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Költészet napja
Nagy Anna

Kamarás Klára

Szóvá szenvedsz

Üzent egy csillag

Pilinszky János emlékére
ujjaid között a befejezés
utolsót lélegzik a csikk
szemed horpadt arcod csukott
testentúli figyelem keményít
egyre vékonyabbá
ajkad már csak egy vonás
ég és föld határa
ahol a megalvadt csöndben
szétfeszített karokkal
szóvá szenvedsz némán
s meghallod fakó magas hangod
recitálni a mélyben
szerelmes éneked
szívveréseddel lüktet
az átváltozás
általad veled és benned
kimondatott s belehalsz
a megtöretett Szóba

Nem divat
Ha kenyér akkor legyen burgonyás legalább
vagy magos vagy tejes tigrisfoltos baguette
kerüljük a kenyeret csak töm hizlal
helyette együnk mást: hamburgert pizzát
korszerű és tartalmas ön helyett vigyáznak önre
aki igényes az igényes mindenre
Uram, ma nem divat a kenyér
nem kérnek belőled – csak koldusaid

A kék eget borús lilára festve,
hatalmas lépésekkel jött az este.
A villamos, az autózaj kiszikkadt,
s a kertek felől furcsa, édes illat
repült felém köszöntésképpen.
Míg itt a lombok zúgtak, hajladoztak,
a nagy sötétből egy picinyke csillag
kidugta csöpp fejét s szemembe nézett.
A fényparány az éjben így becézett:
Ne félj testvérke, egy a sorsunk.

Nincs visszaút
Már messzeúszott mindaz, ami volt.
Bárányfelhőknek égi, szép akolt
nem építek. Ez a föld itt szilárd.
Megálltam rajta, pedig idegen.
Vigyázva álljon, ki gyökértelen:
Nincs visszaút.
Amit otthagytam, rég nem létezik.
Egy villanás, egy kép maradt csak itt
és csak a képzelet, mely rátalál.
A város, hegy, domb vissza sose vár,
mert megváltoztam és megváltozott.
Nincs visszaút, hát állni kell szilárdan:
álmok nélkül, tépett felhők alatt,
gyökértelen egy idegen világban…

Káplár László Jó Ember Díj
A Káplár László Jó Ember Díj 2008. évi díjátadási ünnepsége április 19én, szombaton 11 órakor kezdődik a Pécsváradi Várban lévő István király
szálloda lovagtermében. Az öt évvel ezelőtt elhunyt Káplár László újságíróra emlékeznek a családtagok, a barátok, a kollégák, és a róla elnevezett
díjjal idézik fel a jó ember emlékét: helyette méltatják azt, aki ez évben a
Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány kuratóriuma szerint kiérdemelte a Jó Ember Díjat. A várbeli rendezvény után a bánáti bazsarózsák
Káplár László
társaságában, a Zengőn folytatódik a kitüntetett köszöntése – a természet,
szeretet, barátság, emberség jegyében.
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője
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Kocsis József

Anyám neve
Anyám neve Horváth Ilona. Talán pontosabb volna, ha azt mondanám, Horváth
Ilona volt anyám neve, személyi adataim örökös jelenidejében azonban ilyen
különbségtétel nem létezik, egy kicsit
olyan, mintha volna még anyám, jó érzés róla úgy beszélnem, mint akinek van
neve, van hát ő maga is Horváth Ilonaként, és boldog bizonyossággal tölt el a
tudat, hogy ez így van, és így is marad az
én időm végezetéig. Talán anyám nevét
kérdezték tőlem legtöbbször eddigi életem során, és én mindig szívesen válaszoltam a kérdésre, hogy Horváth Ilona,
már kisiskolás koromban is, amikor még
személyes érdeklődésnek véltem a hivatalos tudakozódást, és bár csodálkoztam,
miért éppen anyámról kérdeznek mindig,
de sokadjára sem homályosult arcomon
a ragyogás, amikor válaszoltam, Horváth
Ilona és a válaszom nem tudott személy-

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

telenné fakulni, ott éreztem mindig magam mellett anyámat, és amikor a nevét
mondtam, mintha bemutattam volna, és
megteltem boldogsággal, és büszkeséggel, hogy éppen ő az anyám, és ezt most
mások is megtudhatják.
Apám neve Kocsis József, ezt azonban
sosem kérdezték, eleinte bántott is, hamar
rájöttem azonban, hogy azért nem kérdezik, mert anyám másik nevében benne van, hogy özvegykocsisjózsefné, így
szokta aláírni az iskolai ellenőrzőmet, ezt
a nevét ismertem a legjobban, utánozni is
tudtam az aláírását, senki nem tudta megkülönböztetni, hogy melyik az igazi, a tanárok sem. Apámat sem mellőzték teljesen, de furcsa módon inkább a foglalkozását kérdezték, hiába mondtam, hogy nincs
foglalkozása, meghalt, ez anyám nevében
is benne van, hogy özvegykocsisjózsefné,
azt firtatták, hogy mi volt régebben, amikor még élt, és eljárt dolgozni. Hát törvényszéki tisztviselő, mondtam, és ezzel
legtöbbször megelégedtek, nem faggattak tovább, néha azonban többet szerettek volna megtudni a munkájáról, de hiába, mert én sem tudtam részletesebben,
meg kellett elégedniük ezzel a válasszal.
Magamat okoltam, a tudatlanságomat,
hogy újra és újra az „egyéb” kategóriába
kerültem az ismétlődő adategyeztetések
során, amivel nagyon elégedetlen voltam, sértette az önérzetemet, hogy nem
tudok kikecmeregni belőle, meg voltam
győződve róla, hogy apám foglalkozása
után járt volna nekem az értelmiségi fokozat, ami sokkal jobban hangzott. Arról
akkor még mit sem tudtam, hogy jövendő
boldogulásom szemszögéből azzal sem
jártam volna jobban.
A testvéreim is szóba kerültek néha, de
sosem név szerint, még az sem érdekelt
senkit, hogy fiúk-e vagy lányok, ami pedig nagyon nem mindegy, mindig csak
a testvérek számát kérdezték, és ezzel is
sokszor zavarba hoztak, pedig fel voltam rá készülve, de eltévesztettem mégis,
mert úgy volt föltéve a kérdés, hogy azt
kellett válaszolnom, hogy kettő, és csak
akkor javítottam ki magam zavarodottan,

amikor egy ismerős tanár rákérdezett: hát
nem hárman vagytok testvérek? De, hárman, mondtam vörösödve, és arra gondoltam, mi lehet a véleménye rólam, hogy
három körében is eltévesztem a számolást, pedig nem tévesztettem el, csak magamat nem számoltam a testvérek közé,
és ez így is volt helyes, mert tényleg két
testvérem volt, és nekik is külön-külön
kettő, csak együttvéve voltunk hárman,
de hát akkor kérdezzék azt. A testvéreim
neve nem érdekelt sosem senkit, öcsémről talán nem is hallottak, olyan kicsi volt
eleinte; a nővéremmel más volt a helyzet,
az ő neve egyszer, egyetlenegyszer szóba került, amikor egyszer utánam hozott
valamit az iskolába, amit otthon felejtettem: óra alatt bekopogott, és a padomig
kellett jönnie, sokáig tartott a vonulása,
az ajtóval átlósan, szemközt, a leghátsó
padban ültem; hosszan bámulta mindenki, amíg odaért, meg még vissza is
kellett mennie, mondhatom, hogy nagy
feltűnést keltett a belvárosi fiúiskolában,
nagylány volt, mosolygós és szép mozgású, még nekem is imponált a bátorságával és magabiztosságával –, nos, ezen
a napon, a nagyszünetben ragadott karon
a fiatal hivatalsegéd, aki az öreg pedellus
– a „radójózsibácsi” – mellett tanulgatta
a szakmát, és ő kérdezte, hogy az én nővérem volt-e az a lány. Meg hogy mi a
neve. Talán rég el is felejtettem volna ezt,
ha ugyanaznap a nővérem is nem érdeklődött volna ábrándos szemekkel, hogy
ki az a jóképű fiatal tanár az iskolában,
akinek olyan szép göndör haja van. Hiába
vettem sorra a tanáraimat, még azokat is
később, akikkel csak a folyosón találkoztam, olyan egy sem volt közöttük, akire
ráillett volna a leírás, amikor egyszerre
bevillant a „hári”, ez a fejdísz nekem is
szemet szúrt korábban, ha úgy tetszik,
göndör, engem leginkább a befagyott vízfelszín fodrozódására emlékeztetett azoknak a redőknek a merev és kimódoltan elrendezett sora, amelyeket az otthonról is
ismert fémcsiptetők kényszerítettek pár(folytatás a . oldalon)

Következő számunk május 9-én jelenik meg
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére
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Anyám neve
(folytatás a . oldalról)

huzamos sorokba; méghogy tanár, ezzel a
csipeszelt fejjel… – és teli szájjal vigyorogtam, ahogyan képzeletem a katedra
mögé állította az ifjú pedellustanoncot,
amint rátámaszkodik a közel kétméteres,
nehéz piszkavasra, és figyelmeztetőn ránk
emeli szénporos mutatóujját…
Legszívesebben anyánknak is elmeséltem volna kajánkodva, ha ezzel el nem
árulom magam, hogy megint otthon felejtettem valamit, úgy kellett utánam hozni. Hálás voltam, hogy nővérem utánam
hozta, vihettem volna a dorgáló beírást
anyám elé, aláíratni. Aláírta mindig, kapkodva, özvegykocsisjózsefné, mert csak a
hivatalba indulása előtti végső percekben
tettem elé, csak arra lehetett ideje, hogy
alákanyarítsa a nevét, legtöbbször el sem
olvasta, elfogadta a gyors tartalmi tájékoztatást, hogy mi áll az értesítésben, miféle gazemberséget követtem el megint,
zsörtölődött, hogy ilyenkor veszem elő,
amikor tudom, hogy sietnie kell, de megálljak, hazajön, és utánanéz a dolgaimnak.
Ebben maradtunk, de csak legközelebb jutott megint az eszébe, hogy tennie kellene
valamit, de akkor is rohannia kellett, már
így is késésben van, mondta, ez így nem
mehet tovább, mi lesz belőled, útonálló, ha
így folytatod. Így folytattam, csak nagyritkán álltam elé ráérős és nevetős időkben,
ilyenkor nagylelkű volt: „Igazolom, hogy
fiam ma betegség miatt nem mehetett iskolába – özvegykocsisjózsefné”. Most az egyszer, kivételesen, tette hozzá mindig, ebből
nem csinálunk rendszert, most pihensz egy
napot, aztán: mars az iskolába! És persze
bepótolsz mindent, kikérdezlek!
Csak a hivatalos papírokon volt özvegykocsisjózsefné, a barátnői Ilonkának szólították. Szerette a nevét, hencegett vele,
hogy vers is van róla, nem gondoltam,
hogy igazi vers, valóságos költőtől való,

Kosztolányinak addig a nevét sem hallottam. Anyánk ismerte valahonnan, valamelyik névnapi köszöntésén lepett meg
minket vele viszonzásképpen, eltúlzottan
szavalta, tréfálkozó pátosszal: „Ó, az „i”
kelleme, ó, az „l” dallama, mint ódon ballada, úgy sóhajt: Ilona. Csupa „i”, csupa
„l”, csupa „o”, csupa „n”, csupa „a”, csupa báj, csupa kéj, csupa jaj, Ilona.” Mondta a verset, nem olvasta. Lehet, hogy tovább is tudta, lehet, hogy csak ezeket a
részleteket, én többre nem emlékszem,
ezeket a sorokat anyámtól tudom, most is,
ahogy leírva magamban visszaolvasom,
az ő hangján hallom a zenéjét. Ő biztosan másnak a hangján hallotta a verssorokat, valakién, aki fontos volt neki, aki
ezeknek a soroknak a ringatózó ütemére
dajkálta a nevét: Ilona, és akitől felderült
holdvilág mosolya.
Kislány korában, amikor még nem készült özvegykocsisjózsefnének, és Ilonaként
is csak kivételes alkalmakkor nevezték meg
– iskolai beíratáskor mondták talán legelőször: Horváth Ilona –, három lánytestvére
becézve Rigónak szólította, némelyikük
olykor Rigulának, a becenév komolykodó,
némiképp csúfondáros változatával, vagy
kedveskedve: Rigi, Rigikém, Rigica. Sokáig azt gondoltam, hogy énekes kedve miatt
kapta ezt a nevet, mert anya korában is sokat
és nagyon szépen énekelt nekünk, egy énekes rigó fáradhatatlan buzgalmával, csak
később tudtam meg, hogy feketesége folytán ragadt rá ez a név, kreol bőrével, fekete
hajával, éjszín pillantásával feketerigó volt
ő a fészekaljban, Rigó lett hát: Rigó, Rigi,
Rigica, röpködtek a nevek a lányviháncolástól hangos aprócska szobában. Idehallom
ma is, aranyló rigófütty szálakon hangok
hintáznak felettem, vakítanak, ámulva nézem, mennyi „i”, mennyi „l”, mennyi „o”,
mennyi „n”, mennyi „a”, telehintik a levegőt körülöttem fényekkel.

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

Kappadókia – 4.

A természet őserejének vonzásában
Kappadókia jellegzetes felszíni formái mellett további figyelemre méltó
természeti képződményeket láthatunk.
Ilyen a 80 km hosszú, 50 km széles
Tuz Gölü időszakos tó, melynek vize a
nyári hónapokban szinte teljesen elpárolog, hatalmas fehér sómezőt hagyva
maga után. A sárgás színű, kopár hegyek
mentén haladunk, majd a forgalmas út-

A Tuz-tónál

ról letérve a tó felé vesszük az irányt.
A parton sótűrő növényeket láthatunk,
hajtásaikon, leveleiken sókristályok fehérlenek. Ilyenkor tavasszal még van
víz a tóban, azonban a száraz évszak
beköszöntével a vízfelület fokozatosan
zsugorodik, miközben a meder fenekén
látványos, mozaikszerű sókiválások
jönnek létre. A tó mentén három sóbánya működik, Törökország só-szükségletének 70%-át itt termelik ki.
A Tuz-tótól kelet felé haladunk tovább, hogy felkeressük a török kultúra
egyik kihagyhatatlan elemét: egy karavánszerájt tekintünk meg, Agzikarahan
településen. A 13. században, több generáción keresztül épült karavánszeráj a
Konya és Kayseri közötti kereskedelmi

út egyik fontos állomása volt.
A négyszög alaprajzú építmény monumentális bejárati
része fölött olvashatjuk az
építtetők és az építés idején
uralkodó szultánok neveit. A
vastag oldalfalak belsejében
tágas termeket alakítottak ki,
az utazó vándorok és a lovaik
számára. Ma a termek nagy
része üresen áll, jól tanulmányozhatjuk az építészeti
megoldásokat. Egyik-másik
kisebb helyiség üzleteknek,
szőnyegkereskedéseknek ad
otthont. A szeráj középső terén egy négyszög alaprajzú minaret magasodik, melynek emeleti szintjére kívülről, keskeny lépcsőn juthatunk fel.
A nap záró programja ismét egy természeti képződmény megtekintése
lesz, az Acigöl melletti vulkáni kaldérát
fogjuk felkeresni. A 7-8 km átmérőjű,
mindössze négyezer éves képződmény
óriási robbanásos vulkánkitörés során
jött létre egy hatalmas föld alatti üreg,
a magmakamra beszakadásával. A laza
törmelékkel borított terület mélyén vulkáni kúpok, megszilárdult lávafolyások
találhatók. A szürkés színű, porhanyós
kőzet alkotta felszínen nagy mennyiségű obszidiánt láthatunk. Az üvegre emlékeztető, csillogó, fekete színű kövek a
forró vulkáni láva gyors lehűlése során
alakultak ki. Az obszidián jellegzetessége a kagylós törés; az ősember ezt a
tulajdonságát felismerve vágóeszközök,
pengék, nyílhegyek készítésére használta. A kaldéra peremén érdemes egy sétát

Tuz-tó, szemlélődés a vízparton

Agzikarahan, a karavánszeráj udvarán

tenni és közben belegondolni abba, hogy
micsoda gigantikus energiák vannak a
természetben, melyek egyetlen robbanással képesek ekkora képződményt létrehozni és mi emberek mennyire kicsik
és sebezhetőek vagyunk benne.

Acigöl, „Kukucs”

Kappadókiai körutazásunk végén
Göreme térségébe fogunk visszatérni
a következő alkalommal, hogy megtekintsünk további természeti különlegességeket, látványos településeket, és
ismerkedjünk a helyi kézműves hagyományokkal.

