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Elhunyt Jéki László
Közel két évtizedes küzdelem után a rák legyőzte barátunkat,
szerzőtársunkat, Jéki Lászlót. Az elmúlt négy hónapban napi kapcsolatban voltam vele: készülő könyve indokolta a sűrű üzenetváltást. Ami először eszembe jut róla: ő tudta, hogy honnan jött,
és hová megy. Vasasi gyökerei nagyon erősek voltak, és ezért is
fogadta örömmel, hogy 2002-ben ő avathatta fel a vasasok emlékművét Vasason. „Ha napi útjuk erre visz, gondoljanak egy
percre a történelem távoli ködébe vesző ősökre, akik Vasast megalapították, és életben tartották nehéz századokon át.” – mondta
a beszéd zárószavaiban, utalva az egykori honfoglalókra, székelyekre, besenyőkre, kunokra, németekre,
csehekre, morvákra, osztrákokra, gránerekre és másokra, akik Vasas fennmaradásában szerepet játszottak. A vasasiak sem feledték el soha Budapestre került tudós barátjukat.
* * *
Jéki László 1942-ben született Pécsett. A Nagy Lajos Gimnáziumban tett érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett fizikusi diplomát. 1965-től a Központi Fizikai
Kutatóintézet (KFKI) tudományos munkatársa, majd főmunkatársa, 1975–1980
között tudományos igazgatóhelyettes. 1975-ben védte meg atommaghasadási témában írt kandidátusi értekezését. 1972-től jelennek meg ismeretterjesztő írásai,
számuk meghaladja a 2200 tételt. Országos napilapok, folyóiratok, internetes portálok közlik írásait. 500-nál több rádió-, illetve televízió-műsorban is végzett ismeretterjesztést. Leggyakoribb témái: magfizika, részecskefizika, űrfizika, atomenergetika, tudománytörténet. Kötetei: KFKI (2001), Vasasok Vasason – vasbányászat
és vaskohászat a középkorban (2002), A gyilkos nő és a bab (2003).
Tudományos és ismeretterjesztő munkásságáért számos egyesületi és állami elismerésben, kitüntetésben részesült.
(A 21. oldalon, az ő oldalán búcsúzunk Jéki Lászlótól.)

Káplár László Jó Ember Díj – 2009
László Károly színész
A Káplár László Jó Ember Díjat 2009-ben László Károly sepsiszentgyörgyi színész kapta meg a Káplár
László Emlékére Kulturális Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében.
Az ország különböző pontjairól, továbbá Németországból is érkeztek jelölések az ez évi díjra. A jelöltek: Baumann József és Biki Endre (Pécs), a mecseki források szerelmesei, rendbetevői; dr. Bihari Lajos
(Pécs) háziorvos, széles körű kulturális tevékenységet végez; Bódis Kriszta (Budapest) író, dokumentumfilmes, pszichológus; Bőhm Sándor (Balassagyarmat), a helyi Vöröskereszt területi vezetője; Horváth
Ágota (Pécs) népművész, kézműves; Jusztinger János (Sásd), a sásdi Művelődési Ház volt igazgatója;
László Károly (Sepsiszentgyörgy), színész; Mórucz Lajosné (Százhalombatta), a Gólyahír Egyesület
alapítója és máig elnöke; dr. Rácz József Zoltán (Aszód), vak szobrász, a Nyitott Kapu Alapítvány létrehozója; Rónaky Edit (Pécs), a Pécsi Művészeti Szakközépiskola ny. igazgatója; Charles Simonyi (USA),
aki a vagyonából a magyarországi tudományos és művészeti életet támogatja; Toller Lászlóné (Pécs), az
Országos Nyugdíjas Szakszervezet alelnöke; Tóth Csaba Csongor (Budapest); a Wesley Kincsei Általános Iskola igazgatója; dr. Turai G. Kamil (Kecskemét), esztéta, a Kecskeméti Főiskola tanára; Vancsura
Lászlóné (Pécs) – tanár; dr. Vasváry Artúrné (Budapest), a Magyar Rákellenes Liga elnöke; dr. Werling
József (1960-2007) (Pécs), szülész-nőgyógyász.
(A díjátadásról a 7. oldalon számolunk be.)
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Kocsis József

Sosemlátott nagyapám
Ez itt a nagyapám. Ezzel a söprűsen
szétálló, széles, fehér bajusszal. Ül a
lépcsőn és pipázgat. Mellette ez a fejkendős, terebélyes asszonyság a nagyanyám. Apám szülei.
Az ajtó befelé nyílik mögöttük, félig van kinyitva, apró ablakocskákkal
üvegezett felső részét függöny takarja,
leszámolható mintás, kézi horgolású árnyékoló, a kintről rávetődő fényben jól
látszik, és ez minden, ami az ajtón túlról
látható, a nyílás mögötti teret tagolatlan
sötét tölti ki hallgatagon, kedélytelenül.
Virág a benti sötétségben aligha lehet,
hacsak horgolt terítőmintákon nem, vagy
hímzett alátétek fakuló díszeként, ez a
függöny alapján elképzelhető. Virágtalan lehet az udvar is, de ez a képen nem
látszik, csak az ajtó öble a fölvezető lépcsőkkel, meg a falsík kis darabja, a sivár
képhez nehezen volna odaképzelhető virágos előkert, legfeljebb néhány elöregedett lábosban, horpadt fazékban sínylődő
muskátli a külső párkányon valahol.
Kicsinyke házra emlékszik Ilona nővérem, ő még ismerte személyesen apai
nagyszüleinket, apámékkal volt náluk látogatóban többször is: egyetlen szobájuk

E szám megjelenését
támogatta
Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Kulturális Bizottsága
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Szigetvári Takarékszövetkezet
Iparos Kisvendéglő
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a konyhából nyílt, ahová közvetlenül az
udvarból lehetett belépni, előszoba nem
volt, csak a külső lépcsők a konyha előtt.
A konyha volt a nappali tartózkodás helye is, meg a mosdó is, és a vendégunoka
tiszteletére ide állították be esténként a
puhára bélelt, szögletes mosóteknőt, ez
volt nővérem kedvenc fekhelye, persze,
hogy már napokkal előbb boldog-boldogtalant megállított, hogy újságolja:
megy a nagypapához. Így mondta, a
nagypapához, sosem azt, hogy a nagymamához, még csak azt sem, hogy a
nagypapáékhoz, pedig még semmit sem
tudhatot arról, amit nagynénjeitől hallott
később, hogy a nagymama maguk között
csak úgy emlegette anyánkat, hogy az a
kis krobót… Mást szánt ő a fiának, magyar lányt, hozzá valót, gazdagot, saját
házzal. Maga is négy gyereket nevelve sejthette, milyen nyomorúságos fészekből érkezhet ez a félig horvát lány
a négygyerekes krampácsoló-vasutas
családjából. Sosem tudta elfogadni fia
választottját, és a háború, fia halála meg
végképp elidegenítette a menye családjától, és vele nagyapánkat is tőlünk.
Vasutas volt az én sosemlátott nagyapám is, csak nem alkalmi munkásként,
mint az a másik, az igazi, hanem hivatásszerűen: állomásfőnök volt Táplánfán,
talán másutt is Szombathely környékén,
de ezt a táplánfai állomásfőnökséget
fénykép is bizonyíthatja, ha előkerül
valahonnan, csakhogy elbitangolt a régi
családi album sok más képével együtt,
az emlékezet azonban őrzi még, ahogy
ott áll a vasúti indító tárcsával, és a válla fölött jól olvasható az állomás neve:
Táplánfa. Nemcsak a kép veszett el, Táplánfa sincs már meg, a helységnévtár
Táplánszentkeresztet ismer Szombathely
közvetlen közelében, ahol Táplánfának
is lennie kellene, az a másik azonban
elnyelte, magába szippantotta a mi Táplánfánkat, ahogy az idő tette azzal a régi
világgal, amelynek a közepén, lám, ott
pipázgat nagyapám a magas küszöbön
ülve, háta mögött a nyitott ajtóban fölé

magasodó öregasszonnyal. Háttérként áll
ott nagyanyám, ám tartásából látni: korántsem jelentéktelen háttérelem ő ezen
a képen, mint ahogy a nagyszülői otthon
kép mögötti valóságában sem. Uralja
ezt az otthont, erre utal a ruházata is, a
dolgosan könyök fölé tűrt ruhaujjakkal,
és a nyakba akasztott, mellközéptől bokáig széles redőkben leomló köténnyel.
Arcát álla alatt megkötött kendő keretezi, szemöldöktelen szemének sarka mosolyra ráncolódik, tartózkodóan s magabiztosan mégis.
Nagyapám vékony alkatával halkabb,
visszafogottabb jelenség. Szép arcú kis
öreg, veszi kézbe Irén is a képet, szeretni
való. Hozzá lehetne bújni, és akkor érződne kellemes, finom dohányillata, nem
a szemmaró pipafüst-kígyók kesernyés,
bántó szaga, hanem a ruha szövetébe
beivódó jóleső aroma, amely már nem a
pipából ered, hanem az öregembert öleli
körül barátságosan. Pont ezt gondolom
én is, rokonszenvesnek találom ismeretlen nagyapámat, gyérülőn hátrasimuló ősz hajával és nagy fehér bajuszával
olyan éppen, mint egy bölcs parasztember valahonnan az Alföldről, a Körös vidékéről akár, ahonnan Irén édesapja való,
az ő rokonságáról készült régi képeken
láthatni ilyenféle bajuszokat. Sajnálom,
hogy gyerekként nem ismerhettem, szerethetőnek látszik így felnőtten is, megöregedve-visszamenőleg, ha már gyerekként nem szeretgethettem. Bajusza
alatt mintha mosoly bujkálna, a szeme
azonban nem mosolyog hozzá, a keskeny, zárt szemhéjak közt nem látszik a
tekintete, befelé mosolyog, ha mosolyog,
de az is lehet, hogy csak a pipaszár miatt
látni így, attól húzódik kissé féloldalasra
az alsó ajka, és ez a keletkező kis szöglet
mintha készülődő félmosolyt rejtegetne, mindenesetre barátságosan néz rám,
kései utódjára, elfogadón és szeretetre
készen – gyerekként akár a térdére ülhetnék, ölébe ejtett jobbkezét csak kicsit
(Folytatás a 4. oldalon)

