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L. Csépányi Katalin

Káplár László Jó Ember Díj

Káplár László, a 2003-ban ötvenévesen eltávozott újságíró kolléga, a jó barát, a jó
ember nevének és emlékének fennmaradására jött létre a Káplár Alapítvány. A kulturális teljesítmények díjazására az alapítvány a névadó személye előtt tisztelegve létrehozta a Jó Ember Díjat – melyet évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alapján.
A Jó Ember Díjra március 31-ig lehet jelölni. A kuratórium olyan személyek jelölését
várja, akik a szívükkel látva egyszerűen csak teszik a dolgukat önzetlenül, és közben
észre sem veszik, hogy milyen sok ember javát szolgálják a széleskörűen értelmezett
kultúra területén. A Hetedhéthatár web-oldaláról – www.hetedhethatar.hu – elérhető a
Káplár László Alapítvány honlapja. A Jó Ember díjra a jelölést levélben az alapítvány
székhelyén (7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán u. 24.), telefonon a 30/575-3997es számon, e-mail-en a hethatar@hetedhethatar.hu címen lehet megtenni. A díj Judit
Hagner, Németországban élő magyar származású szobrászművész alkotása.
A kuratórium tagjai: Borsós István (Pécs), Králik Ivánné (Siklós), L. Csépányi Katalin (Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen).
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)

Mivel az alapítvány és a díj névadója, Káplár László természetbarátként családjával
minden évben elment a Zengőre a bánáti bazsarózsa virágzásának idején, ezért a díjátadás is ehhez az időponthoz igazodik. Ez évben április 25-én, szombaton 11 órakor
találkoznak a Zengő lábánál, Pécsváradon a várban a névadóra emlékező rokonok,
barátok, tisztelők, valamint a díjazottak.
*   *   *
Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány − Székhely: Kozármisleny, Mikszáth K.
u. 24. 7761 − Adószám: 18326859-1-02. Aki támogatni kívánja a Káplár Alapítványt, az
az 50800104-11096568 számú bankszámlaszámra utalhatja át azt a pénzösszeget, amellyel
hozzájárul az alapítványhoz, illetve csekk is kérhető telefonon, e-mail-en, levélben.
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Kocsis József

Rigók
A rigók itt élnek körülöttünk, földi lehajló fenyőágak alatt szaladgálnak, eleségért
néha eljönnek az ajtónkig. Tudnak rólunk,
be-beköszönnek a nyitott ablakon, és ha
kint találkozunk, ahelyett, hogy menekülnének hanyatt-homlok, mint a verebek
vagy a cinkék, nekirugaszkodó futással,
meg-megtorpanva felénk szaladnak, és félrehajtott fejjel szembenéznek velünk. Várakozás van feketén fénylő szemükben.
Ez a mostani meg végképp itt akar megtelepedni, mint aki nem elégszik meg az
alkalmi találkozásokkal, fészket épít az
ezüstfenyő szúrós ágai közé, ha állok, éppen szemmagasságban. A hozzávalót a
közelből hordja össze, s amit a leginkább
alkalmasnak vél, képes a talpam alól kihuzigálni. Egy tépett műanyagzsák-darabkát
is szerzett valahonnan, tetőnek gondolta
talán, vagy bélésnek, meglátjuk majd.
Felváltva etet a szülőpár, el-elhúznak az
arcom mellett, szárnytollaikkal a fülemet
cirókálják. Megszámlálhatatlanul sokszor
fordulnak. Aztán csönd lesz hirtelen. Megszűnik a sürgölődés. Megnézem: a fészek
üres. Elköltöztek volna? Csak úgy? Kirepült a fészekalja, és odébbállt a család?
Gyanakodva nézem a puha léptű fekete
kandúrt, valamelyik szomszédból környékezi a madarainkat, de tollakat nem találok a közelben, és az elhagyott fészek is
érintetlen.
Később végleg megnyugszom: egy korareggelen elém szökken a mi rigónk, olyan
testtartással iramodik felém, mintha guggoló rajttal futóversenyre indulna. Nem

Támogatók:
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Szigetvári Takarékszövetkezet
Iparos Kisvendéglő
Netmester Produkció
www.netmester.hu

fél, közelít bizalommal, megáll, rámnéz
félrehajtott fejjel, komolyan. Itt vagyok.
Megvagyok.
Megvannak a többiek is: a párja egyik
közeli fenyő alatt növendék rigóval küszködik, ránéz szigorúan, a szárnyait nyomatékkal meg-megrebbenti, fejtartása parancsoló. A rigógyerek – termetre akár az
apja, csak kamaszosan esetlen – konokul és
megátalkodottan áll. Az apa közelebb röppen, hozzáhajolva néz a szemébe. Tétova,
kitérő tekintet a válasz. A felnőtt rigó láthatóan tanácstalan, de nem adja fel, a csőrébe
vesz valamit, talán aprócska tűlevél-köteg,
jelképes ajándék, a makacs kölyöknek kínálja, nyújtja felé lekenyerező gesztussal,
a tiéd, neked adom, és még mit meg nem
tennék érted. Segítség érkezik, a tojó, a
kamasz fölé röppen, az alsó, földet seprő
ágacskára, és onnan bűvöli csemetéjét. Az
csak áll duzzogva, a kínálás elől félrehúzódva, ferde tartással. És ebből a startolásra
teljesen alkalmatlan testhelyzetből váratlan gyorsasággal eliramodik, és eltűnik a
fenyőlombok között. Megesküdnék, hogy
megvonta előbb a vállát pimaszul.
A rigók egymásra néznek. A te kölyköd,
ez van a tekintetükben.
*

*

*

– Kimegyek rigónézőbe. Nem jössz?
Hamarosan itt a rigó. A fürdővizét már
előkészítettem.
Irénhez szólok, aki valamelyik munkájából éppen ki sem látszik – ez az állapot
jellemzi többnyire, a ki sem látszás, csak
a munkák váltakoznak körülötte egymás
nyomába hágva –, aligha számíthatok lelkesültségére, ha akad is éppen valamicske
ideje, nem valószínű, hogy azt egy fürdőző rigó nézegetésével töltené el a legszívesebben.
– Honnan veszed, hogy mindjárt jön?
– kérdezi.
– Tegnap is ilyenkor jött. Meg tegnapelőtt
is. Órát lehetne hozzáigazítani.
Ma is pontosan érkezik, és látható elégedettséggel veszi tudomásul, hogy a fürdővize készen várja. Kétszáz literes fémhordóban gyűjtöm az öntözővizet, ezt töltöm
fel naponta ilyenkorra színültig. A rigó ön-

feledten veti magát a feszített víztükörre: a
fejét mélyre meríti, és megcsavart nyakkal
fröcsköli hátra a vízcseppeket, a szárnyaival tapicskol, aprócska zuhatag fogja körül
csobogva, néhány vízcsepp engem is elér.
Nem zavarja, hogy nézem, mintha örülne,
hogy nincs egyedül, lubickol és rám-rámnéz közben, nemcsak tisztálkodik és hűti
magát, hanem strandol, mutatványokat végez, az indokoltnál nagyobbakat csap szárnyával a vízre, produkálja magát, könnyű a
képhez hozzáhallani a szokványos strandzsivajt és gyermeklármát: „apu, nézd!”…
Nálam a mobil, beszólok Irénnek.
– Itt a rigó, ilyent még nem láttál.
Kijön Irén is, és a futórózsa takarásából
nézi a fürdőző madarat: szárnytollak legyezői nyílnak és összezárva lapátként a
vízbe merülnek megint, rigófej nyomában
mozgékony kígyócska tekereg, és a hátravetett csőr hegyéről vízcseppek állnak ös�sze füzérré, és elszabadulva szertegurulnak
a fénylő tolltakarón, aztán a farktollak merülnek a vízbe, és gyöngyöket merítenek
ezek is, és széjjelhányják minden irányba:
fröccsen a víz, és porladva visszahull, és
körbekeríti fénykoszorúval a hordó peremén hancúrozó madarat.
*

*

*

Öcsémék vannak itt látogatóban, az as�szonyok odabent beszélgetnek, míg készül
az ebéd, mi ketten kint vagyunk, és székestül-asztalostul éppen a meggyfa árnyékába húzódunk az irgalmatlan meleg elől
menekülve.
Rigó röppen a földre elénk, meggy-aszalékot csipeget, a fa tetejéről aszott gyümölcsmúmiák pottyannak a fű közé, egy ilyenre
veti magát a rigó, ránk ügyet sem vet, elmélyülten, kedvvel lakmározik. Jár-kel a széklábak közt, megközelít bennünket bizalommal, elvan velünk, épp csak nem kapirgál,
hallgatja szavaink dörmögő duruzsolását,
felpillant néha, mintegy jelezvén, hogy figyeli és érti beszédünket, félrehajtott fejjel
néz ránk, és mintha bólintana is olykor.
– Jöhettek ebédelni!
Irén szólít minket, tudom, ilyenkor pattanni illenék, mert kihűlve már nem olyan,
(Folytatás a 6. oldalon)

Következő számunk 2009. március 13-án jelenik meg
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére
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Szarvas István

„Egyik legfontosabb szavunk
a szolidaritás kell, hogy legyen”
A házelnök válaszolt lapunk kérdéseire

Házelnök Asszony! Ez évben Önt a Parlamenti Világközpont Igazgatótanácsának
társelnökévé választották New Yorkban.
Mivel foglalkozik ez a szervezet?
Köszönöm ezt a kérdést, ez külön
egy interjú témája lehetne. Ez a világközpont a parlamenti informatikával
foglalkozik. Az egyiptomi parlament
elnökével vagyunk ketten társelnökei.
A feladata az, hogy megtalálja azt a
hálózati lehetőséget, ami a parlamentek informatikai összekötését jelenti.
Ebből én szeretném kiemelni az európai együttműködést, amit a lisszaboni
szerződés nagyon jól tartalmaz. Ez teljes egészében elősegíti azt, hogy éljenek a nemzeti parlamentek azokkal a
vétó jogokkal, amelyeket a bizottságok
előterjesztései tekintetében tehetnek.
Összefoglalva: egy informatikai hálózat
létrehozása a központ feladata. Digitális világunkban ez egy nagyon pozitív
lehetőséget kínáló szervezet.
Milyen itthoni eseményre vagy eseményekre emlékszik legszívesebben vissza a
2008-as év vonatkozásában?
Azokat a pillanatokat tartom számomra
szívet melegítőnek, amikor sikerült a parlamenti frakciók tekintetében egyetértést
létrehozni. Ha visszatekintek 2008-ra, jó
néhány esetben volt ilyen. Ezenkívül létrehoztuk az európai uniós elnökségi felkészülési munkacsoportot. Létrehoztunk

egy Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot. Sokszor számon kérik az országgyűlési képviselőkön és a politikusokon,
hogy nem sajátjuk a távlatos gondolkodás. Az előbb elmondottak pontosan jó adalékok
arra, hogy igenis
a hosszú távú kérdésekkel is foglalkoznak. Egy olyan
32 fős grémium
jött létre, amelyben a civilek, érSzili Katalin,
dekképviseletek,
az Országgyűlés elnöke
egyházak, tudományos élet képviselői megtalálhatók. Ez a
szervezet a hosszú távú fenntartható fejlődéssel foglalkozik, amelynek célja a harmonikus Magyarország létrehozása.
Külföldi utazásai során mire emlékszik
vissza örömmel?
A nem távoli múltban a Bundestag elnöke, Norbert Lammert úr meghívott
egyedüli külföldi parlamentelnökként
60. születésnapi ünnepségére. Érdekes,
hogy az összes közjogi méltóság, az egész
kormány összejött a házelnök születésnapjára. Ez jól jelzi azt, hogy egy hosszú
demokratikus politikai kultúrát magáénak
tudó országban hogyan lehet ilyen alkalmakkor is együtt lenni. Az ünnepségen
megbeszélést folytattam Horst Köhler

államfővel és Angela Merkel kancellár
asszonnyal, akit meghívtam magyarországi látogatásra. A berlini ünnepségen
jó volt magyarnak lenni.
Mit üzen az olvasóinknak, az országnak
és politikustársainak?
A 2009-es esztendő minden tekintetben
várakozásokat rejt előttünk, esetlegesen
aggodalmakat vagy félelmet is. Ebben a
helyzetben nekünk, politikusoknak nagyon fontos éreztetni azt, hogy nyilvánvaló, hogy következik egy pénzpolitikai
és egy azt követő gazdasági válság. Ezen
az őszön ez jellemezte nemcsak Európát,
hanem az egész világot. Ilyen körülmények között az egyik legfontosabb szavunk a szolidaritás kell, hogy legyen. A
különböző társadalmi különbségek csökkentése, a munkahelyek elvesztésének
minimalizálása és sorolhatnám tovább,
de ha megengedné, akkor most kibújnék
politikusi mivoltomból. Csak emberként
hadd mondjak annyit, hogy ilyenkor az
emberben mindig a várakozás van, amikor egy esztendőfordulóra kerül sor.
Békésebb, boldogabb együttműködőkészebb, egymásra jobban odafigyelő
2009-es esztendőt kívánok nekünk politikusoknak, közéleti szereplőknek és az
ország valamennyi lakójának! Ha kielégítők nem is, de kimerítők biztos voltak a
válaszaim – mondta befejezésül a magyar
parlament első embere.

Hetedhéthatár – kéthavonta
A Hetedhéthatár 2009-ben kéthavonta tud csak megjelenni – január, március, május, július, szeptember, november hónapokban. Az előfizetési díj lapszámra vonatkozik, így a már befizetett összegek a lejáratig érvényesek (1500 forint 12 számra).
Minden szám 3. oldalán megtalálható a következő szám megjelenési ideje. 1997-től 2006 tavaszáig kéthetente jelent meg a
Hetedhéthatár, utána havonta, mostantól kéthavonta. A jelen gazdasági helyzetben még ez is nehezen megy. Talán egy-egy
adott témára jobban sikerül előteremteni a megjelentetéshez szükséges pénzt, így könyvek kiadását tervezzük. 2009-ben
dr. Jéki László fizikus, barátunk és szerzőtársunk ismeretterjesztő írásaiból válogatunk egy kötetre valót.

Iparos Kisvendéglő
Pécs, Rákóczi út 24-26.

Tel.: 72/333-400, 30/9373-400
e-mail: info@iparoskisvendeglo.hu
www.iparoskisvendeglo.hu
Nyitva: Hétfőtől szombatig 11.30 – 22.30
Vasárnap 11.30 – 16.00
Három teremben 20-tól 60 főig
elkülönített rendezvény tartható.

Fischer János üzletvezető

• Étkezési utalványokat elfogadunk:
kék és piros színekben
Ticket Restaurant
Cheque Déjeuner
Sodexho Pass
• Üdülési csekket is elfogadunk
• Bankkártyával is lehet fizetni

Főétel rendelésekor grátisz jár egy adag húsleves metélttel!
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Komlós Attila

Korzika – 1.
A szépség szigete

Korzika a Földközi-tenger negyedik legnagyobb szigete, Franciaország
egyik régiója. Az „olasz csizmától” a
Ligur-tenger választja el, megközelítése
hazánk irányából tengeri úton Livorno
kikötőjéből indulva a legegyszerűbb
– hacsak nem repülővel utazunk.
Nyugodtan mondhatjuk Korzikára,
hogy olyan, mint egy tengerből kiemelkedő hegy. Mindez kihat az éghajlatra
és a növényzetre, de meghatározza az
életkörülményeket és a hegylakók gondolkodásmódjának alapjait is. A szigetet
egy hosszanti hegyvonulat osztja ket-

Korzika tengerpartja igen
tagolt, hossza eléri az ezer
kilométert. A nyugati partvidéket négy mély öböl tagolja,
a tengerpart vad jellegét a számos hegyfok és kisebb öböl
adja. A partok mellett több
tucat kisebb-nagyobb sziget
található. A változatos tengerpart és víz alatti élővilág a búvárok kedvelt célterülete.
A sziget szülötte, Napóleon
szerint Korzikát már az illatáról is fel lehet ismerni. A jellegzetes illatot a változatos növényzet
adja, melyben európai, afrikai, távol-keleti fajok keverednek, szinte megszámlálhatatlan sokaságban. A botanikusok,
rovarkutatók, madarászok paradicsoma
a hatalmas területeket borító korzikai
bozótos, a macchia.

Filitosa megalitmezőjén

té, hosszú évszázadokon át szinte csak
a tengeren tudták tartani a kapcsolatot
egymással a sziget egymástól távolabb
fekvő területein élők. A sziget belsejében a közlekedés ma is élményszámba
megy, mindezt utunk során meg fogjuk
tapasztalni. Korzika domborzatának képét meghatározza a geológiai felépítés,
a délnyugati vidék szembetűnő elemei
a vad gránitsziklák, míg északkelet lankásabb vidékének a palakőzet adja az
alapját.

Corte, a régi főváros

A természet adottságai a lakók mentalitására is hatást gyakorolnak. A korzikaiak akár kényszerből, akár szabad
elhatározásból, mindig is a hegyvidéken
éltek, megküzdve a zord téllel, a mezőgazdaság szegényességével. Ezek a

Golo-völgy

Sartene

körülmények alakították ki a lakosság
közös felelősségtudatát, mely az erős
családi kötelékek kialakulásában mutatkozott meg. Mindez maga után vonta,
hogy a hegyi falvak közösségeinél a féltékenység és az irigység kialakulására
igen nagy volt az esély.
A lakók szülőföldhöz való kötődése
erős. A huszadik században a terület népessége jelentősen lecsökkent, azonban
a korzikai falvakról nem csupán állandó
lakosaik száma árulkodik. A vidéki települések többségének népessége időnként megsokszorozódik: a hétvégéken
a part menti nagyobb városokból sokan
érkeznek látogatóba, a nyári vakáció
idején pedig a kontinensről térnek vis�sza az egykori lakosok.
A Hetedhéthatár következő számaiban
Korzikán teszünk egy utazást, megismerve közelebbről a sziget különleges
tájait, városait.
(A szerző felvételei)

A Portoi-öböl
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Kocsis József

Rigók
(Folytatás a 3. oldalról)

mondja mindig mindenre, szerintem nem
nagy különbség, de miért ne legyen igaza,
indulok is többnyire azonnal, most mégis
húzom az időt. Attól félek, ha felállunk,
elriasztjuk a rigót, félreértheti hirtelen fölmagasodásunkat és a székek zörejét, pedig
még sehol sem tart az ebéddel, az aszalt
meggy makacsul tartja magát. Aztán mennünk kell mégis. A rigó ránk sem hederít,
folytatja a falatozást. Csak onnan tudom,
hogy észrevette a távozásunkat, hogy látom, utánunk sandít. Nem félelemmel,
hanem sajnálkozva, és némi nehezteléssel is, hogy csak úgy szó nélkül faképnél
hagytuk.
*

*

Kamarás Klára

Álmok útján
Egyszer majd
Egyszer majd minden seb beforr.
Előbb-utóbb. Valamikor.
A sebek sorsa ez. Beteg,
ki féltve őrzi bánatát,
és úgy emészti fel magát,
mint szú a tölgyet rágja át.
A sebek végül mind beforrnak.
Talán még ma, talán majd holnap.
Sebek nélkül könnyebb lehet
elviselni az életet.