Acigöl
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Rónaky Edit

Mi, ’38-asok

Dr. Szolcsányi János akadémikus köszöntése
Kedves János Barátunk!
Hanyas vagy? … ’38-as?
Én az is vagyok, és itt lévő több barátod, barátunk szintén. Akkor mi ezen az évfordulón is megértjük egymást.
Azt mondod: Légiriadó!
Azt mondom: Bácska, Baja, Pécs! Mi ezt hallva
a rádióból, futottunk óvóhelyünkre (a pincébe), és
imádkoztunk hadifogságba került apánkért.
Azt mondod: Ti meg mentetek a kórházvonattal
Németországba orvosi szolgálatot teljesítő édesapádat kísérve. Emlékszel, hogy később mondogatta: kinn kellett volna hagynia Téged, hogy jobb
sorsod legyen?
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor Nektek is halt meg hozzátartozótok, szomszédotok a fronton, tűnt el a Don-kanyarban? Az én
Jani-bátyám (apám öccse) nem jött haza soha, hiába
vártuk, kerestettük.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor mi félszavakból is megértjük egymást.
Azt mondom: Tízmillió millpengő.
Azt mondod: Kiskosárnyi tojást ért csupán.
Azt mondom: Magasszárú cipő.
Azt mondod: Lódenkabát.
Emlékszel még a melasz és a kukoricaprósza ízére?
Ti is otthon főztétek a szaloncukrot, és magatok vagdostátok becsomagolásához a papírt? Te is álltál sorba
a jegyre vásárolható kenyérért, tejért, húsért?
Én irigyeltem napközis társaimat, mert ők néha
kaptak egy szem kockacukrot, sőt – még vajaskenyeret is.
Téged meg egy időre – a nagy nincstelenség miatt
– egy egyházi gyerekotthonba is beadtak a jobb ellátásért, de Te azt fogalmaztad meg ott: – Akkor vagyok boldog, ha alszom! Haza is vittek hamarosan
szeretettel teli otthonotokba, ahol – ha csak kisebb
karéj kenyér jutott is – édesanyád Téged ismerő és
elismerő figyelmessége, édesapád határozott erkölcsi értékrendje, hite biztos hátteret adott, s egy életre
szóló útmutatást.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor már Te is sokat jársz a temetőbe, gyakran
teszel virágot otthon is édesapád, édesanyád, elhunyt
szeretteid fényképe mellé. Ők már nem lehetnek itt
velünk, de gondoljunk rájuk!
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor mi jelszavakból is megértjük egymást.
Azt mondták: Magadnak tanulsz!
Azt mondtuk: De nektek dolgozunk!
Azt mondták: Légy úttörő!
Azt mondtuk: Csak nehogy kőtörő legyek!
Azt mondták: Tiétek a jövő!
Azt kérdeztük: De ki csórta el a jelent?
Azt mondták: Tűzoltó leszel s katona!
Azt mondtad: De én orvos szeretnék lenni!
Azt kérdezték: Orvos apával a múltadban?
Azt mondták: Földet vissza nem adunk!
Azt mondtuk: Úgyis elvennék, ahogy a házunkat is.
Azt mondták: A haza javára, a magad hasznára jegyezz békekölcsönt!
Azt kérdeztük: Az Isten szerelmére, nekünk ki
ad kölcsön?
Azt mondták: Ez a harc lesz a végső!
Azt mondtuk: De mi nem születtünk katonának!
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor Te is egyidejűleg hallottál Rákosi pajtásról
és Luther Mártonról, akárcsak én. De jó, hogy ez
utóbbinak szellemi örökségét választottuk, s ha nem
is viseljük kabátunk hajtókáján a Luther-rózsát, azért

sosem felejtjük el: mennyire belénk ivódott az az értékrend és kultúra, amit egyházunktól kaptunk.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor Te is az 50-es években voltál tinédzser, és
így nekünk a Bambi nemcsak őzike, hanem üdítőital
is, Sztálin nemcsak elvtárs, hanem város is, a Farkas
pedig nemcsak ordas, hanem Mihály is volt.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor Te már pusztán betűkből is megértesz egy
s mást.
Azt mondom: ELTE.
Azt mondod: JATE.
Azt mondom: MHK.
Azt mondod: MHSZ.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor mi professzor-nevekből is megértjük egymást.
Azt mondom: Szentágothai János.
Azt mondod: Jancsó Miklós doktor.
Azt mondom: Romhányi György.
Azt mondod: Pórszász János.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor édesanyád biztosan büszke volt arra, hogy
Cegléden a gimnázium legjobb diákjaként emlegettek. Húgaidnak: Editnek és Nellinek nem lehetett
könnyű mindenből kiváló bátyjuk nyomdokain haladni, de ők is jó tanulók voltak, s már akkor is tudhatták, hogy mindig számíthatnak Rád.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor mi – éveink során – változatosan táplálkozhattunk: cserkészkolbász, lókolbász, úttörőkolbász,
parasztkolbász, mangalicakolbász… Mi jön még?
Több nap, mint kolbász.
Te is tanultál, olvastál fekve zsíroskenyérrel és
zöldhagymával megrakott tálca társaságában? Mert
én évekig.
Tudom, Neked is jutott olyan tanár – osztályfőnököd személyében –, akivel a mai napig tartod a
baráti kapcsolatot. Én is így vagyok gimnáziumi
magyartanárommal.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor Te is kezdő egyetemistaként élted meg ’56ot – és Te Szegeden, ahonnan igazából kiindult a forradalom. Az utóbbi időben sokat tettél azért, hogy ez
a tény bekerüljön a köztudatba.
Micsoda idő volt az!
Mindenképpen felejthetetlen azért is, mert akkor
fiatalon örültünk az életnek. Ugye, számodra is az a
korszak volt az azóta sem halványuló nagy barátságok ideje? Emlékeztek az együttlétekre, az udvarlásokra, a hajnalig tartó kártyacsatákra?
Eszedbe jut-e, ha kutyasétáltatók jönnek Veled
szemben az utcán, hogy tudományos munkád kezdetén ez volt a feladatod?
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor számodra is természetes volt, hogy a diploma megszerzése után azonnal munkába állj. Édesapád
vágya az volt, hogy az ő példáját követve orr-fül-gégész legyél, de abban az időben nemcsak a szakmai
előmenetel számított, s ezért más kapta meg azt a
helyet. Így kerültél a Gyógyszertani Intézetbe.
De a ’38-ban születetteket olyan fából faragták,
hogy mindenütt megállják a helyüket. S ha annak idején Téged nem oda irányítanak, akkor most Harkányban az én derekamat nem tudnák a Ti találmányotok
nyomán kifejlesztett E-iszappal (capsaicin-tartalmú
Espome-iszappal) gyógyítani. Mikor ezzel bebagyulálnak, és nagyon csíp, mindig emlegetlek Téged,
’38-as születésű Barátom. Bizony, már nehezebben
mozgunk, pedig ugye, Te is gyerekkorodtól hozzá-

Dr. Szolcsányi János akadémikus
szoktál a természetjáráshoz? Tudom, most is járod a
Mecseket, a hegyeket. Lábunk már el-elbotlik, néha
elesünk, megütjük magunkat, de mindig felállunk.
Hanyas vagy? … ’38-as?
Akkor már Neked is vannak unokáid: Dávid, Letti.
Mert angliai ösztöndíjas éved után Szegedre visszatérve feleségül vetted a szépséges Küpry Juditot, aki
az ünnepi családi-baráti együttlétet nagy szeretettel
szervezte a Te tiszteletedre és örömödre, s akivel a
mai napig összetartjátok nagy családotokat: Tibi fia
dékat, Judit lányodékat, s ebben nagy szerepe van a
Te megértő, a nehéz élethelyzetekben is a jót meglátó szemléletednek.
Igaz, hogy eleinte itt, Pécsett évekig úgy emlegettek Téged: „Szolcsányiné férje”, Te azonban ezt bölcs
megadással, mosolyogva viselted, és tetted a dolgod.
De tudhattad: nem azért vagy ’38-as, hogy ez végleg
így maradjon! El is jött a Te időd. A rendszerváltás
utáni évekre beérett a vetés, és jött a bőséges aratás
időszaka: az orvostudomány doktora, intézetvezető
professzor lettél, és tanítványaidtól s a kezed alatt
dolgozó munkatársaidtól tudom, mennyire tisztelnek
és szeretnek Téged, s azt is, hogy Te is büszke vagy
az ő sikereikre. Akadémikusként az MTA bizottsági
elnöke, több bizottságának tagja és a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke vagy. Több külföldi egyetem
vendégkutatója, professzora voltál. Igaz, mint tudjuk,
már kisgyerekkorodban külföldjáró voltál: gondoljunk csak az említett németországi kórházvonatútra
vagy nagyváradi éveitekre! (Ámbár Várad akkor
nem volt külföld!)
Munkásságodat számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el. Most tudományos etikai kódex összeállításán
dolgozol. Összegezted Szent-Györgyi Albert életének, munkásságának egy szakaszát. Ezért bizonyára
tudod, hogy 90. születésnapján így sóhajtott föl: „Ha
én még egyszer 70 éves lehetnék!”
Te most 70 éves vagy, és születésnapodat már
megünnepelték kollégáid az egyetemen és a PAB
székházában. Köszöntött családod és baráti köröd is.
Egyik ajándékodra, a mézeskalácsból sütött nyitott
könyvre a következő Roger Martin de Gard-idézetet cifráztattuk Polgár Zsuzsával: „A tudomány mély
kapcsolatot, összhangzást teremt köztünk s a természet és titkai közt.”
A Hetedhéthatár szerkesztője, munkatársai és olvasói nevében tisztelettel és szeretettel kívánjuk,
munkálkodj ezután is ennek a gondolatnak megvalósításán.
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Edittel a csúcson
Aki a címből erotikus tárcanovellára
következtet, annak csalódást okozok: ez
itt egy születésnapi köszöntő. A csúcs az
egymásra zsúfolódó évek szédítő teteje,
ideiglenes képződmény. Mostani. Születésnapot s kort emlegetni nők esetében durva
illetlenség, hiszen elkerülhetetlen az utalás
valamiféle nagyságrendre, pedig már az is
botrányos, hogy eggyel több a tavalyinál,
a tavalyiról nem is beszélve. Amúgy, persze, Rónaky Edit kortalan, nálunk is inkább,
vele egyívásúaknál, akik megilletődötten
nézünk most össze: nincs itt valami tévedés? Ha nem tévedés, valaminek akkor is
lennie kell, mi mást tehetnénk, elfogadjuk
Marquez magyarázatát: „Az időt is érhetik
zökkenők és balesetek, miáltal darabokra
törhet, és otthagyhatja egy szobában valamelyik örök szilánkját.”
Itt ülünk most egy ilyen szobában, és a
szilánk fénytöréséből ránk is vetődik egy
aprócska nyaláb, annyi csak, hogy ennek a
különös zökkenőnek utánagondolhassunk.
Annyi előfeltevésként is bizonyosnak látszik, hogy nem a külső világban, hanem a
személyiségen belül kell az okokat keresnünk az időzökkentő tényezők után kutakodván.
A humorérzék talán az egyik. Rónaky
Edit esetében bizonyosan: tőle tudom, milyen meghökkentő élményén segítette túl
egészséges humorérzéke. Művészeti gimnáziumi igazgatóként váratlanul szembesült
egyik tehetséges növendéke róla készített
karikatúrájával.

Mint később kiderült, sorozatban készültek róla hasonlóan kegyetlen ábrázolások,

ballagási ajándékként egész kiállításra elegendőt kapott belőlük. Az oroszlánkörmeiket rajta próbálgató képzőművész növendékek addig gyanútlan karikatúramodellje
kiállta a kíméletlen karmok női hiúságot
és igazgatói tekintélyt tépázó „szakítópróbáját”, és jókat derült az elrajzolt vonásokon.
A humorérzékkel rokon időzökkentő lehet a lélek játékossága. Ezt még korábban
árulta el magáról, pedagógiai intézeti vezetőként, a hetvenes években, amikor R.
Ottó bácsi, tatabányai nyugdíjas pedagógus
különös újítással kereste meg. Lényege,
hogy az olvasástanítás során minden betű
meghatározott számértéket kap, s a tanító a számok egymás mellé helyezésével
alkot szavakat. Azt írja a tanító, hogy 12,
ezt úgy kell olvasni, hogy ló, az 1 ugyanis
az l-betűnek, a 2-es pedig az ó-betűnek a
megfelelője. A baj nemcsak az volt, hogy
ezzel a körmönfont gondolatmenettel R.
Ottó bácsi az olvasástanítás nehézségi fokát a kémelhárítás alapfokú tanfolyamának
szintjére „egyszerűsítette”, hanem ajánlóként rám hivatkozott ismeretlenül. Ezt én
Rónaky Edit gyanúsan hivataloskodó leveléből tudhattam meg, amelyben felkért: tanulmányozzam a mellékelt újítást, és szakvéleményemmel segítsem elő döntésének
megalapozását. Mindaddig személytelen
és tartózkodóan hivatalos lévén a kapcsolatunk, megbízóm kérésének szokatlanul
részletező, gondos elemzéssel tettem eleget, záradékként azonban a „számjegykulcsos olvasástanítási metódus” kódrendszere
szerint hozzáfűztem egy hosszú számsorral:
„Kedves Edit, kékre nevettem magam, pedig nem is ez a kedvenc színem.” R. Ottó
bácsi is megtalálta a számítását (a Hivatal
zord külseje alatt meleg szív dobogott), az
én nyereségem volt azonban a nagyobb: ha
nincs ez a tanulmány, talán sosem formálódik barátsággá a kapcsolatunk.
Az időzökkentő tényezők közül a harmadikat csak körülírni tudom: a „kulcs a másik
emberhez”, az emberi kapcsolatok sűrűségében és intenzitásában kiteljesedő derűs
világlátás, „pozitív” életszemlélet ez, ami
megalapozza igényességén alapuló szakmai sikereinek sorát, mint az Apáczai-díj,
az elérhető legmagasabb szakmai kitüntetés, az országos anyanyelvi pályázatokon
elért kiemelkedő eredmények, a rangos
tanulmányok publikációs teljesítményei,
közöttük egy könyvsiker, a Hogyan beszél
ma az ifjúság? Ez utóbbinak a hátterében jól

Videcz Ferenc

Időországút

(Rónaky Editnek)

Időországút; előznek az évek;
Röhögve egyik, másik megvetően
Pillant sunyin tülekvő elmenőben
A gyalogokra, kik csendben kitérnek.
Távol a csúcs. Ki juthat el odáig?
Sokan startnál vagy félúton feladják,
Mást sarkantyúz hiúság, becsvágy, vakság;
Bélpoklosként mind többre-többre vágyik.
Kik terhek nélkül, könnyedén loholnak,
Csak mát ismernek, nincs számukra holnap;
Kölönceinkkel nem állhatunk útba.
„Másokért tenni” – rég lejárt varázsszó.
Tisztességünk fakó, szél tépte zászló
Csörténkben csak helyettünk ér a csúcsra.

tetten érhető a nagy titok: a „kulcs a másik
emberhez”, hiszen anyaggyűjtése során a
fiatalok beengedték őt abba a „belső” szobába, ahová a kívülállók, a titkaikat kulcslyukon keresztül fürkészők sosem nyerhetnek bebocsáttatást. És meg ne feledkezzek
a kulcstartóján a gyakori használattól mostanában legfényesebb kulcsáról, amellyel
„humorfelelősi” és közérdekű kulturális
eseményekre figyelő főmunkatársként a
Hetedhéthatár olvasóihoz elvezető ajtókat
nyitogatja.
Közös, kortársi élményünk: a csúcsról
visszanézve alig látni már a valaha sodró
iramú patak megállíthatatlan folyását, kiszélesedő medre a torkolatnál összesodorja
hordalékát, felülírva téri rendjével minden
eredeti időbeni sorrendiséget. Ráébredünk
lassan: az idő folyásában az egymásmellettiség és a mélység téri sajátosságai is jelen
vannak. Minden most van: ami valaha megesett, az is velünk van folytonosan, jelenvalóságunk örökös jelenidejében. És jelen
vannak az idő folyásának távlatai is, a felfedezésre váró újdonságok káprázatával.
Edit nemrég költözött új lakásába, nemrég rendezte be új életét, ehhez nyújt újrakezdést ígérő, örömteli hátteret az új otthon. Még nincs minden kipakolva, mondta
nemrég, de hát nem sürgeti senki és semmi.
Van idő, Edit, nem kell elkapkodni, mindenre sor kerül időben. Addig se hagyjon
el humorérzéked, játékosságod, nyelvi leleményességed, igényességed, és őrizd
tovább gondosan megtalált kulcsodat a
másik emberhez. Jó egészséget kívánok,
kívánunk hozzá!
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Szőke Máté: Fénysebesség – II. díj

Takács Kinga: Csatornavirág

Szőke Máté: Derékba tört karrier
Bergics Balázs: Góliát és Dávid – I. díj

41. alkalommal került sor az Országos Középiskolai Fotókiállításra a pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és
Szakiskola rendezésében. A képek nyilvános zsűrizése február 9-én zajlott a rendező iskolában országosan elismert
szakemberek és fotóművészek közreműködésével. A zsűri
tagjai voltak: Tillai Ernő elnök, Hámori Gábor, Marsalkó
Péter, Módos Gábor és Papp Zoltán.
52 iskola 130 tanulója 611 képét küldte a pályázatra,
melyből a zsűri 21 iskola 42 tanulójának 72 képét fogadta
el. A díjazott képek száma 10.
Az idei kiállítás több újdonsággal is meglepte a fiatal fotósokat. Első alkalommal kellett számítógéppel, elektronikus
úton, regisztráció után és méretezve feltölteni a képeket a
fotópályázat weblapjára. A pályázóknak nevezési díjat kellett fizetniük, melynek összege 1500 forint volt. Ez az ös�szeg úgy lett megállapítva, hogy az kevesebb legyen, mint
az öt kép kidolgozási költsége, valamint a postai költségek.
Papírképeket nem kellett beküldeni, a digitális zsűrizés után
a rendezők gondoskodtak a képek elkészítéséről.
Talán a fent leírtak is okolhatók azért, hogy kevesebb pályázó vett részt a kiállításon és több, eddig meghatározó
iskola tanulói is távol maradtak.
A pályázat rendezésével, valamint lebonyolításával kapcsolatos rengeteg munka is szükségessé tette ennek az új
lebonyolítási módszernek a kialakítását.
A zsűrizés során külön kategóriában történt a szakirányú
fotóoktatásban részesülő és nem részesülő tanulók képeinek elbírálása.
A beküldött és az elfogadott képek aránya nagyjából hasonló volt az eddigi kiállítások arányaival. Külön kiemelem
a két kategória első díjasait:
Bergics Balázs, a Ciszteri Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
és Kollégiuma, Pécs, valamint
Bischof Balázs, a Simonyi Károly Szakközépiskola és
Szakiskola, Pécs
tanulóinak teljesítményét.
Böröcz István fényképész mérnök-tanár munkája most
is elengedhetetlen feltétele volt a fotókiállítás megrendezésének.
A kiállítást Kincses Károly nyitotta meg 2008.
március 20-án. A fotótárlat 2008. április 25-ig
8 és 16 óra között látogatható (Simonyi Károly
Szakközépiskola és Szakiskola, Pécs, Malomvölgyi u. 1/b).
TÁM LÁSZLÓ
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Dékány Krisztina Anna:
Leselkedő – III. díj

Fáth Ádám: A vadász megpihen

Bischof Balázs: Koncert – I. díj

Fényképező középiskolások

Végh Márton: Magány
Vékony Dorottya: H(arc)

Gyarmati Gábor: Felszállás – III. díj
Klajkó Dóra: Ophélia
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Videcz Ferenc

In memoriam Dénes István
Amikor karácsony előtt Budapesten jártam, a Nimród
szerkesztőségében, reménykedtem, hogy találkozunk, és elcsevegünk az elmúlt hónapok (esztendők?) érdekesebb eseményeiről, amelyekről korábban – ha egyáltalán belefértek
egy-egy levélbe, telefonbeszélgetésbe – csak címszavakban
tájékoztattuk egymást. A díjátadási ceremónia kissé emelkedett hangulatában elfelejtettem tudakozódni István barátom
hollétéről, mulasztásom már csak a hazafelé kattogó Intercity
mobiltelefonos zűrzavarában jutott eszembe.
Február vége felé kemény tarkón-ütésként ért a hír: Pista
gyógyíthatatlan beteg. Hosszú időn keresztül családja előtt
is titkolta a könyörtelen valóságot; már csak akkor árulta el,
amikor az alattomos kór egyre inkább felemésztette korábban
törhetetlennek hitt erejét.
Dénes István nevét sokan ismerik, tisztelik határainkon
innen és túl; olyan emberek, akik számára a természet nem
csupán valós érintésében, hanem olvasmányélményként is
kedves. A XX. sz. második felében a magyar könyvkiadás
igencsak szűkölködött természeti és vadászirodalmi munkákban. Az okok többnyire közismertek. Egy-egy kötet megjelenésekor a témakör szerelmeseinek valóságos zarándoklata
indult el, hogy ki-ki megszerezhesse az adott művet.
E sanyarú állapoton kívánt változtatni Dénes István, amikor 1993-ban – akkor még dr. Zoltán Attilával és a Nimród
Alapítvánnyal közösen – létrehozta a Dénes Natur Műhely
Kiadót. Az eredmény a korábbi adatokhoz képest elképesztő:
szűk tizenöt esztendő alatt közel kétszáz kötetnyi könyv és

Erdei ösvény

Dénes István balról, mellette Békés Sándor és Videcz Ferenc

számos videofilm jelent meg a kiadó gondozásában. A könyvek küllemére és belső tartalmára egyaránt az igényesség jellemző. A válogatás sokrétűségét igazolja, hogy a közismert
vagy már-már elfeledett klasszikusok újbóli megjelentetése
mellett új szerzők is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.
Újabb sorozatok indítását is tervezte, de a fukar Sors ezt már
irigyelte tőle.
Dénes István mindössze 58 évet élt, de munkássága ennél
sokkal távolabbra mutat. Távozása a Természet végzetes tévedése. Márok Tamás szavait idézve: „Az ezredforduló legnagyobb vadászkönyv-kiadóját veszítettük el vele.” Emlékét
kegyelettel megőrizzük, s tovább élő szellemébe vetett hittel
valljuk: az általa megalapozott és kibontakoztatott életmű
nem marad befejezetlenül; lesz folytatása!

