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L. Csépányi Katalin

Káplár László Jó Ember Díj
Mint arról a januári számunkban is hírt adtunk a Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány a kulturális teljesítmények díjazására
2005-ben létrehozta a Jó Ember Díjat – melyet évente egyszer ad ki a kuratórium döntése alapján. A díjra ez évben március 31-ig
lehet jelölni. 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 30/575-3997-es számon, A díj névadójának édesanyja, Káplár Józsefné
köszönti a 2008-as díjazottat, Pécsi Gézát
e-mail-en a hethatar@hetedhethatar.hu címen
lehet megtenni. A díj Judit Hagner, Németországban élő magyar származású szobrászművész alkotása.
A kuratórium tagjai: Bandi András (Pécs), Borsós István (Pécs), Králik Ivánné (Siklós),
L. Csépányi Katalin (Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen).
Eddigi kitüntettek: 2006 – Káplár László (posztumusz) és dr. Rideg Lászlóné, 2007
– Varga Ilona, 2008 – Pécsi Géza.
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. A díjátadást követően a bánáti
bazsarózsák társaságában a Zengőn folytatódik a találkozó.
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Kocsis József

Végtisztesség
Reggel van, és itt vannak a gépek, és
mindenki arra ébred, hogy itt zúgnak és
zihálnak a szűk utcában, fel-felmordulnak
a dübörgő motorhangok, közöttük fémes
csendülések csattognak, csörömpölnek;
reszket a felforrósodó levegő a nehéz
gépek körül, ahogy elmozdulnak centiméterenként a házak előtt, mintha állnának, csak a roppant súlyt lehet érzékelni
a közelükben, beleremegnek a házfalak,
cserepek vacognak a tetőkön.
Szokatlan itt ez a lárma, Kovácsis urat
is nyomasztja, ébredés előtti félálmában
mintha gyerekkora villamosát hallaná, és
látná felbukkanni, ahogy nehéz árnyékként gördül, vaskosan és zörömbölve a
Király utcai házak között, csak mintha itt
volna egészen közel, a zsákutca bejáratánál, és csakugyan, zsákutca-végállomás,
mondja a kalauz, és az utasok leszállnak,
mindenki kiszáll, a villamos mégsem
üres, hársfavirágillat ömlik a kitárt ajtókból, Kovácsis úr csodálkozva nézi, hogy
a villamos tele van ismerős arcokkal, fényekkel és illatokkal, hogy kerül ide ilyen
váratlanul, most már megtörténhet bármi,
akár az is, hogy betér a Kertalja sorba, miért volna lehetetlen, ha dolga végeztével
tenni kis kitérőt, szuszogva lassítana, és
mintha lábujjhegyen járna, végiggördülne
a házak előtt, suhanva, mint egy árnyék,
csak az vehesse észre, aki gyönyörűséges álomnak véli megjelenését, annak
integetés helyett csöngetne picit, fénylő
rézhangon, akkorát csak, mintha a Kert-
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alja sor 5-ből kihallatszó falióra ütése
volna, de nem a szokott, mély zöndüléssel, hanem vékony gyerekhangon. Arra
is gondol Kovácsis úr, ha ezt másoknak
elmesélné, senki sem hinne neki, hiába
tanúskodna mellette a bolond Árpi, az ő
ablakjukból pont rálátni a zsákutca benyílójára, látnia kellett, hogy villamos járt a
Kertalja sorban, esküdözne is, hogy látta
leereszkedni a meredekén, feltűnt neki,
hiszen sínek sincsenek, anélkül pedig ez
nem lehetséges, talán ideiglenes síneket
fektettek le talpfákra szerelve, olyan lehetett, mint sok hosszában elfektetett létre
egymáshoz illeszkedő végekkel, azokon
óvatosan legördülhetett, csak fékeznie
kellett, nehogy megszaladjon a kanyar
előtt, fékezett is egyhuzamban, vakított
erősen a féklámpája.
Kovácsis úr kidörgöli az álmot a szeméből, az ablakhoz lép, még most is hallani
véli a villamos nehéz zúgását, fémesen
súrlódó, csörömpölő hangok keverednek
bele, zörejek és robajlások állnak össze
zakatoló-lüktető lármává, gépek fújtatnak, zihálnak a szűk utcában araszolgatva, kattog és dübörög a kinti világ, eszköz
feszül anyagnak csikorogva.
Néhányan már az utcán nézelődnek, a
járda szélén állva beszélgetnek a gépek
irányítóival, megtudják: az úttükröt ássák ki legelőbb, aztán terméskővel és kőzúzalékkal beterítik, hengerrel tömörítik,
betonréteggel zárják. Kihúzgálják közben
a régi idők villanydúc-emlékoszlopait,
helyükbe létrásan magasodó, terpesztett
lábú betonöntvények kerülnek, és a fehér
körgalléros utcai lámpákat elegáns vonalú neonlámpák váltják fel. Csak egy faoszlop marad meg a másik oldalon, közvetlenül a kerítés tövében, az, amelyikre
valamikor a szomszéd utcából a kertek
felett átívelő egyetlen szál telefonvezetéket erősítették.
A félrehúzott függönyök mögül öregasszonyok leskelődnek, visszaparancsolják a gyerekeket, akik alig várják, hogy
medencényi legyen az úttükör mélysége,
kiszökdösnek és bele-belevetik magukat,
mintha a városi strandfürdő párkányáról

ugrándoznának a vízbe, hozzáképzelik a
csobbanást; a középiskolások is megérkeznek később, idejárnak cigarettázni a
közeli gimnáziumból, évtizedek óta így
van ez, füstölgő csoportjuk hozzátartozik
az utcaképhez, mintha ugyanők volnának
ma is, minden ugyanúgy történik naponta,
ezért állnak most tanácstalanul, nézelődnek kicsit, aztán csalódottan visszaindulnak a következő órára.
Az idős hölgy a sarkon a kinti lármából alig hall valamit, az utóbbi időkben
megromlott a hallása, különösen a mély
hangokkal van bajban, ezek rezgésszámát
nem tudja kiszűrni az összetett zsivajból,
a megnövekedett zajszintet mégis érzékeli, a súlyos gépek nyomán keletkező,
földindulás méretű rezonanciát, az ablaküvegek remegését, és következményeként
a benti levegő finom lüktető mozgását,
ebből tudja, hogy megkezdődött az átalakítás, a város szégyenfoltját jelentő
árkos kövesút városhoz méltó burkolatot
kap valahára, megszűnik az örökös porfelhő, amit az elhaladó autók vertek föl,
kiváltképp Kovácsis úr, aki ha hátramenetben végighajtott a ház előtt, valahogy
mindig nagyobb port vert fel, mint azok,
akik menetirány szerint haladtak, szabályosan, ezért külön neheztelt rá.
Toncsi, a környék egyetlen állattartó
gazdája naphosszat értékmentéssel foglalatoskodik, a lánctalpas markoló előtt
lépked az árokban, le-lehajol, széthajlítja a gyomnövényeket, időnként felemelt
kézzel megállítja a gépet, rövidnyelű ásójával kiemel egy-egy növényt, gyökerestől, és műanyag vödrébe helyezi.
– Papsajt – mutatja a türelmetlenkedő
gépkezelőnek, és tovább kutatja az árkot,
lassan lépked, a lábával keresi az ismerős
növényt, ha megtalálja, magasra emelt
kézzel újra jelez.
Tibadarbá a zsákutca egyik legészrevehetetlenebb csücskéből kiöblösödő udvar
kerítése mögött áll, Toncsi buzgólkodását figyeli, várja az alkalmas pillanatot,
hogy megörökíthesse a fényképezőgépével. Az égre sandít, fehéren habzó felhők
(Folytatás a 4. oldalon)

Következő számunk 2009. május 15-én jelenik meg
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére
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Kocsis József

Végtisztesség
(Folytatás a 3. oldalról)

úszkálnak fönt, tömbjeikről szakadozott
peremű, rajzos foszlányok sodródnak az
utca fölé, háttérnek éppen, jó volna elcsípni valami értelmezhető alakzatot, de
arra esély aligha van, hogy az pont akkor
alakuljon ki, amikor a markoló a gondolatban kijelölt helyre érkezik, szerencsére
nagyon lassan halad előre, van hát idő a
felhők játékára. Amikor Tibadarbá megcélozza végre Toncsi alakját, háttérben
a mögötte tornyosuló lánctalpas erőgéppel, a vezető előzékenyen megállítja a
gépmonstrumot, arcát mosolyra igazítja,
ha már belekerül a képbe, jól nézzen ki
legalább.
Jó a kép, Tibadarbá a kijelzőn nézegeti, Toncsi is belekíváncsiskodik, sajnálja,
hogy a papsajt helyett csak zöld folt látszik, de megnyugszik, amikor a képfogalmazó kinagyítja ezt a részletet: látni
a kerekded leveleket, és az apró virágok
mellett néhány pontszerű termés is megmutatkozik. A gépkezelő arra gondol,
hogy megfésülködhetett volna, kár, hogy
ez csak utólag jut az eszébe.
Tibadarbá a felhőket nézegeti a képen, ráközelít a köldöknéző angyalkára, tényleg olyan, mint egy hátúszó, úgy
tempóz éppen, jobbját a testéhez szorítja, hogy csökkentse a közegellenállást,
balját a feje fölött, nyújtva az égbe meríti, két lába kinyújtva tempóz. Tibadarbá arra gondol, hogy a felhőt kiemeli a
képből, éke lehet gyarapodó felhőfotógyűjteményének. Befelé menet megfeledkezik minden zavaró részletről, Toncsiról, a papsajtról, a zúgó-zörömbölő
lánctalpasról és vezetőjéről, a felhőt
csodálja, a hömpölygő idő metszetét, a
tetten ért pillanatot. Feje felett az angyal
alakját feloldotta már az ég kékje, he-

lyén áttetsző fátylak úsznak, fodraikat
finom redőkbe rendezi a szél.
Késő este van, a lecsendesült házak
közt a lombok alá lombok alá beszorult
a nappali hőség maradéka, remeg a benzinszagú levegő, égett olajszag keveredik
bele. Városias bűz ez már, elkerülhetetlen
változások előjele. Idegenszerű.
*

*

*

A Nap későn ébred a Kertalja soron,
meg kell másznia előbb a túloldal meredekét, hogy a temetődomb fölé emelkedve bevilágíthassa a zsákutcára lefutó
kerteket, a fák tetejét, legelőbb a fölmagasodó nyír szikrázó ágvégeit, a körtelombok fölé magasodó fenyő csúcsát, aztán
lecsordul a fény a vastag törzseken, szétszéled az aljnövényzet zöld foltjai közt,
fölragyogtatja a fűszálak hegyén lógaszkodó harmatcseppeket. Sugaraival az
árok növényeit cirógatja meg legkésőbb,
a házak megnyúlt árnyéka betakarja az
árkot még sokáig; előbb az alacsonyabb
kerítésárnyékok húzódnak róla vissza, aztán a csúcsos háztetők sötét foltjai, kora
délelőtt lesz, mire a közös napfürdőzés
megkezdődhet.
Mostantól ez elmarad.
Az árkot vastag betonréteg borítja,
olyan, mint a temetői sírkertben a betonfödél, csak durvább felületű, érdesebb.
Alatta növényi maradványok, akár egy
tömegsírban. Kovácsis úr álmában a temetőkertben sétál, odaálmodja ezt az új
sírt, hosszában az út mentén, a simára
csiszolt betonlapon a sírfeliratok fekete,
vésett betűkkel sorjáznak: komlós lucerna, lapos perje, nagy bakszakáll, murok,
papsajtmályva, szappanfű, ezek a bejárati
meredek törmelékes, vízmosta, sovány

talajának növényei; az alsó harmadban,
ahová a Toncsitól az árokba szivárgó
trágyalé dúsította a talajt, az apró csalán,
bojtorjános koldustetű, pásztortáska, szamárbogáncs és a terpedt imola maradványai leltek nyugalomra; a leghosszabb a
középső árokszakasz, itt a legterjedelmesebb az áldozatok névsora: aszat, bürök,
citromfű, fehér mécsvirág, közönséges
tarackbúza, közönséges torma, macskamenta, papsajtmályva, pitypang, vérehulló fecskefű. Kovácsis úr a saját hangján
hallja a növényneveket, mintha ünnepélyes gyászszertartáson volna előénekes,
látja a feliratokat, és hallja is a névsort,
pedig csak a tekintetével olvassa, mint
máskor is álmában, amikor képsorok helyett betűket álmodik. Nagyobb fáradtság,
zaklatott idegállapot okozza ezt általában,
ilyenkor kimerülten ébred, mintha egész
éjszaka dolgozott volna. Kovácsis úr tudja, hogy álmodik, és azt is tudja, hogy kimerültségének ő maga az oka, addig nem
tudott megnyugodni, amíg növényhatározója segítségével nem végzett a pusztulásra ítélt gyomnövények azonosításával.
Nyugtalanította, hogy nyom nélkül véget
érhet valami, ami eddig része volt az életének. Nem tudta magáról, hogy ennyire
fontos lehet számára néhány porlepte gaz,
többségüket felületesen, látásból ismerte, egyet-egyet csak név szerint közülük,
mint a papsajtot, a pásztortáskát, a többi
csak most, a végleges elválás előtt vált
személyes ismerősévé.
Kovácsis úr fölébredvén kinyitja a sötétítő zsalugátereket, és kihajolva végignéz a friss betonút hosszán, csakugyan,
mintha sírkő volna, gondolja, és eszébe
jut az álma, ahogy ott sorakoztak gyászosan a vésett, fekete betűk a sima beton
födélen.

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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Korzika – 2.
Bastiatól a Portói-öbölig

Korzika földjére Bastia kikötőjében lépünk.
Elsőként e hangulatos kikötővárost tekintjük
meg, majd utunkat a sziget belseje felé ves�szük, felkeresve a régi fővárost, Cortét, majd
egy igen látványos völgyön keresztül, kétezres
hegyek mentén jutunk el a tengerpartra, a Portói-öbölbe.
Mivel Bastia a kontinenshez legközelebb
fekvő jelentős települése Korzikának, a belvárostól északra elhelyezkedő kikötője igen jelentős forgalmat bonyolít le. Miután kiszálltunk a
hajóból, az elegáns Szent Miklós téren találjuk
magunkat. A platán és pálmafasorok ölelte, 300
méter hosszú téren állandó a nyüzsgés, igazi
mediterrán hangulata van. A régi kikötő felé haladva a piactéren vágunk át, itt áll a városháza
épülete is. A szűk utcákból kiérve, pillanatokon

Bastiából a sziget belseje felé
utazunk tovább, változatos tájon
haladva. Korzika középső részén, hegyek és szorosok menedékében fekszik Corte, Korzika
régi fővárosa. Az egykori főváros hagyományosan az ellenállás fészke volt. Corte szülötte,
Gaffori orvos-tábornok, a korzikai hazafiakkal 1750-ben vis�szafoglalta a várost Genovától.
Festői óvárosa máig megőrizte
jellegzetes karakterét, Gaffori
tábornok házán még ma is látszanak a 18. század közepén
lezajlott harcok golyóütötte lyukai. Sziklaszirtre épült fellegvára a 15. század elején épült, mai
formáját a későbbi századokban
nyerte el. Az erődítménybe palaburkolatú, lépcsőkkel tűzdelt, szűk utcácskákon jutunk fel.
Útközben feltétlen térjünk be a helyi termékek
boltjába, ahol többek között mirtuszlekvárt,

Corte
2700 méter fölé magasodó Monte Cinto csúc�csal. Egy kis településen, Evisában állunk meg,
ahol a jellegzetes temetőről készíthetünk fényképeket. A sírépítmények, mint kis „öröklakások” állnak egymás mellett – a kőzetfelszínen
nem lehet sírokat ásni, errefelé csak így lehet
temetkezni. Utunk, ha lehet mondani, innen
még kietlenebb tájon vezet tovább, míg végre
megpillantjuk a tengert a Portói-öböl mellett. A
partvidék narancssárgás-vöröses gránitsziklái és

Bastia, metszet egy kisvendéglőben
a régi kikötőről
belül, mint egy ékszerdoboz tárul elénk a régi
kikötő öble, több száz éves épületekkel, a barokk Keresztelő Szent János templommal, és a
rengeteg vitorláshajóval. A kikötőt dél felől a
citadella zárja le, ahová meredek lépcsősoron
juthatunk fel. A citadellában álló, 17. századi
Mária-templom jelentős zarándokhely, a templom kegyszobrát látványos menetben viszik
körbe a város utcáin minden évben, augusztus
15-én. Még egy további érdekesség vár ránk: a
templom közelében álló házban töltötte gyerekkorát Victor Hugo.

Corte, helyi termékek boltja
helyi borokat, különféle házi készítésű finomságokat vásárolhatunk. Odafentről tekintetünk
átöleli az óvárost, a környező völgyeket, folyókat és a hegyoldalba simuló apró falvakat.
Cortéból a Golo folyó völgyében délnyugati
irányban haladunk tovább, körös-körül meredek
sziklafalak, mély szakadékok mentén. Jobb kéz
felől láthatjuk Korzika nagy hegyvonulatát, a

A Golo-völgyben

Evisa, temető
a tenger mélykék színe festményen sem lehetne látványosabb.
(A szerző felvételei)

A portói-öböl
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Természetes gázfürdő Dr. Megyesi Schwartz Pál munkássága

A mofetta
Kapuváron mesterséges körülmények között valósította meg dr. Megyesi Schwartz Pál
a szén-dioxidos kezelést. Mint élete mutatja,
sokat küzdött a terápia elfogadtatásáért. Pedig
ez egy nagyon régi módszer – hiszen több mint
kétezer éve ismert a mofetta. A latin eredetű
szó a magas szén-dioxid tartalmú, alacsony
hőfokú vulkáni kigőzölgést jelenti. Erdélyben
évszázadok óta használják a mofettákat a gyógyászatban. Magyarországon egyetlen természetes mofetta található: Mátraderecskén. Mivel
én mindkét helyet ismerem – a kapuvárit és a
mátraderecskeit is – ajánlom mindenkinek, akinek keringési betegsége van, illetve a keringés
javításával egyéb betegsége (például a cukorbetegség) mérsékelhető.
Kapuváron a város központjában található a
kórház. Orvosi beutalóval lehet igénybe venni,
inkább szanatóriumi kezelésnek mondható.
A betegeket Kapuváron kádfürdőben kezelik:
az egész testet – nyaktól lefelé – körülveszi a
gáz, és a hajszálereket „megdolgozva” segíti a
keringést a szén-dioxid.
A mofettában csoportos gyógyulás zajlik: egy
„gödör”-ben vannak együtt a betegek, ruhástól
ülnek a biztonságosan kialakított ülőhelyeken. A
gáz derékig jön fel, akinek a keze is érintett, az
beledugja azt is a láthatatlan szén-dioxidba.

