznek el. A rabló fellépésekor a személyzet egy gombnyomással aktiválja a szerkezetet. Első lépésként
a szerkezet infravörös sugarakat bocsát ki,
ezzel deríti fel, hogy a rabló éppen a szerkezet alatt tartózkodik-e. Ha igen, akkor
beindul a gépezet. Először is lezárja a bejárati ajtót, majd azonnal és egyidejűleg egy
háló, egy függöny és rudak ereszkednek le.
A nyakatekert nyelvezetű amerikai szabadalmi leírásból nem sikerült kihámoznom,
pontosan hogyan ejti foglyul a háló a rablót. Több kötél is szerepet kap, ezek húzzák össze a hálót alul, a térd alatt és csípőtájékon, a kötelek acélgyűrűkön átvezetve
csatlakoznak a fő felfüggesztő kötélhez. A
hálóba esett rablóra ugyanis még egy megpróbáltatás vár: a hálót egy elektromotorral
hajtott szerkezet 1 méter magasba emeli, a
fogoly ott lebeg, míg a megérkező rendőrök ki nem szabadítják. A feltaláló arra is
gondolt, hogy esetleg a hálós elfogás nem
működik. Ha a rabló megússza a behálózást, akkor a lezuhanó rudak ütik le és teszik
mozgásképtelenné! A feltaláló összefoglalóan úgy értékelte találmányát, hogy az a
rablóval való szembeszállás helyett hatékonyan és gyorsan elfogja a rablót, ezzel megvédi a tulajdonos és az alkalmazottak életét

és vagyonát. A tervezet 2001-ben amerikai
szabadalmi védelmet kapott.
A békedíjat nem tudományos publikáció
alapján ítélték oda. A díj honlapján hivatkozott dokumentum egy mindössze 3 oldalas
gépelt szöveg, amelyből egyes kifejezéseket kitöröltek. A lapokat egy dossziéból
emelték ki és másolták le, majd faxon továbbították. 1994. január 6. dátumbélyegző
látszik mindegyik lapon. Kémiai kutatások
terveit, költségbecslését tartalmazza a dokumentum, tehát nem derül ki belőle, hogy
azóta mi valósult meg a tervekből, valóban
kifejlesztettek-e egy olyan vegyi fegyvert,
amely ellenállhatatlan, erős vágyat ébreszt
az azonos neműek iránt az ellenség soraiban. A tervben más fejlesztési célok is szerepeltek. Olyan vegyületeket kell keresni,
amelyek kellemetlen állatokat vonzanak az
ellenség területére, ezen túl a vegyület tegye őket agresszívvá is. Szúró, csípő bogarak, rágcsálók és nagyobb állatok jöhetnek
szóba. Más vegyületeket arra szántak, hogy
látható, tartós, de nem halálos jeleket hagyjanak az embereken. Jelölést szolgálnának
azok a vegyszerek is, amelyek maradandó
szagot adnak át a célpontnak, így az ellenség nem tudna elvegyülni a civilek között.
A kutatási célok megfogalmazója azt is elvárja ezektől a hatóanyagoktól, hogy szaguk legyen kellemetlen a megjelölt ember
és környezete számára. Ez a szaggal való
jelölés különösen célravezető lehet, ha az
ellenséges személyek elvegyültek a nem
harcoló civilek között. „A civilek kezelés (a szagok eltüntetése) érdekében felkeresnek minket, így a kezelést nem kérő
ellenséges erők azonosíthatók.” A tervezet
szerzője kifinomultabb megoldásnak tartja,
ha az emberek nem tudnák észlelni, hogy
tartós szaggal jelölték meg őket, viszont
betanított kutyák és műszerek képesek ezt
a szagot azonosítani, felismerni. Ezt az eljárást használhatnák bankok is a pénz vörös
festékkel való megjelölése helyett. Keresni
kell olyan vegyületeket is, amelyek befolyásolják az emberek viselkedését, rontják
a fegyelmet és a morált. Ebben a sorban
említik a homoszexuális viselkedést kiváltó szert, amelyet a tervezet is undorítónak (distasteful) minősít. Rovarokat vonzó
szereket is kerestek, hogy nagy számban
összegyűljenek, majd támadjanak. Nem
véletlen, hogy senki sem jelentkezett ezt
a díjat átvenni. Az IgNobel békedíj ilyen
fordított értelmezése egyébként nem példa
nélküli. Az első békedíjat Teller Ede azért

kapta, mert csillagháborús terveivel új jelentést adott a béke szónak.
Egyes IgNobel díjak valódi tudományos teljesítményt ismernek el. A fizikai
díj alapjául szolgáló tanulmányt a szakma
egyik legrangosabb folyóirata, az amerikai „Physical Review Letters” közölte. A
hírek szerint az ágylepedő gyűrődésének
okát, mikéntjét boncolgatták. Némi fantáziával azt hihetnénk, hogy az alvás vagy
a szexuális együttlét utóhatásait mérték
fel. Csalódást kell okoznunk, nem ezzel
foglalkoztak. Általánosságban elemezték
vékony rugalmas lapok gyűrődését széles
mérettartományban, kezdve olyan kis redőkkel, amelyeken a sejtek másznak keresztül, egészen a ruhák durva gyűrődéséig.
A gyűrődés nagy felületen bekövetkező
deformáció, a viselkedést egy sor nem-lineáris parciális differenciálegyenlet írja le,
ezek a Föppl–Kármán egyenletek. Néhány
egydimenziós esetet kivéve azonban az
egyenleteket nem lehet analitikusan megoldani, ezért más megoldást kellett keresni.
A szerzők általános elméletet dolgoztak ki,
amely az instabilitás fellépésének kezdetétől geometriai megfontolásokat és a hajtás,
nyújtás fizikai törvényeit veszi figyelembe.
Arra a következtetésre jutottak, hogy a méretektől függetlenül azonos törvények írják
le a gyűrődéseket, ráncokat. A gyűrődések
hullámhossza az anyagra jellemző merevség ¼ hatványával, a ránc magassága pedig
a hullámhosszal, a ráncok egymástól való
távolságával arányos. Formuláik alapján
nagy pontossággal lehet számszerűen előre jelezni vékony szilárd membránok mechanikai tulajdonságait. Ez nem olyan izgalmas, mint a lepedő gyűrődése, viszont
jelentős gyakorlati haszonnal jár.
A biológiai díj nyertese egy holland professzor asszony az eindhoveni műegyetemről.
A professzorasszony biológiai doktorátusa
után takarításból és rovarirtásból is szerzett
szakképesítést. Gondos munkával megszámolta, hogy mennyi atka, rovar, pók, rákféle,
baktérium, alga, gomba, továbbá pszeudoskorpió (akármi legyen is az) él az ágyunkban. A témában írt közleményei sajnos csak
hollandul jelentek meg, ezért egyelőre nem
tudjuk bemutatni a részleteket. A jogos elismerés sokáig váratott magára, az alapvető
publikációkat ugyanis még pályakezdőként
az 1970-es évek elején jelentette meg. A témához kapcsolódó legfrissebb eredmény egy
konferencia előadás 1994-ből az ágy ökoszisztémájáról.
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Kamarás Klára
Adj meleget
Adj meleget!… Áraszd a fényt!
Ne vedd el tőlünk a reményt,
hogy szebb és jobb lesz a világ!
Mire gyermekünk, unokánk
körültekint, s felnéz az égre,
ne égő házak füstjét lássa,
mert béke lesz… mindenütt béke…

Tovább…
Mikor a tüzek mind kialszanak
s elnémulnak a lázadó szavak,
ne hidd, hogy végleg megadom magam,
megyek tovább, sötétben, hontalan.
Hihetnéd azt, hogy járni sem lehet
félőn tapodva minden új követ,
vakon tapintva kerítést, falat…
de csak tovább, amíg meg nem szakad
e koldus lét, e céltalan magány,
s át nem lépek a semmi kapuján.

Rónai Béla

2007. december

Kiki

A magányos fenyő

Valamikor egy utazó hozhatta magával a különleges fenyőmagvakat. Az elvadult kert
fái között csemetékké fejlődtek. Görbe, csak a csúcson növő ágaival, apró, erős tűleveleivel érdekes színfolttá váltak. Hamarosan a régi, romos zárda helyére impozáns,
sokszobás kastély épült. A felesleges bokrokat kivágták. A környék legszebb parkja
lett, évszázados fáival. A fenyők állták a szelet, a viharok rohamait, a többi fa között
békésen megbújva. Álltak gondolkodva, figyelve, növekedve. Látták az embereket vidámnak, gondtalannak, fáradtnak, szomorúnak, láttak szegénységet, nyomort, gazdagságot. Ágaik között óvatosan tartották a madárfészket, gyökereik között sírokat.
A környező faóriások lassan kiöregedtek. Ágaik elkorhadtak, gyökereik elhaltak. Kipusztultak. Helyükre fiatalok kerültek. A fenyők kimagasodva közülük óvták, védték
a csemetéket. Most már ők voltak a nagyok, az óriások. A legmagasabba belevágott
egy villám. Csúcsa elhalt, de még sokáig a kert dísze maradt.
A négy egymás mellett álló fát kivágták, nem ismervén a fajtáját. Maradt egy. Egyedül. Hiába tekintgetett körül, már nem találta társait. Egyedül állta a szelek rohamait,
óvta az alatta növekvő csemetéket. Gyökerei elsorvadtak, ágai elhaltak. Madár már
nem fészkelt lombjában. Jött egy nagy vihar. Gyökerei elpattantak, az orkán derékba
törte, kidőlt. Az alatta, mellette levő fák megpróbálták ágait megtartani. Még nehéz
volt nekik.
Most ott fekszik a földön hosszú, egyenes törzse, törött lombkoronája. Talán még álmodik… − apácákkal, kolostorral, fiatal bárókkal, szocotthonos öregekkel – akik most
nézegetik, körbejárják, sajnálják. Egy, a régiek közül – az utolsó is elment. Közben
saját sorsukon tűnődnek…

