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L. Csépányi Katalin

Káplár László
Jó Ember Díj 2008.
Pécsi Géza

A Káplár László újságíró emlékét ápoló alapítvány a névadó személye előtt tisztelegve
létrehozta a Jó Ember Díjat – melyet évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alapján.
A 2008. évi Káplár László Jó Ember Díjat Pécsi Géza kapta. A díj Judit Hagner, Németországban élő magyar származású szobrászművész alkotása.
A díjátadásra a pécsváradi várban működő szálloda lovagtermében került sor április 19-én, szombaton.
A rendezvényen Bálint Mária szavalt és énekelt, Borsós
István tárogatózott. Az ünnepség a Zengőn folytatódott,
a virágzó bánáti bazsarózsák társaságában – Káplár
László rokonai, barátai, tisztelői körében.
Pécsi Gézát tanári tevékenysége és szociális érzékenysége, évtizedeken át végzett karitatív munkája
alapján javasolták Káplár László Jó Ember Díjra volt
tanítványai – sok száz nevében. Élete tele volt küzdeDankházi Lajos kuratóriumi elnök lemmel, meg nem értéssel, elátadja a díjat nyomással, de soha nem adta
fel: küzdött tanítványaiért, valamint az elesettekért. Mindig megosztotta szellemi és anyagi javait azokkal, akik rászorultak.
A Jó Ember Díj eddigi kitüntetettjei:
2006 – Káplár László posztumusz
2006 – Dr. Rideg Lászlóné (Pécs, Szociális Háló Egyesület)
2007 – Varga Ilona (Budapest, Magyar Rádió)
2008 – Pécsi Géza (Pécs, Kulcs a muzsikához)
Pécsi Géza a díjjal
A rendezvény támogatói: a pécsváradi István király Hotel a helyszínnel, a villányi Szársomlyó Kft. borral, Fratanoló János süteménnyel.
(folytatás a 11. oldalon)

A kitüntetett a díj névadójának édesapjával,
Káplár Józseffel…

… és édesanyjával,
Marika nénivel
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Kocsis József

– Pá!
Anyám a fiatalabb, ha az ötvenkilenc
évéhez hozzáadom a meg nem élt harminckettőt, akkor is öt évvel elmarad
a századik éve felé tipegő Nammától.
Kortalan másuk – az élőé és a meghalté
is – bennünk él, mibennünk találkozgatnak: amikor Irénnel beszélgetünk, egy
kicsit olyan, mintha egymással ismerkednének.
– Nem bírtam ki nevetés nélkül –
mondja –, ha gyerekkoromban ismerőssel találkoztunk, és anyám arcára
ragasztott mosollyal köszöntötte: – Pá!
Mi az, hogy pá? A tenyeremmel szorítottam vissza a nevetésemet. Senki
nem tudta ebben megelőzni, mindig ő
mondta előbb. – Pá! Férfiaknak sosem
mondta, hogy pá, csak nők között volt
szokásos, egymás közti kellemkedés,

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

gyermekded és finomkodó, meg persze röhejes, de csak nekem, ők látható
komolysággal mondták, hogy pá. Így
képzelhették el a távolságtartó úrias�szonyok finomkodó érintkezését, és az
előkelő és légies találkozások elképzelt
mintái nyomán magukat ebbe a szerepbe behelyettesítették, és úrinők lettek,
és turbánnal a fejükön, kalapban, fejbiccentéssel mondták: – Pá! És mentek tovább, mert az is hozzátartozott,
hogy nem álltak meg beszélgetni, futó
találkozások személytelen köszönési
formája volt ez a pá, hűvös flegmaság
hullámzott a mélyén: „Pá, kis aranyom,
pá” – ahogy a korabeli dalból is kihűvöslött: egybevágó és összepréselődött
köszöntés és búcsúzás, könnyedség és
felszínesség volt ebben az avítt, naftalinszagot árasztó szókövületben, mintha
egy sosemvolt világ árnyalakjai bolyonganának idegenül az utcák sikátoraiban
egymásra csodálkozva: pá, és eltűnődve, egyre hosszabb szünetekkel: pá. Az
utolsó pá megállt valahol a levegőben,
beleolvadt az utcazajba, csőrébe kapta
egy arra villámló madár, elragadta, csak
a visszhangja rezgett még egy ideig a
dobhártyánkon.
– A felvett póz teremthet nevetséges
helyzeteket – mondom –, lehet, hogy
meséltem már, egy ilyenbe anyám a
négy Horváth-lány testvéri összejövetelén keveredett. A találkozónak a bánat
volt a toborzója, apjuk temetése után
ültek be a vasúti restibe vonatindulásig, és az itallapról itókát választottak
maguknak a beszélgetéshez. A sok köznapi likőrnév között végre egy előkelő
hangzású ital: „snapszot kérek” – bökött
rá anyám finomkodva, aztán döbbenten
látta: pálinkát tett elé a pincér, szólni
akart, de látta, testvérei könnyeznek a
nevetéstől, velük nevetett ő is fékevesztetten, még amikor otthon elmesélte,
akkor is csorgott a könny a szeméből,
hogy kellett neki a snapsz, miként járt
az átkozott előkelősködéssel, ki gon-

dolta, hogy az csak közönséges pálinka,
aztán „jaj, istenem, apám temetéséről
jövök és itt nevetgélek, megver ezért
az isten”, mondta könnyezve, sírva és
nevetve a rászakadt szomorúságban. A
látszat és a valóság ellentmondását mint
humorforrást jól ismerte, mégis adott a
látszatra. Ha együtt mentünk látogatóba
szomszédokhoz, ismerősökhöz, közeli munkatársaihoz, el nem mulasztotta
volna, hogy felhívja a figyelmünket a
helyes viselkedésre: kérni semmit sem
szabad, vizet sem, a kínálást visszautasítani neveletlenség, a többszöri kínálást nem szabad elfogadni, nem jóllakni
megyünk, ne gondolhassa senki, hogy
megjöttek az éhenkórászok. Nem tartozik másra a nyomorunk. A hajamat
lerágjátok, hallom messziről anyám
hangját. Konkrét éhezésre nem emlékszem, hogy valamikor is étlen-szomjan
maradtunk volna. Inkább csak a határán
éltünk, és annyira egyhuzamban, hogy
a részletek külön-külön felidézhetetlenek, az egész pedig a természetes létezés emlékeként él bennem.
– Én sokszor inkább éheztem volna
– mondja –, de muszáj volt megennem, amit anyám elém rakott. Ha péntek, akkor bab: bableves, babfőzelék,
este babsaláta. Már fentről éreztem az
ebéd szagát, megtelt babszaggal a zsákutca, beszorult a házak közé, mintha
mindenhol bab főne a tűzhelyeken. Lehet, hogy így is volt, de én az egészet
anyám számlájára írtam. Más napokon
meg úgy lehetett, hogy varrás közben,
harangszóra fölkapta a fejét: „jó ég,
mindjárt hazaérnek”, és kitalált gyorsan valami ehetetlent, tejlevest, sárgarépa főzeléket, smarnit, sóskát, ami a
keze ügyébe került hamarjában. A vasárnapi ebédekkel aztán kárpótolt minket, sütni jól tudott, a Gellai Terus féle
sós stangli receptje még a kézzel írott,
nemzedékekre öröklődő családi sza(folytatás a . oldalon)

Következő számunk június 6-án jelenik meg
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére
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Kocsis József

– Pá!
(folytatás a 3. oldalról)
kácskönyvbe is bekerült. A varrás volt
az élete, mert a miénk is azon múlott,
sötétig taposta hát az elnyűhetetlen Singer varrógép pedálját. Igazán jókat akkor ettem, amikor anyánk távollétében
öcsémmel apánk főztjére szorultunk:
zsírban tocsogó tepsis krumpli volt mindig, hagymával, szalonnával, tojással.
Ilyenkor annyit ettem, hogy búb nőtt a
szám szélén…
– Mi soványabb koszton éltünk –
mondom –, anyám néha a semmiből
varázsolt valamit, hogy jóllakhassunk.
Egyszer össze kellene állítani egy szakácskönyvet azokból az ételekből, amiket nekünk főzött gyerekkorunkban:
vékonyka füzet lenne, a hozzávalók listája fél oldalon elférne. Addig is egyet
felidézek, a lisztes stercet. Ez a stercnek végletekig lecsupaszított változata
volt: a burgonyából, lisztből hagymás
zsírral készülő ételnek zsírtalan, hagyma és burgonya nélküli rokona, liszt is
csak mutatóban lehetett benne a szója és más adalékanyagok mellett, amit
pirítás közben, folytonos kevergetéssel hozzácsepegtetett víz rántott össze
szemcsés-morzsalékos anyaggá. Íze a
csikótűzhely plattniján pirított, gyúrt
tésztacsíkoknak a fölhólyagosodó részeknél feketére sült foltjainak ízére
emlékeztetett. Só is került bele, persze,
hogy ízletesebb legyen. Még a tányért
is kinyaltuk utána… A háború előtt jól
éltünk, mindenünk megvolt. Amikor
vége lett, kifosztva találtuk a lakásunkat. Az üres falak között csak a nagy
ebédlőszőnyeget találtuk meg, de amikor ki akartuk teríteni, össze volt ragadva egészen, ragacsos emberi ürülékkel
volt tele. Az üres szekrények később a
szomszédból előkerültek, de ami moz-

dítható volt, mindenünk odaveszett.
„Csak azt a szép kis piros selyemsálamat sajnálom” – hajtogatta anyánk
végtelen szomorúsággal. Miért éppen
az a szép kis piros selyemsál hiányzott
annyira neki, később jókat nevettünk
ezen, ő maga is velünk nevetett.
– Anyámnak is volt ilyen emlékezetes
kiegészítője. Egyszer nagy kalapdobozzal állított haza. Tudtam, honnan van,

Kéri Katalin

Édesanyám
Anyám tündér-féle
Sötét haja lebben
Varázs-nárciszt nevel
Harmatcseppes kertben
Anyám mézes szavú
Habfelhős nyoszolya
Világot ölel át
Gyógyít a mosolya
Anyám őrzőm nékem
Örökkön a dajkám
Ringatja a szívem
Anyám
Édesanyám!

én is jártam ott, egyik osztálytársam
szüleinek volt kalaposüzlete, minden
kalapot fölpróbáltam a nagy állótükör
előtt, amikor ketten őrizetlenül oda beszabadultunk, és grimaszokat vágtam, a
különféle kalapoknak megfelelő ábrázatot próbálgattam, csak azt a kalapot nem
találtam, amelyiket az eredeti arcomhoz
illőnek vélhettem volna. Anyám nem
így volt vele, a kicsomagolt kalapot magabiztosan a fejére tette, és na, hogy tet-

szik, kérdezte a szeme. Belőlem bug�gyant ki először a nevetés, öcsém azonban éles, sipító hangjával elém vágott,
egyedül apánk maradt csendes, ő csak
a szemével tartott velünk. Drapp színű
volt a kalap, keskenyen felpöndörített
peremmel, sötétebb drapp, körbefutó
pántjából elképesztően hosszú toll tört a
magasba. Vadászkalap, visította öcsém,
ez már apánknak is sok volt, fácántoll,
mondta szakszerűen, de már nemcsak
a szeme nevetett. Anyánk szegény csak
nézett ránk, aztán levette a fejéről a kalapot, visszatette a dobozba. Sosem láttam a fején. Később a doboz is eltűnt a
szekrény tetejéről.
Anyáink elő-előjönnek a beszélgetéseinkben, mindig velünk vannak, mostanra jóismerősök, mintha mindig is
ismerték volna egymást, akár barátnők
is lehetnének, akik mindent tudnak a
másikról, hiszen ugyanaz a kor hagyta
a lenyomatát mindkettőjükön; az az öt
év korkülönbség mostanra semmivé jelentéktelenedett, mintha megállt volna
az idő, mondhatnák, és egymáshoz fordulva fiatalasszonyosan ételreceptekről
beszélgetnének, tejlevesről, lisztesstercről, ilyesfélékről, és felpróbálnák egymás ruháit, a kiegészítőket legelőbb,
anyám a tükör előtt illegetné magát
Namma drapp vadászkalapjában, azt
nézné, hogy rezeg az a hosszú fácántoll, a végét alig látni, olyan valószínűtlen magasságban csiklándozza vele
a rezzenéstelen időt, és nehezen gyűrné
vissza a nevethetnékjét, Namma pedig
azt a gyönyörűséges kis piros selyemsálat tekerintené magára, ami akkor
még szerencsére megvolna, és nagyon
jól állna neki, és egymással szembefordulva, előkelő fejbiccentéssel egyszerre
mondanák: – Pá!

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 – 5.

Tündérkémények, kézművesek, sziklabarlangok
Kappadókia jellegzetes természeti képződményei a tündérkéményeknek nevezett
sziklatornyok. Az oszlop formájú alakzatok a laza szerkezetű felszín lepusztulásával jöttek létre. Minden tündérkémény
felső részén egy nagyobb szilárdságú,
szélnek-víznek-fagynak jobban ellenálló
kőtömb található, ez akadályozza meg az
alatta levő laza szerkezetű vulkáni tufa lepusztulását – az Alpokban látható földpiramisokhoz hasonló módon. A kőtornyok
mellett különféle alakzatok is kialakulhatnak, többek között például a kedvelt fotótémának számító teve alakú szikla.

a hegy belsejében folytassuk
utunkat. Kisebb-nagyobb termeken, kacskaringós, koromsötét folyosókon haladunk,
mígnem megérkezünk a hegyen át a szomszédos völgybe, ahol ismét fantasztikus
látvány tárul elénk.
Az országrész a természeti képződmények, föld alatti
labirintusrendszerek mellett
kézműves hagyományairól is
nevezetes. A területen fellelhető terrakotta agyag, és sokféle ásvány szép használati
tárgyak, edények, vázák, valamint színes
csempék alapanyaga. Sajnos egyre több a
turistáknak szánt „tömegáru”, a termelés
nagyüzemi módszerekkel történik, egyre
nehezebb fellelni az igazi tradicionális ér-

Uchisar, esti panoráma az „erődítményből”

tő sziklatorony körül terül el. Ahogy már
hozzászokhattunk, természetesen az itteni
sziklacsúcsot is keresztül-kasul lyuggatták
az évszázadok alatt, a településről ezen a
föld alatti üregrendszeren át juthatunk a
„fellegvárba”, ahonnét remek panoráma
tárul elénk. A város utcái hamisítatlan keleti hangulatot árasztanak, a kereskedőknél kézműves alkotásokra alkudozhatunk,

Tündérkémények

A tündérkémények megtekintése után
a Zelve-völgy irányába haladunk tovább,
ahol egy nem mindennapi túrán veszünk
részt. A völgy három részre tagolódik,
melyeket egymástól ujjszerűen benyúló
magaslatok választanak el egymástól. A
mai felszín a már megismert laza vulkáni
kőzeten jött létre, az erózió következtében.
A völgyekben és a sziklák belsejében lakóüregek, templomok láthatók, melyeket
hihetetlen méretű folyosóhálózat köt ös�sze. A túrát a völgyben kezdjük, egyelőre
„kívülről” szemlélve a sárgás, szürkés, pirosas színű hegyoldalakat és az üregeket.
Majd betérünk az egyik sziklaüregbe, hogy

Életkép a Zelve-völgy bejáratánál

tékeket. A kerámiatárgyak mellett a keleti
csecsebecsék, ékszerek, kincsesdobozkák
között kutakodva figyelemre méltó mesterműveket találhatunk.
Kappadókiai utazásunk mintegy megkoronázásaként, az országrész jelképévé
vált településre látogatunk. A korábban már
felkeresett Göreme szomszédságában elhelyezkedő Uchisar erődítményre emlékeze-

Tavaszi túra a Zelve-völgyben, virágzó fák között

Kincsesdobozkák

a szabadtéri teázók egyikében kipróbálhatjuk a vízipipázást, almateát kortyolgathatunk, és előfordulhat az is, hogy pár
méterre tőlünk egy helyi muzsikus játszik
pengetős hangszerén, csak nekünk.
(A szerző felvételei)

Uchisar
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Kadosa Beatrix

Babits-év 2008
A költészet napján, 2008. április 11.
napján Szekszárdon, a Művészetek Házában Babits Mihály születésének 125.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat indult útjára. Az irodalmi
kávéház hangulatát idéző megemlékezés,
mely a program szerint a Babits esték I.
keretében zajlott, Édes az otthon címmel
a költő és a szülőváros kapcsolatát helyezte középpontba.