Következő számunk július 10-én jelenik meg
a Hetedhéthatárt az alapítástól támogató Szántó Dezső emlékére
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Kocsis József

Sosemlátott nagyapám
(Folytatás a 3. oldalról)

kellene följebb emelnie, ha a vállamra
akarná ejteni, átfoghatná a vállamat, talán így kényelmesebb volna neki is, most
lóg egy kicsit a karja, pihentetőbb volna
a tartása, ha a vállamra támaszkodna,
mintha magához ölelne, suta mozdulattal, gyakorlatlanul, így láthatná ezt bárki, ezt a mozdulatát, a fényképész leginkább itt velünk szemben, aki alighanem
az apám, ki lehetne más, az ő albumából
való ez a kép, ő állana hát a gép mögött,
anyánk messzebbről nézné, ahogy fényképészkedik, és én látnám, hogy mindketten nagyon boldogok, hogy nagypapa
az unokáját öleli szorosan, ezt látva már
azzal sem törődnék, hogy a pipafüst épp
az arcomba száll, mert a fejem ott volna,
vállmagasságban, és éppen addig érne a
rövid, ívelt szárú pipa, nagyapám öblösen zárt ujjai közt a füst tekeregve szállna
felém, de bárhogy csípné is a szememet,
hagynám, nehogy rászóljon valaki nagyapámra, a nagymama volna az biztosan,
hogy nem tud vigyázni arra a gyerekre,
ráfújja a füstöt, és az is lehet, hogy le kellene szállnom a térdéről, amíg elszívja a
pipát, pedig azt nem szeretném, és egyáltalán nem zavarna, inkább jószagúnak
találnám, és sokáig ülnék így a térdén
lovagolva, és innen közelről mindent
még jobban megfigyelhetnék, nemcsak
az arcát, az arcbőrét is, ahogy keskeny
arcára ráfeszül, simán, mintha nem is
öregember bőre volna, csak a nyakánál volna gyűrődött kissé, ahol a fehér
ingnyak gombolása összeszorítja, minta
egy számmal kisebb volna, ami nem lehet, mert a mandzsetta meg eláll kicsit
a vékony csuklóktól, a kézfeje keskeny,
hosszúak és finomak az ujjai, apám tőle

örökölhette az asztalossághoz szükséges
adottságait; másban nem nagyon hasonlít rá, az arcán hiába keresem apám vonásait, legfeljebb a szájszögletében készülődő mosoly emlékeztet az apáméra,
a külső kellékek sokkal inkább: ujjatlan,
gombos mellényén titkon megtapintanám
azt a képen alig látható fémes csillogást,
hogy csakugyan zsebóra lánca-e, ahogy
gondoltam, rákattintható fedelű zsebóra
lehet a gomblyukhoz erősítve, apámé volt
ilyen, ez könnyen kicsúszhat a kézből,
azért célszerű a lánc végét a gomblyukba
fűzni, és a pipája is pont olyan: kávébarna színű, rövid, kissé ívelt szárú, fekete
szívókája sárgaréz gyűrűvel csatlakozik
a szárhoz, parazsára ráhajtható fémsipka
borul, alóla szivárog ez a jó szag, és sodródik mindenfelé a levegőben, a frissen
vágott dohánylevélnek és a férfias tisztaságszagnak a keveréke, amely leginkább
a préselt virágok illatához és a parázsló
dióavar füstjéhez hasonlítható, amelybe
nemcsak illatok olvadnak össze, hanem a
hozzájuk tapadó hangok és képtöredékek
is, egymásba folynak, gomolyogva, és a
belőlük összeálló kép annyira valóságosnak tűnik, hogy akár azt hihetem, hogy ott
ülhetnék még sokáig nagyapám térdén, és
érezném, hogy egyre nyomasztóbb ez a
némaság, mondanom kellene valamit, és
úgy látnám, hogy nagyapám is furcsállja szótlanságunkat, szabadulni szeretne
fogságából, látszik abból, ahogy fészkelődik, mondhatna valami kedveset, valamit, ami átívelődne az évtizedeken, hogy
ott folytatódhasson minden, ahol el sem
kezdődhetett, de csak a pipáját nyújtja felém, én meg beleszívok, és csodálkozom,
hogy nem köhögtet, olyan érzés, mintha
régóta ott pipáznék mellette magam is, és

valóban, két pipa van most a kezemben,
egymáshoz illesztem őket, mintha összemérném, egyformák, visszaadom az egyiket, és együtt szívjuk tovább, már nem az
ölében ülök, helyet szorít maga mellett
a küszöbön, arrébb teszi a magasszárú,
fűzős cipőbe bujtatott lábait, megvárom,
míg elhelyezkedik, ülünk csak pipázgatva, megegyező képidőben, hetven felett
mindketten, nagyanyám a hátunk mögé
áll, helyet ad ő is, mindamellett hűvös
és tartózkodó, a kis krobót gyereke vagyok mégiscsak, ez van az arcán, nem
látom, de őrzöm és bentről magam elé
kivetítem, és elcsodálkozom, hogyan lehet, hogy egy pillanatra sem villant belé,
hogy ha anyám jó szívvel tehetett volna
eleget apám kérésének, hogy Szombathelyen várja ki a háború végét a három
gyerekkel, a szülei otthonában, akkor fiának nem kellett volna Pécsre indulnia a
feleségéhez, családjához, útközben nem
esett volna orosz hadifogságba, és nem
halt volna meg harmincöt évesen a székesfehérvári hadifogolytáborban; persze,
ezt nem tudhatom, mert csak ezt a képet
ismerem róla, meglehet, egy másik képidőben engesztelődött arcán a szigor,
és vonásai közt szétáradt valami különös, sajnálkozással vegyes szomorkás
mosoly, nagyapám békéltető szelídsége
miatt gondolhatom ezt, és azt is, hogy ez
nem is ért véget azzal a hirtelenséggel,
ahogy a fényképalbum fedele szokott a
képekre csapódni, s amitől a fekete lapok
közé préselődő idő megdermed véglegesen, hanem szétáradva közöttünk maradt,
és mintha olykor leheletnyi légáram lebegtetné, albumlapozásnyi, annyi csak,
amennyi ahhoz kell, hogy az elszéledt,
kósza időt egybecirógassa szelíden.

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 – 3.

A Portói-öböltől Bonifacióig
Korzikai utazásunk harmadik, záró részében a
sziget természeti és kultúrtörténeti értékekkel teli
déli részein kalandozunk. A Portói-öböl és környéke, a Calanches-sziklavilág sokak szerint Korzika
legszebb része. A mélykék tenger a gránitsziklák
narancsvörös színeivel már az első pillanatokban
mindenkit magával ragad. Érdemes közelebbről is
megtekinteni ezt a mesebeli világot, akár a tenger
felől, hajóról, akár gyalogtúra keretében a sziklák
között haladva. A sziklavilágot Maupassant sorai
igen érzékletesen mutatják be: „Napfelkeltekor
indultak el. Előttük terült el egy erdő, bíborvörös
gránitból: csúcsok, oszlopok, tornyocskák, meglepő alakzatok, melyeket az idő, a szél és a tenger formázott ki. Magasak, vékonyak, kerekek,
csavartak, görbék, alaktalanok, olyan bizarrnak
tűnnek ezek a sziklák, mintha fák, növények, állatok, emberek, csuhás szerzetesek, szarvas ördögök

ért azzal, hogy Ajaccióban stílusosan lehet
élni. Már a korai angol utazók is értékelték ezt, elegáns villákat, szállodákat építettek, valamint egy anglikán templomot
emeltek a Diamant tértől nyugatra húzódó
sugárúton.
A császári városból tovább utazunk, térben és időben egyaránt – hiszen úticélunk
Filitosa, a több ezer éves megalitmező. A
dombvidéki táj, a menedéket nyújtó sziklavilág és a termékeny Travo-síkság megfelelő lakóhelyet jelentett az akkori emberek
számára. Itt alakult ki az i. e. 2. évezredben
a korzikai és a mediterrán szobrászművészet központja. A kőkorszak végén keletkeztek azok a 2-4 méter magas kőszobrok
– menhirek – melyek a kutatók szerint harcosokat ábrázolnak. Az olajfákkal, virágzó
bokrokkal teli parkban sétálva a hely misztikus
hangulatát tovább fokozza a földbe épített hangszórókból hallható éteri zene.
A sziget belsejében található Sartene, az egykoron rablófészeknek nevezett város, ma a turisták kedvelt célpontja. A középkorban itt volt a
legerősebb a genovaiakkal szembeni ellenállás, a
vérbosszú még a huszadik század elején is változatlanul élt errefelé. Itt ma is átélhetjük az évszázadokkal ezelőtti idők hangulatát, az erődszerű,

Ajaccio, Napóleon-szobor
nifaciói-öbölben hajóra szállunk. A város és környéke közel ezer év óta fontos stratégiai szerepet
játszik, a sziklákban több helyen ágyúállásokat
alakítottak ki, melyeket a hajóról jól láthatunk.
Azonban mindezt messze felülmúlja az a látvány,
ami akkor tárul elénk, amikor kiérünk az öbölből.
Bonifacio épületei a 65 méter magas, hullámok ál-

A Calanches-sziklavilág
lennének – egy szörny népség, egy rémálomból
nőtt cirkusz, melyet egy őrült isten akarata kővé
változtatott.”
Egy látványos öböl mentén, a sziget nyugati
oldalán terül el az 53 ezres lélekszámú Ajaccio, a
„Császári város”, Napóleon szülőhelye. A város
egyik fő látványossága az öböl partján benyúló
félszigeten álló Citadella, mely napjainkban is
katonai célokat szolgáló objektum. A félsziget
délnyugati részén található óvárosban láthatjuk a
Bonaparte-házat, itt született 1769-ben Napóleon
francia császár. A város utcái igazi mediterrán
hangulatot árasztanak, pálmafákkal szegélyezett
elegáns sétányokkal. Természetesen szinte léptennyomon találkozhatunk Napóleonra emlékeztető
utcanevekkel, emlékművekkel. Mindenki egyet-