A kezelések során szinte semmit nem lehet
érezni, kivéve, hogy átmelegszik a test, kipirul a
kezelt személy. De a gáz ott bent a szervezetben
dolgozik – rendesen… Kapuváron és Mátraderecskén is erről betegek sokasága beszélt nekem: az évek óta be nem gyógyult sebek záródni
kezdtek, sok esetben begyógyultak, a keringésjavító infúziókat el lehetett hagyni, a vércukorszint csökkent, a vérnyomás csökkent.
Mindkét helyen a kezelések után a környékkel
lehet ismerkedni. Kapuvárhoz közel van Sopron, Mátraderecske nevéből meg következik,
hogy a Mátrában található. A mátraderecskei
kezelés családi üdüléssel kapcsolható össze
– sokan ezt is teszik. A kezelés maga 25 perces,
előtte-utána vérnyomásméréssel, pihenéssel
együtt is csak jó egy órát vesz igénybe.
L. CSÉPÁNYI KATALIN
*

*

*

A Hetedhéthatár web-oldalán több írás található Kapuvárról és a mátraderecskei mofettáról Kiki, Kurucz Gyula és L. Csépányi Katalin
nevénél.

A gázfürdő kapuvári atyja
Dr. Megyesi Schwartz Pál születésének 100.
évfordulóját ünnepelte tavaly Kapuvár város
és a kórház vezetősége, az orvosok, az ápolónők és a betegek népes csoportja. Dr. Megyesi
Schwartz Pál főorvos a szénsavas gázfürdő alkalmazását vezette be a kórházban.
Dr. Benedek Zoltán, a kórház főigazgatófőorvosa üdvözölte a megjelenteket – köztük
dr. Megyesi Schwartz Pál pécsi illetőségű leszármazottjait – és röviden méltatta az egykori
osztályvezető-főorvos érdemeit.
Pintérné Horváth Ilona osztályvezető-főnővér ünnepi beszédében többek között a következőkről szólt:

Ebben az épületben folyik a kezelés
Száz évvel ezelőtt, 1908. október 29-én
született Dr. Megyesi Schwartz Pál. Édesapja, Schwartz Kálmán gimnáziumi tanár volt.
Schwartz Pál gyermekéveit Pozsonyban, majd
Erdélyben töltötte. 1919-ben került Sopronba,
ahol elvégezte a gimnáziumot.
Ezt követően a Pécsi Egyetem orvosi fakultására iratkozott be. Egyetemi évei alatt állami
ösztöndíjat kapott, kilencen voltak testvérek
és szülei nem tudták volna taníttatni. 1932-ben
orvosdoktorrá avatták.
1935-től körzeti orvos Mihályiban. Közben
megnősült, öt gyermeke született: Ferenc, Pál,
Katalin, István és Kálmán. Körorvos korában
is végzett tudományos munkát. Mihályiban találkozott először szénsavhóval. Látta, mikor a
gyerekek ezzel játszottak, és mikor ezt vízbe
dobták, reakciót váltott ki a vízben, aminek következtében füst, illetve gáz keletkezett.
A fenti jelenség felkeltette érdeklődését, és
rendelőjében elkezdett kísérletezni a szénsavhó, illetve a szénsavgáz hatásával.
1940-ben tisztítatlan szénsavhó felhasználásával fürdőkádban állított elő mesterséges szénsavgázt, és felfedezte, hogy ez az érszűkületi
betegségeket hatásosan gyógyítja. Ezen kísérletek eredményességén felbuzdulva, később a
kapuvári kórházban eredményesen alkalmazta
a végtagkeringési betegségekben szenvedő, valamint reumás betegek gyógyításában.
1948-ban az Orvosok Lapjában dolgozata
jelent meg a „Mihályi szénsavhó az orvosi tudomány szolgálatában” címmel. Több előadást
is tartott, többek között Budapesten a Reuma
Szakcsoport gyűlésein, Keszthelyen, a Hydrológiai Társaság felkérésére.

Emléktábla a kórház épületének falán
l945. március 1-jén katonai szolgálatra hívták be, majd orosz fogságba esett. Hazatérése
után folytatta körorvosi állását Mihályiban,
ahol 1953 tavaszáig dolgozott. Megbetegedett,
tüdő- és bélgümőkor támadta meg egészségét.
Gyógyulása után feladta körorvosi állását és tüdőgyógyász lett. 1957. január 1-jétől a kapuvári
kórház tüdőosztályának vezető főorvosává nevezték ki. 1956-ban családját Pécsre költöztette.
Ő maga a kapuvári kórház tüdőosztályán lakott
a főorvosi szobában. Ideje legnagyobb részét a
betegek között töltötte, 1967-ig a tüdőosztály
vezető-főorvosaként. Emellett a szénsavfürdőterápiát az érbetegek gyógyítására a kórház
egyik felvonulási épületében végezte.
1967-ben a tüdőosztály megszűnésével az
épületben reuma-osztályt alakítottak ki, ahol
folytatta az ér- és reumabetegek gyógyítását,
mint az osztály főorvosa. Ebben az időben a
szénsavgáz-kezelések már hét fürdőkád igénybevételével történtek. A főleg végtagkeringési
zavarban szenvedő betegeknél elért szép eredmények egyre nagyobb érdeklődést keltettek
nemcsak a betegek, de az orvosok körében is.
Számtalan cikket írt, előadásokat tartott az érbetegség területén elért sikereiről. Sokat küzdött
a hivatalos adminisztrációval, a kezelésmód és
az osztály országos elismertetéséért.
1974. szeptember 2-től nyugdíjba vonult, de
munkabírása továbbra is töretlen maradt.
Felesége segítségével Mihályiban folytatta
betegei szénsavgáz-kezelését. A kapuvári kórház reuma-osztályának orvosaival rendszeresen
tartotta a kapcsolatot. Fiatal kollégái munkáját
segítette bölcs tanácsaival.
Dr. Megyesi Schwartz Pál áldozatos munkája
gyümölcsének beérését napjainkban is tapasztalhatjuk, hisz az angiológiai rehabilitációs központ kórházunkban 2010-ig kialakításra kerül,
és a rehabilitációs program egyik legfontosabb
eleme a megújuló és modernizált széndioxidgázfürdő lesz.”
Az ünnepi beszéd után dr. Ballagi Farkas,
a kórház nyugállományú főigazgató-főorvosa
emlékezett a dr. Megyesi Schwartz Pál főorvossal együtt töltött évekre, munkájukra, kapcsolatukra.
GÁSPÁR ZOLTÁN
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A VI. Tüke Díj – 2009
A kitüntetettek: Tillai Ernő és dr. Kiss Endre

1780. január 21-én írta alá Mária Terézia királynő Pécs Szabad Királyi Város rangjára emelő oklevelét. Pécsett 1997-ben alapítvány
alakult azzal a céllal, hogy elismerésben részesítse azokat a pécsi
polgárokat, akik a város fejlődéséhez példamutató tevékenységükkel
jelentős mértékben hozzájárultak.
Pécsett tükéknek nevezték azokat, akiknek az ősei és ők is Pécsett
születtek, szőlőjük volt a városban és azt maguk művelték. Ez az elnevezés évszázadokkal ezelőtt alakult ki a „tőke” szóból. Az alapítvány
díjának a „tüke” nevet adta, ezzel is jelezve, hogy a városért kifejtett
munkásságért adható. Az elnevezés tartalma kissé megváltozott: már
nem feltétel a szőlőtulajdon és -művelés, valamint a Pécsett születés. A
kitüntetés átadásának napjául a királyi elismerés keltét választották.
A 2009. évi Tüke Díj kitüntetéseket a Pécsi Székesegyházban tartott
ünnepi mise keretében adták át. A Garadnay Balázs püspöki helynök
által celebrált misén – hagyományként – elhangzott Tillai Aurél „Tüke
mise” (Missa brevis) című műve. A zsúfolásig megtelt bazilikában a
laudációkat dr. Bőzsöny Ferenc, a Magyar Rádió nyugalmazott főbemondója olvasta fel. A díjakat dr. Habsburg György tiszteletbeli elnök
távollétében nagybátyja, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg adta
át. A 2009. évi kitüntetettek: Tillai Ernő és dr. Kiss Endre.
Tillai Ernő Pécsett született 1927-ben. A Budapesti Műszaki
Egyetem Építészmérnöki Karán 1950-ben szerzett oklevelet. 1955ben visszakerült szülővárosába. A Pécsi Tervező Vállalat főépítésze,
majd 1957–1958-ban igazgatója volt. 1959 és 1989 között a vállalat
építész-főmérnöke, műteremvezetője. Jelentős szerepet vállalt Pécs
városrészei mai arculatának kialakításában.
A Mecseki Fotóklub megalakulásától (1957) kiemelkedő alkotó-művésze. 1978–1980 és 1984–1988 között a klub elnöke volt. Jelenleg
művészeti vezetője. 1997-ben pécsi fotókiállításán, majd 1999-ben
megjelent „Festői Pécs” c. fotóalbumában városunk hangulatos utcáit,
régi házait – az általa kidolgozott fotótechnikával lefényképezve – mutatja be. „Városkép – városfotó” című könyve átfogó tanulmány az
épületfényképezés módszereiről. Jelentős önálló fotókiállításai voltak
Pécsen kívül Budapesten, Dunaújvárosban, Vácott, Grazban.
Díjai, kitüntetései: Ybl-díj 1961-ben és 1974-ben, építészeti nívódíj
1972-ben, Janus Pannonius díj, 1991-ben a Nemzetközi Szövetség az
amatőrfotósok körében a legmagasabb díjjal, a „Fotóművészet mestere” (MFIAP) kitüntető címmel ismerte el munkásságát. Hazánkban
jelenleg egyedül őt illeti meg ez a rang. A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2007-ben – nyolcvanadik születésnapja alkalmából – Életműdíjat adományozott Tillai Ernőnek. 2008. szeptember 1-jén Pécs MJ
Város Önkormányzata a „Város Műszaki Díjával” tüntette ki.
* * *
A díjak átadása utáni fogadáson beszélgettem a két kitüntetettel.
– A városban végzett munkásságom nagy elismeréseként vettem át
Fürtös György keramikus művész Tüke kútjának kicsinyített mását –
nyilatkozta az építészmérnök-fotóművész, Tillai Ernő.
Hozzátette: – Bár soha nem volt szőlőm és ilyet nem műveltem,
édesapám révén igazi tükének vallom magamat. Apámmal minden
évben, szinte kirándulásként, mert a város másik végén laktunk, felkerestük a Mindenszentek templomát. Ilyenkor apám kézen fogva
végigvezetett a város főutcáján. Ő a Pécsi Ipartestület jegyzője volt,
intézte a jelentős számú kis- és nagyiparos ügyeit, mindenki ismerte.
Nagyon sok ismerőssel találkoztunk séta közben, apám nem győzte
emelgetni kalapját. Végül már vissza se tette a fejére. Jobb kezében a
kalap, bal kezével engem vezetett.
Mint Pécs panel városrészeinek alkotójától kérdeztem, ma hogyan
értékeli ezt a városépítési stílust:
– Az 1960-as években jó építési formának tartottam, mert sok lakásra volt szükség. Sokan vidékről költöztek a városba és itt kulturáltabb
lakáskörülményekhez jutottak, hiszen távfűtés, meleg víz könnyítette
a mindennapokat. Az épületek szépek, korszerűek voltak akkor, vál-

Balról jobbra: dr. Kiss Endre, Tillai Ernő és Garadnay Balázs
püspöki helynök – Szendrő László felvétele

tozatos erkélyeikkel, loggiáikkal. Nemzetközi hírre tettek szert az általam kitalált tv-képernyő formájú erkélyek. Az óvodák, iskolák, üzletek a lakások közelébe épültek. A kialakult lakótelepeknek azonban
ma már két igen nagy hátrányuk is látható: a sűrűn épült többemeletes
házak között nincs magánterület, ahol a családok elkülönülve tölthetik
szabadidejüket. Ennél talán jelentősebb a generációs probléma: az évtizedekkel ezelőtt beköltözők megöregedtek, én úgy mondom, „kényszerluxusban” élnek. Sokszor kis lakásban összezárva a fiatalokkal.
Elköltözni nem tudnak, pedig szívesen választanák a vidéki életet is.
* * *
A jogászból lett pénzügyi szakember, dr. Kiss Endre így vallott
életútjáról, tevékenységéről:
– Hódmezővásárhelyen születtem, 3 éves koromban költöztünk
Pécsre. A Nagy Lajos gimnázium és a pécsi egyetem után több helyen
dolgoztam jogászként. 1991-ben megválasztottak a Szigetvári Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjévé és azóta e munkakörben ténykedem.
Az eltelt évek alatt az ország legnagyobb takarékszövetkezetévé lettünk, több mint 30 ezer ügyfelünk van. Központunk Pécsre költözését
követően „nyitottunk” a város felé. Részt veszünk a város kulturális
életének, az iskolai nevelésnek, a civil szervezetek, és a sport támogatásában. Az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerését követően
kezdeményeztem a Patrónus Kulturális Társaság megalapítását. Ennek
célja a helyi vállalkozók és a lakosság támogatásának összefogása.
Arra a kérdésemre, hogy mi ad erőt a fárasztó, szerteágazó tevékenységhez az elnök ügyvezető így válaszolt:
– Fiatal korom óta sportolok, a senior tájfutók között még ma is
versenyzek. Nyáron szívesen kenuzom a Tisza-tavon, kerékpározom
a Fertő tó körül. Télen, ha van hó, síelek. Több cikluson át a megyei
tájfutó szövetség elnöke voltam, jelenleg elnökségi tagja vagyok.
Dr. Kiss Endre közéleti tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el:
Pécs Város Közgyűlésétől „Empátia Díjat”, majd a Pro Communitate
Díjat, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarától „Üzletember
Díjat” kapott. 2008-ban az év vállalkozójává választották. Szigetvár
és Komló városok közgyűlései „Pro Urbe” díjakban részesítették.
* * *
A Tüke Alapítvány alapítói: dr. Habsburg György tiszteletbeli elnök,
dr. Bruhács János, Garadnay Balázs, Halmos Gábor, Kerényi János
elnök, Tillai Aurél.
Az eddigi kitüntettek: 2004: †Angster József, 2005: †Mattyasovszky Zsolnay Miklós, 2006: †dr. Rajczy Péter és dr. Ujvári Jenő, 2007:
dr. Toller László és Somosi László, 2008: dr. Bari Istvánné és Kele
Pál, 2009: Tillai Ernő és dr. Kiss Endre.
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Sindler Attila: Bütykös hattyú

Csák István: Vörös panda

Természet
fotók
A Pécsi Ifjúsági Ház galériájában rendszeresek a fotókiállítások. A közelmúltban három
tehetséges fiatal természetfotóit csodálhattuk
meg. Csák István, Puskás Gábor és Sindler
Attila tagjai annak a Photograph Fotókörnek,
amelynek tagjai elsősorban természetfotókat
készítenek, s igyekeznek színvonalasan bemutatni az általuk felfedezett világot, a sokszínű természetet.
A természet fényképezése csak látszólag
egyszerű dolog. Sok biológiai ismeretre van
szükség és a technikai felszerelésnek is sajátos követelményei vannak. Ha mindezek megvannak, akkor az idő következik, abból pedig
soha sincs elég. Ezért is mondjuk a természetfotográfiáról azt, hogy a hosszú várakozások
rövid pillanatai kerülnek lencsevére. Ezekért
a rövid pillanatokért küzdöttek az itt kiállító
fiatalok. Így hozták el számunkra a természet
rejtett pillanatait, a virágok színeit és meghitt
közelségét. Így láthatjuk meg közelről az állatok küzdelmes, de fenséges világát. Ezért
is örülhetünk annak, hogy a fiatalok között
is vannak olyanok, akik aggódnak a minket
környező világért, növényekért,
állatokért. Talán az ilyen képek is
hozzásegítik továbbélésüket, és
azt, hogy mi is tudjunk gyönyörködni a természet általuk felfedezett csodáiban.
Tám László

Sindler Attila: Gemenci festmény

Sindler Attila: Róka koma
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Videcz Ferenc

Könyvmánia
Ünnepek tájékán a szokásosnál is nagyobb
mértékben szaporodnak körülöttem a könyvek. Barátok, szerzőtársak küldik el legfrissebb munkáikat részben a meglepetés-, az
örömszerzés, részben egy objektív értékelés
reményében. Hiába próbálom győzködni őket
afelől, hogy – gyarló emberek lévén – valamennyi vélemény, kritika eleve szubjektív. Azzal vágnak vissza, hogy bennem az irodalom
iránti tisztelet erősebb minden baráti elfogultságnál. Ha így gondolják, lelkük rajta!
Idén is szép számmal akadt olvasnivalóm,
ezért az ünnepi készülődés, bevásárlás, házkörüli lóti-futi közepette igyekeztem elcsípni
egy-egy órácskát szellemi feltöltődésre. Utóvégre nem csak bejglivel, sült pulykával él
az ember!
Akadt a könyvek között ilyen is, olyan is.
Nem volt nehéz találomra kiválasztanom kettőt, „boncolás” céljából.
Több szempontból is
kellemes benyomást keltett bennem a fiatal völgységi költők első antológiája, amely „A táj elalszik”
címmel látott napvilágot.
A „névjegy” ellentmond
a tartalomnak, ugyanis az
ifjú (középiskolás) szerzők írásai között tallózgatva csöppet sem lettem
álmos, éppen ellenkezőleg!
A könyv alapértékei: egy profiljából eredően
eleve reál-irányultságú intézmény (a Tolna
Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Perczel Mór
Szakközépiskolai Tagintézménye) vállalkozott
arra, hogy „felfedezze”, csapattá szervezze a
völgységi főváros, Bonyhád több iskolájában
(a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban
és a TISZK Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményében) tanuló, amatőr tollforgatókat,
vállalva a „könyvcsinálás” minden Canossáját,
ide értve a nem túl felemelő, és főképpen nem
mindig sikeres pénzért való kalapolást is. A
másik érték: lám, sokat csepült fiataljaink között szép számmal akadnak, akik szabad idejük

egy részét hasznos, pátosz nélkül mondhatjuk,
nemes tevékenységre fordítják.
Az ellendrukkerek persze rögtön kontráznak:
tini-korban a versírás inkább könnyű lefolyású,
átmeneti betegség, semmint a kibontakozó tehetség jele. A nagy érzelmi lobogás következtében
támadt gőz levezetésére szolgál, amely ily módon kiszabadul, ártalmatlanná válik.
Felesleges lenne vitatkoznom az efféle műértő véleményekkel. Annyiban talán igazuk is
van, hogy az antológia szerzői közül nagy valószínűséggel csak igen kevesen válnak idővel
– tehetségük mellé kemény tanulást, kitartást is
hadrendbe állítva – profi irodalmárokká. Egy dologra azonban érdemes odafigyelnünk: a többiek
számára sem lesz haszontalan időpocsékolás az
irodalom területén tett hosszabb-rövidebb kirándulás. Hány fiatal jár zeneiskolába, és közülük is
csupán kevesen lesznek felnőtt korukra hivatásos
előadóművészek. De ellentétben rideg hétköznapokban hányódó, érdesedő társaikkal, mindan�nyian gazdagodnak tudásban, lelkiekben.
A kötet alkotói kivétel nélkül mondandójuk világos, érthető leképezésére törekednek.
Többségük a hagyományos formák közt, azok
alkalmankénti tágításával keresi a gondolataihoz leginkább illő öltözéket, mások viszont a
szabadabb lehetőségekkel kacérkodnak. Az
opusok nagyobb hányada a fogalom alapértelme szerint vers, de akad köztük néhány,
amely többé-kevésbé már a költemény kritériumának is megfelel. Örvendetes, hogy a
szerzők egyike-másika túllépi a korosztályára
(és sajnos, napjaink felnőtt költőire is egyre
inkább) jellemző „én-költészet” határait, helyette aktuális közéleti problémákból meríti
témáját. A kötetben található néhány prózai
munka (mese, novella) is megfelelő stílusérzékről, fantáziagazdagságról tanúskodik. A
modern és egyben ízléses illusztrációk szintén
az említett középiskolák diákjainak alkotásai.
Ha a tiszteletreméltó kezdeményezésnek lesz
folytatása (reméljük!), a jövőben kissé több
figyelmet kellene fordítani a szelektálásra; a
kezdeti kedvteremtést követően a minőségi
kritériumok kerüljenek túlsúlyba!
* * *

Aki olvasta néhány kortárs költőnőnk harsányan nőieskedő írásait, kellemesen csalódik,
amikor belelapoz Ágoston Piroska „Csarnokvíz helyett higany – Mercurio invece
dell’umore vitreo” c. kétnyelvű kötetébe. A
fiatal alkotó ugyanis nem tartozik a polgárpukkasztó szüfrazsett-utódok üdvhadseregébe.
Nem vagdalkozik felesleges és nevetséges téveszmékért. Nem a feminissima, hanem a nőnek
született ember egyszerű természetességével
osztja meg velünk érzéseit, gondolatait, beleértve a legintimebbeket is, amelyekről mások
vagy hallgatnak, vagy petárdás csinnadrattát
csapnak körülötte.
Írásaiban a fiatalos frissesség, egyenes szókimondás érett
gondolkodásmóddal,
komoly tapasztalati
háttérrel, öröklött és
szerzett intelligenciával, szakmai tudással társul. (E véleményemet a kötet neves
itáliai műfordítói is
megerősítik.) Verseit
korszerű, de minden öncélú extravaganciát
mellőző formában írja. Képi látás- és megformálás-módja egyéni, mentes az ifjú alkotókra
gyakorta jellemző, másoktól átvett sémáktól,
„árnyékábrázolásoktól”. Nyelvi kultúrája – a
korábban említett okokból – figyelemreméltó, stílusa világos. Opusai a szerényebb előképzettségű, verskedvelő olvasók számára is
érthetőek, ezért méltán várjuk az elsőkötetes
költő további munkáit.
A könyv tartalmi erényeit némileg mérsékli
a küllem néhány kifogásolható jellemvonása:
a címlap túlságosan komor, a borító hátlapján
lévő hibák tömege pedig a kiadó csekélyke figyelmessége révén kiküszöbölhető lett volna.
(Ad Librum Kft. – 2008.)
E két kötet bemutatásával korántsem merült ki friss olvasmányélményeim tarsolya.
További újdonságokról talán egy másik alkalommal osztom meg gondolataimat Kedves
Olvasóimmal.