Kávéházi hangulat

Gacsályi József költő a költészetnek a
magyar nemzettudat ápolásában betöltött
szerepét emelte ki a jeles napra utaló köszöntőjében. Heilmann József tanár irodalomtörténeti előadásában Babits Mihály kötődésének biográfiai, családi és
életrajzi momentumait elemezte, melyek
felvillannak költői képeiben, a szőlő és
bor motívum megjelenésében, a Halál fiai
című regényének szekszárdi polgárokat és
rokonait idéző alakjaiban. Babits számára
a város élményforrás és ihlető. Szekszárd
szűk értelmiségi, polgáriasult rétege viszont Babits modern intellektuális líráját
idegennek érezte, hiába próbálta oldani ezt
a hazalátogató néhány felolvasóesten. A II.
világháború után kialakult történelmi helyzet nem kedvezett a humanista, katolikus
erkölcsiség kifejezésének, csak az 1970-es
évektől érzékelhető változás Szekszárdon
a költő emlékének ápolásában: megnyílik
az Emlékház, helyi irodalomtörténészek

Németh Judit és Tóbiás Györgyi,
hátul a Komjáthy duó

munkáikban elemzik és méltatják a költői életutat és az
alkotásokat (Heilmann József
kiemelte Csányi László levéltári kiadványát). 1983-ban, a
költő születésének 100. évfordulóján a város már büszkén
méltatja, ünnepli, és magáénak érzi szülöttjét.
Az est Kis Pál István szavalatával folytatódott, aki
„Babitsos szép tűnődések”
című versével tisztelgett a
Farkas Pál köztéri szobra Babits Mihályról a szülőház,
költő emléke előtt. A zenés
ma Emlékház udvarán
irodalmi percekben a Kom(A fotó a www.szoborlap.hu web-oldalról származik)
játhy duó dalai között NéNovember 29–30.: Országos Babits
meth Judit és Tóbiás Györgyi meleg átVersmondó Verseny (Az elődöntők Eszéléssel tolmácsolta a közönségnek Babits
tergomban és Pécsett zajlanak, a döntő
néhány versét és prózai írását.
Szekszárdon.)
A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, a
Esztergomban, ahol az előhegyi BaWosinsky Mór Megyei Múzeum, az Illyés
bits ház az európai szellem, a latin-olasz
Gyula Megyei Könyvtár, a Babits Mihály
művészetek és a magyar keresztény haMűvelődési Ház és Művészetek Háza,
gyomány őrhelye, a fentiekkel párhuzavalamint a Tolna Megyei Egyed Antal
mosan ugyancsak Babits emlékműsorok
Honismereti Egyesület és a Szekszárd
zajlanak, s a két rendezvénysorozatot a
Borvidék Kht. is tevékeny részt vállal a
Babits Hajó fűzi majd össze, a két várost,
rendezvénysorozat programjában, melyet
és Babits személyét is sorsszerűen összeFusz György, a PTE Illyés Gyula Főiskokötő Dunán keresztül.
lai Kar főigazgatója a műsor szüneteiben
A novemberi programok a Nyugat című
ismertetett az egy pohár szekszárdi borral
folyóirat
megalapításának 100. évfordumegvendégelt jelenlévőkkel:
lója kapcsán tartandó országos megemMájus 22–24.: Költők és Korok – Nemlékezésekhez illeszkednek majd.
zetközi Babits Konferencia
A mai magyar irodalom jeles művelői egy
Május 28–29.: Minden Szekszárdiak
antológia
keretében készülnek megjeleníteTalálkozója Budapesten, a Petőfi Irodalni a költő szellemi örökségét, ezzel tisztemi Múzeumban, Babits füzet bemutatása:
legve emléke előtt, továbbá egy korabeli 16
élettörténetek, vallomásos írások, képek
mm szélességű film digitalizálásával bővül
Június 21.: Babits Esték II. – irodalmi
az életműkutatás forrásainak köre.
est és koncert a Vármegyeháza udvarán
Szeptember 18–19.: Babits Hajó indul
Esztergomból és a Szüreti Napokra érkezik Szekszárdra – A hajón és a megálló
helyeken: irodalmi estek, életrajzi tablók
tekinthetők meg, a tablókból később vándorkiállítás készül
Szeptember 20.: V. Országos Festészeti
Triennálé Babits művészetének jegyében
November 22.: Babits Estély (Főiskolai
Kar Aula)
November 26.: Babits Mihály felújított
Az estet Orbán György (vers) és Koszülőházának átadása, Irodalmi est és
vács
Gábor (gitár, ének) borénekek bekoncert – Esztergom – Szekszárd közös
mutatásával zárta, melynek előadásában
Babits Emléknap
a közönség maga is jó kedéllyel dúdolNovember 26–28.: Babits versmondó
gatva közreműködött.
verseny és rajzpályázat az 50 éves Babits
Mihály Általános Iskolában
(A szerző felvételei)
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Regényi Ildikó

Cila
– Bizony! Engem sose csókolt meg az
anyám!
Riadtan kapom fel a fejem, ijedten nézek
a tükörbe. Keze villámgyorsan jár, az ez évi
szalagavatóra készíti frizurámat. Húsz éve
múlt, hogy barátok is vagyunk. Hűségesen
kitartok mellette, ő pedig sosem várakoztat
meg. Mindig elkészülök időre.
– Tessék? Mit mondtál?
– Engem sosem csókolt meg az anyám!
Nem bocsátotta meg nekem, hogy nem
olyan voltam, mint Ő… Kis nővéremet nem
ismertem. Szőke, kékszemű „kisangyal”
volt, és kétéves sem, mikor tényleg angyalka lett… Járt, beszélt, nevetgélt, hízelgett…
és egyik napról a másikra vége volt…
– De te hogy tehetnél erről? Nem értem!
– Más voltam már kicsi koromban is.
Harsány, izgő-mozgó, barna baba, mászkálós, kiabálós… Aztán később sírós… mesélték… Nem emlékszem, talán már akkor
sem dajkálgatott. Azt már a saját fülemmel
hallottam, hogy nagynénéim szidták érte:
„Hogy bánsz azzal a kislánnyal? Miért
kiabálsz vele mindig?” – Ötéves lehettem,
felmásztam a szomszédék disznóóljának
a tetejére, mert fölötte egy cseresznyével
teli faág lógott. Ágaskodtam, aztán ugráltam, hogy elérjem. Egyszer csak egy nagy
reccsenés: beszakadt alattam a tető, beestem a coca mellé. Nem tudom, melyikünk
ijedt meg jobban… az éktelen sivalkodásra
négy-öt felnőtt összefutott. Mentettek az ólból, elképzeled, hogy néztem ki, és milyen
szagom volt? Anyám nem vert meg. Némán
meztelenre vetkőztetett, és a kerti csapnál
hideg vízben lecsutakolt. Aztán napokig
nem szólt hozzám. Először csak bocsánatért rimánkodva jártam a nyomában, aztán
sírva, aztán némán követtem mindenhová,
mint az árnyék… Hát, ha hiszed, ha nem:
kibírta!… – Na, mehetsz mosatni!
– Elképzelni se tudom! Igaz, nekem nincs
sajátom, de testvéreim vannak, én vagyok
a legidősebb… a kisebbek fiúk…
– Nálunk is így volt… két öcsém született,
de nem is tudom, láttam-e anyámat szívből
nevetni… Őket játékosan meg-megpaskolta, fogócskázott velük, kicsi korukban. Én
meg csak úgy… voltam. Nem mondom,
mindig főzött friss ebédet, a ruhám tiszta
volt, kicsit kopott, de rendes… Csakhogy
én az iskolában is nyüzsgős, serteperte kislány voltam… bizony visszabeszélős is…
De elég volt a tanító néninek egyszer panaszkodni rám, és jött a sok napos „nem
szólok hozzád…” Én úgy megjavultam, de
úgy, hogy ha kérdeztek is csak nehezen bírtam megszólalni. Nem voltam igazán jó tanuló, de ügyes, segítőkész kiskölök lettem,

szervezni, pénzt szedni, ilyenekkel lehetett
engem megbízni. Aztán szakiskolába mentem, fodrász lettem.
– Látod, az is lett a kenyered!
– Volt, mikor kisebb falat volt… Belezúgtam egy sportos, jó kedélyű srácba, szabályosan megkérte a kezemet. Az én anyám
motyogott valamit, a vállát húzogatta. Mikor megesküdtünk, közölte, hogy mehetünk
albérletbe, ő nem kerülget az én kedvemért
egy idegent. Szép és mozgékony kisfiamat
is kelletlenkedve fogadta, éppúgy nem „barátkozott vele”, mint velem. Aztán, mikor az
én „szép, sportos uram” egyszer csak inni
kezdett, aztán verekedni otthon is, nemcsak
a ringben, hiába akartam hazaköltözni a családi házba… „Te akartál férjhez menni!” – ez
volt a válasz. Maradt az albérlet, most már
egyedül, a kisiskolás gyerekkel…
– Emlékszem! Akkor már hozzád jártam,
csak a szalon másik végében dolgoztál!
Most mi van anyáddal? Hiszen a „kisfiad”
éppen a napokban diplomázott!
– Két hónapja halt meg! Kínlódva, nehezen, egy ápolási otthonban… agyér-elmeszesedése volt. Mindhárman fizettük, de én
jártam be hozzá rendszeresen. A kisebbik
öcsémet nem ismerte már meg: ”Küldd ki
ezt a férfit, amíg átöltöztetsz!” – mondta
legutóbb. Amikor utoljára nála voltam, az
ajtónak háttal feküdt, nem láthatott, a nővér
mosdatta éppen, és kedvesen megkérdezte
tőle: – Na, ki van itt, Julika néni? – Anikó… Anikó… soha életemben nem szólított így! És hát… én fogtam a kezét, mikor
örökre elaludt…
Nem néztünk egymásra, a tükörben sem.
Ki tud ilyenkor megszólalni?
*

*

*

Koratavasszal jártam Cilámnál újra. Pirospozsgás, jó kedvű, önmagához képest
is eleven volt.
– Örülök, hogy ilyen vidámnak látlak!
Eleged volt az utóbbi időben!
– Hát… most olyan jól vagyok! Tudod,
két hónapja meglátogattuk a rokonságot
Miskolc környékén. Unokatesómék élnek
ott, négy gyerekkel, és kis keresettel, többször munka nélkül maradó családfővel, az
én Feri unokaöcsémmel… Vittünk nekik
az Öreggel öt liter étolajat, lisztet, cukrot,
sütöttem két nagy tepsi rétest, Gyuri fiam
kicsi korából előkerített piros biciklijét is
beszuszakoltuk a csomagtartóba… a kissrácok nagyon boldogok voltak vele! Felváltva
tekertek az udvaron, össze-összevesztek,
hogy ki meddig ülhet a „lovacskán”…
– Vágjak a hajadból? Ráférne, kivékonyodott a vége!

– Rád bízom! Te tudod, te mentetted meg
akkor is, mikor pár éve marokszám hullott… Emlékszel?
– Ja! Ausztriából hozattuk a csodaszert, és
csináltuk a pakolásokat. De most aztán még
festeni is jól lehet! Jó, na szóval, délután átmentünk a két tántikámhoz, csórikáim, túl
a hetvenedik évükön, egy örökölt kis házban élnek ketten… Az Öreg segített a ház
környékét nagyjából összerendezni. Alkonyatkor bementünk a konyhájukba, kicsit
befűtöttek a sparherdba, krumplit sütöttünk
a platnin. Szépen világított a tűzhely ajtaján
a parázs, nem gyújtottunk villanyt, spórolni
kell! De jobb is volt így, mert a félhomályban egyszercsak megszólal Piroska: – Voltatok az idén a Balatonnál? – Átutazóban
csak – mondta az Öreg – tudod, tánti, mi
inkább a hegyeket szeretjük. – Jó nektek,
sokat utaztok! – mondta Ilonka. – Ja, én
meg még sohasem láttam a Balatont! – sóhajtotta Piroska. – Na, akkor határoztuk el,
hogy tavasszal elvisszük őket! Ne haragudj,
kicsit hangosabb leszek, kezdem szárítani
a hajadat!
Belenéztem a tükörbe. Révedező mosol�lyal teregette vizes tincseimet. Rázogatta,
balzsamozta, habot tett rá, begyakorlott
mozdulatokkal, egyenletes tempóban dolgozott.
– Aztán most hét végén voltunk Ilonkával és Piroskával Szabadi-Sóstón, tudod,
Siófok mellett. Nem igazán volt jó idő, a
vendéglátó egységek nagy része is zárva
még… Sétáltunk a parton. Piroska lassabban, csípőficammal született, azóta két protézis műtéten is túl van…
– „Nézd, Cila! Fújja a szél a vizet, kicsi
hullámok jönnek ki a partra! Figyeld! A felhő árnyéka ráterül a Balatonra! Odanézz!
Kiloccsant a kövek közé! Jé! Fehér hab van
a tetején! Na, süssön még kicsit a nap!”
– Ilonka némán lépkedett, csóválgatta a
fejét Piroskán, de ő is gyönyörködött. Villogott a sok dioptriás szemüvege, hol erre,
hol arra kapta a fejét. Jól elfáradtunk, mire
ebédelni mentünk. Mi is, nemcsak a két
kisöreg… A szél megerősödött, felhők kergetőztek, lassan az indulást terveztük. – De
búcsúzzunk el még a Balatontól! – kérte
Piroska. Tettünk még egy rövidebb sétát a
parton. Elmerülve beszélgettünk, egyszerre
erős szélroham kerekedett. Körülnéztünk,
hová lett Piroska… Mit gondolsz, hol volt?
A móló végén! Térdelt a betonon, és simogatta a vizet…
– Értem… ezért van most ilyen jó kedved!
– Hát… igen! Én már csak ilyen vagyok!
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Marosvásárhely, könyvnap – 1941

Medve-tó – 1942

Marosvásárhely – 1941

Oltárkő a Békás-szorosból – 1938

Marosvásárhely – 1942
A Kelemen-havasokban – 1944
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Szováta – 1939

Isten hozott! – 1938

Marosvásárhely, Főtér – 1940

Körtesi Károly képei
Nézem a fényképészmester kiállítási képeit és leragadok a mester önarcképénél,
amely 1934-ben készült. Intelligens, magabiztos, erőt sugárzó tekintetű fiatalember
a kor divatos fotós pózában mereng az akkor még nem sejthető jövőbe. Elegáns öltönye, a fehér ing nyakkendővel egy kiegyensúlyozott fiatalembert ábrázol huszonnégy
évesen, mestersége jegyeit csupán a vegyszerektől erősen barna körmei őrzik.
Erdély történetének egy évtizedébe sűríthetőek kiállítása anyagának képei (1934–
1944). Múltat idéző képek ezek a több mint hetven évvel ezelőtt készült fekete-fehér
fotók, egy öntudatos, büszke nép ünnepeinek és hétköznapjainak pillanatai. Az Erdély tájait bemutató felvételek és Marosvásárhely fotóin érzékelhető, hogy milyen
közel álltak mindezek a képeket készítő fényképészmesterhez. Külön tanulmányt
érdemelne az embereket ábrázoló fotók elemzése. Olyan eseményeket tudott megörökíteni, amelyek nemcsak önmaga számára, az ábrázolt emberek számára is fontosak voltak. Még az is érezhető képein, hogy nemcsak önmagának, hanem a képen
szereplőknek is örömet tudott okozni.
Sokszor mondják azt a fotósok, ha nem jó a felvételed, nem álltál megfelelően
közel a témához, vagy a képen ábrázolt személyekhez. Körtesi Károly mindig az
optimális távolságból készítette képeit. Ezt a „távolságot” mindig csak a legjobbak
képesek megtalálni.
A negyven év munkáját több ezer felvétel őrzi üveglemezeken, fényképeken,
filmeken, diákon, képeslapokon. A fényképészmester özvegye, Körtesi Károlyné
Kormány Erzsébet a felvételeket „féltő gondossággal óvta évtizedeken keresztül
Önarckép – 1934
– padláson, szekrények mélyén, garázsokban, dobozokban és bőröndökben – háború,
menekülés, államosítások, házkutatások elől rejtegetve. Hányatottságuk tükrözi az elmúlt évtizedek eseményeit,
a magyarság, szűkebben az erdélyi magyarság sorsát”.
Az erdélyi fényképészmester családja közreműködésével Meggyesi György pécsi fényképészmester restaurálta
és digitalizálta a hagyaték képeit. Ebből az anyagból készült fotókiállítást 2007. októberben Sümegen, novemberben Miskolcon, majd 2008. január-február hónapban Pécsen, a Civil Közösségek Házában a Mecseki Fotóklub
rendezésében láthatta az érdeklődő közönség.
Körtesi Károly 1907. március 21-én született Zilahon és 1979. szeptember 9-én halt meg Marosvásárhelyen. Tanulságos múltunk pillanataira emlékeztet bennünket Marosvásárhely fényképészmesterének kiállítása.
Tám László

10

hetedhéthatár

2008. május

Videcz Ferenc

Új versek
Névtelenül
Kérded, ki vagyok. Mit számít a név?
Betűcsőd; magasztalt vagy átkozott.
Szűk, vásott gúnya, pergő omladék.
Rád égették, billogként hordozod.
Ifjan üres, talmi magasba törtem,
Megletten lényeg-gyökerekig ástam,
Kincset leltem kiúttalan gödörben,
Osztoznék; nincs mentőkéz-nyújtó társam.
Ki értelmet nemz, űzik újabb vágyak;
Buzdít, korhol, segít, provokál, támad,
S egy nap önmaga elől menekül.
Vermemből kivergődöm újra s újra,
De visszaránt makacs rögeszmék súlya;
Domb nő rám, fejfátlan, névtelenül.

„Janus”-nak
Rónák töprengő poétája, te
Pitypangos, pillangószárny-lelkű dalnok,
Nem tudom, Sándor bátyánk hallja-e,
Mint siratsz fészekből lett emlék-halmot,
Mely egykor tán a lankadt pusztaságon
Fedelet, jó szót kínált vándorútján;
Zavart, bíbic-jajos kísértet-álom
Helyett tücsökzenés nyugalmat nyújtván.
Fej-fej mellett lépkedtek: múlt a mával;
Mesék kolompját új harang szavával
Hárs-ölelő rímetek egybefonja,
S a talpatok-szülte rovás-betűket,
Szétszórt strófás parazsát szépség-tűznek
Táltos-oltárán szítja Hold korongja.

Tóparton
Estharang-nyelven köszön az alkony,
Bogár-lámpások szállnak ég-parkon.
Ajtaja zárul nappali fénynek;
Résében éjfélt kiáltó gémek.
Jegenyelándzsa Holdsárkányt nyársal,
Fűzleány flörtöl hízelgő hárssal.
Sirályvitorlás gondolatszárnyak
Ladikbölcsőben aludni vágynak.

Buborékok
Emberiség: gázrezsón felejtett,
zajosan fortyogó teavíz,
kannányi lét, aroma
s szín nélküli buboréktömeg;
törekszik föl, föl, s a kavargó
felszínt elérve,
szétpukkad, léggé lesz,
rossz-szagú verejték,
penészvirág nászágya,
pocsolya, bárányfelhő…
Nyomában újabb sereg
tolja-taszítja a tülekedőket
a semmibe; közben
a H2O szintje
lejjebb-lejjebb araszol,
ragacsos zaggyá sekélyül.
Mindegy: eszkimó, hindu,
maori, talján; szennyes
salak repedt,
kiégett kanna alján.
Sokmilliárd kerengő földi
lesi: kézhez nőtt gomb az edényt
kihajítja vagy újratölti?

Börzsöny felől
Virágos abrosz, szerelmi
extázisban elhajított,
szemérmes fűszálakon
szétterülő tarka rokolya
a börzsönyi dombtetőről
kedves városom.
Élet-zajos, lüktető makett;
gördülő puzzle-darabkák
a járművek, vérárama sodródó,
siető vagy ráérős, soklábú
hangyatömeg, s a lopakodó
alkony is már magára ölti
csinos, alkalmi gyöngyfüzéreit.
Hízelgő macskaként hemperedik
Feri barátom látnok-ecsetje alá
vagy Zsuzsa tűzduett-lelket nyerő,
fényűző rézrekeszeibe
a Völgység örök-ifjan termékeny
ölében fogant, Isten-arcú táj.
Mint riói Megváltó Krisztus,
kitárulkozom föléd, feléd,
s bár domb rejti a Kálváriát,
a temetőket, bensőmben
tovább vésem az ősök
nem porladó kristály-hitét,
eleven lélegzetét.