Bonifacio, temető

Sartene
komor sötétszürke házakkal szegélyezett szűk
utcák labirintusában.
Korzikai kirándulásunk végén a tengerből függőlegesen kiemelkedő hófehér mészkőszikla tetejére épült Bonifacio városát látogatjuk meg. A
város a tenger felől mutatja igazi, jellegzetes arcát, ezért a mészkőszikla mögött meghúzódó Bo-

Filitosa

tal alámosott hófehér sziklafal tetején, mint apró
gyufásdobozok állnak szorosan egymás mellett.
Miután visszaérünk a kikötőbe, rövid, ám annál
meredekebb úton gyalogolunk a fellegvárba, hogy
sétáljunk egyet a középkori külsejű óvárosban,
megtekintsük a meglehetősen romos állapotban
levő kaszárnyát, majd ellátogassunk a fennsík végén elterülő temetőhöz. A fennsík peremén állva
tekintetünk a fehér sziklafalaktól a tenger mélykék vizén át a 12 kilométerre fekvő „túlsó part”,
Szardínia szigete felé kalandozik.
(A szerző felvételei)

Bonifacio
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Tillai Gábor fél évszázados

Ünnep a Rácz Aladár
Közösségi Házban

Köszöntő
Egy szülőnek nem lehet nagyobb öröme annál, mint amikor látja,
hogy felnőtt gyermeke életében mennyi minden valósul meg az ő egykori vágyaiból, álmaiból; s – ha közvetetten is – milyen lelki, érzelmi
és szellemi hatások épülnek be egyre táguló világába. Egykor cserkész
lévén családommal gyakran kirándultunk sátorral a történelmi Magyarország területén Kalotaszegtől – ahol Gábor fiam édesanyjának rokona
Tillai Gábor szolgált egykoron református lelkészként – a Felvidékig; a moldvai
kolostoroktól a plitvicei tavakon át Isztria történelmi városaiig. A kempingek egyedi
világában, az esti tüzek mellett ismerkedhettünk honfitársaink mellett más európai
országokból ott sátrazókkal; a beszélgetéseken túl megkínálva egymást saját szerény
javainkkal – emlékszem, ahogyan az Adria parti Senjben francia búvárok hozták a
frissen fogott polipot –, s természetes volt váratlan helyzetben segíteni a másikat,
ahogyan bennünket is általában támogattak a helybeliek vagy a külhonból érkezettek. Építészként és fotósként elsősorban a műemlékek világa érdekelt – minden bizonnyal ez is közrejátszott abban, hogy fiam a történelem szeretete és tisztelete, a
múzeumok világa mellett kötelezte el magát.
Gábor magától értetődően „nőtt bele” nagybátyja kórusaiba, amely a gyarapodás
újabb fejezeteit hozta: a nemzeti tudat erősödését, egy-egy közösség polgárává válásának lehetőségét. Egy hang volt csupán a sok közül, de talán erre az egy hangra
is szükség volt a minél tökéletesebb megszólaláshoz, nem csupán zenei értelemben,
hanem a szív és lélek odaadó együttesében.
Bevallhatom, hogy kicsit irigyelem, amiért oly sokat utazhat, többnyire az általa
– nem csak földrajzi, hanem szellemi és érzelmi értelemben – kiválasztott célok irányába; örülök annak, hogy elsősorban Itáliába – az egyetemet annak idején én olasz
szakon kezdtem, de mivel megszűnt Pécsett az egyetem, így építész lettem –, s hogy
mind neki, mind gyermekeinek komoly emberi és kulturális kötődései alakultak ki
az Alpok déli lábánál, a zenei és közösségi kapcsolatoknak köszönhetően. Örülök,
hogy pécsi polgárokból – immáron két évtizede – sikerült igényes múzeumbaráti
közösséget szerveznie; ezt érzem, amikor előadást tartok vagy mások fotóművészetét mutatom be közöttük. Büszke vagyok arra, hogy szakmai és közösségi munkáját
2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével honorálta Sólyom
László köztársasági elnökünk.
50. születésnapja alkalmából remélem, hogy még sokáig gazdagíthatja szellemiségével a pécsi polgárok közösségét, most éppen a Hetedhéthatár magazinból válogatott írásainak a következőkben olvasható csokrával.
Isten éltessen fiam!
2009. május 9.

TILLAI ERNŐ
Tüke-díjas polgár
*

*
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Baranyai Cigányok Fesztiválja

Kétnapos fesztivállal ünnepelte 20
évvel ezelőtti megalakulását a Cigány
Kulturális és Közművelődési Egyesület: április 3-4-én zajlott a Baranyai Cigányok XII. Tavaszi Fesztiválja a pécsi
Rácz Aladár Közösségi Házban.
A két nap alatt volt konferencia – A
kulturális autonómia és a cigány kultúra összefüggései, a cigányság foglalkoztatási esélyei címmel –, kiállításmegnyitó, könyvkiállítás és -bemutató,
kézművesvásár, szolidaritási koncert,
cigánybál.
A fesztivál második napján nyitották
meg a Szentandrássy István Galériát. A
világszerte ismert művész alkotásainak
ezentúl a Rácz Aladár Közösségi Ház
emeleti nagyterme ad méltó otthont. A
galériát Kerékgyártó István művészettörténész nyitotta meg, Kovács József
Hontalan költő mondott köszöntőt.

Dr. Kosztics István, az
Egyesület elnöke és
Kovács Gábor csellós

Szentandrássy István

A Szentandrássy Galériát megnyitó Kerékgyártó István

*

Fenti köszöntő a 12. Hetedhéthatár-füzetben olvasható. E
kis kötet Tillai Gábor barátunk és szerzőtársunk 50. születésnapjára állt össze azokból az írásokból, amelyek a Hetedhéthatárban megjelentek. A Tájak Korok Múzeumok Pécsi
Klubjának elnöke fáradhatatlanul járja az országot, Európát,
barátainak megmutatja azokat a kis csodákat, amelyeket nélküle talán észre sem venne egy átlagos turista. Például Pécs
képét 1688-ból a trentoi várkastély egyik dísztermében…
Szeretettel kívánok a szerzőtársak-barátok nevében még sok
szép utat, sok élményt, sok barátot neked! Isten éltessen!
L. Csépányi Katalin

A galériamegnyitó közönségének egy része

A Szentandrássy István Galéria hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14
óráig látogatható. Hétvégén előzetes
bejelentkezés alapján fogadják a látogatókat (telefon: 72/325-558, e-mail:
ckke@t-online.hu, cím: Rácz Aladár
Közösségi Ház, Pécs, József u. 4.).
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L. Csépányi Katalin

Káplár László Jó Ember Díj – 2009
László Károly színész

„A 2009. évi Káplár László Jó Ember Díjat László Károly érdemelte ki a magyar gyermekkultúra fáradhatatlan terjesztőjeként.
Emberi tartását is a kitartás, az önzetlenség és áldozathozás határozza meg. Szellemi és anyagi javait mindig megosztja azokkal,
akik rászorulnak.” – olvasható a kuratórium tagjai által aláírt emléklapon, mely tanúsítja a díj elnyerését.
A sepsiszentgyörgyi László Károlyt Adorján Viktor rendező, Székesfehérvárról jelölte a díjra.
„László Károly, nyugdíjas, de ma
is aktív színésze a sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színháznak. 2008 agusztusában-szeptemberében rendezőként
volt alkalmam dolgozni vele a Kovászna Megyei Művelődési Központ
által létrehozott „Dorombszó” című
előadás színrevitelekor, amelyet egy,
szintén hivatásos kolléga közreműködése mellett a kovásznai Kőrösi
László Károly Csoma Sándor Diákszínpad tagjaival
készítettünk. A próbák során és szüneteiben volt módom közelebbről megismerni László Károly – ahogyan ott ismeri mindenki: Puki Bácsi – múltbéli munkásságának
szilánkjait, amelyek mindig az elhivatottságról, a gyermek- és felnőtt közönségért érzett, fáradhatatlan tenniakarásról tanúskodtak.
Tiszteletet parancsoló volt az a megértés és türelem is, amellyel
az amatőr fiatalok felkészülését és fejlődését segítette a próbafolyamat során. Megható volt tudni, hogy a napi 2 x 4 órás próbák
mellett – bár maga is betegséggel küzdött – hogyan ápolta egy haldokló kolléganőjét, majd annak sajnálatos halála bekövetkeztével,
hogyan gondoskodott a temetéséről is. Nap mint nap hozta magával szatyorját, amelyben a városi hajléktalanoknak szánt étel volt,
s mindig akadt a zsebében édesség az Erdélyben sajnos gyakorta
látható koldus gyermekek számára is. Mindezt csekélyke nyugdíjából, s a fáradhatatlanul végzett, alkalmi fellépéseinek nem túlságosan nagy gázsijából fedezte.”
A jelölést követően a sepsiszentgyörgyi Cimbora gyermekújság főszerkesztője, Farkas Kinga többek között ezt írta a kuratóriumnak:
„László Károly színművészt Háromszéken Puki bácsiként ismerik gyermekek és felnőttek egyaránt. Köszönhető ez annak is, hogy
már tizenegy éve útjára indította a Mesekaláka gyermekszínházat,
és kitartóan végzi dolgát kicsiny csapatával. A fiatalokból, gyerekekből álló társulat színdarabokat, játékokat, megzenésített verseket mutat be, a gyermekirodalom jelentős alkotóit ismerteti meg
közönségével. Így hivatásos színházi tevékenysége mellett László
Károly színművész a magyar gyermekkultúra fáradhatatlan terjesztője lett, ifjú közönsége körében elért népszerűségét nem csupán
annak a közvetlen, szeretetteljes hangnemnek köszönheti, mellyel
megszólítja hallgatóságát, hanem annak is, hogy vérbeli komédiás ő, a minőség szolgálatába állítva tehetségét. Teszi mindezt önzetlenül, úgy, hogy minden gesztusából a szeretet sugárzik kis és
felnőtt közönsége felé egyaránt, részt vállalva a kultúra terjesztésének közösségformáló erejéből. László Károly emberi tartását is
a kitartás, az önzetlenség és áldozathozás határozza meg, csakhogy
ő nem elégszik meg azzal, hogy közvetlen környezetében tegye a
dolgát, részt vállal a közösségi értékteremtésben is.”
A Káplár Alapítvány kuratóriuma mindezek alapján méltónak
tartotta a 2009. évi Káplár László Jó Ember Díjra a 73 éves, ma is
aktívan tevékenykedő László Károlyt.
* * *