A Tolna Megyei Művészetért
Három civil szervezet, a Bárka Művészeti
Szalon, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tolnai Csoportja és a „Kézjegy” Tolnai
Tollforgatók Klubja jóvoltából a magyar kultúra napján, január 22-én ismételten sor került
Szekszárdon a Tolna Megyei Művészetért plakettek átadására, művészek és művészetpártolók tevékenységének elismerésére. Szeretettel
gratulálunk Videcz Ferenc rovatvezető szerVidecz Ferenc kesztőtársunknak, aki az író, költő és újsága díjátadást követően író kategóriában könyveiért, publikációiért

kapta meg ezt az elismerést 2009. évben. A további
kategóriákban Szily Géza festőművész alkotói munkásságáért és középületekben látható műveiért, a
Tűzvirág Táncegyüttes (művészeti igazgató: Mádi
Magdolna) fellépéseiért, Komjáthy Tamásné szövő
népi iparművész a kézműves és közéleti munkásságáért, valamint Barsi Péter ékszerész a művészetpártoló tevékenységéért vehette át az ezüst plakettet a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola hangversenytermében
bensőséges műsor keretében.
KADOSA BEATRIX
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Keresztfiunknál látogatóban
Ha van a világon pár gyönyörű táj,
ezek egyike bizonyára a gyímesi hegyvidék. Itt döbben rá az ember, hogy a
mesekönyvekben lefestett tájak nem
emberi képzelet szüleményeit, hanem
kézzel fogható valóságot ábrázolnak.
Útban a Csángóföld felé egyik ámulatból a másikba esünk, a vidék egyszerű,
érintetlen volta megbabonáz.
Túl a Kárpátokon, már az építkezési
stílus is más, legtöbb épület bádoggal
(egykor zsindellyel) fedett. Szegényesebb, de rendezett porták. Fülemben
felcseng a hadseregben hallott fájdalmas, vágyakozó dalok pár sora. Látom, a kisfiam rácsodálkozik a kelet
kapujában létrejött világra. A porták
kerítéseibe beleépítve családi oltárok,
kis szent-szobrocskák fogadják az arra
járókat. A vad, szabályozatlan medrű
folyók sebesen rohannak el az elvonult
árvíz által megrongált, most éppen javítás alatt álló hidak alatt.
Lészped egyike a legnagyobb moldvai
csángó közösségnek. A rendszerváltás
óta székely és erdélyi magyar tanárok
települtek át a csángó szórványokba.
Kisiskolás kortól igyekeznek tanítani a
magyar nyelvet. Több évszázados szakadékot próbálnak betemetni a magukra hagyott csángók és anyanemzetük
között. A Pécsre áttelepült erdélyiek
minden évben egy csángó-gyermek ta-

níttatását vállalták magukra, illetve a
vele járó „keresztapaság” édes terhét.
Keresztfiunkat, Gál Kornélt keressük a
nagy községben, és Márton Attila „tanító bácsi” telefonos irányításával rögtön meg is találjuk. Vendégszerető családanya fogad bennünket: Kornél épp
a falusi „teleházban” számítógépezik.
Türelemmel várjuk őt és az utána elcsapott öccsét, miközben megérkezik
a dédnagymama, itteni nevén anyóka.
A 82 éves Imre Erzsébet csángó népviseletben foglal közöttünk helyet. Kérdéseinkre módjával felel. Kicsit arrébb,
a keresztúttól lejjebb születtem. Én nem
jártam egyben is – feleli azon kérdésünkre, hogy milyen iskolába járt. Jól
áll rajta a hétköznapi viselet, az ing, a
katrinca és a ruha (a keszkenő), amit
az idősebbek hordozzák, a fiatalok csak
vajegyszer nuntában (lagziban), nincsen becsűje, inkább a városit viszik.
Néha akadozik a beszélgetésünk, ilyenkor szégyenkezve szabadkozik, ezt nem
értem, a mi nyelvünk olyan korcsitura
(vegyes)!
A fiatalasszony büszke a fiaira, Kornél
tartsa az iskolát erősen, s hetente kétszer-háromszor jár Attila bácsihoz is.
Alexandru is ügyes. Én csak nyolc osztályt végeztem oláhul, az uram, az tizenkettőt. Sokat dolgozott külföldön Spániában (Spanyolországban). A gyermekek

értik a mi nyelvünket, de csak oláhul felelnek. Nem csoda, hiszen azt tanulták
kiskoruk óta. Közben megérkezik a „keresztfiunk” is. Jókötésű, fejlett gyerek,
aki iskola mellett a szomszéd városba
jár focizni is. Kérdéseinket többnyire
megérti, néha tanácstalanul néz anyukájára. Röviden, pár szóban, tőmondatokban válaszol kérdéseinkre.
A dédnagymama nagy szeretettel nézi
a két gyermekecskét, büszke, hogy több
mint 25 dédunokája született, van úgy,
hogy vegyes házasságból is. Lovas
szekér áll meg a kapu előtt, és betekint
Tudor, aki az egyik unokáját tartja. Jó
ember ő, román, de átkeresztelkedett
katolikusnak. Van egy gyermekecskéje,
és egy leányocskája.
Késő délutánra fordul már az idő, és
még hosszú az út Erdély közepéig, egy
gyors közös fotó után elindulunk vis�sza. Gazdagabban egy csodálatos élménnyel.

Üdülés – csekkel
Ez év január 29-én Pécsett, a Palatinus szállóban gyér érdeklődés mellett tartott sajtótájékoztatót a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány.
Az 1992-ben, szakszervezetek és kormány által létrehozott
szervezet a legújabb üdülési feltételekről, illetve szolgáltatások bővítéséről tájékoztatta a sajtó jelenlévő munkatársait.
Idén négy kategóriában mintegy 2,5 milliárd forintnyi összeget szeretnének szétosztani a rászorultak között.
A kedvezményezettek között vannak a nyugdíjasok, a legalább két gyermeket nevelő munkavállalók, a fogyatékkal élő,
önmagukat ellátni nem tudó polgárok és azok kísérői, valamint
szakiskolás rászoruló gyerekek, akiket szüleik nem tudnak vakációztatni. Ez évtől az önrész-hozzájárulás is csökkenni fog,
így több egyén és szervezet juthat üdülési csekkhez.
Az előadó, Szabó Béla ügyvezető igazgató, többször is
felhívta a jelenlévők figyelmét a csoportos (legalább 20 fős)

igénybejelentés fontosságára. Ezek az igények, beérkezésük
után rögtön elbírálásra kerülnek, így a február elején befutott igények kedvezményezettei már március közepén kézhez
kaphatják a névre kitöltött csekkeket, míg az egyéni igénylők kérelmeinek elbírálására csak a pályázati idő lezárása
után kerül sor.
Az üdülési csekket idén 35-féle szolgáltatásra használhatjuk fel, és ezt a kört az alapítvány a pénzügyminisztériummal és a miniszterelnöki hivatallal egyeztetve jövőre tovább
szeretné bővíteni.
Baranya a múlt évben kiemelkedően vezetett az üdülési
csekkek igénylésében és felhasználásában.
Pályázati adatlap igényelhető az alapítvány helyi kirendeltségein, Turinform irodákban, valamint letölthető a honlapról
és fénymásolható is.
BANDI ANDRÁS
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Antos Árpád

Barangolások Erdélyben – 95.
Hatodik utazás (3. rész)

Temesvár
Bármelyik utcán hagyjuk el a Dóm teret,
hasonló épületek között haladhatunk. A róla
elnevezett utca sarkán Bolyai János szembenéző arcmásának domborműve alatt kétnyelvű bronz táblákon ez olvasható:
„SEMMIBŐL EGY ÚJ MÁS VILÁGOT
TEREMTETTEM”
Ezekkel a szavakkal adta hírül
Bolyai János Temesvárról
1823. november 3-án,
az első nem euklideszi geometria
alaptételének felfedezését.
Bolyai János 1822. szeptemberben kitűnő
eredménnyel fejezte be a katonai akadémián
tanulmányait. Nem osztották be azonnal a
sereghez, hanem még egy évig Temesváron
maradt továbbképzésen.
1823. szeptember 1-jén mérnök-alhadnagyként a temesvári erődítési munkálatokhoz osztották be. Innen írta a fenti „temesvári sorokat”
édesapjának Marosvásárhelyre. Az akadémia
egykori utcáját tiszteletből róla nevezték el.
A múlt század elején épült paloták övezte
Győzelem tér északi végét a Román Opera

és Nemzeti Színház betonkolosszusként emelkedő tömbje
zárja le. A hatalmas épület nyomasztóan hat a virágos, bokros
téren, a temesváriak Korzóján.
A Rómában látható Romulust és
Remust anyafarkassal ábrázoló
szobor másolatát magas oszlopon itt is elhelyezték. Ugyanis a
románok a rómaiaktól származtatják magukat.
A tér másik végében Románia
legnagyobb ortodox temploma
magasodik. 1836-1946 között
építették. Középső tornya 38
méter magas. A székesegyházat
laza talajba 17 ezer beton pillérre
építették. A közel 20 méter magas ikonosztáza arannyal gazdagon díszített.
Bejárata előtt modern kereszt áll. 1989. december 16-án ezen a téren gyűltek össze a
Ceausescu-rendszer ellen tüntetők. Itt történtek
a forradalom legvéresebb eseményei. Sokan a
templomba akartak menekülni. Az ajtó azonban zárva volt. Az oda igyekvőket lelőtték. Nevüket a bejárat melletti tábla örökíti meg.
Az 1989. december 16-ról elnevezett sugárútból egy kis utca nyílik. Ebben áll a református esperesi hivatal háromemeletes épü-

A Győzelem tér, távolban az ortodox székesegyházzal

Nőt Béla
képzőművész kiállítása

A református templom hajója, a híres szószékkel

lete, Tőkés László püspök egykori szolgálati
helye. A kapubejárat melletti falon magyar és
német nyelvű fehér márványtábla látható:
„Innen indult a diktatúrát
megdöntő forradalom
1989. XII. l5.”
A híres szószéket magába foglaló templomot a palota belső részében, több emeletet
áttörve alakították ki.
(A szerző felvétele)

Ikonosztáz az ortodox székesegyházban

Megjelentek nyári katalógusaink!

Bonyhádon, a Vörösmarty Mihály
Általános Művelődési Központban

Keresse a
GULET, TUI , MAGIC LIFE, TERRA REISEN
katalógusait, melyek árait

A kiállítást megnyitja Dr. Bachman Zoltán
Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár
2009. március 30-án, hétfőn 17.30 órakor

250 FT/EUR árfolyamon kalkuláltuk
és ezeket az árakat a nyári szezon végéig garantáljuk
kedves Utasainknak!

A kiállítás április 17-ig tekinthető meg,
hétfőn 11-18 óráig, keddtől péntekig 10-17 óráig.

Sopianae Tours Kft. – Pécs, Ferencesek utcája 8.
Telefon: 72/522-911 – www.sopianae-tours.hu
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Trebbin Ágost

Jeruzsálemben
történt

Lent a Via Dolorosán,
Jeruzsálemben történt .
Egy férfi vitte súlyos keresztjét.
Körülállta Őt a nép,
Az embert, akit halálra ítélt.

Rövidesen húsvét lesz. Egy felkiáltójel a
mindennapok fásult reménytelenségében. A
távoli Jeruzsálemben közel kétezer évvel ezelőtt valami történt. Látszólag nem volt valami rendkívüli eset. A kor kegyetlen kivégzési
szokása szerint keresztre feszítettek egy elítéltet. Csak később döbbent rá az emberiség: ott
a vesztőhelyen, a Koponyák hegyén hatalmas
dolog, világot megrengető esemény játszódott
le. Új időszámítás vette kezdetét. A Remény
előtt és után. A történelemírásban egy új terminológiai fogalom jelölte ezután a múltat és
jövőt: Krisztus előtt, és után.
Meghalt egy igaz ember az emberiség
üdvéért, a világ minden népéért. Korának
társadalma másra számított. Egyáltalán,
mindenki más képzelt el a személyével
kapcsolatosan. A római hódítók lojális kizsákmányolót, kollaboráns együttműködőt vártak. A főpapok csalhatatlan bölcset,
egy kedvük szerinti rabbit. Mindenképpen
olyat, aki előkelő magasságokban trónol,
akihez nem érnek fel a hétköznapi, szegény
emberek problémái, nem jut el hozzá a nyomor kétségbeesett kiáltása. És az ingatag,
befolyásolható nép, akiért Jézus életét áldozta, vajon mire számított? Minden zsarnokság ellen lázadó szabadsághősre, egy új
Makkabeusra? Egy cinikusan összekacsintó
rablóvezérre?
Az összes „elváró” azonban súlyosan csalódott. Jézus nem azért jött, hogy valamiféle, maihoz hasonló médiasztár legyen, egy
kívánságteljesítő, lélektelen automata, aki
elvtelenül szolgálja a nézők kívánságait. Jézus Krisztus uralkodni jött el! Bűntől megváltani az emberiséget! Jézus szenvedéstörténete részletesen és pontosan van megírva a
Szentírásban. Most csak azt a részt emeltem
ki, amely rám a legnagyobb hatást tette.
Jézust Poncius Pilátus elé vezették. Ekkor
már Jézus megtette első lépését a Golgota
felé vezető úton. Túl volt az első megszégyenítő, főpapi kínvallatáson. Mivel a Főtanács nem hozhatott halálos ítéletet, tovább
küldték az éppen Jeruzsálemben tartózkodó római helytartóhoz, Poncius Pilátushoz.
„Nekünk senkit sem szabad megölnünk.”
(Jn 18, 31)
Az Istenkáromlás vétkét nyíltan nem
merték ellene felhozni. Pilátus eleinte nem
is nagyon tudott mit kezdeni az üggyel. A

provincia népeinél évente tűntek
fel különböző vallási irányzatokat
képviselő próféták, messiás jelöltek, akikről utólag
mindig kiderült,
hogy megszállottak, vagy egyszerűen közönséges
csalók.
A vádirat alján
ott volt egy kényesnek látszó záradék. „Azt
tapasztaltuk, hogy tévútra vezeti népünket.
Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak.
Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás-király” (Lk 23,2).
Pilátus nem sokat teketóriázott. Így már
az egész eset kellemetlen lehet az Impériumra nézve.
Megkezdte a sablonos kihallgatás: Ki
vagy, mi vagy, mit vétettél, szőttél-e ös�szeesküvést Róma ellen. Király akartál-e
lenni? „Saját néped és a főpapok adtak a
kezemre. Mit tettél?”
Jézus röviden így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való.”
Pilátus türelmetlenül rákérdezett: „Tehát
király vagy?”
Jézus felemelte szomorú tekintetét, és
csak ennyit mondott: „Te mondod, hogy
király vagyok. … Arra születtem, s azért
jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az
igazságról. Aki az igazságból való, hallgat
a szavamra.” (Jn 18, 33)
Pilátus hosszasan elgondolkozott. „Mi
az igazság?” A császár utasítása, ami miatt
kénytelen itt senyvedni ebben a kellemetlen, poros provinciában? A főpapok számító
érdekei? Vagy talán élni egyik napról a másikra, tivornyától-tivornyáig? Halmozni a
bűnös, korrupt úton megszerzett vagyont?
Vagy talán az igazság az, amit ez a szerencsétlen összevert ember állít? Egy biztos,
hogy az előtte álló vádlott nem bűnös! Pilátus tovább töprengett. Nem volt kedvére
való, hogy ezt az embert halálba küldje,
miután megítélése szerint nem bizonyult
bűnösnek. Különben is szívesen ellenkezett volna a Főtanáccsal.
Az előre kitervelt koncepció azonban pontosan működött. Jézusnak nem maradt semmi esélye a felmentésre. Halálra ítélték és
megfeszítették, de Jézus harmadnapon feltámadott halottai közül! És azóta az emberiség helyzete nem kilátástalan. Visszaadta az
emberiség legnagyobb esélyét, a Reményt!
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Tavaszi programok

Míves Tojás
Múzeum

Nagyhét, húsvét, locsolkodás, hagyományápolás és hímes tojás – mindez hozzátartozik Zengővárkonyhoz, ehhez a mecsekalji kis faluhoz; az itt működő Míves Tojás
Múzeumhoz. Minden évben, így az idén is a
múzeum szervezésében lázas munka kezdődik az ősi ünnep jegyében. Mindenekelőtt
maga a múzeum rendezi át a gyűjtemény
anyagát, hogy új fényben tündököljön az
idelátogatóknak – akik száma egyre csak
szaporodik.