Magyarul – magyarán
Jelentésbővülés

Az élő nyelvek legjellemzőbb ismérve
a változás. Megszűnésével jönnek létre
a holt nyelvek. Közülük a legismertebb
a latin és a görög. A mozgás újraindulásának eredményei az újlatin nyelvek és
az újgörög. A változás kétirányú lehet:
gazdagodás és szegényedés. Mindkettő
elsősorban a szókészletben figyelhető
meg. A gazdagodás sokféle lehetséges
módja közül most egyetlenegyet vegyünk
szemügyre, mégpedig a lenyúl igénket
és származékait. A Magyar értelmező
kéziszótárban e címszó után ez olvasható: 1. (Személy, állat) lent vagy lejjebb
levő helyre valami vagy valaki felé nyúl.
2. (ritk.) Lenyúlik. Napjainkban a jelentéstartalmában végbemenő változás, mégpedig bővülés szinte magától értetődik és
természetes. Kialakulásának indítékait
segít fölfedni a következő szövegrészlet: „… a betegeknek … mélyebben kell
majd a zsebükbe nyúlniuk” (ha magasabb
komfortfokozatú kezelést igényelnek). A
zsebébe nyúl, mélyen a zsebébe nyúl ki-

fejezés azt jelenti, hogy viszonylag sok
pénzt vesz ki onnan. Ez a jelentésmozzanat, jelentéstöbblet van meg a lenyúl (valamit) manapság divatozó használatában:
a „vállalatukat lenyúlják” voltaképpen azt
jelenti, hogy sok pénzt vesznek ki a vállalat kasszájából. A „benzint lenyúlják”
pedig azt, hogy sok pénzt szereznek az
ellopott üzemanyag értékesítéséből. Az
Értelmező szótár az előbb idézett mindkét
jelentés után megjegyzi, hogy tárgyatlan
ige. Iménti példánkban viszont tárgyas
használatot figyelhetünk meg. A tárgyas
ragozás is mutatja, hogy a szótárban található jelentésleírással nem egyeztethető
össze a közéleti zsargon lenyúl igéje. A
szótárban található lenyúl ige egyik lényeges jelentéseleme, hogy valami felé
(térben) történik, az újabb használatban
viszont valamit ténylegesen elér az, aki
lenyúl valamit. Lássunk egy-két példát.
„Senki se képzelje, hogy itt munka nélküli lenyúlásról van szó” – olvasható egy
glosszában. „Ez az egész 120 millió úgy

van lenyúlva” – írták egy politikus házépítésével kapcsolatban. „… különféle
kft-ket alapítanak, aztán a saját vállalatukat pestiesen szólva (!) lenyúlják”. Közfelháborodást keltett egy politikusnőnek
az a kijelentése, hogy „a Vatikán lenyúlja
az EU-t”. Az már nem jelentéstani, sokkal inkább etikai kérdés, hogyan ítéljük
meg a lenyúlást. Az idézetekből világos,
hogy szinte kivétel nélkül nem tisztességes cselekedetről van szó, amelyet többnyire a társadalmi értékítélet szerint magas beosztásban levő személyek követnek el. Tehát valóban valahonnan föntről
nyúlnak le, s nemcsak képletesen, hanem
valóságosan is körülíró kifejezése ez annak, amelynek rokon értelmű megfelelői
a lop, csen, sikkaszt, dézsmál, csempész
stb. szavaink.
Gondolatfutamunk nemcsak a szakadatlan nyelvi változás példája, hanem
annak a bizonysága is, hogy a nyelvnek
nemcsak stilisztikája, esztétikája, hanem
etikája is van.

Czinege Bt. – Értékbecslés, vagyonértékelés
20/9232-234, fax: 72/212-334 − Pécs, Csárda u. 13. 7627

2007. december
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Lenkey István

„Nekem a tanári munka és a művészi munka egy”
Köszöntjük a 85 éves Soltra Elemért

Soltra Elemér gazdag művészeti és művészetpedagógiai munkásságát a képzőművészeti és pedagógiai szakma, tanítványainak és tárlatlátogatóinak sokasága,
szakkönyveinek széles olvasótábora ismeri,
számontartja és tiszteli.
E sokoldalú személyiség életútját végigjárni szinte lehetetlen egy rövid írásban. Így
arra teszünk kísérletet, hogy felvázoljuk Jákótól, a szülőfalutól napjainkig megtett út
legfontosabb állomásait. A jákói elemi iskolai tanulmányokat kaposvári és csurgói
középiskolai évek követték, majd 1941-től
az Országos Királyi Magyar Képzőművészeti Főiskolán eltöltött évek következtek, ahol művészeti tanulmányok mellett
édesapja kérésére rajztanári diplomát is
szerzett. Kandó László festőművész-tanár
osztályában dolgozott, de emellett nyitott
szemmel figyelte az Epres-kertben alkotó
valamennyi tanár és diák munkásságát. Így
került közeli kapcsolatba a grafikai osztály
irányítójával, Varga Nándor Lajossal és a
szobrászok közül többekkel. Rövid ideig tanársegédként dolgozott a Főiskolán, de úgy
érezve, hogy kötelességei vannak az őt elindító szülőföldön, visszatért és Kaposváron
kezdett tanítani. Innen 1951-ben átkerült a
pécsi Pedagógiai Főiskola gyakorló iskolájába, s ezután a Főiskola Rajz Tanszékére, ahol megkezdődött tantárgypedagógiai
munkássága. A 60-as évektől rendszeresen
foglalkozott a vizuális nevelés művészetpedagógiai, művészetpszichológiai, esztétikai
elvi alapjának és módszertanának kérdéseivel és gyakorlatával. Munkálkodásával
országos nevet vívott ki magának a rajztanárképzés területén. E témában két jelentős műve is megjelent több kiadásban: A
vizuális nevelésért (1980) és A rajz tanítás
(1982). Ezek a pedagógiai alapvetésű művek fejlesztették a leendő rajztanárok alkotó
szemléletét, vizuális kultúráját. Ezekben a
műveiben tapasztalatait, tudását tanárként
adja át a leendő kollégáknak, és közelebb
viszi őket az átélt világtól az alkotott világ-

hoz. Tanszékvezetőként is a képi
gondolkodásra nevelés, a képekben látni és kifejezni tudás fontosságát hangsúlyozta. Tudományos
kutatásai révén megteremtette a
vizuális nevelés elvi, rendszertani
és módszertani alapjait. Ezt olymódon tette, hogy a mindennapi
gyakorlatban az I. számú Gyakorló
Iskola egy csoportjánál 5−8. osztályig maga járta végig az elmélet
gyakorlati megvalósíthatóságának
útját. Kutatásaival és annak gyakorlatban való átültetésével nagy mértékben hozzájárult az általános iskolai nevelés
és a főiskolai rajztanárképzés tartalmi és
módszertani korszerűsítéséhez, új szemléletű tantárgyszerkezeti modell kialakításához, s mindezekkel az oktatás eredményesebbé tételéhez.
A mindennapi tanítási és pedagógiaelméleti feladatok mellett mindig jutott ideje
arra, hogy sokirányú művészeti tevékenységet folytasson: rajzolt, festett, készített
grafikát, monumentális mozaik-falképeket
és finommívű érmeket. A grafika műfajai
közül rézkarcban, linóleummetszésben és
litográfiában alkotott maradandót.
Soltra Elemér kereső és kutató művész,
aki a technikai megoldások váltogatásában keresi az önkifejezés legmegfelelőbb
módozatait. E szüntelen keresés-kutatás
gazdagodást jelentett művészi és emberi
habitusában, s hatással volt a kollégákra, a
tanítványokra és a képzőművészet iránt érdeklődők szűkebb és tágabb körére is. Rajzaiban a szigorú szerkesztési rend és felépítés mellett az érzelmek mélysége dominál.
Kitűnő kompozíciós készsége, pontos rajztudása nyomán csodálatos arcok sejlenek
fel rajzain, még a látszólagos távolságtartás
ellenére is rá kell éreznünk az emberi test lírai szépségére, mely egy-egy művén megjelenik. Festményei jól tükrözik, hogy ismeri
a színek és a vonalak értékét, s kitűnően
bánik a festékkel, az anyaggal, az ecsettel.
A rusztikusan, vastagon felrakott
színek (fekete, vörös, zöld) érzékletessé teszik a képeit, energikus,
temperamentumos lényéről, mély
érzelmi világáról vallanak. Az a
közös ritmus, amit az ember, a természet, a tárgyi világ kapcsolata,
egymásra hatása teremt, élővé és
megfoghatóvá teszi Soltra Elemér
műveit mindenki számára. Festményein, grafikáin megtalálta az utat a
látványtól az absztrakció felé. Grafikai mappáiban egyszerűen, tömören fogalmazta meg az illusztrált
mű üzenetét. Ezeken a műveken
Soltra Elemér (balról) és Lenkey István saját kora látáskultúrájával nyúl a

témához. Nem archaizál, hanem a feketefehér kontrasztjára épít, sűrű vonalhálókat,
tusfoltokat használva alakítja ki képi világát (Szigeti veszedelem-, Bartók-, Radnóti-mappa). Érmein kiváló rajztudásával,
jó beleérző képességével közelíti meg az
ábrázolt személyt, annak szellemiségét és
a hozzá tartozó attribútumokat (pl. Ujszászy Kálmán portréján). Soltra Elemér racionálisan gondolkodó, érzékeny művész.
Egyéni úton jár, de nem elszigetelten. Alkotás közben a világot akarja megismerni
és megismertetni. Ezért egész életét tanulással és alkotói önképzéssel töltötte. Kitartó, szívós munkával alakította ki festői,
grafikai és plasztikai nyelvezetét, melynek
eredményeként az utóbbi években megszülettek igazi nagy művei.
Életútját végigkövetve úgy érezzük, hogy
sikerült megteremtenie az alkotó művészet
és a tanárság sajátos és termékeny összhangját.
Soltra Elemér élete és munkássága szorosan összekapcsolódik Péccsel, hiszen több
mint fél évszázada e város lakója. Szereti
a Mecsek déli lejtőjének szín- és formavilágát, fényeit. A város és a megye képzőművészeti életében való részvétele meghatározó jelentőségű, ezt mutatják kiállításai
és azok az elismerő díjak is, melyekkel az
elmúlt évtizedekben megtisztelték. A Pedagógiai Főiskolán végzett munkáját sikeres
tanítványok hosszú sora minősíti. Ebben a
városban lett valósággá életében az, amiről így vallott: „nekem a tanári munka és a
művészi munka egy”. Ebben az eggyé vált
kettősségben él úgy, amint ars poeticájában
megfogalmazta: „A művészet szent dolog.
A művészet az emberi teljesítménynek a
csúcsa, és ha valaki erre hivatott, akkor viselkedjen ennek a méltóságnak megfelelően, tisztességesen.”
*