Káplár Lászlóra, az alapítvány és a díj hat éve elhunyt névadójára, az MTI Baranya megyei szerkesztőségének egykori vezetőjére
családtagjai és barátai emlékeztek az április 25-én tartott díjátadó
ünnepségen, Pécsváradon, az István király Hotel lovagtermében.
A díjazottat a hivatása tartotta távol az eseménytől: a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron színházban játszott – hiába volt már megszervezve a 800 kilométeres utazás, szállás, egy darabcsere felrúgta az eredeti koreográfiát, így maga helyett egy levelet küldött,
ebből idézünk:
„Komédiás gyónás címen befejezés előtt áll a színházunk 60. születésnapjára készülő vallomásom pályáról, barátságról, szeretetről,
életről, halálról, hitről, madárfüttyről és a virág illatáról. Talán
nem véletlen, hogy a kézirat még nincs a nyomdában… Hiányzik
egy fejezet a gyónásból… Az, amelyben hírül adja egy komédiás a
világnak, hogy reménység szigete nemcsak a mesében létezik. Itt
van. Önök éltetik. Ameddig léteznek olyan szigetek, ahonnan olyan
emberek, mint a néhai Káplár László hitelesített emberi sorsával
üzen a Teremtett világ megőrzésének, óvásának, védelmének megkerülhetetlen erkölcsi parancsáról, és ahol van ember, aki meghallja és továbbadja az Üzenetet, addig van remény arra, hogy
megmenthető ez a világ. László Károly, Sepsiszentgyörgy, 2009.
április 23.”
A díjat Adorján Viktor, a jelölő vette át jelképesen. Az
alapítvány kuratóriuma úgy
döntött, hogy július elején személyesen adja át az erdélyi színésznek Judit Hagner, Németországban élő szobrászművész
szobrát Sepsiszentgyörgyön.
Több sepsiszentgyörgyi újságíró kolléga felajánlotta, hogy
segítenek egy helyi ünnepség
megszervezésében.
A pécsváradi várban Bandi Bandi András, a kuratórium elnöke
és Adorján Viktor a díjjal
Bálint hegedűjátéka és Bálint
Mária szavalata színesítette a programot, majd a résztvevők a szokásnak megfelelően a Zengőre mentek, ahol a bánáti bazsarózsák
társaságában emlékeztek Káplár Lászlóra.
*

*

*

A Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány kuratóriumának
elnöke Bandi András (Pécs), tagjai: Borsós István (Pécs), Králik
Ivánné (Siklós), L. Csépányi Katalin (Pécs), Tárkányi Béla (Debrecen).
A Jó Ember Díj eddigi kitüntetettjei:
2006 – Káplár László posztumusz
2006 – Dr. Rideg Lászlóné (Pécs, Szociális Háló Egyesület)
2007 – Varga Ilona (Budapest, Magyar Rádió)
2008 – Pécsi Géza (Pécs, Kulcs a muzsikához)
2009 – László Károly (Sepsiszentgyörgy, Tamási Áron színház)
*

*

*

A díjátadó ünnepséget támogatta: Hamar Endre (Pécsvárad, István király Hotel), Fratanoló János (Pécs), Czigler János (Villány,
Szársomlyó Kft.), Leidecker Lajos (Kozármisleny).

	

hetedhéthatár

2009. május-június

Wilhelm Moderer: Gyűrődések

Elisabeth Salzgeber: Veretek

Osztrák fotósok
pécsi kiállítása
Franz Vetter: Sala malma
Ernst Lipp: Meredek part

Dietmar Polanschütz: Anyai öröm
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Dieter Rainer: Négy harang

Johann Höblinger: Halpiac
Több mint harminc alkalommal rendeztem osztrák
fotósoknak kiállítást, elsősorban a Pécsi Ifjúsági Ház
Galériában és a Mecseki Fotóklub falain. A gráci fotósok rendezte 36. Országos Fotókiállítás fekete-fehér
képanyagának 30 képe került a falakra a Pécsi Ifjúsági
Ház Galériában, mindez válogatás a nemzetközi zsűri
által válogatott képanyagból. Egyéni és kollekciódíjakat, kategóriadíjakat nyerhettek a pályázaton részt
vevők. Az összetett kombináltdíj nyertese a Fotóklub
Graz ÖBB volt. A kiállítás osztrák bemutatójára 2008
októberében került sor Deutschlandsbergben, a Koralm galériában.
Örültem annak, hogy egy fekete-fehér fotókiállítás
szervezésében vehetek részt, hiszen az utóbbi időkben
az amatőr és professzionista fotósok körében egyre
népszerűbb a fekete-fehér képek készítése. Talán nem
véletlen mindez. A fényképezést, a fényképezés technikáját, a fények használatát és annak „írását”, a jó
komponálást igazán a ff-fotózásnál lehet megtanulni. A
fényképezés tanulásának ezt a fázisát az igazi nagy fotósok nem hagyhatják ki. Így lehet megtanulni jól komponálni, a kompozíciós elemek optimális elhelyezését,
a tónusok megválasztásával a színeket „helyettesíteni”,
a mondanivaló lényegét kiemelni. Az optikán keresztül látott objektív világ a fotós által válik szubjektívvé.
Ezért van az, hogy a fotós nem azt fényképezi, amit
lát, hanem azt, ami arról az eszébe jut. Így lehetséges
az, hogy minden eddig látott téma újra fényképezhető, csak másképp és jobban. Ezért nem unalmasak az
újra fényképezett tájak, csendéletek, természetfotók
és portrék. Ezért is kedvelem az osztrák fotósokat, hiszen az általuk készített képeken mindig
valami újat is felfedezek, s a technikai
képkidolgozás tökéletessé teszi a vizuális
látványt. Emiatt is ajánlom mindenkinek
nemcsak az itt közölt képeket megnézni,
hanem a fotókiállítás megtekintését is. A
képek május végéig láthatók a pécsi Ifjúsági Házban.
TÁM LÁSZLÓ

Edeltrud Ulbl-Taschner: A „Big brothers office”

Johann Majer: A mi világunk
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Videcz Ferencné

Egy legenda újjáéled

Emlékezés Kardosvaszkay Kardoss Kálmánra, születésének 170. évfordulóján
Kardoss Kálmán (1839–1916) korának jelentős személyisége,
Pécs szabad királyi város és Baranya vármegye főispánja, aranysarkantyús vitéz, a Porosz Koronarend kiskeresztjének, a Szent
István-rend kiskeresztjének kitüntetettje, országgyűlési képviselő, házelnök volt. Sok egyesület választotta meg elnökének. Ezek
közül legjelentősebb a Nemzeti Kaszinó és a ma is létező Mecsek
Egyesület. Az egyesület első szerpentin útja s annak végén a menedékház a második világháború végéig az ő nevét viselte. Érdemei
elismeréséül Pécs város közgyűlése díszpolgárává választotta, és
az utcát, ahol lakott, Kardoss Kálmán utcának nevezte el. Ez volt
az első és egyetlen eset, hogy élő embert ilyen megtiszteltetés ért.
Méltán, hisz a korabeli híradások tanúságtételei szerint korrekt
magatartásával, elhivatott nagylelkűségével valamennyi népréteg
szimpátiáját, tiszteletét elnyerte.
Az utókor sajnos méltatlanul elfelejtette. Pécsett az utcát – mely
nevét viselte –1948-ban Janus Pannonius utcának keresztelték át.
Hidason a német lakosság kényszer-kitelepítését követően gazdátlanná vált régi temetőben álló síremlékét elborította a vadon.
Szülőfaluja, születésének 170. évfordulója alkalmából méltón
kíván megemlékezni róla. Június első szombatján (június 6-án)
immár második alkalommal rendezzük meg Hidason a Kardoss
fesztivált. Tekintettel a jeles dátumra, e nap kiemelt eseményt ígér
a község lakói és az idelátogató vendégek számára.
Délelőtt ünnepi szentmise lesz a Baranya Vadászkürt Együttes közreműködésével. Ezt követi a Kardoss kastély (amely ma
községháza) bejáratánál elhelyezett emléktábla leleplezése, megkoszorúzása a három nagy egyház közreműködésével, az ökönómia jegyében. (A Kardoss család katolikus volt, de a községben
élő német ajkúak evangélikusok, a székelyek pedig reformátusok,
illetve katolikusok.) A koszorúzási ünnepségen Hidas község polgármestere és a Mecsek Egyesület is lerója kegyeletét a falu jeles
szülöttjének emléke előtt.
A szabadtéri rendezvény után
kerül sor a Kardoss emlékszoba
megnyitására a kúria egyik emeleti termében, ahol elhangzik
Hoffer Károly „Ibolya” c. polkája, amit a szerző annak idején
Kardoss Kálmánnak ajánlott,
valamint Videcz Ferenc jelen alkalomra írott „Kápolnaharang”
c. verse.
Délben a Hidasi Tájházért
Egyesület hölgy tagjai – a korábbi hagyományoknak megfelelően
– finom káposztás ételekkel várják a résztvevőket.
Kardosvaszkay Kardoss Kálmán Délután kulturális programokkal folytatódik a nap, sátor alatt, a
tájház udvarán. Fellépnek: a hidasi óvodások, a Benedek Elek Általános Iskola irodalmi színpada, a Hidasi Néptánc Egyesület tánccsoportja, valamint a bonyhádi Szaxofon Kvartett. Lesz társastánc
bemutató, láthatjuk a hidasi Kardoss Színjátszók előadását, mulathatunk ízes székely népmeséken, gyönyörködhetünk a bonyhádi
Zeneiskola Fúvós Zenekarának híres slágereiben.
Este jó hangulatú szabadtéri bál zárja a napot. Bízunk benne,
hogy a falu lakói és az ide látogató érdeklődők számára egyaránt
kellemes, élményekben gazdag, szép emlékű nap lesz június első
szombatja Hidason!