Márciusi requiem

Vadászbúcsú

Konok barátként baktatsz ma is szembe.
Figyeled árnyék-szarvasok szökését.
Smaragd-gyíkot, rigót juttatsz eszembe,
Lesed vén remete-kan ősz sörényét.

Nem szerzetes, pápa lehettél volna,
Kinek szava kánon, sorsa hozsánna,
Maradtál mégis szorgos templomszolga.
Pogány idők könyv-katedrálisába

Míg élt, a repülést másoknak hagyta:
Madárnak, pillangónak. Sose vágyott
Poros ösvényről csáb-kékű magasba,
Honnan nem látni vadcsapát, virágot.

Mesélsz ibolyaszemű tavaszokról,
Cserepes ajkú, porba tikkadt nyárról,
Szélkéz avarmezt rajtad ki-be gombol,
Fölötted játékos hó-méhraj táncol.

Lépve csöndben oszlop mellé húzódtál,
Követve hited legbensőbb parancsát;
Nem bántad, másoké tömjén és oltár,
Hagytad, föl a Szentséget mások tartsák.

Egy napon elment. Végső rendelése:
Kívül járja tűz, mi rég benne égett,
S hogy mindörökre hamvaiba vésse,
Fentről ölelje a kedves vidéket.

A tél béklyója majd ismét felenged,
Lelkes mogyoró sárga zászlót lenget,
Kamasz-testeden friss, zöldszín brokát.

Üstököst sem vártál cellád fölébe;
Besurrant erdők illata, nap fénye;
Körmölted szentírásodat, a Könyvet.

Nyílik az urna; ónos pelyhek hullnak.
Gyászillatú virágok megfakulnak,
Megtört szél hajlik őszkönnyes bokorra.

Nem tudom, a tavaszt kivel köszöntöd,
De mindörökké rögeidben őrzöd
Lábam szétolvadt, elomlott nyomát.

Szalonka rebbent lelkeddel magasba,
Hamvad Természet-Anyánk elringatja;
Döbbent betűkről hullnak rád a könnyek.

Natura napja ismét körbefordult;
Triumfuszában kis csillámok voltunk:
Sors-szél kavart, de megtérünk a porba.

(In memoriam Dénes István)
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Judit Hagner (Wetzlar)

Nagymama halála
Belopotoczki nagymamámat sose láttam
fejkendő nélkül. Ha nagy ritkán, talán kánikulában elöl megnyitotta, nem több. A ház,
amiben Mancinényével lakott, a Dombó Pál
utcában állt és négy ablaka erre, az általam
finomnak vélt utcára nézett. Szebb volt,
mint a miénk. Valahogy egy kicsit büszke
voltam, hogy ebben lakik a nagymamám.
Elég ritkán látogattuk egymást. Névnap,
születésnap, karácsony előtt vagy után, elhozni az ajándékot. Hogy mi lehetett az
ajándék – talán valami édesség? Nem emlékszem.
A Belopotoczki nagymamát – olyan értelemben – nem éreztem igazi nagymamának. Nem tegezhettük („tessék szíves
lenni” … stb., nem az igazi), nem lehetett
rajta lógni és vakartatni a hátunkat a nap
minden órájában, mint Mucival, az anyai
nagymamánkkal.
Mondta is néha, cérnavékony torokhangján csiripelve:
– Sose gyöttök be.
Néha vettem a bátorságot és az iskolából hazafelé menet bementem. Készítettem előre magamban, hogy miről fogok
beszélni. Nem könnyű egy tíz-tizenkét éves
kamasznak.
Szombat volt.
Mancinénye nyitott ajtót. Mögötte az
előszoba a homályba veszett, és száz befőtt és füstölthúsféle szagát árasztotta. Az
egyik egész falat függöny takarta. Igazán
sose tudtam megfejteni az előszoba titkát.
Balra aztán a konyhába be.
– Na, gyössz? – kérdezte az icipici, tipegő nagymama.
A szeme körül a barna karikák sötétebbek
lettek mióta utoljára láttam.
– Ja, megyek hazafelé, gondoltam…
– Ülj csak le. Hogy megy az iskola?
Izgalmas kérdés. Már bántam, hogy „begyöttem”.
A konyhaasztalon a gyúródeszkán frissen
kisodort tészta szikkadt a sorsára várva. A
gondosan feketére suvickolt sporherden
halkan zubogott a víz.
Mancinénye (valamikor igenszép as�szony, legszebb a Belopotoczki lányok
között) kezében szemétlapát, kisseprű. A
láthatatlan lisztszemcséket próbálta felsöpörni a tiszta konyhakőről.
A hokedli szélén ültem, hátamon a hátitáska. Nem mondták, hogy vegyem le. Nem
rosszból, nem jutott eszükbe. Gyerekfélével
kevés dolguk volt.
– Kérsz málnaszörpöt?
– Kérek – mondtam bátran, ha már úgyis
benne voltam a kalandban.
Fürgén sürögtek a málnaszörp és egymás
körül. Szorgalmasan akadályozták egymást.

– Ne ebbe a pohárba, anyika, inkább abba
a magasba.
– Sok a szóda, inkább szörpöt – így nagymama.
Közben Mancinénye elmondta, hogy
a héten kétszer volt kifőtt tészta és holnapra, vasárnapra vett félkiló húst, azt
főzi meg savanyú káposztával. Hétfőre
is van valami ötlete, kedden grízestészta lesz…
– De mit főzünk szerdán, anyika?
Anyika tanácstalan volt. „Talán paradicsonyos káposztát?”
Tizenkét éves voltam és délelőtt biológiaóra alatt egy félig (na, majdnem egészen)
lopott verset írtam. „Szép, ha kelsz, szép, ha
jársz, szép, ha szól és csókra vársz” – tele
voltam még ennek a gyönyörűségével. Így
aztán nem tudtam fölmérni a félkiló hús,
darástészta és a szerdai ebéd problémáját.
A szörp jó volt. Házi.
– Na, anyunak sok varrni valója van?
– Sok. Mi segítünk neki tisztázni. Éjjelnappal varr, de csak néhány jó kuncsaftnak.
Hát a tisztázás rabszolgamunka – mondtam. Nevettek.
– Mikor lesz disznóölés? – érdeklődött
nagymama.
– Karácsony előtt. Több helyre hívták
apát. A zárdába is. A nővérkék nagyon szeretik, ha ő a böllér, mert nem beszél csúnyákat. Ő is szívesen öl a nővérkéknél.
– Mi majd januárban. Kérsz még? (mármint málnaszörpöt)
– Nem, köszönöm, nem kérek, de már
megyek is.
Húzott a táska.
– Csókolom. Köszönöm a szörpöt.
Ha nehéz volt bemenni a nagymamáékhoz, még nehezebb kijönni. A kapuig kísértek mind a ketten, lassított menetben.
Tudom, az volt a vágyuk, hogy egyszer
valamelyik unoka, ha „begyön”, zsíroskenyeret kér, vagy valamit, ami olyan
lenne, mint egy saját gyerek. De ebbe
már nem mentem bele, túl nagy kaland
lett volna.
Hazafelé ceppedlizve, nagyokat döccentve a hátitáskámmal, azon morfondíroztam,
hogyan lehet és mit is jelent, amit egyszer
Belopotoczki nagypapa mondott… Hogy
ő tulajdonképpen egy báró Belopotoczki,
csak bebizonyítani nem tudja, „mert elveszett a kutyabőr”.
Ezt mindig is meg akartam kérdezni a
nagymamától… na, legközelebb. Szárnyas
gondolataimat tovább röpítve elképzeltem
nagymamát fekete kendő nélkül, természetesen koronával.
Mókás kép volt.
Szerdán meghalt a nagymama.

Motesiky-könyv

Felvidéki
történetek

Barátunk és szerzőtársunk, a Felvidéken,
Nyitra és Léva között félúton található Verebélyen élő Motesiky Árpád „a Hetedhéthatár 10. évfordulójára is emlékezvén”
ajánlotta figyelmünkbe új kötetét: Múltról
és vadászatokról a Zoboralján.

A könyv kiadását támogató Brath Antal
a következőket írta a Beköszöntőben:
„Úgy érzem, hogy a Zoboralja és szülőfalum, Geszte múltja mindnyájunk öröksége,
mint ahogy az időt nem ismerő s időtálló
táj, a természet is. Őseink életét, sorsát,
boldogulását, kulturális örökségünket, hagyományainkat, magyar identitástudatunk
alapköveit nem jegyzik tankönyvek. Talán
az iskolákban és családokban is kevés szó
esik róla. Pedig szűkebb pátriánkat kötelességünk lenne megismerni és ismereteinket
átadni az utánunk jövő nemzedéknek.
Az előttünk járó ősök, akik nagy tiszteletben temetők sírjaiban porladnak és pihennek, nemcsak önmagukért, saját életükért
folyó küzdelemben éltek, hanem a fennmaradásért, az utókorért, tehát értünk is. Nincs
annál fontosabb az ember számára, mint a
reá bízott értékeket ápolni és megőrizni.
Nincs fontosabb, mint az évszázadokon
át ápolt magyarságunk, identitástudatunk
megőrzése…
Természetjáró, természetszerető vadászember lévén könyvünk megírására olyan
társat kerestem, aki a Zoboralját ismeri és
otthonának érzi. Sőt a vadászat sem idegen tőle. Motesiky Árpádról, újságíróról,
vadászról és vadászíróról van szó. Vállalta a feladatot.
Talán csak cseppeket, morzsákat sikerült összegyűjtenünk a múltból, de reméljük, hogy olvasóinkat érzelmileg is megérintjük, megtaláljuk rohanó világunkban
a napi gondjaik közepette. Könyvünket jó
szívvel bocsátom útjára és jó szívvel ajánlom elolvasását.
Nyitrageszte, 2007 telén”
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 85.
Ötödik utazás (10. rész)

Nagybánya
A Klastromréten található skanzen hegyesvölgyes tájain tovább sétálva betérhetünk
az egyszerű, szegényes falusi portákba. Az
épületek falait 20-25 cm vastag gerendákból
építették. Ez a borona-falú építési mód kel-

lemes hőmérsékletet biztosít: nyáron hűvös,
télen könnyen fűthető. A gerendázat hézagaiba mohát, szénát tömtek, majd a falakat
deszkával borították. Az épületekben járva mi
is éreztük – a kellemes fenyőillat mellett – a
szobák hűvösségét.
A lakóházak beosztása hasonló: csak két
részből áll, kamra nincs. A konyha mellett a
földes szoba volt a család lakóhelye. Szekrény sincs. Ruháikat és a kézi szövésű takarókat (a „csergéket”) az ágyak felett, a
mennyezetről függő vízszintes rudakon tartották. A rudak hosszúsága és a csergék száma bizonyos jó mód jelei voltak. A takarók
jellegzetes díszítő motívumai mértani rajzok,
főként rombuszok. A fonalat növényi festé-

kekkel (főként hagyma főzetével) színezték.
A konyhában álló kemencének – mely falával
a szobát is fűtötte – nincs kéménye. A füst a

padláson és a zsindelyen át távozott. A füst
nemcsak a tetőzetet konzerválta, hanem az ott
felfüggesztett húsféléket is. A kapuk hasonlítanak a székelykapukhoz. Kis- és nagy kapu.
Félfái szépen faragottak. Azonban szőlőinda
helyett – az életfát – itt
sűrűn fonott vastag kötél-motívum jelképezi.
A portákon a falusi élet
melléképületeit – ólakat,
pajtákat, istállókat – szintén berendezve láthattuk.
Néhány helyen kisállatokat, baromfikat tartanak
ma is. Ezzel „élethűvé”
vált a múzeum.
Máramarosi fatemplomok
A hatalmas erdőkben gazdag Máramarosban évszázadok óta a legfontosabb építőanyag a fa. A hegyvidék jellegzetes boronafalú lakóházakon és melléképületeken kívül
a vallási építmények is fából készültek. Az
utak mentén a keresztek – melyeken az ortodoxia szerint a Corpus szobor nem lehet, csak
horganyzott lemez – díszesen faragottak és
tetejükön ívelt lemezborítás van.
A legjelentősebb faépítmények a híres fatemplomok. A települések az évszázadok során nagy gondot fordítottak a legfontosabb

épület megépítésére. A fákat az év meghatározott napján vágták ki, dolgozták fel, mert
akkor ellenállóbbak az időjárással és a szuvasodással szemben. A templomot mindig a
falu legmagasabb pontjára, sokszor a temetőbe építették. A kerített temetőket lassan körbe
vették a lakóházak és ezért ma már a templom
a központban áll.
A galériás, hegyes tornyok a meredek és magas tetőre „ráülve”, huszártoronyként helyezkednek el rendszerint a bejárati rész felett. Az
építményt zsindely borítja. Teljes egészében
faszerkezet. Összeállításakor vasszöget, fémet
nem alkalmaztak. A 20-25 cm vastag gerendákat a sarkoknál csapolással illesztették össze.
A gerendák közötti réseket belül mohával,
zuzmóval tömték be, majd a falakat deszkával borították. Rendkívül jó hőszigetelésüknek
köszönhetően a templomok nyáron hűvösek,
télen könnyen fűthetők. (Több helyen láttuk a
falak mentén a vaskályhákat…) A következő
részekben a máramarosi fatemplomokat fotókon is bemutatom.
(A szerző felvételei)
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Keszthelyi Jenő

Szerelem, első hallásra
Mottó: Vannak olyan helyzetek az
életben, amikor az erdőben a leginkább nemkívánatos lény a vadász.
Annál szomorúbb és kétségbeejtőbb,
ha az a vadász én vagyok.
Harmadnapja már nincs madár esküdtjó helyemen. Azazhogy tegnap kifelé jövet, a vaksötétben egy majdnem leverte
a kalapomat. Ha az volt, nem egy tavalyi
szalonkám bosszús szelleme…
A beírókönyv szerint meg szalonkaeső hull mindenütt; még a műpadlón
is ecsettollat találok elveszejtve, bos�szantásomra. Rosszkor vagyok megint
rossz helyen, az idő meg rohan a bolondok napja felé eszelősen, nemigen érek
rá kihagyni vadásznapot. Vétek is lenne
az! Mert Sándor meg Benedek nekem
balzsamozták be a barkákat, hogy puhán érintsék az arcom, amikor belépek
a Bakos-dűlő kapuján, Gábor napjának
esteledtével.
Langyos déli nyomás tolja maga előtt
a levegőoszlopot a lénián, benne az ártéri erdő csodás tavaszillatával. Nem baj,
ha nincs madár! Megállok, és a kajszán
álló magaslesnek dőlve hatalmasakat
szippantok a vöröstölgyes avargőzéből.
Megakad a szemem a dagonyánál őrt
álló villásfa friss sárral körbetapasztott,
szürke-fényes törzsén. A dagonyából kék
ceglédikanna roncsa meredezik; csoda,
hogy a cocák bele nem lépnek, orrukra
nem szorul. Bemelegszem, mire kitornászom onnan.
Állást készítek az Égett-árok végén:
a százéves, roskadt szénabála roncsait
belerugdalom a tocsogóba. Majdnem
hanyattesem a bálazsinórban; az bezzeg állja az időt! Nincs egy tenyérnyi
száraz hely a méteres hó után. A rigók
már megcélozták az égeres-rudast, és
a denevérek felé is mutogatok szorgalmasan, jólesik a karlengetés, hát még a
szalonkára majd rögtön!
Bár a lottón tippelnék ennyire jól! Kényemre-kedvemre jön egy madár a rudas
hosszában lazán billegve, majd aprón
szaporázva. El is hibázom szépen; éger-

vessző hull a fák hegyéről madár helyett.
Azonnal jön egy másik, de belevágódik a
botosfűz árnyékába. Megtört a jég! Nézem a pontot, ahol megjelent a madár
a sárga háttérben, és fohászom mintha
Diána hálószobájáig suhanna, kivágódik a szalonka onnan egyenesen fölém.
Átfordulok, és utánalövök nagy sebesen egy jó hosszút a bal csőből. Hallom
a kicsi loccsanást: vízbe esett a madár.
Rohanok érte, nagyot esem a magasra
vágott fűztövekben, tócsába harapok,
majdnem rátenyerelek a madárra. Tolla
még nem vette be a vizet, csak néhány
csepp csorog be kabátom ujján az ingem alá, ahogy „piszézek” a madárral.
Régi babonám: a lőtt vad orrával-csőrével összedörzsölöm az orromat. Hajdanán, zsengébb vadászkoromban, ha este
(mindig) betértem Pók Lexi kocsmájába a faluvégen, véres-sáros orrom láttán
összesúgtak a haverok: – A Jencó már
megint vaddisznóval csókolózott!
Ezen az emléken derülök jót éppen
magamban – markomban a drága madárral –, amikor meghallom a disznók
locsakolását. Ott ni! A botfűz szélén
osonnak libasorban a rudas-égeres felé;
fekete ördögfiókák. Jobbra kell fordulniuk az árok törésében… Négy derék
süldő. Húsz méterre se lehetnek. Jó
szelem van! Elégedetten tapintok rá a
plasztikgolyóra a farzsebemben. Arra
az egyetlenegyre, amit kóbor cocák ellen mindig magamnál tartok. Hónom alá
szorítva töröm le a puskát a zajt tompítandó, és becsúsztatom a lőszert az üres
hüvely helyére. Madaramat a térdigérő
zsombékra fektetem.
Három disznó a nagykönyv szerint
befordul az árok szegletében, fölöttük
nyálcsorgatóan vágódik föl egy szalonkapáros, utána egy egyes madár. A kísértés
óriási a disznók hátrányára, csak nyelem
a nyálam. A negyedik süldő talán vakondtúrásba dugta az ormányát, lemarad, áll,
szöszmötöl. A citromsárgára festett legyet
a vállára biggyesztem és odagyújtok neki.
Az éktelen visítás tudatja velem, hogy
igen rossz néven vette a coca a tízes söré-

tet; óriási loccsanással ugrik az árok vizébe, de már trappol is makkegészségesen a
testvérek után nagyokat prüszkölve. Még
jó, hogy mérgemben újra piszézhetek a
madarammal.
Mire a hátizsákomra találok, megsűrűsödik az alkonyat. A süldőket lelketlenül
kiugrasztom a dagonyából a lénián – a
fák között koromsötét van már –, csak
eldübörgésüket hallom. A sárrázóra fordulva sápadt fényű lámpám autómra téved. Káprázik a szemem? Mintha fehér
emelet lenne a tetején. Optikai csalódás:
fehér, dobozos autó zárja el a kijáratot
járgányom előtt. Csak nem rosszban
sántikálnak?
Puhán lépkedek előre, nem világítok.
Látszatra mozdulatlan minden, embernek se híre, se hamva. Ütemes, erősödő
kopogás szűrődik ki a dobozból, mintha valami fadarabot kocogtatnának a
vaslemezhez. Lazán billeg a kaszni kétoldalra, alig észrevehetően. Nyújtom a
fülem-nyakam. A kopogás gyorsul, apró
nyögések, nyöszörgések festik alá a sivár anyagi zajt.
Szerelem, első hallásra.
Bebújok csendesen az Alekóba. Nem
látok és nem hallok semmit. Ott sem
vagyok! Felvillan a remény: abba szokták hagyni egyszer ezt is, mint balga
emberek a jó dolgokat. És akkor hazamehetek…
Aztán telefonáltam, hogy nincs semmi
kóc, a híradóra biztosan nem, de lehet,
hogy a Derrick felügyelőre sem érek
haza, mert lesem a disznókat.
Hogy aludtak rá azok egyet, vagy újrakezdték, sohasem fogom megtudni.
Pazar mentőötletem támadt úgy kilenc
óra felé: megbömböltettem a rádiót, totál hangerővel. Ez bejött.
A muki bevágta az önjáró vendégszoba ajtaját, és hatalmasat csapott a fejem
fölött az Aleko tetejére, túlordítva a Sláger Rádiót:
– Megyek mán, gyagya vadász, megyek! Mér nem vadásztál idáig?!
Legyek őszinte? Nem is volt a kérdés
átgondolatlan.