A nagyheti programok között az első a virágvasárnapon, április 5-én megrendezésre kerülő Ifjúsági Tojásfestő Verseny, ami
az idéntől kezdve nemzetközivé válik. A
múzeum természetesen az utánpótlásról is
gondoskodik, a kevésbé ügyesek versenyen
kívül ülhetnek asztalhoz és tanulhatnak tojást festeni a nagyhét minden napján.
A nagyhét folyamán (április 3. – április 9.) tojásfestő-bemutatókra is sor kerül:
naponta 10-től 18 óráig, szombaton 10-13
óráig. Az idei ráadás a tojáspatkolás bemutatása (hétfőtől szerdáig).
A díszített tojásokhoz fűződő népszokásokkal, hagyományokkal való megismerkedés során az érdeklődők megtudhatják,
hogy nemcsak a keresztényi feltámadás
ünnepének jelképe a hímes tojás, hanem
a tavaszvárás, a természet megújulása, az
élet keletkezése, a szerelem, a párválasztás jelképe, megtanulhatják, hogy a tojásdíszítés valójában sokkal régebbi eredetű
tevékenység, mint magának a húsvétnak
az ünneplése.
Húsvét héfőn, reggel 9-től a Zengővárkonyi Népiegyüttes „Húsvéti locsoló”
című néptáncos műsorával a nap folyamán
többször is köszönti a baranyai településre
látogatókat.
7720 Zengővárkony, Kossuth Lajos u. 6.
Tel: 06-72-466-605
Fax: 06-72-566-012
e-mail: tojas@museum.hu
Honlap: www.tojasmuzeum.ini.hu
Nyitva tartás: minden nap 10-18 óráig,
szünnap szerda (nagyhét kivételével)
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Rónaky Edit

Olvasólámpa
Benedeczky István:
Élet a kastélyban
Benedeczky István új könyvének címe s
címlapfotója nem árulja el egyértelműen:
milyen korszakba és melyik helyszínre
akarja vinni olvasóit. Akár titokzatos, romantikus történetet is sejthetünk. De már
a regény 4. szöveges oldalán kiderül: valós
eseményekről kapunk híradást. A háborút
követő években több kiürített, gazdájától
elvett kastély épületében rendeztek be iskolát, kollégiumot. Egyik ilyenbe – a Lengyeli Mezőgazdasági Középiskolába – helyeznek büntetésből, próbaidőre egy – kar-

paszományos katonaként Nyugatra került,
s visszajövetele után B-listára tett – budapesti tudós tanárt. Az ő életének két tanévét
ismerjük meg részletesen. A mű rövid expozíciója tudósít az előzményekről s egyoldalnyi epilógusa a később történtekről. Az
előttünk játszódó – 1946-tól induló – évek
részletes és érzékletes leírása megmutatja:
azok a sorsfordító idők hogy szóltak bele

emberek, családok életébe, hogyan zilálták
szét azok megszokott rendjét, egzisztenciáját, milyen nehézségek elé állították, mint
tartották függő helyzetben, fenyegetettségben őket – a legkisebb jelre is figyelve, s
mekkora alkalmazkodó képességet kívántak tőlük.
Regény az élet – írta Eötvös József. Benedeczky István élt ezzel a lehetőséggel,
és élvezetes dokumentumregényt írt egy
tanárember sorsáról, de egyidejűleg ráirányítja olvasóinak figyelmét egy még nem
agyonírt korszak történelmi-társadalmi
jellemzőire is. Sikerül gördülékeny, izgalmas, fordulatos eseménysort írnia. Beleéli
magát szereplői – elsősorban főhőse: Palánki Elemér – helyzetébe, jó pszichológiai érzékkel mutatja be – cselekedeteiken
túl – gondolataikat, érzéseiket, magatartásukat, jellemüket. Megmutatja, hogy lehetett túlélni a megváltozott körülmények
nehézségeit, megőrizni a humanitást, emberségesen segíteni egymást, megtalálni a
diákok tanulásra szoktatásának és fegyelmezésének célszerű és elfogadható eszközeit. Ugyanakkor rámutat a tömeg manipulálhatóságára, a belterjesebb életmód
(kis helyen mindenki ismer mindenkit)
velejáróira: a pletykálkodásokra, titkos
intim kapcsolatokra, de arra is: kik igyekeztek minél előbb túlzottan is idomulni
az új rendszer kívánalmaihoz, belépni az
MDP-be, sőt, még spiclivé is váltak néhányan. A főhősnek sikerül megkapaszkodnia vidéken is tudása, hivatástudata,
szorgalma, alkalmazkodó képessége folytán, de magánéleti problémái: a család egy
ideig tartó szétszakítottsága, feleségének
nagyravágyása, majd hűtlensége – átmenetileg – az ő számára is okozott fájdalmat,
gondot, életmódváltoztatást. Benedeczky Istvánnak olvasmányos, korjellemző
prózájában sikerült hitelesen bemutatnia:
az 1946–48-as években milyen élet folyt
a kastélyban és a kastélyon kívül. (Bíró
Könyvkiadó – Budapest, 2008)
Könnyen, 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.

Kovács József Hontalan:
Sziklagrafikák
Kovács József Hontalan legutóbb megjelent kötetében folytatja a tőle eddig megismert poétikai utat. Erőteljes érzelmekkel
teli, tömör, robbanó erejű szóösszetételekkel, sajátos szókapcsolatokkal megszólaltatott verseiben és lírai prózáiban szava
aranyforintjait szülővárosának, Mohácsnak, az emberléptékű geogyönyörű vidéknek ajánlja, ahol évekig örömzenét játszott
basszusgitárján és terctamburáján Tiszai
György, s ahol Szigeti Szabó János készíti rajzimprovizációit, és Kedves János
/ emberprofesszor és festőművész kolortüköródái születnek. Emellett méltatja az
agárdi alkoTÓház – az Élet- és
emberléptékű,
művelt európai
Ház – értékeit,
nagyszerűségét,
szellemléptékű
műhely-jellegét.
Születésnapi köszöntőt ír a folytonos újjászületés Festőmesterének: Szentandrássy Istvánnak,
akinek Festményei a vulkánok nagy belső
termei. Törékenyebb, selyempuha rajzai is
sziklatömbök. Szerelmes versek egész sorában énekli meg az élet lényegének ízeit
adó Kedvesének, a költő Antigonénak szépségét. A kötetre jellemző a sokszínűség témákban, műfaji és formai megoldásokban
egyaránt. Haikuszerű háromsorosok, szonettek, nekrológok, kiállításnyitók, születésnapi köszöntők váltakoznak. Kovács József Hontalan érzelemgazdagságát mutatja,
hogy költészetébe belefér a világot átíró /
roppant elemek nyelve mellett a magány,
az esővert élet, a törékeny szavak hangja
is. (alkoTÓház, Agárd, 2008)
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Molnár Szilvia

Téli szenvedély
nedves falú
árnyékok közt
tévelygő parázs
lucskos ágyékokba
harap a vágy
fekete kéjt
kerget a kín
kinn olcsó
füst kígyója
benn lárva bábjában
szendergő puhaság
csiklónyirkos
húsok között
csapdos
nevető kajánság
fürtös pókfonalas
nyálát húzza
lehetne tapadatlan
haraptalan
ez az üvöltő
farkasforma éjjel
mégis havazik

Ágoston Piroska

inverz léttapasztalat
az úton jégpáncél volt aznap reggel
én pedig hosszú oldalakat írtam a semmiről
és estére a semmi volt a fejemben
a semmi nálam volt
és én voltam a semmi
a decemberi ködszitálás az autók fényszórói előtt
esetlegessé tették az estét
mint a rohrschach teszt foltjai
bizonytalan értékítélet
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Fiatalok oldala
Prim Péter

Fekete Zászló
Halálpanoráma:
Emberarcú gyűlölet söpör végig a föld felszínén, felszántva a
városok utcáit.
Néma árnyként suhan a falak mellett, megfertőzve akit csak lehet.
Dögszagot hoz a szél keletről és nyugatról, délről és északról a
háború bűze lengi be a sivatagot és a fakó városok sikátorait.
Sírok nőnek a homokból és a félelem lebegteti fekete délibábját
a horizont felett.
Lassan felcsapnak a lángok, amott a béke ég. A hegyek mögül
felszáll a szenvedés véres füstje, és vörösre mázolja az eget.
Hiénák portyáznak a házak között, várják a holt lelkeket.
Éjjel a vérontás felett a hold, néma tanúként őrzi a sötétséget.

Közelkép a szenvedésről:
Holttestek hevernek az utca porában, az életről álmodnak.
Sötét felhők zokognak záport a száraz testek fölé hajolva. Szellemarcú emberek kezében fekete fegyverek ropognak a fronton. A
dűnék mögül lassú léptekkel közelít a zord kaszás.
Szuszogó szunniták közt sírnak a síiták a lángoló Libanon romjain.
Izrael izzik a terror féktelen tűzétől, miközben Koszovóban albán aknára lép a nép.
Afrika szarvára tűzött véres húscafat jelzi a bajt, lesújt az ég!
Gépek bombázzák az olajmezőket, ahol gyermekek kezében villog a puska.

Holt szavak:
A lerombolt házak falán fekete zászló lobog.
Fekete zsákokban fekszenek gyermekek, a félelem fiai.
Jajgat az élet, és suttogva sétál mellette a vak halál.

de miért is kell egyáltalán ítélet bizonyos helyzetekben
beérnénk a puszta létezéssel
ahogy minden nő megérdemelné a bókokat
hogy a mikulásvirág se hullajtsa leveleit
a temérdek keserűségtől
mindjárt itt a karácsony és gyertyát gyújtunk este
az angyalkáim árnyékszárnyai verdesnek a falon
és fogod a kezem
Szerkesztőségünk várja fiatalok rajzait, verseit,
írásait a következő címeken:
7614 Pécs, Pf. 59. • e-mail: hethatar@t-online.hu

Rónai Balázs alkotása
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DRELICSKA ATTILA EMLÉKÉRE

készítette: csépányi piroska

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye a Várak, kastélyok,
templomok gyűjteményes kötet. Beküldendő Werner von Siemens gondolata május 15-ig, a szerkesztőség címére
(7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A decemberi számunk rejtvényének megfejtése:
„Az emberek mindjárt elviselhetővé válnak, mihelyt bizonyos, hogy elhagyjuk őket.” (Francois Mauriac gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül
Bogár László (1153 Budapest, Eötvös u.) olvasónk nyerte meg az India 100 csodája című könyvet.

2009. március-április
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készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk 12 számra vonatkozó előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Morgan Scott Peck gondolata május 15-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A decemberi számunk rejtvényének megfejtése:
„Gyáva állatok csordában járnak, az oroszlán egyedül jár a sivatagban.” (Alfred de Vigny gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk előfizetését
Nyirkó Zsombor (3561 Felsőzsolca, Rétföld u.) olvasónk nyerte.

varázskép – 243.
Dr. Mándoki László néprajztudós emlékére
Első számunktól kezdve mindegyikben található varázskép. Dr. Mándoki László néprajztudós nemcsak rendelkezésünkre
bocsátotta világhírű rejtvénygyűjteményének ezen darabjait, hanem versikéket is írt hozzájuk. Ezt a hagyományt folytatva
Szigetvári-Szattinger Krisztián jóvoltából ismét versikékkel jelennek meg a varázsképek.
Aki megtalálja a képben a keresendőt, kiszínezi, a képet kivágja
vagy fénymásolja, és nem rest május 15-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet
50 szelet csokoládét.
Mi ütött a sógoromba?
Vajon mitől ilyen goromba?
Az ablak berepedt,
Szedi a cserepet,
S közben keresi a lurkót,
Aki a házába lőtt gólt.

A decemberi számunk varázsképén a rókát megtalálók közül
SÁNDOR HENRIETTA (7700 Mohács, Horváth Kázmér út)
olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.
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Hammer Records

Twenty-eight ways to bleed 2009

Moby Dick
Ugass Kutya 2009
+ Kegyetlen évek (koncert-dvd 2008)
Időutazás ez az újrakiadás. Tizenkilenc év telt el az 1982 óta létező Moby Dick zenekar
első, egyben legklasszikusabbnak számító nagylemezének megjelenése óta. A korábban heavy metalt játszó csapat a nyolcvanas évek végén átnyergelt a durvább thrash metalra, és a
debütáló lemez már ebben a szellemben fogant. A nyitány Dvořák Új világ szimfóniájának
legismertebb tételének kezdete, mely üvegcsörömpölés után átfolyik a címadó dalba.
Tizenkilenc évvel ezelőtt rockerek tízezrei fogadták kitörő örömmel a lemezt. A hangzás
modernebb lett, de továbbra is ott bujkál a sorok között a rendszerváltozás körüli hangulat.
A stílus és a hangzás egységes, mégis ez a Moby Dick legeklektikusabb lemeze, mivel maguk a dalok a megjelenés előtti 5-6 évből származnak. A szövegeket ekkoriban
még a zenekar írta, így van sutaság bőven, melyek az erőteljesebb gitárhangzás mellett
biztosítják az időutazást.
Az ilyen szövegeket a mai tizenéves vagy kiröhögi, vagy nem is érti: „Nehéz a matek,
nem megy az orosz”, vagy „Kitüntetlek téged fényes jelvényekkel (…) Szép emlékben
élsz, a szervezet még ma is dicsér”. Viszont a mai harmincasokat ma is kirázza a hideg az
oroszórák és a fényes jelvényekkel kidekorált elvtársak emlékének felbukkanásakor.
Ellenben a Káosz és zűrzavar sorait akár ma is papírra vethették volna: „Létbizonytalanság, szűkös a fizetés, lesz-e holnap munka és kenyér?(…)„Nincs a szónak súlya,
csak üres duma.(…) Káosz és zűrzavar, az ország nyakig a sz…ban, káosz és zűrzavar”.
„Az Átnevelés sorai között jól keveredik a múlt és a jelen: „…körbe szöges határ, szabadság vár (…) szakadt az ország, szakad a nép (…) pénzed rég nem kemény, új év sem
hoz újabb reményt, csábít a nyitott határ, de lekésted már.”
A Keresztesvitéz és a Metallopolisz elrugaszkodik a valóságtól, misztikusabb, távolibb világba repít. Az előbbi dal maradt, ami volt: a Moby Dick koncertek egyik kötelező slágere.
A 10 brutális nóta után megnyugvásként érkezik a Nyugi, amolyan Bakfark Bálintos
témázgatás, és ezzel zárul a Moby Dick diadalmenetének első állomása.
A lemezhez ajándék dvd-t is csatolt a kiadó: a zenekar tavaly eljátszotta a teljes második lemezt. És ez az igazi nagy meglepetés, ahogy az 1991-es Kegyetlen Évek 2008ban megszólal. A koncert hanganyaga a cd-n is megtalálható.
SZIGETVÁRI KRISZTIÁN

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

2009. március-április

(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)

Angertea
(Edge Records)

Hazánk egyik leginnovatívabb és legérdekesebb
zenéjét játszó zenekara a nagymágocsi Angertea,
akik ma már országosan ismertek koncertjeik meghökkentő konferansziéiról is. A képlet az előző két
lemezhez képest némileg változott, de annyi most
igaz, hogy a dalokon belül a súlyos riffeket lebegős gitártémázgatások váltják fel, ahol a basszusgitárnak nagy szerep jut, és erre az alapra érkezik
Mihály Gergő kiakadt üvöltésekkel tarkított magas
fekvésű éneke.
Érzésem szerint az előző lemezhez képest a hangulat lett morózusabb; a hangulat mely párhuzamos
az amerikai Tool zenekaréval, anélkül, hogy direkt
másolásról lenne szó. A korongot átható borongósságot az okozza, hogy ez egy szerelmes lemez. A zenekar bevallása szerint: „… a lemez teli van vérengző
szerelmes dalokkal. Egyéni experimentális metal”.
Ez a meghatározás megadja a zene lényegét, ezúttal
olyan egyértelmű „sláger” nélkül, mint a legutóbbi
In Between Walls. A nyitó holy cat mother és a swept
a legfogósabbak, az utolsóelőttiként érkező redcoatcurse-ben pedig szinte végig megy a hörgés. A 10
dal közé bekerült a magyar című Miattad, melyben
négy vendégzenész is tiszteletét teszi. Ez az akusztikus hangszerelésű dal a legkönnyedebb a lemezen.
Valamennyi dalra igaz, hogy ha belemerül az ember,
átölelik a dallamok és magukba húzzák.
Az április 3-i pécsi koncerten, a pécsi Harmada és
a mohácsi Solar Scream után lépnek fel. Aki kellemes zenei utazásra vágyik, mindenképpen látogasson le a koncertre.
SZIGETVÁRI KRISZTIÁN

2009. március-április
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Szarvas István

A remény közvetítésében a médiának
óriási szerepe van
Átadták a tollforgatók szentjéről elnevezett kitüntetést