*

A nyár végén egyszerre elmaradt a rigó.
Balsejtelmemre Irén gyógyírt talál:
– Sejtem én, hol a mi rigónk – mondja.
– Hol?
– A hegyen. A szőlőt lopkodja. Beállt a
bandába.
Két éve már, hogy a szüretet a rigókhoz
igazítjuk. Csapatostul dézsmálják: a kerítéstől indulnak, és mind a kilenc sorban
egyenletesen haladnak előre. Mögöttük
csupaszra csipkedett fürtök fityegnek
üresen, előttük nehéz fürtökben lengedeznek a duzzadó, kívánatos szemek.
Napi egy-másfél méter a tempó, egy hét
sem kell, hogy a termés harmadával végezzenek. Mi mást tehetnénk, beállunk
melléjük szüretelni. Nem zavartatják
magukat, az egyik oldalon mi, a másikon ők szedik a szőlőt, és ha hessegetjük,
felrebben csak egyik-másik, és visszatér
nyomban. A paradicsomi békének vége
szakad, a pokolba kívánjuk valamennyit,
és a legravaszabb csapdákat eszeljük ki
jövőre, hogy ez a pusztítás meg ne ismétlődhessék.
Aztán megbocsátunk.
Most azonban nincs kinek. Tavaly érkezésünkkor lehajtott fejjel, csapatostul
bujkáltak a tőkék alatt, mintha restelkednének, talán a csoportos elkövetés miatt,
most nagy csönd fogad. Rigó sehol, a szőlő érintetlen. És nemcsak hiánytalan, szokatlanul bőséges a termés, egészségesek a
fürtök, jutna is, maradna is.
Valami nincs rendben. Nem tudunk örülni elmaradásuknak. A világ rigók nélkül
üres. Hiányuk mintha jelzés volna. Megfejthetetlen. Az tudom csak, rigókkal teljes
a világ. A rigótlanság nyomasztó.
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Önarckép 1972. – kréta

Hétszeres köszöntő
Sárkány szeretnék lenni, hétfejű!
Nem házisárkány, az túl egyszerű.
Hét szép fejem, és mindegyik nevet!
Láttál egyszerre ennyi kellemet?
Egy szőke lenne csitri és buta,
másik vörös – ez kész komédia –
melírozott, meg ősz, kinek a konty
úgy csüng fején, mint mellen egy poronty.

Téli gyümölcsös – olajfestmény

Esti csendben

(Tibornak)

Csókoltál, mikor csókra vágytam,
s virággal hintetted be ágyam.
Most itt ülünk az esti csendben,
látod szívem, megöregedtem.
Ezért volt minden öröm, bánat,
hogy végül újra rád találjak,
hogy legyen, aki elkísér,
ha az út lassan véget ér.
Kinn fú a szél, eső szemerkél,
beleng a múlt, de mit tehetnél?
Csókoltál, mikor csókot kértem,
most simogatod sajgó térdem.

Budafai parkerdő - olajfestmény

Derékig sima hajjal, mint a méz,
egy borzas is, mint őrült szingaléz,
s hogy fel ne ismerd végül, hogy ki az,
lenne köztük egy teljesen kopasz.
S hogy el ne veszítsd vidám kedvedet,
egy mini színpadot vennék neked.
Ott eljátszhatnál minden szerepet,
de Júliád az nem lennék neked…
Az első sorban foglalnék helyet,
s tizennégy szemem nézne tégedet,
és tapsolnék, amíg a markom bírja.
Hét szám hurrázna: újra, újra, újra!
Kamarás Klára barátunk és szerzőtársunk legújabb kötetéből, az Álmok útján
című könyvből válogattunk. A verseket, képeket és elbeszéléseket tartalmazó
Álmok útján a Révai
Digitális Kiadó Kft. gondozásában
egy hónapja jelent meg. Szebeni Attila
ajánlásként ezt írta a kötetbe: „Előszó
helyett: Nem az a festő, ki képzeletednek fest, sétapálcát, vagy éppen színes
mankót, hanem az, aki a képzeletedet
festi meg, eszközt adva néked a szárnyaláshoz.”
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Lenkey István

A kisgrafika nagy művésze
Bálint Ferenc kiállításának megnyitására

Advent idejében járunk. A karácsonyvárás érzését megerősíti bennünk a mai
kiállítás megnyitására invitáló meghívó
elegáns, finomvonalú rajza az Egyiptomba menekülő Szent Családról. Ez a
kisgrafikai remek már kíváncsivá tesz
minden meghívottat: ki is ez a művész,
és milyen alkotásait láthatjuk ma itt.
Bálint Ferenc – Komlón élő grafikus
– Bánffyhunyad szülötte. Az alapfokú iskolát szülővárosában végezte, közép- és
felsőfokú képzőművészeti tanulmányokat Kolozsvárt folytatott. A középiskolában Bardócz Lajos grafikusművész volt
a tanára; a főiskolán Ioachim Nica és
Feszt László grafikusművészek irányították. Mindhárom művésztanár – akiket mestereként tisztel és emleget Bálint
Ferenc – erős grafikus egyéniség. Bálint
Ferenc is az, mert mesterei művészetét
nem másolta mechanikusan, hanem kialakította senki máséval össze nem téveszthető egyéni stílusát. Nemes, egyszerű formanyelvével, eredeti és sajátos
stílusával, hangulatteremtő erejével hat
nézőire, a munkáit kézbe vevőkre. Alkotói eszköztára sokszínű, otthonosan
mozog a különböző grafikai technikákban, közülük leginkább az akvatintát és
az akvafortét kedveli. Kitűnő rajzkészség, kifinomult vonalkultúra és rendkívüli tömörítő képesség jellemzi munkáit.
Mindezek érvényesülnek ex librisein,
más jellegű kisgrafikáin, tájábrázolásain, városképein, irodalmi illusztrációin.
Művei alkotása során tudatosan kerüli az
útvesztőbe bonyolódó képzettársítások
bozótját. Nála minden vonalnak funkciója van. Kedvelt foltmaratási technikája
felerősíti, hangsúlyosabbá teszi művészi
gondolatát, üzenetét. Grafikáit néhány
esetben dombornyomású keret veszi
körül, máskor e dombornyomatok szervesen beépülnek a képbe.
Bálint Ferenc grafikái elsősorban az
otthon: Székelyföld és annak központja,
Kalotaszeg üzenetét hozzák közel az érdeklődőkhöz. Életét és művészetét áthatja ez a gazdag történeti és népművészeti
hagyomány. Ő maga vall e kötődéséről
és arról, hogy ennek az örökségnek átmentésével, megtartásával, művészeti
alkotásaiba plántálásával szeretné nemesíteni a jövőt. Gondolkodásmódjára hatott még a nagybányai festőiskola

szellemisége. Művészi megoldásaiban szívesen alkalmaz mitológiai
utalásokat, kedveli az allegorikus
kifejezésmódokat. Otthonosan mozog portrékészítésben. A modern
képzőművészeti irányzatok hatása
is szervesen beépül alkotói világába. Művein helyenként megcsillan
a humor. S akár tájakat, épületeket,
akár állatokat vagy virágokat ábrázol, a rá jellemző finomsággal,
szépségigénnyel teszi.
Ha körülnézünk, a bejárattól balra hét kiállítási tablón közel száz ex
librist láthatunk. Ezt a latin szakkifejezést ma már nem mindenki ismeri. Azt jelenti: (valakinek) könyveiből,
könyvgyűjteményéből, könyvtárából
(való mű), magyarul: könyvjegy. Őse
talán az a vaslánc lehetett, mellyel igen
értékes és nagy becsben tartott kéziratos
könyveit könyvtára polcához erősítette a
könyvgyűjtő. Később e vaslánc szerepét
átvette a könyv kötéstáblájának külső,
majd belső oldalára préselt címer, aztán a könyvtulajdonos nevének beírása
az „ex libris” szóval együtt. Esetenként
ezek mellé mottószerű mondatot is írtak. A könyvnyomtatás elterjedése után
a címerrel nem rendelkező polgári családok ex libriseibe egy-egy allegorikus
kép vagy a tulajdonos portréja került. A
XIX. században a könyvek szaporodásával együtt gyorsan terjedt az ex libris
kultusza is. A kifejező ex libris a megrendelő igényeinek és a művész beleérző képességének egymásra találásából
születik meg. Nincs a grafika művészetének még egy olyan ága, melyben ennyi
alkalom lenne az egyéni jellemvonások,
érdeklődési kör, kedvtelés képzőművészeti tolmácsolására, az egyéniség, személyiség megjelenítésére.
Az itt bemutatott ex librisek közt találunk a megrendelő kedvelt meséihez,
irodalmi olvasmányaihoz (például A kis
herceghez) készített illusztrációkat, in
memoriam-lapokat (Dürer, Mozart emlékére), híres épületeket (pl. a pozsonyi
várat), kedvenc állatokat, virágokat ábrázoló alkotásokat.
A következő négy lapon nagyobb méretű szabad grafikákat láthatunk: nagybányai tájképeket, Pécs ismert épületeit,
városrészleteit és a mánfai templom

A Szent Család egyiptomi menekülése

csodálatos környezetét Bálint Ferenc
„átiratában”.
Ezt követően bibliai témák sorakoznak. A meghívón és a plakáton a Szent
Család egyiptomi menekülése. Majd
láthatjuk Máriát a gyermek-Jézussal,
a háromkirályokat, Jézust az Olajfák
hegyén és a töviskoszorús Krisztust. A
művésztől REMÉNY címet nyert alkotáson töviskoszorúból levelet növesztő
ág hajt ki. Nekem Vajda János egyik
sorát juttatja eszembe, mely emlékezetem szerint így szól: „Fenn, a keresztfán
suttogja a szél: / Kihajt a rózsa, kihajt a
levél.” Az élet megújulását ígéri, vagy
tán a feltámadásról szóló keresztény tanításra emlékeztet.
Valamennyi kiállított grafikáról sokat
lehetne még mondani, mert mindegyikük elindít egy gondolatsort a figyelmes
szemlélőben. De éppen ezért hagyjunk
időt minden jelenlévőnek ahhoz, hogy
megtalálhassa a számára legtöbb gondolatot elindító alkotásokat!
Kívánom, hogy Bálint Ferenc kiváló
művészi tehetséggel, mesteri szakmai
tudással alkotott finom vonalú, lágy
színharmóniájú grafikai lapjai jelentsenek mindannyiunk számára igazi esztétikai élményt.
Ezzel a gondolattal megnyitom a kiállítást.
*

*

*

Elhangzott Bólyban, az Erzsébet Vigadóban 2008. december 5-én. A kiállítás
január 25-ig látható hétfőtől csütörtökig
9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig.
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Gink Károly: A fából faragott királyfi
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Egyiptom története mindenki számára ismert.
Nem véletlen az a tény, hogy turisták milliói
keresik fel a fáraók birodalmát, temetkezési helyeiket, a piramisokat.
Számomra legalább ilyen fontos volt eljutni
Wadi el Natumba, a kopt keresztények központjába. A Kairótól 100 km-re nyugatra található
kopt keresztény központ egy teljes napi programot kínál látogatóinak. A 4. századtól ide épült
kolostorok száma erősen megcsappant, hiszen
a mintegy ötvenből az itt felsoroltak élték túl az
azóta eltelt hosszú időt: Deir Abu Maqart, Amba
Boshoi, Deir El Suriani, Deir El Baramus.
A kopt építészet jellegzetessége a kupolás,
erődszerű építkezés erős védőfalakkal. A templomokat freskók, ikonok, Szűz Mária képek,
kopt keresztek díszítik, ékesítik. A szerzetesek
egyszerű viseletben járnak. A nehéz szerzetesi
imádságos élet mellett még önellátóknak is kell
lenniök. Nagy tisztelet övezi személyiségüket.
Itt székel a kopt pápa is. Nem
véletlen az a tény, hogy Wadi el
Natum Egyiptom kopt keresztény
központja.
TÁM LÁSZLÓ
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Tám László felvételei

Kopt bazilikák
Egyiptomban
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Videcz Ferenc

Ünnepi asztalok mellett
A Horvát Vadász Szövetség Eszék-Baranya megyei szervezete és az Országos
Magyar Vadászkamara Baranya megyei
Területi Szervezete sporttársi és baráti
kapcsolatából eredően idén immár harmadízben rendezték meg Baranyában a
Szent Hubertus napi ünnepséget. A bólyi
dublé után idén az Európa-szerte gyógyfürdőjéről ismert Harkány városa nyújtott
otthont a jeles eseménynek.

maga is vadász – volt, de lelkesen támogatta az elképzelést Harkány város polgármestere is.
November 4-én a délutáni órákban a
harkányi római katolikus templom emlékparkjában gyülekeztek a vendégek: meghívottak és spontán érdeklődők. Hogy a
hűvösre fordult idő ne ronthassa az emelkedett hangulatot, a figyelmes házigazdák
szabadtéri állófogadással várták az érkezőket, köztük a Horvát Vadász Szövetség
küldötteit.
Az ünnepség nyitányaként a számos hazai és külföldi rendezvényen nagy sikerrel szerepelt Baranya Vadászkürt Együttes fújta el a „Vadászüdvözlet” szignálját,
majd hangulatos térzenével szórakoztatta
az egybegyűlteket.

Baranyai vadászkürtösök

Szent Hubertus, a vadászok védőszentje
tiszteletének sok évszázados hagyománya
van Európában. A hajdani büszke és dúsgazdag arisztokrata legendáját – aki csodás megvilágosodását követően szerzetessé lett, majd a pápa püspökké nevezte
ki, halála után pedig jámbor cselekedeteinek elismeréséül szentté avatta az egyház
– szinte mindenütt ismerik az emberek,
hívők és nem hívők egyaránt.
Magyarországon az elmúlt két évtizedben – a vadászkürtös kultúra örvendetes
hazai reneszánszával párhuzamosan – honosodott meg a Hubertus-kultusz, először
vadász közösségekben, később egyre nagyobb nyilvánosság bevonásával. Kezdetben vezető egyházi körökben is csodálkozva fogadták a jelenséget, a Hubertus-mise

Huszáros felvezetés

celebrálására vállalkozó papokat nem
mindig illették elismeréssel. Napjainkra feloldódtak a fenntartások; a főpapság
soraiban is akadnak az ügynek lelkes patronálói, aktív, cselekvő részesei.
A harkányi rendezvény szellemi atyja Ronta László esperes plébános úr – ő

A horvát küldöttség tagjai

Időközben bealkonyodott. Fáklyák gyulladtak, és a résztvevők – huszári felvezetéssel – fáklyás körmenetben járták körül
az egykori szerény kápolnából gyönyörű,
modern templommá alakított épületet. A
fölszentelt csarnokba bevonulókat a jeles
alkalomnak megfelelően, a Szent Hubertus
legendát ábrázoló festménnyel, gímszarvas-trófeákkal fenyőgallyakkal, borostyánnal ékesített oltár várta. A szentmisét az Úr
asztalánál Ronta László celebrálta, három
– szintén vadászó – paptársa közreműködésével. Szentbeszédében az esperes úr kiemelte: Hit nélkül nincs erkölcs. Márpedig
a vadászatban az erkölcs, a következetes
etikus magatartás nélkülözhetetlen. Ez a biztosítéka, hogy az Úr adományából, a vadászatból utódaink is részesülhessenek.
A szertartás kísérőzenéjét a hagyományos
orgona helyett a Baranya Vadászkürt Együttes szolgáltatta, Kircsi László pécsi zeneszerző és oboaművész Hubertus Miséjének
magas színvonalú bemutatásával. A zenemű
tételeit a celebráló atya kommentálta.
A tiszteletteljes főhajtás óráját követően
a népes vendégsereg a közeli művelődési
házba vonult, ahol a nagyteremben vacsorához terített asztalok várták az érkezőket.

A kötetlenebb ünneplés bevezetőjeként dr.
Bodnár József vadászkamarai elnök és a
horvát küldöttség vezetőjének kölcsönös
pohárköszöntője hangzott el. Ezután Békés Sándor, a vadászkamara alelnöke mél-

Alkotóköri tagok, vendégekkel

tatta az alkalom jelentőségét, a vadászati
hagyományok ápolásának, a vadászati
kultúra gazdagításának, egyre szélesebb
körben való népszerűsítésének fontosságát. Követendő példaként említette, hogy
tíz évvel ezelőtt, az országban elsőként
Baranyában jött létre az Alkotó Vadászok
Klubja, és mint mondotta, ennek folyományaként „… az elmúlt évtizedben Baranya a magyar vadászati kultúra egyik
fellegvárává lett. Jelen rendezvény célja
többek között, hogy köszöntsük azokat,
akik e rang megszerzését művészeti tevékenységükkel elősegítették.”
Az elhangzottakat N. Szabó Sándor
színművész, a Pécsi Nemzeti Színház
örökös tagja vadászversek interpretálásával fűszerezte.