Literatura Hungarica
„Az is bolond, aki poétává
lesz Magyarországon.”
(Csokonai)

Hibbant révület tarkóz: írd a verset!
Tintát, papírt, agyat zabál e munka.
Ki körön kívül kántál, kerge szerzet.
Agybetegként pórázt kötünk nyakunkba,
Farkunk csóváljuk, pitizünk vakogva
Kancsal ítésznek, simlisnek, kufárnak;
Al(fő)részükön is Euró a condra;
„Disznófejű Nagyurak” lefikáznak,
S egy nap kirúgják alólunk a sámlit.
Vitriol, aranyfüst betont nem lágyít,
Degesz széf serbli-fejükre ha öntöd.
Ész-nincstelenektől gúnymosoly jár csak.
Ne sértsen: elfordulnak, meg se látnak;
Örülj: nem kell nekik visszaköszönnöd!

Városringató
Alszik a város. Szállnak a házak
Ködtakarón, csak a lámpa vigyáz.
Felhő tereget hó-puha vásznat:
Csupa-pihe tánckara ünnepi nász.
Néma keréken gördül az álom,
Kába torony vár hajnali dalt,
Tűzszemű macska mereng meleg ágyról;
Zárva az ajtó, az utca kihalt.
Alszik a gyár is a város szélén;
Szusszanó polcain sok doboz-ágy.
Tétova ujja mutat fel: a kémény,
Nem leli szeleburdi füstje nyomát.
Könyvtár termei; pisla lidércfény;
Kavarog a légben a báli sereg,
Könyvlap kerevete várja a végén;
Ódon betűről a por lepereg.
Álomfészkeket ringat a szélben
Atlaszi cédrus a tér közepén.
Csalogat, kedvesem, álomi éden:
Nyújtsd a kezed, veled alszom el én.
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L. Csépányi Katalin

Káplár László Jó Ember Díj
2008. – Pécsi Géza
(folytatás a 2. oldalról)
Nagycsaládnak számító környezetben nőtt föl
az 1927-es születésű Pécsi Géza a pécsi Gyárvároson. A négy fiútestvér közül ő volt a legkisebb, a családból egyedül ő volt az, aki tanulhatott. Mindenkor elhivatottságának érezte, hogy
mint későbbi „nadrágos embernek” kötelessége
a hovatartozása szerint „magasabbra segíteni”
környezetét, és mindazokat, akik munkája, barátsága, ismeretsége révén közel kerültek hozzá.
Főiskolai tanulmányai után katedrára kerülve
mindvégig késztetést érzett a szegény, elesett,
segítségre szorulók gyámolítására. Meggyőződése és elkötelezettségeként vallotta, és tette,

Az unokái köszöntik a díjazottat
hogy a jó emberek nevelése a megalapozója az
eredményes tudásnak, az erőszak, a vandalizmus visszaszorításának.
Az élet csapásait (az igazságtalant is) úgy
tudta elfogadni, hogy azt környezete jobbítására
fordítva végezte az új munkát. Az ének nélküli
szakképzésbe kerülve észrevette a társadalom
és műveltség perifériájára szorított tömeget, és
ellenszélben dolgozva, nem ismert nehézséget,
nem félt az ismételt félreállítástól. Énekkart,
hangversenyeket szervezve, országos léptékű
érzelmi nevelést sürgetve tette a dolgát.
Mindenhol, mindenkor kész volt segíteni.
Nem látványosan, hanem szívből, megosztva
a keveset is a nehéz sorban lévőkkel. Tanári
munkája mellett csatlakozott Pécsett Werner
Edit szociálisgondozó társaságához. Hetente
kétszer fölkereste az őrá osztott 10-12 elhagyatott, magatehetetlen idős embert, vitte a tiszta
ruhát, hozta a szennyest, beszélgetett, bevitte
a tüzelőt, továbbá albérletbe gyűjtötte az el-

fekvő rászorulókat. A hetvenes években
fölmérte, hogy Pécsett több mint ezer (!)
elhagyott öreg él szociális otthonon kívül
rekedve. Cserháti püspök úrtól megkapta az
elhagyott bogádi Plébániát, és ott gondozóotthont kívánt létrehozni. Már megkezdődtek az ingyenes földmunkák, az ugyancsak
díjmentes orvos, ápoló személyzet gyülekezett, mikor „egyházi szervezkedésnek”
kikiáltva, azonnali hatállyal elbocsátották
tanári állásából… Ezt a fordulatot infarktus,
rendőrségi megfigyelés, rokkant nyugdíjba
küldés követte.
A több évtizedes elnyomása alatt nem
tört meg, és rokkantosítását követően sem!
A Zengőn felcsendült a dal – az alkalmi kar vezetője:
Tovább harcolt a művészeti nevelésből kiPécsi Géza
zártakért. Egyetemi kutatással igazolta fonének-zene tanítást. Fél évszázados kemény
tosságát. Tankönyvet írt, hangzóanyagot
harcának eredményeként egészen az Országkészített – rokkant nyugdíjas évei alatt is igen
gyűlés Oktatási Bizottságáig ért el kérelme,
aktívan dolgozott.
követelése, igazolása: az érzelmi nevelés eszA Kulcs a muzsikához rendhagyó szerkezeköze, a művészetek bevonása nem lehet csak a
tű hangzóanyaga, 15 db hanglemez 1988-89-ig
gimnáziumi tanulóké. A szakközép-szakiskolai
folyamatosan jelent meg. A hozzá tartozó első
tanulók esélyegyenlősége megkívánja, köteleszínes tankönyv: Kulcs a muzsikához művészeti
zi az oktatásirányítókat, hogy az érzelmi nevezeneelméleti és magyar népzenei alapismerelés elengedhetetlenül legyen jelen itt is! Talán
tek 1989-ben jelent meg. Mindkét taneszközt
legnagyobb eredménye életmunkájának, hogy
2001-től órarend keretében minden szakközépés szakiskolában helyet kapott az ének zene, az
érzelmi nevelés eszköze.

A várbeli rendezvényt követte a terülj, terülj
asztalkám a hegyen, a bánáti bazsarózsák
szomszédságában – Králik Kati vezényletével

1990-ben tankönyvvé nyilvánították, és az első
komplex ismereteket közlő tankönyvként igen
népszerű lett. Szinte minden iskolatípusban
használják. Folyamatosan bővül a tankönyvcsalád. CD-n is kapható. – Általános, közép- és
felsőfokú oktatásban egyaránt használják.
Alapítványt létesített (1990 Kulcs a muzsikához alapítvány), hogy hivatalosan is részt
vegyen határainkon kívül rekedt „testvéreink”
segítésében. Kárpátalján, Erdélyben: anyagi és eszmei segítségnyújtás révén ismert
– legyen az élelem, ruházat, tankönyv,
egyéb könyv, hangzóanyag. Svájci segítséget szervezve községek vízvezeték kiépítésében működött közre. Magyarországon erdélyi és kárpátaljai tanárok részére
szervezett továbbképzést segítette pénzzel,
tankönyvekkel. Támogatta a csángó magyar iskolák létesítését. Belon Gellért püspök úrral közösen Bécsben magyar nyelvű
Bibliát nyomattak Erdély részére. Erdély
és Kárpátalja mellett Újvidék iskoláiban
is megtalálhatók küldeményei.
Itthon nem nyugodott bele, hogy a szakPécsi Géza mellett jobbról a felesége, Panni néni közép- és szakiskolákból „kitiltották” az

Borsós István és Bálint Mária a hegyen is műsort adott, az énekbe mindenki bekapcsolódott
Hálás tanítványai még ma is megkeresik, a
több tízezer végzett tanuló némelyikével ös�szefutva, igazi öröm a találkozás. 80. születésnapjának megünneplését régi tanítványai
szervezték.
Családja is példát lát benne, felesége, gyermekei mindig is támogatták és támogatják, és
követik. Mindkét gyermekének (Géza és Rita)
4-4 gyermeke van. A szociális beállítottság, magatartás itt is „öröklött” és folytatódik.
A Káplár Alapítvány kuratóriuma mindezek
alapján méltónak tartja a 2008. évi Káplár László Jó Ember Díjra, és szeretettel köszönti a 81
éves, ma is aktívan dolgozó Pécsi Gézát.
* * *
A kuratórium elnöke Dankházi Lajos (Budapest), tagjai: Králik Ivánné (Siklós), L. Csépányi Katalin (Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen)
– az elmúlt évben elhalálozott kuratóriumi tag,
Kurucz Gyula helyére Borsós István (Pécs) került 2008-ban.
(Balogh Imre és Bandi Szabolcs felvételei)
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 86.
Ötödik utazás (11. rész)

Desze
Tűhegyes tornyú temploma 1717-től a község feletti dombot uralja. A Kegyes Paraschiva tiszteletére szentelték fel. Deszkafalára a
képeket 1780-ban Radu Munteanu festette.
1996–1998 között az UNESCO támogatásával felújították a képeket. A népiesen naiv
festészet különleges hatású képei megszabadulva a gyertyafüst évszázados kormától,
csora megörökítése: az asztalt megterítve, a
tányérokat, serlegeket és az evőeszközöket
felülről mutatja. Közben Jézus és az apostolok a nézővel szembe fordulva félkörívben
ülik körül az asztalt. A szomszédos kép a
lábmosás jelenetét ábrázolja.

Jód

ismét élénk színekben tündökölnek. A bejárat mellett jobbról nemzeti viseleteikben
„a bűnös népek” – a zsidók, a törökök, a tatárok, a németek és a franciák – alakjai sorakoznak. Ők az Utolsó ítéletkor a pokolba
jutnak, egy szörny nyeli le őket… Balról a
jó emberek: szentek, próféták láthatók. Egy
másik képen Ádám és Éva a tiltott fa alatt,

dók oktatását szolgálták – 1782-ben festette
Alexandru Ponehalski. A 3 osztatú templom
teljes falfelületét betöltik a bibliai jelenetek.
A kicsi ablakokon kevés fény jut be, a misztikus homályban alig láthatók a megsötétedett képek. A fába ivódott tömjénfüst illata
fokozza a látogatóban azt az érzést, hogy a
múltban jár… A naiv festmények kifejező
erővel örökítették meg Jézus életének fontos
szakaszait. Szent Kristóf vállán nem a gyermeket, hanem a felnőtt Jézust viszi át a folyón. A képek megtisztítása évek óta tart.

Bárdfalva

mindketten egy-egy almát tartanak a kezükben. Közben a fára tekeredő kígyó Éva felé
fordulva – szinte halljuk – sziszegi: „Egyetek a tiltott fáról.”. A következő kép az első
emberpár kiűzését mutatja a Paradicsomból.
A képeken az alakok végtagjai testükhöz képest túlzottan kicsik. Érdekes az Utolsó va-

A legidősebb máramarosi görög katolikus
templom. 1364-től áll a község feletti domboldalon a temetőben. A bibliai tárgyú képeket – melyek itt is az írni-olvasni nem tu-

A község határában – a zsindelytetős, boronafalú házak mellett – fából faragott Golgota áll. A fél életnagyságú alakokat csúcsíves fülke védi az eső elől. A szenvedő Jézus
arcának és Mária alakjának kidolgozása a
fafaragó népművészet remekei közé emeli
a szoborcsoportot. Védett népi műemlék. A
falu sok házának udvarába bepillantva különlegességre figyeltünk fel. Mint a helyiek
elmondták: azoknál a házaknál, ahol eladó
lány van, az udvaron felállított, leveleitől
lecsupaszított fák ágaira zománcedényeket
raknak. Máramarosban az a szokás, hogy az
eladó lány gazdagságát az edények nagyságával és számával jelzik a legényeknek. Különös látvány volt az ágakra borított sok-sok
piros, kék, zöld lábas és fazék… A falu melletti mezőn megfigyelhettük a vidék jellegzetes szénatárolóit. 4 sarokra állított magas
faoszlopon a kúpalakú zsindelytető le és fel
mozgatható, rögzíthető, attól függően, hogy
milyen magasságú alatta a széna. Remek alkalmatosság a széna esőtől megvédésére.
(A szerző felvételei)
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Rónaky Edit

„A világ felett őrködik a Rend”
Marsai Ágnes kiállítása Budapesten

Tisztelt Egybegyűltek, kedves Barátaink!
Úgy érzem, együttlétünket ünneppé tette
Szabó Ildikó színművész szépséges éneke,
értő versmondása. Magunkban tán együtt is

dúdoltuk, mondogattuk vele az ismert dallamokat, verssorokat. S hány gyönyörűséges
madaras népdal jutott még eszünkbe közben,
hányféle madaras tányér, korondi bokály, széki varrottas párnavég jelent meg szemünk
előtt gondolatban! Ahogy Nagy László és
Juhász Ferenc verssorai is előhívhatták emlékezetünkből kisiskoláskorunk áhítatát, amivel
eredetmondánkat: Arany János Buda halála
című művéből az őseinket hazánk földjére
vezető-csalogató csodaszarvasról szóló regét
hallgattuk, tanultuk.
Ilyenkor érezhetjük, hogy az emberi, a
természeti és a kozmikus létezés átváltozás-mítoszai, s e nagy átmeneteket szakrálisan előidéző és megünneplő rítusok és ősi
motívumok mennyire belénk ivódtak; és ha
körülnézünk, láthatjuk, hogy Marsai Ágnes
művészetébe is.

Diákjaimmal azt játszottam egyszer: ha
egy varázsló átváltoztatná őket állattá, mivé
lennének legszívesebben, és miért. Nagyon
sokan madarak akartak lenni – mondván,
hogy akkor fölemelkedhetnének, szabadon
szárnyalhatnának, föntről láthatnák a földet,
elrepülhetnének az égig.
Marsai Ágnes hosszúhetényi házának eresze alá fészket raktak a fecskék, kertje csendjében a maga formálta lecsüngő kerámia etetők mindennapi vendégei a cinkék. Közelségükben él.
Itt kiállított egyik sorozatában a madarak
az ő művészi gondolatvilágán átszűrt, saját
jelrendszerébe illeszkedő stilizált formát öltenek, és a madárlét különböző jellemzőit

hangsúlyozzák a madár testének meleget adó
érhálózat bemutatásától a galambok könnyű
röptén át a mitikus főnixmadárig, mely égi
tűzben elégve, s hamvaiból feltámadva az
újjászületés, a halhatatlanság jelképe; a keresztény hitvilágban Krisztus feltámadásának,
a magyarországi reformátusok címerében a
megpróbáltatásaiból is újjáéledő egyháznak
szimbóluma.
A csodaszarvas-motívum itt sorjázó sokféle változata is mutatja Marsai Ágnes művészi tehetségének azt a jellemzőjét, hogy
játszik a variálhatósággal, képsorokat hoz létre.
Látjuk a regösénekek kozmikus méretű képében is megjelenő
szarvasagancsot,
melynek „ágaboga tükörképe /
csillagvilág mindensége”; ez a
szarvas homlokán viseli a Napot. A művész megjeleníti a tavaszi életerőben
leveleket hajtó koronás főt, de a karácsonyi
oltáron égő gyertyát tartó agancsot is, az áldozati Csodafiúszarvasét, akiről Nagy László
versét hallottuk.
De ezeken a drámai ábrázolásokon túl
olyan rajzot is találunk, amelyen a két arany
színű agancs között megfér földünk gömbje, emberi világunk. Erről a szarvast pozitív
szimbólummá, az otthonra találás jelképévé
emelő József Attila-i sorok jutnak eszembe
(az ő „A csodaszarvas” című költeményéből):
„Tisza mellett, Duna mellett / Az a szarvas itt
legelget.”
A kiállított madárábrázolások és agancsképek még hasonlítanak is egymásra. Némelyik
rajzot ugyanúgy vélhetjük széttárt szárnyú
madárnak, ágas-bogas fának, de szarvasagancsnak is, sőt: a nap felé irányuló agancsok
mintha imára kitárt kezek lennének, s az ég
és a föld kapcsolatát keresnék. Egyik alkotáson egymás mellett vonulnak fehér és fekete
alakok… emberek?, angyalok?, madarak?, saját lelkünk viaskodó kettősségének jelképei?
Marsai Ágnes változtatgatja, alakítja motívumait, nyitott műveket hoz létre, képzeletünk
továbbviheti a képelemek értelmezését.
Ez a művészember sokféle anyagot, technikát ismer, dolgozott agyaggal, üveggel, fával,
fémmel, tanított keramikusokat, most a Pécsi
Tudományegyetemen színtant és rajzot tanít, s
a felnőttképzésben népművészetet. Az utóbbi
években leginkább grafikákat készít: egy szál
ceruzával egy fehér papírlapon egész vilá-