Erdő Péter bíboros, prímás, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
ünnepi szentmisét mutatott be az újságírók védőszentje ünnepének előestéjén a
budapesti Egyetemi templomban. A misén segédkezett az elmúlt évhez hasonlóan Szarvas István atya, az egri Szent
István rádió igazgatója. Szentbeszédében a bíboros napi evangéliumhoz fűzte
gondolatait, amely különös módon szól a
szeretetről. Egyrészt Isten irántunk való
szeretetét állítja példaképként elénk, másrészt felhív arra is, hogy szeressük egymást, amint Jézus szeret minket, s amint
az Atya szereti Jézust.
A hivők között a szeretetnek a házastársi szeretethez hasonló erejű szentségi
szeretetnek kell lennie, mert „ez tesz tanúságot Istenről és ez közvetíti Isten irántunk való szeretetét. Éppen ezért nagy a
felelősségünk, és különösen nagy azok
szerepe, akik hivatásszerűen a tömegtájékoztatásban működnek, hogy hogyan
szólunk hozzá az Egyház ügyeihez, hogyan próbálunk javításokat javasolni,
hogy hogyan próbálunk értékeket fenntartani vagy megvédeni, ha meg vagyunk
róla győződve, hogy méltók arra, mert ez
belső, ez az egymás közötti szeretet alkotja a lényegét egyházi működésünknek és
tanúságtételünknek.”
A szentmisét követően a Központi Papnevelő Intézet dísztermében szép ünnepség keretében kerültek átadásra a genfi
püspökről elnevezett Szalézi Szent Ferenc-sajtóösztöndíjak, amelyet az újságíró hivatás megbecsüléséül alapított a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.
Az ösztöndíjjal 2001-től minden évben
a média egy-egy munkatársát támogatja
egy éven keresztül havi ötvenezer forinttal a konferencia, a keresztény értékrend
szakmailag megalapozott és hiteles képviseletének elősegítésért a nem egyházi
sajtóban.
Az ünnepség elején Mohos Gábor, a
katolikus püspöki kar titkára köszöntötte a megjelenteket. Többek között a következőket mondta. „Amikor 2001-ben
megalapításra került ez az ösztöndíj, akkor éppen az volt a célja, hogy a Katolikus Egyház elismerését, megbecsülését
fejezze ki olyan fiatal újságírók felé, akik
az általunk rendkívül lényegesnek tartott
értékrendet magukénak vallják és munkájuk során is képviselik. Mindannyian

tudjuk, hogy a sajtónak igen komoly szerepe van a társadalom kulturális, erkölcsi
arculatának alakításában. Az általa képviselt értékrend szinte észrevétlenül hat
az olvasókra, hallgatókra és nézőkre. A
következmények pedig – talán nem túlzás – olykor beláthatatlanok.” Majd a későbbiekben így folytatta: „Nem vagyok
közgazdász, de sokaktól hallom, hogy a
jelenlegi nemzetközi válság egyik fő jellemzője a bizalmatlanság minden szinten,
bankok között éppúgy, mint vállalatok
vagy magánszemélyek között. Ez egyrészt igen sokat árt a gazdaságnak, így
mindenkinek, másrészt nagyon súlyos
erkölcsi válságot rejt magában. Nemcsak
a kimondott szónak, de már az írott szerződésnek sincs sok hitele. E nélkül pedig
kérdésessé válik a társadalom működése.
Ennyire fontosak az alapvető emberi értékek, amelyek már a tízparancsolatban
megtalálhatók.
Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok ember igénye a hitelesség. Sokan
szeretnének hiteles személyiségeket látni,
akik, visszaadják számukra a reményt.
Reményt egy jobb jövőben, reményt az
emberben. Ez sokunk közös kihívása, az
egyházé éppúgy, mint a sajtóé.”
A konferencia titkárának beszéde után
ünnepi műsor következett melyben zeneszámok és egy prózai mű hangzott el.
Ezután Erdő Péter bíboros átadta az
oklevelet a díjazottaknak: Diós Juditnak
az MR Kossuth Rádió munkatársának az
elektronikus média kategóriában és Kacsoh Dánielnek az írott sajtó kategóriában. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszönettel és elismeréssel szólt munkájukról, arra kérte őket,
valamint a médiában dolgozó minden jó
szándékú embert, hogy munkájukkal a reményt közvetítsék a társadalomnak. „Mi
a reményt nem a GDP-re építjük, mert az
évenként változhat, hanem Istenbe vetett
bizalomra. Nagyon sok múlik a családokon. Erre a bizalomra, a reményre és hitre
van a legnagyobb szüksége a ma emberének” – hangsúlyozta a bíboros.
Diós Judit a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szerzett szociológusi és újságírói diplomát. Szakmai gyakorlaton a
Szent István Rádióban és a Magyar Rádióban vett részt, ez utóbbi Krónika című
műsorában 2004 óta rendszeresen tudósít
a többi között egyházi eseményekről, szo-

ciális ügyekről – hangzott el a méltatásban.
Kacsoh Dániel a Károli Gáspár Református Egyetemen tanult történelem-kommunikáció szakon. A Magyar Rádiónál
volt gyakornok, a Magyar Hírlaphoz
2007-ben került. Újságíróként kiemelt
céljának tekinti a történelmi keresztény
felekezetekkel kapcsolatos hírek, az egyházak üzenetének hiteles megjelenítését
a világi médiában.
* * *
Egy kis egyháztörténet: Az 1567. augusztus 21-én savoyai nemesi család
gyermekeként született Szalézi Ferencet
1665-ben VII. Sándor pápa avatta szentté.
1877-ben IX. Pius egyháztanítóvá nyilvánította, majd XI. Pius az írók és a katolikus
sajtó védőszentjévé tette. Ünnepe január
24-e, ezen a napon temették el 1623-ban
Annecyben. A kecskeméti Porta Egyesület
római katolikus munkacsoportja II. János
Pál pápa sajtóval foglalkozó enciklikája
nyomán 2002-ben hozta létre a Szalézi
Szent Ferenc-díjat, amelyet a média azon
képviselői vehetnek át évről évre, akik tevékenységükkel, áldozatos munkájukkal
maguk is hozzájárulnak a katolikus közösség lelki életének gazdagításához.
* * *
Kacsoh Dánieltől a következőket kérdeztem.
Milyennek kell lennie egy jó újságírónak? Mit szól ahhoz, hogy a fiatalok nem
adják át helyüket az idős embereknek?
Én nem hiszem, hogy a mai kor szellemének megfelelő újságíró vagyok. Annak rámenősnek kell lennie, megköveteli
zaklatott világunk. Az élet tiszteletét és a
szeretet terjesztését kívánom képviselni.
Ami a második kérdését illeti jogos felvetés. Azt hiszem, hogy összefügg azzal,
hogy nincs tisztelet az idősebbek iránt.
Ez a példaképek hiányából fakad. Ebben
nagy hibája van a médiának is, különösen
a televízió műsorainak.
* * *
A díjazottak és vendégek részére szervezett fogadáson módom volt beszélgetni
Erdő Péter bíborossal, az MTA tagjával,
akivel egy későbbi interjúra kértem lehetőséget. Továbbá korábbi interjúalanyaimmal, Juhász Judittal, a budapesti
Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettesével és Szarvas István atyával, névrokonommal, akivel egy egri találkozást
beszéltem meg.
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Törtely Zsuzsa

Példás Pécsi Polgárok II.
Neves helyi emberek megörökítése asztali naptáron

A Házmester ’98 Kft. immár a második
alkalommal jelentette meg a fenti címmel fényképes asztali naptárát Vincze
Ernő szerkesztésében, dr. Vargha Dezső
tollából (felelős vezető Andrell Tamás),
amelyben adózni kíván azon jeles férfiúk emlékének, akik jelentős életművet
mondhattak magukénak. A kísérő szöveg
szerint olyan pécsi születésű, vagy ide
kerülvén, pécsivé lett személyiségeket
örökítettek meg ilyen módon, akiknek
„jelentős szerepük volt Pécs felvirágoztatásában és városunk hírnevének öregbítésében…”
Az ilyen kezdeményezés is jó alkalom
arra, hogy a jelen korunkban itt élő pécsiek, illetve az innen elszármazottak számára fölidézzék ezeket a jeles életutakat,
elajándékozva pedig remény lehet arra: a
mai fiatalok, illetve a nem városunkban
élők szintén megismerkedhetnek ezekkel

a jeles múltbéli személyiségekkel. Jó érzékkel válogatva – nem
ábécésorrendben – található itt
az akkori közélet, a tudomány, a
gazdaság, a művészet és a kultúra minden ágában jeleskedő nemzetközi-, országos- illetve helyi
hírű személy is. Így a különböző
érdeklődésű mai olvasó (vagy
csupán lapozó) találhat érdeklődésének megfelelő olyan személyt (személyeket), aki (akik)
fölkeltheti(k) az érdeklődését
jelen korunkban is a helyi múlt
egy-egy szelete iránt.
Jó szívvel ajánlhatjuk mindenki
figyelmébe ezt a kiadványt, jövőre
(a létrehozók ígérete szerint) várjuk
a folytatását, amelyben remélhetőleg arra érdemes hölgyek szintén
szerepelni fognak majd…

44. hét – Szigetvári János (1929–2000) építész, c.
főiskolai tanár – A Pécsi Tervező Vállalatnál felelős
beosztásokban dolgozott. Számtalan lakó- és irodaház,
valamint egyéb létesítmény tervezése fűződik a nevéhez,
nemcsak Pécsett és Baranyában, hanem az ország más
részein is. Az 1956-os, az 1965-ös, az 1970-es árvizek
helyszínén irányította a helyreállítást. Részt vett a pécsi
belváros műemlékeinek korszerűsítésében, a foghíjtelkek
beépítésében. Tanulmányozta, őrizte a népi építészet emlékeit, a megyei műemléki albizottság tagjaként. Építésznemzedékek sorát oktatta. Segítette a délszláv háború
okozta károk újjáépítését.

Czupy György

Zágonyi Károly őrnagy – 1.
Az amerikai polgárháború magyar hőse

1861. április 12-én, a dél-karolinai Charleston kikötőjét védő
Fort Sumter falánál eldördült az az ágyúlövés, amellyel megkezdődött az amerikai polgárháború. 23 északi, 11 déli állam küzdött
egymással. Az északiak az aspringfieldi rajtaütéssel aratták első
győzelmüket, elfoglalva a déliek egyik jelentős támaszpontját,
ezzel felszabadítva Missouri államot is. Ez a ragyogó győzelem
egy magyar ember, Zágonyi Károly nevéhez fűződik. Amerikában csak springfieldi hősnek nevezik a magyar katonát.
Zágonyi Károly Szatmáron született 1824-ben. Székely eredetű családja magyar nemességet kapott 1659. január 28-án Barcsay Ákos erdélyi fejedelemtől. Születésekor Zágonyi édesapja
a Szatmár vármegyében fekvő szinyér-váraljai birtokán gazdálkodott, majd Ugocsára költözött, és itt is halt meg az 1830-as
évek derekán.
1848-ban a 24 éves fiatalember a szabadságharc idején beállt
huszárnak, a híres 10. számú III. Frigyes Vilmos porosz királyról elnevezett huszárezredbe.
Zágonyi később, 1848 decemberétől már Bem József lengyel
tábornok parancsainak engedelmeskedett Erdélyt felszabadító
hadjáratában, ahol kétszer is megmentette Bem életét, de a második alkalommal ő maga is orosz hadifogságba került.
Az oroszok kiadták a foglyokat az osztrákoknak. Zágonyi huszárfőhadnagy egy horvátországi büntetőtáborban várta az ítéletet, de 1849 szilveszter éjszakáján megszökött: átkelt a Száván,
több napon át étlen-szomjan, úttalan utakon gyalogolt keresztül

Szerbián, Bosznián, végül eljutott a bolgár Sumenbe, ahol ebben
az időben török hatóságok őrizték a magyar emigránsok javarészét. Zágonyi itt barátokra talált: Dancs János honvédszázados,
Pongrácz Lajos százados, Teleki Oszkár gróf.
1850 februárjában a nagyhatalmak megegyezésének következtében a főbb katonai és politikai személyeket a kis-ázsiai
Kütahiába szállították, de ezek között nem volt ott Zágonyi, aki
említett társaival ismét vállalta a szökés kockázatát: egy cseh
vándor szabólegény kalauzolta négyüket Sumlából (Sumen) a
tengerparti Várnába, ahol egy szerencsés véletlennek köszönhetően megúszták az útlevélvizsgálatot. Azonban az éjszakai
lopakodás a várfal mentén végzetes lehetett volna azzal, hogy a
várfalakban kóbor kutyák vackaira bukkantak, és csaholásukra
az őrség felfigyelt. Amikor végre a négy menekült megtalálta
a város kanálisának kifolyónyílását, ezen menekülve keresték
meg az angol konzul lakását. Tudott volt, hogy az angol birodalom várnai főmegbízottja segítette a magyar emigránsokat.
Hamarosan felcsempésztette a négy magyart egy Konstantinápolyba induló görög hajóra, hová 1850. május 16-án érkeztek
meg, ahol egy évet töltöttek el.
Alexander Bach belügyminiszter egész kémhálózattal figyeltette a
törökországi magyar emigránsokat, kiknek jelentései az ifjú Ferenc
József császár íróasztalára is kerültek. A felderítés következtében
többször megkíséreltek gyilkosságot ellenük – sikertelenül.
(folytatjuk)
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A Science listája – 2008
Fontos tudományos felfedezések

A világ egyik legrangosabb tudományos
folyóirata, a Science a korábbi évek gyakorlatát követve most is egy tízes listába
foglalta az elmúlt év legfontosabbnak tartott tudományos felfedezéseit.
Az első helyre a sejtek újraprogramozása, átprogramozása került. Az első áttörés
2006-ban történt, azóta a terület gyorsan
fejlődött, alapvető felismerések születtek,
alkalmazási lehetőségeket tártak fel. Sejtkultúrában úgy programoztak át felnőtt
emberi sejteket, hogy azokban különböző
ismert betegségek jelenjenek meg. Betegségekben szenvedő emberek bőrsejtjeit
őssejtekké programozták át, majd a laboratóriumi sejtkultúrában osztódó sejtekben
a betegség megjelenését keresik. Mások
élő állatokban egy adott sejttípust másikká
programozták át. A sikeres átprogramozás
folyamatának részletei még feltárásra várnak. Az átprogramozást egyelőre csak minden tízezredik sejtben sikerült végrehajtani,
ennek okát még nem sikerült feltárni. Az
eddigi kísérletekben vírusokkal vitték be
az új géneket, a módszer azonban komoly
veszélyeket hordoz, ezért alternatív megoldásokat keresnek.
Második helyre csillagászati felfedezés
került: első ízben figyeltek meg közvetlenül a Naphoz hasonló csillag körül keringő bolygókat. Az eddig megismert 300-nál
több exobolygót közvetett módszerekkel
fedezték fel, a csillag mozgásának szabálytalanságaiból vagy fényének változásából
kikövetkeztetve. Az új módszer: földkörüli
pályára telepített, koronagráffal felszerelt
távcsővel el tudják különíti a csillag és a
bolygó fényét. A bolygó fényének elemzéséből az égitest fizikai és kémiai jellemzőire
következtetnek.
2008-ra értek be a két évvel korábban
indított rák-genom program eredményei.
Korábban nem ismert rák géneket fedeztek fel (hasnyálmirigy rák, glioblasztóma).
Legalább tíz további rákbetegség genomjának feltárásán dolgoznak.
Újabb magas hőmérsékleten szupravezető anyagcsaládot fedeztek fel a fizikusok.
A fluórral adalékolt lantán-vas-arzén-oxid
kritikus hőmérséklete 26 kelvin, a lantánt
prezodímiummal vagy szamáriummal helyettesítve 55 kelvin volt az átalakulási hőmérséklet. Ez nem új csúcsérték, a réz-oxigén anyagcsalád 138 kelvinen válik szupravezetővé. Ma még tisztázatlan, hogy a két
anyagcsaládban hasonló fizikai folyamatok
révén áll-e be a szupravezetés.
Működés közben figyeltek meg fehérjéket. Kísérleti adatokra alapozott szá-

mítógépes szimulációval feltárták, hogy
a céltárgyukhoz való kapcsolódás előtt a
fehérjék „táncolnak”, többféle alakzatot
váltogatnak, míg az egyik alkalmasnak bizonyul a kapcsolódásra. Élesztő sejtekben
6000 fehérje mennyiségét monitorozták
egyidejűleg, számszerű adatokat kaptak
arra, hogyan változik az egyes proteinek
előfordulása különböző típusú sejtekben. A
test különböző szöveteinek egyéni jellegét
nem a fehérjék jellege, hanem mennyiségük alakítja ki.
Új katalizátort dolgoztak ki vízbontáshoz.
Az ismert platina katalizátor drága, az új
katalizátor olcsó anyagokból készíthető,
kobalt és foszfor keveréke. Az új megoldású vízbontás egyelőre túl lassú az ipari
alkalmazhatósághoz. Ha sikerül a folyamatot felgyorsítani, akkor reálissá válhat a
hidrogén energetika térhódítása.
A korábbi mikroszkópokkal csak pillanatfelvételek készülhettek arról, hogyan
fejlődik a megtermékenyített petesejtből
egy szervezet. Lézernyalábbal szkennelik
az élő szervezetet, majd nagyteljesítményű
számítógépek elemzik és jelenítik meg az
adatokat. A zebrahal-embrió fejlődését élete
első napjának végéig követték nyomon, ekkor kb. 16 000 sejtből állt. A filmet visszafelé lejátszva vissza lehet keresni egy adott
szövet, pl. a retina kialakulását.
Már 400 éve ismert a kétféle zsírszövet, a
barna és a fehér különbözősége. Feltételezték, hogy mindkettő ugyanattól az őstől származik. A kutatók a barna zsírszövet ismert
génjét kikapcsolva azt találták, hogy a barna
zsírszövet izomszövetté alakult át, az átalakulás a fordított irányban is végrehajtható. A
felismerés segítséget nyújthat hatékonyabb
elhízás elleni kezelések kidolgozásához.
Fizikusok, egy 12 tagú német-franciamagyar tudóscsoport tagjai kiszámították a
proton tömegét. A protonok és a neutronok
összetett részecskék, de tömegük sokkal
nagyobb, mint alkotóelemeiké. A protonok
és a neutronok három kvarkból állnak, de a
kvarkok tömege a proton tömegének csak
5%-át teszi ki, a kvarkok közti kölcsönhatást közvetítő gluonoknak pedig nincs
is tömege. A kutatók szerint az alkotóelemek, a kvarkok és gluonok mozgásainak,
kölcsönhatásainak energiája képviseli a
hiányzó tömegét. Ezzel első ízben sikerült
igazolni, hogy az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) a mikrovilágban
is pontosan érvényesül. Modellszámításukhoz az ún. rácselméleti megoldást választották. Kétdimenziós hasonlattal ezt úgy
képzelhetjük el, mintha egy gyűrött kockás

papírlapot úgy írnánk le, hogy a négyzetrács minden pontjában megadjuk az adott
pontnak a sík asztallap feletti magasságát.
Könnyen belátható, hogy minél kisebbek a
kockák a papíron, vagyis minél sűrűbbek a
rácspontok, annál pontosabban tudjuk vis�szaadni a felület jellemzőit. A fizikusok persze nem két-, hanem négydimenzióban (3
tér és 1 idő) számolnak és a keresett men�nyiség sem pusztán egy magassági adat.
Ilyen feladat megoldásához csak szuperszámítógéppel érdemes hozzákezdeni. A
világ egyik legnagyobb teljesítményű számítógépe, a németországi Jülich kutatóközpont szuperszámítógépe kapacitásának felét
csaknem egy évig ez a feladat kötötte le. A
nemzetközi kutatócsoportban vezető szerepet játszott Fodor Zoltán professzor, aki
Katz Sándor adjunktussal együtt az ELTE
Elméleti Fizikai Tanszékének munkatársa,
a harmadik magyar résztvevő, Szabó Kálmán a wuppertali egyetem fizikusa.
Gyorsabb és olcsóbb genom szekvenáló módszereket dolgoztak ki. Feltárták a
kihalt barlangi medve és a neandervölgyi
ember mitokondriális genomját, a gyapjas
mamut genomjának 70%-át. Egy másik új
technikával ázsiai és afrikai ember és egy
rákbeteg genomját határozták meg.
A Science idén a következő területeken
vár fontos eredményeket, felismeréseket.
Egy sor növény, pl. kukorica, szója, bioüzemanyag növények, virágok genomjának közzététele várható. Részletesen
feltérképezik az óceán savasodásának az
élővilágra gyakorolt hatását. Két társaság
új, a funkcionális mágneses rezonancia
képalkotáson alapuló hazugságdetektort
készített, várható az ilyen vizsgálatokra alapozott szakértői vélemények megjelenése
az igazságszolgáltatásban. Novemberben
klímakonferenciát tartanak Koppenhágában, Obama megválasztott amerikai elnök szerint az USA vezető szerepet vállal
a megbeszéléséken. Feltételezések szerint
a világegyetem egzotikus sötét anyaga részecskéinek összeütközéséből nagyenergiájú kozmikus sugárzás születik, idén
műholdas és magaslégköri ballonos mérésekkel ellenőrizhető lesz a modell. Darwin születése 200. évfordulójának évében a
genetikában, gén szekvenálásban, fehérjék
működésében elért eredményekre alapozva
közelebb kerülünk a fajok elkülönülésének
megértéséhez. Miközben a CERN-ben még
javítják a Nagy Hadron Ütköztetőt, az amerikai Fermi nemzeti laboratórium lehet az
első a régóta keresett Higgs-bozon létezésének igazolásában.
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Winkler András

Winkler
a Winkler úton
A Winkler úton
kerestem egy Winklert,
de nem találtam,
mert nem ott lakott,
de azt mondták, hogy
láttak itt egy Winklert
és rámmutattak,
tudtam, én vagyok.