Szt. Hubertus-napi díszben az Úr Asztala

Az ünnepi vacsora Ronta László esperes úr asztali áldásával vette kezdetét. Ezt
követően az események pohárcsengéssé,
baráti beszélgetéssé oldódtak. Hisszük,
hogy minden résztvevő számára sikerült
emlékezetessé tenni az egyébként hűvös,
borongós novemberi napot. Köszönet illeti a házigazdákat, a szervezésben, lebonyolításban szorgoskodókat, akik hozzájárultak, hogy gazdagabbak legyünk egy
szakrális, kulturális, de nem utolsó sorban
emberi élménnyel.
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Szigetvári-Szattinger Krisztián

Képes spanyol építészettörténet (12.)
A spanyolországi barokk építészet (1600–1800)

A XVII. század az ellenreformáció kora,
soha nem volt nagyobb szüksége a katolikus egyháznak arra, hogy hatalmát megszilárdítsa, mint ezekben az évtizedekben.
Bár Spanyolországban a reformáció soha
nem rendítette meg a katolicizmust, a reneszánsz átmeneti dísztelensége után az
építészek ismét örömmel fordultak a burjánzóbb stílus felé.
A spanyol barokkban négyféle hatás érvényesült. Az El Escorial-nál alkalmazott,
egyszerre világbirodalmi dimenziójú és
aszketikus „desornamentado” stílus utóhatása. (Méretei miatt az Escorial-t többen
barokk építménynek tartják, de keletkezésének ideje és formavilága egyértelműen a
reneszánszhoz sorolja.) A spanyol barokkra
Franciaország és Itália klasszicista áramlatai és a dinamikusan mozgalmas itáliai
építészet gyakorolt hatást, különösen Bernini és Borromini művei. A XVII. század
második felében XIV. Lajos mai formájában átépíttette a versailles-i kastélyt, amely
meghatározta a következő száz év európai
kastélyépítészetét. A spanyol barokkon
belül hatott az ún. „churriguerizmus” is,
ez a túláradó díszítést előnyben részesítő
spanyol rokokó stílus. A spanyol barokk
kisugárzott a latin-amerikai gyarmatokra,
hiszen fel kellett építeni a monumentális,
leggyakrabban kéttornyos barokk templomokat, ahol a bennszülötteket megtéríthették. A korszak legfontosabb építészei:
ifj. Francisco de Herrera, Juan Gómez de
Mora, Fernando de Casas y Novoa és José
Churriguera.
A legfontosabb barokk emlékek
Spanyolországban
Az első barokk
épületek, illetőleg épületrészek
között említhetjük a granadai
székesegyház főhomlokzatát és a
valenciai Santa
Catalina-templom
hatszögletű tornyát. Az előbbi
Granadai katedrális
Alonso Cano, az
utóbbi pedig Juan Bautista Viñes nevéhez
fűződik.
Összességében elmondhatjuk, hogy a barokk az egyházi építészetben hatott először,
innen jutott el a világi építészethez. A salamancai La Clerecía jezsuita kollégiuma

jó példa erre, melyet 1617-ben kezdtek el építeni.
A barokk templomok között az
egyik legfontosabb
a santiago de compostela-i zarándoktemplom, mely a
legnagyobb alapterületű román kori
templom, de az Obradoiro térről látható főhomlokzat mai
formáját Fernando
Valenciai katedrális
de Casas y Novoa
tervei alapján nyerte el a XVIII. századi
átépítéseket követően.
Sokszoros átépítésen esett át a
zaragozai Oszlopos Miasszonyunk
(Nuestra Señora
del Pilar) templom
is. A helyén állt az
első Mária-templom, amelyet Jézus
kereszthalála után
hét évvel, 40-ben
La Clerecía (Salamanca) emeltek. Ez a fatemplom több ízben leégett, mígnem hos�szú századok után a XVIII. században az
egyik legnagyobb hatású barokk templommá alakították át ifjabb Herrera és Ventura
Rodríguez tervei alapján.
Madrid királyi várossá válásának egyik
legfőbb záloga volt a királyi palota megépítése a XVII. századtól.
Ez a nagyszabású munka itáliai származású
építészek nevéhez fűződik. A
Bourbon családból származó királyok irányítása
alatt álló XVIII.
századi Spanyolországban a környező városok- Királyi palota (Madrid)
ban (Aranjuez, El
Pardo, Segovía mellett a La Granja de San
Ildefonso kastély) sor került további királyi
rezidenciák felépítésére is.
A gazdag homlokzati faragásokkal és
a belső terekben lenyűgöző mennyiségű
arany díszítéssel ellátott templomok, a páratlan változatosságot felmutató, gyakran
több mint száz szobás kastélyok mellett a

főterek kialakítása vált meghatározóvá a
spanyolországi világi barokk építészetben.
Kétségkívül a legimpozánsabb főterek közé

Királyi palota (Aranjuez)

tartozik a valladolidi, a madridi (Juan Gómez de Mora), a salamancai (Alberto de
Churiguera) és a pamplonai Plaza Mayor.

Madridi főtér

Salamancai főtér

Pamplonai főtér

A főterek jelentőségét emelte, hogy gyakran itt helyezték el a városházát is.
A barokk stílus az 1780-as éveknek szerte Európában fokozatosan átadja helyét a
klasszicizáló formáknak.
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 94.
Hatodik utazás (2. rész)

Temesvár

várat, de az osztrákokat nem sikerült kiűzniük. Az 1849. augusztus 9-i sikertelenség
1722–1765 között a várat teljesen felújíkövetkezménye volt – többek között – Kostották. Falaiba beépítették a Hunyadi-kastély
suth és a Kormány lemondása.
megmaradt részeit. Vauban-rendszerű, csillag
A várat a XIX. század végén a város terformájú, 9 bástyás vár jött létre 3 kapuval
jeszkedése miatt lebontották. Csak keleti
(Erdélyi, Bécsi, és Péterváradi.) Falai alatt
oldalán a Teréz-bástya, valamint az 1849a Béga vizével feltöltött sáncárok húzódott.
es ostromban majdnem teljesen elpusztult
1738–39-ben pestisjárvány sújtotta a várost,
Hunyadi-várkastély maradt meg. A kastélyt
több mint ezer ember esett áldozatául. Ennek
újjáépítették. Ezt jelzik a bejárata feletti róelmúltával emelték a Dóm téren álló Szentmai számok: 1856. Az épületben 1872-ben
háromság szobrot.
a Bánáti Múzeumot helyezték el. BejáraTemesvár – mint a Temesi Bánság központtánál állnak a Magyarországon elsőként itt
ja – 1781. december 20-án II. Józseftől szabad
használt utcai villanylámpák.
királyi városi rangot kapott.
Temesvár látnivalói a Belváros két tere
Az 1848-as forradalom Temesváron is győkörül csoportosulnak. A régi Piac tér (a mai
zött. A felkelők 114 napig tartották birtokukPiatra Unirii) sarkában áll az 1736–1773 köban a várost. Visszafoglalása után Bem és
zött, osztrák barokk stílusban – Emanuel FisVécsey seregei többször ostromolták meg a
cher von Erlach tervei szerint – épült római katolikus dóm. Érdekessége,
hogy tornyai szokatlanul
alacsonyak. Azt mesélik:
azért, hogy a város védelme során az ágyúk kilövéseit ne akadályozzák.
Főoltára Josef Ressler alkotása. A Szent Györgyöt
ábrázoló oltárképet Michael Unterberger bécsi,
a mellékoltárok képeit
Johann Nepomuk Schöpf
prágai festőművész készítette 1772-ben.
A dómmal ellentétes
Az egykori Piac tér a katolikus dómmal és a Szentháromság szoborral sarokban a keleties díszí-

A Hunyadi-kastély, ma a Bánáti Múzeum

tésű, emeletes-csúcsíves oromzatú Szerb Püspöki palota áll. A szomszédos szerb székesegyházat 1734-ben barokk stílusban építették.
Toronysisakjait 1791-ben kapta. A két épület
ékes díszként emelkedik ki a teret övező, a
múlt század elején épített szecessziós stílusú
paloták közül.
(A szerző felvételei)

A szerb püspöki palota

Rónaky Edit – Olvasólámpa

Tollal és ecsettel
Schiszler Vilmos kamaszkora óta ír verseket legfontosabb érzéseiről: szeretetről,
szerelemről, családi, baráti kapcsolatokról;
örömteli és gondoktól nehezített hétköznapokról, meghitt ünnepekről. A szeretet
útja című kötetében feleségéhez, fiaihoz,
menyéhez, unokájához írt vallomásos
és a megfáradt, kérges kezű öregeket
köszöntő sok szép
költeménye mellett
napjaink ellentmondásait, társadalmi
problémáit ostorozó
alkotásait is megtaláljuk. Bölcs iróniá-

járól tanúskodik Mesék felnőtteknek című
ciklusa. Német nyelvű versei közül is több
bekerült a kötetbe, melyet saját rajzaival,
festményeinek fotóival illusztrált a szerző,
nem hiába volt Kolbe Mihály tanítványa.
Verseskönyvét segítő kritikusának: feleségének ajánlotta, s előszavában megemlékezett néhai kiváló irodalomtanáráról: Matyó
Ferencné Ilus néniről, aki megszerettette
vele a verseket.
Mohácson – a Mohácsi Jenő Könyvtár
szervezésében, a sombereki Művelődési
Ház vezetőjének összekötő szövegével és
ottani lelkes versmondó és zenész diákok és
felnőttek szereplésével – tartalmas, értékes
bemutató esten találkozhattunk a szerzővel
és alkotásaival.

Folyó
Hallgasd a folyót
fürge patakot,
beszédük hangos,
vagy halk titkos.
Cikázó nyelvvel
hullámot öltenek,
sodró áramlással
üzennek a tengernek.
Gondolatom egy felcsapó
tajték hegyére rátűzöm
és az óceán morajló
ölelésébe elküldöm.

2009. január

hetedhéthatár

13

Trebbin Ágost

A Hetedhéthatár Pilvaxa
Az utóbbi években a Sorssal vívott nagy póker partim után, rendszeresen én maradtam a vesztes. Nagy volt a tét, és embertelenül
hatalmas a veszteség. Ideje volt, hogy forduljon a kártyajárás. Végre én is győztesen kerültem ki. Nyertem egy nagyszerű emberi közösséget, és egy igen értékes baráti szívet. Nem is olyan aprópénz
ez kérem, a mai anyagias, kegyetlen világban.
De ne beszéljünk rébuszokban. Késő nyáron egy kedves ismerősöm javaslatára, írásaimmal jelentkeztem a „Hetedhéthatár” c.
közérdekű magazin főszerkesztőjénél, L. Csépányi Katalin asszonynál. Sajnálatosan keveset tudtam erről a jól szerkesztett, érdekes
újságról, valamint a mögötte álló alkotókról. Előzetes információért – a kor emberéhez méltóan – az Internethez fordultam. Ott
találkoztam először Katalin asszony szívet-lelket melengető gondolataival: „Csináltam egy újságot, a Hetedhéthatárt – és általa a
világ egyik leggazdagabb embere lettem, mert nagyon sok barátra
leltem itthon és a világban.”
Idős koromra már nehezen fordulok az új dolgok irányába, meglehetősen zárkózottá, lelkileg sérülékennyé váltam. Így azután nem
minden szorongás nélkül léptem be az Iparos Kisvendéglő hangulatos kerthelyiségébe. Ott a várt kedvetlen, ankét-arcok helyett,
terített asztal körül ülő, szellemesen tréfálkozó, vidám társaságot
találtam. Az asztalfőn egy kedvesen mosolygó hölgy ült, akiről a
bemutatás után derült ki, hogy ő L. Csépányi Katalin, az újság főszerkesztője.
Hálátlan és cinikus ember lennék, ha most nem az igazat írnám.
Új barátokra találtam, akik szeretettel fogadtak be a „Hetedhéthatár” újság családi csapatába.
És mi a csodálatos ebben? Vannak itt hozzám hasonló, sorscsapások súlya alatt meggörnyedt, idős nyugdíjasok, valamint fiatalok
is szép számmal. És ha már itt tartunk, nem mehetek el e mellett
sem szótlanul. Gyakran illeti a többnyire jogos vád a mai fiatalokat, hogy közönyösek, szívtelenek és meglehetősen műveletlenek.
Negyedéves ismeretségünk alapján felelősséggel állíthatom, hogy
a „Hetedhéthatár” fiatal családtagjaira ezek a megállapítások nem
vonatkoznak.
Várt rám még más kellemes meglepetés is. A társaság összejöveteleinek otthont adó Iparos Kisvendéglő vezetője, Fischer János, akit még tanulóként a Nádor Étteremben ismertem meg, mint
a vendéglátó szakma egyik nagy ígéretét. Miről is beszélhettünk
volna vele másról, mint a Nádoros időkről. Hamarosan szeretett
tanítómesterek, kollégák emlékét idézgettük. János így gondol
vissza a Nádorra: „Nagyon szívesen emlékszem vissza a Nádoros
évekre, amikor 1970-ben mentem oda tanulónak 73-ig. Különösképpen szeretettel gondolok vissza Kiss Karcsi bácsira, a kitűnő
szakmai oktatóra, aki tényleg a szívét-lelkét adta a tanulóinak. Rá
és a Nádorra a mai napig is szívesen emlékszem, örülök, hogy ott
lehettem tanuló.”
Azután régi éttermi és kávéházi törzsvendégek árnyai telepedtek észrevétlenül asztalunkhoz. Újságírók, színészek, ügyvédek,
szeretett rokonaink, barátaink, ismerőseink, egyszóval kedves,
régi pécsiek.
Az Iparos Kisvendéglőt nagyon sokan úgy ismerik városszerte,
mint a „Hetedhéthatár Pilvax Kávéháza”. János, a főnök igen büszke erre a megtisztelő címre. A „B terem” falán, a legszembetűnőbb
helyen ott függ az újság főszerkesztőjének, Katalin asszonynak szeretettel és kedves humorral átszőtt köszönő levele. Fischer Jancsi
meghatott hangon olvassa:
„Köszönet az Iparos Kisvendéglő tulajdonosainak, Fischer Jánosnak és feleségének, valamint munkatársaiknak, hogy az újság

szerzőit befogadták, otthont adnak a szerkesztőségi összejöveteleknek, és nem nézik rossz szemmel, hogy egy szomjas, éhes, zajos
társaság plusz anyagi és fizikai terhet jelent számukra.”
János szerényen tiltakozik: „Nekünk az egyáltalán nem teher,
ha a vendéglő tele van vidám, zajos vendégsereggel. Ilyenkor van
hangulata egy igazi vendéglőnek.”
Ki is mondom a gondolatomat. Az Iparos Kisvendéglőben Krúdy Gyula, a
nagy magyar író és kisvendéglő-szakértő is jól érezné
magát.
A Főnök úr szerint ez nem
véletlen. A hosszú, szakmában eltöltött évek alatt tudatosan készült erre. Odafigyelt a vendéglátó szakma Fischer úr a Hetedhéthatáros asztalnál
nagy öregjeinek tanácsaira. Mindenkor nagy érdeklődéssel olvasta
az olyan híres gasztronómus szakírók munkáit, mint amilyen Gundel Károly, avagy Schnitta Sámuel voltak.
Fischer János meg is fogalmazza életfilozófiáját, és a szakma
iránti elkötelezettségét, egyben sikereinek titkát:
„Tőlük lehet tanulni emberséget és szakmaszeretetet, és ezek az
igazán fontosak számomra! A Vendég is látja, ki végzi munkáját szakmaszeretetből, vagy ki az, aki csak pénzkereseti forrásnak tekinti. A
vendéglátó szakmát csak szívvel-lélekkel szabad vállalni!”
Hajdanában jómagam is vezettem hasonló jellegű éttermet, mint
az Iparos. Ez a jelenlegi Palatinus Szálló alagsorában, magyaros
jelleggel működött. Így azután igazán otthon éreztem itt magamat. Meg is kérdezem, kik is járnak ebbe a szolid hangulatú kisvendéglőbe?
„Délben kedvező áron menüt adunk, amit a környező hivatalok
dolgozói nagy előszeretettel vesznek igénybe. Este az ’a la carte’
étkezéseké a fő szerep, vagyis népszerű ételekből összeállított étlappal várjuk kedves vendégeinket.”
Az Iparos Kisvendéglő neve messze földön ismert. A sok Pécsre
látogató turista szinte régi ismerősként tér be ide egy ízletes ebédre, egy pohár pécsi sörre, hogy azután tovább öregbítse a vendéglő jó hírét.
„A vendéglő három teremből áll: A, B és C termek, amelyből
a legbelső C terem a nemdohányzó vendégeké. Ez a célszerű elrendezés lehetővé teszi, hogy a 15-20 fős családi, baráti jellegű
rendezvényeken viszonylag zárt, meghitt környezetben étkezhessenek, ünnepelhessenek. Nyáron hangulatos sörkert várja a nagyérdeműt.”
Szinte észrevétlenül térünk át a követező kérdésre, milyen specialitásokkal kedveskedik az „Iparos” a vendégeinek? Hosszú a
sor, csak néhányat tudunk most megemlíteni: Itt van mindjárt a
népszerű egyszemélyes „Iparos-tál”, amelynek fő összetevői natúr
szelet, pirított velő, pirított és rántott gomba, töltött szűzpecsenye,
tükörtojás. De nem szabad kihagyni a nagy kedveltségnek örvendő
Bánffy májat sem, amelyet egykoron pécsi tartózkodása idején, a
népszerű Kossuth-díjas színművész álmodott meg májból, pirított
velőből és tükörtojásból…
Még rengeteg mindent szerettem volna kérdezni, de nem akartam tovább alkalmatlankodni. Talán a jövőben még ezekre is sor
kerülhet. Addig is köszönök mindent „Hetedhéthatár”. Neked pedig, kedves Fischer Jancsi szívből gratulálok hangulatos kisvendéglődhöz!…
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Cadaveres

Devil’s dozen
2008

2009. január

Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág

(Edge Records)

A székesfehérvári Cadaveres zenekar második lemezének kiadásával
egy időben piacra dobott egy koncertDVD-t is.

Felmerül a kérdés, mennyire szükséges, illetve indokolt egy egylemezes
bandának koncert dvd-re adnia a fejét.
A kérdés ez esetben nem helytálló, hiszen egyrészt a lemezhez járó bónuszdvd-ről van szó, másrészt a Cadaveres
a nagymúltú Cadaveres de Tortugas
utódzenekara, így a múltban megszerzett rutint és képzettséget kiválóan kamatoztatják ezen a koncertfelvételen is.
Jobbára elsőlemezes dalok szerepelnek
itt, de nyomokban már feltűnik a második lemez is. A Cadaveres speciális
ízét a két dob adja meg; a dobos és perkás páros páratlan dzsungelritmusokat
hoz. Az erőteljes ritmusok már a CDT
időkben is a zene savát-borsát adta, ez
most jóval kiérleltebb formában jelenik meg.
Az A38 Hajón készített 12 élő felvételt négy klip egészíti ki – melyek közül
a magyar nyelvű akusztikus Bűntudat a
legrendhagyóbb és emiatt legkiemelkedőbb –, ezeken kívül a tagok egymást
jellemzik egy kissé fölöslegesnek tűnő
riportfilmecske keretében.
SZIGETVÁRI KRISZTIÁN

Túl a 2008-as esztendőn, az éves bélyegkiadásokon, katalógusok megjelenésén, a „termés” számbavételén: a
magyar bélyegkibocsátásról a korábbi
évekhez hasonlót mondhatunk: jót és
kevésbé azt.
Tulajdonképpen nem is a megjelent
bélyegek mennyiségével (bár a szólással élve „az se semmi!”), a kibocsátások számával adódik a gond, hanem a
bélyeggyűjtők „elöregedésével”, fogyásával. A Magyar Bélyeggyűjtők Szövetségének (MABÉOSZ-nak) hajdanvolt
200 ezret felülmúló tagsága napjainkra
alig 5 ezerre apadt. Igaz, most több más
bélyeggyűjtő egyesület is létezik s gyűjtenek szervezethez kötődés nélkül is, de
a létszám kétség kívül csak töredéke az
1960-as, 70-es évekének. (Ez eredményezi, hogy a korábban kiadott magyar
bélyegüket az örökösök nem tudják értékesíteni, nem találnak vevőre.)
Pedig mind a Magyar Posta, mind a
MABÉOSZ részéről megvan az igyekezet elsősorban az ifjúsági bélyeggyűjtés
segítésére, jelentős összeget fordítanak
pályázatok útján támogatásukra. Kevesen
élnek a lehetőséggel. (2008-ban a Magyar
Posta Zrt. az „Ifjúságért 2008 – Közlekedési eszközök” kisívének felárán kívül FILAFALU elnevezéssel 12 címletű
sorozatot is forgalomba hozott az ifjúsági bélyeggyűjtés fellendítése céljával: a
MABÉOSZ is anyagi segítséget nyújtott
s nyújt ifjúsági bélyeggyűjtő táborok, filatéliai rendezvények tartásához.)
A 2009. évi magyar bélyegkibocsátás különböző témakörben többségükben évfordulóhoz kötődik. A korábbi
években megkezdett Jeles magyarok
sor 2009-ben Bánki Donáttal, Benedek
Elekkel, Kazinczy Ferenccel, Radnóti
Miklóssal bővül. Assisi Szt. Ferenc, JoKönnyen, gyorsan szerelhető, szállítható garázsok, tárolók, felvonulási épületek, csarnokok,
horgászházak, raktárak színes trapézlemezből
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.

seph Haydn, Kálvin János, Louis Braille
tiszteletére is ad ki bélyeget a Magyar
Posta. Évforduló kapcsán jelenik meg
bélyeg Pécsről (1000 éve alapította Szt.
István a Pécsi Püspökséget), Visegrádról (alapításának 1000. évfordulójára,
egyúttal a 82. bélyegnaphoz és országos bélyegkiállításhoz is kapcsolódva).
Az 50 éve üzembe helyezett Budapesti Kutatóreaktorról márciusban, repüléstörténeti évfordulókról úgyszintén
márciusban várható bélyeg. Osztráknémet-magyar közös bélyegkiadás keretében a magyar-osztrák határnyitás
20. évfordulója szintén kap bélyeget.
E fenti közös bélyegkiadáson túl lesz
japán-magyar is, októberben. Az Európa-bélyeg témája idén az asztronómia.
A sarkvidékek és gleccserek védelméről sorozat és blokk, magyarországi
vasúttörténetről sorozat van tervben. A
Művészetek néven futó kiadás ebben
az évben Balatont ábrázoló festészettel, valamint az ajkai kristállyal bővül.
Természetesen nem maradnak el sport
témájú bélyegek sem, ezek a rendezendő Európa-, világbajnokságokhoz igazodva kerülnek kiadásra.