got teremt. Itt is
ilyen munkáit
láthatjuk: elegánsak, finom
vonalúak ezek
a rajzok, mégis
erőteljessé teszi
őket a lendület,
a mozgás, a sodrás, a ritmus. A
szűztiszta fehér
mellett a szürke valamennyi
árnyalatát megtalálhatjuk az
ezüstösig, s helyenként megjelenik a nyár aranya, a remény
zöldje, az ősz és a vér vöröse, de csaknem
mindig visszafogott pasztell árnyalatokban.
Esetenként él a papírkollázs-technikával, itt
is láthatunk rá szép példákat.
Marsai Ágnes olvasottsága igen gazdag és
sokrétű. Láttam kiállítást versélményei nyomán született alkotásaiból. Balassitól Heinén,
Madáchon, Adyn s a többi nagy „Nyugat”oson át József Attiláig, Pliniszkyig, Weöres
Sándorig terjedt a sor. Így született munkái
nem szokványos versillusztrációk, inkább az
adott költemény atmoszféráját érzékeltető,
gondolatvilágát, üzenetét elmélyítő, a költő
szellemiségét megjelenítő autonóm művek.
Ahogy ő fogalmaz: „legtöbb irodalmi ihletettségű képem egy-egy gondolat továbbgörgetése”.
Ezen a kiállításon Wass Albert művei nyomán született sorozatát mutatja be. E képpé
varázsolt versek elhozzák közénk az erdélyi
fenyvesek látványát, zúgását, illatát, felidézik
azokat az érzéseket, gondolatokat, amelyeket
a hazájától távol került író megfogalmazott.
Láthatjuk a „Mikor az álmaink mind szárnyra
keltek, / s búcsúzatlan indultak messze földre”
verssor képi megvalósítását. A mellette lévő
alkotáson pedig a hullámok Wass Albertnek
az utókor számára palackba zárt üzenetét hozzák, s ugyanezt teszik Marsai Ágnes rajzai.
A kiállítás címeként is Wass Albert verssorát
olvashatjuk: „A világ felett őrködik a Rend.”
Marsai Ágnes képszerkesztése, alkotói világa
is ezt a rendet, harmóniát valósítja meg.
Rikító színektől és harsány hangoktól, zajoktól teli világunkból kilépve adjunk időt
magunknak e munkák csendes megszemlélésére, befogadására, továbbgondolására – és
beszélgetésre az alkotóval, akinek köszönjük
ezt a – tavaszi ünnepkörünket megszépítő
– tárlatot.
Elhangzott Budapesten, a Magyarok Házában 2008. március 16-án.
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Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág
Kulturális életünk fő eseményei 2008-ban Hunyadi Mátyás
trónra lépésének 550. évfordulója kapcsán tartott „Reneszánsz
év” keretében történnek. Az év első három hónapjában az Országos Széchényi Könyvtár, a Budapesti Történeti Múzeum, az
Iparművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria nyitott kiállítást hozzá szakmailag kötődő témakörben; a filatelisták nagy
eseménye, a Bélyegnap s a hozzá kapcsolódó bélyegkibocsátás
is igazodik a Reneszánsz évhez. A 2008. május 16–18. közt tartott országos bélyegkiállításra és rendezvényekre a MABÉOSZ
Budapest, Vörösmarty u. 65. sz. alatti székházában kerül sor. A
Magyar Posta Zrt. ugyan már március 13-án kiadta a bélyegnapi
sorozatot és blokkot, de a kiállítás május 16-i megnyitóján három más bélyeget fog ünnepélyesen forgalomba hozni.
Mátyás királyról születése 500. évfordulója tiszteletére közművelődési célokat szolgáló felárral 5 címletű bélyegsorozat,
majd az „Erdélyi Kultúrház” létrehozására feláras bélyegblokk
1940-ben már megjelent. Tervezőművésze a nem elsősorban
grafikus, hanem szobrász Tóth Gyula sorozatának Fadrusz János Mátyás király kolozsvári lovasszobrát ábrázoló címletét a
korabeli filatéliai szakírók a világ 1940-ben megjelent, művészileg legszebb 6 bélyege közé sorolták.
1990-ben a Történelmi arcképcsarnok (III) témakörben
Thuróczy János: A magyarok
krónikája c. műve 1488. évi
augsburgi kiadás Mátyás király
képét idéző bélyeg jelent meg.
A nagy uralkodó egyéb vonatkozásban is szerepel magyar
bélyegen, például az 1970. évi bélyegnapi, Mátyás király Corvináinak iniciáléit bemutató sorozatban, blokkon. (A sorozat 4.
címlete az 1488-ban készült Marlianus-kódexben, a blokk első
bélyege a Ransanus-kódexben szereplő kép alapján.)
A reneszánsz magyarországi emlékei, vonatkozásai úgyszintén témái
bélyegeink, elsősorban bélyegnapi kibocsátásaink egy részének. Közülük is
kiemelkedik az 1987. évi, de említhetnénk az esztergomi kincstár XV. századi remekeit bemutató ugyanazon évben
megjelent blokkot is.
Idei, 81. bélyegnapi sorozat és blokk
Svindt Ferenc tervezése. A művész

„most sem tagadta meg önmagát”:
hiteles, dokumentálható részletekből alkotott újat. A
blokkon ábrázolttal már az 1970.
évi bélyegnapi
blokk első címletén találkoztunk,
nevezetesen a fentebb említett Petrus Ransanus: Epitome rerum Hungaricarum (A magyarok
történetének rövid foglalata) c. művének 17. lapján ábrázolttal.
Az iniciálén Mátyás és Beatrix előtt a nápolyi király követeként
beszédet mondó Ransanust látjuk. Az eredeti képet Svindt Ferenc kiegészíti a budai várpalotáról 1492-ben készült fametszet
alapján elénk táruló panorámával.
A sorozat címletei is montázson alapulnak: Mátyás portré,
rekonstruált palotaudvar az „oroszlános kút”-tal, Mátyás, az
ország címere stb.

A bélyegképeket a reneszánsz év logója egészíti ki. E kiadás
színeiben, hangulatában idézi, visszaadja a Corvinák, a humanizmus és reneszánsz időszakát.

A bélyegeket előállító Állami Nyomda Nyrt. az ívenként 50
bélyeget tête-bêche helyezte el, a gyűjtők örömére, növelve a
változatok gyűjtésének lehetőségét.

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.
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Mádai Piroska

ezüstszembe
csarnokvíz helyett higany
hogy visszatükrözzem arcodat
mert arcot mos foltoz felvarr
eltakar és lemásol az ember
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Fiatalok oldala
Belényesi J. Tünde

Szeretve

lehet, hogy neked épp a foncsor vagyok
és üres mint egy váza
aminek most piros a máza
látom emlékek közt lapozgatsz
ha tudnánd mennyire szórakoztatsz
amikor így nézel a szemembe
én meg vissza rád nevetve
és hiába vagyok az ami; neked a tenger a szemedbe
csak mert hiszed azt nézed
és a nő igen a férfi sosem téved
hát a semmibe réved
én meg csak nézlek
sajnállak nézlek.

Szeretni jó,
és szeretve lenni jó,
de mikor
minden szívdobbanás fáj
s eluralkodik
az érzelmeken
a realitás,
s látod a valót,
az mindennél jobban fáj.
Mert tudod, hogy ez
nem visz előre,
egy céltalan zsákutca,
de szíved nem tépheted ki,
nem tépheted ki.

Mélypataki Gábor

Mutáció-Apokalipszis
holnapután
Tüsszögve taszít
Ereje varjút hasít,
S megszólal az öles köles
Önző módra öless,
De magadra ne vess
A tükörben torzítva nevess
Goromba gnóm gombja
Sok fényes mérges gomba
Homlokát ráncolja ezernyi gondja
Helyette pityereg egy fuldokló potyka.
A föld mérges pontja
Haragját lávaformán ontja,
Az épületet kőgolyó bontja
Egy asszony életét a fonalba fonja
Ezernyi sáska, ezernyi méh
Parányi gyomrokban tombol az éh
Nincs több nektár, sem lép
Az ember sírja szélére lép
Lágy szellő, kavargó örvény
Végleg eltemette a szegény örményt
Elítélte a természeti törvény
Csend lett és hullaszag.
Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit,
írásait a következő címeken:
7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@t-online.hu

Prim Péter

Barátaimnak
Üvöltő némák hangtalan kiáltása töri meg a zajt.
Vak sötétben tapogat a holdsugár. Keresi azt, kit nem találhat.
Elbujdosott, messze, hol senki se talál rá.
Saját lelkébe takarózva reszket a remény tisztásának egy szegletében.
Fázik. Egyedül van és bizonytalan. Kétségbeesett és nem tud egyedül kimászni.
Úgy érzi, magára hagyták, de mégis pislákol benne a bizakodás
halvány lámpásának fénye.
Azért van vele valaki. Egy örök barát, ki bajban is ott van vele.
És lám, a sötétből lassan tucatnyi fénylő alak lép elő.
Már olyan sokan vannak, hogy fényük szinte elvakít mindent.
Barátok ők! Olyanok, kik mindig velünk vannak, azt várják, mikor léphetnek elő a sötétből, mikor világíthatnak fényükkel mutatva ezzel az utat.
Utat, amelyen elindulni nem könnyű. De van segítség, csak kérni kell.
A felismerés, hogy nem vagyunk egyedül a bajban, csak akkor talál
ránk, ha hiszünk az igaz barátokban. Néha bennem is megszólal
a hang, azt mondja magányos vagy.
Én erre azt felelem: Nem lehetek magányos soha sem, mert van
igaz barátom.
Nem is egy! Bízok bennük feltétel nélkül.
Adok, ha adhatok és kérek, ha kaphatok.
A barátság fényében együtt ragyog csillagunk.
Vigyáz ránk, hogy örökre barátok maradjunk!
Köszönöm nektek csillagok, hogy ők vannak, és hogy én vagyok!
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DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

készítette: csépányi piroska

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye: az 1000 olimpiai bajnok
című könyv. Beküldendő Dürrenmatt gondolata június 6-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A márciusi számunk rejtvényének megfejtése:
„Mi lehet kellemesebb, mint egy olyan barát, akivel úgy mersz társalogni, mint önmagaddal.” (Seneca gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül Hegedüsné Halász Anna (7759 Lánycsók, Rákóczi u.) olvasónk
nyerte meg az 1000 óra című könyvet.

2008. május
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készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk egyéves előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Aiszkhülosz és G. B. Shaw gondolata június 6-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A márciusi számunk rejtvényének megfejtése: „Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes balgáé.”
(Démokritosz gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk egyéves előfizetését Borka Ferencné (7940 Szentlőrinc, Tompa M. u.)
olvasónk nyerte.

varázskép – 234.
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 június 6-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
A gatyád most jól felkösd itt,
mert KIRÁLYNŐT keresünk,
ezúttal a pünkösdit!
A márciusi számunk varázsképén a borzot megtalálók közül
MOLNÁR IVETT (7624 Pécs, Ifjúság útja) olvasónk nyerte
az 50 szelet csokoládét.
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Takács Szabó Kálmán

Kovács Gábor itthon
2008. február 29. Mohács. Volt egyszer egy Művelődési Ház. Most is van.
Előleg-tavasz. Este.
Kamaraterem, a bejárattól balra. Ismeretlen, ismerős arcok. Kevesen vagyunk.
A helyi média távollétével tüntet.
Egy fagott hangjai kavarják fel a lelkek levegőjét: Popper Dávid muzsikája. Gábor és Mónika zenél. Csak itt,
ebben a kis helyiségben hallható igazi,
élő zene.
A Tanítvány az egykori Tanár szemébe néz. Mélyen. Csillogón. Ilyen ragyogás nincs az egész Univerzumban!
Sodornak a hangok. Hol simogatóan
finoman, hol korbácsütés kemények.
Gábor arcán a majdani Mester kozmikus alázata. Lélekből muzsikál. Ez
már több, mint zene. Teste eggyé válik
hangszerével. A látvány, a hangzás le-

nyűgöző. Keresem az eleddig ismeretlen fogalmakat.
Mindenki egyedül van. Gábor mindenkivel. Az agy elfelejti követni a lélek földrengés-rezdüléseit.
Új érzékszervemmel hallgatom az
előadást. Orvosilag nem bizonyítható,
nem ellenőrizhető mibenléte.
Kavarognak a hangok. Szelíden hömpölyögnek, vagy tébolyultan száguldoznak. A lelkem vámszabadterületen
ólálkodik. Elhagynak egyéni elvárásaim. A szívdobbanások közötti szünetekben kapaszkodókat keresek. Marokra szorítom a kézzel nem fogható
hangzásokat.
Mester-fokú cselló-bajnok. Szerintem
már most verhetetlen.
Játszi könnyedséggel, hatalmas hangszertudással előadott, pokolian, gyöt-

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)

A felvételen Kovács Gábor,
egy korábbi rendezvényen

rően nehéz klasszikus zeneművek. Virtuóz játék. Óriási tehetség.
A cselló fiatal Paganinije…
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Szarvas István

Egy kis önálló tárca nem tudna
többet tenni a sportért
Beszélgetés dr. Ujhelyi István államtitkárral

1975. február 28-án született Berettyóújfaluban. A szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán
szerzett jogi diplomát. Két ciklusban Szeged
önkormányzati képviselője. 1999-ben választották a Magyar Gyermek- és Ifjúsági Tanács
elnökévé. 1999-től a Fiatal Baloldal (FIB) országos alelnöke. 2002-től 2004 novemberéig
az egyesült Fiatal Baloldal – Ifjú Szocialisták (FIB-ISZ) elnöke. 2004-2005 az IUSY
(Szocialista Ifjúsági Internacionálé) alelnöke. 1993-tól az MSZP tagja: dolgozott alapszervezet vezetőjeként, megyei alelnökként,
a párt Ifjúsági Tagozatának elnökeként. Az
MSZP Országos Választmánya, majd 2000.
november 26-tól az Országos Elnökség tagja,
2004 októberétől az MSZP alelnöke. 2002-től
Csongrád megye 1. sz választókerület egyéni
országgyűlési képviselője. 2002 októberétől
miniszterelnöki főtanácsadó, 2004 novemberétől 2006 júniusáig kormánymegbízott.
2006. júliustól az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára.
2005. júniustól a Tisza Volán Pick Szeged kézilabda egyesület társadalmi elnöke.
Nős; felesége gyógyszerész. Négy gyermekük van.
Az államtitkárral az Országházban az azonnali kérdésekre adott válaszai után beszélgettünk a Duna-parti folyosón.
Államtitkár Úr! Önt az MSZP elnökség
Benjáminjának lehet tekinteni fiatal korára
tekintettel. Három jelentős területen tevékenykedik: országgyűlési képviselő, az MSZP
alelnöke és egy nagy minisztérium államtitkára. Hogyan lehet ezeket a feladatokat ös�szehangolni?
A szabadidő terhére. Amíg más kikapcsolódik és szórakozik, addig én kezdem az újabb
műszakot. De ezzel azt hiszem, jó néhányan
vannak így ebben az országban. Nemcsak a
politikában, hanem a magánszférában, közszférában és bárhol máshol. Amíg az ember
bírja energiával, addig csinálja. Egyébként
összefüggnek ezek a tevékenységek, hiszen
a párt-alelnökség nem fő állás, hanem megtisztelő tevékenység a magyar politikai életünk egyik véleményformáló testületében.
Az MSZP vezetőségben alapvetően a képzési ügyekre koncentrálok. Szeged parlamenti
képviselőjének pedig másodjára is megválasztottak az egyéni körzetben. Ez egy olyan
háttér, stabilitás, ami úgy gondolom, minden
politikusnak a javára válna. Gyakran előfordul, hogy a saját szomszédomtól, utcabelitől,
vagy a helyi civilszervezettől tudom meg,
valójában hogy csapódott le egy-egy döntés,
amit éppen a minisztériumban vagy a kormányban hoztunk. Jó hallani, hogy fejlődik,
halad előre a körzetem és az ott lakók életminősége is ezzel együtt javul.

Kifelejtettem a kézilabda csapat elnöki
megbízatását!
Igen. A kézilabda csapatom nagy szerelem,
továbbra is társadalmi elnök vagyok. Napi telefonkapcsolatban vagyok a vezetéssel, így tudok
mindenről, de az operatív munkában nem veszek részt. Büszke vagyok a bajnok csapatra.

Dr. Ujhelyi István (jobbról)
a szerzővel, Szarvas Istvánnal

A minisztériumi munkájából két főbb szakterületéről, a sportról és a turizmusról szeretném a véleményét hallani!
Az államtitkári feladat a minisztériumban
elképesztő energiát igényel. Reggel ½ 6–6 kor
beülök a kocsiba és este tíz óra, mikor kiszállok. Muszáj ilyen munkatempót diktálni, hiszen kilenc nagy ágazatért vagyunk felelősek.
Ezek mind megérdemelnének egy minisztert
és egy államtitkárt, de az adófizetői elvárás az
volt, hogy kisebb államigazgatással, kevesebb
tárcával működjünk. Így bírni kell energiával.
A kilenc ágazat mindegyikével foglalkozik a
miniszter és én is, de az tény, hogy a sport és
turizmus is személyiségemhez nagyon közel
áll. A sportnak és a turizmusnak is van saját
szakállamtitkára. Ők a szakmai tevékenységet
végzik. A sport területén egy zseniális fiatal
szakállamtitkár és csapata dolgozik. Amit a
szabályozásban el kellett végezni, hogy ötpárti
sportstratégia és törvény legyen, azt elérték.
Elbert Gábor szakállamtitkár és csapata biztosította, hogy az olimpiára felkészüléshez a maximális támogatottságot megkapja a terület.
Ami engemet illet: e két terület mellett rengeteget foglalkozom fejlesztési, önkormányzati,
építési ügyekkel, és a Panelprogrammal.
Ha visszamegyünk egy kicsit az időben, akkor
azt tapasztaljuk, hogy a mostani miniszterelnök
volt a sportminiszter. Ön szerint nem lenne célszerű, hogy most is legyen egy sportminiszter,
aki esetleg még a turizmussal is foglalkozna?
Nem jelentene nagyobb súlyt egy sportért
vagy sporttal és turizmussal foglalkozó miniszter. Egy kis tárca semmivel sem lenne
befolyásosabb az ágazat érdekében, mint egy
nagy, fejlesztésekkel és önkormányzati kérdésekkel is foglalkozó tárca. Mi hatékonyabban
tudunk lobbizni a turizmusért és a sportért.