*

*

A Hetedhéthatár munkatársai és olvasói nevében köszöntjük Soltra Elemért
85. születésnapján, és kívánunk további jó
egészséget!
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Dr. Vargha Dezső*

Fejezetek Pécs, Baranya történetéből
1848-ban – 9. rész
Eszék várának visszafoglalása

A vár megtartásának esélyei

Eszék védelmében fontos esemény
volt az, hogy október 22-én baranyai
nemzetőrök vonultak be a várba, ahol
az ott lévő katonák és polgárok lelkesen
fogadták őket. Erről így írt gróf Batthyá
ny Kázmér: „Eszék várába bevonultam,
s azt a magyar nemzet számára biztosítottam. A várőrségbeli katonaság olasz
és magyar lelkesedéssel fogadott, jelesül hazánk fiai a vitéz Sándor és Vasa
ezredbeli legénység örömkitörései határtalanok valának, a polgárság a várban
szintén éljenekkel fogadott, s fáklyákkal világította útunkat. A rácz szellemű
alsó város mit érezhetett a meglepetésre, majd később tudom meg.” Az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB)
Batthyány Kázmér részére a köszönet
mellett fő feladatul az erődítmény megtartását jelölte ki: „Siet a haza nevében
teljes méltánylatát és köszönetét kijelenteni, a közügyeknek azon erélyes és
eseménydús vezetéséért, melyet legközelebb a fő-fő fontosságú eszéki vár
visszafoglalásával koronázott. Fő-fő
teendője mindenekelőtt Önnek most az
legyen, hogy az eszéki vár a nemzet számára teljesen biztosíttassék.”(Október
8-án ugyanis a magyar képviselőház az
OHB-t teljhatalmú kormánynak ismerte
el Kossuth Lajos elnökletével. Ezen a
napon tudatta Kossuth Batthyány Kázmérral azt, hogy annak a csapategységnek, amelynek Róth tábornok volt
a parancsnoka, és amelyet Ozoránál lefegyvereztek a nemzetőrök, ezer fegyverét Mohácsra küldte Kossuth Lajos.
Mohács mezőváros közgyűlése azt határozta el, hogy az eddigi 21 önkéntesen
fölül újabb 136 újoncot is kiállít. Négy
nap múltán pedig Kossuth újabb levele
szerint Mohácson Batthyány Kázmér
részére egy újabb gőzössel számolhat,
ha a hadi helyzet súlyosabb lesz a Dráva-vonalon. (Batthyány Kázmér október 16-án tiltotta meg Pécs Város Tanácsának, hogy közgyűléseket tartsanak,
csak a rendkívüli helyzet mentheti föl
őket ez alól.)
Kossuth Lajos október 13-án írt levelet
Batthyány Kázmérnak, amelyben az eddig tanúsított buzgó hazafiságáért, erélyes
működéséért az Országos Honvédelmi
Bizottmány köszönetét fejezte ki.

Jelentésében október 24-én Batthyány leírta, hogy a védelem nincs biztosítva azzal a
lépéssel, hogy Eszék várát meg kell tartani,
mert erre a nemzetőrök nem alkalmasak:
„A biztosítást mostani erőmmel, addig míg
rendes, a czélnak megfelelő hadsereg szabályszerű ostrommal a várt nem fenyegeti, eszközölhetem ugyan, de már a további
kifejtésére a dolognak, a rendelkezésünkre
álló sereg éppen nem elegendő, a megajánlott újjonczok nem alkalmasak”. Bár
a bizottmány figyelme Eszékre irányult, de
hathatós intézkedést nem tudtak tenni a védelem szakszerű biztosítására. Akadályozta a megoldást a város szerb lakosságának
ellenséges magatartása is, amelyet csak
hathatós intézkedéssel tudott megfékezni
a kormánybiztos – ideiglenesen.
A Dráva-menti területek katonai biztosítása terén már nagyobb eredményeket tudtak elérni. Batthyány a katonai megoldás
mellett a gerilla-hadviselést is kedvelte,
ezért többször sikeresen kicsapott a várból
az ellenségre. Az ezen a téren elért eredményekről igen, a saját hősiességéről nem
nyilatkozott, erről és a közeli Szarvas falunál november 15-én történt összecsapásnál
bekövetkezett sebesüléséről – amelynek
során egy golyó a bal karjában akadt meg,
de ő akkor be sem kötöztette, le sem szállt
lováról – titkára számolt be Kossuthnak. Az
OHB az itt elért sikerek hatására azt javasolta, hogy a Madarász András vezette pécsi
vasgyár térjen rá az ún. „position ágyúk”,
a „hegyi haubitzok”, az ágyúgolyók öntésére, de a nyersanyaghiány és a gépesítés
foka, a technológiai átállás nehézsége nem
tette lehetővé a nehéz fegyverek előállítását,
emellett a hadiesemények alakulása is meggátolta ezt. A császári haderő ugyanis nem
nyugodott bele Eszék elvesztésébe, Tresburg őrnagy csapataival körülfogta a várat,
de ostromra nem vállalkozhatott. Amikor
azonban a vár védői a Csepin körüli császári
csapatok ellen támadást indítottak, kiderült
kiképzésük, ütőképességük hiányossága,
amely a későbbiekre nézve nem tölthette
el optimizmussal Batthyányt.

az uralkodó, és Windischgräetz herceg
december 13-án átlépte a határt 40 ezer
főnyi hadával. A nagyarányú offenzíva
visszaszorította a Görgey Artúr vezette
magyar csapatokat szerte az országban.
A helyi nemzetőr parancsnokok közül
Nemegyei Bódog Veszprémből, Festetich Miklós Somogyból, Csertán Sándor
Zalából visszavonulván sietett Eszék
védőinek segíteni. A magyar hadvezetés
ugyanis fölismerte Eszék stratégiai jelentőségét, és megerősítette azt. Kossuth is
erre utasította Batthyányt. Az előbb említett hátráltató okok miatt azonban ennek eredménye erősen kérdésessé vált.
Hiába írta tehát a miniszter: „Röviden
Eszéket nemcsak megtartani kell, de egyszersmind úgy kell megtartani, hogy a
megtámadott haza egyik támaszpontját
bírja benne.” December 15-i levelében
Batthyány közölte a bizottmánnyal, hogy
a vár tisztikara megbízhatatlan. Hasonló
tartalmú jelentést küldött 30-án is, amelyben azt írta, hogy a védősereg gyenge,
gyakorlatlan, segítségnek kellene jönnie,
mert támadás esetén elvész, noha Baranya
vármegye közgyűlése 21-én azt határozta,
hogy biztosítja a vár védelméhez szükséges önkéntes lovas alakulat számára a
létszámot és az állatállományt. Kossuth
Lajos ugyanis 18-án Batthyány Kázmért
nevezte ki a megszervezendő népfölkelés
és a szabadcsapatok felelősévé.
Az új hadi helyzet következményei

Ferenc József a trónon

A hadi helyzet a magyar csapatok vis�szavonulását, az ellenség előrenyomulását eredményezte az 1848. év utolsó és az
1849. év első hónapján. Zala vármegyében például Zalaegerszeget az ottani magyar csapat tisztikarának gyávasága juttatta Burics császári tábornok és csapatai
kezére, és Csillag alispán az ellenségnek
engedte át a magyarok nyolc ágyúját is
akkor, amikor az ilyen nagyhatású fegyverekre égetően szükségük lett volna. A
támadók ezt követően Somogyba nyomultak, és erre vonultak vissza a zalai
csapatok is. Itt szervezte az ellenállást
Festetich Miklós somogyi nemzetőr parancsnok…