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

Az ősi Amerika
Romhányi Attila szerzőtársunk és barátunk új könyvét ajánljuk az olvasók figyelmébe. Romhányi Attila több mint négy
évtizeden át belgyógyászként dolgozott.
Hivatásából nyugdíjba ment, de a szintén
több évtizedes hobbijai megmaradtak: a
papagájok és a latin-amerikai indián kultúra tanulmányozása. A papagájokról három
könyve jelent meg eddig, az ősi amerikai
kultúráról egy 2005-ben (Maja mozaik) és
egy most márciusban, a L’Harmattan kiadásában Barangolás az ősi Amerika földjén címmel.
A Teotihuacantól
Tiahuanacoig alcímű
kötet a latin-amerikai népek őstörténelmével kezdődik,
majd a maja kultúra
mindhárom korszakával foglalkozik,
és természetesen a
toltékok, aztékok,
inkák és egyéb kultúrák is helyet kaptak benne.
Romhányi Attila feleségével, Mártával járta be az ősi Amerika földjét: „1993
márciusában … hat felejthetetlen szép napot töltöttünk Guatemalában, részben a
fővárosban, részben a Csendes-óceán partvidékén, de a maják egyik romvárosába,
Tikálba is eljutottunk. Ekkor kezdtük meg
az anyaggyűjtést a maják vonatkozásában,
és ez a folyamat napjainkban is tart. 1996ban Mexikóban jártunk, 2001 tavaszán ismét útra keltünk, új helyek hozzávételével
felkerestük mindkét országot, és ezúttal
Hondurasba is eljutottunk. 2000-ben, majd
2005 őszén Peruba és Bolíviába is eljutottunk, és további ismeretanyagot, illetve
könyveket gyűjtöttünk az inkák és elődeik
történetéről, így lassan összeállt a kép, és
sor kerülhetett e könyv megírására.” – írja
a szerző az Előszóban.
Mindazoknak a figyelmébe ajánljuk e
könyvet, akik kíváncsiak a régebbi korok
kultúráira.
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Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág
Tizenharmadik alkalommal adott ki a
Magyar Posta húsvétra bélyeget 2008.
február 27-én. Míg karácsonyra már 1943ban jelent meg önálló sorozat (a maga nemében elsőként a bélyegkibocsátásban),
a húsvéti ünnepekre csak 1994-ben került
sor. Vallási kötődés miatt ez még érthető
is lenne: az ideológiai felfogással idegen
volt. A 60 éven felüliek még emlékezhetnek – ha emlékeznek – az 1950-es évek
első felére, amikor húsvét hétfője munkanap volt, a pünkösdöt a naptárban nem
is jelezték s ma már komikusnak tűnik:
karácsony másnapját május másodikára
tették munkaszüneti napul. (1956 hozott
ebben módosítást.)
Húsvéti üdvözlőlapok ugyan forgalomban
voltak, a Magyar Posta a köznapi forgalmi
benyomott bélyegképtől eltérő díjjeggyel is
jelentkezett az 1980-as években. (E külön
gyűjtési területről részletesebben tájékoztat
a Magyar díjjegyes postai nyomtatványok
katalógusa, a „Simády, Hodobay”.)

Az 1994-től kezdődő húsvéti alkalmi
és forgalmi bélyegek témájában az ünnep
vallási jellege, illetve a népszokások tükröződnek. Láthatjuk Munkácsy Mihály:
Golgota vagy El Greco: Feltámadás c. festményének részletét bélyegképben; bélyegtervező művészek húsvét ihlette alkotását
(például Svindt Ferenc: A Megváltó, Dömé
Eszter: Jézus a kereszten, Keresztes Dóra:
Keresztre feszített Jézus Krisztus). Jézus
feltámadásának örömüzenete, vidám derű
nyilvánul meg húsvéti népszokásainkban, s
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.

ezt viszontlátjuk húsvéti bélyegeink másik
nagy csoportjában (Benedek Imre: Húsvéti motívumok, Szekeres Erzsébet: Húsvéti
nyuszi, piros tojás, Lázár Szilvia: Húsvéti
nyuszi, Szalma Edit: Húsvéti locsolkodás
stb.).
Az idei húsvéti bélyeg Mosonyi Csabáné
iparművész
alkotásai
alapján készült.
A Pécsvárad közeli falu, Kékesd mintakincse felhasználásával írt hímesek a
magyar népművészet eme ágába nyújtanak bepillantást. Már eddig is szerepeltek
bélyegeinken húsvéti tojások, de azok inkább csak karikatúrái voltak a hímestojásoknak.
A bélyeg forgalomba hozatalával egyidőben kiállítás nyílt a pécsi Postapalota
előterében, valamint Budapesten a Bélyegmúzeumban. A viasszal írt, karcolt, maratott, festett (hagymával, dióval, bodzával,
növényi levelekkel), berzselt tojások; geometrikus, gereblyés, tulipános, állatos és
még számos motívummal díszített vagy
másfél száz kiállított darab közt nem volt
két azonos; szemet, szívet-lelket gyönyörködtettek.
A bélyeget finom munkával, gondosan
tervező Dömé Eszter miért nem merte a
szöveget (Magyarország, Húsvét, értékjelölés) zöld színnel (ami egyébként a Magyar Posta színe is) hozni, s ez által a fehér alapon szereplő piros hímestojásokkal
a magyar nemzeti jelleget kiemelte volna,
az talány.
Az alkalmi bélyegző grafikáján tojást díszítő – gereblyés – motívum szerepel.
Mosonyi Csabánénak most már nemcsak
a pécsi Postapalota előterében rendezett
nagysikerű kiállításokat köszönhetünk,
hanem egy szép bélyeg létrejöttében közreműködést is!

2008. április
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Bujdosó Péter

Doromb, doromb
Öreg pillanatok kávéházai:
zöldárban úszik majd e kasbah.
A perc kezében nagykanál,
és terpeszt nyit a létezés bennem.
És ásít most álmosan a múlt,
és dorombol bennem a jelen…

Patak Sándor

Holdfény-bánat
Átfagyott naplemente
Tél szívének öröme
Varjak viharos csendje
Holdfény-bánat hírnöke
Tragédiák bűvköre
Fény és Sötét börtöne
Uralkodók csúf veszte
A valóság keresztje
Kerékbe tört kegyelem
Csak az igaz szerelem
A felejtés hazugság
Meg nem ásott mellékág
Hamis kép a tükörben
Igéző és időtlen
Ami fáj mind belül rág
Nincs már többé szabadság

Szilovics Szilvia

Jégvilág
Sötét fellegek nehéz takarója
nyomja az ég kékjét a horizontra.
A tompa napsugarak kihúnynak,
s a ködben derengő fények gyúlnak.
Kihalt az utca, a fagyos kapuknak
sora mögött fázó kutyák lapulnak.
Csupán a röpke téli szél süvít át
az udvarokon, felkapva a hó porát.
Céltalanul, némán bukdácsolok,
magam vagyok és a gondolatok,
melyek a fejemben zakatolnak
s a külváros csendjében sem hagynak.
Menekülnék előlük, de nem lehet.
Űzött lelkem menedékre nem lelhet.
Kopott emlékek, messze tűnő álmok
tűnnek fel, ahogy mélán meg-megállok.
Fagyott a szívem, mint az utca köve.
Nem tudom a boldog tavasz eljön-e.
Amikor nyílik szebbnél szebb virág
és felolvad végre a jégvilág.
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Fiatalok oldala
Nemere Domonkos

Tavaszi ének
Már megérkezett a vidám Tavasz,
és csicseregnek a dalos madarak
A korán jött meleg beköszöntött,
s leomlottak a hideg jégfalak
Kizöldül minden, s nyílnak a virágok,
színesbe öltözik a szürke Természet
Megújul minden, ami régi volt,
és egy félévre eltűnik az Enyészet
Itt a Tavasz, és a Föld Édenkertté válik,
e feltámadás nagyszerű ajándék
Az ember is boldogabb, mikor Tavasz van,
ekkor még az Élet is játék
Én is boldog vagyok, hogy most Tavasz van,
szívem örül, hát zengjen e tavaszi ének
Szárnyalok a végtelen szivárványon,
és most szép ez a fekete Élet!

Prim Péter

mONtÁzS
(élet, szerelem, szeretet, foci, vers, virág, társ, álom,
barát, sör)

Papírlapra firkált életet karcol a ceruza, szíve fekete és komor.
Szerelem színűre festi az ecset a képet, miközben vörös csíkokat húz maga után.
A komor grafit és lángoló festék szeretetet hoz a sima fehér
lapra.
A lap mellett fényképen őrzi a pillanatot a múlt: Fociznak a srácok a grundon.
Nézz körül, mit látsz?
Íróasztal, talán művészé, rajta fehér lapok. Festmények, fényképek, versek és irkafirkák.
Az egyiken virág bújik a földből, szirmai szivárványszínben mosolyognak a szomszéd lapra.
Egymás társai a vers, a fotó és a festmény. Üres lapból született
alkotások, testvérek mind.
Ürességből születtek, a semmiből szülte őket az álom. Fantázia
gyermekei, apró csodák ők.
Az asztal sarkán tépett papiros, ragasztóval összemázolt fecnik
kuszasága. Nincs barátja.
Ő a montázs, kitépett képdarabok, és újságpapír alkotja testét,
lelke olyan, mint a sör.
Hideg és keserű.
Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit,
írásait a következő címeken:
7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@t-online.hu
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DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

készítette: csépányi piroska

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye: a Bolygónk élővilága című
könyv. Beküldendő Alekszandr Kuprin gondolata május 9-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon
vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A februári számunk rejtvényének megfejtése: „A barát az egyetlen személy, aki tudja javítani a hibáidat,
de van annyi esze, hogy meg sem próbálja.” (Pam Brown gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül Varga Péter (7632 Pécs, Littke József u.) olvasónk nyerte meg
a Víz alatti csodák – A világ legszebb búvárparadicsomai című könyvet.
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készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Jules Goncourt gondolata május 9-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A februári számunk rejtvényének megfejtése: „Az emberek semmire sem vágynak úgy, mint önzetlen barátságra.
Reménytelenül vágynak erre.” (Márai Sándor gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését
Geszti Gyuláné (7677 Orfű, Nagyirtási u.) olvasónk nyerte.

varázskép – 233.
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 május 9-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
A nővérke kicsikét
Dorgálja az öcsikét:
„ANYU mindig mogorva,
ha nincs a virág csokorba’.
És rossz, amikor tombol
Ha épp kijött a templomból.”
A februári számunk varázsképén a Lee Annácskát megtalálók közül
ZIRKELBACH KATALIN (7182 Závod, Új út)
olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.
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Könyvajánló

Kocsis László: Aranyampolna
A Vas megyei Szőcén született: a pap-költő városunkba költözvén Kelemen László kanonok, várplébános „védőszárnyai
alá került”, aki a szintén pécsi kötődésű Babits Mihály anyai
nagyapjának a testvére volt. Első önálló verseskötete 1917ben látott napvilágot „Kolostori csend” címmel, majd a „Ferenc virágos kertje” és a „Szent Ferenc miséje” következett.
„Aranyampolna” címmel 1925-ben adott ki kötetet. (Az ámpolna miséhez használt, bort-vizet tartalmazó edényt jelent.)
Kocsis László életében (1891–1973) nyolc verseskötete jelent
meg egy szépprózai műve mellett, ezen felül két verseskötetben társszerzőkkel együtt szerepelt. Egy nagyobb válogatás-kötete már 1973-ban, halálának évében elkészült barátja,
Bárdosi Németh János költő szerkesztésében, de az akkor nem
jelenhetett meg. Lírájának jellemzéséül elmondhatjuk, hogy
XX. századi költészetünk Sík Sándor és Harsányi Lajos papköltők fémjelezte vonulatába tartozik, amelyet Illyés Gyula

így jellemzett: „Alázatos s külvilág iránti érzéseiben van valami Szent Ferenc állandó meghatódottságából.”
„Aranyampolna” címmel 1991-ben is jelent meg verseskötet, a költő születésének századik évfordulójára. A mostani,
hasonló című kiadvány ennek a kötetnek a második, bővített
kiadása, és az életmű mintegy egyötödét foglalja magába. A
Pro Pannonia Kiadó gondozásában kiadott könyv anyagát
Tüskés Tibor válogatta, szerkesztette, és a bevezető tanulmány is az ő alkotása.
Ezt a válogatást úgy állították össze, hogy az alkotások gondolati-tartalmi rokonságok alapján követik egymást. Az első
rész az „Életrajz-töredék”, a második a „Köztetek jártam”,
a harmadik a címadó „Aranyampolna”, a negyedik a „Haza
kell térni” címet viseli.
Jellemzésül idézzünk a „Régimódi dunántúli kesergő” című
verséből:

Bösendorfer
hangverseny-zongora
az 1850-es évekből,
kitűnő állapotban
eladó
Ár: megegyezés szerint
Telefon:
73/493-060 délelőtt
73/493-010 délután

Szegénylegény lettél kékdombos Dunántúl.
Annak, ki nem látja kincsed Pest-Budán túl,
Lankadó lankáid, dirib-darab dombok
Foszló hazánk testén nem mások, csak rongyok.
Ágrólszakadt árva, kékdombos Dunántúl,
Csudát ide látni ma senki nem rándul,
Fűzfáid, nyárfáid ezüstlombja szürke
Ernyőjén mámoros szemekkel ki csüngne!?

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)

DR. VARGHA DEZSŐ
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Szarvas István

Czakó: A nők kevésbé
korrumpálhatók, mint a férfiak
Beszélgetés hazánk londoni nagykövetével

Czakó Borbála a Közlekedési és Távközlési Főiskola elvégzése után először
a Volán Elektronikánál, majd a Compact Vállalatnál dolgozott, mint rendszerszervező. Ezután a Világbank IFC
magyarországi vezetője 1992–2002 között, majd az Ernst & Young vezérigazgatója 2003–2007, nagykövet 2007-től.
Diplomái: Közlekedési és Távközlési
Főiskola üzemmérnöki oklevél 1975,
Budapesti Közgazdasági Egyetem közgazdász 1987, New Orleans Tulane
University 1991 MBA fokozat. A walesi herceg kezdeményezésére létrejött
Business Leaders Forum elnöke.
Nagykövet asszon, miért fontos az Ön
számára, hogy egy gazdasággal foglalkozó konferencián részt vegyen?
Ha a nagykövetek tevékenységét nézzük, és ez nemcsak Magyarországra vonatkozik, akkor lehet látni, hogy nagyon
erős hangsúlyt kap a munkájukban a gazdasággal kapcsolatos tevékenység. Egyrészt saját vállalataiknak keresnek export
lehetőségeket, másrészt amikor jó beruházási célpontokat látnak, akkor komoly
lobbi tevékenységet folytatnak azért,
hogy az ország cégeinek növekedési lehetőségeket, illetve piacokat találjanak.
Ez a hatodik tanácskozás a sorban,
amelyet a Hungarian Business Leaders
Forum elnökeként szervez. Mi a feltétele annak, hogy sikeres legyen egy ilyen
tanácskozás, mint a mai?
Ahhoz, hogy sikeres legyen a tanácskozás, szakembereket kell meghívni,
szakmailag kell vitát folytatni és olyan
szakmai közönség kell, amelyik reggeltől késő délutánig végigüli ezt a hosszú
napot. Továbbá valószínűleg úgy távozik, hogy látja milyen irányban vannak
Magyarországnak kitörési lehetőségei.
Azt hiszem mindenkinek az érdeke,
hogy hazánk egy fenntartható fejlődési
pályára tudjon lépni.
A korábbi konferenciákon több kérdés
hangzott el, ezért megdöbbentett engem,
hogy szinte nem mertek kérdezni. Mi lehetett ennek a félénkségnek az oka?
Ez a konferencia speciálisan fókuszált az egészségügyi reformra. Talán

az a közönség, amelyik ma megjelent,
nem feltétlenül az egészségügyből jött,
valószínűleg hogyha innen érkező szakemberek lettek volna a közönség soraiban, akkor több szakmai kérdést tettek
volna fel.
2007. április 4-én adta át megbízó
levelét Erzsébet angol királynőnek. Az
azóta eltelt idő alatt sikerült a brit befektetőket a negatív magyar tendenciák
ellenére is meggyőzni, hogy érdemes
célországnak tekinteni Magyarországot?
Nagyon sok háttérbeszélgetést folytattam gazdasági hetilapokkal, napilapokkal, szerveztünk gazdasági kerekasztalt a tőkebefektetési alapoknak, és vállalati road show-t közösen
April Foley-val, az Egyesült Államok
budapesti nagykövetével. Azt gondolom, hogy nem lehet feketén-fehéren
azt mondani, hogy Magyarországra
rossz befektetőnek jönni. Egyébként
vannak olyan nemzetközi intézetek
is, ahol csinálnak befektetési listákat.
Hazánk ezen nincs annyira hátul. Azt
lehet tudni, hogy a befektetők olyan
befektetéseket fognak csinálni, amely
területen Magyarország még mindig
versenyképes és ezek általában azok
a szektorok, ahol például a tudásalapú társadalomra tudunk építeni, olyan
munkaerő szegmensekre, ahol mi többet tudunk nyújtani, mint a környező
országok. Nem olyan régen telepedett
Budapestre a Vodafonnak a szolgáltató központja. Azt gondolom, bizonyos
területeken Magyarország versenyképes és nagyon fontos, hogy ezeken
a területeken megtartsuk előnyünket.
Ehhez szükséges, hogy jó hatású infrastruktúrával rendelkezzünk. Az is
nagyon érdekes, hogy a befektetők
nem rövid távon, hanem hosszú távon
gondolkoznak. Egy félév vagy egy
rossz hír a gazdaságban nem feltétlenül okozza azt, hogy megváltoztatják
a már meglévő döntéseiket.
Keményen összecsaptak az álláspontok délelőtt és délután. Milyenek az első
benyomásai a konferenciáról?