Akkor térjünk át másik Önhöz közel álló területre, a turizmusra. ÁFA kérdés borzolja a
kedélyeket. Tud valami biztatót mondani?
Bízom benne, mikorra ez az interjú megjelenik, túl leszünk egy szakmai, politikai egyeztetéssorozaton, amit kormányon belül az új adórendszer részletkérdéseiben folytatunk. Azzal
indulok neki ennek az egyeztetési sorozatnak,
hogy szükséges a szállást terhelő ÁFA-tartalmat csökkentenünk. A következő hat év soha
nem látott méretű fejlesztési forrást biztosít a
turizmus részére. Ez az összeg háromszázmilliárd forint. Ekkora fejlesztési forrás mellett a
versenyképességet is biztosítani kell. Márpedig
a környező országok hozzánk képest alacsony
5 vagy 10%-os ÁFA-terhe nehéz helyzetbe
hozza a magyar szállásadókat. Épp ezért ÁFAcsökkentésre biztatom a Pénzügyminisztériumot. Hogy sikerül-e győztesen megvívnunk ezt
a csatát, ma még nem tudom megjósolni.
A korábbiakban sokat foglalkozott az ifjúsággal. Megjelent egy Önnel készült interjú, ahol a
plázákról kérdezték. Ha kirándul a szegedi plázába hattagú családjával, jól érzik magukat?
Be kell, hogy valljam Önnek, elég régen
voltam a plázában. Most, a téli, latyakos, esős
időben egészen biztosan vendége leszek ennek
a nagy kereskedelmi szolgáltató központnak,
amennyiben lesz egy jó film vagy kellemesebb
gyermekműsor, esetleg bábelőadás. Ma divatos
azt mondani, hogy a pláza-kultúra káros a fiataloknak, mégis azt állítom, hogy nem harcolni
kell ellenük, hanem jól kell tudni kihasználni.
Olyan szolgáltatásokat, tevékenységeket kell
odavinni, ami megérinti a plázába gyűlt fiatalokat: kultúrát, érdekes programokat. Tudomásul kell venni, hogy ma ez egy találkozási
pont, egy fórum, úgy, mint ahogy a rómaiknál,
annak idején. Annak persze más volt a stílusa
és más volt a találkozás oka… Ezzel persze
nem szeretném kiüríteni a hagyományos kulturális központokat.
Mit kíván 2008-ban a pártjának, az országgyűlési képviselőknek és az országnak?
Politikai konszolidációt és azt, hogy a viták
a valóságról szóljanak és ne virtuális ütközetek részesei legyünk. Sokszor már magam sem
értem, hogy miről szól a közbeszéd, mert néha
már köze sincs a kormány egy-egy döntéséhez.
Valaki bedob egy követ az állóvízbe, és utána képtelenek vagyunk a fodrozást elkerülni,
vagy azt befolyásolni. A 2008-as évben végre
már túl vagyunk a megszorításokon, ráadásul
gőzerővel zajlik az Új Magyarország fejlesztési programja. Ez a kettő biztosan érezteti a
hatását a közvélemény hangulatán is. Az országnak, ami pedig maga a közvélemény, azt
kívánom, hogy legyen meg a gyümölcse az
elmúlt másfél év népszerűtlen intézkedéseinek politikailag. Az ország ezt a gyümölcsöt
érlelje és szakíthassa le.
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A Pazaurek
Pazaurek Dezsőnek tegnap este 21.55-kor
befejeződtek a földi szenvedések – e szavakkal tudatta velem e-mailen a szomorú hírt
Tunás, azaz Mayer Antal Mohácsról április
6-án délelőtt. Két éven át együtt szorítottam
Dezsővel azért, hogy a ritka betegségével sikeresen megküzdjön; svájci műtétjéről, kijevi kezeléséről többször beszéltünk telefonon,
sms-t váltottunk – sms-ben többször viccelt,
mint szóban…
Közel húsz éve ismerkedtünk meg. Mégpedig hogyan! Kecelről tartottunk Pécs felé,
és már Hajósnál azt kezdtem mondogatni
édesanyámnak, hogy majd megállunk Dunaszekcsőnél, csakis ott, az Arénánál, merthogy
ott a teraszról gyönyörű a kilátás a Dunára és
nagyon kedvesek a vendéglősök, a legjobb
hely arra, hogy utunkat megszakítsuk. Oda is
értünk, csakhogy zártkörű rendezvény volt,
és hiába mondtam, hogy csak két üdítő kellene, hosszú útról jövünk, nem kaptunk italt.
Eltelt fél év, Dunaszekcső felé vitt ismét az
utam. Bár megmaradt bennem a tüske, hogy
egyszer itt zárt ajtók fogadtak, mégis győzött
a Duna látványának vonzása, és újra betértem
az Arénába. Ebédet rendeltem – bőséges és
jó volt minden. Aztán fizetni akartam, és ekkor azt mondta Pazaurek Dezső (akinek aztán
örökre megjegyeztem a nevét): a vendégem

volt. Miért? – kérdeztem. A válasza egyszerű
volt, és a gesztus visszautasíthatatlan: Mert
egyszer nem kapott nálunk italt, pedig nagyon kérte…
Így kezdődött a barátságunk.
Amikor a Hetedhéthatárt útjára indítottam,
azonnal segítségemre sietett: folyamatosan
népszerűsítette a lapot a vendégei körében.
Az ország különböző pontjairól felhívtak, emaileket küldtek, hogy találkoztak az újsággal a dunaszekcsői Arénában, és elmondták,
hogy miért is keresnek.
Mindezt azért írom most, mert Pazaurek
Dezsőről az első gondolat az, hogy jó ötletei voltak: a tamagocsi-temető, a dunai vízlépcső, a nyári mikulás, a háborús turizmus,
a dunai kötélhúzó verseny, a május elsejei
felvonulás, az EU-csatlakozás és még sorolhatnám. Ez az egyik oldala volt, a másik
a komoly oldal: a munka (a paradicsommá
változtatott környezet, az Aréna, ahol nemcsak az emberek érezték jól magukat, hanem
az állatok is) és a barátság. Négy éve már,
hogy meghívta az egész szerkesztőséget az
Arénába: 2004 májusában. Akkor még nem
gondolta, hogy mennyien vagyunk: az ötven
állandó szerző és a holdudvar… Végül egy
busznyi Hetedhéthatárost látott vendégül, a
pécsieket és a mohácsiakat. Elképesztő men�-

nyiségű étel-ital várt minket, és nagyon nagy
szeretet. Mi, akiket szeretett, csak úgy viszonozhatjuk mindezt, hogy az Arénát továbbra
is felkeressük: mert a gyermekei és a szélesebb család tovább viszik azt, amit ő elkezdett
és felépített – egy csodahelyet hozott létre,
ahol a jóságról, a szeretetről, az egymásra
figyelésről szól minden, ahol jó lenni, ahol
tudatosul, hogy az egész részei vagyunk, mi
mindannyian, emberek, állatok, növények,
víz, levegő, napfény.
Nem búcsúzom tőled, kedves Dezső, mert
velem-velünk maradsz!
L. CSÉPÁNYI KATALIN

Czupy György

Emlékek a régi Sellyéről – 7.
A községben nagy kárt tesznek a vadak, s a szinte évenként jelentkező jégkár – írja az 1938. szeptember havi jelentés. A határban található földparcellák száma: 4250 (tagosítás indokolt). A föld ára 500
pengő/kh. Az 1 kh-on aluli kisbirtokosok csak a földművelésből nem
tudnak megélni, ezért mint gazdasági munkások saját vagy más községekben. Az uradalom nyári időszakban főleg Vas megyéből toboroz
idénymunkásokat. Az uradalmi cselédek évi bére: 16 mázsa búza, 1
kh szántóföld, 1 kh rét, 1 darab szarvasmarha tartása, 20 kg só, legeltetési jog, sertéstartás. Kisbirtokosoknál a gazdasági cselédek évi
bére 550 pengő. A legelők általában mélyfekvésű vizes területek. A
községi malomban évenként 10-14 munkást foglalkoztatnak, de idényenként napszámosokat is. Szakmunkásbér 150 pengő/hónap. A
napszámbér 2 pengő.
A sellyei körjegyzőséghez tartozó községeket földes út köti össze,
ami erőteljesen rontja Sellye piacát, az iparosok, kereskedők üzleti
forgalmát.
A belügyminiszter rendelettel szabályozta 1934-ben az Országos
Stefánia Szövetség munkáját, melynek következtében a sok apró községek anya- és csecsemővédelmi munkáját körzetesítették, így Baranyában 30 védőintézeti körzetet hoztak létre, s így lett Sellye védőintézeti székhely. Egy egészségügyi tanácsadó a védőnővel hetente
látogatja az édesanyákat, csecsemőket. Terhes anyákat ezenkívül a

körzeti orvos, egy magánorvos, OTI orvos kezeli, látogatja. Bába segíti az egészségügyi ellátást, aki az 1 éves kort elért csecsemő után 5
pengő jutalmat is kap. Az édesanyákat szülés után 1 hétig, kívánságra
2 hónapig gondozza. Ezután az anya gondozásában a nagyszülők, rokonok, szomszédok segítenek, melynek fő formája a főzés.
Óvoda, napközi otthon nincs a községben. Gyermeknevelésről elsősorban a szülők, az iskolák, az egyház gondoskodik. A több gyermekes
mezőgazdasági munkások gyermekei rosszul tápláltak, ruhájuk hiányos. A katolikus egyház naponként 32 gyermeknek 2 dl/fő tej kiosztásához járul hozzá saját költségén. A református iskolánál a tejakció
azért eredménytelen, mert a tanulók szüleinek többsége tart tehenet. A
több gyermekes szegény sorsú szülők gyermekei karácsonykor ruha,
cipő, egyéb juttatásban részesülnek.
A község orvosai megfelelő tanácsokkal látják el a fiatalokat egészségük megóvása érdekében. A helyi Levente Egyesületben az ifjak
megfelelő vallásos, hazafias, erkölcsi nevelésben részesülnek.
Az iparosok, kereskedők az Iparoskörben, a földművesek a Polgári
Olvasó Egyletben, a reformátusok a Református Ifjúsági Egyletben, a
katolikusok a Legényegyletben (KALOT), a sportolók a Torna Clubban és a Polgári Lövészegyletben fejtik ki tevékenységüket.
(folytatjuk)

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

Sötét anyag – sötét energia (5. 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 1–4. részeiben bemutattuk a
sötét anyag lehetséges alkotórészeit és a
megismerésükre indított fizikai kísérleteket.
A feltételezett WIMP (Weakly Interacting
Massive Particle, gyengén kölcsönható,
tömeggel rendelkező) elemi részecskéket földalatti laboratóriumokban, az eget
figyelő mérőrendszerekben, hatalmas részecskegyorsítókban keresik. A sötét anyag
után most megkezdjük a sötét energia bemutatását.
*

*

*

Egyre gyorsuló ütemben tágul a világegyetem, jelentette be 1998-ban két nemzetközi kutatócsoport a Hubble-űrteleszkóp mérési adatai alapján. A szenzációs
hír azonnal élénk szakmai vitákat indított
el. Az első, természetes reakció a kétkedés volt. Stephen Hawking, a kozmológia nagy alakja Al Gore akkori amerikai
alelnök kérdésére úgy foglalt állást, hogy
szerinte komolyan megkérdőjelezhető a
mérések pontossága.
A hír hallatán bizonyára sokan feltették magukban újra azokat a kérdéseket,
amelyeket gyerekkorukban tettek fel legutóbb: mekkora a világmindenség, milyen
a jövője, lesz-e és milyen vége lesz a történetének? A válasz keresése előtt rögtön
szögezzük le, hogy ezekre a kérdésekre
ma sincs egyértelmű és biztos válaszunk,
ahogy nem volt évtizedekkel ezelőtt szüleinknek, tanárainknak sem. Ezt tükrözi a
szóhasználat is. A világegyetem gyorsuló
tágulását a sötét energiával magyarázzák
a fizikusok. A sötét szó arra utal, hogy ma
szinte semmit sem tudunk a sötét energia
mibenlétéről.
1929-ben Edwin Hubble csillagász fedezte fel, hogy a világegyetem tágul, bármerre is nézünk, a távoli csillagrendszerek, a galaxisok egyre távolodnak. A vi-

lágegyetemet korábban évezredeken át
változatlannak, statikusnak tartották. A 20.
században született meg az ősrobbanás, a
nagy bumm (big bang) elmélete. Tizenötmilliárd évvel ezelőtt a világegyetem
végtelen kis méretű és végtelen nagy sűrűségű volt, majd tágulni és hűlni kezdett.
Ez a tágulás a jövőben vagy minden határon túl folytatódik vagy egyszer megáll
és megkezdődik a nagy reccshez vezető
összehúzódás. A két ellentétes lehetőség
között lényegében az univerzum tömege,
az univerzumban levő anyag mennyisége dönt. Természetesen ezt sem ismerjük
kellő pontossággal, így bizonytalanok
vagyunk a sok milliárd évvel távolabbi
jövőt illetően. Mostanáig az állandó tágulást egyre lassulónak gondolták, vagyis a
tágulás sebessége egyre kisebb és kisebb,
a testek közti tömegvonzás, a gravitáció
a tágulás ellen hat.
Az új felismerés szerint a tágulás üteme nem lassul, hanem éppen növekszik,
a tágulás üteme napról napra nő. Ez csak
úgy lehetséges, ha valamilyen erőhatás a
gravitációs vonzás ellen hat. A fizikusok
erről rögtön Einsteinre gondoltak. Einstein 1916-ban tette közzé az általános
relativitáselméletet. Egyenleteiből kikövetkeztethetően a világegyetem változik,
tágul vagy összehúzódik. Az akkori ismeretekre támaszkodó közfelfogás viszont a
világegyetemet állandónak, változatlannak tartotta. Einstein ezért egy kiegészítő
tagot illesztett az egyenleteibe, hogy azok
statikus világegyetemhez vezessenek, ez a
kozmológiai állandó. Később a világegyetem tágulására vonatkozó bizonyítékokat
megismerve ezt a lépését élete legnagyobb
tévedéseként emlegette.
Évtizedeken át nem is esett szó az antigravitációs hatások esetleges létezéséről.
Az ősrobbanás elmélet részleteinek a kidolgozása során a nyolcvanas években
azonban kiderült, hogy a világegyetem
történetéről rendelkezésünkre álló tényanyag úgy írható le jól, ha feltételezzük,
hogy az ősrobbanás utáni első másodperc
legelején, egy elképzelhetetlenül rövid
időszakasz alatt fantasztikus gyorsasággal tágult a világegyetem. Az inflálódás
és a felfúvódás kifejezéseket használja
erre a folyamatra a szakirodalom. Az új
bejelentés szerint az egyre gyorsuló tágulás, vagyis az antigravitációs hatások
nem csak az első másodperc törtrészében
hatottak, hanem azóta is folyamatosan jelen vannak.

Ez az antigravitációs erőhatás nem tévesztendő össze a tudományos fantasztikus
regényekben és a bulvársajtóban időnként
felbukkanó antigravitációs szenzációkkal.
Ezek közül egy magyar felismerés a kedvencem: a bibliai Noé antigravitációs fából
építette a bárkáját. Az elgondolás ismeretterjesztő cikkek félreértéséből származott.
A nyolcvanas évek közepén E. Fischbach
amerikai fizikus Eötvös Loránd mérési adatainak az újrafeldolgozása során arra következtetett, hogy a természetben a négy ismert
kölcsönhatás mellett létezik egy ötödik kölcsönhatás, amely rövid távon ellene hatna
a gravitációnak. Eötvös kísérleti anyagai
között kígyófa is szerepelt, honfitársnőnk
szerint ez volt Noé építőanyaga. Fischbach
elképzelését jó néhány komoly próbálkozás ellenére azóta sem sikerült igazolni, de
az antigravitáció szelleme időnként újra
kísért. Tíz éve a mágneses térben lebegő,
forgó szupravezető antigravitációs, súlycsökkentő hatása keltett múló szenzációt,
az első bejelentést azóta sem követte független megerősítés.
A Chandra-űrteleszkóp felvételei alapján amerikai kutatók megállapították, hogy
mintegy 6 milliárd éve alaposan megváltozott a világegyetem tágulásának a tempója.
Korábban egyre lassuló ütemben, az utóbbi 6 milliárd évben viszont egyre gyorsuló
ütemben tágult az univerzum. A röntgen
hullámhossztartományban dolgozó Chandra-űrteleszkóp felvételein 1–8 milliárd fényév távolságban fekvő 26 galaxishalmazt
tanulmányoztak. A megfigyelési adatok
szerint a múltban a sötét energia sűrűsége
nem változott gyorsan az idővel, esetleg állandó is lehetett, összhangban az Einstein
által bevezetett kozmológiai állandó fogalmával. Ha a sötét energia változatlan, akkor
az univerzum örökké tágulni fog. A korábbi
drámai forgatókönyvek, a világegyetem önmagába való összeomlása („nagy reccs”),
és a galaxisoktól az atomokig mindennek a
szétszakadása („nagy szétszakadás”) bekövetkezése ezek szerint kizárható. Az adatok
kiértékelése során egyetlen fontos feltevéssel éltek a kutatók: a hatalmas galaxishalmazokban a forró gáz és a sötét anyag
aránya valamennyi halmazban azonos. Ha
ez a feltevés igaz, akkor meghatározható a
tágulás ütemének változása. A világegyetem
kezdetben lassuló ütemben tágult, a gyorsuló ütemű tágulás mintegy 6 milliárd éve
kezdődött el és azóta tart.
(folytatjuk)
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Rónaky Edit – Lenkey István

Időtlenné tették a mulandót

Gondolatok Balázs Balázs szobrairól, Baumann Mihály fotóiról
Rónaky Edit: Tisztelt Egybegyűltek!
A mai megnyitóra készülve elgondolkodtam azon: vajon miért is járunk kiállításra. Mert ismerjük, szeretjük az alkotót? Netán fontos számunkra
a művészet? Ki
mit vár egy tárlattól? Kíváncsi
a kiállító művész saját világára? A ma
ideérkezők kíváncsiságát az
is fokozhatta,
Balázs Balázs hogy két kiállító művész eltérő műfajú alkotásai kerültek
egymás mellé; a meghívóból kiderül, hogy
miért. De vajon összeillik-e ez a két alkotói világ? Ezt ki-ki megnézheti, átgondol-

Rónai Béla

hatja, de erről szeretnénk bevezetőül most
elmondani saját gondolatainkat.
Lenkey István: A szobrász Balázs Balázs életútja az erdélyi Beszterce megyei
Kosnától Szegeden, Debrecenen, Győrön
és Pécsen át vezetett Hímesházáig. Volt
rajztanár, vezetett összevont iskolát, dolgozott keramikusként, szobrászati tanulmányokat folytatott Olaszországban, és
mindezek mellett vagy után Erdősmárok
polgármestereként igyekezett az ottlakók
életfeltételeit és a faluközösség életét új,
élhetőbb mederbe terelni. Mondhatjuk:
mozgalmas életet élt és él.
Munkássága során természetes, ősi
anyagokat használ. A fa az ősidőktől kezdve közel áll az emberhez: gondoljunk itt
elsőként a bibliai Édenkert almafájára.
Tudjuk, hogy a fa gyökerei alól forrás fakad, termése táplál, árnyéka hűsít, lom-

bozata rejtekhely, tüze meleget ad, és
ételeink elkészítését segíti, házat építettek
belőle, bútorokat készítettek, hajókat építettek; és a mindennapok szükséges eszközei
(kanál, tányér,
különböző
szerszámok és
szerszámnyelek) készültek/
készülnek belőle. A fa végigkíséri az ember
Balázs Balázs
életét.
Balázs Balázs is meglátja a kivágott
vagy a korhadó fában mindazt a lehetőséget, amely továbbélteti a fát, megmunkálásával új formát, s ugyanakkor új
(folytatás a 23. oldalon)

Magyarul – magyarán
Hova lett a magyar konyha?