December 2-án V. Ferdinándot lemondatták a trónról, Ferenc József lett

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

Jegyzetek − 10.
Ha nevetsz, nincs mitől félned
Stephen Colbert amerikai humoristát
talán nem kell bemutatni a magyar olvasóknak, hiszen a hídkeresztelő vetélkedőn
közel húszmillió szavazatot kapott, s ha
ez sem elég az ismertséghez, akkor senki se várja, hogy szárnyára kapja a média.
Amúgy még egyáltalán nem lehetetlen,
hogy az M0-ás körgyűrű északi − egyelőre
Megyerinek elkeresztelt − hídját mégis róla
fogják elnevezni. A törvény előírása szerint
ugyan élő emberek nevét nem ruházhatják
hidakra, de ez csak ebben a pillanatban akadály. Mire az a híd elkészül, talán már Ste
phen Colbert sem lesz az élők sorában, noha
még elég fiatal. Egyébként az idevonatkozó
törvényben lehet valami. Volt egyszer egy
Manci-hidunk is, azt is lebontották, mikor
kiderült, hogy Manci néni még él és makkegészségnek örvend. Megyeri lehet, hiszen
Megyeri Sári (róla ma már kevesen tudják,
hogy ki volt: író és filmcsillag) már felszállt
Charon ladikjára. Híd ugyebár nem lévén,
megtette a lélekvesztő.
Megjegyzem, azért ez a jópofa amerikai humorista mégis megérdemelné,
hogy elnevezzenek róla legalább egy Rákos-patakon átívelő pallót, ha már annyit
fáradozott szép hazánk népszerűsítésén.
Már csak azért is, hogy megmutassuk a
világnak: jóllehet Amerikában sincs kolbiból a kerítés, de nálunk egy híd lehet
Colbiról…
Egyébként nem a híd kapcsán jutott
eszembe a negyvenhárom éves komikus,
hanem egy interjúban tett kijelentése okán.
Azt mondta ugyanis: ha nevetsz, nincs mitől félned, amiben rengeteg igazság van,
nem véletlen, hogy a diktatúrák irtóznak
a jókedélyű emberektől, s minden lehetséges eszközzel igyekszenek elejét venni
a vidámságnak.
Nos, vagy három amerikai repülőtéren is szemet szúrt a figyelmeztető tábla,
amelynek szövege nagyjából így foglalható össze: tartózkodjunk mindenféle
humorosnak vélt megjegyzéstől, mert a
viccelődés súlyos következményekkel
járhat, amelynek legenyhébb formája,
hogy eltanácsolnak a további utazástól.
Mint tették azt azzal az asszonnyal, akinek hároméves gyermeke egy légörvény
alkalmával könnyelműen és hangosan felkiáltott: nézd, anyu, zuhanunk! Ennek az
lett a folytatása, hogy a repülőgép landolt
a legközelebbi légikikötőben, és az as�szonyt gyermekével együtt leszállították
a gépről.

Tudom, ez talán a kirívóbb esetek egyike, mégis… Szóval, hogy is mondjam, félelmetes.
Értem én, hogy a terroristákkal nem lehet
humorizálni, de miért kell rögtön lehetséges
terroristának tekinteni azt, aki viccelődik?
Szeretném tudni, ha Stephen Colbert repülővel utazik valahova, vajon hova rejti
a humorérzékét? Otthon hagyja vagy el
veszik tőle?
Vagy nem ül fel repülőre, mint ahogy ma
már én sem szívesen. Ha nevetek, nincs
mitől félnem. Ha viszont nem nevethetek,
akkor egyre jobban eluralkodik rajtam a
félelem.
Beszéljünk csak
A bekapcsolt és műsort is sugárzó televízió mindig irritált, amikor vendégségben
voltunk vagy társaság jött össze valahol
beszélgetni. Úgy tapasztaltam, bármennyire igyekszik is valaki odafigyelni beszélő
partnerére, tekintete, és nem ritkán figyelme
is, akaratlanul a képernyőre téved. Ilyenkor
gyakran hallani a mentegetőzést: „Ne haragudj, mit is mondtál?”
Felfogásom szerint nem lehet egyszerre
beszélgetni és tévét nézni. Az ember érdeklődése, ha tetszik, ha nem, megoszlik
a társaság és a tévéadás között, aminek
várható következménye, hogy a hallgató
(néző) ebből is, abból is csak töredékeket
fog megjegyezni. Kivételt ez alól legfeljebb
a futbalmeccsek közvetítése képez.
Noha már megszokhattam volna, mégis
zokon veszem, ha a vendéglátó nem kapcsolja ki televízióját, amikor invitálására,
tehát nem váratlanul, egy izgalmas film vetítése közben állítok be hozzá. A legkevesebb, hogy udvariatlannak tartom. Elvégre
mi a fenének hív magához, ha nem rám kíváncsi, hanem egy szappanoperára?
Volt alkalmam megfigyelni, úgynevezett
sportbárokban, ahol minden sarokba felfüggesztettek egy-egy tévé készüléket, hogy a
vendégek összevissza kapkodják fejüket és
ilyesmi párbeszéd alakul ki közöttük:
„Hallottál Erikáról?” „Ő lőtte ezt a gólt?”
„Nézd már! Megint megtámadták!” „Erikát?” „Dehogy! Azt a… Odasüss! Zuhannak a részvények!” „Erika miatt?” „Fészkes
fenét! A hátvéd miatt ítélték meg. Láttad?”
„Erikát?” „A korábbi hírekben rosszul
mondták, mégiscsak meghalt.” „Nem halhatott meg, hiszen akkor vége lenne a sorozatnak.” „Ennek bizony vége. Ha most
kikapunk, megszakad a győzelmi széria.”

„Ez az új széria, amit hirdetnek, igazán jól
néz ki.” „Erika? Láttad mostanában?” „Mikor láttam volna és hol? A tévében?” „Már
ott is szerepel?” „Kiről beszélsz?” „Erikáról, és te?”
Nos, ilyesmire nem vagyok kíváncsi, és
ha a vendéglátó nem kapcsolja ki tévékészülékét, valami légből kapott kifogással
kimentem magam a látogatás alól.
Az utóbbi években azonban már nem
csupán a televízió irritál, hanem a mobiltelefonok úton-útfélen használt garmada
is. Főként, ha valaki nem szorítja füléhez
a telefont, amiből világosan láthatnám, az
illető valaki mással van elfoglalva, hanem
a fülére csípteti az így alig észrevehető
hangszórót, és gallérja alá rejtett mikrofonba cseveg. Mintha magában beszélne
egy félnótás.
A minap egy vendéglő pénztára előtt az
alábbi párbeszédnek voltam szem és fültanúja:
„Tizenkettő negyven.”
„Egy százast adtam, nem?”
„Még nem tett le pénzt a pultra.”
„Mi az, hogy nem adott vissza belőle?”
„Még a pénzét sem láttam, uram.”
„Ja, persze. Mit mondott? Mennyi volt?
Tizenkettő negyven?”
„Pontosan.”
„Nem Józsi pénzéről beszélek. A pénztárosnak mondom.”
„Milyen címletekben kéri a visszajáró
pénzt?”
„Hatvanat adjon vissza, és kész.
„A többi borravaló?”
„Mit képzel? Lopom én a pénzt? Jaj, nem
magához szóltam!”
„Szóval?”
„Egy fillérrel sem kap többet. Örüljön,
hogy ennyit is adtam”
„De uram! Ennyit kell fizetnie. Ennyi a
számla.”
„Túl sokat jár a szája. Legközelebb…”
„Nem fogja kifizetni a számlát?”
„Tudod mit? Visszahívlak néhány perc
múlva. Így nem lehet ilyesmiről beszélni.”
Nem bizony.
Így semmiről sem lehet beszélni. Még arról sem, hogy egy kevés tiszteletet mindenki megérdemelne a másiktól. Vagy annyira
sürgős ma már minden piszlicsáré ügyünk,
hogy egyszerre muszáj elintézni két-három
dolgot is? A látszat alapján egyik sem lehet túlságosan fontos. Ha az lenne, talán
külön-külön is valamivel több figyelmet
szentelnénk rá. És a másikra is, aki meg
éppen ránk figyelne.
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Regényi Ildikó

Kende Sándor: Szólni még egyszer
Beszámoló egy rendhagyó könyv bemutatójáról

Zsúfolásig megtelt 2007. november 19én a pécsi Művészetek és Irodalom Háza
Breuer Marcel terme. A Pro Pannonia Kiadó
új könyvének bemutatójára hívta meg az érdeklődőket. Rendhagyó könyvet: Kende Sándor: Szólni még egyszer című kötetét ajánlották az olvasók figyelmébe. Kende Sándor
íróról (1918−1992), a hatvanas évek pécsi
kultúraszervező, könyvterjesztő szakemberéről emlékeztek meg a jelenlévők.
A szerzőt megidéző beszélgetést dr. Szirtes
Gábor, szerkesztő, kritikus, a Pro Pannonia
Kiadó igazgatója vezette. Első kérdése Tüskés Tibor íróhoz, irodalomtörténészhez szólt,
akit arra kért, vázolná fel azt a kultúrtörténeti
időszakot, amelyben Kende Sándorral kapcsolatba került.
Tüskés Tibor elmondta, hogy Kende Sándor
az 1952-ben induló, Szántó Tibor szerkesztette Dunántúl című lap kultúrköréhez tartozó irodalmi életbe kapcsolódott be. 1956-ig
megjelent 20 számából négyben jelentek meg
írásai. Szépíróként az 1958 ősze óta megjelenő Jelenkorban szerepelt hangsúlyosan, ez
a folyóirat adta ki hosszú, részben kényszerű
hallgatás után (1948−1959) megjelent Közel
a mennybolt című regényét. E könyv kritikája
fordította szembe Csorba Győzővel, aki irodalmi tekintélynek számított, de elhatározta,
hogy egyedül, magányosan, kapcsolatok és
tekintélyek segítsége nélkül is létrehozza
életművét. A nézeteltérést Csorba Győző 60.
születésnapjára írott köszöntőjében tisztázza
Kende, akkorra „példát” lát a költőben „aki
tudja, hogy az írás teljességet föltételez, sőt
követel.” Igaz, Kende Sándor addigra bebizonyította, hogy magányos erőfeszítéssel is
eljut mondanivalója az olvasókhoz: nyolc kötete jelent meg 1962−1976 között. A Jelenkor
törzsgárdájához tartozott továbbra is Tüskés
Tibor szerkesztősége idején. Elmondta, milyen örömmel fogadták a szerkesztőségben
figyelmességét, mikor Sándor Rómából hazatérve, ahol kint élő édesanyját látogatta meg,
az akkor megjelent divatos golyóstollal ajándékozta meg őket.
Sólyom Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház
művésze részleteket olvasott fel az Anyám
regénye című Kende kisregényből, amelynek érzelmileg felfokozott hangulata magával ragadta a hallgatóságot – szinte „érezni
lehetett” a csendet…
Szirtes Gábor ezután az író özvegyét, engem, Kendéné Regényi Ildikót arról kérdezett,
milyen okok vezettek ennek a válogatásnak az
összeállítására, és miért ezt a négy témakört
emeltem ki Kende Sándor életművéből.
− Harminc évig éltünk együtt, tizenöt éve
élek nélküle, úgy éreztem: félidő van! Szót
kell kérnem annak a 30 kötetes magyar írónak, akit életében az olvasók szeretete serkentett írásra, a szakma szűkmarkúan bánt a
neki szánt elismeréssel. A Szólni még egyszer
című emlékkötetben írói és kultúraszervezői,