Erzsébet angol királynő és Czakó Borbála
nagykövet

Ezek végül is szakmai viták, ezért is
jövünk össze, nem azért, hogy egyetértsünk, hanem azért, hogy megértsük
egymás szempontjait, hogy egy szakmai területet biztosítsunk arra, hogy
mindenkivel hogyan lehet a lehető legjobban megértetni és ez alapján végezni munkáját. Cél az, hogy elsősorban
a magyar érdekek kerüljenek előtérbe.
Nem politikai, hanem gazdasági érdekekről beszéltünk.
Erről a konferenciáról is fog készülni írásos összefoglaló, mint ez előtti
ötről?
A Bank & Tőzsde minden pénzügyi
csúcsról készített, most is készít egy
kiadványt és gondolom nagyon fontos
ez, a szakmaiságát is segíti a konferenciának. Tehát mindenkinek megjelenik
az előadása. Így egy sokkal szélesebb
közönség is olvashatja, mint a jelenlévők.
A konferencián előadásában Járay
ex-MNB elnök úr nagyon hangsúlyosan
beszélt a korrupció kérdéséről. Mi erről
az Ön álláspontja? Esetleg a következő
rendezvényen ezt is a tanácskozás témakörévé tennék?
A Business Leaders Forum egyik
munkacsoportja foglalkozik ezzel a kérdéssel. Van egy nyílt klubunk is ahol
tárgyalunk erről a kérdésről. Nekünk
az a véleményünk, hogy a nők lényegesen kevésbé korrumpálhatók, mint a
férfiak. Ezt egy Világbank-tanulmány
is alátámasztja. Tehát a bizottsági és
klub vonalon is teszünk a korrupció ellen. A most megalakuló antikkorrupciós
bizottság munkájában is szívesen részt
vállalnánk.
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Helytörténeti olvasókönyv

Magyaregregy vonzásában
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az
olvasót – magyaregregyi születésűként és
a Magyaregregyiek Baráti Körének elnökeként – írja dr. Bihari Lajos a Magyaregregy
vonzásában című könyv Köszöntőjében,
majd így folytatja:
Azt remélem ugyanis, hogy könyvünknek sok olvasója lesz. Kevés település
mondhatja el magáról, hogy egy évtized
alatt négy olyan munkát adott ki, amely az
adott helység múltját és jelenét mutatja be.
1997-ben jelentette meg a Magyaregregyiek Baráti Köre a Márévár és környéke című
kistáji monográfiát, majd 2000-ben a magyar állam millenniumára került kiadásra a Száz magyar falu könyvesháza sorozat keretén belül a
Füzes Miklós által írt Magyaregregy című könyv. 2003-ban jelent meg
Surányi Bélától Magyaregregy képes története című képes-szöveges
album a szerző saját kiadásában. Most pedig ez a könyv.
Az első három kötet bő terjedelemben foglalkozik településünk
történelmével, történetével, ezért a jelen kötet kifejezetten történeti tanulmányokat nem tartalmaz. A Magyaregregy vonzásában című

helytörténeti olvasókönyvben csupán felvillantunk falunk történetéből olyan eseményeket, amelyek a kötetben olvasható írások tartalmának történelmi előzményeit, társadalmi összefüggéseit, esetleg a
bennük foglalt vélemények magyarázatát adhatják. Az életírásokból,
a vallomásokból, a visszaemlékezésekből, a tanulmányokból, a bibliográfiából összeáll szinte a falu teljes története. Elsősorban – természetesen – a 20. század eseményeinek krónikáját találja benne az
olvasó. Egyéni látásmóddal, több évtized távlatából és emlékezetből,
tehát szubjektíven szólnak a szerzők kedves falunkról, szülőföldünkről, Magyaregregyről.
Kiknek szántuk ezt a helytörténeti olvasókönyvet? Elsősorban
– természetesen – az egregyieknek, a most itt élőknek és a máshová
teleülteknek. Sőt, a falu bárhol élő, nem egregyi gyökerű barátainak és a környező települések lakóinak, hiszen az ő életük is ezer
szállal kapcsolódott Egregyhez, az egregyiekhez. Végül ajánlom
a mai és a holnapi tanulóifjúságnak. Azt reméljük ugyanis, hogy
ilyen és hasonló helytörténeti kiadványok segítségével sikerül felkeltenünk a fiatalok körében is a szülőfalu, a lakóhely iránti érdeklődésüket, felébreszteni iránta szeretetüket, kitágítani látókörüket,
konkrétabbá tenni történelmi ismereteiket, tehát: érzelmeikre és
gondolkodásukra egyaránt hatni szeretnénk.

Czupy György

Emlékek a régi Sellyéről – 6.
A különböző körök egyben a politizálás színterei is voltak, illetve
a társadalmi élet központjává váltak. Az országos gazda- és olvasókörökből kb. 600 kifejezetten egyházi jellegű volt, ami elősegítette a
népművelési tevékenységet.
Sellyén működő intézmények
Polgári olvasókör. Alapítás ideje: 1874. február 1. Tagok száma:
126. Megszűnt: 1949.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Alapítás éve: 1887. Tagok száma: 25.
Kaszinó. Alapítás éve: 1888. Tagok száma: 56. Működését beszüntette: 1923.
Olvasókör. Alapítás ideje: 1892. március 9. 1910. március 16-án
beolvad a Sellyei Iparosok és Kereskedők Körébe.
Jótékony Nőegylet. Alapítás éve: 1909. Létszám: 40. Megszűnt: 1945.
Iparosok és Kereskedők Köre. Alapítás éve: 1910. Tagok száma
1910-ben: 82, 1939-ben: 120. Megszűnt: 1948.
Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíjas Egyesület 474. sz.
sellyei fiókpénztára. Alapítás éve: 1913. Megszűnt: 1945.
Dalos Egyesület. Alapítás éve: 1914.
Szociális Misszió Társulat. Alapítás éve: 1924. Tagok száma: 87.
Megszűnt: 1945.
Polgári Dalárda. Alapítás éve: 1926. Alapítók száma: 24. Tagok
száma 1939-ben: 50. Megszűnt: 1944.
Polgári Lövészegylet. Alapítás éve: 1928. Tagok száma: 67. Megszűnt: 1940.
Sellye és Környéke Iparos Testület. Alapítás ideje: 1932. augusztus
7. Tagok száma: 221.
Sellyei Torna Club. Alapítás ideje: 1934. október 20. Tagok száma: 50.
Katolikus Legényegylet. Alapítás éve: 1934. Létszám: 130. Megszűnt: 1947.

Vöröskereszt Egylet Sellyei Fiókintézete.
618. sz. Szent István Cserkészcsapat. Alapítás éve: 1939. Létszám: 35.
Sellye és Vidéke Vadásztársaság. Alapítás ideje: 1946. augusztus 17.
Alapító tagok száma: 17.
Kiskereskedők Országos Szabadszervezete. Alapítás ideje: 1949.
február 27.
Kisiparosok Országos Szabadszervezete. Alapítás ideje: 1950. január 30.
Gazdasági, társadalmi, szociális helyzet
1938. szeptember havi jelentés szerint a község lakossága 2076 fő.
Életkor szerint: 12 éven aluli 364, 12–18 év között 229, 18–60 év között 1200, 60 év felett 283. A község lakóházainak száma 411, melyben 516 család lakik, melyek között találhatók zenével foglalkozó
cigányok, csavargó cigány nincs.
A községet gróf Draskovich Iván hitbizományi uradalma veszi körül, melynek területe a bérletekkel együtt 12 020 kh, saját kezelésben
van 1850 kh. Tehenészete, vajgyártása az első helyen áll. A gazdaságot irányítja: Kalla Róbert tanácsnok, valamint Tannert Antal és
Körber Oszkár.
A községben működik egy olajütő malom, melynek tulajdonosa Bencze
Sándor. Évi termelése átlagosan 26 mázsa tökmagolaj, 30 mázsa napraforgóolaj, 5 mázsa repceolaj. Az üzem 3-5 munkással dolgozik.
Takarmány- és gabonakereskedők: Bonyár János, Sonnenfeld Dezső,
Sonnenfeld Gyula, Vörös Andor. A községben Hangya- és Tejszövetkezet működik, valamint az Egyesült Vajszló és Sellye Sertéskereskedő és Hizlaló Rt. Évente eladásra kerül átlagosan: 2000 mázsa búza,
500 mázsa zab, 1000 mázsa szemes kukorica, 500 mázsa burgonya,
20 mázsa hüvelyes, 750 mázsa széna, 120 tenyészmarha, 30 tenyészló, 1000 növendéksertés, 50 mustra szarvasmarha, 50 mustra ló, 500
hízott sertés, 10 mázsa téli alma, 3 mázsa téli körte.
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Jéki László

Sötét anyag – sötét energia (4. rész)
Kitartóan keresik a sötét anyagot a fizikusok. Mértékadó becslések szerint a
világegyetem anyagának mintegy 22%‑a
sötét anyag. Azért sötét, mert nem bocsát
ki fényt, sem másféle, számunkra érzékelhető sugárzást. Sötétnek nevezhetjük
azért is, mert egyelőre a sötétben tapogatózunk mibenlétét illetően. Ugyancsak
ismeretlen jellege miatt kapta a sötét jelzőt az az energia, amely a gravitáció ellen hatva a világegyetem egyre gyorsuló
tágulását okozza, ennek arányát 73%-ra
teszik az össztömegben, így mindössze
5% marad a világegyetem látható, ismert
összetevőire, a csillagokra.
A sorozat 1. részében bemutattuk a sötét
anyag lehetséges alkotórészeit és a megismerésükre indított fizikai kísérletek egy
részét. A 2. részben folytattuk a feltételezett WIMP (Weakly Interacting Massive
Particle, gyengén kölcsönható, tömeggel
rendelkező) elemi részecskék kimutatására törekvő többi kísérlet ismertetését. A
földi mérések után a 2. és 3. részben az
égi jelek keresését mutattuk be.
Gyártsunk sötét anyagot
A feltételezett részecskéknek eddig sem
földalatti laboratóriumokban, sem az égbolt fürkészése közben nem bukkantak
nyomára. A természet folyamatait figyelve ki vagyunk szolgáltatva a véletlen játékának. Ezért könnyebb bármilyen jelenséget úgy tanulmányozni, hogy magunk
idézzük elő az általunk választott helyen
és időben. A részecskefizikai laboratóriumok gyorsítóberendezései is ilyen célt
szolgálnak. A CERN-ben jövőre üzembe
álló LHC gyorsítóban a protonok hétszer
nagyobb energiával ütköznek össze, mint
az eddig legnagyobb energiájú gyorsítóberendezésben. Ha a szuperszimmetria
elméletnek megfelelően léteznek az ismert részecskék szuperpartnerei, akkor
nagy számban jelenhetnek meg az LHC

detektoraiban. Optimista kutatók szerint
1-2 év alatt tisztázhatják a sötét anyag részecskéinek tulajdonságait. A nemleges
eredmény is hasznosul. Ha nem találnak
szuperpartnereket, akkor pontosítják az
elméletet, az előrejelzéseket. Még el sem
indult a több évtizedes működésre tervezett LHC, a fizikusok máris nekiláttak egy
még nagyobb energiájú részecskegyorsító, a 40 km hosszú International Linear
Collider tervezésének.
Nincs sötét anyag?
A sötét anyag titkainak feltárásában az
lenne a legkedvezőbb, ha elő tudnánk állítani a laboratóriumban és megtalálnánk
galaxisunkban is, majd bebizonyosodna,
hogy ugyanarról az anyagról van szó. Miközben rengetegen dolgoznak világszerte
a sötét anyag részecskéinek megtalálásán,
a sötét anyag létezését kétségbe vonó elméleteket is kidolgoztak.
Négy elméleti fizikus új modellt ad:
nem számolnak sötét energiával, sem más
új összetevővel a világegyetemben, a magyarázatot a világegyetem inflációjában
vélik megtalálni. A modern kozmológiában elfogadott modell szerint a világegyetem valamikor történetének még nagyon
kezdeti szakaszában hihetetlenül gyorsan
tágult, ez volt az inflációs időszak. Az
új elméletben feltételezik, hogy nagyon
nagy hullámhosszú, a megfigyelhető univerzumnál nagyobb hullámhosszú kozmológiai perturbációk mennek végbe. A
megfigyelő tapasztalata a perturbációk
időbeli változásától függ, így egyes esetekben gyorsuló tágulást észlelhetünk.
A hosszú hullámhosszú perturbációk az
inflációból erednek. A látható világegyetem csak egy kicsiny része az infláció
előtti univerzumnak. Vagyis a gyorsuló
világegyetem benyomása azért keletkezik, mert nem vagyunk képesek az egész
képet áttekinteni.

Egy másik merész új elmélet szerint
azért nincs szükség sötét anyag létezésének feltételezésére, mert a tér-időt egy
éternek nevezett erőtér hatja át és módosítja a kutatók szerint, ezzel felerősíti a
testek gravitációs hatását. Nem kell új,
ismeretlen részecskéket keresni, a galaxisok mozgása a ma ismert, látható tömegekkel is leírható, ha ezeknek a testeknek
a tömegvonzása nagyobb, mint az a relativitáselméletből következne. Kell tehát
léteznie egy olyan hatásnak, ami felerősíti
a gravitációt. Glenn Starkman szerint ez
lenne az általa éternek nevezett, a tér-időt
átjáró új erőtér.
Mások korábban a gravitációs törvény
megváltoztatását vetették fel. Az eredeti,
Newton-féle törvény szerint két test között a tömegvonzás a távolság négyzetével arányosan csökken. A MOND (módosított newtoni dinamika) vagy MOG
(módosított gravitáció) elmélet szerint
az eddigi törvény csak egy gyorsulási küszöbérték felett lenne érvényes, az alatt
lassabban változik a tér. A tér lassabb
változása a korábbinál erősebb tömegvonzást jelent, tehát ebben a modellben is
felerősödik a gravitáció, szükségtelenné
válik egzotikus részecskék keresése.
Találtak már az elmélet ellen szóló bizonyítékot. A két galaxishalmaz összeolvadásából formálódott Lövedék-galaxishalmaz anyageloszlásának elemzése
arra vezetett, hogy a sötét anyag valóban
anyag a szó eredeti értelmében, és nem a
gravitáció valamilyen, a MOND vagy a
Starkman elmélet szerinti felerősödése.
A kézirat zárásakor érkezett a hír: kanadai kutatók a Hubble-, a Chandra- és
a Spitzer-űrteleszkóp felvételei alapján
újra értékelték a Lövedék-galaxishalmaz
anyageloszlását, szerintük a módosított
gravitáció elmélet és nem a sötét anyag
adja a jó leírást.
(folytatjuk)

Quartz Kft. – Pécs, Megyeri út 26.
Homokértékesítés, inert hulladék lerakása,
tájrendezés, gépi földmunka
Telefon: 72/ 239-872
E-mail: quartz@t-online.hu
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Kamarás Klára

Szavak
Mindig hittem a szavak erejében.
Bódító szép mesék fehéren
altató mákonyát
beszívtam sok-sok éven át.
Később csak hagytam,
higgyék, hogy hiszem…
hogy bennem ne csalódjon senki sem.
Én annyi könnyet, szenvedést
láttam, hogy elmondani
minden szó kevés…
Már kisgyerekként észrevettem,
hogy nem az okos szó az úr:
hogy ki-ki hogyan bírja hanggal,
úgy boldogul…
csak ámultam, hogy hangos ordítás
hogy babonáz meg balga szíveket,
és hazugságok harsogó szava
halálba hajszol, jaj százezreket.
Most álljatok meg!
Itt és most elég:
Skandáló őrületből béke nem fakad,
csak szenvedés.
Szavak… Tudás bölcsője.
Szavak… jók és a rosszak…
Daltól, tudástól
senkit meg ne fosszak:
legszebb a szó, mikor anyánk mesél…
de legyen százszorosan átkozott,
aki hatalma mámorában
a szavak erejével visszaél

Lelkes Miklós

Liebermann*
Tizenkilenc elvérzett már vörösen,
s huszas éveket hurcolt a világ.
Ő hallgatta még – Tudós és Tanító –
beteg, fáradt népének mellkasát.
Amiért szólt, tett – szakadékba hullott:
becsült Munka, mit segít Kéz s az Agy,
s Ő rádöbbent: … mily másabb lett az ország,
melyben most csak a félelem szabad!
Járt fel-alá. Tanszéke megmaradt még,
de lemondó és ritka lett a szó
az ajkán, mert új, más tükörbe nézett
e nagy magyar alkotó-álmodó.
Kint ordított gyűlölet-farkascsorda
(mit most hazugul szépít a jelen!),
s Ő érezte: legmagányosabb Ember –
akit körülzárt az Embertelen.
A Kereszt bűvölt fénnyel és sötéttel,
s mikor hasznáról volt szó – hallgatott.
Ő meghalt. Csendben. Ekkor a ruhákra
nem varrt még kényszer sárga csillagot.

* Liebermann Leó (1852–1926), orvostudós, egyetemi tanár, a budapesti közegészségtani tanszéken Fodor József utóda, a hazai népegészségügy kiemelkedő
alakja

2008. április

Rónai Béla

Magyarul –
magyarán

Miért „nyelv” a nyelv?