Az általános forgalmi bélyegek témakörei a korábbi évekéhez hasonlóan alakulnak. Számuk a megszemélyesítésre
is alkalmas ún. promóciós íveket is ideszámítva, meghaladja a tizet. Eredményes bélyeggyűjtést 2009-ben is! (Meg
degesz bukszát…)

2009. január
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Patak Sándor

Megfakult idő
Hangos szóra ütés felel
Néha jut csak aki ölel
És az idő mindig sürget
Hív a meló, hív az üzlet
Birtokol amit birtokolsz
Ha baj van másokat okolsz
Menekülsz önmagad elől
Bár te vagy ki mindig bedől
Önnön átveréseinek
S megfakulnak mind a színek
Azzá válsz amit átkozol
Lelkedben sűrű köd honol
És az idő elfogy lassan
Örök szürke változatban

Mélypataki Gábor

Hal-álom, a halálom
Szorul a torok
folyt a hurok
az agy kiált
halál, halál
Szürreális képek:
előtted egy hal áll.
Pattanásig feszült ideg
a meleg szem oly hideg
borzong a bőr a háton
Az agy kiált:
halálom, halálom
s valóban a hal álom
Mely fut a lelkemmel
lábon, lápon
Megbotlik egy vágyon
végigzuhan az ágyon
kattan a bilincs siklik a test
Valaki ébresszen fel rögvest!
Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit,
írásait a következő címeken:
7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@t-online.hu
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Fiatalok oldala
Prim Péter

Jég
A tó jegén állt és a horizontot nézte. Komor volt és kemény,
mint alatta a jég. Két kézzel szorosra húzta fekete szövetkabátját, aminek egyik gallérja felfelé a másik lefelé állt. Csapzott volt a hideg széltől, mely oly kíméletlenül az arcába fújta a havat. De ő csak állt mereven és a messzeségbe bámult.
Néhány méterrel mellette a nádasba recsegve kapott bele a
dermesztő téli szél. Felhajtotta eddig lefelé hajló gallérját, és
egyik kezével a nyakánál összefogta, míg a másikkal zsebében
kotorászott. Mindezt a lehető legnagyobb nyugodtsággal tette.
Nem sietett, nem kapkodott. Ráért. Abbahagyta a keresést, de
a kezét továbbra is a zsebében tartotta. Lassan, megfontoltan
tekintetét a szürke égboltra emelte, majd határozott, de lassú
léptekkel elindult a jégen a befagyott tó közepe felé. A szél
süvítésén és a nádast hirtelen megrázó lökések ropogásán kívül, tökéletes csend volt a tavon. Ahogy lassan lépkedett a hóval borított jégen, saját lépteinek nyikorgását hallgatta. Ekkor
már lehajtott fejjel meredt lefelé. Egészen elvarázsolta, ahogy
a szél kacskaringózva söpri lába alatt a finom havat. Percekig
sétált így, lehajtott fejjel és végtelen nyugalom árasztotta el.
Úgy érezte, hogy az egész világ megfagyott és csak ő sétál
egyedül e halott világ fagyott felszínén. Nem fázott, pedig a
szél csípős volt és gyors. Kipirult arcán nyugalom tükröződött. Egyáltalán nem bántotta, hogy egyedül van. Kimondottan tetszett neki a helyzet. Dacolt a magánnyal. Örült hogy
nem kell megszólalnia. A jégen sétált és hallgatta, ahogy a
tél a jégen zenél. Furcsa, keserédes rapszódia volt ez. A téli
tóvidék összes hangjának didergő kompozíciója. Behunyta
szemét és hallgatta. Valahol a szürke égen, árván és károgva
repült keresztül egy fekete varjú. A nádas mintha ezer kard
vívna egymással, zörögve rázkódott a tó jegén. Közben a szél
monoton süvöltve a jég felszínén szaladt, miközben magával
hordta a porrá tört havat. Dob helyett cipőjének kopogása adta
az állandó ritmust egészen addig, míg egy egészen éles, visító
hangú rianás fel nem korbácsolta az eddig halálnyugodt téli
tájat. Ekkor megtorpant széttárta kezeit és a közelből felröppenő, eddig néma madarakat figyelte, ahogy rikoltozva, károgva
szerteszét repülnek. Még mindig széttárt kézzel egyhelyben
forgott és mosolygott. Én a parton ültem és néztem, ahogy
ezt csinálja. Először nem értettem. Aztán egy hasonlóan hideg
és szürke téli napon rászántam magam és hasonlóan tettem.
Most már tökéletesen megértem minden lépését. Mintha a vízzel együtt a percek is megfagytak volna a tó jegén. Az órák
megnyúltak a végtelen felé és az addig homályos gondolatok
egészen tisztán látszottak. Nem suhantak el egy pillanat alatt,
hisz a pillanat is megfagyott. Egyedül a talpunk alatt cikázó
porhanyós hófuvallatok tűntek gyorsnak. Ráértem szemlélni a dolgokat úgy, ahogy valójában vannak. Nem úgy, ahogy
egyébként, egy pillanat alatt eltűnő homályos képként látni
vélem. Gyermekként nem szerettem a telet, hidegnek és kegyetlennek találtam. Mostanra megtanultam tisztelni. Hiába
hideg, kopár és szürke a tél. Mégis jegével képes konzerválni
az egyébként hamar elmúló emlékeket.
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DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

készítette: csépányi piroska

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye az Elsősegély c. könyv.
Beküldendő Voltaire gondolata március 13-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon
vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A novemberi számunk rejtvényének megfejtése: „A zseni megrendülten hallgatja a mennydörgést,
a dilettáns túl akarja kiabálni.” (Feleki László gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül Marton Róbert (7632 Pécs, Nagy Imre út) olvasónk nyerte meg
a Budapest madártávlatból című könyvet.

2009. január
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készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk 12 számra vonatkozó előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Alexandre Dumas Fils gondolata március 13-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A novemberi számunk rejtvényének megfejtése:
„Rettenetes, hogy a tényektől sosem tudjuk a valóságot.” (R. M. Rilke gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk előfizetését
dr. Galata Lászlóné (4431 Nyíregyháza-Sóstó, Krisztina u.) olvasónk nyerte.

varázskép – 242.
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 március 13-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614
Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
Jól meglepem hercegnőm,
Jön a herceg hencegőn,
A szív dobban,
A fej koppan,
Mert senki sincs a heverőn!
A novemberi számunk varázsképén az oroszlánt megtalálók közül
DRABIK REBEKA (8200 Veszprém, Jutasi út) olvasónk nyerte
az 50 szelet csokoládét.
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Szigetvári Krisztián

A Mafia
2009. január 1-jén harmadik születésnapját ünnepli a Mafia zenekar. Ezt
az évet egy jól sikerült lemezzel és egy
remek hangulatú turnéval zárják. Erről
faggattam Sidlovics Gábort, aki „főállásban” a Zanzibár zenekar gitárosa.
– Gábor, gratulálok a lemezhez! Mióta érlelődtek a lemezre került szerzemények?
– 5 éve gyűlögettek már a témák, 3-4
éve gondoltunk már a zenekar-alapítására. Levivel és Mikivel – mindketten
Zanzibáros társak – láttuk, mi nem fér
be a Zanzibár zenei világába. Igazi alkotótársaság alakult ki itt, úgy átgyúrtuk
együtt az ötleteimet, hogy a végén már
alig ismertem rájuk.
– A Tankcsapda-turnén részt venni
nagyszerű reklám számotokra. Milyenek
az eddigi benyomások?
– Nagyon jól sikerültek az eddigi fellépések, már sajnáljuk is a többiekkel, hogy
már csak két állomás van hátra. Olyan
szinten lelkes volt a közönség, hogy mi
magunk voltunk a legjobban meglepődve.
Ennél jobb fórum nem létezik, a fellépések
óta sokkal többen is kíváncsiak a zenekarra, rengeteg email érkezik.

– Egyre több zenész áll helyt több műfajban: neked melyik az igazi éned: Zanzibár vagy Mafia?
– Úgy szoktam fogalmazni, a Zanzibár is egy szellősebb gitárzene, én is
nagy rajongója vagyok a Toto és Sting
jellegű lágyabb zenéknek, de a metal is
bennem van. A Mafia létezése óta már
nem is fárasztom a Zanzibár próbákon
a többieket a lehangolt dalötleteimmel.
Azóta boldogabb is vagyok, jót tett nekem a Mafia.
– Mondhatjuk azt is szójátékosan, hogy
„maffiálisan” jól érzitek magatokat! A
Black Label Society zenekar Mafia lemeze befolyásolta-e a névválasztást?
– Igen, ha nincs az a lemezcím, talán
nem is ugrott volna be a név. De a maffia szó eredetileg családi kötődést jelent.
Mivel gyerekkori barátságok vannak a
zenekarban, innen is jött a név.
– Az új lemez mikorra várható, vannak-e új témák?
– Akár fél éven belül, mert a stúdiózást
nem befejeztük, hanem abbahagytuk. De
nyilván nem akartunk egy 18 számos lemezt. Dőlnek az ötletek, akár 2009-ben
is megjelenhet az új!

MEGRENDELŐ
Megrendelem a Hetedhéthatár című közérdekű magazint
........................... példányban 2009. 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)

Aki mindent lát… 2008
(Edge Records)
Az országszerte ismert popos rockzenét, vagy inkább rockos popzenét játszó
Zanzibár zenekar gitárosa, Sidlovics Gábor 2006-ban azzal kezdte az új esztendőt, hogy mindjárt zenekart alakított.
Régi ismeretség alapozta meg az
együttest, melynek két és fél év elteltével megjelent az első lemeze. A Mafia név már elárulhat némi Black Label
Society vonzalmat, de az erőteljes gitárzenén kívül ez a muzsika más ízekkel is bír.
Az ének sokrétű, a szövegek helyenként szókimondóak. Kicsit talán eklektikus a felvétel egésze, de ez éppúgy
betudható előnynek, mint hátránynak.
A dalok hallgattatják magukat, a kiváló hangzás ebben igencsak segítségre
van.
A szövegek néhol kissé esetlegesek és
sután hatnak, de bizonyára nagy koncertfavorit lesz a nyitó Csótány, vagy a
durvább-gépiesebb énekkel kísért Gépnek pont jó.

2009. január
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Szarvas István

Michaëlle Jean, Kanada főkormányzója
meghódította Budapestet

A közelmúltban négynapos látogatáson
Magyarországon járt Kanada főkormányzója.
Michaëlle Jean Haitin született. Családjával együtt 1968-ban az akkori diktatórikus rezsim elől menekülve bevándorlóként Kanadába költözött. Az Université de
Montréalon megszerezte az MA fokozatot,
ugyanannak az egyetemnek az olasz fakultásán tanított. Aktívan hozzájárult egy vészmenhelyekből álló hálózat Qubecben és
Kanada más területén történő kiépítéséhez.
Később nagy tisztelettel övezett újságíróvá
vált, valamint a Radio-Canada TV és CBC
Newsworld információs programjának fő
műsorvezetőjévé lett. Michaëlle Jean az
1867-es Államszövetség óta Kanada 27.
főkormányzójaként 2005. szeptember 27én esküdött fel, azóta államfői feladatokat
lát el. Pozícióját a párbeszéd ösztönzésére
kívánja felhasználni, ahol az állampolgárok
szava meghallgatásra kerül.
A főkormányzó magyarországi megbeszélései során bebizonyította, hogy a politika, a gazdaság és művészet terén egyaránt kiváló képességekkel rendelkezik.
Találkozott a legfőbb közjogi méltóságokkal, látogatást tett a Bombardier dunakeszi vonat-összeszerelő üzemben, Demszky
Gábor főpolgármesterrel a Józsefvárosban
járt, találkozott filmművészekkel az Uránia

Filmszínházban és fogadást adott a Lukács
Cukrászdában a kanadai kolónia részére.

272 millió dollárt tett ki, ez 2007-re 321
millió dollárra nőtt.
A Lukács cukrászdában megtartott fogadáson lehetőségünk volt kérdezni Őexcellenciáját:
Milyen benyomásokat szerzett Magyarországon? Nagy örömünkre szolgál, hogy
a közép-európai országok közül először
Budapestre utazott!

Michaëlla Jean, Kanada főkormányzója

Michaëlle Jean Sólyom László köztársasági elnökkel folytatott konzultációja
során aláhúzta, hogy Kanadában a bevándorlást értéknek tekintik és a bevándorlók
beilleszkedése nem jelenti az asszimilációjukat, a kisebbségeket is integrálni kell
– fűzte hozzá.
A dunakeszi gyárban tartott beszédében
a főkormányzó elmondta: Kanada kiemelt
célpontnak tekinti Magyarországot. Elismerően szólt a kanadai-magyar gazdasági
kapcsolatok fejlődéséről és a fenntartható
fejlődés fontosságára hívta fel a figyelmet.
Utalt arra, hogy Kanada exportja Magyarországra a 2006. évi 131 millió kanadai dollárról 2007-ben 204 millió dollárra emelkedett. A magyar export Kanadába 2006-ban

A főkormányzó Szarvas Istvánnal (balról)

Nagyon tetszik az önök országa és csodálatos Budapest. Az emberek nagyon kedvesek. Véletlen, hogy először ide jöttem.
Ön ma este részt vesz egy kanadai-magyar filmművészeti eszmecserén. Szereti a
jó filmeket?
Jók az értesülései – felelt mosolyogva –,
valóban este megyek az Uránia a Filmszínházba. Nagy érdeklődéssel várom a kanadai
és magyar filmszakemberek eszmecseréjét.
Szeretem a jó filmeket.

Karácsonyi és újévi üzenetek
Semjén Zsolt, a Keresztény Demokrata
Néppárt elnöke, frakcióvezető
Elnök Úr! A karácsonyi ünnepekre és a
jövő évre mit kíván az
ország lakóinak és az
országgyűlésben lévő
Semjén Zsolt képviselőtársainak?
Az egész országnak egy igazságosabb és
szebb következő évet. A karácsony közeledtével nem tudom magamban elfojtani a
teológust. Azt kívánom mindannyiunknak,
a képviselőtársaimnak, akár az ellenzéki,
akár a kormányoldalon vannak, és mindenkinek az országban, hogy megtapasztalják
azt, ami a karácsonynak az üzenete felekezeti hovatartozástól függetlenül, hogy
itt élünk a mindennapoknak ezer és ezer
problémája közepette, de az ünnepek arra
valók, hogy megpróbáljunk túlemelkedni
ezeken és a végső és örökké való dolgokra

figyeljünk. Maga az advent lehetőséget ad
arra, hogy az ember szembenézzen saját
magával. A szavaival, cselekedeteivel és az
örökkévalóság mércéjéhez mérve készüljön fel karácsonyra, aminek az üzenete az,
hogy a végtelen a végesbe jött az örökké
való az időlegesbe, a végső dolog az ideig
valóba. Úgy gondolom, hogy mindenkinek
jó, amikor a mindennapok kerékvágásából
kizökkenve ezekre a végső dolgokra irányítja figyelmét. Meggyőződésem egyébként, hogy egy ilyen szellemi kirándulás,
egy lelki kirándulás jótékonyan hat vissza
a következő évnek a mindennapjaira is.
Boross Péter ex miniszterelnök,
jelenleg országgyűlési képviselő
Miniszterelnök Úr! Nemsokára itt az év
vége. Mit kíván az országnak?
Meglehetősen reményvesztett vagyok,
abból a szempontból, hogy az a közmenta-

litás és lelkiség, ami ma az országot jellemzi, az belátható
időn belül pozitív változást nem
hiszem, hogy teremteni tud. Ez a
gyűlölködő szitkozódás, az orBoross Péter
denáré hangnem,
a politika mélybe szállása színvonal szempontjából, a pártelfogultság szélsőségei, a
nemzeti érdekeket is sértő pártönzés, ami
kialakult, itt ebben az országban nem tesz
engem optimistává. Mi az, ami esetleg
mégis? Ennek a nemzetnek a történelme:
semmi más, mint mély gödörbe beleesik és
mégis ki tud kapaszkodni a világ csodájára.
Remélem, hogy ebből a gödörből is kikapaszkodik. Ezt kívánom mindenkinek, aki
olvassa a Hetedhéthatárt!
SZARVAS ISTVÁN
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Lenkey István

Az imádság terei
Pécsett, a Művészetek és Irodalom Házában október 26-ától
január 26-áig látható egy nagyszerű, elegáns kiállítás, mely azt
mutatja meg, hogy milyen viszonyban van az európai kortárs építészet a zsidó, a keresztény és az iszlám vallás hitgyakorlatának
mai igényeivel. A kiváló téri berendezés, az alaprajzok, fotók,
vetített képek látványa, a liturgikus zene megszólaltatása egy
modern, németországi zsinagóga, egy csehországi római katolikus apátság s egy boszniai mohamedán mecset szertartásának
részesévé teszi a látogatót – oly módon, hogy e három egyistenhívő vallás templomainak hatása egyszerre éri.
A kiállítás megnyitójához kapcsolódó beszélgetésen Schweitzer
József ny. főrabbi, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát és
Abdul-Fattah Munif, a Magyarországi Muszlimok Egyháza
képviselője – Horányi Özséb professzor vezetésével – arról
folytattak eszmecserét, hogy miként köti össze a három monoteista vallást az ökumené gondolata, a misszió gyakorlata és az
a nagyon fontos feladat, hogy a mai ember számára támaszt,
kapaszkodót adjon az istenhit.