Karádi Kázmér

Veled

Szemed barnaságának puha takarójában
Pihen a tekintetem.
Bőröd selymének meleg simogatásában
Pihen az érintésem.
Hangod nyugodt sóhajában
Pihen a lélegzetem.
Testedbe olvadva az örök végzetben
Pihen a lelkem.

Kamarás Klára

Lehet, hogy elfogyott
Lehet, hogy elfogyott a szó…
kihűlt a mondanivaló,
amely petárdaként vitt a mesékbe…
Néhány fénylő spirál… egy karcolás az égre,
majd zuhanás…
és az egésznek vége.
Én nem tudok hirtelen váltan.
Más álarc, újabb piruett
reménye nem kecsegtet,
kíséreld meg magad
a szinte lehetetlent.
A gondolat adott:
ha szűkös a repertoár,
keresni kell egy másik színpadot.
Nem tépheted ki minden tollamat…
és sárral be nem kenheted!
Talán lehetnek közös álmaink,
de szárnyalni csak égbolton lehet.
Ezüstport hintett libaszárnyaimra
a csillagos tavaszi éjszaka.
Hajnalodik.
Angyalok nincsenek.
Na, repüljünk haza…!

2009. március-április

Rónai Béla

Magyarul – magyarán
A való a magyarba igenis való

A múlt század végén több tiltó rigmus szerepelt az
egyébként hervadhatatlan érdemű nyelvművelők szabálygyűjteményében. Az egyik leghangosabb éppen
ez volt: „A való a magyar nyelvbe nem való.” Mégpedig azért nem, mert a vele alkotott szerkezet terjengős,
nehézkes és idegenszerű. Helytelenítői be is vették a
„nyelvi babonák” könyvébe. Igaztalanul szigorú volt,
sőt, ami az idegenszerűség vádját illeti, téves is.
A való szónak (a van ige folyamatos melléknévi igenevének mint nyelvtani segédszónak) az a szerepe, hogy
a ragos határozót jelzőként kapcsolja a szerkezet főnévi
alaptagjához. A Nyelvművelő kéziszótár való szócikkének példáit kölcsönözve: a piacgazdaságba való átmenet, a tűzzel való játék, a szomszéddal való ismeretség.
Ezekből a nyelvi helyesség sérelme nélkül nem is lehetne elhagyni a való-t: a piacgazdaságba átmenet, a tűzzel játék, a szomszéddal ismeretség. A helyette használt
forma még rosszabb volt: a piacgazdaságbani átmenet,
a tűzzeli játék, a szomszéddali ismeretség.
Egy kissé bonyolultabb a helyzet, ha a szerkezet
alaptagja (jelzett szava) -ás, -és képzős főnév. Ilyenkor
többnyire elhagyható a való. „Pekingbe utazása előtt
az elnök fogadta a kínai nagykövetet”; „A vízből mentés tennivalói”. Többnyire – ahogy az előtt írtam –, s
nem csupán a nyelvi ügyekben mindig ajánlatos óvatosságból, hanem mert valóban úgy gondolom, hogy
nem mindig. Ebből a mondatból például nem hagyhatjuk ki a való-t, pedig jelzett szava ennek is -ás
képzős. „A régi szerelmével való találkozás egészen
felkavarta.” Hogy ennek mi az oka, nem egészen világos, de bizonyára közrejátszik benne, hogy a valóval kapcsolt határozó aránylag teljes és saját jelzője is
van. Szórendi változtatással már helyes: Találkozása
régi szerelmével…
Miért írtam le mindezt? Korántsem az öncélú nyelvi
fejtegetés végett, hanem azért, mert egyre gyakrabban
tapasztalom a való-tól való tartózkodást olyan szakmabelieknél is, akik példamutatóan írnak magyarul.
Íme néhány idézet, zárójelben kiegészítve a szerintem
odakívánkozó való-val. „Kiinduló pontul a nyelvről
(való) gondolkodás alapélményét választja”; „…a páros testrészek egyes számban (való) említése ősi sajátsága nyelvünknek”; „A kereszténységre (való) utalást
rejtetett el a Buda szövegében”.
Bár az alapanyag mind a három -ás, -és képzős (gondolkodás, említés, utalás), nyelvérzékem megkívánja a
való-t. Talán ez az oka annak,hogy mások szövegében
és saját írásaimban is hiányát érzem az oda kívánkozó való-nak.
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Mondák-kísérte utazás
a Kárpátalján (3.)

Munkácsra érkeztünk, Szlávik a kisbusszal
felvitt minket az alsó vár hídjáig. Miközben a
büszke erődítmény köves belső udvarait, folyosóit jártuk, Szlávik a várkútnál megállt és
mesélni kezdett.
A munkácsi várkút mondája
Száz évvel a honfoglalás után sem sikerült a hajdani palánkvárat ostrommal bevenni. Mintha egy mesebeli óriás emelte volna,
éberen őrködik csaknem ezer éve Munkács
vára a kúp alakú hegytetőn. Kővárat a XV.
században építtetett belőle a podóliai feje-

delem, Korjatovics Tódor, aki itt rendezte be
fejedelmi udvarát.
Hónapok teltek kőhordással, alapozással,
gazdag szépségben emelkedett a hegy csúcsán
a lakótorony, épültek a szállások a középső
udvaron a várbelieknek. Ám az asszonynép
egyre mondogatta, milyen nehéz a völgyből
vizet hozni a főzéshez, tisztálkodáshoz, milyen keserves a Latorcában mosni, s a vizes
ruhát felcipelni a várba. A katonalegények
nem szóltak, csak mogorván jártak itatni a
folyóhoz a völgybe reggel-este.
A fejedelem egy napon kiadta a parancsot:

– Ássatok kutat a vár udvarán!
Sürögtek-forogtak, mértek-számoltak a
mesteremberek, a jobbágyok pirkadattól
sötétedésig, olykor az est leszállta után
fáklyafénynél is hordták vödörrel, kosárral, majd kocsikkal a kemény sziklát. Mélyült-mélyült a kút, visszhangzott sziklába
vájt fala, de víz nem fakadt abból. Hónapok óta folyt a serény munka, hiába.
– Zsák aranyat adnék annak, aki vizet
fakasztana! – sóhajtotta Tódor úr.
Kis veres emberke pattant a herceg
elé:
– Betartod-e a szavadat? Zsák aranyat
adsz a vízért?
– Ígértem, így lesz!
– Pecsétes írást adj róla!
– Jöjjön a deák, hozzon tintát, papírt!
– Nem úgy ám! Vérrel írjad, pecsételjed!
– Takarodj a szemem elől, senkiházi! – mutatott a várkapu felé a herceg. Kinyújtott mutatóujja hegyén azonban vércsepp buggyant.
– Írjad, herceg, írjad! – ismételgette a veres kisember.
Megszületett az írás, meg is pecsételtetett.
Három nap, három éjjel csikorgó zakatolás hallatszott a kútból, olyan, mint mikor a
malomkerekek közé kavics kerül. Durak, a
fejedelem udvari bolondja a kút kávájánál
hallgatózott. Hegyezte a fülét, lélegzetet sem
vett, mert ezt hallotta:
„Veres a hajam, görbe a szarvam,
Senki ember nem fog ki rajtam,
Véren vettem írásodat,
Elveszem az aranyadat!”
Megrettent a bukfencvetegető púpos ember,
nem szólt senkinek, de mindig a fejedelem
körül csetlett-botlott.
Negyednap pitymallatkor kénszagú füst tört
fel a mélyből, majd szikladarabok repültek a magasba. Vízsugár szökellt az ég felé. Visszahullva
a kiásott kútba, hallani lehetett, mint loccsan a
mélyben. Szaporán leeresztették a vödröket az
emberek, és jó ízű, jéghideg vizet húztak fel. A
várnép apraja-nagyja a kútkáva körül tolongott,
mindenki a víznek örvendezett.
Ekkor toppant a kis veres ember a nagyúr
trónja elé:
– Ihol a víz! Hol az arany? Hol
a zsák arany?
– Estére megkapod, megígértem! Jöjj érte alkonyat után!
Az emberke eltűnt, mintha a föld
nyelte volna el. A fejedelem búnak
eresztette a fejét, sóhajtozott:
– Honnan vegyek én ennyi aranyat? Hol van nekem egyszerre
zsáknyi kincsem?! Elvitte a vagyon javát az építés, katonáskodás…

– Egyet se búsulj, komám! Mekkora zsákot
ígértél a vízért? – sompolygott elő a bolond.
– Nem esett szó a nagyságáról, csak zsáknyi aranyra szerződtünk!
– Nohát akkor nézd a bohócsipkámat! Ez
is zsáknyi, csak kisebb, inkább zacskónak
mondanám. Ekkora vászonba varrasd a járandóságot!
Mikor lebukott a nap a Kárpátok felett, előkerült a veres kisember:
– Ide az aranyat, herceg!
– Itt van a jussod! – nyújtotta a fejedelem
a zsákocskát.
– Fukar csaló vagy, nagyúr! Nem erre szerződtünk!
– Zsák aranyat ígértem, a zsák méretéről nem
szólt a megállapodás!
Mintha porzana a drága szőnyeg, füst szállt a
díszteremben szerteszét, s a kisember eltűnt.
Napokig lesték a kutat a várbeliek, de nem
történt semmi szokatlan. Ám minden alkonyatkor mormogás hallatszott a mélyből. Ismét Durak merészkedett a kútkávához hallgatózni, ő fejtette meg az üzenetet:
„Görbe szarvam, csavaros agyam,
Egy bolond fogott ki rajtam!
Nem kaptam sok aranyat,
Szíthatom a parazsat…
Hát a pokolba velem!
Belzebúb az én nevem!”
* * *
A munkácsi vár kútja 86 méter mély. Az
1700-as években a 71. méternél titkos alagutat vágtak a falába, amely a Latorca partjával
köti össze a várat.
Munkács a levert Rákóczi-szabadságharc
után királyi birtok lett, hosszú évekig börtönerődként működött. Több ezer elítélt között
Kazinczy Ferenc, a magyar nyelvújítás jeles
költője is raboskodott falai között.
A legendás kút romlásnak indult, de néhány
éve helyreállították, és a várral együtt kedvelt,
látogatható emlékhely.
A monda „beszélő” neve:
Durak – szláv eredetű szó, köznyelvi használatban bolondot jelent.
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Dr. Vargha Dezső – Szolzsenyicin halála ürügyén

Fejezetek a Gulag történetéből

5. rész: 1930–1934 – A lehazudott nagy éhínség és pusztítás évei I.
A bolsevik népirtás mértéke
Kazahsztánban
A sztálini hatalom megerősödésével
megindult az újabb támadás a parasztság
ellen, amely legnagyobb erővel az ország legjobb földterületeivel rendelkező
Kubán, a Don-vidék, illetve Kazahsztán
népessége ellen irányult. Kevésbé ismert tény – amelyet a legújabb kor szakirodalma tárt föl –, hogy a könyörtelen
kolhozosítás, és az azt követő erőszakos
betelepítés mennyi áldozattal járt ezen a
területen. Két év alatt elvesztették az állatállomány 80 (!) százalékát, és kétmillió (!) nincstelenné tett kazah kényszerült
elmenekülni (ez utóbbiak közül félmilliónyian Közép-Ázsiába, a többi pedig
Kínába vándorolt). A bolsevik fegyveres
megtorlás, illetve az éhínség, a betegség
áldozata lett legkevesebb további egy- és
háromnegyedmillió (!) itt lakó, amelynek
egy tekintélyes része a vészesen megugró
gyermekhalandóságból adódott! Ez ös�szesen az akkori lakosság 42%-át tette
ki, és ebben nemcsak kazahok, hanem
az akkor ugyanitt lakó ujgurok, ukránok,
üzbégek szintén beletartoztak! A bolsevik
megtorlás természetesen a helyi „elitet”
sem kímélte. Az aktyubinszki területről
közölt adatok szerint ezekben az években
a lakosságszám az 1930. előtti időszak
71%-ára (!) csökkent, és ebből a szovjet
funkcionáriusok vesztesége 30%-ot tett
ki! Ezen a veszteségen a sztálini elnyomó
gépezet úgy próbált úrrá lenni, hogy ezt
követően ide telepítette ki erőszakkal a
„bűnös nemzetek” fiait, és ez a folyamat
egészen 1950-ig (!) tartott! A bolsevik
bűnöket az a tény is fokozta, hogy ezekről
a legutóbbi időkig csak nagyon hézagos
információk szivárogtak ki, sőt máig lehazudják a pusztítás mértékét, és sokan
ma sem tudnak a világban arról, hogy mit
jelentett ez a veszteség az ottani terület
népességére vonatkozóan – mivel az „túl
messze van”! Az elpusztított milliók pedig már nem tudnak beszélni!…
Az ukrajnai éhínség első fejezete,
az erőszakos beszolgáltatás
A bolsevik uralom idején, annak első
éveiben, még Lenin életében volt már
egy nagy éhínség ezen a mezőgazdasá-

gilag mindig termékeny területen, mégpedig 1921/22-ben. A könyörtelen és
erőszakos kollektivizálás újabb, döntő
hulláma 1930-ban indult meg. A központi párthatározatra életre hívott kolhozok
egyik fő feladata volt: minél nagyobb
százalékarányú mezőgazdasági termény
beszolgáltatásának megszervezése az államnak, és ennek minden áron (!) való
keresztülvitele! Ezen a téren sem ismertek a bolsevikok kíméletet: a begyűjtési
hadjáratban nem számított az, hogy a
föld népének és családjuknak mi marad
meg ezt követően, sőt a további létük sem
számított! És minél termékenyebb volt
a vidék, annál nagyobb volt a bolsevik
sarc mértéke!
Ennek a megvalósítása az első időben
nem kevesebbet jelentett, mint azt, hogy
minden betakarításkor előbb csendes,
majd mind erőszakosabbá, véresebbé
váló harc indult meg a parasztság részéről azért, hogy legalább az egyéni túlélésüket biztosító készleteket őrizzék
meg maguknak. Ugyanakkor a központi
és a helyi erőszakszervezeteknek pedig
mindent elkövettek azért, hogy egyre könyörtelenebbé váló eszközökkel a termés
minél nagyobb hányadát fölözhesse le az
állam. Ez konkrétan 1930-ban például
azt eredményezte, hogy Ukrajnából 30,
Kubánból, Észak-Kaukázusból 38-38,
Kazahsztánból pedig 33%-át vitték el az
ottani learatott gabonának! Egy év múltán, 1931-ben ezek az arányok a következőkre „módosultak”: 41,5, 47, 39,5 %!
És még mindig nem volt vége – 1932-re
újabb 32%-kal emelték a szovjet begyűjtési tervet az 1931-es évihez képest!…
Nem csoda, hogy a bolsevik önkényuralom és a helyi népesség közötti harc
ezt követően fokozottan élessé és drámaivá vált.
És jött az a vészes, véres 1932-es év!
Már akkor lehetett látni, hogy nem
mindennapi megpróbáltatások várnak
erre a vidékre, amikor a begyűjtési hadjárat nagyon lassan „haladt előre” a kezdetek során. Az új termés aratásával egy
időben a kolhoz tagjai eldugták a termés
egy részét, és nőttek, sőt mind rendszeresebbé váltak az éjszakai eltűntetések. Ez
egyre inkább passzív ellenállási mozga-

lommá terebélyesedett, amely kölcsönös
„érdekegyeztetésen” alapult a kolhoztag és a brigádvezető, a brigádvezető és
a könyvelő, a könyvelő és az elnök, az
elnök és a helyi párttitkár között. Ezen
a központi bolsevik erőszakszervezet
úgy próbált úrrá lenni, hogy „elvtársi
rohambrigádokat” szerveztek a városi
komszomolisták, párttagok közül, amelyek meglepetésszerűen csaptak le egyes
vidékekre, hogy elvigyék az „állam jussát”. Ez helyi ostromállapotot jelentett,
amelynek során egyik fél sem válogatott
az eszközökben.
Nyárra már olyan jelentések futottak
be a moszkvai pártközpontba, amelyek
„élelmezési válsághelyzet”-et vetíttek
előre az eljövendő télre vonatkozóan.
Maga Vjacseszlav Molotov augusztusban írott jelentésében leszögezte: „…még
olyan körzetekben is komolyan fenyeget
az éhínség, ahol remek volt a termés”.
„Igazi bolsevik módra” azonban mégis
azt javasolta, hogy a begyűjtési tervet
minden áron teljesíteni kell! Iszajev, a
Kazahsztáni Népbiztosok Tanácsa elnöke ugyanekkor az ottani éhínségről,
a termelés szétziláltságáról tudósította
Sztálint. A „hithű sztálinistának” számító
Sztanyiszlav Koszior, az ukrán KP első
titkára vagy a dnyepropetrovszki kerületi
pártvezető, Mihail Hatajevics levelükben
még tovább menvén, azt a kérést fogalmazták meg Sztálinnak és Molotovnak, hogy
csökkentsék a súlyos begyűjtési tervet. Ez
utóbbi ezt írta: „Hogy a proletárállam szükségleteinek megfelelően növekedhessen a
termelés a jövőben, tekintetbe kell venni
a kolhoztagok minimális szükségleteit, e
nélkül majd nem lesz, aki vessen, és gondoskodjon a termésről.”
A logikus, és az elmúlt korok uralkodóinak elveit tükröző álláspont természetesen nem felelt meg a bolsevik-korban.
Sztálin és Molotov magukból kikelve
válaszoltak: „Mélységesen helytelen, és
nem bolsevik az álláspontja. Mi, bolsevikok nem sorolhatjuk a tizedik, de még a
második helyre sem az állam szükségleteit, hiszen épp a párt határozatai szabták
meg ezeket a szükségleteket.” Néhány
nap múlva pedig kiadták az „ukázt”: fos�szák meg „minden szemes terményüktől,
még az ún. vetőmagtartalékuktól is” a
tervüket nem teljesítő kolhozokat!
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Bányai Tamás (Észak-Karolina)