A szójátékszerű címet hétköznapira fordítva: a tagolt hangokból épülő jelrendszert, gondolatközlési eszközt miért a
közismert testrészünkről nevezték el? Eredeti jelentésében is
használjuk, de sokkal gyakoribb az érintkezéses (metonimikus) névátvitellel való alkalmazása, mint a latinban, a franciában, az oroszban stb.
A szónak ez a szóképszerű használata végtelenül tág. Szinte
minden tud „szólni” a maga módján. Ezt a névátvitelt akkor
értettem meg igazán, amikor láttam a Nyelvtudományi Intézetben a nyelv működéséről készített röntgenfilmet, amelyet
a magyar származású Lotz János, a New York-i Columbia
Egyetem tanára készített. Az egyes hangokról, a hangkapcsolatokról, majd a folyamatos szövegről fölvett részletben
látható volt az a mozgás, amelyet a nyelv a szájüregben „művel”. Túltesz a legfürgébben mozgó cirkuszi akrobatán is. Mi,
nézők hahotára fakadtunk, látván ezt a fürgeséget. Ezért érthető, hogy ennek az izomdarabnak bármilyen sérülése, akár
mechanikai, akár idegi eredetű, lehetetlenné teszi az érthető
beszédet.
Tovább tágítva a fogalom körét, az állatoknak is van sajátos jelzésrendszerük. Olvashattuk valamikor a mesében: Ért
az öreg az állatok nyelvén. Ez esetben a nyelven mindig artikulátlan (tagolatlan) hangadást kell értenünk.
Azonossági (metaforikus) képzettársítással nyelv alakú tárgyakat, egyéb dolgokat is jelenthet: a mérleg nyelve, földnyelv. Nemegyszer nyelv-nek mondták a hadititok elárulására
kényszerített hadifoglyot is.
Jelképes tartalomnak, elvontabb fogalomnak a megjelölésére is alkalmassá vált, mint például „A lánya a falu nyelvére
került”; „A rossz nyelvek szerint…”; „Egy nyelven beszélünk”; „Megtalálták a közös nyelvet”.
Nyelv szavunk jelenlegi családjában a metonimikus tényező mellett él a metaforikus is. Ezen az alapon beszélünk például Kodály szóhasználata szerint zenei anyanyelvünkről,
azaz ahogy a zenében, a zene eszközeivel fejezi ki egy nép
önmagát. A múlt század közepén Réthelyi Prikkel Marián
bencés szerzetes A magyar táncnyelv-ről értekezett. Voltaképpen minden szakmának megvan a maga nyelve, amelyen
a sajátos fogalomkincsét kifejezi.
Szívesen építik be a nyelv szót verseikbe a költők is. Talán
a legszebb példa erre Illyés Gyula Koszorú című verse: Ös�szemosolygás nyelve… a hűség nyelve… a szabadság nyelve
és a végén az összegezés; fölnevelő édesanyám.
A nyelvben benne van a valóság, a világ teljessége.

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

Takács Szabó Kálmán

Edit – képekben

Vidám – barátok között – tudós társaságban – eszik – kedves

Rónaky Edit és dr. Lenkey István
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Kadosa Beatrixszal az Iparos Vendéglőben

Rónaky – hetven…
Ismerős lelkeket keresünk,
Sugárzó arcú, egyszerű embereket,
Teve-karavánunk nyomát lassan
Eltemeti a sivatagi szél,
Nincsen más kincsünk, csak a SZÉP.
Ének-torkú madarak hozzák a tavaszt,
Lágy szárnylibbenésük langyos szellőket kavar,
Társra talál, ki egyedül, magára maradt.
Emberül vígad, ki sokszor sírva fakadt.
Sátrába fogadott bennünket az Ég,
S aki látni akar, az mind a Fénybe néz.
Elfogadott szabályok szülik meg a Rendet,
Nótaszó, köszöntés tágítja most a Csendet.
Súly, teher ne nyomja törékeny válladat,
Orcádon, szemedben nincs helye bánatnak.
Kívánunk nagyon sok szépet, meg szerencsét,
Áldást az évekre, jó szót az Emberért.
Immáron elakad köszöntő, hű szavam,
Gondolj ránk míg élsz, míg lehet, és szabad…
(Mohács, 2008. március havában)

Tüskés Tibor, Nagy Anna és Varga Ferenc társaságában

Kocsis Józseffel

Jéki Évával és Jéki Lászlóval

Komlós Józsefnével és dr. Lenkey Istvánnal

Gabona Heirich Miklós

Gabona Heirich Miklóssal

Mozaikok
Rónaky Editnek

Ünnepek
Eljöttél a kórházba hozzám, fenyőágat hoztál, rajta angyalkát és gyertyafényt. A KARÁCSONYT köszöntöttük együtt. Kint betakart mindent
a hó. Ilyenkor útra kelni nem veszélytelen. Eljöttél mégis, ne maradjak
egyedül. Így lesznek ünnepekké a napok.

beköltözött a természetes vidámság. Nem harsányan, ó dehogy, Te hoztad magaddal. Képekről beszélgettünk – másról is – és Te annyira tudtál
örülni Guszti sikerének, mint kevesen. Ez is ritka már.

Libasült
Szeretem az ünnepeket. Nem az étkekért elsősorban. A jó emberekkel töltött órákért. Egyszer megtörtént velem, hogy hatvanéves lettem.
Került az asztalomra sült liba is, gondos figyelmeztetés kísérte: a liba
kiváltképp tömve finom.

Tanítani nehéz feladat. A másik fél Tőled és vár is valamit, a titkokra
kíváncsi. Te megnyitod az ajtókat talán?! A tanítómester úgy tár fel új
kapukat, hogy észre sem vesszük, csak állunk a csoda előtt és gyönyörködünk. S lám elmúlik a rettegés: – lám sejtettem erről valamit, csak
nem ilyen szépen. Aki erre is képes, annak jó a közelében lenni, élni.
– Szüret előtt álltunk éppen, összejöttünk a tanyámon. Önmagadat hozva jöttél el közénk, mint ahogy óráidra is mentél.

Potyi
Az együttérzésnek is vannak fokozatai. Nyári vihar volt, amikor a kismadár a vízáztatta udvarra pottyant. – Jaj, mi lesz szegénnyel?!
Guszti
Veled először 2003. november 7-én találkoztam. Közös barátunk, Szigeti Szabó János tárlatának megnyitóján és az azt követő beszélgetéseken: előbb a Zrínyi utcában, majd a Szőlőhegyen. Akkor mindkét helyre

Szüret előtt

Üzenet és kérés
Biztosan elszámoltál már magaddal: mit hozott az eddig?! Hozzon ezután is sok-sok örömet, békés éveket, okos tanítványokat még, sok-sok
szeretve-tisztelő barátot és jó egészséget!
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Dr. Vargha Dezső*

Fejezetek Pécs, Baranya történetéből
1849-ben – 4. rész

Jelačić hadisarca,
az ellenállás fokozódása
Amikor május 9-én Jelačić Eszék felé vonult, nemsokára csapataival Pécsre érkezett
Ottinger tábornok, és hadisarcként 100 000
ezüst forintot, 1500 fehérneműt, 500 bakancsot követelt a várostól. A városi tanács
ennek teljesítése érdekében összeíratta a
városban található nyersbőröket, és utasítására az ún. negyedmesterek minden házból
egy-egy fehérnemű-garnitúrát gyűjtöttek
össze. A polgármester pedig azt az utasítást
kapta, hogy bocsásson ki kötleveleket minden városi polgárnak, amelynek értelmében
ugyanakkor számukra, birtokaik arányában
kényszerkölcsönt vessen ki. Így gyűjtöttek
össze a szükséges fehérnemű-mennyiség
mellett 13 900 forintot, és követeket menesztettek a nagyhatalmú bánhoz a sarc többi részének elengedésére, „mivel a város ily
iszonyú büntetésre nem volt méltó.” A bán
azonban csak úgy volt hajlandó teljesíteni
a kérésüket, hogy ennek fejében az ott állomásozó katonasága szállás- és élelmezési
költségeit a város köteles volt biztosítani.
Hogy a város „hűségét” biztosítsa, túszokat
is szedett, akiket Eszékre vitetett. A jelentős
összegű térítvény „jutalma” pedig az volt,
hogy a túszok közül négy jómódú polgárt
– Gyenes János káptalani mérnököt, Lakits
Ferenc kereskedőt, Madarász Endre vasgyárost és Pirinyi Sándor gazdászt – Pécs
városa kezességvállalása mellett hajlandónak mutatkozott szabadon engedni.
A május 9-i dátum azért sorsdöntő a szabadságharc kimenetelét illetően, mivel az
orosz cár ekkor jelentette be beavatkozási
szándékát. Kossuth erre a kormány felhatalmazása alapján általános népfelkelést
hirdetett, és megszervezésére helyi kormánybiztosokat nevezett ki. Megyénkben
erre a feladatra Majthényi József volt első
alispán kapott megbízást, de erre nemcsak
a fölkészültsége nem volt megfelelő, hanem elegendő anyagi forrással sem rendelkezett. Mivel a császári haderő brutálisan
lépett föl, az ellenállás is fokozódott ellenük. Siklóson pedig egy sikeres rajtaütés
következményeként az őrség egy részét
sikerült lefegyverezni. Amikor a császáriak meghallották ennek a hírét, a megyeszékhelyről gyalogság mellett ágyúkat is
odairányítottak. A siklósiak és a környező lakosság kapcsolatfelvételét pedig úgy
akarták megakadályozni, hogy a városfalak
szerb őrségét megerősítették.
Június első napján a megyeszékhely városvezetése amnesztiát hirdetett azoknak

a lakosoknak, akik előzőleg a császáriak
megszállása elől innen elmenekültek. A
helyi nemzeti erők sikereként június 8-án
a hosszúhetényiek kiűzték településükről a
császári őrséget, Szalántánál helyi nemzetőröket vontak össze, Belvárdon pedig fokozódott az ellenállás.
A népmozgalomnak az adott lendületet,
hogy Perczel Mór megbízottjaként Kossa
Dániel marócsai tanító vezetésével indult
meg a szervezés. Június elején született
meg az erre szóló fölhívása, amelyre a
Csányoszrónál lévő Szilas erdőnél kezdtek
gyülekezni a parasztfelkelők nagy számban. Közben Perczel honvédei átkeltek
Bajánál a Dunán, Kossa Dániel pedig feladatként kapta a szalántai erdő megszállását mintegy 2000 felkelőjével, az utak
járhatatlanná tételét: megakadályozandó a
császáriakat abban, hogy Eszékre ágyúkat
vihessenek.
A túronyi vereség és
a sikertelen pécsi védelem
Azonban a rosszul szervezett és vezetett
felkelők június 10-én Túrony mellett vereséget szenvedtek a több száz harcedzett és
jól fölszerelt császáriaktól, akik mintegy
70 nemzetőrt öltek meg, a falut pedig fölgyújtották.
Amikor azonban a Pécset megszálló császáriak hírét vették a bajai honvédek közeledésének, a győztes túronyi összecsapás
után egy nappal kiürítették a várost. A drávai fölkelők túronyi szétverésének hatása
itt úgy jelentkezett, hogy az ágyúikkal fölszerelkezve Siklós felé vonultak. Így ment
füstbe Perczel Mór terve Baranyában.
Mivel azonban Pécset elhagyta a császári
haderő, Perczel Antal vármegyei nemzetőr parancsnok Hillebrand nevű ügyvéddel és Szalai csizmadia mesterrel együtt,
küldöttséget alkotván Hetény felé indult a
honvédek odahívására, mivel úgy ítélték
meg, hogy jó alkalom kínálkozik az ellentámadásra. Június 11-én délután a Budai
vámnál 30 ostoros lovas jelent meg Bonyhád felől, egy napra rá pedig egy kisebb létszámú honvéd alakulat is befutott Perczel
Mórtól, báró Majthényi József kormánybiztossal az élen. Ő nem kisebb dolgot akart
végrehajtani, mint népfelkelést, és egyben
tisztújítást is a városban. Mivel Scitovszky János megyéspüspök még május elején
Bécsbe ment, ugyanis itt nem érezte magát
biztonságban, ezért Majthényi a püspöki
palotában jelölte ki szállását. A népfelkelés
kihirdetésének hírére résztvevőinek száma

rövid idő alatt ezerre nőtt, túlnyomórészt
a parasztság köréből verbuválódtak. Fölszereltségük azonban nagyon gyenge volt,
sem lőfegyverük, sem ágyújuk nem volt,
emellett az élelmezésüket sem tudták megoldani. Ez utóbbi arra kényszerítette őket,
hogy eléggé el nem ítélhető módon egyes
alkalmakkor fosztogassanak is. Mivel ennek hatására nagy zűrzavar tört ki, és úgy
a régi, mint az újnak kiszemelt városi vezetők sem akarták átvenni a város irányítását,
június 13-án Majthényi honvédeivel együtt
kénytelen volt elhagyni Pécset. Emellett arról szintén hírt kaptak, hogy császári csapatok közelednek a baranyai megyeszékhely
felé, ennek következtében a fölkelők is elhagyták a megyeszékhelyet.
A város pedig úgy próbálta megszervezi
a védelmét, hogy az ott lévő vezetők a lakókat összehívták, bezárták az akkor még
meglévő városkapukat, sőt megkezdték a
védelemre való mozgósítást is. Ráadásul
ezen felül a hónap közepén még számottevő menekülthullám is elérte a várost, hírük tovább fokozta a rémületet, amelynek
hatására sokan a honvédek tartózkodási
helye, a Mecsek és Pécsvárad felé vették
az irányt.

Császári város-lövetés, „kutyázó”
ultimátum, visszavonulás
Amikor a császáriak a városhoz értek, ellenállást nem tapasztaltak ugyan, de ennek
ellenére ágyúval lőtték Pécset: meg akarták
tapasztalni az esetleges ellenállás mértékét.
Mivel rémület lett úrrá a város lakói között,
küldöttséget menesztettek az ellenséghez,
amely Haas Mihály akkori belvárosi plébánosból (a sokat idézett „Baranya” című
helytörténeti munka szerzője, a későbbi
szatmári püspök), báró Schnechen őrnagyból, Müller Ferenc városi tanácsosból állott. A parancsnok, Borotha őrnagy „igazi
Habsburg-módra” „Fünfkirchner Hunde”
megszólítással kezdte a „tárgyalást” („lekutyázta” a pécsieket), és ultimátumként
rögtön öt napon belül fizetendő 200 000
forintot követelt, ellenkező esetben megfenyegette a pécsieket: hogy azonnal löveti
és lerombolja a mecsekalji várost! Ennek a
harcias hangnak szöges ellentéteként azonban nem hogy nem lőtte Pécset, hanem bevonulni sem mert oda, sőt Siklós irányába
vonult vissza!…
* A Pécsi Városszépítő és Városvédő
Egyesület szakosztályvezetője
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Bányai Tamás (Észak-Karolina)

Jegyzetek – 13.
Itthon vagy otthon
Sajnálom, hogy nem beszélek, nem értek legalább tíz-tizenöt nyelven, mert akkor határozottabban állítanám, amit így,
számos más nyelv ismerete híján csak
félve merek kijelenteni. Nevezetesen
azt, hogy valószínűleg a magyar nyelv
az egyetlen a világon, amelyik nyelvileg
és tartalmilag is képes különbséget tenni
az itthon meg az otthon között. Az angol az at home, a német a zu Hause, míg
az olasz az a casa kifejezést alkalmazza
mindkettőre, s feltételezhetőleg a többi
nyelveknél sincs ez másként.
Talán éppen ennek a megkülönböztetésnek köszönhető, hogy – úgy általában
véve – a magyarok nagy többsége otthonosan érzi magát a világ bármely táján.
Azon egyszerű oknál fogva, hogy akkor
is otthon van, amikor itthon van, és akkor
is itthon, amikor otthon.
De hadd szolgáljak bővebb magyarázattal. Amerikában többször hallottam
németektől, hollandoktól vagy éppenséggel lengyelektől, hogy óhazát emlegetnek, ha szülőföldjükről van szó, míg
a magyar egyszerűen csak azt mondja:
otthon vagy odahaza. Amivel azt jelzi,
hogy bár itt (Amerikában, Ausztráliában,
de tetszés szerint akár Brazíliában) van
az otthona, odahaza is otthon van. Azaz
mégsem egészen, mert amikor odahaza
tartózkodik, akkor azt mondja, itthon,
amiből mindenki világosan megérti, hogy
az otthon az ott van, ahol él, ahol lakik,
most viszont itthon van, ahol szintén otthon van. Ennél fogva az idegenek nehezen értik meg, hogy egy magyar akkor is
hazaindulhat, amikor éppen eljön hazulról és akkor is hazatérőben lehet, amikor
itthonról távozik.
Van egy magyar szólás, miszerint mindenhol jó, de legjobb otthon, amiből
nyilvánvalóan következik, hogy egy magyarnak egyszerre két helyen is jó lehet.
Itthon és otthon között sincs oka keseregni, mert akkor is hazavárják, ha folytatja
útját, meg akkor is, ha meggondolja magát és visszafordul. Ennek ellenére ez a
helyzet mégsem minden magyar számára
kedvező, mert sok olyannal találkoztam
már, aki útközben amiatt kesergett, amiért búcsút kellett vennie az otthoniaktól,
és az sem vigasztalta, hogy otthona várja.
Az ellenkezőjére is akadt már példa, azaz

volt olyan, aki azért nem mert hazamenni, pedig nagyon szeretett volna, mert félt
otthagyni otthonát.
Mindebből csak arra tudok következtetni, ha pofára nem is, de nyelvünkben
és természetünkben különbözünk más
népektől. Azok meg minden bizonnyal
irigyelnek érte, hogy ó és új hazában
egyaránt képesek vagyunk otthon érezni
magunkat. Azt már kevésbé irigyli bárki
is tőlünk, hogy nagyon gyakran otthon az
itthon hiányzik, itthon meg az otthon.
Nosztalgia
2007. december huszonegyedikének fagyos éjszakáján elhagyta Kőszeg városának utolsó házait, majd letért az útról, s
a fák oltalmában haladt tovább Ausztria
felé. Bundabéléses dzsekit viselt, a bokrok és fák orra elé hajló ágait kesztyűs
kézzel hajtotta félre. Ilyenkor megállt,
körbejáratta éji sötéthez szokott tekintetét
és feszülten figyelt minden neszezésre.
Körötte csend volt, csak a füle zúgott
még mindig az utolsó pofontól, és ismét
hallotta a határőr hadnagy gúnyos szavait.
– Maga megütötte a lottófőnyereményt
azzal, hogy elkaptuk. Mert akkor sem sikerül, ha nem botlunk magába, nekünk
mégis nagyobb gondot okozott volna, ha
aknára lép. Persze magának akkor most
nem lenne semmi baja, egy égi határsávról röhöghetne rajtunk, így azonban megmentettük az életét, amiért egyszer majd
még hálás is lesz nekünk.
Tisztáshoz ért, s az utolsó fa mögül
óvatosan kidugta fejét. Agyán átcikázott
a gondolat, hogy lehasal, és szorosan a
nedves földhöz tapadva, laposkúszásban
folytatja útját, mint ahogy akkor, negyvenhat évvel ezelőtt elképzelte. Talán, ha
akkor két-három perccel korábban lapul
a földre, nem veszik észre, s talán az aknákat is szerencsésen elkerüli, sikeresen
átcsúszik a szögesdrót alatt is. Volt, akinek sikerült.
De meggondolta magát.
Semmi sem jelezte, hogy lenne valaki a közelében, ám ha mégis, nevetséges
élményben részesítené azt, aki meglátná
nemrég vásárolt szürke dzsekijében, a
tisztítóból egy hete elhozott kordbársony
nadrágjában földön araszolni, mintha ép-

pen itt, két ország között, a senki földjén
hagyott volna el valamit, amit éjnek idején jutott eszébe megkeresni.
Kihúzta magát, és emelt fővel vágott
neki a tisztásnak. Mint ahogy a bíró előtt
sem horgasztotta le fejét bűnbánatot színlelve. Dacosan nézte a kopasz férfit, aki
nem tekintett fel rá, papírlapról olvasta az
ítéletet, és három évet sózott a nyakába.
Akkor egy pillanatra úgy érezte, valóban szerencsés, hiszen mennyivel többet
kapott volna, ha úgy hozza a sors, hogy
másként kell válaszolni a határőr hadnagy
első kérdésére.
Arról jött, vagy arra akart szökni?
Mintha nem tudták volna megítélni már
az első látásra is. Így csak tiltott határátlépés kísérletében találták bűnösnek.
Áthaladt a tisztáson, útját senki és semmi nem zavarta. Félúton megállt, megnyomkodta fájós derekát, mely – úgy látszik – ennyi éven át is megőrizte a határőr
hadnagy gumibotjának nyomát. Vagy a
cellában szerezte reumáját.
Az országútig ismét fák között haladt,
immár magabiztosan, ha lassan is. Az
országútra térve poroszkált még vagy
egy kilométert. Amikor meglátta a Rattersdorf határát jelző táblát, megállt és
hosszú percekre lehunyta szemét. Aztán
vetett egy pillantást a karórájára és megfordult, elindult visszafelé. Arra gondolt,
hogy Kőszegen korábban nyitnak a kocsmák, s hogy milyen jólesik majd egy bögre forralt bor.
Barátunk és szerzőtársunk, Bányai
Tamás újabb két pályázaton szerepelt
sikeresen: a Kereszténydemokrata Néppárt és a Barankovics István Alapítvány
Kuratóriuma által meghirdetetett irodalmi pályázaton a Mire minden jóra fordul
című regényével első helyezést ért el. A
kiírás szerint olyan szépirodalmi alkotásokat vártak, amelyek témájukban a
rendszerváltást közvetlenül megelőző
és az azóta eltelt időszak történéseit dolgozzák fel. Bányai Tamás regénye 132
pályamű közül bizonyult a legjobbnak.
A másik siker határon túli: a pozsonyi
Szőrös Kő és az Ab-Art Kiadó közösen
meghirdetett novellapályázatán a Senki
című novellájával harmadik helyen végzett az USA-ban, Winston-Salemben élő
Bányai Tamás.
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Szökőcs Béla fotókiállítása