könyvterjesztői munkájának keresztmetszetét szerettem volna megmutatni – mondtam,
majd a témaköröket ismertettem.
Az Önvallomások című részben
Kende Sándor önmagáról szól a
Bertha Bulcsúnak
adott 1971-es interjúban, a Búcsú
Pécstől című vallomásban és az
1992-ben az életpályára visszatekintő, Budaörsön
készült beszélgetésben.
A Nőközelben és Lilith lányai című ciklusban arra az önmagáról vallott tényre próbáltam választ adni, hogyan határozza meg gyermekkorát anyjához fűződő kétarcú viszonya,
gyermeki neveltetése a „szépnénik” körében,
illetve hogyan befolyásolja életét és munkásságát a művészlelkű szabad nők közelléte:
Cathetine Noelé, a francia kis színésznőé, Lilian Lilith zongoraművésznőé, illetve Dévay
Camilláé, akinek igazságot akart szolgáltatni
poszthumusz regényében.
Katonadolog címmel vérén vett katonanovelláiból válogattam. A második világháborúban frontkatona volt, sajátos módon
karpaszományos, rang nélküli gyalogosként
harcolt, Kolomeánál súlyosan megsebesült,
aknaszilánkokkal a testében, megműtött jobb
karral lett katonaszökevény Budapest ostromakor. Ezeket a szívszorító, igaz történeteket
azért válogattam, mert Kende Sándor így vall
az emberségről: „Állítom, hogy nincs még
egy olyan szituáció, melyben olyan közel
kerül ember az emberhez, mint a lövészárok.
Napokra, hetekre, hónapokra összezártan…
Mielőtt bárki szavát vagy gesztusát elhinném,
az rémlik fel bennem: milyen is lett volna ez
az ember ott, akkor, mellettem, velem. Ez
olyan közkatona hősiesség, de számomra a
férfiember egyik alapvető mércéje.”
Sorsom a könyv – magáról valló cím, mindkét értelemben: az író számára is, a könyvterjesztést szenvedélyesen vállaló kultúrember
számára is. Ebben a részben azonos című
könyvének Libresszóban fejezete szerepel. A
kis, legendás hírű kultúr-presszó történetéhez
a vendégkönyv gazdag illusztrációi szolgáltatják a tényeket.
Az est folytatásaként Sólyom Katalin tolmácsolásában ízelítőt kaptunk a Libresszó
történetéből, a vendégkönyv, a vendégkönyv
beírásai szerint az idelátogató írók-költők verses-prózai vallomásaiból.
Sokan ültek a nézőtéren, akik tanúi lehettek az elhangzottaknak: azok a könyvterjesztésben helytálló munkatársai is részt vettek a
megemlékező könyvbemutatón, akik személyes munkakapcsolatban álltak vele. Utóda

a Magyar Írók Könyvesboltjának élén: Hartungné, Marika tizenegy korábbi Kende kötetet és korabeli fényképeket hozott magával,
melyeket kiállítottunk a dobogó szélén.
Szirtes Gábor ezután Békés Sándor újságírót kérdezte személyes emlékeiről, melyek
Kende Sándorral kapcsolatosak. Őszinte szeretettel és tisztelettel emlékezett az 1959-től
Pécsett élő és dolgozó újságíró, a c. főiskolai
docens. Megemlítette, hogy akkor, pályakezdő sajtó munkatárs korában szívesen tartózkodott Kende Sándor Nádor kávéházbeli
„munkaasztalánál”, ahová munkaidő után ült
le szépirodalmi tevékenységét gyakorolni.
Ezért járt szívesen Lovász Pál társaságába
is, elmondása szerint az akkor induló újságíróknak ambíciója volt szépirodalmi szinten
is megnyilatkozni. Első katonanovellájának
szépirodalmi „jogosultságát” Kende Sándor
katona témájú elbeszélései erősítették meg.
Vallja: a férfiközösség megedző ereje nem
ártott a felnövekvő fiataloknak, bár az ő generációja szerencsére már nem ismerte a háborús körülményeket.
Tüskés Tibor kezében tartva a Útközben
című fiatal baranyai írók és költők antológiáját, elmondta, hogy az 1969-ben kiadott
kötetet Weöres Sándor bevezetője emelte
szépirodalmi rangra. A kötet lektora Kende
Sándor volt. Véleménye szerint a hatvanas
években igenis virágzó kulturális élet jellemezte Pécset. Megerősítette Békés Sándor
véleményét: a fiataloknak igenis törekvése
volt a szépírói színvonal elérése.
Szirtes Gábor azt kérdezte tőlem, Regényi
Ildikótól, hogy a hajdan általam vezetett Versbarátok Köre hogyan támogatta a könyvterjesztői munkát.
Elmondtam, hogy két orvostanhallgató,
két uránbányász-operátor és egy bányamérnök, valamint egy írással is foglalkozó
pécsi irodalmár, „Suca” alkotta az amatőr
versmondó közösséget. Három hónaponként a könyvújdonságokból válogattuk
össze a következő műsorok anyagát, megszerkesztve, kidolgozva álltak a kör tagjai
a Doktor Sándor Művelődési Ház közönsége elé, mindig teltházak előtt. A megjelent
kötetek propagátorai voltak, melyeket a
boltban és a rendezvény helyén is meg lehetett venni. A Versbarátok Körének mindenki tagja lehetett, aki évi 120 forint ára
verseskötetet vásárolt. A kötetek ára akkor
tíz forint alatt volt, a fizetések havi ezer forint körül… A Kassák-est és a bemutatkozó
Bertók-Makay-Galambosi kötet nagy sikere
örökre emlékezetes marad…
Szirtes Gábor befejezésül azt a vendégkönyvi bejegyzést idézte, amelyben a pestiek figyelmébe ajánlotta valaki 1960-ban a
Libresszót, mint követendő példát. Hasonlóról most sem késő elgondolkodni, mikor
Pécs Európa Kulturális Fővárosának vallja
magát.
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Motesiky Árpád

Jön a karácsony és talán a béke is…
A napi sajtóban Szlovákiában mást
sem olvashatott az ember szeptemberben és októberben, minthogy mit mondott ez vagy az a politikus a másikra.
Elhangzottak bizony gyalázkodó, politikushoz, de emberhez sem méltó szavak is. Neveket most nem mondok, ám
van a szlovákoknak egy hírhedt politikusuk – állítólag az első felesége magyar volt –, aki józanul és részegen (a
legtöbbször italgőzös állapotban) egyaránt gyalázkodik, ezzel akarván bizonyítani, hogy ő milyen nagy hazafi,
hűséges fia nemzetének…

Szerencsére nem egy tőről fakadtunk, és
nem vesszük fel az összesározott, bemocskolt kesztyűt. Vannak más módszerek is,
amelyekkel védekezni, esetleg „támadni”
is lehet. De minek? Kérdezi a józan ember, aki nem akar nevetséges és kigúnyolt,
netán kivetett, kirekesztett lenni hazájában,
a határokon túl s innen, vagy onnan, egyszóval Európában.
Szerencsére vannak emberek, akik a
politikai rangfokozat „alacsonyabb”(?)
lépcsőin úgy gondolják, hogy fontosabb
az összefogás, az egymás megbecsülése,
sőt – ki merem mondani – egymás sze-

retete mindennél. Így gondolták ezt az
oroszlányiak és a Vág parti vágsellyeiek,
és ebből született novemberben a két város elöljárói s polgárai közti találkozó.
Pedig Vágsellye polgármestere, Martin
Alföldi és elöljárója, Ladislav Gáll nem
magyar nemzetiségűek, noha nevük magyar ősökre vall…
Node, nem akarom szépíteni a dolgot, a
november elején, egyetlen magyar napilapunkban (Szlovákiában), az Új Szóban
megjelent újságcikk mindennél többet beszél. Közeledik a karácsony, vannak még
apró örömök és csodák!