Jegyzetek – 22.
Szégyentábla
Megnézném azt a szégyentáblát, amire az
APEH kifüggesztette az adósok listáját. Kíváncsiságból. Létezik-e tényleg? Mert nem
igazán akarom elhinni, főleg azért nem, mert
az én tyúkeszemmel nem találok benne semmi logikát. Mégis, mire számítanak az APEH
illetékesei? Arra talán, hogy aki felfedezi nevét a táblán, az majd hanyatt-homlok rohanni
fog elrendezni felgyülemlett tartozását? Ha
kell, akár kölcsönből is. Közben meg szidjaszapulja önmagát a hanyagságért, mi több, a
bűnös felelőtlenségért, ami végett ilyen rossz
hírbe keveredett.
Ha akad nézője annak a szégyentáblának,
azoknak egy részét nyilván másfajta kíváncsiság készteti a lista végigböngészésére.
Ezek az emberek nem az után kutakodnak,
vajon ők is pellengérre lettek állítva vagy
sem. Fészkes fenét! Azt akarják megtudni, ki
mennyivel és mióta tartozik az adóhivatalnak.
Hogy ennek alapján gátat emeljenek önnön
mohóságuknak. Hogy pontosan kijelölhessék
maguknak, hol húzódik a határ. Hiszen arról a
tábláról még a hülye is le tudja olvasni, körülbelül mekkora az az összeg, aminek befizetését még el lehet sumákolni, valamint azt is,
hogy ez a sumákolás időben meddig húzható.
Büntetlenül! De még mennyire, hogy büntetlenül! Vagy talán bárki megbüntette azokat,
akik olyan szépen felhalmozták adóhátralékaikat, hogy nevük felkerült a szégyentáblára? Ugyan kérem! Ma is zavartalanul növelik
vagyonukat az adótartozással együtt. Régesrégen megszűnt az adósok börtöne.
Ezt persze a szemlélődők másik része is
nagyon jól tudja, mint ahogy azt is, tisztességtelen jövedelem után járó adó alól kibújni
nem csupán adócsalásra hívja fel a figyelmet.
Éppen ezért kíváncsi, megtalálja-e azon a
szégyenlistán szomszédja nevét? Akit nem is

olyan régen ő jelentett fel az adóhivatalnál.
Viselt dolgainak így majd közelebbről is utánanéznek, ha már a neve felkerült ide.
Most még csak a lista, de jön majd a büntetés is. A franc egye meg! Hisz csak azért lett
feljelentve, hogy ráhúzzák a vizes lepedőt.
Megérdemli a rohadt disznó! Tetszik tudni,
mit művelt velem?
Talán semmit. A légynek sem ártott, hát
még a szomszédnak. De felhúzott egy új épületszárnyat, s ha már a szomszéd nem tudta
megállapítani, honnan volt rá pénze, majd
megteszi az adóhivatal. Akkor aztán lesz is
haddelhadd! Úgy kell neki! Minek növelte a
házát nagyobbra?
Én meg csak ülök, és elolvasva ezt a szégyentábláról szóló cikket, azon töröm a fejem,
melyik nagyobb szégyen? Adóhátralékban
lenni, vagy feljelenteni valakit névtelenül?
Az utóbbi kevésbé macerás. Hiszen éppen
azért tesszük névtelenül, nehogy a nevünk
felkerüljön valamiféle listára. Még azt hinnék
rólunk, hogy az adóhivatal besúgói vagyunk.
Holott a nyavalya törődik az adóhivatallal.
Hanem a szomszéd háza! Az csak nem fér
a bögyömbe.
Sajtóliba
Olvasom az egyik hazai napilapban, amelyik előszeretettel idéz külföldi újságokból,
hogy már egybilliót (nyilván dollárt) kóstál
az F-35-ös szuper-vadászbombázó előállítása. Akárhogy is nézem, horribilis összeg, ez
a szárnyas csoda a drágánál is jóval drágább
masina, magyar szemmel tekintve talán többe
kerül, mint amennyit szép hazánk ér. Tudtommal ugyanis (és bárki kijavíthat, a matek nem
a legerősebb oldalam) az egyes mögött tucatnál is több nulla áll, ami nagyon sok.
Persze az egyszerű ember a sarki kocsmában csak legyint erre, ugyan már, nem mind-

egy? Mert neki a nulla értéke nulla, ezt nagyon jól tudja, teljes vagyonát is nagyjából
ezzel fejezhetné ki. Sőt még azt is tudja, hogy
nulla szorzatának eredménye semmi.
Csakhogy…
Egészen más értékrend alakul ki a számsorban, ha a nullák elé valamilyen számot
helyezünk. Egyessel így lesz tíz vagy száz,
kettessel kétmillió és így tovább. Az amerikai adófizetők ritkán tiltakoznak az ellen,
mire költi az állam begyűjtött dollárjaikat, de
ez esetben talán még ők is lázadoznának. A
magyar olvasónak majdnem mindegy, mondhatja, gazdag ország, annyi nullát szánhatnak
vadászgépjeikre ahány hullát fog az majd
kreálni. Amúgy meg, tízezer, na jó, százezer
fölött el sem tudja képzelni mennyi és mit ér
az a pénz, akár forintban, akár euróban vagy
dollárban próbálja maga elé képzelni.
És mégsem mindegy.
Magyar értelemben egymilliárd az ezermillió, míg egymilliószor egymillió az egybillió.
Érdekes módon az amerikai angolban az
egybillió felel meg egymilliárdnak, a jó ég
tudja, milyen megfontolásból. S mivel az
általam említett újság amerikai lapból idéz,
amerikai adatokat közöl, így feltételezem,
hogy a szóban forgó billió milliárd csupán,
ami ugyebár lényegesen kevesebb.
Ha billió helyett biliárdot írtak volna, azt mondanám Jakab létráján eljutottunk a sajtóhibától a
sajtólibáig. Istenem. Mai kapkodó világunkban
naponta előfordul. Ez esetben mégis nagyobb
jelentőséggel bír ez a sajtóliba, mintha csak
pusztán elírás történt volna. Angolul olvasva a
cikket, mindenki tudja milyen sokba kerül az a
szuper-gépmadár, magyarul olvasva ugyanazt
az ember csak hüledezik: ennyi pénz nincs is a
világon. Amit én itt olvasok, az nem hír, hanem
mese. Abból a korból meg már kinőttem, tetszik
tudni, kivel hitessenek el ilyesmit?

Bányai-premier!
2009. április 19. (vasárnap) 19 óra – Gödöllő, Szabadság u. 6.
Petőfi Sándor Művelődési Központ, József Attila Stúdiószínpad

Bányai Tamás: Eltennélek láb alól
– A Club Színház Szövegírói pályázatának második helyezett írása –
Szereplők: Antal Ádám, Bodó Balázs, Dankó Fruzsina, Kósa Eszter, Kovács Tamás, Makó Katalin, Szarka Dorka, Tamás Dorka
Rendezte: Halász Tibor
„… Ez már nemcsak felháborító, ez egyenesen szélhámosság! Csalás! Soha életemben nem hittem volna, hogy egy embernek ilyen vastag bőr
legyen a képén. Volt pofája elfogadni, és még mosolygott is hozzá, váltig ígérgette, így lesz meg úgy lesz, ahogy a nagyságos asszony akarja.
Már az a nagyságos asszony felébreszthette volna bennem a gyanút. Főleg ahogy mondta. Nem is tudom, ne forduljak-e a rendőrséghez. De az
igazgató főorvosnak beszámolok róla, arra mérget vehetsz. Nem fogom ezt az ügyet annyiban hagyni.
Tegnap, amikor jöttem hozzád a kórházba, adtam húszezer forintot annak a Dórinak, vagy hogy hívják. Azért adtam neki a pénzt, hogy amíg
itt vagy, semmiben ne szenvedj hiányt. Volt pofája mindent megígérni! És tessék! Most kiderült, hogy szabadságot vett ki…”
Jegyár: 1000 forint. Jegyek rendelhetők telefonon: 06-28-514-130
vagy e-mail-en: info@muvelodesikozpont.hu
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Mess Béla

A korintusi levél
Bő 2000 évvel ez előtt, a hatalom tetőpontján, a jólétben és kultúrában tobzódó
rómaiaknál élt egy nagyon szomorú szemléletet tükröző, de nagyon is a mindennapi
valóságnak megfelelő közmondás. Ez a gyönyörű hexameterben megfogalmazott bölcs
latin intés így hangzik:
Donec eris felix
Multos numerabis amicos
Tempora nubila si fuerint
Solus eris
Ez magyarul (saját fordításban) valahogy
így szól:
Míg szerencsés leszel
Nagy lesz barátaid száma
Ha az ég feletted beborulna
Magad maradsz
(Az én hexametereim bizony nagyon sántítanak, de a fordítás legalább pontos.)
Sajnos, a mi pénzorientált világunkban
is nagyon él ennek a latin közmondásnak a
szelleme.
Az én szememben ennek ellenpárját jelenti Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első
levele, melyet a „szeretet himnuszaként” is
szokás emlegetni. Az apostol így kezdi: „Ha
szeretet nincs bennem, mit sem érek”, majd
leírja a szeretet megnyilatkozási formáit, utal
a szeretet mindent elsöprő hatalmára, végül
konklúzióként így zárul a levél: „Addig megmarad a hit, a remény, és a szeretet, de közülük legnagyobb a szeretet.”
De sokszor elfelejtették ezt maguk a keresztények is a történelem folyamán! Lásd,
keresztes háborúk, inkvizíció, vallási türelmetlenség (pl.: reformáció, ellenreformáció),
hogy csak néhányat említsek. Egyes vallások vagy ideológiák meg éppen a szeretet
ellenpólusára, a gyűlöletre építenek. Hogy
csak egyet említsek a sok közül, a kommunista osztálygyűlölet tanát. A mai élet meg
egyenesen kifelejti, kiközösíti a szeretetet
gondolatmenetéből. A szeretet ma már sokak (talán remélhetjük, hogy még nem a legtöbbek) számára valamiféle naiv, gyerekes,
„nyálas” érzelgősség, ha ismerik egyáltalán
még ezt a fogalmat. Ezért van a sok gyűlölködés, irigykedés, ármánykodás a társadalom
legkülönbözőbb szintjein, de ez eredményezi
a sok erőszakot, kegyetlenkedést, családon
belül, iskolai, vagy akár baráti (vagy annak
hitt?) közösségekben is. Ha ez így folytatódik, félek, hogy nagyon szomorú jövőnek
nézünk elébe.
Hogy miért hoztam itt egymás mellé a
látszólag egyáltalán nem összetartozó, egy-

behangzó írásokat? Miért „filozofálok” róluk közösen? Hát egyszerűen azért, mert
én vénségemre egyszerre tapasztaltam meg
mindkettőt! Pontosabban, a latin közmondás
harmadik sora vezetett rá Pál levelének igazi
mélységére, tartalmára.
No, ez már az igazi filozófusokat utánzó,
meglehetősen bonyolult, hogy ne mondjam,
zavaros megfogalmazás. Megpróbálom hát
érthetőbben elmondani a dolgot.
Az utóbbi 40-50 évben igazán szerencsésnek érezhettem magam. Volt is, van is barátom bőven! Ezt meg is írtam élettörténetem
kötetében „Két szenvedély rabságában”
(Alexandra, 2005). Ez megfelel a latin közmondás első felének. Ám egyik pillanatról
a másikra, egy szombat délután egy szerencsétlen autóbaleset következtében, befelhősödött az ég felettem. Feleségem súlyos
sérülése, úgy éreztem, kilátástalanná teszi
további életemet. És ekkor nem a pogány
latin közmondás, hanem Szent Pál levele
bizonyult igaznak! A SZERETET – „nagy
betűvel írom” – segített minden testi és lelki
bajon! Már az első órákban kezdett, el nem
apadó forrásként áramlani felénk a szeretet.
Hogy kik részéről? Mindenki felől! Nem is
tudom, hogy időrendben, vagy fontossági
sorrendben próbáljam-e meg visszaidézni a
segíteni kész, aggódó szeretet megnyilatkozásait? (Bár ilyenben igazán nehéz fontossági
sorrendet megállapítani.)
Kedves hajdani tanítványaim szakértelme
és főleg szeretetteljes hozzáállása, gyerekeink, unokáink és azok házastársainak állandó gondoskodása és törődése, barátaink,
lett légyen azok Feleségem egyházon belüli karitatív munkatársai, vagy az én vadász
barátaim, avagy egy Magyarországra áttelepült, hajdan külföldi tanítványom és későbbi
munkatársam, vagy egy vidéki városi fiatal
plébános, akit pécsi teológus korában „patronáltunk”, de lehetne még sokáig folytatni.
Mind, mind elárasztottak bennünket szeretetükkel, felajánlott segítségükkel. Mind közül
a legnagyobb áldozatot két lányunk vállalta,
akik nyári szabadságuk feláldozásával vállalták Édesanyjuk szakszerű ápolását (orvos és
gyógyszerész) a legnehezebb időkben. Rajtuk kívül a család minden tagja (fiam, menyem, unokáink, sógornőm, stb.) részt vettek
ebben a szeretetmisszióban. Hogy ez nem
csak látványos, pillanatnyi fellángolás volt,
mutatja, hogy vadásztársaim felajánlották,
hogy ha már olyan jól lesz Feleségem, hogy
én már ismét el fogok tudni menni vadászni,
engem hoznak-visznek a vadászatokra, mert
ez után a sokk után én nem egyhamar merek
majd autót vezetni.
Nem akarom a kedves olvasót családi és
magánproblémáimmal tovább untatni. Ezt a

néhány tényt is csak azért írtam le, egyrészt,
hogy ez úton is megköszönjem mindenkinek
ezt a szeretetáradatot, másrészt, hogy példát
hozzak arra, mire képes a szeretet.
A mai világban sokat beszélünk róla, és hirdetik rádióban, tévében, újságban, hogy mi
a legjobb befektetés, mi kamatozik a legjobban? Van is erre ajánlat bőven! Egyszer egy
ilyen tévébeszélgetésben sok „sikeres”ember,
nagy befektető után szerényen megszólalt az
egyik résztvevő: „Én négy gyereket neveltem
fel, diplomát adtam a kezükbe, nekem nem
maradt befektetni való pénzem.” És ott senki nem merte kimondani, de én itt a legjobb
meggyőződésemmel le merem írni: ez volt a
legjobb befektetés! A több gyermek felnevelése a legjobb befektetés, de csak egy feltétellel! Ha a gyermeket szeretetben nevelik, így
a gyerek megtanulja a szeretetet! Egyébként
gyűjthet vagyont bárki, bármiben, kecskenyájban az ázsiai puszták egyszerű embere,
marhanyájban a maszáj pásztor Afrikában,
földbirtokban, vagy akár dollármilliókban,
részvényekben, vagy bankbetétekben a ma
embere, ha szeretet nem veszi körül, az ilyen
esetekben nehéz helyzetben lesz. Pénzen
megvásárolhatja a legluxusosabb szanatóriumok legképzettebb szakápolóit, fogadhat
világhírű pszichológusokat, de azt, amit egy
gyerek vagy unoka aggódó pillantása, szeretetteljes simogatása jelent, azt soha nem
fogja megtapasztalni, ezt pénzért nem lehet
megvásárolni!
Egyszer egy fiatal férj azt mondta nekem: „Előbb kocsi, aztán kicsi!” Sajnos,
ma kezd általánossá válni a fiataloknál az
a szemlélet, hogy előbb egy nagy, minél
kényelmesebben berendezett lakás, aztán
egy, de lehetőleg két kocsi, majd világjárás következik. Mire mindezt elérik, már
csak legfeljebb egy gyerekre marad idő és
hajlandóság. Az egy gyerek meg a nagy kényeztetéstől nem fogja tudni, mi az igazi,
odaadó szeretet.
Azt mondja a magyar közmondás: „Nincs
az a rossz, amiben valami jó ne lenne.” Ebben
a mi szerencsétlen balesetünkben is volt valami jó: megtapasztaltam a szeretet mindent
megoldó hatalmát! Most már nem félek igazán sem öregségtől, sem betegségtől.
Persze, azért maradjunk a realitás talaján:
egy hosszas magatehetetlenséggel járó, vagy
fájdalmas betegség a legnagyobb szeretet
mellett is próbára teszi a beteget és a hozzátartozót egyaránt. Ezért az ilyentől Isten óvjon mindenkit! De az odaadó szeretet még
ilyenkor is könnyíthet valamit.
Tehát a latin közmondásnak remélhetőleg
csak az első fele lesz igaz.
Adja Isten viszont, hogy Pál levelének szelleme minél szélesebb körben terjedjen!

2009. március-április

hetedhéthatár

27

Motesiky Árpád (Felvidék – Verebély)

A gímesi vár kápolnája
A gímesi vár kápolnájában léve csodatevő Mária-kép legendáját sokan feldolgozták. Jómagam a „Bottyán generális gímesi
vadászata” című novellámban írtam a várkápolnáról, amikor is az agg hadfi Gímesre
szarvasbikát ment elejteni, de a sikeres vadászat után a költői lelkű, szépséges grófkisasszony, Forgách Júlia kérésére betért
a várkápolnába, és mint jegyesek jöttek ki
onnan. Vak Bottyán generális második felesége, a nálánál sokkal, de sokkal fiatalabb
Forgách Júlia, gróf Forgách Farkas leánya
volt. Júlia aztán az özvegyi koszorút félre
téve báró Palocsay György felesége lett.
Ám a kápolna legendája az úr 1241. esztendejében keletkezett, csodatevő erejét attól az időtől számítják, amikor Batu kán az
országot tűzzel-vassal pusztította. Történelmünk leggyászosabb és véresebb napjai voltak ezek. A tatárok advent elején Nyitrához
közeledtek és Boldogasszony szeplőtlen fogantatásának ünnepén értek Gímesre.
A véreskezű kán, gőgös és módfelett kevély ember volt, túlzott önbizalma szinte
elvakította, elbizakodottan hitte, hogy a
várat küzdelem és ellenállás nélkül kényszeríti térdre, azután kirabolja, felperzseli, nem beszélve arról, hogy a várvédőket
is kegyetlenül elpusztítja, a fiatalabbakat
vasra veri, és rabszolgának viszi. De nem
úgy történt!
A rendkívüli módon, gondosan megerősített vár védelmére az elkeseredett jobbágyok is jelentkeztek, illetve a várba menekültek a tatár elől. Erőfitogtatás gyanánt a
kán elrendelte a vár ostromát. Zuhogtak a
faltörő kosok, amit a támadók artikulátlan
idegen üvöltése harsogott csak túl. Ám a
vár nem adta meg magát, pedig már nyolcadik napja tartott az ostrom. A várvédők
lelkesedése a bástyákon lankadatlan volt,

amit buzdított a vár jámborlelkű, jóságos
nagyasszonyának esedezése, buzgó szívének erős hite.
A nyolcadik napon egy láthatatlan kéz intésére északról csontfagyasztó, dermesztő
szélvihar érkezett és a várhegy oldalairól
lesodorta az ostromló tatárokat, ráadásul
a tövestől kitépett fák maguk alá temették
a fejvesztetten – nemrég még vérszomjas
– menekülőket. Egy álló hétig hatalmas hópelyhek hullottak az égből, embermagasságú, áttörhetetlen hótakaró borult a tájra, végeláthatatlan fehérségbe borult a világ.
A hosszú telet a várvédők alaposan kihasználták. Egyrészt megerősítették a megrongálódott várfalakat és bástyákat, másrészt pedig
fáradhatatlanul a fegyverforgatásra képezték
magukat, mert tudták és érezték, hogy Batu,
a véreskezű még elszántabban és dühödtebben lát hozzá a vár bevételéhez.
A jóslat bekövetkezett! A szűnni nem akaró támadások terhe alatt a vár kezdett újra
megrongálódni, de a várvédők is halálosan
kimerültek voltak. Ám tartották magukat,
tartott a hősies, önfeláldozó ellenállás. Már
csak a vár nagyasszonyának rendíthetetlen
hite sugallta és tartotta bennük a reményt,
aki szakadatlanul bízott a Szent Szűz oltalmában és védelmében.
Aztán a Szentlélek ünnepének másodnapján, úgy délidőben, vagy annak közeledtével, amikor javában folyt az ostromló
tatárok és védők tusája, váratlanul irtózatos
mennydörgés kíséretében vakító villámok
cikáztak, az égiháború magával sodorta a
tatárokat és védőket, eljött a katasztrofális,
rettenetes vég.
Nagy robajjal beomlott a várkapu, a leomlott bástyafalakat az orkán sodorta a mélybe, és a tatárok beözönlöttek a várkapun, sőt
Batu kán is harcedzett, kitartó paripáján már

a várpalota elé
ért. Ekkor
idegölő, fülsiketítő égi morajjal, háromszor is egymás
után lesújtott a
mennydörgő,
sistergő villám. A kán lebukott lováról
és kétségbeesetten hátrálGímes vára
ni kezdett, miközben jajveszékelve üvöltötte, hogy ennek a pokolnak többé soha még a
tájékára se néz, és mindenki, aki csak tudja,
mentse az irháját!
A várvédők a rémületből gyorsan felocsúdtak, és a menekülő tatárok táborára rontottak,
azok pedig otthagytak mindent, fejvesztve rohantak és mentették az életüket.
Amikor a várúr az izgalomtól, a győzelem dicsőségétől egy picit megnyugodott,
a nagyasszonyt kereste, akit a kápolnában
a csodatevő Szent Szűz képe előtt talált
térdepelve. Asszonya mellé térdelt ő is. A
hirtelen beállt csendben tisztán hallotta a
nagyasszony sóhaját: „Ah, mégis segítettél Csodatevő Szűzanyám! Gyermekestől
a Tied vagyok, maradok!”
A legendán túlmenően a csodatevő várkápolna sokáig szolgálta Gímes népének
lelki, vallási kielégülését. Egészen addig,
amíg a Forgách grófok önzetlen segítségével a falu temploma fel nem épült. A templom kriptájában helyezték örök nyugovóra
idősebb gróf Forgách Károlyt és fiát, ifjabb
Forgách Károlyt.
Ám 1977 nyarán az apát és fiát újratemették. Most már a gímesi köztemetőben
pihennek.