Minden nép kultúrájának szerves része a táplálkozás. Az,
hogy mit eszünk és hogyan. Erre a mindennapi kérdésre keresi
a választ az a honfitársunk, aki vidéki lévén a közeli nagyvárosban szeretné elvenni az éhségét. Nem ismeri sem a francia
konyhát, sem a japánt, de azt hamarosan megtapasztalja, hogy
különbség van köztük. Már az étkezőhelyek neve is sokat elárul: a vendéglő, étterem, csárda, falatozó és hasonló magyar
elnevezések helyett, mellett a Pizzéria, Steak Hous, Burger
King, Kentucky Fried Chicken, Spagettheria, Colonnel’s
fillet hirdeti magát.
Hosszú töprengés után benyit egy ilyen helyre, amelynek a
nevét se tudja kimondani. A chef választékos udvariassággal
áll a rendelkezésére. A következő meglepetés az étlap. Elkezdi silabizálni az ételneveket, de egy szót se ért az egészből.
A szeme előtt sorjázik a Sajt Mctojás, bacon, big mac, fich
mac, mc freese, nagy shake, mc chicken stb. Elbizonytalanodik, s félve kérdezi: hát a bakonyi betyárleves, a tarhonyás
kacsa, a Csáki rostélyos, a dorozsmai molnárponty, a puszta
pörkölt, a meggyes rétes…? Sorolná tovább, de a pincér széttárja karját, s büszke öntudattal ajánlja az egyszerűbbeket,
olcsóbbakat, magyarázattal ellátva. A Hamburgert említi először, mint régóta ismert kedvenc ételünket. Ez pedig semmi

más, mint olajban sült vagdalthúspogácsa zsemlében. Sajátos
változatai is kialakultak már, s ennek megfelelően a név is
szaporodott. Sajtburger, ha hús helyett sajt van a zsemlében.
A nagyétkűeknek ott van a kondiburger. A torpedó felvágott
töltött péksütemény az alakja alapján. Legalább a neve félig
magyar. A hot dog szintén régi kedvencünk. Szó szerinti fordításban: forró kutya. Az angolban forró virsli kifliben. A fiatalok ínyencségei a gyros és a gofri. Az utóbbinak majdnem
sikerült magyar nevet adni: amerikai palacsinta. A gyrost
csupa hazafiságból gyors-nak olvassák, pedig ez nem más,
mint vaspálcára húzott sült húsdarabok, az angol gyroscop =
pörgettyű szó rövidülésével.
Túlzás volna ezeket a tisztaságban, gyorsaságban példás
étkezőhelyeket bezárni vagy szerkezetváltásra kényszeríteni, s csupa anyanyelvvédelmi megfontolásból túrós csusza,
körömpörkölt vagy bográcsgulyás árusítására kötelezni.
Emberünk nem olvasta Krúdy Gyulát, a finom magyar ízek
rajongóját, mert akkor még előbb megérlelődött volna benne az elhatározás, az ugyanis: Ha hazamegyek, a megérkezés
örömére első fogásnak magyaros töltöttkáposztát kérek, másodiknak esetleg töpörtyűs túrós csuszát, ha még nem sikerült volna jóllaknom.
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(folytatás a 22. oldalról)
szerepet is ad neki, de mindezt teszi úgy,
hogy megőrzi az anyag szerkezetét, karakterét, sőt esetenként felerősíti a rejtőzködő természeti alakzatokat. Elkészíti a fák
dicséretére a katedrálist, és magába zárt
korszakáról portréját: az Önrönköt.
Balázs Balázs másik anyaga a kő. A kő
is a természet része, éppen úgy hozzátartozik az emberhez, mint a fa, s ugyanúgy
sokoldalú felhasználásával
találkozhatunk
a mindennapokban, mint a
fa esetében. A
kő ősidők óta
erőt, állandóságot, biztonságot sugall. A
kő faragása keBalázs Balázs
ménységénél,
merevségénél fogva nehezebb, azonban
finom vonalakat, könnyedséget lehet előcsalogatni belőle.
A harmadik anyag, amit szívesen használ: az agyag. Már említettem, hogy dolgozott keramikusként is. A három anyag:
a fa, a kő, az agyag mind-mind az emberiség legrégibb anyagai. Az agyag is sokféleképpen szolgálta az ember életét. Az
égetett agyag már az őskorban is az egyik
fontos anyaga volt a művészeteknek. Az
etruszkoknál a bronz mellett a legfontosabb szobrászati alapanyag volt. A nem
drága agyag hozzáférhetősége, viszonylag
könnyű megmunkálása, a tetszés szerinti
sokszorosíthatósága, és mindemellett az
időjárás viszontagságait jól tűrő képessége kedveltté tette az épület díszítésében is. Balázs Balázs terrakotta munkái
éppen úgy beépülnek alkotói világába,
mint ahogy fa- és kőszobrai. Ez az alkotói
világ átfogja a teljességet, a világ egyetemességét.
Balázs Balázs szobrai arról tanúskodnak, hogy észrevette és sajátos technikai
eszközeivel kibontotta az anyagokból azokat a formákat, melyek széppé teszik/tehetik környezetünket. A nemesen megmunkált felületek, a könnyed, finom vonalak
Balázs Balázs ember-, világ- és anyagismeretét bizonyítják. El tudják indítani az
embert a belső tisztánlátás útján, hogy a
körülötte lévő világban, a természetben,
fában, kőben észrevehessék a szépet, s a
műalkotásokban a gondolatiságot, a művészi üzenetet. Ha a művek révén rátalálunk erre az útra, akkor nem volt hiábavaló
az a szellemi, lelki és fizikai erőfeszítés,
mely ezeket az alkotásokat létrehozta.
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Balázs Balázs műveivel saját világot
teremt, és tükrözteti azt az óriási lendületet és életigénylést, mely minden tettében
nyomon követhető.
Rónaky Edit: Amikor egy kiállításon
műalkotásokat: festményeket vagy mint
itt, most: szobrokat, kisplasztikákat nézünk, vagy ha valamelyik város – akár
Komló – terein megállunk köztéri szobrok
előtt, s hagyjuk, hogy hassanak ránk ezek
a művek, elfogadjuk, befogadjuk vagy
éppen elutasítjuk megformáltságukat, vajon elgondolkodunk-e azon: hogyan születnek, hogyan
jönnek létre?
Látott-e mindegyikünk szobrászt, amint
verejtékezőn,
néha elkínzott
arccal küszködik a kővel,
amikor a fának
egy göcsörtjéDechandt Antal ben kicsorbul a
vésője, vagy mikor éppen boldogan mosolyogva, elégedett örömmel néz végig
elkészült alkotásán, mert épp ilyennek
álmodta meg?
Mi az elmúlt nyáron elmentünk Pécsváradra, ahol egy lelkes szobrász: Szabó
László és a művészetet támogató akkori
polgármester:
Zsáli János már
hat alkalommal szervezett
és éltetett faszobrász tábort.
Ott láthattuk a
munkát, a folyamatot, hallottuk a fűrész
fülsiketítő vijVárhelyi György
jogását, láttuk
az izzadó testeket, a nap ellen védő szalmakalapokat. Balázs Balázs most zakóban áll itt, elkészült szobrai mellett, akkor
félmeztelen, áthevült testére fűrészpor tapadt, kezén karcolások, horzsolások…
A pécsváradi lakosok és az odalátogató
kirándulók ma már a Várkertben sétálva
gyönyörködhetnek a táborok elkészült,
felavatott alkotásaiban, mi szintén itt, a
kiállított kész művekben.
De a modern technika vívmányaként és
egy energiát nem sajnáló lelkes pécsváradi patriótának köszönhetően beleláthatunk
az alkotói folyamatba is. Baumann Mihály
fotói megörökítették a megismételhetetlen pillanatokat. E fotóművész hihetetlen
érzékenységgel leste ki, látta meg a leg-
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fontosabb mozdulatokat, testhelyzeteket,
nagy nekifeszüléseket, elkapta a szemvillanásokat, az átszellemült és örömteli
arckifejezéseket, mosolyokat.
Egy mai, hét nyelven beszélő, mindent
tudó masinával csak kattintani kell! – gondolná a laikus. De nem mindegy, hogy
mikor, melyik pillanatban és honnan,
mekkora távolságról, milyen fény-árnyék
viszonyok között, fényben, ellenfényben,
hogyan: hogy
a készülő alkotás és az alkotó
karaktere, sőt:
a munkafolyamat is jól érvényesülhessen.
Ehhez először is nagyon
jó szem kell: lényeglátó. Meg
Mosonyi Tamás
művészi alázat:
kiszolgálása a témának, óriási időráfordítás: megvárni a legjobb pillanatot. De
bizonyára többször kattan el a gép, mint
ahány, kiállításra kerülő fénykép születik.
De kell még az a nagy-nagy emberszeretet
– együttélés a művészekkel –, melynek
során igazi emberi-baráti kapcsolat alakul
ki a tábor résztvevőivel: a „fotómodellek”
és a fotós között. És kell még olyan tehetség, amely ezeket a dokumentumfotókat
művészi fotókká emeli, mert Baumann
Mihály fényképei igazi műalkotások. Objektíven ábrázolnak alkotójuk szubjektumán keresztül. Ha ebben a zárt teremben
végignézzük őket, kitárul számunkra a világ: gondolatban átmegyünk a pécsváradi
faszobrász táborba, a tavaszból a nyárba,
érezzük a perzselő napsütést, a fa illatát, és
tán legszívesebben vésőt, bicskát vennénk
a kezünkbe, mert a faművesség küzdelmes
szépségét mindenképpen meglátjuk. S
ezt e kiváló fotóművész alkotásainak köszönhetjük. Arany János fényképíróúrnak
nevezte a jó fényképeket készítő mestert.
Adjuk meg mi is ezt a megtisztelő címet
Baumann Mihálynak, aki képeivel időtlenné tette a mulandót, megőrizve a jelen
és a jövő számára!
Lenkey István: Így az ő képei is, meg Balázs Balázs szobrai is a művészet örökérvényűségét mutatják nekünk és utódainknak. Felmutatnak a mai rohanó világban,
az egyik pillanatról a másikra élő ember
számára valami időt álló értéket. Megállítanak, csendes szemlélődésre indítanak,
elgondolkodtatnak.
Elhangzott 2008. március 28-án Komlón, a Közösségek Házában
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Fejezetek Pécs, Baranya történetéből
1849-ben – 5. rész

Nemzetőrök, népfölkelők Pécsett
Rajačič szerb kormányzó-pátriárka június
13-án arra szólította föl a Baranya vármegyébe menekült szerbeket, hogy I. Ferenc
József császárt és a „nemzetet” védjék meg
a „magyar pogány ellenség” ellen. Egy
nappal később azonban a helyzet megváltozását, a belső viszonyok átrendeződését
tükrözte az a történés, amikor a császárvárosban lévő küldöttség részére az osztrák
külügyminisztériumhoz ugyanő eljuttatott
olyan dokumentumokat, amelyben már a
kijelölendő szerb vajdasági területet Baranya nélkül jelölte meg, ugyanis ezt a magyar területet Jelačić horvát bánként Szlavóniához tervezte csatolni!
Közben Pécsett – igaz, hogy mind később kiderült, csak ideiglenesen – jelentős
változások történtek a szabadságharc helyi
erőinek javára. Június 11-én a császári térparancsnokság és a hozzájuk kirendelt katonaság elhagyta a mecsekalji várost. Ezt
a kedvező helyzetet kihasználva a Debrecenben székelő magyar kormány által 1849.
április 14. után kinevezett kormánybiztos,
Majthényi József alispán 13-án itt termett.
Segítője Perczel Antal őrnagy volt, aki a
város nemzetőr parancsnoki tisztét töltötte be. Az volt a tervük, hogy népfelkelést
szerveznek, és a helyi népfelkelőkkel rohamozza meg a siklósi császáriakat.
Nagy lett a lelkesedés. Majthényi a már
akkor is üzemelő Fő téri Nádor Szállodában
szállt meg, ablaka alatt a pécsi nemzetőrség
éjjeli zenét adott. Erősítést is kaptak: Pécsváradról néhány honvéd mellett jelentős
számú népfölkelő érkezett, emellett Tolna
vármegyéből, valamint a város környéki
községekből, a Hegyháti (Sásdi) árásból
szintén érkeztek népfölkelők. Egyes későbbi számítások szerint tízezer lehetett a Pécsett ekkor összegyűlt népfölkelői létszám.
Gyűlöletük a pécsi császári jelképek ellen
fordult. A fekete-sárga zászlókat letépték
mindenütt, és helyébe nemzeti színűeket
tettek. A Majláth György császári biztos
által kinevezett tisztviselők összefogdosása
vagy elűzése megtörtént, helyettük magyar
érzelműeket neveztek ki.
Vereség a Vashámornál, hadisarc
A császári haderő tudomást szerzett a számukra kedvezőtlen fejleményekről, ezért
megindultak Pécs felé. Június 15-én reggel nyolc órakor az akkori város határánál,

a Siklósi országúti régi Vashámor mellett
lévő kőhídnál (a mai bőrgyárnál) összetűztek a Majthényi vezette lovassággal és a
nemzetőrökkel, népfölkelőkkel. Mivel a jól
fölszerelt, harcedzett és fegyelmezett, hat
ágyúval fölszerelt császáriak nagy fölényben voltak, a velük szemben álló, jórészt
kaszával, fejszével hadakozó, Majthényi
vezette csapat a lelkesedésükön kívül nem
tudta velük fölvenni a versenyt. Hamar
vége szakadt az összecsapásnak, a Maj
thényi-féle had szétfutott. A császári haderő ezt követően ágyúzta Pécset, amelynek
következtében tűz keletkezett. A lakosság
nagy része – a szabadságharc oldalára állt
tisztségviselőkkel együtt – elhagyta a helyet, a városháza tornyán pedig kisvártatva
megjelent a megadást jelentő fehér zászló.
Borotha őrnagy volt a császáriak parancsnoka, hozzá indult öttagú küldöttség követségbe Haas Mihály belvárosi plébános
vezetésével, aki a kegyelmet csak úgy adta
meg, hogyha a város 200 000 pengő forintot hadisarc gyanánt leró. (Négy hónappal
azelőtt Jelačić bán kétszer akkora összeget
engedett el.)
A városban június 16-án népgyűlést hívtak össze, amelyen 14 tagú, ún. Csend Bizottmány megválasztásra került sort, Pintér Mihály elnökletével. Jegyzőjének Nagy
Imrét választották, a rendőrkapitány Festl
Rajmár lett. A bizottmány a város nevében
menesztett 13 tagú küldöttséget Siklósra
Peitler Antal kanonok vezetése alatt, az ott
székelő, Borotha őrnagy parancsnokságával működő „Platzcommando”-hoz, magukkal vittek egy német nyelvű emlékiratot.
Ebben azt hangoztatták, hogy hűségesek a
törvényes felsőbbséghez, a város ártatlan a
lázadásban, és kérték a nagy összegű, 200
000 forintnyi hadisarc elengedését.
A város lakossága nagy számban való
eltávozásának hatására a bizottmány megtiltotta azt, hogy a férfiak elhagyják Pécset,
ellenkező esetben vagyonuk elkobzásával
fenyegetőztek. A hivatalos kiküldöttek minden körülmények között el akarták érni a
hadisarc elengedését, ezért kapcsolatba
léptek a korábbi főbíróval és az alispánnal, akik június 11-én hagyták el a megyeszékhelyet, a császári csapatokkal együtt.
Sikerült elérniük azt, hogy a nagy összegű
hadisarcot Neustaedter eszéki vezértábornok hatására elengedték, de azt nem, hogy
nagyobb számú osztrák haderőt vezényeljenek ide, és ezek tartási költségeit a városnak kelljen állnia.

A Pécsre vezényelt csapatok parancsnoka
Stokucha őrnagy lett. Az elűzött városi tanács visszakerült a hatalmába, az ideiglenes
hatalommal rendelkező Csend Bizottmány
tagjai egyik utolsó intézkedésével pedig a
kinn lévő fegyverek beszolgáltatására szólítottak föl, majd június 21-én lemondtak.
A forradalmi erők egyik vezére, Majthényi
József június 20-án eltávozott Baranyából
azzal a szándékkal, hogy Tolnában kísérletezzen megszervezni az ellentámadást.
Közben annyiban változott a helyzet,
hogy Noszlopy Gáspár 16-án az akkor Somogyhoz tartozó Szigetvárról kikergette a
császári katonaságot, 20-án pedig Hatzell
Márton bácskai kormánybiztos magának
Kossuth Lajosnak jelentette: „az ellenség
Baranyából levonult Eszék közelébe, a
Drávához, s Pécsett nemzeti zászlók lobognak.” A városban 25-én kolerajárvány
tört ki.
Stokucha („Stokutya”) császári őrnagy,
a városparancsnok
Ezen a napon Stokucha őrnagy (pécsi
becenevén „Stokutya”) Pécs városparancsnokaként általános amnesztiát hirdetett, az
elmenekült tanácsnokoknak, városi tisztviselőknek azonban megüzente, hogy hivatalvesztés terhe mellett térjenek vissza, és erre
14 nap határidőt kaptak. Ezzel egy időben
vagyonuk elkobzása mellett 16 konkrétan
megnevezett személyt tiltott ki a városból,
akik megítélésük szerint az osztrák hatalom
elleni lázadásban nagy szerepet játszottak.
Perczel Antal nemzetőr zászlóaljparancsnok, Windisch Ferenc nemzetőr kapitány,
Hirschler Ignác kereskedő, Tolle György
cukrász, Hillebrand Márton ügyvéd, Bubregh Mihály, Schedel Ignác, Dömötör Zsigmond tanácsnokok, Katics István rendőrkapitány, Szalay Sándor csizmadia, Hohe
György vendéglős, Steinhauser István Ferdinánd ruhafestő voltak a megnevezettek.
A pontosan meghatározott személyek mellett Szmelics Ferenc, Braun György, Witt
János, Andrásics József nevét is közölték,
mint meg nem határozott foglalkozású
pécsi polgárokat. (Közülük Witt Jánosról
tudjuk, hogy zenész <!> volt!) A városi tanács közgyűlése azonban távollétükben is
melléjük állt, a kitiltottakért szintén kezességet vállalván.
* A Pécsi Városszépítő és Városvédő
Egyesület szakosztályvezetője
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Bányai Tamás (Észak-Karolina)

Erős lecsó
Arankának akkor támadt az ötlete, amikor meglátta a sárgán fénylő, húsos paprikákat a zöldséges pultján. Ilyen szép és
friss paprikákat eddig még sehol sem látott ezen a vidéken. Feltételezte, hogy az
északi nagyvárosok piacain, szezonja idején kapható, mert arrafelé azért csak jóval
több a kulináris hagyományokat őrző bevándorló. Itt viszont, ebben a déli kisvárosban, ha egyáltalán, hát ritkán lehetett
hozzájutni. Csak azok az ízetlen sötétzöld
vagy a mexikóiak által kedvelt, ugyancsak
csípős paprikák kaptak helyet a zöldségesek ládáiban.
– Főzzél valami magyarosat – kérte,
vagy inkább követelte Miklós.
– Mégis mit? – kérdezte, már csak azért
is, mert ugyanúgy főzött, mint odahaza
Magyarországon, így aztán minden elkészített étel magyarosnak tűnt neki.
– A konyha a te reszortod, találj ki valamit. De magyaros legyen! És különleges!
Miklós a főnökét hívta meg vacsorára, s
mint mondta, a szokványostól eltérő vacsorát ígért neki, valami egészen speciálisat.
Azon kívül, hogy Arankának nem támadt
semmi eredetinek nevezhető ötlete, tudat
alatt még neheztelt is az invitálás miatt.
Hónapok óta szeretett volna magyarokkal
összejönni, tudta, néhány család él is itt a
városban, de valahányszor szóbahozta óhaját, Miklós hevesen ellenkezett, elutasítását
azzal indokolva, hogy a magyarokkal való
kapcsolattartás gátolná őket az angol nyelv
tökéletes elsajátításában, márpedig mostani
körülményeik között számukra az a legfontosabb. Olyannyira, hogy az utóbbi néhány
hónapban Miklós már otthon, kettejük között is csak angolul akart beszélni, s még
Aranka magyar szavaira is következetesen
angolul felelt. Ez, néhány más jelentéktelen
aprósággal együtt, elkeserítette Arankát,
egyszer szóvá is akarta tenni, ámde férje
gyorsan lehurrogta őt.
Ötéves házasságukban mindig az történt, amit a férje akart, s noha olykor szeretett volna tiltakozni, igazából mégsem
volt ez olyan nagyon akarata ellenére. Talán, mert a szülői házban is megszokta az
engedelmességet, vagy mert ilyenformán
kényelmesen ki tudott bújni mindenféle
döntéshozatal alól. Mindez persze nem
jelentette, hogy ne bántották volna őt az
olyan dolgok, mint például az amerikaiak
társaságának lázas, néha kimondottan
erőltetettnek tetsző keresése.
Az angol nyelv meg a kapcsolatok ápolása okán.