Videcz Ferenc

Ecsetvonások Hidas
címerében

Jó utazó, ölelő karjából vén Mecsekünknek
Hogyha kilépsz, vess pillantást kedvtelve e tájra,
Hol fej-fej mellett, vetekedve szalad patakocska
S országút, eleven testrésze e csöppnyi hazának.
Székely, sváb, magyar él itt egyként összefonódva,
Búval-örömmel, küzdve a létért, fennmaradásért.
Mennyi vidámság s könny emlékeit őrzik e földek,
Hány boldog s tragikus sors nyert itt végnyugalomra!
Századok, ezredek őstitkát bogozó ekevasnak
Van még mit feltárnia porladt krónika-rögből,
Kőlándzsás, nagy elődöktől új honra lelőkig.
Szentegyházad tornyai hirdetik: egy, igaz Isten
Úgy rendelte: e sok vér itt egy testbe vegyüljön,
Messzi Nyugattól Kárpátokból font koszorúig,
Mert hol az ember templomot épít, ott a hazája.
Jó utazó, mosolyogva gyönyörködj, térj be falunkba,
Dombok bölcsőjében ringó otthonainkban
Szép szót lelsz, üde kristálybor csordul poharadba.
Intésként őrizd meg az itt élők szava magvát:
Vér- és vasgyökerű fa dacol csak a bősz zivatarral.
Gyatra pulyákat a sors betakar feledés hamujával.
Életeket kiszakító s összekötő kuszaságban
Emlékkő ez a hely; ne feledd, ha tovább visz utad majd:
Hagyd tisztelgő gondolatokból rajt’ koszorúdat!

Kápolnaharang
Kardosvaszkay Kardoss Kálmán
emlékére
Szelíd fohász szól: kápolnád harangja,
Mint akkor, júniusban, sok-sok éve.
Könnyet morzsolt férfikéz is e hangra:
Béres, úr, polgár, koporsódhoz érve.
És jött, csak jött árja emberfolyamnak;
Vonat százával gyászolókat ontott.
Tisztességed előtt tisztes főt hajtva
Pécs s az ország riadt méhkasként zsongott.
Éltedben fáklyászenével, viváttal
Köszöntöttek; a halott némaságban
Megtörten borult rád hidasi földünk.
Hazátlan kor emléked eltörölte,
Hamvad tovább élt: erdő nőtt fölötte,
S mi megidéztünk, itt maradsz közöttünk.
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Szigetvári-Szattinger Krisztián

Képes spanyol építészettörténet (13.)
A churriguerizmus (kb. 1690–1750)

A csak Spanyolországban honos építészettörténeti fejezetek sorában a mudéjart, az Izabella stílust, a Plateresco-t
követi az ún. churriguereszk, vagy churriguerista stílus. Ritka, bár nem kivételes a művészettörténetben, hogy egy
stílus építészről kapja a nevét. Sokkal
gyakoribb, hogy uralkodók válnak egyegy stílus névadóivá (pl. a már tárgyalt
spanyol Izabella-stílus, a Manuel-stílus
Portugáliában, az Anna királynő-stílus
Angliában stb.). Építészről kapta nevét Angliában a későgótikus palladianizmus (Palladio), a György-korabeli
Adam-stílus (Adam-család), Spanyolországban pedig a herreriánus stílus
(Herrera) és cikkünk tárgya a churriguerizmus (Churriguera-család).

Minden kétséget kizáróan ez volt a
spanyol rokokó, mely óriási hatást fejtett ki a dél-amerikai spanyol gyarmatok
építészetére is, és az ottani bennszülött
építészettel keveredő barokk stílus vis�szahatott az anyaországra.
A churriguereszk stílus építészeti
öröksége
A Churriguera-család Madridból Salamancába költözött a XVII. század végén.
A család építészei, városépítészei és oltárképkészítői önálló arculatot adtak Salamanca számos egyházi és középületének.
Salamancát emiatt a „churriguerizmus
hazájának” is nevezik. Joggal, hiszen
egyetlen spanyol városban sem található ennyi hozzájuk fűződő alkotás, mint
éppen itt. Ezen kívül Madridban található még számottevő emlék, ahol Pedro
de Ribera (kb. 1862–1742) által faragott
kapuzatok őrzik a Churriguerák hatását.
Többek között a mai Conde Kultúrközponton és a Városi Múzeumon csodálhatók meg alkotásai.

San Sebastian: katedrális

A művészettörténészek sok vita után
ismerték el önálló stílusnak a churriguerizmust a XX. század elején.

Churriguera-kapuzat

José Benito de Churriguera (1665–
1725) szobrász és építész volt, aki négy
öccsével (Manuel, Joaquín, Alberto és
Miguel) együtt gazdag díszítésű homlokzataival, oltáraival új korszakot nyitott a spanyol barokkon belül.

Madrid: Montserrat templom

Madrid: Városi Múzeum kapuzat

San Sebastian: churriguereszk részlet

Baszkföld fővárosa, San Sebastian is
büszkélkedhet egy churriguera-stílusú
székesegyházzal, mely feltűnő hasonlóságot mutat a murcai katedrálissal.
Valenciában is találkozhatunk a churriguera stílussal. A város egyik legszebb
kapuzata Dos Aguas márki palotáját
ékesíti.

A már bemutatott Izabella és platereszk stílusok mellett a churriguerizmus
esetében is elmondható, hogy a mudéjarhoz fogható épületszerkezeti újítást
nem hozott, de a homlokzatokat meghatározó díszes kapuzatok, és a templombelsők oltárképei mégis egyedivé
teszik mind a spanyol, mind az egyetemes művészettörténetben. A korábban dehonesztáló „churriguerista” jelző pedig ma már egy elismert stílussá
nemesedett.
(A szerző felvételei)
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Antos Árpád

Hajókirándulás az Al-Dunán
Az egykori Nagy-Magyarország déli határán
folyó Duna és környéke nem tartozik a földrajzi Erdélyhez. A táj szépsége és történelmi
jelentősége indokolja, hogy felkeressük ezt a
vidéket.
A Duna az ókortól mindig fontos vízi út volt.
Összeköti a Keletet és a Nyugatot. A Kárpát
hegylánc déli részét évmilliókkal ezelőtt törte
át. A mai Új-Orsova és Turnu Severin között a
hegységbe mély folyóvölgyet vájt, alján sűrű
sziklazátonyokat hagyott. A Turnu Severin–Báziás közötti kb. 120 kilométeres szakaszon – az
időjárástól függően – a különböző évszakokban
óriási vízszintingadozások fordultak elő: 50
centimétertől 50 méterig!
A vízhozam másodpercenként 2100 és 16 000
köbméter között változott. A hajózás a szűk,
több száz méter magas sziklafalak között életveszélyes volt.
Gróf Széchenyi István 1830-ban a Desdemona nevű evezős fagályán végigutazott a legveszélyesebb rész, a Kazán szoros és a Vaskapu
között. „…átok hazánkra nézve a Duna, mennyi
kárt teszen, minő kevés hajót hord, holott a mi
számunkra látszik alkotva lenni ezen csatorna,
melyen könnyen lehetne segíteni” – írta a gróf
levelében Döbrentei Gábornak.
A látottakat és elképzeléseit ismertette az
uralkodóval. Az Al-Duna szabályozására királyi
biztosnak nevezték ki. Ő bízta meg 1833-ban
Vásárhelyi Pál mérnököt a folyó vízrajzi felmérésével és szabályozási tervének elkészítésével.
A munkák még ebben az évben elkezdődtek. A
legveszélyesebb sziklazátonyokat felrobbantották. A legszűkebb részen kb. 80 méter széles és
3 méter mély hajózható csatornát alakítottak ki.
Ezzel elérték, hogy a vízszintmagasság legalább
fél évre egyenletessé vált, és így a hajózás biztonságossá lett.
Rövid időn belül Széchenyi és Vásárhelyi
belátta, hogy a kor technikai lehetőségeivel a
szorost a szikláktól teljesen nem tudják megtisztítani. Mivel azonban a Keletet a Nyugattal
összekötő út tervéről nem mondtak le, szárazföldi út építésére határozták el magukat. 18341837 között 120 kilométer hosszú utat építettek a Duna bal partján. Sok helyen a sziklákból
robbantották ki. A költségek jelentős részét a
gróf fedezte, ezért róla nevezték el. A „Széchenyi út” lehetővé tette a hajók – a vízfolyással
szemben – a partról, lovakkal történő vontatását. Alacsony vízállásnál pedig a hajók rakományát szekerekre rakva kerülték ki a kritikus
szakaszokat.
A XIX. század második felére a hajózási igények – és a hajók mérete, merülési mélysége
– annyira megnövekedett, hogy a forgalom lassú
lett és továbbra is veszélyes maradt. Az európai államok 1871. évi londoni kongresszusán
megállapodtak abban, hogy a Duna szabályozását folytatni kell. Felhatalmazták az ezt vállaló országokat, hogy az áthaladóktól illetéket
szedjenek. 1878-ban a berlini kongresszus az
Osztrák-Magyar monarchiának adta a folyósza-