Kézműves mesterek Mohácson 2008
Mohács, Polgármesteri Hivatal – február 1-től június 30-ig

Mindig is izgatott az agy és a kéz
együttes, kreatív tevékenysége, ahogy
egy élettelen tárgyból, egy fadarabból,
egy darab agyagból, egy tömbnyi kőből
vagy akár egy papírlapból vagy papírlapon létrehoz valamit…
A mai elgépiesedett, automatizálódó

József, Rosta Endre, Udvardi Krisztián,
Grebenár Andor
Fazekasok: Kovacsics Ferenc, ifj. Lakatos László, Reininger László, Ujváry-Menyhárt Gézáné

Antal Zoltán busószobra

bemutatva magukat az alkotókat, megörökítve a mára kivesző félben lévő
kézműves tevékenységüket, valamint
az általuk készített tárgyakat.
Grebenár Andor faesztergálás közben

Reininger László a korong mellett

Tiszteletből került ki a maszkfaragók
egykori tanítómesteréről – Kalkán Mátyásról – és a ma élő legidősebb maszkfaragóról, Kunovszki János bácsiról
egy-egy régebbi felvételem.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatalnak a lehetőséget, hogy ez a képanyag
nyilvánosságot kaphatott. Bízom benne, hogy a testvérvárosok mai polgára
is megismerkedhet általuk a nagyhírű
hagyományokat ápoló mohácsi alkotókkal.
SZÖKŐCS BÉLA

világunkban nem titkolt lelkesedéssel
vágtam bele a feladatba az emberközeli témája miatt: a Mohácson ma is
szép számban élő kézműves mesterek
közül több mint egy tucatnyi alkotó
mutatkozik be a busójárás alkalmából
a mozi kiállítótermében. A róluk szóló
katalógushoz kellett néhány felvételt
készítenem.
A néhány felvételből több született.
Ezek közül válogattam össze személyenként kettőt, egy-egy felvillanással

Ifj. Kunovszki János a busómaszk
hátoldalának faragása közben

Ujváry-Menyhárt Gézáné fekete kerámiája

Maszkfaragók: Antal Zoltán, Baráth
Gábor, Élő József, Gagyi Zoltán, Hafner Miklós, Kulutácz Mátyás, ifj. Kunovszki János, Prókai György, Reiter

Gagyi Zoltán busómaszkja
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Motesiky Árpád

A gesztei Csinyi Péter és Csinyi Márton
Rózsa Sándor szabadcsapatában – 4.

A fiúk egy kis szünetet tartottak, kézről kézre jártak a kulacsok,
Csecse Flórián lepte meg őket, felpattant ültéből, kalapját lengetve
keze a magasba lendült és magas, éles, iskolázott hangon rázendített kedvenc nótájára.
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga,
eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja.
Hej élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet,
csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret!
Menjünk azért seregesen, tartsuk meg hazánkat,
Vérrel-bérrel oltalmazzuk mi szent országunkat,
Hej élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet,
csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret!
Isten hozzád apám, anyám, én édes szerelmem,
húgom, bátyám, sógor, komám, avagy jertek velem.
Hej élet, be gyöngy élet, ennél szebb sem lehet,
csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret!

A végén feléledt a tanyavilág is, a Szinyei-tanya lányai és fiai körülvették a mulatozó „honvédeket”, sőt táncba is perdültek velük.
Csecse Flóriánnak is akadt párja a család nevelőnője személyében,
aki kitűnő táncosnak és társalkodónak bizonyult.
Csecse Flórián azonban képzett katona lévén, tudta, hogy a mulatást akkor kell abbahagyni, amikor az a legjobban megy és a csúcsára hágott. Takarodót rendelt el, a tanyasiaknak megköszönte a
közreműködést, maga is visszavonult. Ám Csinyi Péter látta, vagy
megleste, hogy vezérük kiosont szobájából és abba az irányba vette útját, amerre a nevelőnő távozott…
Másnap csípős hajnalra ébredtek és tisztálkodás, reggelizés után
megkezdődött a kiképzés. Első részben Csecse Flórián a szabadságharcról beszélt. Kossuth Lajos küldetéséről, a miniszterekről,
Bemről, a lengyel tábornokról, Klapka Györgyről tartott előadást.
Nem hagyta ki a márciusi ifjakat sem, különösen Petőfit emelte
ki, és elszavalta néhány versét, köztük a Nemzeti dalt. A fiúk átszellemülten hallgatták Flóriánt, aki nagyon jó „pedagógusnak” és
előadónak bizonyult…
Csecse Flórián miután úgy gondolta, hogy eleget beszélt, egy kis
szünet után rátért a harcászatra. Elsőnek a közelharc, a birkózás
tudományát javasolta megtanulni.
– Birkózni tudunk, minek azt tanulni – mondta Benő, egy csallóközi szőke, nyúlánk, de izmos fiú.
– Bemutathatod, hogy mit tudsz. Ki áll ki vele? – kérdezte Csecse Flórián.
– Megpróbálhatom – jelentkezett Péter, és kiállt a kör közepére
úgy, hogy a bal kezét hátratette és csak a jobb kezével fogadta az
ellenfele támadását.
Benő próbálta megközelíteni Pétert, de hasztalanul, mígnem
az egy rántással magához húzta, de a következő pillanatban már
a földön volt, és Péter rátérdelt a mellére. Így ment ez sorjában,
Péter legyőzhetetlen volt és csak a jobb karját használta. Aztán a
pozsonyi Szeplős állt ki vele, akiről kiderült, hogy Jóska a neve.
„Szeplős Jóska, nem rossz név” – gondolta Péter, és továbbra is a
jobbkezes „bajnok” szerepében tündökölt.
Ám, ez a „szeplős” oly váratlanul került Péter mögé és ragadta meg a hátra tett balkarját, hogy mire felocsúdott volna, Szeplős
hátra rántotta és gáncsot vetett neki, mire bizony a zoboralji hős a
fenekére tottyant…

– Ez nem szabályos, gyere újra, kitekerem a nyakadat! – ordította dühösen.
A pozsonyi, azaz Szeplős Jóska nem ijedt meg ellenfelétől és újra
szembehelyezkedett vele.
– Ajánlom, hogy a másik kezedet is használd, mert szükséged
lesz rá, amikor földet érsz! – mondta higgadtan, de bizony provokálóan.
Csecse Flórián azonnal közbelépett és széttárt karokkal állt a
fiúk közé:
– Nono, fiúk, lassabban a testtel! Ez már nem tanulás, hanem verekedés. Szeplős, ne provokáld Csinyit! Értetted?
– Nem provokálom, csak tanítani akarom Flórián bácsi…
– Mondta, ne ingereld! Te pedig Péter jól figyelj! Az igaz lehet,
hogy a verebélyi, vagy ahai szőlőhegyről hazavittél száz liter bort,
de ez a Szeplős Jóska egy hatalmas mutatványos család, a Czajánusz-família sarja. Te biztosan erősebb vagy nála, de Joe Czajánusz
birkózó és bokszoló bajnok. Vele kikezdeni alaposabb felkészülés
nélkül nem ajánlatos. Nincsen esélyed… Ez a dolog egyik része,
a másik viszont az, hogy piszokul gazdag emberek a Czajánuszok:
palotáik vannak Bécsben, fél utcasor az övék Pozsonyban, a hajó,
amelyik értünk jön Pozsonyból, és visz Bajáig, az is az övéké, különben Szegedig elkopna a lábunk, azaz lovaink patkója. Ajánlom,
hogy tanulj tőle… Megértettél?
– Igen, de ha olyan gazdagok, mint ahogyan mondja, akkor mit
keres közöttünk?
– Neked sem kéne itt lenned, hanem szüretelned a Zoboralján,
vagy a kukoricát betakarítani. De itt vagy, a hazáért vagy itt! Szeplős
Jóska anyja magyar, nemesi család sarja, őt is a haza iránti szeretet
hozta ide közénk. Lehetne úri tiszt, lakhatna fényes szállodákban,
vagy tábori sátorokban, de nem kell az neki. Ezt az életet választotta… Jóska, sajnálom, hogy elárultalak, de ezt el kellett mondanom.
Ezt kívánja a békesség. Most pedig folytassuk a munkát, rajta! Ti
pedig fogjatok kezet azonnal! – intézkedett Csecse Flórián, és tovább folytatódott a kiképzés a közelharc fortélyairól, amikor már
semmilyen eszköz nem áll a szabadcsapat harcosának rendelkezésére, sem fegyverei, sem a karikás vagy a fokos, és a furkósbot…
A tanya tulajdonosa, Szinyei József vendéglátó, jószívűségének
köszönhetően a szabadságharcosok kaptak ellátást is. A konyhán
Kiss Mihályné, Vali néni irányításával csinos lányok serénykedtek, de a fiúk is igyekeztek hasznossá tenni magukat a tanyán. Például kitakarították az istállókat, disznóólakat, megrakták a trágyát
kihordó szekereket, egyszóval ott voltak mindenütt, ahol szükség
volt rájuk. Itt a Csinyi testvérek vették át az irányítást, mert a csapat többi tagja ugyan paraszt vagy gazda fiú volt, de egészen más
munkát végeztek, nem úgy, mint ahogy egy tanyasi nagygazdaságban zajlik az élet. Node a harcászati kiképzést sem hanyagolták el.
Este pedig összegyűltek, danolásztak, mindannak ellenére jó volt a
hangulat, hogy a borocska már nagyon fogyóban volt…
Egyedül a lovas kiképzés okozott gondot, mivel kevés volt a ló,
ígyhát felváltva végezték a gyakorlatokat. Csinyi Péter egy picit
morogva adta oda a lovát és nem felejtette el megjegyezni:
– Nehogy megüsd a lovamat, vagy komiszul bánj vele, mert kitekerem a nyakadat!
– Az asszonyodra is így fogsz vigyázni, akkor nagyon jó ember
leszel! – rikkantotta Csecse Flórián, aki meghallotta Peti zsörtölődését. Ezen aztán nagyot nevettek a körülöttük állók, ám nem gúnyosan és sértően a ló gazdájára való tekintettel…
(folytatjuk)
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Humorzsák

Rónaky Edit

Interneten kapott névviccek

A sokoldalú, kiváló miskolci költő:
Fecske Csaba Fricskamaxi – mosolypróba – című, a Bíbor Kiadónál most
megjelent könyvéből idézünk:

Szigetvári-Szattinger Krisztián
2/3 oldala
Szigetvári János szellemében
– Hogy hívják az indián detektívet?
– Puha toll.

– Hogy hívják a görög szakácsot?
– Szarakoszt.

– Hogy hívják a kopasz japánt?
– Hayasima.

– Mi a neve az ukrán horgásznak?
– Nedumaj Pontijenko.

– Hogy hívják a japán agglegényt?
– Maradoka Magamura.

– Mi a neve az arab basszusgitárosnak?
– Basszer Arafat.

– Hogy hívják az instant baglyot?
– Neskuvik.

– Mi a neve a kongói fényképésznek?
– Tekincsa Vakumba.

– Hogy hívják az elszegényedett nőgyógyászt?
– Méhenkórász.

– Mi a neve az ördögi sofőrnek?
– Démon Hill.

– Hogy hívják a hullajó bulit?
– Kopor Show.

– Mi a neve a messziről jött hajléktalannak?
– Távcsöves.

– Hogy hívják a lassú postást?
– Levéltetű.

– Mi a neve az afrikai buszvezetőnek?
– Bus man.

– Hogy hívják a népi fertőtlenítőszert?
– Folklór.

– Mi a neve az álarcos rókakölyöknek?
– Zorróka.

– Hogy hívják a kecske és kacsa közös
– Mi a neve a rühes macskának?
utódait
– Whis-cat.
– MekDonald’s.
S végezetül:
– Mi a nevük Einstein gyermekeinek?
– Zweistein… Dreistein…
A CONCERTO Kft. bemutatja:
RAGE + Edenbridge koncert
Időpont: 2008. április 13., 19:00 óra
Helyszín: Budapest, Wigwam Klub
További jegyinformáció: www.concerto.hu
A CONCERTO Kft. bemutatja:
KAMELOT + Firewind koncert
Időpont: 2008. április 20., 19:00 óra
Helyszín: Budapest, Wigwam Klub
További jegyinformáció: www.concerto.hu
A HAMMER CONCERTS bemutatja:
PAGANFEST
Ensiferum, Moonsorrow, Eluveite, Korpiklaani,
Dalriada
Időpont: 2008. április 14.
Helyszín: Budapest, PECSA
További jegyinformácó: www.hammerworld.hu,
www.shop.metalindex.hu

Humor

Kétsörösök
Ballada

Elveszett a Jancsi kulcsa,
szűz maradt hát kancsi Julcsa.
Vonzalom
A fiúkra hat a Mari,
pedig nem egy Mata Hari.
Lórúgás
Meghótt, nem is sejtette,
hogy a kesej tette!
Remény
Ó, remélem kedvesem,
hogy már nincs egy tetve sem!
Teszt
A szép szőke Eszteren
Vonzerőm letesztelem.
Sírfelirat
Biz’ a Hypó erős vegyszer,
jól meghúztam, de csak egyszer.
Egyetértés
Disztingválunk:
válunk.
Diplomáciai affér
Nagylaknál a nagykövet
átdobott egy nagy követ.
Fecske Csaba József Attila-díjas. Az
idei március 15-i kitüntetettek között
ott volt Fecske Csaba – a Hetedhéthatár
szerzői szeretettel gratulálnak a József
Attila-díjhoz.
A Fricskamaxi című
kötet megvásárolható
Pécsett, a Rókus utcai Széchenyi István
könyvesboltban, továbbá megrendelhető
a miskolci Bíbor Kiadótól
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Logika- és memóriafejlesztés
Állati Amerika

Az Amerikában őshonos és tengerben élő állatok nevének
vastagon szedett szavait kell megkeresni a betűhalmazban a
lehetséges nyolc irányban! Ezeket kihúzva, a megmaradt betűket folyamatosan összeolvasva újabb két állat nevét kapjuk.
ALASZKAI VADJUH
AMERIKAI BÖLÉNY
AMERIKAI NYÉRC
AMERIKAI KROKODIL
BARNA MEDVE
ÉSZAKI PUMA
BARIBÁL
KANADAI LÚD
KARIBU SZARVAS
LAZAC
ÖRVÖS LEMMING
PÉZSMA POCOK
PRÉRIKUTYA
ROZMÁR
SZKUNK
SZÜRKE PELIKÁN
TENGERI TEHÉN
TENGERI VIDRA
VAPITI
VILLÁSSZARVÚ ANTILOP
VÖRÖS FLAMINGÓ

Számpiramis

A piramis üres köveibe a megfelelő számokat úgy kell beírni, hogy bármelyik két vízszintesen egymás mellett álló szám
összege a felettük lévő közös szomszédos mezőbe kerüljön!

Játékos szóépítés
Építs romból várat! Vagyis: rom – rám – vám – vár. Azaz
egyszerre egy betűt megváltoztatva, értelmes szavakon át jutottunk a várhoz. Ennek a mintájára próbáljunk a vízből bort,
a vízből tüzet, a fejből lábat csinálni!

Oda-vissza
A következő szavakat kell elhelyezni az ábrában úgy, hogy
minden szó a nyíltól indul, ami mutatja a beírás rendjét. Segítségül megadtuk a H betűt. Mi a sorrend? A szavak:
CSAPAT – CSODÁS – HÓDOLÓ – KANCSÓ – PAPLAN

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
Rick Stein: Francia Odüsszeia
Több mint 100 új recept, melyeket francia ízek ihlettek
220x280 mm, 216 oldal, ára: 5999 Ft
A James Murphy gyönyörű ételfotóival és Craig Easton tájképfelvételeivel gazdagon illusztrált
könyv, Rick Stein Francia
Odüsszeiája emlék egy
szokatlan és idillikus utazásról a vidéki Franciaországban, emellett pedig klasszikus és különleges receptek izgalmas gyűjteménye.
Bolygónk élővilága
Minden, ami él és mozog!
Szerkesztette: Tóth-Gulyás Zsófia
205x245 mm, 512 oldal, ára: 6999 Ft
A lebilincselő könyv
512 oldalán a földi élet
összes formája megelevenedik: fény derül többek között az őslények, a
növények, a dinoszauruszok, a kétéltűek, a pókok,
a rákok, a rovarok, a puhatestűek, a madarak,
az emlősök, az emberi test titkára.
*

*

*

A kiadó weboldala www.alexandra.hu
címen található.