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, Schweitzer József, ny. főrabbi,
Horányi Özséb, a PTE professzora és Abdul-Fattah Munif, a Magyarországi Muszlimok Egyháza képviselője (Tám László felvétele)

Czupy György

Emlékek a régi Sellyéről – 15.
Puskás Elemér, főszolgabírónak, Szentlőrinc.
Jelentem a tányéraknákkal kapcsolatban, hogy csak országutak
mellett Sellye és Bogdása határában találhatók, mennyiségét megállapítani nem tudjuk. Eddig egy halálos és három sebesült van a
lakosságból, és itt több orosz katona is meghalt. Az aknák a fölrobbantott országút törmelékei között és két oldalt e mezőn találhatók. Többek jelentése szerint a sellyei vasúton is több akna van
elhelyezve. Szakember nem áll rendelkezésünkre. Adatok legtöbbször becslés útján állapíthatók meg.
Sellye, 1944. december 17.
Albert Áron s. k. (körjegyző)
*

*

*

Puskás Elemér főszolgabírónak, Szentlőrinc.
Utasítására jelentem, hogy Sellye községet az orosz csapatok bevonulása előtt elhagyták:
1. vitéz Bede Fazekas Ödön alezredes
2. Gáspár Vilmos (uradalmi főtitkár) és felesége
3. Kovács Sándor (fodrász) feleségével, 2 gyermekével
4. Ádám Antal (kereskedő) feleségével, 1 gyermekével
5. Kuti Gyula (postamester) feleségével, 2 gyermekével
6. Péterfai Gyula (vízmester) feleségével, 2 gyermekével, Péterfai szüleivel
7. Sándor János (helyi csendőrség vezetője) feleségével, 2 gyermekével
8. A teljes csendőrőrs
9. Holczinger László, Holczinger József
10. gróf Draskovich Iván sellyei földbirtokos, kinek Sellyén
kívül Drávaiványiban, Kákicson, Marócsán volt ingatlan vagyona, Sellye központtal. A gazdaság felelős vezetője 1904
óta Kalla Róbert uradalmi számtanácsos volt.

Más vonatkozásban jelentem utasítás szerint:
a/ A sellyei legeltetési társulat vezetője, Csorsz Sámuel, aki
1878-ban született, kisbirtokos 6 elemi végzettséggel.
b/ A pécsi székeskáptalan tulajdonát képező és Bogdása községhez tartozó Körcsönyepuszta területe 582 kh. A bérgazdaság
vezetője Simon György bérlő, nős, 2 gyermeke van, iskolai
végzettsége 4 polgári. Az erdészet vezetője Erős Rezső erdőmérnök, 1911-ben született, nős, 2 gyermeke van. Simon
György 1936 óta bérlő.
c/ Bogdásai Legeltetési Társulat vezetője Szabó Sándor kisgazda, 1901-ben született, nős, végzettsége 6 elemi.
d/ A Drávaiványi Legeltetési Társulat vezetője Gajdon Dezső
kisgazda, 1896-ban született, özvegy 3 gyermekkel.
e/ Kákicsi Legeltetési Társulat vezetője Bohár Pál kisgazda, nős,
iskolai végzettsége 6 elemi.
f/ Marócsai Legeltetési Társulat vezetője Tóth János kisgazda,
1901-ben született, nős, iskolai végzettsége 6 elemi.
g/ gróf Draskovich Iván tulajdonát képező és Marócsa községben 289 kh. területet bérli Wágner László, 1880-ban született,
nős, iskolai végzettsége gazdasági akadémia.
Sellyei körjegyzőséghez tartozó községek földterületének nagysága:
1. Sellye 4351 kh, ebből szántó 1918 kh.
2. Bogdása 3648 kh, ebből szántó 1693 kh.
3. Drávaiványi 1919 kh, ebből szántó 802 kh.
4. Kákics 2597 kh, ebből szántó 1035 kh.
5. Marócsa 1995 kh, ebből szántó 881 kh.
Sellye, 1944. december 18.
Albert Áron s. k. (körjegyző)
Lezárult egy korszak a község lakóinak életében, Sellyén és a
jegyzőséghez tartozó községekben is.

2009. január

Jéki László

hetedhéthatár

21

Boldogságterjedés és
öngyógyító gumi

A boldogság gyorsabban terjed a boldogtalanságnál és a pénznél is nagyobb hatással van életünkre. A gazdasági válság miatt
egyre romló hangulatban jó tudni, hogy
amerikai kutatók szerint sokat javít saját
közérzetünkön, ha minél több boldog emberrel vagyunk közelebbi-távolabbi kapcsolatban. Az egyén boldogságában kulcsszerepe van a többiek boldogságának.
James Fowler (Kaliforniai Egyetem,
San Diego) és Nicholas Christakis (Harvard Orvosegyetem) tanulmányát a British
Medical Journal közli, most a kaliforniai
egyetem adott róla előzetes tájékoztatást. A kutatók húsz éven át (!), 1983-tól
2003‑ig 4739 ember érzelmi állapotát követték nyomon. A hosszú időtartam és a
vizsgálatba bevont személyek száma jelent
biztosítékot arra, hogy következtetéseiket
megalapozottnak tekinthessük.
A szakembereket régóta foglalkoztatja a
boldogság, sokféle hatást tanulmányoztak
már a lottónyereménytől az állásvesztésig, betegségig, de eddig nem foglalkoztak azzal, hogy milyen hatást gyakorolnak
egymásra az emberek. Saját helyzetük értékelésére négy lehetőséget kínáltak fel
időről-időre a vizsgálatba bevont személyeknek: bizakodtam a jövőben; boldog
voltam; élveztem az életet; úgy éreztem,
vagyok olyan jó, mint mások. Kiderült,
hogy a boldogság „társaságkedvelő”, a
boldogok hajlamosak egymás közelében
csoportosulni. Akinek több a társadalmi
kapcsolata, az általában boldogabb is, de
az egyén boldogsága mégsem a kapcsolatok számán múlik alapvetően, hanem
azon, hogy a kapcsolati személyek között
mennyi a boldog.
Az összegyűjtött adathalmazból számszerű következtetéseket is levontak a kutatók. Egy boldog barát átlagosan 9%-kal növeli meg saját boldogságunk esélyét, egy
boldogtalan pedig 7%-kal csökkenti. A kutatók felismerése szerint nemcsak a közvetlen kapcsolatok gyakorolnak hatást, ismerősöm ismerősének boldogsága is hatást
gyakorolhat rám. Egy boldog személlyel
való közvetlen kapcsolat 15%-kal növeli
boldogságom esélyét, barátom boldog barátja 10%-kal, barátom barátjának boldog
barátja pedig 6%-kal járul hozzá boldogságom esélyéhez, hatása tehát egyáltalán
nem elhanyagolható. Tehát akit egyáltalán
nem ismerek, sohasem találkoztam vele, a
barátom barátjának a barátja nagyobb hatással lehet érzelmi állapotomra, mint egy
rakás pénz – állítják a kutatók.

A kapcsolatok bonyolult hálóvá szövődnek, a boldogságérzés kialakulásában a
kapcsolati háló szerkezetének is szerepe
van, nem mindegy, hol van saját helyünk
ebben a hálóban. Nemcsak barátaink száma játszik szerepet, hanem az is, hogy
barátainknak hány barátja van, ránk akkor gyakorolnak igazán nagy hatást, ha
központi helyet foglalunk el a kapcsolati
hálóban.
A hatásokat még legalább két tényező
befolyásolja erősen. Az egyik a távolság. A
másfél kilométerre lakó barát hatása 25%
lehet, a távolabb lakóké viszont lényegesen
kevesebb. Ugyanilyen összefüggést lehet
felfedezni a szülőkkel együtt vagy azoktól
távolabb élő gyerekek, együtt vagy egymástól távol élő házastársak kapcsolatában
is. A közvetlen szomszéd hatása igen jelentős (34%-kal növelheti a boldogság esélyét), ugyanabban a házban egy távolabbié
viszont lényegesen kisebb. A távolsághoz
hasonló szerepe van az időnek is.
A boldogság keresése tehát nem öncél.
Saját boldogságunk erősen kihat szűkebbtágabb környezetünk, barátaink és azok
barátainak boldogságára is.
*

*

*

Öngyógyító gumit alkottak francia vegyészek: a két darabra szakadt gumi széleit összeillesztve a darabok ismét összeforrnak egymással. A sikeres laboratóriumi kísérleteket követően megkezdődött
a gyártmányfejlesztés, a tudóscsoportot
vezető Ludwik Leibler először könnyen
javítható gyerekjátékokat készítene az új
anyagból.
A hagyományos gumi úgy viselkedik,
mintha egyetlen folytonos és rugalmas
molekulából állna, amelyben erős, ún.
kovalens kémiai kötések kapcsolják egymáshoz a részeket. (A kovalens kötésben
elektronok megosztásával jön létre kapcsolat az atomok között, a kötést fenntartó
elektronok mindkét atom elektronhéjában
megjelennek.) Ha a gumidarab eltörik, a
kémiai kötések véglegesen megszakadnak,
nem lehet újraéleszteni őket.
Leibler kutatócsoportja másféle anyagot
hozott létre. Egyszerű, hétköznapi anyagokból indultak ki, zsírsavakból és karbamidból hozták létre az öngyógyító gumit.
A zsírsavak növényi és állati olajokban fordulnak elő a természetben (tejzsír, kókuszolaj, pálmamag olaj, szójaolaj, földimogyoró olaj, halolaj, stb.), a kutatók a növé-

nyi olajok zsírsavait használták fel. A karbamid (CO(NH2)2) a fehérje anyagcsere
végterméke az emlősök vizeletében, ezért
hívják ureának, húgyanyagnak is. (C‑szén,
H-hidrogén, N-nitrogén, O-oxigén.) A zsírsavak és a karbamid reakciójaként egy kétlépéses folyamatban nitrogéntartalmú csoport kapcsolódik a zsírsav molekulák végéhez. Ezek a nitrogéntartalmú csoportok
savszármazékok, pl. amidok, amelyekben
az –OH csoport helyére NH2 csoport lép,
vagy imidek, amelyben az alapvegyület
=O szerkezeti elemét =NH helyettesíti. A
reakció eredményeként többféle molekula
keletkezik, lesznek olyan zsírsavak, amelyekhez két, másokhoz három amid vagy
imid csoport kapcsolódik. A molekulákat
hidrogénkötések, hidrogénhidak kapcsolják egymáshoz.
Ebből a többféle molekulából álló keverékből nem lehet az eredeti gumihoz
hasonló egységes felépítésű anyagot
létrehozni. A tulajdonságok egy része
mégis hasonló, pl. az új anyag is jelentősen, eredeti hosszának akár ötszörösére
is megnyújtható. A feszítő hatás elmúltával ez is visszatér eredeti formájára,
méretére, de az igazi gumitól eltérően
ez a visszaállás lassú, mintegy egy percet vesz igénybe.
Ha az új anyagot két részre vágják, akkor a szomszédos csoportokat összekötő
hidrogénkötések megszakadnak, szabaddá
válnak a zsírsav molekula végéhez kötődő amidok és imidek. Ezek viszont szeretnének ismét egy partnerhez kapcsolódni,
ezért ha az anyag két darabját egymáshoz
szorítják, akkor újra létrejönnek a kémiai
kötések, újra felépülnek a hidrogénhidak.
Minél hosszabb ideig érintkezik egymással a két darab, annál több elemi kapcsolat épül ki, annál erősebben kapcsolódik
egymáshoz a két darab, annál teljesebb
lesz az öngyógyítás. Negyedóra elteltével már elvisel egy kétszeresre nyújtást az
anyag, kissé hosszabbra nyújtva azonban
elszakad, mégpedig az összeillesztés helyén. Laboratóriumi kísérletek szerint az
öngyógyító folyamat, a molekulák közti
újabb és újabb kapcsolódások kiépülése
még 18 óra elteltével sem áll le.
Öngyógyító anyagot már korábban is
létrehoztak, de azoknál vagy melegítésre, vagy komoly erőhatásra volt szükség
az újbóli összekapcsolódáshoz. A francia
kutatók gumija szobahőmérsékleten gyógyul, a darabokat elég csak finoman ös�szeérinteni.
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Ágoston Piroska

Első kötetes
szerzőtársunk

Csarnokvíz helyett higany címmel jelent meg Ágoston Piroska
barátunk és szerzőtársunk kétnyelvű verseskötete. A magyarul írt
verseket Paolo Bisceglia, Fausto Pisani és Igor Esposito fordította olaszra.
… írásaiban a fiatalos lendület, a szókimondás
érett gondolkodásmóddal, komoly tapasztalati háttérrel, öröklött és szerzett intelligenciával, szakmai tudással társul. Verseit korszerű, de minden
öncélú extravaganciát mellőző formában írja. Képi
látás- és megfontolás-módja egyéni, mentes az
ifjú alkotókra gyakorta jellemző, másoktól átvett
sémáktól, „árnyékábrázolásoktól”. Nyelvi kultúrája – a korábban említett okokból – figyelemreméltó, stílusa világos… – írja Videcz Ferenc, Nimród-díjas író a
kötet ajánlások fejezetében.

termet teremt
A palotát a partra építi
elűzetett ki tervezi
és az alap szikla vagy homok
lebegő fátylakat az ablakokra vonok
hogy amit tudunk más ne kutassa
de ne marjuk el a férfit ki utasa
és legyen hát táncunk meztelen
egyszerű lejtsen nesztelen
hullámok… dallamok…
estote prudentes sicut serpentes
et semplices sicut colombaes
hogy a nyelvek anyján írjam ha üzenek
palota áll, tervezte egy ember
aki marco poloként járt végig
láthatatlan városokat, Fedorát
én pedig szétszórom szavaim
pattogva játszanak a steril lapokon

A könyv hátsó borítóján az olasz barátok mellett L. Csépányi Katalin szavai olvashatók:
Ágoston Piroska verseit olvasva először is a képisége ragadott
magával: ágakat firkál a falra a telihold; az idő ma kocsonyaként
terült végig a városon / rezgett a széle a napsütésben – úgy írja le
ezeket a sorokat, hogy a vers olvasója látja azt, amit egyébként nem:
a rajzoló teliholdat, a kocsonyává dermedt időt. Aztán az érzelmek
sodornak magukkal, és már nem is tudjuk ki gondolja, ki érzi – az
író vagy az olvasó: kapaszkodok a létbe; felépítenek apró darabokból összeraknak a szavaim; beástam magam a sötétbe. Ezzel már
el is érte Ágoston Piroska azt, amit egy költőnek el lehet érnie: az
azonosulást adta meg, az „akár én is írhattam volna” élményét. De
nem akárki írta le mindezt, nem akárki láttatta a láthatatlant, nem
akárki fejezte ki a kifejezhetetlent, hanem Ágoston Piroska. Nagy
élmény megismerni az ő világát, mert magunkat is jobban megismerjük, ha merünk vele együtt szembenézni önmagunkkal.
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Rónai Béla

Magyarul – magyarán

Szavak kapcsolata a mondatban
Amikor beszélünk vagy írunk, a szavak nem szótári alakjukban
sorjáznak egymás után, hanem meghatározott szabályok szerint. Elsősorban a szófajiság határozza meg az egyes konkrét mondatokban
használt szavakat. A nyelvtant tanuló kisdiák is tudja, hogy alany,
vagyis a mondat állítmányához kapcsolódó fő mondatrész mindig
főnév vagy főnévként használt más szó. Az úgynevezett szó értékű
vagy mondat értékű állandó kapcsolatok alkotó tagjaira az állandóság jellemző. A vaj van a fején; van valami a füle mögött; bal
lábbal kelt föl ún. szó értékű szólások, az őket alkotó szavakat se
hasonló alakúakkal, se hasonló jelentésűekkel nem helyettesíthetjük.
Az állandó kapcsolatok két fő típusa a szólás és a közmondás. Az
egyik szó, a másik mondat értékű. Átvitt, képes értelemben fejezik
ki a fogalmat vagy a gondolatot. Ez bizonyítja nyelvünk bámulatos képszerűségét. Eltévesztésük, pontatlan használatuk velejárója
a képzavar, a hervadt virág. Egy jónevű tévériporterünk lepett meg
a következővel: „Gyenesei füle mögött miféle vajak tanyáznak?”
hangzott el a kérdés. Kettős, hármas képzavar, de egyszerűbbeket
bárki bőven talál. Majd egyszer tarka csokrot is kötök belőlük.
A kötöttségnek egy másik típusa bizonyos szavak együttszereplése. Rájuk az előbbinél valamivel nagyobb lazaság jellemző. Valószínű oka az, hogy a tárgyalt szavak jelentéstartalma nem mindig
világos, vagyis inkább formaszóként használatosak. Beszéljenek az
idézetek! Az okoz – szerez pár közül az első vált gyakoribbá. A régi
képlet szerint bánatot, szomorúságot, fájdalmat, sérelmet, bosszúságot és más negatív élményt okoz az ember másoknak; meglepetést,
örömet, boldog órát stb.-t viszont szerez. „Az ajándék önmagában
nem okoz örömet” – olvasom egy cikkben. A miatt – végett ritkábban cserélődik föl. Aki meg tudja különböztetni az okot és a célt,
az nem cseréli fel. „Az üzlet betegség végett (?) zárva”. „A Liga
Szakszervezetek sztrájkot is kilátásba helyeztek.” A sztrájkkal,
tüntetéssel, felvonulással inkább fenyegetőzni szoktak. Az eredmény – következmény különösen gyakori páros. „A kamatnövekedés
újabb megszorításokat eredményezhet.” Köszönjük, nem kérünk
belőle. „Gazdaság- és társadalompolitikájának köszönhetően az
idei esztendő a mélypont éve lesz.” Aligha lesz, aki megköszönje.
„A helyzet rossz, és minden esély megvan arra, hogy tovább romoljon.” Ragadjuk meg! „Nagy áldozatokat fizet az ország ezért.”
Fenyegetésként: nagy árat. Nagylelkűségként: áldozatokat hoz.
„A vidéken élők jelentős hátrányt élveznek. Inkább lemondanak
az élvezetről. „Nem rajtunk függ a betegszállítás megszervezése”
– akkor másokon múlik. Nem valami biztató kilátás a meteorológus eme bejelentése: „Sokfelé számítunk jégesőre.” Bár ne lenne
igaza. Az új körzeti orvos dicsérete egy sokat betegeskedő ember
szájából: „Eddig is sok jótulajdonságot árult el. Népszerűsége előre veti az árnyékát.”
Végül tegyük helyre a hangsúlyt! A hangos beszédben alkalmazott hangerőtöbblet. A legtöbben összekeverik a súllyal, amelyet
képszerűen valamire (a szóban forgó tárgyra) helyeznek, hogy el
ne vigye a szél a vita hevében. A súly tehát elég nyomatékként,
hangerőtöbbletként, hogy a sok egyéb szóban forgó dolog közül
kiemelkedjék.
Közismert közéleti emberünk aranyköpésével fejezem be, amely
a képzavar ritka szép példája: „A javaslat a választási kampány sokélű fegyvere, amely akár visszafelé is elsülhet.”