kasz átépítésének feladatát. Ausztria pedig ezt
továbbadta hazánknak. A Vásárhelyi Pál által
készített folyófelmérés felhasználásával megkezdődött a munka. Befejezését a millenniumra
tervezték. A legveszélyesebb részen, 11 kilométer hosszan, 60–80 méterre szélesítették ki
a partok közötti távolságot. Kisvíznél legalább
2-3 méter mély hajózó utat alakítottak ki. Felrobbantották a kb. 150 méter hosszú „Grében”
sziklaszirtet, mely a legélesebb és legveszélyesebb kanyart okozta. Ezzel a hajózhatóság évi
közel 300 napra növekedett.
1896. szeptember 27-én I. Ferenc József császár és király a róla elnevezett luxusgőzösön (a
szerb és a román király társaságában) áthajózott
a Vaskapu szoroson. A két part és a hajó az osztrák, a szerb és a román nemzeti lobogókkal volt
feldíszítve. Hazánk zászlaja hiányzott. Annak
ellenére, hogy a vízi utat magyar mérnökök
tervei alapján, magyar emberek építették. Ez
az eset sokáig élénk tiltakozást váltott ki az országgyűlésben és az akkori sajtóban.
A teljes al-dunai szakaszon 1898 őszén fejeződtek be a munkák. Magyarország 1899.
szeptembertől szedhetett illetéket az áthaladó
hajóktól.
A XX. század második felében a modern nagy
hajók és a forgalom növekedése igényelte a hajózási lehetőségek további javítását. Az egykori
Jugoszlávia és Románia közös határfolyóján
1964–1971 között Orsova és Turnu Severin között – félúton – felépítette a 2000 MW villamos
áramot termelő „Vaskapu” vízierőművet. A két
folyópart között 441 méter hosszú, a koronáján
60 méter széles vasbeton gátat építettek. Ez 33
méterrel megemelte – visszaduzzasztotta – a
folyó átlagos vízszintjét. A szerb oldalon határátkelő helyet alakítottak ki a hajóforgalmat
biztosító zsiliprendszer mellett. Az avatását
Tito és Ceausescu jelenlétében 1972. május
16-án tartották.
Orsovánál kb. 170 négyzetkilométer területű
tó keletkezett. A régi kisváros, 5 falu, és a Margitsziget nagyságú Ada-Kaleh sziget víz alá került. (Utóbbiról Jókai „Az Aranyember” című
regényében – Senki szigete – olvashatunk). A
tó fedi azt a helyet is, ahol egy füzesben 1849
júliusában Szemere Bertalan belügyminiszter
a magyar koronázási ékszereket elásta. 1853.
szeptember 8-án találták meg szent ereklyéinket és emeltek ott kápolnát. Ez is a víz martaléka lett.
A Cserna folyócska öblénél a dombokon felépült Új Orsova. A közel 13 ezer lakosú város fontos közúti, vasúti és hajózási központ
lett. Korszerű kikötőjében kishajóra szálltunk.
A folyással szemben hajózva a lankás partok,
dombok, majd magas hegyek közé kerültek.
A folyó összeszűkült. Az egyik sziklafalon, a
szerb oldalon, pár méterre a vízszint felett latin
nyelvű kőtáblára lettünk figyelmesek. Kr. után
103–105 között Traianus római császár parancsára a sziklába keskeny utat véstek. Ezen kívül
a mai Turnu Severin közelében több mint 1000

méter hosszú, közel 15 méter széles, kőoszlopokon álló hidat is vertek a folyópartok között.
Az úton és a hídon át hódították meg a császári
légiók Dáciát.
Tovább haladva egy hatalmas emberi arcot
pillantottunk meg az egyik sziklaoromzaton.
Decebal dák király ő, aki Kr. u. 80 és 106 között
egyesítette a törzseket a rómaiak ellen. Azonban a légiók 107-ben legyőzték a dák sereget,
de a dákokat nem semmisítették meg. (Ebből
keletkeztették a XVIII. század végén az ún.
dákó-román folyamatosság elméletét, mely szerint a román nép a dák és a római nemzetségek
összeolvadásából alakult ki, és ősidők óta él
Erdélyben…) A Mraconia folyócska dunai torkolatánál 1994-ben az egykori vasgárdista Josif
Constantin Dragan, több millió dollárt fordított
a munkákra. A sziklába vésette a 40 méter magas, 25 méter széles kemény vonású férfiarcot.
Az orra 7 méteres…

A dombormű alatt haladó „Széchenyi út” szép
hídon vezet át a mellékág felett.
A part két oldalán száz métert is meghaladó
meredek sziklafalak kísérik a folyót. A Kis-Kazán szorosba értünk. A partok összeszűkülnek,
alig 170 méterre. A víz örvénylik, szinte forr
hajónk körül. Mélysége eléri a 80 métert! (A
meder alja a Fekete-tenger szintje alatt van!)
Mintha ördögök hatalmas üstökben főznének a
víz mélyén. Ennek alapján alakult ki a Kazánszoros elnevezés. A folyam sebesen, nagy erővel
rohanva jön velünk szembe. Kishajónk nehezen
birkózik az erős sodrással. Félelmetes a helyzet… A legszűkebb részen, a román parton, egy
sziklaszirten ortodox kolostor „őrzi” az átjárót.
A szoroson túl ismét „szétnyílik” a folyam. Az
már a Nagy-Kazán szoros. Itt fordultunk vissza,
hogy a hajón elfogyasztott finom sülthal piknik
után Új Orsovánál partra lépjünk.
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Kardhordó Kálmán

Bélyegvilág
Több jeles évforduló kapcsán ad ki bélyeget a Magyar Posta ebben az évben is.
Hogy csak az első félévet említsem: februárban a Ferences rend 800 éves fennállására (Micsoda 800 év! Telítve sanyarú
időkkel, de a nyomorúságok mélyén is
az Istenbe vetett hittel erősíteni a lelket
a kilábalásra. – Elég, ha a ferences barátok török hódoltság alatti területeinken
folytatott munkálkodására gondolunk.);
áprilisban Benedek Elekre emlékezve
születése 150. évfordulóján. (A csupaszív
„Elek apó” 1935-ben avatott kisbaconi
síremlékére az alábbi szöveget vésték:
„Jézus tanítványa voltam:
Gyermekekhez lehajoltam.
A szívemhez fölemeltem:
Szeretetre így neveltem.”
Az őt egy nappal túlélő felesége síremlékére, Fischer Máriáéra a bibliai Ruth
könyvéből idéztek:
„Ahova te mégy, oda megyek
és valahol lakol, ott lakom:
a te néped az én népem
és a te Istened én Istenem.
Ahol meghalsz, ott halok meg
és ott temettetem el.”
2009. Haydn emlékév lévén, áprilisban
adott ki – most másodszor – bélyeget a
Magyar Posta Zrt. (Az előzőt 1959-ben,
a 3 címletet Légrády S. tervezte.)
Májusig még repüléstörténeti, vasúttörténeti és egyéb alkalmi, valamint ált.
forgalmi bélyegek is megjelentek. Most
mégsem ezekről, hanem az április 2-án
forgalomba hozott blokk ürügyén Kazinczy Ferencről essék szó. No nem őt
méltatva, értékelve, hisz fél évszázados
tevékenysége szinte fölbecsülhetetlen!
1759–1831. A „nemzetietlen”-nek is jelölt időszaktól a reformkorig nincs a magyar szellemi életnek tagja, eseménye,
mely kapcsolatban ne lenne vele.
Az 1920-tól Romániához tartozó Érsemjén szülötte, azé a vidéké, mely Kölcseyt (Sződemeter), Adyt (Érmindszent)
is adta, hogy csupán kettejüket említsük.
Szülőhelyén 1859-ben – az abszolutizmus nemzetet nyomorító időszakában
– születése 100. évfordulója alkalmából
emléket állítottak, majd 1907. szeptember 22-én bronz mellszobor avatására is

sor került. A szobortalapzat előoldalának
szövege:
KAZINCZY FERENCZ
születése helyén
százados emlékül
a hazafias kegyelet
MDCCCLIX
A Kazinczy-család tagjai a szoborleleplezés után

A hátoldalon:
KAZINCZY F.
E mellszobrot
adományozta
FRÁTER LORÁND
érsemjéni születésű
honv. huszár százados.
Elhelyeztette,
terét rendezte és kerítéssel ellátta a
MAGYAR TUDOMÁNYOS
AKADÉMIA.
Fenntartja
a KAZINCZY család.

Kazinczy érsemjéni szobrának leleplezése

1907. szept. 22-én
Fráter Loránd (1872–1930) korának
neves dalköltője, zeneszerzője és énekese. (Napjainkban már kevesen ismerik és
dalolják nótáit, mint például: Tele van a
város akácfavirággal; Száz szál gyertya;
Őszi rózsa stb.)
Magát a bronz mellszobrot Horvai János szobrászművész készítette, aki Pécsett, a Felső Malom utcában született
1874-ben. (Szülőházát az 1960-as években lebontották.) Pécsi szobra Zsolnay
Vilmos alakja, a remélhetőleg visszakerülő Kossuth-szobor, a Köztemetőben
Pilch Andor rangos építész síremléke.
Az érsemjéni szoboravatás ünnepi
beszédét Négyesy László irodalomtörténész, a Kisfaludy Társaság, az MTA
tagja tartotta. Jelen voltak a kormány,
a tudományos, irodalmi egyesületek, a
vármegyék képviselői. Az ünnepségen
közreműködött Paulai Erzsi, a Nemzeti
Színház fiatal művésznője, majd Fráter
Loránd Tarnay Ákossal hangversenyt
adott – számolt be a korabeli sajtó.
Kazinczy Ferencről a Magyar Posta
1990-ben „A magyar nyelv megújítója”
elnevezéssel adott ki bélyeget, Kass János grafikusművész tervezésében. Igen,

Fráter Loránd és Horvai János szobrászművész

Kazinczy és a magyar nyelv ügye elválaszthatatlan egymástól. Miként írta:
„…mi ezt a nyelvet szeretni tartoznánk,
ha ily szép és a maga nemében egyetlen
nem volna is, mert a miénk.”
„Oké!” „Fókuszáljunk!”