Diesel Klub, Budapest, 2009. február 6.

Volbeat – Mafia

A tavalyi Szigetes fellépés után második alkalommal is fellépett hazánkban a dán Volbeat zenekar. A több ezres közönség helyett ezúttal
egy több száz főre rúgó, dugig tömött klub fogadta őket óriási lelkesedéssel.
A bemelegítést a pár hónapja új lemezzel előrukkoló Mafia zenekar vállalta, akikről hosszabban írtam lapunk legutóbbi számában. Nem
volt rossz a koncertjük, de érződött, hogy a közönség a főzenekart várja.
A Volbeat nevében fellelhető a varázsrecept egyik fele, ez pedig a „beat”. Olyan tökéletes ötletességgel, arányosan keverik az ötveneshatvanas évek zenéjét a modern gitárzenével, hogy az páratlan a mai színtéren. Michael Poulsen Elvis Presley-s hangja alá érkezik a metallicás riffelés, mely helyenként Johnny Cash-es country-val kereszteződik. A végeredmény pedig falrengető bulizene, akkora rock&roll
hangulat, hogy egy stadiont is megtöltene.
A zenekar minden tagja végig barátságosan viselkedett, látszott, milyen sokat jelent számukra a közönségük. Lételemük a szórakoztatás, és nagy
felismerés volt, hogy lehet még ma is így mulatni és mulattatni, egyúttal valami újat létrehozni a múlt idők nagy zenéinek házasításával.
Hajrá Volbeat, sok sikert kívánok!
SZIGETVÁRI KRISZTIÁN
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Rónaky Edit

Szójátékok márciusról áprilisra

Híres emberek jellemzése dióhéjban
– Feleki László tollából

Szigetvári-Szattinger Krisztián 2/3 oldala
Szigetvári János szellemében

Széltoló író = Pennahajder
Milyen a hentesüzletek hangulata? = Belsőséges
Borkóstolón viselt női ruhadarab = Traminiszoknya
Mire megye el a pénz, ha a Nemzetközi Gyermekvédő Alap pénztárosa
alkoholista? = UNICEFre!
Mit mond a kenyér az uborkának? = Mindenki a maga szerencséjének
a kovásza!
Balhés lóköröm = Csetepata
Ezen fonják a ravaszságot = Cselszövőszék
Hová dobják be a felmondólevelet? = A lapulevelesládába!
Nagytokájú énekesmadár = pelikántor
Mi okoz sok kellemetlenséget a papnak? = Hogy súlyos az aranyere-klye!
Mit csinál a pornórendező? = Obszceníroz
Férfias hegycsúcs Peruban = Macsó picchu
Szülési szabadság = Petefészekrakás

Humor
Szinyei Merse Pál – Kora nem értette
meg, mintha csak sejtette volna, hogy
milyen nagy festő.
Szókratész – Ő mondta el a világ legszebb méregpohár-köszöntőjét.
Szolimán, el Kanuni, II. – Neki is Mohács kellett.
Szophoklész – Hirdette a halandó ember jogát az elkerülhetetlen végzethez.
Sztálin, Ioszif Visszárionovics (Dzsugasvili) – Ateista, aki megkövetelte,
hogy istenítsék.
Tasso, Torquato – A „Megszabadított
Jeruzsálem” költője gondjaitól, betegségétől és híveitől nem tudott megszabadulni.
Teleki Pál, gr. – Öngyilkos külpolitikát folytatott.
Teller Ede – Elrettentően nagy fizikus.

Meleg szezonos mucsai = Nyárpolgár

Tersánszky Józsi Jenő – Osztozik a
halhatatlanságban Kakuk Marcijával.

Hol dolgozik az okos paraszt? = A Földművelődésügyi Minisztériumban

Thackeray, William – Rendkívül művészi módon tudott kiábrándulni.

Távbeszélő kagylójából fújó szél = Telefőn
Pocsék első fogás = Rémleves
Az ételeket és a házakat is ez fogja körbe Szegeden = Körítés
Multi-éléskamra = INTERSPÁJZ
Hol áll a kéményseprők legfőbb érdekvédője Németországban? = A Szövetségi
kormán biztos…

Thököly Imre – Szabadságharca csak
annak eldöntésére volt hivatott, hogy
Magyarország a törököké, vagy a Habsburgoké legyen-e.
Thuküdidész (Thukydides) – Mint bukott hadvezér arra jött rá, hogy kön�nyebb leírni, mint megnyerni a háborúkat.

Keskeny hídon kel át a süni. Jön szembe egy másik süni. Így sóhajt fel az első:
– Mi mindennel kell az embernek szembesüni!

Tizian (Tiziano Vecelli) – Nemcsak a
festészet, hanem a hajfestészet is fenntartja nevét.

S végezetül:

Tomori Pál – A hit erején kívül egy
kis stratégiai tudás sem ártott volna neki
Mohácsnál.

A (két) hónap vicce
Apuka: – Kisfiam, elég nagy vagy már. Itt az ideje, hogy felvilágosítsalak. Tudnod kell, hogy a Mikulás, a Jézuska és a Húsvéti Nyuszi nem létezik… mindegyik én magam voltam.
Kisfiú: – Nyugodj meg, Apu,
mindenről tudok, és rajtuk kívül te voltál a Gólya is!

Tot, Amerigo (Tóth Imre) – Olyan jellegzetesen olasz szobrász, amilyen csak
egy magyar parasztgyerek lehet.
Toulouse-Lautrec, Henri de – Életét,
elsősorban éjszakai életét a művészetnek szentelte.
Tyereskova, Valentyina – A világűr
Évája.
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Logika- és memóriafejlesztés
Sorozat

Azonosak

Milyen számok kerülnek a sor végére a logika szabályai
szerint?

Mindegyik alakzat azonos számot jelent. A megfelelő számot kell megkeresni!

Egyforma?

A második, a harmadik és a negyedik kép 3-3 dologban eltér az elsőtől. Mik az eltérések?

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
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Az Alexandra
Kiadó könyv
újdonságai
Oscar Eugenio Bellini – Laura Daglio:
Az építészet új távlatai
Vízió és valóság határán –
Dubaitól Abu Dhabiig
265×360 mm, 304 oldal, ára: 8500 Ft
Az Egyesült Arab Emirátusok vizionárius építészete a
valóság újrateremtését tűzi ki
célul, középpontjában a monumentalitás és a fényűzés áll.
A térség mai építészeti fellendülését a világ legrangosabb tervezőinek
alkotó tevékenysége mozdítja előre. Albumunk igényes képanyaggal és informatív
leírásokkal dokumentálja ámulatba ejtő
épületeiket.
Várak, kastélyok, templomok –
Gyűjteményes kötet, 2008
Történelmi és örökségturisztikai folyóirat
210×300 mm, 54 oldal, ára: 3400 Ft
A Várak, kastélyok, templomok gyűjteményes kötete
a folyóirat IV. évfolyamának 6 számát tartalmazza,
több mint 300 oldalon. A
tartalomból: Csókakő vára,
Létezett-e Ős-Budavár?,
Diósgyőr vára, A lovagrendek erődítései, Végvárak az Al-Dunán,
Váraink rejtélyes alagútjai, Bécs ostroma
és bevétele, Tátika vára...
Pascal Durantel:
A vadászat enciklopédiája
175×255 mm, 608 oldal, ára: 6990 Ft
A gyönyörűen illusztrált
könyv teljes képet ad a vadászat világáról, fajták szerint részletezve az állatok
élettanát, szaporodásukat,
a vadgazdálkodást s a vadászat módjait, mindezt
anekdotákkal színesítve. A
vadászat történetére épp úgy kitér, mint
a fegyverek vagy a vadászkutyák tulajdonságaira. Minden, amit tudni érdemes
a vadászat világáról: a vadászat története,
fegyvertípusok, kutyafajták, speciális vadászati módok, a szakkifejezések részletes
szójegyzéke. Több mint 800 színes illusztráció, és rengeteg rajz.
*

*

*

A kiadó weboldala www.alexandra.hu
címen található.
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Egyedi ízvilág, hungarikumok (Kadarka), a legjobb dűlőkből
származó gasztronómiai élményt nyújtó borok várják
Önt és barátait szakmai borkóstolóinkon.
Elérhetőség: Jekl Béla – Villány, Tel/Fax: 72/492-729
E-mail: jeklb@t-online.hu
Borászat: Villány, Vörösmarty u. 11.

Mérleg Patika
7632 Pécs, Varsány u. 10.
Tel/fax: 72/446-393
Nyitva: hétfőtől péntekig 8–17.30
Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógytermékek
széles választékát kínáljuk

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
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Lenkey István és Rónaky Edit

Hátam nyírfatörzsnek vetve
– Gondolatok Kocsis József könyvéről –

„A hetedik te magad légy!” (József Attila)
Két évvel ezelőtt ajándékozott meg minket Kiadónk – tíz tartalmas, mutatós füzet
után – első könyvével: Bogádi Kis György
Ülj a tüzünkhöz című kötetével. Az abban
közzétett szívmelengető írásoknak parazsa
még ma is úgy fénylik, piroslik, akárcsak a
most megjelent újabb Hetedhéthatár-könyv
elegáns borítójának három szépséges pipacsa. Kocsis József Gyomvirágok című kötete lapunknak második, a szerzőnek pedig
éppen hetedik könyve.
Az alcímben szerényen szöveggyakorlatoknak nevezett gyönyörű novellák, es�szék, lírai prózák egy élet eddig eltelt hét
évtizedének legutóbbi hét évében születtek – több hasonló művel együtt –, és kerültek újságunkba s hat megjelent könyvbe. E mostani válogatás szerkesztésekor
Kocsis József nem a megírás időpontja
szerint rendezte hét ciklusba alkotásait,
inkább a tematikailag, hangulatilag hasonlókat pántolta egybe – jól ismert állandó szókapcsolataink sajátos igazításával
adva címet az összetartozóknak (Apám,
anyám idejöjjön; Hegyen-völgyön történetek; Egy életem, több halálom; Fűről,
fáról elmesélem).
A hetes számnak jól ismerjük bűvös népmesei, fontos számszimbolikai jelentését és
szólásainkban, mondásainkban is egységet,
teljességet érzékeltető jellegét. Magazinunk
hét éve juttatja el Kocsis József cikkeit hetedhéthatárba az olvasókhoz.
Most is emlékszünk, milyen hatással volt
ránk a lapunkban elsőként megjelent Karácsony hava című írása, melyben az éppen
„akkor és ott” történő ünnepi készülődés
előhívja a szerzőben a valaha átélt havas
telek és karácsonyok emlékképeit, érzéseit: a kecsesen sikló csengettyűs szánok, a
háborús években seprőnyélbe ékelt fenyőgallyakból barkácsolt fa, a színes papírcsíkokból ragasztott láncszemek tarka füzére,
a szúrós angyalhaj, a gyertyák imbolygó fénye, a csillagszórók szikraesője és a kinti áttetsző, halk derengés látványát, hangulatát.
S mindezt abban a sajátos szinkron-időben
jeleníti meg, ami aztán későbbi műveinek
is meghatározó jellemzője lesz, s amivel
mindig a jelennel egyidejűvé varázsolja
régmúlt idők bennünk élő valóságát, örömét, fájdalmát, eltemetett szeretteink arcát,
hangját, nevetését.

Kocsis József munkáiban nemcsak az
ragad meg minket, hogy olyan élményekről, gondolatokról, helyszínekről, történésekről, megfigyelésekről ír, amilyeneket
vagy nagyon hasonlókat magunk is átéltünk („mintha helyettünk írna”), hanem az
a stílus, költőiség is, amivel mindezeket
varázslatossá színezi, irodalommá emeli.
Képei felejthetetlenek: „… az utca két oldalán hársak sorakoztak a Pálos templomig,
az utca fölött összeért a lombjuk, alkonyatkor úgy megsűrűsödött ebben az alagútban
a levegő, mintha méz csordogálna lefelé a

Mecsekről.”; „Az «ordas fa» ugyanolyan
nyelvi lelemény, mint a «pocsonya», gyermeki elhallás keletkeztethette ezt is, attól
ilyen sejtelmes: barnás-feketés színű, gubancos, bundaszerűen foszlott, mereven
szálazó, kérges felületre utal, és hangulatával közelben ólálkodó farkas képzetét idézi:
itt rejtőzködhet valahol.”
Újságunk érkezésekor mindig nagyon
várjuk az ő írását, és elolvasásakor sosem
csalódunk. Az eleinte 23. oldalon megjelent
cikkek egyszer csak helyet változtattak,
minőségük a lap élére: a 3. oldalra hozta
őket. S most különleges öröm így együtt
kézbe venni és végigolvasni egy kötetnyit

belőlük. Ez a könyv – bár válogatás – jól
érzékelteti az író alkotói világának legfontosabb jellemzőit. Nemhiába hetedik,
teljességet ad.
Kocsis József korábbi könyveinek ilyen
címeket adott: Préselt virágok illata; Harangok csendje… elringató, nosztalgiát
ébresztő szavak, hangulatok. És most itt a
Gyomvirágok. Tán arra hívja fel a figyelmünket, hogy egyre lassúbbodó sétáink,
csendes szemlélődéseink során a régebben
túl egyszerűnek, jelentéktelennek látszó
vagy nagy rohanásunkban észre sem vett,
fel sem tűnő dolgok szépségét is érdemes
felfedeznünk? Vagy azért öleli körül magát
a borító hátlapján olvasható Kései önarcképének soraiban gyomvirágokkal, mert
a szeretett kertjéhez Zöld özönben vezető madaras úton nap mint nap bomlik ki
szeme láttára megannyi színnel, szépséges
formával a lándzsás útifű, a rozsnok és a
cigányzab, a vadmurok és a bürök ernyői
alatt bókoló bogáncs, a lila ökörfarkkóró
és csillárnyi gyertyát gyújtó dúsvirágú sárga társa s a vérehulló fecskefű? De hisz
ő már fiatalon is vers(ei)be foglalta erdő,
mező, madaras rét virágait, hangjait: a pipacsot, a katángot, a napraforgót, a bodzát,
a kristály-tücsökszó-kupolát, s azóta is tud
beszélgetni a madarakkal, örül kertjük mókusának, szitakötőinek. Az ő gyomvirágai
nem hivatásosan termesztett, célirányosan
ültetett növények; erdőn, mezőn, útszélen
egyszercsak előbújtak a földből – minden
arra járó nyílt szemű és szívű embert gyönyörködtetni. Ahogy a hosszú éveken át
pedagógiai, közéleti témájú cikkeket író
szerzőnk tolla nyomán kibuggyantak ezek
a mindnyájunkat megszólító írások, hogy
segítségükkel – és a kötetet illusztráló Bérces Gábor-grafikákkal, Kocsis Tibor-fotókkal együtt – otthon lehessünk a világban,
Ahol madaras réten / lebegő-kék nyugalom,
/ égi béke katángol, / s árkok hűvös partján
/ könnyű-piros s halvány / derű pipacsolgat.
(Héthatár Kiadó, Pécs, 2008)
A kötet megrendelhető a kiadótól
– postaköltséggel együtt 2500 forintos áron. (E-mail: hethatar@hetedhet
hatar.hu, telefon: 72/370-264, 30/5753997, postacím: 7761 Kozármisleny,
Mikszáth Kálmán u. 24.)

SOPIANAE TOURS KFT. – Pécs, Ferencesek utcája 8. Tel.: 72/522-911
A legnagyobb osztrák-német utazásszervező Baranya megyei képviselete
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December – TélelĘ, Karácsony hava
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ėseink
még nem ismerték a modern meteorológiát, az idĘk kezdete óta a Hold változásaihoz
FM 101.7
MHz
igazodtak
vetéskor,
aratáskor,
a növények
gondozásánál. A Hold hatást gyakorol ránk,
6.00 – 8.00a gazdák
Hírek,
időjárás,
lapszemle,
sportösszefoglaló
emberekre,
belüli
vándorlása befolyásolja a növényeket is. Én is a Holdra hagyat8.05 – 9.00 és az állatövön
Magazinóra
riportokkal
kozva
már
több,
mint 3 évtizede a távprognózisomat. EttĘl 2-3 nappal eltérhet a valóság,
9.00 –készítem
12.00
Itthon
vagyunk!
de
hozzávetĘleg számíthatunk
12.00		
MR1 Délirá.
Krónika
DÉLUTÁN
Készült:
2008.
november 20-án.
FM 101.7
MHz
13.00 –
Dél-után – az MR6 zenés magazinműsora
17.30
MR1 Esti Krónika
18.00
Estidőben!
22.00-tól:
Petőfi éjszaka
Nemzetiségi műsorok
az MR4 országos adásban:
Horvát nyelven: AM 873 KHz
8.00 – 10.00
Német nyelven: AM 873 KHz
10.00 – 12.00
Szerb nyelven: AM 873 KHz
14.00 – 16.00
Az MR6 pécsi régió rádiójának elérhetőségei:
Telefon: 72/518-333
Fax: 72/518-320
E-mail: regioradio@radio.hu
Net: www.mr6.hu

Ez a Hetedhéthatár 243. száma

web-oldalunk:
www.hetedhethatar.hu

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