A Geographia Kiadó kötete
Olivier Pin-Fat – Mark Leong - Edward
Burtynsky – Sebastiao Salgado:
Kína közelről
290x250 mm, 272 oldal, ára: 7999 Ft
Évszázadnyi távolság választja el a Qindinasztia legutolsó
császárnőjének 1908ban bekövetkezett halálát a 2008-as pekingi olimpiai játékok
megnyitójától. E száz esztendő alatt sok
nagyszerű fotográfus fordult meg az egyre
változó Kínában, s készített sajátos látásmódú képriportokat. Kötetünkben a legjobbak legjobbjai közül válogattunk össze
193 képet. Ez az album azokhoz szól, akiket
érdekel Kína múltja, jelene és jövője.

2008. április

A38 Hajó, Budapest, 2008. február 18.

The Mission – Dead Guitars
Variola – Mátyás Attila Band
Elérkezett az a pillanat, amit sok dark rock rajongó
kétes érzelmekkel várt: hosszú koncert, mely egyben
a patinás múltú The Mission zenekar búcsúturnéja is
egyben.
Az esemény rangját emelte, hogy négy zenekar is
fellépett ezen az esten az A38 Hajón. A szimmetria jegyében két magyar és két külföldi gárda.
Az előzetes információk szerint a Budapestit megelőző fellépéseken teljesen más számsorrenddel állt ki a
főzenekar, így a szinte teltházas hajón Mátyás Attiláék
szűk félórás koncertje alatt is forrt már a levegő. Attila
múltjából felcsendült egy-egy F.O. System, ill. Agnus
Dei dal is. Érdekes volt szembesülni vele, mennyi Sex
Action hangulat és dallam van az énekében. A szegedi
Variola a gótikus metal oldaláról közelítette meg a sötét
A koncert plakátja
rockot, dallamaik azonban nem voltak annyira tüzesek
és fülbemászóak, mint az előttük játszóknak.
Harmadikként a német Dead Guitars szórakoztatta a nagyérdeműt. Ők Mission-ék személyes kedvencei, emiatt is kerültek be erre a turnéra. Ehhez képest a félórás program
édeskevésnek tűnt, én még szívesen hallgattam volna befelé forduló, mégis hangulatos
muzsikájukat. Leginkább énekesükre szegeződött a figyelem, aki remekül közvetítette
a dalokat. A The Cure hatását több helyen is említik velük kapcsolatban, ami nem is
csoda, hiszen lemezük producere is egy Cure-tag.
Tizenegy óra előtt kezdetét vette a The Mission utolsó magyarországi koncertje. A
Beyond the pale-lel kezdő zenekart azonnal szívébe fogadta a közönség, majd ettől
kezdve nem volt megállás, jöttek a jobbnál jobb Mission dalok. A zene vibrált és hullámzott, a lüktetést olykor egy-egy lassabb, zongorára épülő dal szakította csak meg
és tette változatosabbá. Igen meglepődtem, amikor egy óra elteltével távoztak, de ezután még nagyobb meglepetésre háromszor (!) visszajöttek. A tempók tekintetében ez
a fajta muzsika nem kínál szivárványszínű változatosságot, de megállapítható, hogy
a fekete is sokféleképpen ragyoghat. Összességében remek este volt, megmutatta a
dark zene sötét szépségét, és kedvet csinált a The Mission nagyszerű munkásságának
mélyrehatóbb megismeréséhez.
Szigetvári-Szattinger Krisztián

Szinetár Dóra: Várandósnapló (CD melléklettel)
169x205 mm. 192 oldal, ára 5999 Ft
A 31 éves népszerű színésznő, Szinetár Dóra második gyermekét várva írta ezt a könyvet (naplót). Hétről
hétre olyan témákat érint, amely nemcsak őt, de minden kismamát foglalkoztat. Kedvcsinálónak néhány sor
a könyv előszavából: „Ez alatt a 40 hét alatt történnek
velünk különleges, felejthetetlen és csodálatos dolgok,
és néha kellemetlenségek, melyekért persze busásan
kárpótol a végeredmény. Volt, hogy megrémültem valami miatt, vagy elbizonytalanodtam, de beszéltem róla,
utánanéztem, és megnyugtattam magam. Örülnék, ha
sikerülne olyan témákat érintenem a könyvben, ami az
olvasó kismamát is foglalkoztatja. Megtisztelő lenne,
ha segíthetnék abban, hogy ugyanolyan felhőtlen és
örömteli legyen számára a várandóság időszaka, mint
amilyen az enyém most.”
SZARVAS ISTVÁN
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» Rádióműsor «
MR6 – A RÉGIÓ RÁDIÓJA
A Magyar Rádió Pécsi Körzeti
és Nemzetiségi Stúdiója
Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon:
5.00

Hajnal-táj (MR1 – Kossuth Rádiótól)

HAJNALTÓL REGGELIG FM 101.7 MHz
Szerkesztők: Orbán Violetta, Fábián Mária, Gungl László, Kovács Miklós, Zsoldos László,
Nagy Gábor
6.00
Műsorkezdés, hírek röviden
6.10
Meteorológiai körkép
6.15
Dél-Dunántúli Krónika
6.23
Regionális lapszemle
6.30
Hírek, közlekedési információk
6.38
Sportösszefoglaló
6.45
A Dél-Dunántúl híreiből
6.52
A nap témája – riportban
7.00 – 8.00
Az előző óra menetrendje
8.00	Hírek
8.05 – 9.00
Magazinóra riportokkal
9.00 – 12.00
12.00
12.30
DÉLUTÁN
13.00
17.30
18.00
21.00-tól:
22.00-tól:

Itthon vagyunk!
Benne többek közt: Autó-motor 101.7, Jelige, Zöld jelzés, Fogadó, Zenejubilista, 4-es Retró, Magyar zenék órája, Blúz – női magazin
MR1 Déli Krónika
Nótaszó
FM 101.7 MHz
Dél-után – az MR6 zenés magazinműsora
Szerkesztők: Varga László, Nagy Gábor, Fábián Mária, Kis Tünde, Zsoldos
László, Kovács Miklós
MR1 Esti Krónika
Estidőben! – szórakoztató műsor telefonos játékokkal és oldies-slágerekkel,
nosztalgia-muzsikával
Nótaszó
Petőfi éjszaka

Hétvégi műsorrend magyar nyelven:
Szombat
8.00 – 12.00
12.00
12.20
13.00
14.00
17.30
18.00
22.00-tól:

Jó pihenést! – szórakoztató műsor, benne többek közt:
Ez történet a 7-en a 101.7-en: az elmúlt napok összefoglalója
Telefonos játékok
MR1 Déli Krónika
Nótaszó
Jelige – Apróhirdetések „nagy” története után kutakodik Orbán Violetta, Fábián Mária, Erdei Krisztián, Kovács Miklós és Zsoldos László
Édes Éter – telefonos kívánságműsor
Szerkesztő: Császár Andrea és Erdei Krisztián
Telefon: 72/518-318 SMS-vonal: 30/30-30-233
MR1 Esti Krónika
Készülj az estére! A zene java
Petőfi éjszaka

Vasárnap (hírek óránként)
8.00
„Kapocs” – ökumenikus magazin
9.00
Művészbejáró, Somogyi magazin, Tolnai magazin, Baranyai magazin (forgóban)
10.00
Régió-portré
11.00
Telefonos kívánságműsor 72/518-318
12.00
MR1 Déli Krónika
13.00
Régió portré ismétlés
14.00
Komolyzenei kaleidoszkóp, Lemezbörze
15.00
Ismétlőóra
16.00
„MÁS” – a Dél-Dunántúlon élő kisebbségek magyar nyelvű műsora
17.00
Heti zenejubilista – könnyűzenei évfordulókról Koszits Attilával
17.30
MR1 Esti Krónika
18.00
Pannon koncerttükör – a Pannon Filharmonikusok Pécs és a Régió Rádió közös műsora (A sorozat szerkesztője: Kovács Attila)
19.30
Opera-félóra – érdekességek az opera világából

Nemzetiségi műsoraink az MR4 országos adásban:
Horvát nyelven:
AM 873 KHz: 8.00 – 10.00
Német nyelven:
AM 873 KHz: 10.00 – 12.00
Szerb nyelven:
AM 873 KHz: 14.00 – 16.00
Az MR6 pécsi régió rádiójának elérhetőségei:
Telefon: 72/518-333
Fax: 72/518-320
E-mail: regioradio@radio.hu
Net: www.mr6.hu
Keresse az MR6 Régió Rádiót az iwiw-en is! www.iwiw.hu
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Március – Tavaszelő, Böjtmás hava
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Megjegyzés: Az újhold () előtt és közben hidegfronti hatás várható. A telihold () előtti
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napokban és közben melegfronti hatás várható.
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Június – Nyárelő, Szent Iván hava
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Havi
ételajánlat –
Október – Őszhó, Mindenszentek
hava
Csirke
erdészlány
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1Hozzávalók:
2 Egy kb.
3 1,5 kg-os
4 6 csirke,5 6
1 tojás, 10 dkg gomba, 8
9 újhagyma,
dkg8 rizs,
evőkanál 12
olaj, só, törött bors, 1 csomó
O 2 szál
10 3 11
petrezselyem-zöld.
15 6 16 O 17
18
19
evőkanál olajban megpirítjuk az apróra vágott
22Elkészítése:
6 23 6Két 24
L 25
26
hagymát, hozzáadjuk a megmosott rizst, a finomra vágott petrezseKéri Jánosné
30
O7
29
|
31
lyem-zöldet és sóval, törött borssal fűszerezve, vízzel felöntve puhára pároljuk. Közben egy másik edényben a harmadik kanál olajban
–megpirítjuk
Őszutó, Szent
András hava
a csirke apróra vágott máját, beletesszük a gombát, és megborsozva 5 percig
Sze A gombás
Cs májat
P összekeverjük
Szo
V
pároljuk.
a rizzsel, beleütjük a tojást és megtöltjük vele a
csirkét. A megtöltött csirkét hátára
1 fektetve
2 egy tepsibe helyezzük, kevés vizet öntünk alá,
és betesszük a sütőbe. 180 fokon 50-60 percig sütjük, közben néhányszor meglocsoljuk a
56
6~ 7O 8
9
saját levével. Mikor megsült, csak 10 perc pihentetés után vágjuk fel.
12 6 136z 14 O 15
16
KÉRI JÁNOSNÉ (Nagyvenyim)
19 
26 7

20 7

21 6

27|7 28 6

22
23 L
29 O 30

December – Télelő, Karácsony hava
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1 Április 11., péntek
1
26
36
4O 5~ 6
7
8 6 Pécs: Kortárs képzőművészeti
86
9 6 kiállítás
10 és vásár
11a Pécsi Műhelygalériában
12 z 13 (Várady
14 6Antal u. 5/a). Nyitva: kedd-péntek 12-17 óra, szombat: 9-12-ig.
15
15 6 16 O 17
18
19  20 6 21 7
Pécs: Országos Középiskolai Fotókiállítás a Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskolában (Malomvölgyi u. 1/b). A kiállítás április
22 6 (Lásd
22
23 8-9. oldal)
24 7 25
26
27 | 28 7
25-ig látogatható.
Mohács: Kiss29
Barbara
kiállítása
a Kossuth
Filmszínház kisgalériájában. A kiállítás április 20-ig tekinthető meg, hétfő kivételével.
29
6
30
31
O
Pécs: Petar Dabac és Mare Milin horvát fotóművészek kiállítása a Múzeumgalériában (Káptalan u. 4.). A kiállítás május 11-ig látogatható.

Április 14., hétfő
 4.Első
péntek
Izidor
~
negyed
| Újhold
O Köd
Megjegyzés:
(|)
előttegyésházasságból
közben –hidegfronti
hatás
Nagykanizsa: 19Az
óra újhold
– Bergman:
Jelenetek
színmű. Szereplők:
Détár Enikő, Rékasi Károly. Rendező: Balatoni Mónika. Hevesi
Sándor Művelődési
Központ.
szombat
5.Utolsó
negyed Vince
6 Csapadék 7 Hó
várható.
A telihold
(z) előtti
napokban és közben melegfronti
Április 15., kedd
z 6.Telihold
L Lehűlés
hatás
várható.
vasárnap
Vilmos,
Bíborka
Pécs: 18.30 – „Földtörténet” – dr. Boda Miklós kamarakiállítása a Mecseki Fotóklubban (Szt. István tér 17.)
Április
16., szerda
7. hétfő
Herman
Őseink még nem ismerték a modern meteorológiát,
az idők
kezdete
óta a Hold
változásaihoz
Kaposvár:
19 óra
– Zorán koncert.
Együd Árpád
Művelődési Központ.
8. kedd	Dénes
17., csütörtökA Hold hatást gyakorol ránk,
igazodtak
a gazdák vetéskor, aratáskor, a növényekÁprilis
gondozásánál.
Szekszárd: 14 óra – Gyermekszínház: Kesze kusza varázsló pálcája – zenés mesejáték, a pécsi Harmadik Színház előadása. Rendező:
9. szerda és az állatövön
Erhard, Dusán
emberekre,
belüli vándorlása befolyásolja
a növényeket is. Én is a Holdra
Moravetz Levente. Babits Mihály Művelődési Ház
hagyatkozva
készítem
már több, mint 3 évtizede a távprognózisomat.
Ettől 2-3 Fesztivál
nappalországos
eltérhet
a nemzetközi csapatokkal. Művelődési Ház.
Dombóvár: Országos Diákszínjátszó
döntője,
10. csütörtök
Zsolt
Április 18., péntek
valóság,
de
hozzávetőleg
számíthatunk
rá.
11. péntek
Leó, Szaniszló
Kaposvár: 18 óra – Terra Klub: A kelták – Miszi Péter ismeretterjesztő előadása. Együd Árpád Művelődési Központ.
Pécs: 20 óra – Fuego Virtuoso koncert. Cutty Sark Teaház (Káptalan u. 6.)
12. szombat
Gyula
Április 19., szombat
Kéri János
Készült:
2007. november
13. vasárnap
Ida25-én.
Szekszárd: 10 óra – Antal Imre (Gyimesfelsőlok) festőművész kiállításának megnyitója a Babits Mihály Művelődési Ház üvegtermében.
2421 Nagyvenyim,
Csaba u.Sebestyén
23. István székely mesemondó. A kiállítás május 6-ig
A kiállítást Mözsi Szabó István festőművész
nyitja meg, közreműködik:
14. hétfő
Tibor
tekinthető meg.
Pécs: 19 óra – Hauser Adrienne zongoraművész koncertje a Művészetek és Irodalom Házában
15. kedd
Anasztázia, Tas
Nagykanizsa: 19 óra – Rock Klub – a Morpheus Együttes (Kaposvár) koncertje a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Nagykanizsa: 19 óra – Táncra lábam – népzenei táncház sorozat. Fellép: Bojtár Népzenei Együttes. Medgyaszay Ház.
16. szerda
Csongor, Joakim
Szekszárd: 19.30 – Környei Miklós szerzői estje a Művészetek Házában
17. csütörtök
Rudolf, Kiara
Április 20., vasárnap
Pécs: 17 óra – Egy este Törőcsik Marival – közönségtalálkozó a Nemzet Színészével. Művészetek és Irodalom Háza.
18. péntek	Andrea, Ilma
Április 21., hétfő
19. szombat
Emma
Székesfehérvár: 17 óra – Pethes Mária: Barbizoni elégiák című verseskötetének bemutatója – Portréfilm Kovács József Hontalanról – Rajzok és Mandalák – Péli Tamás 1948-1994: Portrék – Szentandrássy István: Grafikák – Kunhegyesi Ferenc: Illusztrációk. (III. Béla
20. vasárnap	Tivadar, Odett
király tér 1., Barátság Filmklub)
21. hétfő
Konrád
Április 22., kedd
Kozármisleny: 18 óra – Kaland – Dr. Tóth Károly, a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium egykori irodalomtanára legújabb prózakötetével
22. kedd
Csilla, Noémi
mutatkozik be a Művész kávéházban (Művelődési Ház)
Dombóvár: 18 óra – Hair – színházi előadás. Művelődési Ház.
23. szerda
Béla
Pécs: 18.30 – „Padlás-söprés” – a Mecseki Fotóklub archívuma. A 60-as, 70-es évek képeinek, dokumentumainak tallózása. Mecseki
Fotóklub (Szt. István tér 17.)
24. csütörtök
György, Debóra
Április 24., csütörtök
25. péntek
Márk, Márkus
Kaposvár: 17 óra – Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének kiállításmegnyitója a Kaposfüredi Művelődési Házban.
Április 25., péntek
26. szombat	Ervin
Nagykanizsa: 18 óra – Rock Klub – Fellépők: Innocents, Perforált Vakbélgyulladás, Mélypont, Alarm. Hevesi Sándor Művelődési Köz27. vasárnap
Zita, Mariann
pont.
Április 26., szombat
28. hétfő
Valéria, Nimród
Nagykanizsa: Testvérvárosaink képzőművészete – kiállítás a Kendlimajori testvérvárosi művésztelepek anyagából a Város Napján. Megtekinthető május 17-ig. Hevesi Sándor Művelődési Központ.
29. kedd
Péter
Kozármisleny: 18 óra – „50 év néptánc Kozármislenyben” – helytörténeti kiállítás megnyitója (a Józsa Gergely Hagyományőrző Néptánc
30. szerda
Katalin, Kitti
Egyesület gyűjtése) – 19 óra – Hagyományőrző bál. Zene: Ritter Fúvószenekar (Művelődési Ház)
Pécs: 19 óra – Azt meséld el, Pista! Örkény István az életéről. Elmondja: Mácsai Pál. Művészetek és Irodalom Háza.

Április 27., vasárnap

Ez a Hetedhéthatár
233. száma

Nagykanizsa: 15 és 19 óra – „Revans” – a Lúdas Matyi története táncban elmesélve. Experidance produkció. Hevesi Sándor Művelődési Központ.

Április 29., kedd

Pécs: 18.30 – Kárpátalja – Erdély – Magyarország. Dr. Antos Árpád előadása. Mecseki Fotóklub. (Szt. István tér 17.)
Pécs: 19 óra – Simply English koncert. Művészetek és Irodalom Háza.

Április 30., szerda

Dombóvár: Városi szerenádbuli a Szállásréti tónál.

Május 6., kedd

Pécs: 18.30 – A fotográfia kalandja című film megtekintése, beszélgetés a filmről. Mecseki Fotóklub (Szt. István tér 17.)

Május 9., péntek

Szekszárd: XVIII. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál – május 9–12. – 14 óra – Claude Mercier (Bezons) festőművész kiállításának megnyitója a Liszt Ferenc Művészeti Iskolában. Megnyitja: Baky Péter festőművész. – 17 óra – „Tűzből fogant gondolatok” – Stekly Zsuzsa
tűzzománcműves kiállításának megnyitója a Wosinsky Közösségi Házban.

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