Kazinczy Ferenc szobra: Érsemjén,
1987. április eleje (A szobrot körülvevő örökzöldek 80 esztendő alatt megnőttek;
szülőházát elbontották…)
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Terhelést figyelő számítógépes rendszer Pécsi Lenau Ház

Besenyei Péter új
repülőgépe

Hímes csodák

Március 30-án a Kempinski szállodában mutatták be a
Besenyei Péter többszörös műrepülő-világbajnok részére
készülő új repülőgépet. A Corvus Racer 540 típusú, műrepülésre alkalmas, extrém terheléseket is elviselő repülőt a
Corvus Aircraft Kft. készítette. A világon csupán három cég
foglalkozik műrepülésre alkalmas repülők gyártásával. Besenyei Péter az új repülőt az idei Red Bull Air Race Világkupa
sorozat augusztusi hazai futamán fogja először vezetni. Ez a
versenysorozat a levegő „Forma-1”-e és ezen repülőgépek piacára szeretne bekerülni a
Corvus. Ez az új repülőgép a legmodernebb számítógépes technológiát
használva készült, ahogyan az anyagok fajtája
és gyártási technológiája
is a kor legújabb vívmányain alapszik. Ezáltal a
repülő súlya minimalizálható volt. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több
tanszéke és több cég is közreműködött a fejlesztésben. Több
egyedi megoldás is került a repülőbe, amelyet kifejezetten a
versenyek során használhatnak. Szenzorok figyelik például
a pilóta által végrehajtott műveleteket és a törzs szilárdságát,
aminek köszönhetően a műszakiak hamarabb tudnak következtetni a repülő sérüléseire, mint a pilóta. A repülőgép több
különböző pontjának terhelését figyelő számítógépes rendszert az SGF Kft. készítette. Ez a cég az űrkutatás területén
több mint tíz éve végez fejlesztéseket, amely révén nemzetközi elismertségre tett szert. Korábban az SGF Kft.-t kérték
fel az Európai Űrügynökség (ESA) Rosetta űrszonda leszállóegysége „agyának”, azaz a központi vezérlő számítógépének
kifejlesztésére. Az űrszonda 2004-ben indult és 2014-ben éri
el célját, a vizsgálandó üstököst. Ez lesz az első olyan eset,
amikor egy szonda sima leszállást hajt végre egy üstökös
magján. A Marson túli távolságában ez a számítógép vezérli
majd a leszállást, az alig három km méretű üstökös magjára.
Az SGF Kft. az ESA több űrszondájához készített szimulátort és a Nemzetközi Űrállomásra kerülő plazma hullámmérő
kísérlet számítógépes vezérlő rendszerének a fejlesztésében
is részt vesz.

A Míves Tojás Gyűjtemény Múzeumi Intézmény hímes csodáiból nyílt kiállítás április elején a pécsi Lenau Házban. A kiállítás megtekintésére kedvcsinálóként dr. Nienhaus Rózsa
múzeumalapító tulajdonos megnyitó beszédéből idézünk:
„Az idei év Baranyában a vallások éve, a pécsi püspökség
alapításának ezredik évfordulója. Kiállításunkat szerény tisztelgésnek szánjuk az egyházi millenniumra. Bemutatott tárgyaink többségükben szakrális – részben ősi eredetű, részben
a keresztény húsvétot idéző – mintaelemekkel és színekkel
díszítettek.
Míves Tojás Gyűjteményem egy része német nyelvterületről származik. Mivel kiállításunknak a Lenau Ház ad otthont,
így kézenfekvő, hogy ezek is teret kapjanak a hazai, illetve a
Kárpát-medence tájegységeit reprezentáló alkotások mellett.
Az itt látható német honból származó húsvéti tojások első alkalommal kerülnek bemutatásra. Jellemzőjük az ünnepet köszöntő szöveges díszítés, népi motívumok, figurális elemek
együttes alkalmazása, melyek harmonikus kompozíciói adják
a gazdagon díszítettség látványát. A tojásra kerülő szövegeket
az egyes alkotók külön füzetben (Spruchbuch) gyűjtötték ös�sze és tojásíráskor abból választottak. A szöveges díszítmény
a régies kézi írásmód miatt kissé nehezen olvasható.
Köszönettel tartozom a Lenau ház vezetőjének és munkatársainak a kiállítás vendégszerető befogadásáért és a berendezéshez nyújtott segítségéért. Külön köszönettel tartozom
munkatársaimnak a kiállítási anyag kiválasztásáért, előkészítéséért, a kiállítás esztétikus, gondos berendezéséért. Fogadják olyan
szeretettel a látnivalókat,
mint amilyen szeretettel
munkatársaimmal azt az
önök számára előkészítettük. Kívánok kellemes időtöltést, és gondokat feledtető ismerkedést a díszített
tojások – a törékeny varázslatok világával. Bízom abban,
hogy a múzeum e kis reprezentatív anyaga sokaknak kedvet
ad egy kiránduláshoz a közeli Zengővárkonyba, a múzeum
megtekintésére.”
A Lenau Ház címe: Pécs, Munkácsy M. u. 8. A kiállítás szeptember 11-ig látogatható. Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8–16,
pénteken 8–14 óráig. A kiállítást támogatja: Auswärtiges Amt
és a Míves Kézmíves NKft., Zengővárkony.

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.
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Molnár Szilvia

Lovagi szerelem
Két főt érzés fűz melyben
a költő színez pirosra meg
az utókor, a tanulság számára.
Fegyvert használj ekképpen:
Hősi terápia: lant.
Sok nyomor-szülte csatákban
Melyeket űztek szív-tereken.
Ó csudát ne gondolj…
Fegyvere mellkasoknak csupán,
S kit eltalál eme fegyver
Jobb pszichének érzi magát…
Volt húros rég szépcsengésű,
Bősz dalt adnál-é neki?
Jót gondol róla vitézünk,
Ám szerelmét feledi…
S, ha telik pengés erejével
Csellel kitalál neveket!
Jó is igaz szeretés-béke!
Kardodat eldobhatod ha jő már,
S fárasztó emlékezéstől óvd magad!

Fiatalok oldala
Patak Sándor

Más szivárvány
Valónk mögé nem láthatunk
mert túl sokat takargatunk
így jó most hát – félig vakon
erőt nyerve új utakon
Más szivárvány színét mázolva
gyengeséget nem mutatva
büszke szárnyakon vágtatva
csókot vinni a kelő Napba
Más szivárvány színét mázolva
megbántottságot elhagyva
nyomot vésni új utakra
a gyávaságnak tükröt tartva…
Szívemben újrakélt álom
elhozza őt szabad szárnyon
Szívemben kélt valós álom
Arany haja boldogságom

Ágoston Piroska

nirvána?
megáll a hab a lefolyóban
kaptam gyógyszert szeretethiányra
vízben oldódó eufória
mondják lassan szívódik fel
hatásmechanizmusa: elviselhető – rosszabb – jobb
vannak erdők meg virágok
ahol halkan dúdolnak a tündérek
lények félistennők
ők sem fésülködnek – ajándékok
magabiztos barna íróasztal az irodában
egy cetlivel továbbirányít
nem ingunk meg ettől
jókedvűen telefonálunk
és a másik kéz a levegőbe rajzolja
a jövőt és néhány lehetőséget
rossz a mérték amivel mérnek
félgömbégnek füstnek és csatornának
a csatornán a giccses micsodának
külön külön örülni tudok
a kondenzcsíknak az égen
a repülőmotornak ha alacsonyan száll
akik vezetik ezeket a madarakat
dongó szarvasbogarakat biztosan angyalok
mintha egy rajzszög rögzítene
a glóbus adott szélességi és hosszúsági fokához
máshol éppúgy kórházba viszik a betegeket
alkalmatlan időpontban telefonálnak
és elmehet az áram viharkor
várok és választhatok mintha minden lehetne még
engedelmeskedem
buborékot fújok a testemre visszapattanó szappanhártyából
és végül is a semmi van

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

A szegény nagy
gyermek panaszai…
Milyen jó lenne megint kisgyermeknek lenni, reggelire tejbepapit
enni, minden délután a játszótérre menni, és csak nevetni, nevetni. Jó
lenne újra oviba járni, hintázni, fára mászni. Jó lenne minden ebéd
után aludni, és alvás után szaladgálni. Jó lenne a lányok haját néha
meghúzni, és de jó lenne megint fogócskázni, bújócskázni vagy orvososdit játszani. Olyan jó lenne megint a húsvéti nyúlban hinni, a
télapónak levelet írni, sok-sok meleg kakaót inni. Szeretnék az utcán
hangosan nevetni, úgy szeretnék újra olyan boldog lenni.
Viszont nem szeretnék megint házi feladatot írni, az egész osztály
előtt matekból felelni, nem lenne jó a nagyoktól félni, és nem szeretnék mostani magamnak a derekáig érni. Nem lenne jó olyan kicsinek
lenni, mert a spenótot mindig meg kellett enni. Nem lenne jó mindenkinek mindig szót fogadni.
Régen mindig felnőtt akartam lenni, mert azt gondoltam, egy csomó
dolgot szabad majd. Például a felnőtteknek szabad sokáig fenn maradni, nem kell az ostoba iskolába járni, csak elmennek dolgozni és kész.
A felnőtteknek szabad sört meg mindenféle hasonlót inni. Akkor vesznek maguknak csokit, amikor akarnak, nem kell mindig jónak lenni a
felnőtteknek, mert őket senki sem szidja meg. Nekik mindent szabad.
Ezt gondoltam, amikor kicsi voltam. De most, hogy lassan menthetetlenül felnőtt leszek, vagyok, sokszor újra gyerek szeretnék lenni.
Nem kellene mindent tudnom, hiszen csak egy kisgyerek lennék, ők
még nem tudnak mindent. Nem kéne dolgozni mennem, azért hogy
legyen pénzem, amiből kifizetem az ennivalómat, a lakásomat és bármit, ami az enyém. Egy csomó helyre ingyen bemehetnék, vagy apukám venne nekem olcsó gyerekjegyet. Nem kellene magázódnom,
csak minden idősebb embernek csókolommal köszönnék, és utána
olyanokat kérdeznék hogy: „néni, te mér vagy olyan ráncos, hmm?”
és anyukám azt mondaná: „nem szabad!”.
Úgy szeretnék újra kisgyermek lenni, de az időben sajnos, nem lehet visszafelé menni…
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készítette: csépányi piroska

A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és a megfejtést beküldők közül a szerencsés nyereménye a Győzelem –
A történelem 100 legnagyobb hadvezére című kötet. Beküldendő H. Allen Smith gondolata július 10-ig, a szerkesztőség
címére (7614 Pécs, Pf. 59.) postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A januári számunk rejtvényének megfejtése: „Igazságot hirdetni, vagy hasznos dolgokat javasolni az embereknek,
biztos módja annak, hogy üldözzenek minket.” (Voltaire gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül Benkő Antal (7700 Mohács, Vörösmarty u.)
olvasónk nyerte meg az Elsősegély című könyvet.
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készítette: csépányi piroska
A keresztrejtvényt helyesen megfejtők és beküldők között lapunk 12 számra vonatkozó előfizetését sorsoljuk ki.
Beküldendő Gotthold Ephraim Lessing gondolata július 10-ig, a szerkesztőség címére (7614 Pécs, Pf. 59.)
postai levelezőlapon vagy levélben, illetve az e-mail-címre (hethatar@hetedhethatar.hu).
A januári számunk rejtvényének megfejtése:
„Tudjátok mi a kötelesség? Az, amit másoktól elvárunk.” (Alexandre Dumas Fils gondolata)
A helyes megfejtést beküldők közül lapunk előfizetését
Tokodi Jánosné (6000 Kecskemét, Nyíri u.) olvasónk nyerte.