SOPIANAE TOURS KFT. – Pécs, Ferencesek utcája 8. Tel.: 72/522-911
A legnagyobb osztrák-német utazásszervező Baranya megyei képviselete
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Regényi Ildikó
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Mondák-kísérte utazás
a Kárpátalján (2.)

A Kelemen-hegy története
A kegyetlen, zsugori Zeta király vára állott ezen a hegyen. Eladósorban lévő leányait
azért nem adta férjhez, hogy ne kelljen hozományukat kiadnia. Emiatt minden kérőben
kifogásokat talált, a lányok meg hervadoztak,
szomorkodtak.
Délceg, fiatal királyfi érkezett leánykérőbe:
– Kegyelmes Zeta király, legkisebb lányodat, a szép Zorját kérem feleségül. Gazdag
vagyok, hozomány nélkül is szívesen elveszem, mert szeretem!
Szörnyen megharagudott Zeta király és a
szolgákkal ledobatta a merész kérőt a vár fokáról. A királyfi zuhantában megátkozta:
– Pusztuljon velem minden kincsed! Dőljön
rád a várad, temessen el élve a hegy!
Hatalmas földrengés rázta meg a falakat,
dörgött-villámlott, ömlött az eső. A szikla,
amelyen a vár állott, kettéhasadt, belehullt
a vár kincsestől, királyostól. Nagy barlang
keletkezett a bezáruló sziklák alatt, amelyek
elnyelték a gonoszt.
Évek múltán Kelemen, a fiatal juhászlegény
a hegy közelében legeltette bárányait. Míg elmerülten furulyázott, a nyáj fele elbitangolt.
Egy híján összeterelte a juhokat. Legkisebb
báránykája nyomát a hegy felé vezető ösvényen találta meg. Követte az apró lábnyomokat. A hegy tövében nyitott vasajtóra lelt, mö-

götte barlang sötétlett, bentről bégetést vélt
hallani. Bátran belépett, de a nehéz vasajtó
döndülve becsapódott mögötte. Nagyszakállú
öregember toppant eléje:
– Ne félj, legény! Te leszel a falu megmentője, a kincses kádak őrizője! Jó sorod lesz,
de innen többet ki nem mehetsz!
– Édes szüléimet, kedves bárányaimat sem
láthatom?
– Nem, nagyobbra hivatott leszel! Ezek a
hatalmas kádak kinccsel vannak tele! Éberen
kell őrizned őket, hogy el ne mozduljanak.
Mindegyik alatt tengerszem alszik, ha bármelyik mozdul, a víz elönti a falut! Éjjel is,
nappal is vigyáznod kell! Éhes-szomjas sosem leszel, ne félj, jó dolgod lesz!
Elszomorodott Kelemen, de tette a dolgát.
Apja, az öreg juhász, fia nyomán eljutott a
vasajtóig. Hiába verte öklével, az ajtó nem
nyílott. Ezután egy évig minden nap kiment
a hegy lábához, szólongatta a fiát:
– Legényfiam, Kelemen! Gyere elő, szólj
egy jó szót! Kedvesanyád szíve bútól szakad! Szólj nekem, jó fiam! Csak egyszer láthassalak!
A szólongatásra, dörömbölésre egyszer
csak előjött a nagyszakállú öregember.
– Ne féljen kelmed, öregjuhász, nincs baja
a fiúnak! Jó dolga van, de őriznie kell a kincses kádakat, ezért aztán se ki, se be, senki
de senki!

– Hát már nem láthatom soha?
– Láthatja kelmed, évente egyszer, György
napéj felén, megmutatjuk a világnak, nincsen
semmi baja! Akkor szót is válthat vele.
Így is lett. Az öreg juhász élete végéig
minden György napkor éjfélkor szót váltott
a fiával, a fiatal Kelemennel, aki mindig ifjú
maradt, őrizte a kincses kádakat, és a beneiek
nyugodt álmát.
A vasajtó azóta is kinyílik minden György
nap éjjelén. Kilép rajta Kelemen, lenéz a falura, majd visszamegy őrködni. Ezért nevezték
el róla a hegyet.
*

*

*

A Kelemen-hegyi kincsek mondája erősen
tartja magát. Úgy vélik, hogy Rákóczi a salánki országgyűlés után itt rejtette el kincseit.
Nem tudjuk… Az viszont tény, hogy a Rákóczi szabadságharc bölcsője ez a vidék. Innen
indult toborzó körútjára Esze Tamás, hogy a
szabadságharcnak katonákat szerezzen. Ez a
falu is a zászlóbontás helye, a Cum Deo Pro
Patria et Libertate feliratú lobogókat itt bontotta ki Esze Tamás talpasai élén.
A monda „beszélő” nevei:
Zeta – Zotam a régi magyar változata, Zem
a szláv formula, Zeta a kárpátaljai későbbi
forma; jelentése: föld
Zorja – Zóra szláv női név – jelentése:
hajnal

L. Csépányi Katalin

Bandi András 50 éves
Sokat hallottam az Erdélyben élőkről gyerekkoromban – egyrészt anyukámtól, aki olvasott ember, másrészt Tamási Árontól és Sütő Andrástól, hiszen az ő
írásaikon „nőttem fel”. Nekem is másként jár az eszem,
mint az átlag, már azért is, mert matematikán nevelkedtem – de a székely ész még ennél is másabb: szűrBandi András tem le az olvasmányokból. A családi, baráti, ismerősi
körben nem volt szerencsém székellyel találkozni, mindaddig, amíg
Bandi Andrást meg nem ismertem.
Lassan tíz éve, hogy a Baranya Megyei Kulturális Központban tartott rendezvény után együtt indultunk el hárman: az akkor már bottal
is alig járó Bükkösdi Laci rendező, András és én. Ahogy láttam Büki
mozgását, rögtön tudtam, hogy én viszem haza autóval, ez a minimum, segítenem kell neki. A József Attila utcai kijáratnál a lépcsőn
segítettük le, és mondtam, hogy a Rét utcában parkolok, a ház keleti
oldalánál, az épület melletti betoncsíkon könnyen odajutunk. András
azonnal jelezte: ne arra! Hanem már mutatta is az irányt – hatalmas
félkört írt le gondolatban –: a lépcső után egyenesen, megkerülve a
parkot kelet felé, majd északnak fordulva, utána meg nyugatnak, így
jutunk leggyorsabban az autóhoz. Büki és én csak megmerevedve
hallgattuk, és úgy döntöttünk, nem a székely észjárás szerint megyünk
körbe a járdákon, hanem maradunk a fal mellett, a betoncsíkon – harmadannyi utat megtéve…

Értettük mi is, hogy a Bükit akarta kímélni, mert a bottal könnyebb
a járdán menni, mint a fal mellett. De az úthossz és a nehézség közötti
választás az utóbbi javára billentette a döntést a Büki és az én fejemben: maradunk a rövidebb úton, vállalva a figyelmesebb lépkedést.
Ez volt életemben az első – és azóta is feledhetetlen – alkalom, hogy
a furcsa észjárást szinte fizikailag megtapasztaltam.
Aztán két és fél évvel ezelőtt többször is találkoztam a székely csavarral: amikor együtt mentünk Erdélybe. Kurucz Gyuszi és én először jártunk ott, Gizi, aki a mi barátunk is lett az úton, már sokszor. A hátsó ülésen nagy volt a csend, mert az első szakasz folyamatosan hangoskodott
– mondanom sem kell, András és én ültünk elöl. Meséltünk, beszéltünk,
és persze az útról is vitatkoztunk, merre is menjünk. Amikor egy városban
már másodszor jártam, nem hagytam magam megvezetni: a rövidebb utat
választottam, nem a székely utat… És igen büszke voltam magamra.
Bárcsak újra ott lehetnénk ismét – és leszünk is, csak Kurucz Gyuszi nélkül, akinek a visszalévő két évét bearanyozta a számára első és
utolsó erdélyi út emléke. Gyuszi nevében is köszönöm neked, kedves
András, azt a feledhetetlen hat napot.
Isten éltessen még sokáig! Legalább a duplájáig az eddigieknek!
* * *
Kéri Katalin, Komlós Attila, Motesiky Árpád, Szarvas István, Szent
iványi Árpád barátainknak, a januárban született szerzőtársainknak
minden jót kívánok a többiek nevében is!
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Dr. Vargha Dezső – Szolzsenyicin halála ürügyén

Fejezetek a Gulag történetéből
4. rész: A Sztálini megsemmisítés kiteljesedése

Kialakul a munkatáborok rendszere
A munkatáborokba hurcoltak első nagyobb
csoportjának legnagyobb részét a „kuláktalanítás” első hulláma adta a sztálini rémuralom
idején, 1930 elején. Az első, Szolovki-szigeteken kiépített büntetőtelepet újabbak és újabbak követték. Először a Fehér-tenger partján
foglaltak el nagyobb területeket Karéliától Arhangelszk városáig. Az ide deportált több mint
40 000 fogoly országutat épített, fát termelt
ki. A hatalmas ország északi részén létrejött
táborcsoport hasonló nagyságú embertömegével vasutat, országutat építtettek, az első
távol-keleti munkatábor 15 000 elítéltje egy
ottani vasútisín-gyár, egy negyedik, 20 000-es
csoport pedig egy urali nagy vegyi kombinát
szerelőrészlegének „munkaerő szükségletét”
adta. Ehhez jött még az akkori szibériai táborok 24 000 foglya, akik vasútvonalat és vasművet építettek. Az 1920-as évek végétől jelentősen megnőtt a sztálini önkény vérszomjas
végrehajtója, a szovjet titkosszolgálat – akkori
nevén GPU, majd OGPU – által munkatáborokba hurcoltak létszáma: 1928 végétől 1930
nyaráig 40 000 főről 140 000-re, amely 3,5szörös emelkedés volt!…
Ahogy lenni szokott, a zsarnoki hatalomnál „evés közben jött meg az étvágy”: a bolsevik kormány elhatározásának értelmében
hasonló módon tervezték megépíteni a Balti-tengert a Fehér-tengerrel összekötő 240
km-es csatornát. Az akkori körülményekről
mindent elmondanak azok a tények, hogy az
építkezésnél jórészt gránitsziklákba vájták a
csatornát, és a rabok szerszáma ásó, lapát,
talicska volt…
A „kuláktalanítás” újabb hullámai jelentették
a „hosszú távú utánpótlást”: a „második ütemben” – 1930 végéig – 700 000 ezernél több, a
„harmadik ütemben” – 1931 végéig – 1, 8 milliónál több volt a deportáltak száma. Bár ekkor
már meg volt győződve a szovjet önkényuralmi vezetés ennek a gyakorlati hasznáról, sőt
„népgazdasági szintre” emelte azt, sem a deportálások „ütemezéséről”, sem táborrendszere kiépítéséről nem gondoskodott megfelelően.
A legteljesebb fejetlenség és szervezetlenség
jellemezte ezeket az időket.
A „semmibe deportálás”
A novoszibirszki levéltárban fönnmaradt
egyik pártdokumentum mindennél többet
mond el erről a gyakorlatról: „1933. április
29-én és 30-án két csoport deklasszált elemet küldtek hozzánk vasúton Moszkvából
és Leningrádból. Tomszkba érkezésük után
uszályokra raktuk, és az Ob és Nazina folyó
találkozásánál lévő Nazino szigetére szállítottuk ezeket az elemeket… (6114 ember)…
Iszonyúak voltak a szállítási körülmények:

kevés és gyalázatos élelem, se levegő, se
hely, zaklatták a gyengébbeket… Eredménye:
körülbelül 35-40 haláleset naponta. De még
ezek a létfeltételek is valóságos fényűzésnek
hatottak ahhoz képest, ami Nazino szigetén
várta a deportáltakat… Se szerszám, se vetőmag, se táplálék… leesett a hó és föltámadt a
szél… Kiéhezve, lefogyva, födél nélkül, szerszám nélkül… kilátástalan helyzetbe kerültek a deportáltak… Aratni kezdett a halál az
emberek között… Az első napon 295 hullát
földeltek el… a legtöbb deportált csak úgy
fölfalta a lisztjét, sokan fel is fúvódtak tőle,
és belehaltak… Hamarosan emberevésre is
sor került.
Június végén elkezdődött a deportáltak elszállítása az úgynevezett telepítési falvakba… a Nazina folyó mentén, a tajga, a vadon kellős közepén… ugyanaz a tétlenség,
ugyanazok a tüzek, ugyanaz a nélkülözés…
Továbbra is hullottak az emberek… augusztus 20-ára csak körülbelül 2200 ember maradt
életben abból a 6100-ból…” És ez csak egy
volt a rengeteg eset közül…
A GPU számításai szerint 1930-tól „…Úgy
becsülhetjük tehát, hogy három év alatt körülbelül 300 000 ember halt meg deportálás
következtében.”
A hatóságok 1932-től új elnevezést vezettek
be: „különleges deportáltaknak” vagy „munkatelepeseknek” nevezték őket. A „semmibe
elhurcolás” okait N. Puzickíj, a GPU egyik
„illetékese” így foglalta össze: „a helyi felelősök bűnös hanyagságának és politikai
vakságának” volt az oka ez a helyzet, „akik
nem tették magukévá a volt kulákokkal való
betelepítés gondolatát”.
„Tűrhetetlen zűrzavarból” állami,
helyi jogfosztás
Közben 1931 márciusában a végrehajtó
hatalom véget akart vetni a „tűrhetetlen zűrzavarnak”. A párt VB mellé rendelt külön
bizottságot hoztak létre erre a célra V. Andrejev irányításával, és a későbbi tömeggyilkos
KGB-vezér, Jagoda döntő szerepet játszott
benne. Vizsgálatuk kimutatta azt is, hogy a
deportáltak munkaerejének termelékenysége
a nullával volt egyenlő. A következő megállapítás szerint például az urali 300 000 deportált
8%-a (!) foglalkozott csak favágással „és más
termelőmunkával”. Gazdaságilag egyébként
is ráfizetéses volt ez a deportálás, ugyanis az
elkobzott vagyon értéke nem állott arányban
a deportálás valós költségeivel.
Az átszervezés megkezdődött. A GPU 1931
nyarától rendelkezett a deportáltak elhelyezésére szolgáló „különleges települések” igazgatásának kizárólagos jogával. Ennek végrehajtására valóságos „kettős közigazgatást”
folytattak, ugyanis az itt lakó népesség döntő

többsége deportált volt, akiknek az élete ettől kezdve szigorú szabályokhoz volt kötve.
Lakóhelyüket nem hagyhatták el, igazgatóság
vezényelte őket munkára (állami vállalathoz
vagy mezőgazdasági, illetve kisipari szövetkezetekbe, amelyek különleges jogállással
rendelkeztek, illetőleg útépítési, útkarbantartási, esetleg ugartörési munkálatokra). Bérük
30-50%-kal magasabban lett megállapítva,
mivel a (későbbi nevén) GPU igazgatóság
tette rá a kezét ebből legalább 15-25%-ra, ami
korántsem jelentette azt, hogy a többit kézhez
kapták volna! Tovább növelte a hatékonyságot az a tényező, hogy a munkatáborban tartott deportáltak költsége csak egykilencedét
tette ki a munkatelepesek „elhelyezési költségeinek”, és a rettegett titkosszolgálat az
üzemeknek, szövetkezeteknek „kiközvetített”
munkaerő után is kapott „jutalékot”. A nagy
terület természeti kincseinek kiaknázására az
ország északi és keleti részén került sor. Az itt
folyó fakitermelésre, szénbányászatra, acélműben, fémkohászatban történő foglalkoztatásra, nem vastartalmú ásványok felszínre
hozására külön munkaszerződéseket kötöttek
az erre szakosított bányákkal, gyárakkal, szövetkezetekkel. A munkatelepesek béréből barakképítési költségek, szerszámhasználat, kötelező szakszervezeti járulék, állami kölcsönjegyzés stb. címén sok mindent levontak, így
tehát nem volt meglepetés, hogy munkabérük
„elfolyt”, kézhez nem kaptak semmit. Néhány
év alatt tehát megszerveződött az a támogatási
rendszer, amely központi kézbe futott össze,
de a széleskörűen ható helyi korrupciót sem
szabad kifelejtenünk. Ez utóbbi a munkatáborokban is még jobban megmérgezte a légkört,
bűzös „GULAG szagot” árasztván…
A nehéz fizikai munkát végző elítélteket a
legutolsó élelmezési normában részesülőkhöz
sorolták be, amely állandó éhezéssel, koplalással járt, zaklatásoknak, túlkapásoknak voltak kitéve. Emellett teljesíthetetlen normákat
követeltek tőlük, amelyeket, ha nem teljesítettek, kegyetlen fizikai erőszakkal kellett
szembenézniük, hevenyészett, fűtetlen zárkákba zárták őket (télen is), a nőket „áruért
cserélték a GPU-parancsnokok” vagy a helyi
kiskirályok „martalékai” lettek, „mindenes
cselédekké” váltak.
Ugyanakkor a hírek a szocializmus építésének nagy eredményeiről szóltak, az ötéves
tervek „egetverő” statisztikáit harsogta a
propaganda Szibériából is, és a leninizmustanfolyamokon a cári Oroszország embertelenségéről beszélt a propagandista. Egy
1933-as GPU-jelentés tartalmazta egy uráli
erdőgazdaság igazgatójának a megjegyzését
a rabszolgasorsba taszított deportáltakról:
„Mindannyiótokkal végezhetnénk, úgyis küld
a GPU másik szállítmányt a helyetekbe, százezer ilyet, mint ti!”…
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Bányai Tamás (Észak-Karolina)