Miklóst két évre szerződtette az amerikai vállalat, és Aranka úgy volt ezzel,
két évet idegenben még féllábon is kibír.
Arra nem gondolt, hogy magyar hangot
csak akkor fog hallani, ha anyjával vagy
húgával beszél telefonon. Hiányzott neki
a magyar szó, amit még férje szájából is
egyre ritkábban hallott. Ennek valós okát
akkor kezdte megérteni, amikor Miklós
egy szép napon azzal állított haza, úgy néz
ki, itt fognak maradni Amerikában. Nem
megy könnyen, de a vállalat és közvetlen
főnöke támogatásával megoldható.
Aranka elhűlt a hír hallatán, ő még a két
évet is soknak tartotta, nemhogy…
– Meddig? – kérdezte rémülten. – Meddig akarsz itt maradni?
– Nem tudom pontosan – felelte Miklós.
– Ameddig lehet.
A kapott választól kétségbeesett, akár
egy elítélt, aki bizton tudja, nem életfogytiglant sóztak a nyakába, ám szabadulásának dátumát mégsem közölték vele.
Lehet az három év és lehet az tizenöt év
múlva is.
Egy esetleges ellenkezésnek még a szikrája is kihalt belőle, amikor anyja azzal
nyugtázta a hírt: édes lányom, neked a férjed mellett van a helyed. Húga pedig nem
is titkolt irigységgel jegyezte meg: hogy
te milyen szerencsés vagy!
Miklós elejtett szavaiból kiszűrte, elsősorban ő szeretné meghosszabbítani a
szerződést, az ötlet maga nem a vállalat
vezetőitől származik, még akkor sem,
ha az ellen semmi kifogásuk, sőt még támogatni is hajlandók. Az elsőszámú patrónus szerepére természetesen férjének
közvetlen főnöke lett kiszemelve, amivel
nyilván összefüggésbe volt hozható a vacsorameghívás.
És most eredeti magyar ízeket vár tőle
a férje.
Amikor a szupermarket zöldségrészlegében meglátta a hazaihoz nagyon hasonló
paprikákat, azonnal tudta, mi legyen az a
speciális magyar étel. Lecsó. Miklósnak
egyik kedvence volt, jó sok kolbásszal és
tarhonyával vagy tojással. Tarhonya nincs,
de kolbász és tojás van, hagyma és paradicsom úgyszintén, s most már a legalapvetőbb, a hozzávaló húsos paprika is. Ennél
magyarabbat senki nem tud elképzelni.
Kiválogatta a legszebbeket, majd némi
hezitálás után kosarába rakott öt darab
hosszúkás jalapeno paprikát is.
Otthon előbb megterített az ebédlőasztalon, csak azután fogott hozzá a lecsó elké-

szítéséhez. Karikákra aprította a kolbászt
meg a hagymát; meghámozta, cikkekre
vágta a paradicsomot, majd felszeletelte
a paprikákat. Megszagolta a magjait, egy
szeletet előbb megnyalt, aztán megkóstolt.
A paprikának volt leve, húsa, csak ereje
nem. Örült, amiért a csípősnek ígérkező jalapeno paprikából is vásárolt. Egyet azokból is felkarikázott, legyen valami ereje is
annak a lecsónak.
A hagyma, a paprika és a paradicsom
már elkeveredett a kolbásszal, amikor gondolt egyet, és a tűzhelyen rotyogni kezdő
ételbe belevagdalta a megmaradt négy
jalapeno paprikát is. Később, ha valaki
kérdezi, se tudta volna megmagyarázni
mi vezérelte e cselekedetében, de tény,
hogy amikor megkóstolta készítményét,
elégedett volt magával. Fújtatott, legyezte a száját, a könnye is kicsordult, de elégedett volt.
Akármelyik amerikait kiveri majd a veríték, de még az is magyar ember a talpán,
aki ettől nem izzad meg.
Miklós már az ajtóban megérezte a lecsó
egész lakást betöltő illatát, s egy fejbólintással jelezte elismerését. Kedvenc étele
volt, amelynek illatától még a jóllakott ember is kedvet kap egy újabb falatra, így a
vendég számára is bizonyosan csábító.
A vendég pontosan érkezett, és Arankát
már az előszoba küszöbén kellemes csalódásban részesítette. Nem tudta miért, de
idősebb, kimért férfire számított, s íme,
egy fiatal ember állt előtte, talán még a
férjénél is fiatalabb, arcán szétterülő mosollyal, amilyet csak az amerikaiak tudnak
produkálni, kezében nagy csokor virággal,
s mindezen felül kopott farmernadrágban,
kabát nélkül, rövid ujjú kockás ingben. A
kora őszi időjárással nem kellett dacolnia,
öltözéke nem is ezért volt feltűnő. Miklós öltönye, fehér inge, nyakkendője tette
azzá. Viselkedése ennek ellenére sem vált
feszélyezetté, sőt Aranka néhány perc múlva megállapította, a feszélyezettség inkább
mondható el férjéről, aki úgy igyekezett
segíteni ezen, hogy előbb a zakóját, majd
a nyakkendőjét is lehámozta magáról.
A második kellemes meglepetés sem
váratott sokáig magára. Aranka felkészült
rá, ha előbb nem, a vacsora után elkerülhetetlenül a munkahelyi dolgokra terelődik a
szó, s ő majd ülhet hallgatag egész este, hiszen abba ő nem tud, nem is akar beleszólni, olvasni pedig, hát még televíziót nézni
a vendég jelenlétében sértő udvariatlanság.
folytatás a 26. oldalon
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folytatás a 25. oldalról
Férjének főnöke azonban, alig valamivel
megérkezése után határozottan leszögezte,
semmilyen, a vállalatot vagy munkát érintő téma nem érdekli, ilyenről hallani sem
akar, kikapcsolódni jött és nem értekezletre. Hogy kijelentésének nagyobb hangsúlyt
adjon, figyelmét elsősorban Arankára fordította. Szentigaz, szokványos bókok hangzottak el szájából, Aranka mégis élvezte,
hogy vele foglalkozik valaki.
A harmadik meglepetés egyikük számára sem volt kellemes. A vendég már az első
falat után mély levegőt vett, nagyot nyelt, s
tette azt, amit nem kellett volna. Feltételezhető udvariasságból evett még néhány falatot, de a negyediknél hirtelen felugrott az
asztaltól, előbb tenyerét szorította szájára,
majd szinte hörögve, kétségbeesetten vizet kért, amit mohó kortyokban ivott meg.
Arca eközben kivörösödött, mintha összes
vére csak azt színezné, szeme kikerekedett, mintha rettentő csoda rémisztené. A
víz mégis csak pillanatnyi enyhülést hozott, hogy hűse múltával a méregerős paprika még jobban csípje-marja száját.
Aranka és férje is felálltak az asztaltól,
közrefogták a vendéget, noha mindketten
tudták, semmit sem tehetnek, ilyenkor
csak az idő segít. Vagy kenyér, gondolta
Aranka, azt kell ilyenkor enni, az magába
szívja a paprika erejét, s már száján is volt
a jótanács, de Miklós előbb szólalt meg.
– Hogy az istenbe tehetted ezt? – kérdezte sziszegve és magyarul, ami már azért is
fenyegető volt, mert hiszen Miklós mindig
kínosan ügyelt arra, nehogy amerikaiak
jelenlétében, vagy akár csak a közelükben
megszólaljon magyarul.
Aranka nem válaszolt. Összeszorította
száját, bűntudatosan lehajtotta fejét, s már
bánta, nagyon bánta, hogy ott az üzletben magához vette a jalapeno paprikákat,
vagyis inkább azt, hogy beleszelte a lecsóba, de leginkább azt, hogy olyan vendégnek ártott vele, aki… Aki elnéző.
Mert alig hogy a vendég visszanyerte önuralmát, a mosoly is visszatért az arcára, s
bár a szenvedéstől még mindig csak suttogva tudott beszélni, az első szavai voltak:
semmiség az egész. Még meg is szorította
Aranka kezét megnyugtatásul, mialatt Miklós a fogát csikorgatta, s bármennyire igyekezett, képtelen volt haragját palástolni.
Nem sokkal később a vendég távozni
készült, és Aranka maga is csodálkozott
azon, hogy nem a férje, hanem ő az, aki
marasztalni szeretné.
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Nagy Anna

Retúr
T. T. születésnapjára

Suhan a táj
a vonatablakban felvillanó képek
dokumentumfilm kockái a vidéknek
melyet oly jól ismersz
s ahogy dobálva zötyögteti
a poros vagonokat a fényesre
kopott sín látod a somogyi tájat
a szántókat a repceföldet az akácokat
az emlékezet úgy visz egyre messzebb
a vasúti síneken a 119/A számú bakterházig
barna ovális fotóról mosolyognak rád
némafilmek hőskorát idézve apád anyád
az esküvői képre a kettőságy fölött
jól emlékszel és a hímzett párnaszélekre
eszedbe jut a szúrós szövetű vasutas köpeny
melyből érettségi ruhád kitelt – hogy’ szégyellted! –
melyben az egyetem fagyos poloskás
pesti éveit átvészelted átéhezted
a zsebóra a napló apai hagyaték jelképei
bizonyságok indulásról érkezésről
célról múltról meg-nem-történtről
jelkép – emlékkép – tájkép
tájkép – emlékkép – jelkép
elmejáték a hosszú úton
lehunyt szemmel kinyílt lélekkel
beletörődsz: éveket suhant az idő
s még utazol még álmaid vannak –
sínnek lenni hűen végig kísérni
időt teret történetet
célba juttatni embert értéket
új állomás
kinézel az ablakon
figyeled a le- és felszállást
a szerelvény újra indulhat
a pályaőr tiszteleg: jó utat!

Kende Katalin

Keserű
hitvallás
Egy mámoros, vallató éjszakán
csendesen bekopogtattál hozzám.
Vidáman nyitottam ajtót,
végigmértél, bólintottál
és beengedtelek.
Valami kívül maradt belőled,
ma azt siratom.
Kinyitottam az ablakot.
Szerettelek volna a dohányfüsttel
együtt téged is kiszellőztetni.
Gúnyosan kacagtál.
„Nem. Te már az enyém vagy.”
Gyűlöltelek.
Beteggé tettél. Mostanában nehezen
alszom el.
Belátóvá tettél. Ritkán lázadok.
Igazságtalan vagyok hozzád.
Mindenért téged okollak.
Pedig csak tudatosítottál
bennem valamit.
Nem tudlak megtagadni.
Nem akarlak.

Kamarás Klára

Szedett-vedett
válasz egy jólfésült búcsúztatóra
Elhangzott itt sok tarka szólam,
Mint eddig mindig, minden évben.
Nem nekem szólt és nem is rólam,
És az egészet nem is értem,
De lenne még néhány szavam,
Hisz’ én búcsúzom, én magam.
Mindig a rossz színt választottam,
És gyakran a rossz lóra tettem,
Lottó-ötösről álmodoztam?
Nekem nem lett még kettesem sem.
Mért lennék ettől kevesebb,
Mint annyian a nyertesek?
Hogy amit mondtam, el is hittem?
És megbíztam mások szavában?!
Ebben még semmi furcsa nincsen!
Vagy itt nem így megy mostanában?
Csak jó szót vártam, meleget,
Hogy megvívjam az egeket!
Most ajtó előtt úgy topogjak,
Mint vén kutya, akit kizártak?
Míg odabenn vígan boroztok,
Nekem majd csont is jut… vasárnap!
Hát kérem…! Ez nem kenyerem!
Inkább eltűnök csendesen!
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A gesztei Csinyi Péter és Csinyi Márton
Rózsa Sándor szabadcsapatában – 5.

Talán egy hét múlva megérkezett a hajó Pozsonyból. Hozott lovakat is a honvédek részére. A Szinyei-tanyának volt saját kikötője, rögtönzött mólója, nem kellett Komáromba vinni a szállításra
szánt árut, gabonát vagy vágómarhát. A hajó kapitánya, Majláth
Gábor úr pihenőt rendelt el, hogy a lovak megfelelő kezelést,
pucolást, kefélést kapjanak, de főként, hogy megismerkedjenek,
összeszokjanak gazdájukkal. A kapitány úr levelet és csomagot
adott át Szeplős Jóskának, édesanyja küldeményét. A levél nagyon rövid volt, csak annyi állott benne, hogy nagyon hiányzik
– pedig hát megszokhatta volna a világcsavargó Jóska távolléteit
az édesanya –, vigyázzon magára, de a haza mindenekelőtt! A
pakk cukrász- és péksüteményekkel volt tele, a városi asszony
nem házikolbászt vagy tokaszalonnát küldött fiának, aki bizony a
paraszti, falusi öltözetében nagyon ágrólszakadtnak nézett ki…
Nagyon kellemesen teltek a napok, most már a csapatos, lovastámadást is gyakorolhatták együtt, noha néhány paripa még nem
nagyon szokott össze lovasával, igyekezett attól megszabadulni.
Aztán eljött a búcsúzás napja, szép őszi hajnal volt, de aki tehette
a tanyasiak közül, eljött elbúcsúzni a harcosoktól. Különösen a
lányok integettek, de selyem kendőjével búcsút intett a nevelőnő
is, a címzett, Csecse Flórián pedig katonásan szalutált és búcsúzott. Biztosan nem először tette azt, és nem is utoljára…
A hajó nemcsak lovaikat szállította, hanem gyomra megtelt jó
minőségű, csallóközi és a Kárpátok alján termett gabonával. Budapestre érvén a szállítmány egy részét kirakták, a kirakodásnál a
legények is segítettek a matrózoknak. A munkával gyorsan végeztek, a hajó kapitánya szabadot adott legényeinek, Csecse Flórián
is úgy döntött, de a lovak védelmére őröket állított. Péter és Márton Szeplős Jóska mellé szegődött, aki nagyon jól ismerte Pestet
és Budát, nem először járt már ott, sőt rokonai is laktak valahol a
budai hegyek között, de azok meglátogatására nem volt idő. Még
mielőtt nekivágtak volna a városnak, Csecse Flórián figyelmeztette
őket, hogy kerüljék az összetűzéseket, a kocsmák, vendéglők televannak csavargókkal, léhűtőkkel, akik várják, lesik a falusi, paraszt
kinézetű embereket, hogy aztán átverjék, becsapják őket.
– Ne féltsen bennünket, Flórián bácsi, Nyitrán is van elég lókötő, különösen vásárosnapokon, tudjuk hogyan kell velük bánni – mondta Péter.
– Hát, pontosan ettől féltelek benneteket, hogy alaposan helybenhagyjátok őket, és majd azok rögtön szaladnak feljelenteni
titeket. Erre vigyázzatok nagyon!
– Az más, óvatosak leszünk – ígérte Péter…
A legények nem nagyon távolodtak el a kikötőtől, hiszen volt
elég kocsma a kikötő közelében is. Ám Szeplős Jóska távolabbra
vitte társait. Egy elegánsnak tűnő vendéglő felé vették az irányt,
amelynek kerthelyiségét belepték az őszi falevelek. Peti gyanúsnak vélte a dolgot, s ezért megjegyezte:
– Bízd csak rám!… Látjátok azt az asztalt?! Ott szoktam üldögélni Amáliával – mutatott Jóska egy félreeső asztal felé.
– Nagyon elbújtatok, hiszen onnan nem is láthattátok a zenekart meg a táncolókat – jegyezte meg Márton.
– Igazad van, Amália szeretett, de szégyellte, hogy szeplős meg
vörös vagyok – mondta Jóska szomorkásan.
– Ne búsulj pajtás, az olyan lány, aki szégyenli az embert, nem
való semmire – vigasztalta Péter barátját…
Aztán beléptek a vendéglőbe, ami valóban csinos volt, nem
parasztnak való hely. A cigányok húzták a nótákat, a vendégek

beszélgettek, meg vacsoráztak, néhányan táncoltak is. A pincér
gyorsan eléjük állt és üdvözlés helyett imigyen szólott:
– Nem látjátok, hogy itt minden hely foglalt?! – mondta gorombán és kiutasítóan.
Petinek azonnal feszültek az izmai, szinte a lélegzetét is vis�szafogta, de Jóska barátja vállára tette a kezét, és németül szólt
a pincérhez:
– Mondd meg a főnöködnek, hogy Joe Czajánusz van itt!
A pincér erre mélyen meghajolt és fordult is a vendéglő belseje
felé. Peti nem állhatta szó nélkül:
– Szedd a lábad, mert seggbe rúglak! – hangjában azonban
nem volt düh, hanem inkább irónia, amin aztán mind a hárman
jót nevettek.
Nemsokára jött a főpincér, vagyis a főnök, és bámulta a kalapos, mellényes legényeket, de nem tudta elképzelni, vagy megkülönböztetni, hogy melyik is közülük Csajánusz Jóska.
– Szépen fogadjátok a vendéget, Pali, a segéded majdnem kidobott bennünket – mondta Jóska.
– Szervusz Józsikám, hát miféle maskarába bújtál? Nincs még
itt az álarcosbálok ideje! – mondta a Palinak szólított, elegáns főpincér. Hozzá hasonlót Peti Nyitrán, csak a Löfler vendéglőben
látott, de az sem volt ennyire úri, mint a Palinak szólított, felkunkorított bajszú, alaposan megborotválkozott, pacsuliban fürdött
főpincér. Mint kiderült, Pali a tulajdonos, Bársony Ignác fia…
A kölcsönös bemutatkozás után a „főnök” azonnal asztalt talált
a vendégeknek. Italt, ételt hozatott: „A vendégeim vagytok, Józsikám” megjegyzéssel, a zenekar pedig játszott tovább. Aztán a
prímás odament az asztalukhoz, és megkérdezte, hogy mit húzhat
el nekik. Márton nem habozott és azonnal belekezdett:
Söprik a pápai utcát,
Masíroznak a katonák,
Tizenhat esztendős barna kislány
Megyen a regiment után.
Kérdi tőle a kapitány:
Hová, hová, barna kislány?
Mit kérdi azt tőlem a kapitány,
Megyek a szeretőm után.
Bécs várában sír a német,
Fáj a feje a szegénynek;
Mert a Lajta partján hetek óta
Áthallik a Kossuth-nóta.