Nemcsak földrajzilag, lélekben is közel vannak egymáshoz a két város polgárai

Oroszlányiak Vágsellyén
Vágsellye: Oroszlány önkormányzatának küldöttsége tett látogatást a Vág-parti
városban.
A magyarországi település kereken 10
éve ápol testvérvárosi kapcsolatokat Vágsellyével. A városháza eskető termében
Martin Alföldi polgármester és Ladislav
Gáll, a városi hivatal elöljárója városi
képviselők, iskola- és óvodaigazgatók,
valamint a területi Vöröskereszt-szervezet vezetőinek jelenlétében fogadta a
magyarországi vendégeket. A legutóbbi
választások után mind a vágsellyei, mind
az oroszlányi képviselő-testületben történtek változások, így a mostani találkozó
a személyes ismeretségek kialakítására is
szolgált. Igaz, mindkét oldalon vannak,
akik kezdettől fogva részt vesznek ezen
kapcsolatok erősítésében. Ilyen Rajnai
Gábor, Oroszlány polgármestere, aki a
tíz év alatt hol polgármesterként, hol alpolgármesterként képviselte városát. „Ez
a bő tíz év eredményesnek könyvelhető
el, és nemcsak a két városi hivatal, hanem
a hivatalok által működtetett intézményrendszer és civil szervezetek részéről is.
Az iskolák, a sportszervezetek együttműködésétől kezdve a diákok nyári és
téli táboráig, vagy a városi rendőrséggel

közösen rendezett futballtornáig. Örömmel mondhatom, hogy Oroszlányban a
csoportosan szervezett akciókon kívül
már az egyéni kapcsolatépítés is megjelent – családok látogatják egymást.
A Visegrádi négyek – Lengyelország,

Martin Alföldi és Rajnai Gábor −
megállapodás-aláírás 2007 februárjában

Csehország, Szlovákia és Magyarország
– közös pályázatának köszönhetően középiskoláink rendszeresen részt vesznek
a közös sítáborokban. Erre idén is sikeresen pályáztunk. Oroszlány egy kis szlovák faluból lett húszezer lakosú várossá,
és ennek kapcsán is vannak kötődések.
Van nálunk szlovák önkormányzat, működik a szlovák hagyományokat őrző
civil szféra. A szennyvíztisztítóval kap-

csolatos európai uniós programhoz mi is
hoztunk beruházókat, az ottani mérnök
kollégákkal is kialakultak a kapcsolatok.
De tudok olyan építőipari anyagok forgalmazásával foglalkozó magáncégről,
amely szintén ilyen kapcsolatokból jött
létre. Szerencsére nemcsak földrajzilag,
hanem szellemben és lélekben is nagyon
közel vagyunk egymáshoz.” A városok
küldöttségei évente többször is találkoznak, az oroszlányiak eljárnak a vágsellyei
vásári napokra, a vágsellyeiek az oroszlányi szlovák napokra, és a testvérvárosi
szerződést is évente megújítják. Legközelebb valószínűleg egy ilyen szerződésmegújítás céljából találkoznak, és az
oroszlányi polgármester elképzelhetőnek
tartja, hogy erre valamelyik síközpontban
kerül sor. Arra a kérdésre, hogy a nagypolitikában az utóbbi időben egyre romló
magyar–szlovák kapcsolatokból érezhető-e valami a városközi kapcsolatokban
Vágsellye és Oroszlány polgármestere
egymástól függetlenül szinte ugyanazt
mondta: sem helyi szinten, sem a két város közötti kapcsolatban nem érezteti a
hatását a magyar–szlovák nagypolitikai
viszály.
GAÁL LÁSZLÓ

A Pécsi Műhelygaléria karácsonyi ajánlata

Kortárs művészek alkotásainak kiállítása és vására a Pécsi Műhelygaléria és a Kőcserép Kft. Tetőtérgalériájában
december 3-tól 31-ig, Pécs, Várady A. u. 5/a
Nyitva: kedd−péntek 12−17 óráig, szombaton 9−12 óráig
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Humorzsák

Szigetvári-Szattinger Krisztián
2/3 oldala
Szigetvári János szellemében

Építészet és nyelvészet
Ki gondolná, hogy az olykor merevnek tűnő építészet is adhat módot nyelvi játékokra? Pedig ha jól figyel az ember, a falak és homlokzatok mögül előbújik a
játékosság.
*

*

*

Tavaly eljutottunk Stockholmba. Onnan pedig kilátogattunk a királyné palotájába,
az egyik szigeten fekvő festői Drottningholmba. Megdöbbentünk, amikor elmondták, a márványoszlopok csak kinézetre vannak kőből. Tapintásra kiderült, hogy fára
festették fel a márvány erezetét! A svéd királyi család is ott spórolt, ahol tudott.
A hely szelleme eszembe juttatta, hogy gyakran a nyelvek is spórolnak a kifejezésekkel. Itt van rögtön a királyné és a királynő. A magyaron kívül az indoeurópai
nyelvek nem tesznek különbséget a kettő között. Pedig van némi különbség, hogy
valaki az uralkodó felesége vagy maga az uralkodó.
Vicces belegondolni abba is, hogy mi lesz, ha elnökasszonyt választ magának
Amerika 2008-ban? Az ő férje lesz a világtörténelem első First Gentleman-je? Hiszen akkor nem lesz First Lady legalább 4 évig.

De vissza a királyhoz, a királynéhoz és királynőhöz:
Angolul a király = the king; a királyné/királynő = the queen;
Németül a király = der König; a királyné/királynő = die Königin;
Franciául a király = le roi; a királyné/királynő = la reine
Spanyolul a király = el rey; a királyné/királynő = la reina;
Portugálul a király = o rei; a királyné/királynő = la rainha;
Olaszul a király = il rè; a királyné/királynő = la regina;
Hollandul a király = de koning; a királyné/királynő = de koningin
Svédül a király = en konung; a királyné/királynő = en drottning.

Itt cseng vissza a Drottningholm, tehát a „királyné halma”, hiszen a „holm” magyarul halom. Szinte beleHALLOM a „holm”-ba azt, hogy HALOM.
Mint nyelvújítóink tették, amikor Stockholmot játékosan Istókhalmának nevezték
el. Így lehetne Drottningholm Királynéhalma. Halmokra, dombokra épült Stockholm, aminek jelentése Cölöphalom, hiszen 17 kisebb szigetet vettek birtokba őseik,
és hozták létre a cölöpvárost, ami méltán hallgat az Észak Velencéje névre is.
*

*

*

Esszük a csevapcsicsát, közben beszélgetünk:
− Írtam egyszer ilyen szójátékot: Milyen a díszes kaja? − Csevapcsicsás.
− Csicsa Fehérváron copfot jelent.
− Érdekes: vajon van-e köze ennek a copf stílushoz, ahol kis csicsás (copfos)
homlokzati díszek jelentek meg az épületeken?
Szerencsére az ételben nemhogy copfot, de egyetlen hajszálat sem találtunk!

2007. december
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Humor
Szerzőtársunk halandzsázik
Kocsis Tibor Szavak a felhők alatt kötetének Nőtincs című versét olvasva eszembe
jut: Karinthy óta milyen nagy a halandzsanyelv sikere, kamaszként mennyire élveztük
a szavak hangalakjának stílusteremtő erejével
alkotott tüzes kurucversét, fájdalmas elégiáját. Felidéződnek a Gyál, a Karancson, az
Egyszer voltam Inárcs-Kakucson című versek
is, melyekben Tamkó Sirató Károly játszik a
földrajzi nevekkel, Országjárása (mely szerint Tolcsván tocsogtunk, Potyondon potyogtunk) felejthetetlen. Hasonló jókat Weöres
Sándortól, Fecske Csabától is idézhetnénk.
Kocsis Tiborról Kedvenc anyanyelvem című
könyve óta tudjuk, hogy kiváló érzékkel látja meg anyanyelvünk képi kifejezőerejében a
humorforrást. A Nőtincs az ő országjáró halandzsaverse, melyet minél többször olvasunk
el, annál több érdekes – esetenként pikáns,
sőt vaskos – jelentést érzünk bele szavaiba,
szószerkezeteibe, mondataiba hangalakjuk és
sorrendjük sugallta asszociációk alapján, „fölismerve” a szöveg alján a keltezést és a szerzői
aláírást is.
Jó szórakozást kívánok hozzá! R. E.

Nőtincs
(Nemesnép Epöl – Magyarföld)*
Algyő, Algyő Áporka, Aranyosgadány!
Bag Buzita – Ajka Alattyán –
Bábolna Vép Babót Bagamér.
Beremend Bátya Balf Agostyán –
Bedegkér! Adony? Bajna Veszkér…
Ebergőc Csepreg Und Tanakajd,
Söpte Farád – Szeleste Újkér!
Pinnye Gyalóka! Tömörd Velem?
Gyanógeregye: Ölbő Acsád!
Fáj Farmos Becsked. Fajsz? Kiszsidány!
Gutatöttös Himod Komoró:
Zsennye, Gór, Zsennye Gór…
Bogyoszló Edve – Lövő Ondód
Porpác Bögöte. Pecöl Mogyoród.
Hillye Hugyag! Homorúd Szakony?
Hejőpapi Vág! Hővej Csapod!
Hejce Hahót! Érd! Hejce Hahót! –
Virányos Vöckönd Visznek? Vekerd!
Kurityán Pocsaj, Birján Beled!
Böhönye Bikal… Bucsu… Csesznek…
Sormás Vatta… Pitvaros Vaszar…
Penyige: Penc; Parasznya: Pogány –
Algyő, Algyő Áporka, Aranyosgadány!
Keléd: Fűzvölgy, Hatvan. Mályi. Hét.
Irota: Kecskéd Rimóc

* Minden szó változtatás nélküli helységnév (l. Atlasz)
Köszöntjük Kocsis Tibort
66. születésnapján!
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Logika- és memóriafejlesztés
Négy dobás

Négy dobásból kell elérni 178 pontot!

Ajándék

A számokat összekötve kiderül, hogy milyen ajándék van a
karácsonyfa alatt.

Gyufarejtvény

Négyzetek

Hogy lehet kilenc gyufát elvenni úgy, hogy három négyzet
maradjon?

Tegyük fel, hogy a négyzetek átlátszó lapokon vannak. A
pontok tengelyek, amelyek körül az alsó és felső négyzetet
rá lehet csúsztatni a középsőre. Így egymáson a három négyzet hány részre oszlik?

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 alé tartva, a részletekre nem figyelve
nézzük, majd lassan eltávolítjuk magunktól – olvasótávolságban kiderül, mi rejtőzik a képen!