Jegyzetek – 21.
Mari néni diós bejglije
Mari nénémmel beszéltem a minap telefonon, és
ő aggályoskodva kérdezte tőlem, gyümölcs-e a dió?
Bevallom, egy pillanatig tétováztam a válasszal, mert
tévedhetek, s talán inkább zöldség. Nem akartam zöldségeket mondani, habár a zöld dió a színe folytán lehetne, de mégis… A dió a diófa gyümölcse, mondtam
neki, akárhogy nézzük is, ezek szerint gyümölcs. A
választ követően én hozakodtam elő egy kérdéssel:
miért olyan fontos ez?
Azért, felelte Mari néném, mert ha gyümölcs, akkor
kivágja a diódarálót a kukába, és őtőle hiába is követeli a család, ezentúl nem fog diós tésztát kapni, sőt a
karácsonyi diós bejgliről is lemondhatnak egyszer s
mindenkorra. Meglepett, amit hallottam, nem értettem
az okát. A számban összeszaladt a nyál annak tudatára, hogy soha többet nem ehetek Mari néni ugyancsak
finom diós bejglijéből.
Mi baja a diódarálóval? – kérdeztem tőle.
Hát az, kezdte a mondókáját, hogy olvasott egy felettébb érdekes cikket a Népszabadságban, miszerint
Veszprémben súlyosan megbüntettek egy bútorkereskedőt, aki az asztalkák, heverők és kerti székek mellett
vízipipát is árult. Ez még csak hagyján, de a vízipipa
mellé banán, trópusi, málna és egyéb gyümölcsőrleményeket is tárolt azok számára, akik egészségük védelme érdekében nem akarnak valódi dohányt szívni
abból a francos pipából.
Nos, folytatta Mari néni, ezt a gyümölcsőrleményt
a vámőrség lefoglalta, mert hiába készült ártalmatlan
gyümölcsből, őrleményként jövedéki terméknek számít, s mint ilyen, élvezeti cikk, ami jövedéki adó alá
esik. Emiatt a veszprémi Nádbútorház tulajdonosát
tizenkét napra szóló üzletbezárással, valamint százötvenezer forint pénzbírsággal sújtották.
Namármost, magyarázta Mari néni, nekem pénzem
sincs holmi bírságokra, azt sem akarom, hogy a konyhámat bezárja a hatóság.
Ugyan már, Mari néni, nyugtattam, miért tennének
magával ilyesmit? Maga se nem bűnöző, se nem adócsaló.
Persze, hogy nem, replikázott, de ha ledarálom a tésztához a diót, ami ugyebár gyümölcs, te mondtad, fiam,
hogy a diófa gyümölcse, akkor abból is gyümölcsőrlemény válik. Márpedig az jövedéki termék, ha megtalálják nálam a vámosok, engem is megbírságolnak. Én
azt a szégyent, fiam, nem élném túl. Inkább kivágom
a diódarálót a szemétbe, diót se lássak soha többet, a
család egyen túróscsuszát. A túróba már csak nem tud
belekötni senki, főleg, ha még azt is bizonyítom, hogy
biotermék, olyan tehén tejéből való, améllik szarral trágyázott fődön legelt. Aztán, ha valaki emögött is valami
rosszat szimatol, hát annak meg túró a fülibe.
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Budapesti bemutató

Mire minden jóra
fordul

Bányai Tamás egyike azoknak az íróknak,
akiket szinte lehetetlen beskatulyázni. Aki erre
a feladatra vállalkozik, már a kezdet kezdetén
áthághatatlan akadállyal találja magát szemben. Bányairól még azt sem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az amerikai magyar, vagy inkább a magyar amerikai
irodalmat gazdagítja, nem beszélve a magyarországi magyar irodalomról. Témáiban nemcsak a tengerentúli és a tengeren inneni világ
elegyedik csaknem szétválaszthatatlanul, hanem a közelmúlt „szocializmus fénykorának” nevezett időszaka is
összekapcsolódik a mával, az ezredforduló boldog kíváncsisággal
várt, de jószerével csak bizonytalanságot hozó éveivel.
Bányai legújabb kötetét, a
Mire minden jóra fordul című
regényt a budapesti székhelyű
Barankovics Alapítvány és a
Magyar Napló Kiadó közösen
adta ki, miután ez a mű első
Szentmártoni János, a Magyar Napló helyezést ért el az alapítvány
szerkesztője és Bányai Tamás 2008-as irodalmi pályázatán.
A könyv bemutatójára november 6-án került sor a pesthidegkúti
Klebelsberg Kultúrkúriában, az író ismerősei, barátai és a helybeli irodalomkedvelők jelenlétében. Szentmártoni János, a kiadvány
szerkesztője rövid bevezetőjében elsősorban a könyv tartalmi ismertetésével foglalkozott, ami teljesen igazolta a fent emlegetett
kettősséget, mert olyan műről van szó, amelynek cselekménye a
kádárizmus éveiben kezdődik és Amerikában folytatódik. A szó hagyományos értelmében vett befejezésről azért nem lehet beszélni,
mert Bányai elvarratlanul hagyta a regényét. A főhős sorsáról tehát
csak találgathat az olvasó.
Mivel a könyvbemutatók nagyjából fele-fele arányban szólnak az íróról meg a műről, a Mire minden jóra
fordul című kötetnek is meg kellett
osztoznia a reflektorfényen a megalkotójával, Bányai Tamással. Az irodalomkedvelő közönség ezzel pedig kifejezetten jól járt. Bányairól kiderült, Bányai Tamás a könyvbemutatón
hogy nemcsak tehetséges író, hanem
dedikál
remek előadóművész. Igazi showman, aki kivételesen jól olvassa
fel a saját írását, sziporkázik, rögtönöz, együtt bánkódik és derül a
közönséggel. Élvezet volt hallgatni humorral és öniróniával gazdagon áthatott történeteit, amelyek között itt-ott valódi műhelytitkok
is előbukkantak. Bányait érdemes meghívni a sokszor megkérdőjelezett és lejáratott író–olvasó találkozókra, mert bizonyosan vissza
tudná adni azt a közvetlen és meghitt kapcsolatlehetőség mítoszát,
amely az alkotó és a befogadó közönség között mindig is vágyállapot maradt.
Nincs arra kidolgozott recept, hogy egy frissen megjelent kiadványra milyen módon hívjuk fel a figyelmet. De talán az a legbiztosabb módszer, hogy az író személyes hitelességével irányítsuk rá
az érdeklődést. A többi már az olvasókon múlik.
M.S.
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Patak Sándor

Impact Pulse – Optimális kontraszt
Létezik egy elektronikus zenét játszó zenekar
Magyarországon, a szombathelyi illetőségű Impact Pulse, akik 2008-ban megjelent második
albumukkal komoly sikereket értek el a zenékkel foglalkozó sajtóban többek között Németországban, az elektronikus zenék fellegvárában.
A koncerteken Headfield gitárossal kiegészülő
duó, Gunhead billentyűs és Cipree énekes válaszolt a feltett kérdésekre.
P. S.: Hello Srácok! Mesélnétek arról, hogyan
lettetek Impact Pulse?
Cipree: Gunhead ötlete alapján indult a banda 2004-ben. Felkeresett, hogy élesszünk fel
egy projectet.
P. S.: Hogy kerültetek kapcsolatba egymással? Beszéljetek a zenei hátteretekről és a hatásaitokról!
IP: Együtt nőttünk fel, közös zenei érdeklődés
hozott össze minket. A zenei hatásaink? FLA,
Nitzer Ebb, Front242, Depeche Mode és rengeteg kisebb EBM banda. Amikor ezek a zenék
Magyarországra értek, nagyon frissek voltak,
különlegesek, egyediek. Nagy hatással voltak
ránk. Olyan érzéseket közvetítettek, amiket mi
is éreztünk. Lázadóak, újítóak, helyenként agresszívek voltak. Magával ragadó stílus!
P. S.: Az Optimal Contrast a második hivatalos, teljes hosszúságú lemezetek, és a második,
ami első helyen van az Advoxya Records listáján. Miről szól ez az album összességében?
IP: Arról szól, amit érzel, amikor hallgatod.
Ez egyénenként változó. Különböző hangulatú és tempójú dalok vannak a lemezen. Minden dal más érzéseket ébreszt és közvetít. Ez
is volt a cél.
P. S.: Szerintetek mik a fő különbségek és a
fő hasonlóságok a debütáló cd-tekhez, a „Pulse[ing]Module’s”-hez képest?
IP: Az első lemeznél könnyebb dolga van
minden bandának, abból a szempontból, hogy
sok év előzetes zenei munkája, hatása, inspirációja érik egy lemezzé. Míg a második lemeznél
lényegesen kevesebb hatás éri az elkészítőket.
Ezért az első lemeznél a lendület és az energia
dominál. Az Optimal Contrast letisztultabb,
érettebb munka. De ugyanakkor agresszívabb,
harapósabb is lett.
P. S.: Felkészültek vagytok, mint zenészek.
Van kialakult technikátok arra, hogyan írjatok
meg és vegyetek fel egy albumot?
IP: Igen. Úgy gondoljuk, megvan a saját módszerünk. Számunkra a fejlődés fontos. Minden
albumunknál éreztetni akarjuk a zenei fejlődésünket. Mind technikailag és dalszerző szempontból is. Módszeresen dolgozunk ezen.
P. S.: Két szemszögből is tetszik az Optimal
Contrast; először is egy súlyosabb és erőteljesebb EBM oldalról, másrészt pedig egy inkább
popos megközelítésből. Beszéljetek erről az albumról és annak hatásairól!
IP: Zeneírás közben mindig jönnek dallamosabb témák is. Mindketten szeretjük az igényes populárisabb elektronikus zenét, ezért
úgy gondoltuk, építsük bele a zenénkbe eze-

ket az ötleteket. A lemez címe is ezt sugallja:
keressük az egyensúlyt a lágyabb és kemény
hangzás közt.

P. S.: Hogy alakult ki a „pop” oldal, amit
már említettem?
IP: A dalok mindenképpen egyfajta popos felépítéssel bírnak. Van bevezető, verze, refrén stb.
Tehát mondhatjuk hogy poposak a dalszerkezeteink. Másrészt szeretjük a jó dallamokat. Sok
banda fél, hogy túl populárisnak nevezik őket,
ezért nem használnak dallamokat. Mi ellensúlyozzuk ezt a keményebb számainkkal. A még
populárisabb oldalunk kidomborítására pedig
ott van a másik projectünk, a Nothing Nada.
P. S.: Mik a fő különbségek a munkában és
a dalok megírásában az Impact Pulse és a
Nothing Nada között?
IP: Az Impact Pulse a személyiségeink kivetítése a zene által. Ezért ha ezen dolgozunk,
mindent beleadunk, hogy úgy szóljon, ahogyan
kell. A Nothing Nada kötetlenebb. Lehet kalandozni a hangok és a hangzások között.
P. S: A „Mad Hunt” egy érdekes, általatok teremtett elektronikus atmoszférával bíró dal, és
egy kicsit elüt a többi számtól. Beszéljetek ennek
a dalnak a megírásáról és a hatásairól!
IP: Hosszú ideig alakult a végső hangzás. A
monoton verzéket jól ellensúlyozza a dallamosabb refrén. A kezdeti demo sokkal nyersebben
hangzott. Koncerteken gitárral kiegészítve nagy
kedvencünk.
P. S.: Az album melyik dalát neveznétek meg,
mint potenciális „slágert”, melyek a kedvenc
dalaitok a cd-ről, és miért?
IP: I Want You, Till We Die, Mad Hunt. Az
I Want You egyértelmű siker mindenhol, elég
kemény a hangzása, ezért szeretjük. A Till We
Die a future pop rajongók kedvence. Talán a
„legslágergyanúsabb” dal a lemezen. Újabban
pedig a Mad Hunt került előtérbe. Mindegyiket
szeretjük. Mindkettőnk nagy kedvence még a
Golden Zombie is.
P. S.: Az „I See Your Love” dalban női ének
hallható. Szóval, hogy jött az ötlet ehhez a dalhoz, és mit akartatok elérni itt vele?
Cipree: Gunhead ötlete volt az énekesnő szerepeltetése. Az első lemezen is volt női énekkel

készített dal, és úgy gondoltuk folytatjuk ezt az
utat. Serena Gruss hangja tökéletes. Jó kis future
pop klubdal. Ennyi.
P. S.: Hogy emlékeztek vissza az album megírásának és elkészítésének egészére, és mit fogtok megőrizni belőle?
IP: Nehéz időszak, kemény munka volt. De
kárpótol a rengeteg tapasztalat, amit közben
szereztünk. Nagy volt a nyomás. Az első albummal magasra tettük a lécet és hozni kellett
a minőséget. Reméljük sikerült…
P. S: Van valami átfogó gondolat és/vagy érzésvilág az Optimal Contrast dalaiban?
IP: Persze. SOHA ne add fel!
P. S.: Mit próbáltok kifejezni és esetleg átadni
a szövegek tartalmával és témáival?
IP: Minden szövegünk más és más. Legtöbbjük vízió, mint például a Mad Hunt. Vagy
a világunkról egy kórkép, mint a Blind’s Prayer. A Till We Die a barátságról és a bajtársiasságról szól. De van egy lelkesítő elektro
himnuszunk is, az Impact Nation.
P. S: Kísérleteztetek valaha az anyanyelveteken énekelni? Mit gondoltok erről?
IP: Impact Pulse-ként soha. A műfaj angolul és németül él a köztudatban. Lehet, hogy
majd később megpróbáljuk. De erre nem sok
esély van.
P. S.: Külföldön népszerűbbek vagytok, mint
Magyarországon, tehát beszéljetek nekem az
itthoni színtérről, és hogy mik a fő problémák,
amikkel szembesülnötök kell!
IP: Vannak jó klubok, főleg Budapesten és
egypár vidéken is. Sok szervezővel jó kapcsolatban vagyunk. Van sok jó party, koncert, csak
valahogy az embereket kellene felrázni, hogy
bejöjjenek a bulikra.
P. S.: A külföldi fellépésekkel mi a helyzet?
IP: Igazából a külföldi koncertek most kezdenek beindulni, nemrég jártunk Lengyelországban, Bielsko-Biala-ban például, és egy
eléggé jó hangulatú koncertet adtunk, a közönség nagyon jól fogadott minket. Természetesen
további koncertjeink is lesznek a jövőben Magyarországon belül és kívül, ezek szervezése
folyamatban van.
P. S.: Vannak olyan élőben játszó bandák,
amelyeket jobban kedveltek a többinél?
IP: Persze. A 32 Crash, az FLA és az Apoptygma Berzerk zenekarokat különösen szeretjük.
P. S.: Mik a tervek a következő hónapokra?
Számíthatunk valami új anyagra az Impact Pulse-tól és a Nothing Nada-tól?
IP: Mindenképpen. Dolgozunk már az új Impact Pulse EP-n és párhuzamosan a második
Nothing Nada nagylemez is készülőben van.
Jövő évben szeretnénk, ha mindkettő megjelenne.
P. S.: Mit mondanátok zárszóként?
IP: Köszönjük az interjút, és „Move on every
barricade!” (Idézet a hate című dalból)
A zenekar elérhetőségei az interneten: www.
impactpulse.hu / www.myspace.com/impactpulse
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Motesiky Árpád (Felvidék – Verebély)

Látogatóban Brath Antalnál
Szeptemberi napsütéses délelőttön érkeztünk Gesztére, de mire körüljártuk a falu határát, dűlőit, szőlőhegyét, és persze a kolonit
is, jócskán elszaladt az idő. Jól benne voltunk
a délutánban, amikor Antalék felvégi háza elé
kanyarodott a terepjáró. Az automata zárra
működő kovácsolt vaskapun áthaladva füves
udvarra érkeztünk, amelynek közepén a medencében kéken csillogott a víz.
Ha két vadász összetalálkozik, akkor nem
másról, mint a vadászatról, a vadászat sokrétű
rejtelmeiről beszélgetnek. Ám ha vadászvendég érkezik a vadász portájára, akkor elsőként
a vadászszobába vezetik – ha van neki – vagy
a lakás folyosóját díszítő trófeáit, agancsait
mutatja. Olyan vadászokat is ismerek, akik
viszont a fegyvereiket – borsos áron vásárolt
vadászpuskáikat mutatják elsőnek. Azoktól
azt szoktam kérdezni, hogy mit lőttél? Vagy
még nehezebbet: mit olvastál, vannak vadászkönyveid?
Antallal kapcsolatban az utóbbiakkal nincsenek gondjaim, mert érdekli a vadászirodalom,
figyelemmel kíséri a vadászlapokat is, de azért
trófeáira is büszke. Néhány szarvasagancs –
nem leltároztam –, de annál több őzagancs (érmes is van közöttük) és vaddisznóagyar díszíti
szobájának falát. Szekrényben vadászfegyverek és a vadászat attribútumai, vadászkalapok,
vadászöltönyök sorakoznak. Festmények is
akadnak vadászmotívumokkal szobájának,
vadászbirodalmának falán. Előkerült a fényképalbum is, amelyből aztán kiválasztottunk
néhány képet könyvünk számára.
Miután befejeztük a vadászmustrát az udvar végében, a medence túlsó oldalán lévő
nyári lakban folytattuk a beszélgetést. A nyári lakot is trófeák díszítik, és festmények, de
nem olyan sűrűn, mint a házának emeleti
vadászszobájában, hanem szépen, ízlésesen
elhelyezve.
Miután kényelmesen elhelyezkedtünk és
megkóstoltuk az asztalra helyezett gyümölcsöket, megkezdtük a beszélgetést:
– Geszte monográfiáját lapozgatva a Brath
vagy Brat családnévvel elég gyakran találkoztam. Például Brat István 1778-ban bíró
volt, de már előtte az 1752-es összeíráskor is
szerepel a Brat név. 1869-ben már „th”-val,
Brath formájában írják nevüket. Néhány esztendővel később, 1891-ben pedig Brath Bálint volt a bíró.
– Jólesik, hogy felsorolod a Brath felmenőági ősöket és büszke vagyok rá, hogy fontos
tisztségeket töltöttek be falunk életében. Talán tőlük örököltem az ez irányú hajlamaimat,
mivel Geszte község alpolgármestere vagyok.
Ám úgy tudom, hogy a dédnagyapám, vagy
valamelyik ősöm koloni volt.
– Mivel foglalkoztak a szüleid?
– Onnan kezdeném, hogy nagyapám gépész volt. Egy cséplőgépe és aratógépe volt,

amivel aratást és cséplést vállalt. De volt tíz
hektár földje, négy családja, három fiú és
egy lány. De a földek kezdtek lekopni, mert
például mikor férjhez adta a lányát, az hozományul földet is vitt magával. Az édesapám is gépész volt, de az államosítás után
építkezéseken, építkezési vállalatoknál dolgozott, mint gépész. Mivel négyen voltunk
testvérek, Laci bátyám 1948-ban született,
én 1953-ban, lánytestvérem, Szidónia 1958ban, Feri öcsém pedig 1960-ban született.
Édesanyámnak tehát volt bőven dolga négy
gyerek körül.