A nóta harmadik strófáján bizony meglepődött Péter is, mert
még soha nem hallotta öccsétől. Nem beszélve a vendéglő mulató
vendégeiről, akik hangos üdvrivalgásba és éljenzésbe törtek ki.
Mondhatnám ekkora sikere talán Petőfi „Talpra magyar”-jának
volt a Pilvax kávéházban. A vendégek ismétlést követeltek, de
már a második ismétlésnél telitorokkal énekelte mindenki.
– Öcsém, hát te meg honnan szedted ezt a nótát, tán csak nem
te költötted? – súgta Péter öccsének.
– Majláth kapitány uramtól tanultam, nem vagyok én költő,
de az is lehet, hogy valamit a nagy sietségben hozzátettem én is
– válaszolta Márton.
(folytatjuk)
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Humorzsák

Szigetvári-Szattinger Krisztián
2/3 oldala
Szigetvári János szellemében

Cserebogár-köszöntő szójátékok
Hogyan kínálják hellyel a nagymellű nőt? = Ide csöccsenjen le!
Mit kiabál a csősz az almatolvajok után? = Delicsesszétek meg!
A trezorok legszebbike = Széfségkirálynő
Egykori bőrbetegség = EXcéma
Hímek kakaskodása = ivarizálás
Repülőtéri tolvajt hova zárják? = A DUTYI free shop-ba!
Nobody-building = testleépítés
Aki megalkuszik a portugieser-rel = oportónista
Mesegond = Grimmbusz

Szörnyrímek
Nem mindegy…
… hogy ráugrott a telt idomára,
vagy az oroszlán a telt idomárra!

Nem mindegy…
… hogy hű-e hozzá,
vagy csak egyszerűen hülye hozzá!

Nem mindegy…
… hogyha a Tejutat ásod,
akkor mi lesz a te juttatásod?!

Nem mindegy…
Hogy javul-e az Ön közellátása,
vagy tovább romlik a köz ellátása!

S végezetül:
Zajlik a tóparti toborzás. Hogyan kérdezik meg, ki merül le?
– Werbúvár?
A LIVESOUND Prod. bemutatja:
ASIA koncert
Időpont: 2008. május 30., 20:00 óra
Helyszín: Budapest, Petőfi Csarnok
PAIN OF SALVATION koncert
Időpont: 2008. június 1., 20:00 óra
Helyszín: Budapest, A38 Hajó
További információ: www.livesound.hu

A HAMMER CONCERTS bemutatja:
THE OCEAN,
WATCH MY DYING, SOLAR SCREAM koncert
Időpont: 2008. május 11., 19:00 óra
Helyszín: Budapest, Fonó Klub (XI., Sztregova u. 3.)
További információ:
www.hammerworld.hu; www. fono.hu

2008. május

Rónaky Edit

Humor
A sokoldalú, kiváló miskolci költő:
Fecske Csaba Fricskamaxi – mosolypróba – című könyvéből idézünk:

Kétsörösök
Szemérmesség
Nem merem
megoldani a míderem.
Hoppá!
Lábamra léptél kamerád.
Homályos tán a kamerád?
Idill
Az ingemet Elza varrja,
ha légy száll rám, elzavarja.
Ismeretlen kórokozó
Ez a vírus
prototípus.
Kocahorgász
Akadt egy kis malőr,
odajött a halőr.
Boldog múlt
Bezzeg a bilin
még volt alibim!
Szívélyes fogadtatás
Csődbement bank bátor őre
mosolyog a betörőre.
Stemplizés
Gizike, Lizike
velem stemplizik-e?
Fogas
A legfontosabb tézisem,
jó legyen a protézisem.
Aggszűz
Kimondani nem is merem,
a szexet még nem ismerem.
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
Számok

Jobbra-balra

Mindegyik sorban az első négy szám logikáját követve milyen számok kerülnek a kérdőjelek helyére?

Melyik irányba kell elfordítani az indítókart, hogy a futószalagon a zsákok jobbra mozduljanak el?

Tükörben

A tükörrajzok között négy eltérés van. Hol?

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
Haarberg Orsolya - Erlend Haarberg:
Lappföld
Európa Alaszkája
275x305 mm, 256 oldal, ára: 9500 Ft
Lappföld mesés természeti kincseket rejtő északi vidék, ahova kevesen
jutunk el. A két nemzetközileg elismert, többszörös díjnyertes természetfotós, Haarberg Orsolya
és Erlend Haarberg utazásaik során megannyi lélegzetelállító felvételt készítettek,
s most ezeken keresztül ismertetnek meg
Lappföld legszebb tájaival.
Az építészet remekei
Szerkesztette: Francesco Boccia
365x435 mm, 176 oldal, ára: 8999 Ft
Ez az igényes kötet minden idők leghíresebb építészeti alkotásai közül mutat
be jó néhányat. Közös jellemzőjük az ókori Egyiptom piramisaitól a kortárs
architektúra modern remekműveiig, hogy valamennyi az örökkévalóság számára készült, reprezentatív alkotás, s egyúttal emberi életek lenyomata.
Az élményszerű felvételeknek és a szemléletes leírásoknak köszönhetően öt kontinens építészeti remekművei a gyökereiket
alkotó kultúrákkal együtt kelnek életre a
szemünk előtt.
1000 olimpiai bajnok
Minden idők legjobb sportolói
230x305 mm, 336 oldal, ára: 5999 Ft
Könyvünket a modern
kori olimpiák ezer legkiemelkedőbb bajnokának
szenteltük. Számos sportág képviselőit, aktív sportolókat és régi versenyzőket egyaránt bemutatunk.
Őket még a legek közt is a
legjobbá teszi, hogy olimpiai győzelemmel
megkoronázott pályafutásuk hatása túlmutat sportáguk határain, mondhatni, kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak.
*

*

*

A kiadó weboldala www.alexandra.hu
címen található.

2008. május

Törtely Zsuzsa

A XVIII. Pécsi
Dalosnap

A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, a Pécs – Baranyai Kórus- és Zenekari Szövetség, a Kodály Társaság és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
rendezésében április 1-jén került sor a XVIII. Pécsi Dalosnap rendezvénysorozatára. A pécsi dalos ügy barátai elsőként fél öt órai kezdettel az 1862 és 1949 között
működő, országos hírű Pécsi Dalárda Apáca utcai emléktáblájánál rótták le kegyeletüket. A hírneves férfikarra dr. Vargha Dezső főlevéltáros emlékezett. Közreműködött az ének-zene tagozatos Mátyás király utcai Általános Iskola 3/b osztálya. A
kis ünnepség keretében, ezt követően koszorúzták meg az emléktáblát.
A résztvevők ezután átvonultak a közeli Szent
István téri, Varga Imre alkotta Kodály-szoborhoz.
Itt 17 órakor Nagy Ernő karnagy emlékezett meg
a magyar kulturális élet meghatározó alakjáról. A
szobornál szintén koszorúzás zárta a megható megemlékezést.
A tartalmas dalosnapot pécsi, baranyai kórusok
által rendezett hangverseny zárta a Ciszterci Rend
Nagy Lajos Gimnáziumának dísztermében. A megjelenteket Páva Péter, az iskola igazgatója köszön- Nagy Ernő karnagy emlékező betötte. A hangversenyen a gimnázium Laudate Kóru- szédét tartja a Kodály-szobornál.
(Fotó: Horváth Gábor)
sa (vezényelt Nagy Ernő), a Városközponti Iskola
Felnőtt Kamarakórusa (vezényelt Kunváriné Okos Ilona, orgonán kísért Erdélyi
Dániel), a Mecsek Kórus (vezényelt Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, zongorán
kísért Körtesi András), a német Marienstatti Gimnázium Kórusa, (vezényelt Martin Wanner), a Komlói Pedagógus Kórus (vezényelt dr. Szabó Szabolcs). A nagy
sikerű hangverseny végén a közreműködő énekkarokból alakult összkar Nagy Ernő
irányítása alatt Kodály: Esti dal című művét szólaltatta meg. A dalosnap visszatérő
mottója most is ez volt: a mai pécsi (és baranyai) dalosok emlékeznek az elmúlt
idők pécsi dalosaira. Ezt egészítették ki a német dalosok nemzetközivé.

7622 Pécs, Sport u. 5.
Telefon: (72) 511-660, 324-404
Telefax: (72) 511-661
• beruházási fővállalkozás
• gépi földmunka, út- és járdaépítés, térburkolás, támfal- és
víztározó építés
• csapadék- és szennyvízcsatorna, vízvezeték,
vb. csőcsatornák komplex kivitelezése
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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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sóval és a vaníliás cukorral jól eldolgozzuk. Kinyújtjuk, kettéosztegyikKarácsony
felét a tepsibehava
helyezzük, s egyenletesen elnyomkodjuk. A tésztára rászórjuk
Június – Nyárelő, Szent Iván hava
December – juk,
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Megjegyzés: Az újhold (|) előtt és közben hidegfronti hatás
várható. A telihold (z) előtti napokban és közben melegfronti
Május 9., péntek
hatás
várható.
Pécs:
Kortárs képzőművészeti kiállítás és vásár a Pécsi Műhelygalériában (Várady Antal u. 5/a). Nyitva: kedd-péntek 12-17 óra,
szombat: 9-12-ig.

Szekszárd:
XVIII.
Szekszárdi
Fesztivál – május 9–12. Claude Mercier (Bezons) festőművész kiállítása a Liszt Ferenc
még nemAismerték
a modern meteorológiát,
az idők
kezdete
óta aPünkösdi
Hold változásaihoz
1. Őseink
csütörtök
munka ünnepe,
Művészeti Iskolában.
– „Tűzből
fogant
gondolatok”
igazodtak
a
gazdák
vetéskor,
aratáskor,
a
növények
gondozásánál.
A
Hold
hatást
gyakorol
ránk,– Stekly Zsuzsa tűzzománcműves kiállítása a Wosinsky Közösségi Ház		
Fülöp, Jakab
ban.
emberekre, és az állatövön belüli vándorlása befolyásolja
a
növényeket
is.
Én
is
a
Holdra
Dombóvár: Városi szerenádbuli a Szállásréti tónál.
2. péntek készítemZsigmond,
Zoé 3 évtizede a távprognózisomat.
hagyatkozva
már több, mint
Ettől– 2-3
eltérhetgrafikusművész
a
Debrecen: „Tünetegyüttes”
Varganappal
József debreceni
kiállítása a Mű-Terem Galériában (Batthyány u. 24.)
3. szombat
Tímea,
Irma
Kaposvár: Távoli fények, közelítő színek… – A régi japán művészet és a modern látásmód. Megtekinthető május 25-ig, Vaszavalóság,
de hozzávetőleg
számíthatunk
rá.
ry Képtár.
4. vasárnap
Mónika, Flórián
Május
12., hétfő
5. hétfő
Györgyi
Kéri
János és Irodalom Házában
Pécs: 17 óra – Dubrovnik képekben – Goran Vranic fotókiállítása
a Művészetek
Készült:
2007.
november
25-én.
6. kedd
Ivett, Frida
Nagykanizsa: 19 óra – VII. Nemzetközi
akusztikusgitár
fesztivál.
Móricz
Zsigmond Művelődési Ház (Hajtogató S. u. 1.)
2421
Nagyvenyim,
Csaba
u. 23.
7. szerda
Gizella, Bendegúz
Május 13., kedd
Pécs: 18.30 – Mecseki Fotóklub. Festői fotócsendéletek – Tillai Ernő (MFIAP fotóművész, MF) előadása (Szent István tér 17.)
8. csütörtök
Mihály
Pécs: 19 óra – Beethoven összes zongoraszonátája – Király Csaba zongoraestje a Művészetek és Irodalom Házában
9. péntek
Gergely
Május 14., szerda
10. szombat
Ármin, Pálma,
Debrecen: 14 óra – Mátyás király új ruhája. Előadja a Szegedi Miniszínház. Belvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem (Kossuth
u. 1.)
		
Míra
Pécs: 19 óra – Vendégünk Alexander Lonquish karmester és zongoraművész – Művészetek és Irodalom Háza
11. vasárnap
Pünkösd, Ferenc
Május 16., péntek
12. hétfő
Pünkösd, Pongrác
Balatonlelle: IX. Balaton Boat – nemzetközi vízisport- és szabadidő kiállítás, május 16-18-ig a vitorláskikötőben
Pécs: 19 óra – Balázs János zongoraművész koncertje a Művészetek és Irodalom Házában
13. kedd
Szervác, Imola
Május 17., szombat
14. szerda
Bonifác
Balatonfüred: 19. Balatoni Évadnyitó Vitorlás Verseny, május 17-18.
15. csütörtök
Zsófia, Szonja
Debrecen: 10 óra – Regélő-mesélő sarok. Az országos Kincsem Fesztiválhoz fűződő program. Belvárosi Közösségi Ház, Pódiumterem (Kossuth u. 1.)
16. péntek
Mózes, Botond
Nagykanizsa: 18 óra – Táncra lábam – népzenei táncház sorozat. Fellép a Vujicsics együttes. Medgyaszay Ház (Sugár u. 5.).
17. szombat
Paszkál
Május 18., vasárnap
18. vasárnap
Erik, Alexandra
Bonyhád: 15 óra – Múzeumok világnapja – a Völgység Múzeum nyitott napja, a völgységi tájházvezetők III. találkozója
Május 20., kedd
19. hétfő
Ivó, Milán
Mohács: Nepomuki Szent János ünnepség, május 20-21.
20. kedd
Bernát, Felícia
Pécs: 18.30 – Kiss Imre (MF) kamarakiállítása a Mecseki Fotóklubban (Szent István tér 17.). Megnyitja: Tillai Ernő MFIAP
fotóművész.
21. szerda
Konstantin
Május 22., csütörtök
22. csütörtök
Júlia, Rita
Debrecen: 18 óra – Mindenkinek jár az unalom. Humorest a Belvárosi Közösségi Ház Pódiumtermében (Kossuth u. 1.)
23. péntek
Dezső
Május 23., péntek
24. szombat
Eszter, Eliza
Nagykanizsa: 19 óra – Rock klub. A Self Destruction együttes koncertje a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Pécs: 19 óra – Tuar koncert a Művészetek és Irodalom Házában
25. vasárnap
Orbán
Május
25., vasárnap
26. hétfő
Fülöp, Evelin
Nagykanizsa: 19.30 – A Trio Lignum együttes hangversenye. Fellépnek: Klenyán Csaba – klarinét, Rozmán Lajos – klarinét,
27. kedd
Hella
Lakatos György – fagott. Közreműködik: Eszterházy Péter. Medgyaszay Ház (Sugár u. 5.)
28. szerda
Emil, Csanád
Május 26., hétfő
Pécs: 19 óra – Hamvai Kornél: Körvadászat – az Árnyékszínház felnőtt-báb előadása a Művészetek és Irodalom Házában
29. csütörtök
Magdolna
Május 29., csütörtök
30. péntek
Janka, Zsanett
Pécs: 19 óra – Fizikus és polihisztor – vendég Lukács Béla, fizikus. Művészetek és Irodalom Háza.
31. szombat
Angéla, Petronella
Május 30., péntek

Ez a Hetedhéthatár
234. száma

Nagykanizsa: 10 óra – A kiskakas gyémánt félkrajcárja – zenés mesejáték a szegedi Miniszínház előadásában. Hevesi Sándor
Művelődési Központ.

Június 3., kedd
Pécs: 18.30 – Mecseki Fotóklub. Az Eszéki Fotóklubot bemutatja Miroslav Adam, a klub elnöke. (Szent István tér 17.)
Június 5., csütörtök
Pécs: Pécsi Országos Színházi Találkozó, június 5-től 17-ig.
Kaposvár: Új reneszánsz-kortárs képzőművészeti tárlat – a Festők Városa Hangulatfesztivál keretében. Vaszary Képtár.
Június 7., szombat
Hidas: „Kardoss” Népi Fesztivál a Hidasi Tájházért Egyesület szervezésében. Délelőtt gyermekprogramok, délben ételkostoló a
Hidason élő etnikumok káposztás ételeiből, délután a helyi és környékbeli különféle nemzetiségi együttesek bemutatói. Helyszín: Kossuth u. 111., Tájház.

web-oldalunk: www.hetedhethatar.hu