Torzsok Lajos gyűjteményéből
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Az Alexandra
Kiadó könyv
újdonságai

Szarvas István

Friedemann Bedürftig:
A nagy világvallások
235x305 mm, 320 oldal, ára: 6999 Ft

A franciaországi La Baule-ban megrendezésre került 5. Befektetési Világkonferencia alkalmából az Ernst & Young közzétette „Európa Versenyképességi Tanulmányát”,
amely a földrész vonzerejéről szóló, immáron negyedik felmérés éves eredményeit
ismerteti. A tanulmány a befektetési szokásokat két szempontból elemzi: ezek egyike a külföldi befektetők 2006. évi európai befektetéseire és terjeszkedésére vonatkozó adatok elemzése, míg a másik 809 külföldi befektető Európa jelenlegi és jövőbeni
vonzerejére, erős és gyenge pontjaira vonatkozó véleményének vizsgálata. A tanulmány
fontosabb megállapításait Havas István, az Ernst & Young magyarországi vezérigazgatója ismertette Budapesten
Európa a 2006-os évben is az elsődleges célpontot jelentette a közvetlen külföldi
tőkebefektetések (FDI) számának tükrében. A kontinensnek a 2006-os év rekordnak
tekinthető, ám arányaiban vonzereje jelentősen csökkent a feltörekvő Ázsiához képest.
Az előző évet nézve mind Nyugat-, mind Közép- és Kelet-Európa tőkevonzó képességét tekintve 13 százalékkal esett vissza. Ez a csökkenés Kína (48%) és India (26%)
jelentős térnyerésének köszönhető, amely országok mára bekerültek a legvonzóbb régiók vezető 5-ös listájába.
Európán belül az első számú célországok az Egyesült Királyság és Franciaország
voltak. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szolgáltató szektor 2006-ban tovább erősödött,
amely a nemzetközi befektetések 60 százalékát vonzotta. A legtöbb projekt a szofter
és az üzleti szolgáltatások területén keletkezett.
Az elemzés szerint Közép- és Kelet-Európa a külföldi befektetők számára a harmadik
legvonzóbb régió 2006-ban, az első helyen álló Nyugat-Európát és a második helyre felzárkózott Kínát követve. Ám ez a helyezés az előző évhez képest a régiónk országainak
visszaesést jelent. Magyarországgal együtt Lengyelország is csökkenő számokat mutat a
2005-ös eredményekhez képest, valamint Szlovákia kiesett a vezető 15 európai ország listájáról. Magyarország az FDI projektek száma alapján az európai rangsor tizenegyedik helyén áll 3,06 százalékos részesedéssel (3,8% 2005-ben) és 108 projekttel (115 darab 2005ben), a 2005-ös évi nyolcadik helyhez képest. A rangsorban elfoglalt helyünket elsősorban
Németországnak (30 projekt), hazánk első számú befektetőjének, és az USA-nak (28 projekt) köszönhetjük. A beruházások kiindulási országát tekintve, jelentősen lemaradva, a 3.
és 4. helyen áll Japán és Ausztria (7-7 projekt), valamint FDI térképünket színesíti még az
Egyesült Királyság és Franciaország (4-4 projekt).
A kedvező munkaerő költségeknek köszönhető előző évi érdeklődési szintet sem Európa, sem Közép- és Kelet-Európa nem tudta megtartani. Míg 2006-ban a megkérdezettek 27 százaléka sorolta első helyre Közép- és Kelet-Európát ebből a szempontból,
2007-re ez az arány csupán 20 százalék lett.
Bár az FDI projektek mindössze 26 százaléka irányult Közép- és Kelet-Európába, a
beruházások által létrehozott új munkahelyek 51 százaléka ebben a régióban történt.
Európa-szerte Lengyelországban teremtették a legtöbb, az összes újonnan létrehozott
munkahelyek 15 százalékát. Hazánkban 2006-ban 10,906 új állást hoztak létre a külföldi
tőkeberuházások, amely eredmény 9,7 százalékos növekedést mutat a 2005-ös évhez
képest. E tekintetben Magyarország az előkelő 7. helyet foglalja el Európában.
Az Európába áramló befektetések jövőbeni kilátásairól a megkérdezettek több mint
fele, 56 százaléka vélekedik pozitívan. Ez a magas szám egyértelműen azt mutatja,
hogy a befektetők vállalkozásaik helyszínét illetően továbbra is elkötelezettek a kontinens iránt. A válaszadók közel háromnegyede vélekedik úgy, hogy Közép-Európa
vonzereje a következő időszakban nőni fog.
„Európa és hazánk vonzerejének fenntartásához és jövőbeni növeléséhez elengedhetetlenek a minőségi reformok. Ez az esélyünk arra, hogy versenyben maradjunk az
alacsony költségű munkaerőt kínáló ázsiai országokkal szemben.” – hangsúlyozta Havas István, az Ernst & Young vezérigazgatója.
A tanulmányt a jelenlévő Egyed Géza szakállamtitkár szakmailag korrektnek és tényszerűnek ítélte, hangsúlyozta, hogy az egy főre jutó követlen külföldi tőkebefektetés
nálunk a legmagasabb a közép-kelet-európai régióban. A tanulmányban közöltek reformokra ösztönzik a kormányt a versenyképesség növelése érdekében. Az oktatás-képzés
területén a felsőoktatásban a műszaki tudományos keretszámok emelésével, az adózás
területén többen fizessünk kevesebb adót, az adórendszert egyszerűsíteni kell.

Ez a könyv a világ öt
nagy vallását mutatja
be − tisztelettel, előítéletek nélkül, tárgyszerűen. A buddhizmus, a
hinduizmus, az iszlám,
a zsidó vallás és a kereszténység különböző
hitbéli irányzatainak
sajátosságait, különbségeit és hasonlóságait eredetük, történetük
és a modernitásig tartó fejlődésük alapján
vizsgálja és magyarázza.
1000 légi jármű
Minden idők leghíresebb légi járművei
Szerkesztette: Kővári Sarolta
230x305 mm, 336 oldal, ára: 5999 Ft
Az emberiség ősi álma
volt a repülés, és az embereket máig elbűvölik
a repülőgépek, amelyek
a modern technika és
a mobilitás jelképeivé
váltak. A könyvünkben
a világ minden tájáról
bemutatott ezernél jóval
több fénykép és a részletes leírások a katonai és polgári repülés egész történelmét
dokumentálják.
1000 álomcél
Szerkesztette: Kővári Sarolta
235x305 mm, 384 oldal, ára: 5999 Ft
A könyvben a világ
lebilincselő szépségű, álomszerű helyeit
mutatjuk be: látványos tájakat, nyüzsgő
metropolisokat, távoli paradicsomokat,
az érintetlen vadont,
építészeti látnivalókat, világcsodákat,
ókori műemlékeket,
izgalmas útvonalakat, híres múzeumokat,
színházakat és operaházakat.
*

*

*

A kiadó weboldala www.alexandra.hu
címen található.

Közép-Európa és Kelet-Európa
a harmadik legvonzóbb régió
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» Rádióműsor «
RÉGIÓ RÁDIÓ 101.7
A Magyar Rádió Pécsi Körzeti
és Nemzetiségi Stúdiója
Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon:
HAJNALTÓL REGGELIG
FM 101.7 MHz
Szerkesztők: Orbán Violetta, Gungl László, Kovács Miklós, Zsoldos László, Nagy Gábor
6.00
Műsorkezdés, hírek röviden
6.10
Meteorológiai körkép
6.15
Dél-Dunántúli Krónika
6.23
Regionális lapszemle
6.30
Hírek, közlekedési információk
6.38
Sportösszefoglaló – Rádity Milenko hírei
6.45
A Dél-Dunántúl hírei
6.52
A nap témája – riportban
7.00 – 8.00
Az előző óra menetrendje
8.00
Hírek
8.05 – 9.00
Magazinóra riportokkal (Sziréna, Ezerszínű Baranya, stb.)
9.00 – 12.00 Nyitott stúdió!
Benne többek közt:
Auto-motor 101.7, Jelige, Karrierexpressz, Zöld jelzés,
Hangosfilm (DVD-magazin), Fogadó (gasztronómiai műsor),
	Zenejubilista, Egészség magazin
12.00
Déli Dél-Dunántúli Krónika

DÉLUTÁN FM 101.7 MHz, AM 873 KHz
DÉLUTÁN
FM 101.7 MHz
12.15
Friss Juice – szórakoztató műsor Varga Zoltánnal
15.00
Dél-után – a Régió Rádió zenés magazinműsora
Szerkesztők: Varga László, Nagy Gábor, Fábián Mária, Kis Tünde
HÉTFŐ:
Vitafórum politikusokkal
KEDD:
Auto-motor 101.7, Nyitott gazdaság
SZERDA:
Ingatlanpiac
CSÜTÖRTÖK: Színház-tér (pécsi színházi magazin)
Színház-park (kaposvári színházi magazin)
Somogyi történetek
PÉNTEK:
Dalfaragó – mesélje el történetét, mi írunk hozzá zenét!
www.dalfarago.hu
Életmód-magazin
17.30
Esti Krónika
18.00
Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal és
oldies-slágerekkel, nosztalgia-muzsikával 22 óráig;
Hétvégi műsorrend magyar nyelven:
Szombat
9.00 – 12.00

12.00
13.00
14.00
18.00
22.00

Jó pihenést! – szórakoztató műsor, benne többek közt:
Négyes Retro – régi nagy slágerek a 4-es stúdióból
Ez volt a 7: az elmúlt napok összefoglalója
Telefonos játékok
Déli Krónika
Hangulatbrigád! Élet, zene, fiatalság – a Régió Rádió ifjúsági műsora
Édes Éter! – interaktív telefonos kívánságműsor 18 óráig Bizse Ferenccel
Telefon: 72/518-318 SMS-vonal: 30/30-30-233
Készülj az estére! A zene java Császár Anditól
Késő esti krónika