Brath Antal vadászszobájában

– Mi lett a testvéreiddel?
– Bátyám elektrotechnikai középiskolában
érettségizett, Szidónia elvégezte a pedagógiai
főiskolát, mint tanárnő dolgozik. Feri öcsém
pedig autószerelő. Mind magánvállalkozók
vagyunk, persze Szidónia kivételével.
– Mióta lettél magánvállalkozó?
– A festő szakmát tanultam ki, és mindjárt a
rendszerváltás után, 1989-ben önállósítottam
magam. A szakmában kezdtem vállalkozni,
mostanában, illetve hát időközben bővítettem a vállalkozást, autót vásároltam, fuvarozunk, tetőszerkezeteket építünk, hőszigetelést vállalunk a lakótelepi házakon. Szóval
mindennel foglalkozunk, ami az építkezéssel
kapcsolatos.
– Hallottam, hogy dolgoztatok külföldön is.
– Igen, több évet lehúztunk Németországban, távol az otthontól. Néhány évvel ezelőtt nemcsak szenzáció, hanem bőségesen
kifizetődő volt Nyugaton dolgozni. Ma azt
mondom, hogy az alkalmazottaink majdnem
megkeresik ugyanazt a pénzt itthon, mint
külföldön. Valamivel kevesebbet, de itthon
vannak, és minden nap hazamennek a családjukhoz.
– Mint vadász, vadásztál Németországban is?
– Nem, ott nem is gondoltam arra, hogy
vadásszak, pedig nagy szenvedélyem a vadászat. Jártam Afrikában is.
– No?

– De ott sem vadásztam!
– Akkor külföldön merre vadásztál?
– Külföldön? Csehország külföldnek számít, ígyhát vadásztam külföldön is, Prága,
Most és Louny környékén – mondja nevetve.
– Mire vadásztál ott?
– Például szika szarvasra (Cervus nippon
TEMM), amely agancsra, testre, súlyra kisebb a mi gímszarvasunknál. Trófeáját láthattad a vadászszobámban.
– Láttam, de láttam néhány róka bundáját is.
– A nagyvadon kívül szenvedélyem a rókavadászat, de a fácán- és nyúlvadászat is.
Nálunk sajnos kevés az apróvad, mármint
a kiscétényi, nagycétényi vagy a nagykéri
apróvadas területekhez viszonyítva. Pedig
megteszünk, elkövetünk mindent, etetőket,
szórókat építünk az apróvad számára és bizakodunk, hogy egyszer majd nálunk is lesz
bőségesen nyúl és fácán.
– A nagyvadat említetted. Hány szarvast,
illetve szarvasbikát lőttél?
– Pontosan a fél kezemen meg tudom számolni, tehát öt szarvasbikát lőttem. Őzből
viszont ennek a többszörösét, 33 őzbakot
ejtettem el. Rókából 12 került terítékre,
de 3 vadpulykát is lőttem Vágtornócon.
Egyet kipreparáltattam emlékül, és ha ránézek, mindig Suba Imre jut az eszembe,
aki sajnos 2005-ben elhunyt. Nemcsak a
vágtornóciak emlékeznek rá, hanem mindannyian, akik ismertük, kitűnő, önzetlen
vadász volt…
– Azt mondják, hogy a vadász is főz.
Mondd, tudsz főzni, jártas vagy a vadételek
elkészítésében?
– Igen, mondják. Én nagyon szeretem a
vadételeket sütve, főzve egyaránt, de főzni
nem próbálkoztam soha. Nekem a kedves feleségem nagyon finoman el tudja készíteni,
úgyhogy nagyon meg vagyok Valika főztjével
elégedve. De az elnökünk, Balkó Imre, ő aztán ért a vadételek elkészítéséhez. Különösen
az őzmájat tudja ízletesen elkészíteni.
Brath Antalnál vadászattal kezdtük a beszélgetést és a vadételek elkészítésével fejeztük be.
Távozóban láttam Tónin, hogy még szeretne valamit elmondani, ezért kérdően néztem rá: ???
– Még annyit szeretnék elmondani, hogy
feleségem, Valika (született Süttő Valéria)
nélkül sosem értem volna el azt, amit az életben teremteni tudtam. Mindenben segítőm, a
támogatóm volt. Közben felneveltünk három
gyermeket: Éva lányunk Dunaszerdahelyre
ment férjhez, Andrea Nyitragerencsérre és
egy fiú unokával örvendeztetett meg bennünket, Peti még szabad, kamionsofőr, s nyomdokaimba lépett a vadászat terén…

28

hetedhéthatár

Szigetvári-Szattinger Krisztián
2/3+1/3 oldala

2009. január

Eltávozott
barátaink

Emlékezünk 2009
Emlékezünk.
Év elején helyezzük együtt átélt élményeink
Mellé kezünk.
Emlékezzünk:
Mert teljességgel bizonyos, hogy Emléked nélkül mi
Nem létezünk.

Szigetvári János
Drelicska Attila

Dr. Mándoki László

Emlékezem…
Ezúttal a korábban írt megemlékezéseket
Mellékelem.
Emlékezem.
És a bánat csatornáit ezzel is jótékonyan
Meglékelem…

2007

Káplár László

Solymos Iván

Czupy György

Dr. Hegedüs Sándor

„Hét éve már, hogy fénytelenebb a karácsonyfa, íztelenebb a töltött káposzta, nem is beszélve a halászléről!
Hét éve már, hogy feketebetűsen látunk minden Újévet. Mindegyik egy újabb mérföldkő a
Nélküled megtett úton.(…)
De történjen bármi rossz vagy jó dolog, csak felnézünk az égre, és szinte érezzük, hogy boldogok az angyalok. Öröm- és bánatkönnyeik fürösztik az arcunkat. Valójában ezek a könnyek
tisztítják meg a lelkeket és öltöztetik ünneplőbe a hétköznapokat.”

2005
„Öt év rendkívül rövid idő egy ember életében, de elképzelhetetlenül hosszú egy emberélet
elmúltával.
Mintha csak tegnap történt volna, hogy már 70 évesen, de a 20 évesek lendületével jártad a
horvátországi magyarlakta falvakat, és tervezted újjá a templomokat.(…)
Végezetül ideírom, amit sohase mondtam, de talán titkon érezted, maradsz számomra, aki
voltál, a legfőbb Példakép!
Elmondhatatlanul hosszú volt ez az öt év Nélküled. Hosszú öt évek várnak még ránk, de velünk leszel, amíg élünk, és emlékezünk.”

2003
„…a negyedik dimenzió egyre inkább elválaszt bennünket.
Hiszen hétmérföldes csizmában rohan az Idő.
Három éve már az égi Nagyokkal kvaterkázol, nevetgélsz.
Három éve már az égi Istenek templomait tervezed.
Három éve már, hogy a szójátékaid messzebb születnek, mint Heted Hét Határ…”

Szántó Dezső

Kurucz Gyula

Juhani Nagy János

Kóta Dénes

2001
„Ez az oldal teljes egészében Szigetvári János öröksége, neki állít emléket, amíg ez az újság létezik. Olykor humorosan, olykor szomorúbban, vagy csendesebben, mint a mai alkalommal.”

A CONCERTO Kft. bemutatja:
VOLBEAT koncert
Időpont: 2009. február 6., 20:00 óra
Helyszín: Budapest, Diesel Klub (Népliget)

BLACKMORE’S NIGHT koncert
Időpont: 2009. február 10., 19:00 óra
Helyszín: Budapest, Kongresszusi Központ

Jegyinformáció: www.concerto.hu

2009. január
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Logika- és memóriafejlesztés
Hány óra van?

Dupla

Azt az ábrát kell megkeresni, amelyiknek nincs párja!

A logika szabályai szerint kiszámítható, hogy mennyit mutat az 5. óra!

4x44

Egy vonallal

A fenti ábra lerajzolható egy vonallal, úgy hogy a ceruzát
egyszer sem szabad felemelni. Hogyan?

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

Torzsok Lajos gyűjteményéből

Négy egyforma, egymással egybevágó részre kell felosztani
az ábrát, úgy, hogy minden részben 44 legyen a számok összege! Egy részen belül egy szám csak egyszer fordulhat elő.
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Az Alexandra
Kiadó könyv
újdonságai
Lucia Gasparini–Serena Marabelli:
Halhatatlan remekművek az ókortól
napjainkig
360x435 mm, 176 oldal, 8990 Ft
Ez a kötet felejthetetlen
utazásra hívja az olvasót.
Az úti cél a művészettörténet legszebb alkotásainak titokzatos és lenyűgöző birodalma Tutanhamon halotti maszkjától
Michelangelo Dávidján
és Picasso Guernicáján át
Henry Moore „Fekvő anya és gyermeke”
című szobráig.
Gianpaola Spirito–Antonino Terranova:
Modern óriások
Napjaink legimpozánsabb
felhőkarcolói
210x375 mm, 216 oldal, ára: 6990 Ft
A harmadik évezredben világszerte töretlenül épülnek
a lenyűgöző felhőkarcolók.
Ennek egyik oka, hogy egyre
szédítőbb magasságokba tör
a világ legmagasabb épületének címéért folyó versengés.
A világrekordért Dubaj és
Tajpej vetélkedik – elhódítva
a címet a klasszikus felhőkarcolók hazájától, a Nyugattól.
1000 katonai egyenruha
A világ katonai viseletei a kezdetektől
napjainkig
230x300 mm, 336 oldal, ára: 5999 Ft
Az egyenruhák történelmünk fontos részét képezik, s lenyűgöző történetükről
Klaus-Ulrich Keubke
pompás munkája kimerítő áttekintést ad.
Az egyenruhákhoz
tartozó részletes adatok és az adott ország,
csapattest, fegyvernem és rangjelzés leírása
a könyvet az egyenruha-tudomány pótolhatatlan kézikönyvévé teszi.
*

*

*

A kiadó weboldala
www.alexandra.hu címen található.

2009. január

Bázis-Art-Generál Kft.
• épületszerkezet-szerelés
• magasépítés
• lakóépületek, csarnokok, középületek stb.
• építőmesteri munkák
7627 Pécs, Kanyar u. 60. (Levélcím: 7603 Pécs, Pf. 172.)
Telefon: 72/537-400, fax: 72/537-401

FINISH 987 Építőipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
- betonelemgyártás
- építőipari kivitelezési munkák
7693 Pécs-Hird, Hirdi u. 18.
Telefon: 72/537-400, fax: 72/537-401

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

Mélyépítő és Szolgáltató Kft.
Pécs, Sport u. 5.
Telefon: 72/511-660
Fax: 72/511-661
Közmű-, út-, műtárgyépítés,
sík- és mélyalapozások kivitelezése,
földmunka végzése, fővállalkozás

TÍMÁR&TÁRSAI KFT. – 7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26.

Pályázatírás, üzleti tervek, közbeszerzés, megújuló energia alkalmazások, stb.
T.: 72-211-120; Fax : 72-510-908; E-mail : tandtsa@timar.co.hu

2009. január
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Törtely Zsuzsa

Jubileum
a pécsi „Mátyásban”

A VKI Mátyás Király Utcai Általános Iskola jubileumi hangversennyel ünnepelte november 29-én a világhírű Kodály-koncepció bevezetésének 55. évfordulóját,
az intézményben 45. éve zajló emelt szintű ének-zeneoktatást, valamint az iskola
fönnállásának 240. évfordulóját.
Az ünnepi napon már a reggeli óráktól számos
egykori diák látogatta meg az iskolát, felidézve régi
emlékeiket. A beszélgetések során egybehangzóan
megállapították, hogy – bár a falak több száz évesek
– gyermekbarát és hangulatos az épület…
A jubileumi rendezvény előkészítésében és lebonyolításában példás összefogás valósult meg az alma
A Mátyás Kiskórust
mater tanárai, diákjai között, amelyhez csatlakoztak
Szalai Zsuzsanna vezényli
a volt diákok is. A jeles eseményre megjelent az iskola jubileumi évkönyve.
Délután a koncertnek helyet adó kertvárosi ANK Színházterme zsúfolásig megtelt a jelenlegi és egykori diákokkal, szülőkkel, vendégekkel, kollégákkal. Az előtérben kiállítás nyílott egykori diákjaink képzőművészeti alkotásaiból. A koncertet
Ivasivka Mátyás karnagy-tanár konferálta, nagy szakértelemmel.
Kodály Zoltán: Nagyszalontai köszöntő c. műve
nyitotta meg az estet, amelyet a „Mátyás” jelenlegi és
volt tanulóiból alakult kórus szólaltatott meg Kunváriné Okos Ilona karnagy vezetésével. Ezután Bognárné
Kapes Klára igazgatónő köszöntötte a hallgatóságot,
majd Tasnádi Péter polgármester méltatta az iskola
fontosságát, a városban elfoglalt szerepét úgy a jelenben, mint a jövőben is. Ezután a Kiskórus lépett a
Megyesi-Schwartz Lúcia és Kováts közönség elé. Szalai Zsuzsanna karnagy vezetésével
Kolos operarészleteket énekel
Bartók Béla által írt zongorakíséretes népdalfeldolgozásokat énekeltek Horváth Judit közreműködésével. Iskolánk 3. osztályos tanulói:
Donáczi Cseperke és Bertók Dorottya csellóduókat játszottak, majd Kodály Zoltán Három japán biciniumát Ivasivka Mátyás és Kiss Kata Borbála volt diákunk
furulyán szólaltatták meg.
A hangszeresek sorában Herendi Virág és Fábos Hajnalka fuvolán P. E. Bach duóit adta elő Horváth Judit zongorakíséretével, aki az egész koncert zongorakíséretét
magára vállalta. Csángó népdalcsokor következett, amelyet a 8. osztályosok énekeltek Jankó Gabriella, a Népművészet Ifjú Mestere irányításával. A 7. osztályos
Lárina Viktória szaxofon-játékával már sokszor szerepelt koncerteken, versenyeken.
Most D’rivera: Chucho c. művét CD kísérettel mutatta be. Ezt követően a Kodály
Zoltán: Villő c. kompozíciója a Nagykórus előadásában csendült föl Kunváriné
Okos Ilona vezényletével.
Emlékplakettel jutalmazta az iskolavezetés a kórusvezetőket és a negyedszázadnál hosszabb ideig iskolánkban tanító tanárokat.
A kórusszövetség nevében a köszöntések sorát Tillai Aurél professzor emeritus
Liszt-díjas karnagy nyitotta meg, majd Kertész Attila Liszt-díjas karnagy köszöntötte a kollégákat, kórusvezetőket, ünneplőket. Eljöttek köszönteni iskolánkat és a
kórusainkat a társintézmények vezetői, kollégái, diákjai.
Bárdos Lajos Menyecske c. művének előadása zárta a koncert első felét. A folytatásban a Kozmáné Schneider Mónika által irányított néptánccsoport palotást mutatott be, majd olyan országos és nemzetközi hírű művészek következtek, akik a
mi iskolánk diákjai voltak. A nevük említésével idézzük föl őket, akik önzetlenül
elvállalták a jubileumi koncerten való szereplést opera- és operettrészletek, valamint hangszeres művek bemutatásával. Bódi Zsófia, Gál Máté, Kováts Kolos Kossuth-díjas, Megyesi-Schwartz Lúcia, Vass István, Kovács István, Fülöp Gergely,
Kanizsai Melinda, Szabó Dániel, Horváth Judit.
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Rónaky Edit

Humor
Híres emberek jellemzése dióhéjban
– Feleki László tollából
Shakespeare, William – Aligha tudott
róla, de nem is érdekelte, hogy ő a világ
legnagyobb drámaírója.
Shaw, George Bernard – Nem szerette
a kispolgári képmutatást, az angolokat
és a húst.
Shelley, Percy Bysshe – Csodálatos tehetségű költő, aki mindent tudott, csak
úszni nem.
Sobri Jóska – Legendás betyár, aki a
szegényeket nem bántotta, csak azoktól
rabolt, akiktől volt mit.
Spartacus – A világ legnagyobb gladiátorjátékát rendezte meg.
Stendhal (Henry Beyle) – Író, aki
megértette az utókorát.
Stevenson, Robert – Kezdő vasutas.
Strauss, Johann – A környezetszen�nyezés ellenére az ő Dunája még mindig kék.
Strauss, Richard – A zene konzervatív
forradalmára.
Stuart Mária – Megözvegyülésének
spontán volta sohasem bizonyosodott
be megnyugtató módon.
Swift, Jonathan – Az őrületig ismerte
az embereket.
Szabó Dezső – Az elsodort író.
Széchenyi István, gr. – Mint a „legnagyobb magyar” szerette volna megreformálni a forradalmat.
Szentgyörgyi Albert – Nobel-díjas magyar tudós, aki mint amerikai tudós is
számottevő eredményeket ért el.
Szerb Antal – Remek irodalomtörténetének csak egyetlen hiányossága
van: kihagyott belőle egy kiváló írót,
saját magát.
Szilárd Leó – Egyike azoknak a lelkiismeretes atomfizikusoknak, akik tiltakoztak az általuk készített atombomba
felhasználása ellen.

Internet: http://kerikata.hu/meteo/2009/meteo2009.pdf

Január – Télhó, Boldogasszony hava
32 H
K Sze Cs
P
Szo
1
5O 6
7
86
12
13 O 14 O 15
19 6 20
21 O 22 L
26 | 27 7 28 7 29 6

2O
96
16 7
23
30 6

36
10 6
17 7
24
31

V

4~
11 z
18 
25

Július – Nyárhó, Szent Jakab hava
H hetedKhéthatár
Sze Cs
P
6
13
20
27

7z
14
21
28 ~

Hosszú távú éghajlati prognózis

Február – Télutó, BöjtelĘ hava
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Nemzetiségi műsorok
az MR4 országos adásban:
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Augusztus – Nyárutó, Kisasszony
hava téli álom
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Október – ėszhó, Mindenszentek hava
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Május – Tavaszutó hava
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November – ėszutó, Szent András hava
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December – TélelĘ, Karácsony hava
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Megjegyzés: Az újhold (|) elĘtt és közben hidegfronti hatás
várható. A telihold (z) elĘtti napokban és közben melegfronti
hatás várható.

Német nyelven: AM 873 KHz

ėseink még nem ismerték
modern meteorológiát, az idĘk kezdete óta a Hold változásaihoz
10.00 –a12.00
igazodtak a gazdák vetéskor, aratáskor, a növények gondozásánál. A Hold hatást gyakorol ránk,
Szerb nyelven: AM 873 KHz
emberekre, és az állatövön
belüli vándorlása befolyásolja a növényeket is. Én is a Holdra hagyat14.00 – 16.00
kozva készítem már több, mint 3 évtizede a távprognózisomat. EttĘl 2-3 nappal eltérhet a valóság,
de hozzávetĘleg számíthatunk rá.

Az MR6 pécsi régió rádiójának elérhetőségei:
Telefon: 72/518-333
Fax: 72/518-320
Készült: 2008. november 20-án.
E-mail: regioradio@radio.hu
Net: www.mr6.hu

Ez a Hetedhéthatár 242. száma

web-oldalunk:
www.hetedhethatar.hu

2009. január

Havi ételajánlat
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Kéri János
2421 Nagyvenyim, Csaba u. 23.
E-mail: kerijanos41@freemail.hu