Vasárnap (hírek óránként)
8.00
„Kapocs” – ökumenikus magazin
9.00
Művészbejáró, Somogyi magazin, Tolnai magazin, Régió Portré (forgóban)
10.00
Archívumunk értékei – az elmúlt 55 év hangemlékei
12.00
Déli Krónika
14.00
15.00
16.00
17.00
18.30

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

Nemzetiségi műsoraink
Horvát nyelven:
AM 873 KHz 9.00 – 10.30, 20.00 20.30
Német nyelven:
AM 873 KHz 10.30 – 12.00, 19.30 – 20.00
Szerb nyelven:
AM 873 KHz 13.00 – 14.00, 20.30 – 21.30

A pécsi Régió Rádió elérhetőségei:
Telefon: 72/518-333
Fax: 72/518-320
E-mail: pecsiradio@radio.hu
Net: www.pecsiradio.hu
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hetedhéthatár

2007. december

Paraszti regulák december havára

Kéri János

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

Decemberi névnapok
1. szombat	Elza
2. vasárnap Melinda, Vivien
3. hétfő
Ferenc, Olívia
4. kedd
Borbála, Barbara
5. szerda
Vilma
6. csütörtök Miklós
7. péntek	Ambrus
8. szombat Mária
9. vasárnap Natália
10. hétfő
Judit
11. kedd	Árpád
12. szerda
Gabriella
13. csütörtök Luca, Ottília
14. péntek
Szilárda
15. szombat Valér
16. vasárnap	Etelka, Aletta
17. hétfő
Lázár, Olimpia
18. kedd
Auguszta
19. szerda
Viola
20. csütörtök Teofil
21. péntek	Tamás
22. szombat	Zénó
23. vasárnap Viktória
24. hétfő
Ádám, Éva
25. kedd
Karácsony,
	Eugénia
26. szerda
Karácsony, István
27. csütörtök János
28. péntek
Kamilla
29. szombat Tamás, Tamara
30. vasárnap Dávid
31. hétfő
Szilveszter

Ez a Hetedhéthatár
229. száma

December 4.: Ha a vízbe tett Borbála-ág karácsonyra kivirágzik, az eladó lánynak lagzit, a gazdának bő termést mutat jövőre.
December 13.: Szent Luca időjárásjósló nap volt. A karácsonyig eltelő 12 napban
a következő év időjárását figyelhetjük meg. Amilyen idő van ezeken a napokon,
olyan idő várható a következő év hónapjaiban.
December 27.: János és a borszentelés napja.
December 31.: Szilveszter. A régi szokások és hiedelmek az emberi életre, a termés és az állatállomány bőségére vonatkoztak. A karácsony meghitt családi
ünnepe után ma hangos, karneváli vigalommá vált évbúcsúztatóként tartjuk
számon e napot.
Boldog új évet kíván minden kedves olvasónak a közreadó:
KÉRI JÁNOS (Nagyvenyim)

December 7., péntek
Pécs: Kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár a Pécsi Műhelygalériában (Várady Antal u. 5/a), valamint a Pécsi Műhelygaléria és a Kőcserép Kft.
Tetőtérgalériáján. Nyitva: kedd-péntek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig.
Mohács: Szigeti Szabó János festőművész, a Mohácsi Szalon közönségdíjasának kiállítása a Kossuth Filmszínház emeleti nagytermében. Megtekinthető: december 20-ig.
Mohács: Sárkics Eszter képzőművész kiállítása a Kossuth Filmszínház kisgalériájában, december 20-ig.
Kaposvár: Kaposvári Advent – Karácsonyi Ünnepi Hetek 2007. december 2−22-ig.
Pécs: 17 óra – Szülőföld vonzásában – Szatyor Győző Kós Károly-díjas grafikusművész, faszobrász életmű-kiállítása a Művészetek és Irodalom
Házában. Megtekinthető: december 28-ig.
Nagykanizsa: Chaplintól Télapóig – nagykanizsai moziplakátok az 1920-as évekből. Kamarakiállítás a Magyar Plakát Ház földszintjén, december 21-ig.
December 8., szombat
Kaposvár: 18.30 – Kaposvári egyházi kórusok adventi koncertje az Evangélikus Templomban
December 10., hétfő
Szekszárd: 14.30 – Múzeumi Mozi – Katolikus templomok Magyarországon: a szegedi püspökség, Nomen est omen – A név kötelez, A győri Püspökvár. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, pincemúzeumi foglalkoztató
Kaposvár: 17 óra – Békevári Csengettyűsök koncertje a Kossuth téren, a Pajtaszínházban
Kaposvár: 18 óra – Karácsonyi muzsika a Munkácsy Mihály Gimnáziumban
December 11., kedd
Kaposvár: 14−18 óráig – Peták Vásár – gyermekmunkák karácsonyi vására a Kossuth téren, december 11−14.
Pécs: 16.30 – Spanyol építészettörténet a keltáktól napjainkig – Szigetvári Krisztián barátunk és szerzőtársunk előadása a Civil Közösségek Házában (Szent István tér 17.)
Dombóvár: 17 óra – a Credo énekegyüttes műsora a Művelődési Házban
Nagykanizsa: 17 óra – A tűz októbere – 1956 magyar sorsokban. Gazda József kovásznai tanár-író kötetének bemutatója a Hevesi Sándor Művelődési Központban
Kaposvár: 19 óra – Az Angyali énekszó és az Ítélet harsonái – a Kaposvári Honvédzenekar és a Fool Moon Énekegyüttes közös adventi hangversenye a Szent Margit Templomban
December 12., szerda
Szekszárd: 10−16 óra – Régi ésszel – gyermekkézzel. Kézműves foglalkoztató: ajándékkísérő kártya készítése metál kartonból. Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Nagykanizsa: 10 és 14 óra – Nagyapám Betleheme – a Los Andinos együttes karácsonyi műsora a Hevesi Sándor Művelődési Központban – 17.30
– Csodálatos természet. A Föld növényvilága bélyegeken – kiállítás Szabó József (Lábod) gyűjteményéből január 5-ig, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Kaposvár: 16 óra – Pajta Hangverseny. Közreműködnek: Herbst Rósen Kórus, Kaposvári Nyugdíjasok Énekkara, Igali Nőikar. Kossuth tér, Pajtaszínház
Szekszárd: 19 óra – Koncz Zsuzsa koncert a Művészetek Házában
Bonyhád: 19 óra – Filmklub. Sacra Corona – történelmi dráma. Rendezte: Koltay Gábor. Művelődési Központ.
December 13., csütörtök
Kaposvár: 14 óra – Luca Olimpia – kisiskolások játékos „boszorkány”-viadala a Kossuth téren
December 14., péntek
Bonyhád: 16 óra – Tolna megye népművészete: a Sárköz. Bognár Cecil előadása. – Múzeumbaráti Kör – Téli Néprajzi Esték sorozat. Völgységi
Múzeum.
December 15., szombat
Kaposvár: 10 óra – Karácsonyi játszóház az Együd Árpád Művelődési Központban
Dombóvár: 10 óra – Karácsonyi kézműves játszóház a Művelődési Központban
Kaposvár: 15 óra – Karácsonyi dalok és néphagyományok. A kaproncai Braca Radic Általános Iskola ajándék műsora a Kossuth téren
Nagykanizsa: 16 óra – Táncház. Vezeti: Vizeli Dezső, a Kanizsa Táncegyüttes vezetője. Hevesi Sándor Művelődési Központ.
Kaposvár: 17 óra – Vujity Tvrtko: Pokoli és mennyei történetek – a szerzővel Szenczy Sándor baptista tiszteletes beszélget a Békevár Imaházban
Kaposvár: 18 óra – A Kis Jázus aranyalma… - az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi műsora az Együd Árpád Művelődési Központban
December 18., kedd
Pécs: 16 óra – A Szekszárdi Gitárkvartett koncertje a Dóm Kőtárban. Pécsi Advent Koncert.
December 19., szerda
Kaposvár: 14 óra – Menjünk mi is Betlehembe – Gyermek betlehemesek művészeti bemutatója az Együd Árpád Művelődési Központban
Nagykanizsa: 19 óra – Padlás c. musical – a KOMISZ (Komédiás Magyar Integrált Színház) vendégelőadása a Medgyaszay Házban (Sugár út 5.).
Jótékonysági est a „Szögletes kerék” rendezvénysorozat keretében
December 20., csütörtök
Kaposvár: 14.30 – Rezesek karácsonyi koncertje –Közreműködik: Koprivnicki Ivanec Fúvószenekar, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és
a Kaposvári Fúvószenekar. Együd Árpád Művelődési Központ
Kaposvár: 16 óra – Karácsonyi térzene – a Koprivnicki Ivanec Fúvószenekar műsora a Kossuth téren, a Pajtaszínházban – 16.30 – Gárdonyi Dalárda „Kántáló” c. műsora a Kossuth téren
December 21., péntek
Kaposvár: 15 órától – Gyermek betlehemesek előadása, a Füred Rock Szín Kör ünnepi összeállítása, polgármesteri ünnepi jókívánságok, gyermek
irodalmi színpad előadása, a református templom kórusának koncertje a Kossuth téren.
Kaposvár: 18 óra – A Vikár Béla Vegyeskar karácsonyi hangversenye a Szent Imre Templomban
December 22., szombat
Kaposvár: 17 óra – Rock Karácsony a Kaposfüredi Művelődési Házban
December 26., szerda
Dombóvár: 19 óra – Rockkarácsony a Művelődési Házban
December 31., hétfő
Kaposvár: 22.30−02.00 óráig – Szilveszter – Év forduló. Fellépnek: Zanzibár és a Best of. Kossuth tér.
Dombóvár: 24 óra – Városi Szilveszter a Művelődési Ház előtti téren
Január 2., szerda
Kaposvár: Újévi koncert a Kaposvári Szimfonikusokkal a Csiky Gergely Színházban

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