varázskép – 244.
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 július 10-ig borítékba téve szerkesztőségünk címére (7614 Pécs, Pf. 59.) elküldeni, megnyerhet 50 szelet csokoládét.
Házak és paletta
Vajon hova lett a
Szépséges nyár
Az őszidő már vár

A mókus fintorog
Ősz már itt tántorog
Arcodra kiül egy boldog fintor
Mikor megvan az ősz piktor

A januári számunk varázsképén a hercegnőt megtalálók közül
HÁMORI GÁBOR (1103 Budapest, Gergely u.)
olvasónk nyerte az 50 szelet csokoládét.
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Szalai Kornélia

Szakképzés regionális szinten
A Magyar Iparszövetség Oktatási Központja ma már laza
szövetségben, holdingban folytatja tevékenységét. Kihelyezett
tagozatai regionálissá alakultak, önálló nonprofit kft-ként folytatják tevékenységüket.
– A Dél-Dunántúlon az intézményeket tavaly szeptembertől
működtető intézmény régióközpontja Pécs lett, ugyanis itt az eltelt évek alatt számos épületet a MIOK újított fel, s rendezett be
– mondja Borsós István régióvezető. – Ezen kívül kettő kirendeltség is működik, Pécs mellett Kaposváron és Szombathelyen.
Az átalakítás elsődleges célja, az iskolák önállóságának megteremtése volt. A Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző
Iskolában mintegy 400 – a régióból érkező – 14–23 év közötti
fiatal iskolarendszerű képzése folyik jelenleg.
Kitért arra is, az eddigi tevékenységükhöz sok segítséget kaptak a pécsi és a Baranya megyei önkormányzattól egyaránt. Ennek köszönhetően az iskola falai között olyan, az életben jelentős hátránnyal induló, vagy valamilyen szempontból problémás
fiatalok is szerezhetnek piacképes szakmát, tehetik le később
akár az érettségit, akiknek a hagyományos keretek között erre
nincs lehetőségük.
– A felnőttképzés rendszere is átalakításra került – folytatja
tovább Borsós István. – Ezen a területen jó kapcsolatokat alakítottunk ki a megyei munkaügyi központokkal, önkormányzatokkal és nonprofit szervezetekkel, többek között a Szigetvári
Kultúr- és ZöldZóna Egyesülettel, amellyel egy közös TRANZIT projektet bonyolítunk le. Részt veszünk a Lépj egyet előre!,
a hátrányos helyzetűek munka világába történő visszavezetését

célzó programban is. E mellett jó kapcsolatot alakítottunk ki a
Pécsi Ipartestülettel, valamint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamarával, ez utóbbinál szorosan együttműködünk a szakképzési bizottsággal. Alapító tagjai vagyunk a Pannon Térségi
Integrációs Szakképzési Központnak, valamint rendszeresen
részt veszünk az Hanns Seidel Alapítvány duális szakképzésre
épülő programjain.
A MIOK felnőttképzés pécsi vezetője, Sárkány Réka egyebek
mellett arról beszélt, hogy az iskolarendszeren kívüli oktatási
program lehetővé teszi, hogy a benne résztvevők a szakma elsajátítása mellett könnyebben és gyorsabban juthassanak munkához.
– Az elmúlt két évben uniós forrásból a Lépj egyet előre! programban közel ötszázan vettek részt az általunk lebonyolított
húsz tanfolyamon – emeli ki Sárkány Réka. – A takarító OKJ-s
képzésben résztvevők közel nyolcvan százaléka talált munkát
magának, s jelenleg is dolgozik. A TÁMOP keretében indított
tizenöt, munkanélküliek részére szervezett tanfolyam – fakitermelő, fogyóelektródás hegesztő, szakács, valamint az első alkalommal megszervezett fehérnemű-készítő – is nagy érdeklődés
mellett zajlottak le.
Szólt arról is, hogy a cégek, vállalatok megkeresésére is szerveznek tanfolyamokat, többek között a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. felkérésre könnyű- és nehézgépkezelőknek, valamint
az új technológiák bevezetésekor a forgácsolók és hegesztők továbbképzését, a már meglévő ismereteik felújítására, bővítésére,
a szükséges minősítés megszerzését megcélzó tanfolyamokat.
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Szarvas István

Psota: Este levettem a púpomat,
és elmentünk mulatni
Beszélgetés a Nemzet Színészével

1952-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, és még abban az évben leszerződött a Madách Színházhoz.
1980-ban a Népszínház, majd 1983-ban a
Nemzeti Színház tagja lett, de 1990-ben
visszatért a Madáchba. Komikaként és drámai szerepekben is nagyot alakít, számos
filmben szerepelt. Többek között a Frédi és
Béni című rajzfilmsorozat Vilmájának kölcsönözte jellegzetes, mély hangját.
A budapesti Palace Páholyban került sor
„Csak a halálom előtt olvasható el, de siess!”
című legújabb Psota Irén által írt könyv
sajtóbemutatójára. A könyv a művésznő
sorrendben második férjéről Molnár József
belsőépítésszel eltöltött másfél esztendőről szól.
A dedikálások után nehezen, de nagyon
kedvesen a Hetedhéthatár rendelkezésére állt.
Művésznő, pár évvel ezelőtt Haumann Péter művész úrral beszélgettem, és azt kérdeztem, hogy kit tart a legnagyobb átváltozási
művésznek, és azt mondta: a Psota Irént!
Imádom a Pétert! Minden előadáson, amin
együtt játszottunk, egy párban, hál istennek
jó párszor előfordult. Én ott álltam a színfalak mögött, mikor csak ő volt a színpadon,
és halálra röhögtem magam rajta. Nagyon
szerettem vele játszani.
Bizonyára emlékszik rá, hogy 1966-ban
volt egy filmje, Gertler Viktor rendezte, És
akkor a pasas volt a címe. Ebben nagyon sok
átváltozása volt. Emlékszik hány?
Azt nem tudom, hogy hány volt, de mindig
irigyeltem az akkori partneremet, Sinkovits
Imrét, aki a filmben egy rendezőt játszott, és
olyan édes volt, annyira szerettem. Imre a
film végén egy öregembert játszott, én meg
egy koldusasszony voltam. Benéztem az ablakon karácsonykor, azt mondtam neki: „Te
mindig szebb vagy, mint én”. Imádtuk egymást. Én azt hiszem, hogy nagyon jól voltam
a partnereimmel. Hála istennek.
A sok fergeteges alakítás közül is kiemelkedik Makk Károly 1958-ban készített filmje,
a „Ház a sziklák alatt”. A púpos Tera szerepe nem volt könnyű, hogy lehetett átélni?
Hát édesem, este levettem a púpomat, és
elmentünk mulatni Badacsonyba. Itt fedeztek fel: a következő filmben bárénekesnőt
játszottam, ennek a címe volt a „Felfelé a
lejtőn”.
Ebben volt a Művésznő a Sebes Maca énekesnő, és itt énekelte a kor nagy slágerét, A
barna bőrű hableányt.
Visszatérve az átváltozásokra. Én láttam
a Törőcsik Marika egy olyan átváltozását,
amit egy orosz A betűs rendező darabjában csinált Szolnokon, ezt soha nem fe-

lejtem el. Mari egy 60 éves
színésznőt játszott. Lement a
függöny, és amikor újra felment 16 éves kislány lett. Őt
tartom a legfantasztikusabb
átváltozónak.
Ön kétszer is kapott Kossuth-díjat, 1966-ban és 2007ben. Ilyen színésznő nem sok
van. Tetszik emlékezni az átadási ünnepségekre?
Természetesen. 1966-ban a
Jermáért kaptam, ebben Agárdy Gábor volt a partnerem.
Nagyon sok támadás ért a
kollégák részéről, hogy ilyen fiatalon kaptam meg. Ugyanígy járt Sinkovits Imre is.
Gyűlöltek minket.
Művésznő, bizonyára ismert Ön előtt,
hogy Huszti Péter rendezte a Karinthy Színpadon a Szomorú vasárnapot.
Persze halottam róla. Imádom a Pétert!
Én is nagy tisztelője vagyok. Mikor beszélgettem vele a darabról, elküldött a Müller
Péterhez.
A közeljövőben lesz két előadása a Szomorú vasárnapnak, jöjjön el, ha érdekli.
Kíváncsi lennék a művésznő véleményére. Müller Péternek is mondtam: keveslem,
hogy három szereplővel játsszák. Rontja az
illúziómat, hogy a pincér úgy váltja a szerepeket, hogy ki se megy átöltözni.
Ez így helyes!
Ezt mondta a Müller is, hogy csak ez lehet a megoldás.
Hát Édesem! A Müller az egy tüneményes
pali, most lesz vele dedikálásom a Madách
színház Tolnay termében. Visszatérve a darabra: ez egy háromszemélyes mű, van a
zongorista, a Seres, a felesége és a pincér.
Mi baj van, hogy nem megy ki átöltözni. Ez
nem illúzióromboló. A pincér játssza több
ember szerepét. Én imádom ezt, a világon a
legnagyobb dolog, hogyha egy színész meztelenre vetkőzik, már nem a szónak a szoros,
hanem nemes értelmében. Ez a legnagyobb
dolog: azt nézni.
Ezt mondta a Müller is. Biztos bennem
van a hiba.
Egyetértek, magában van.
Hogyan jutott eszébe ez a zseniális könyvcím:
„Csak a halálom előtt olvasható el, de siess!”?
Tudja, a végrendeletünkre azt írjuk, hogy
csak halál után bontandó fel, ugye? Gondoltam, mi ennek az ellenkezője, csak halálom
előtt olvasható el, de ez egy csacsiság. Ennek van egy felcsengje és egy tudományos
megfogalmazása is, csak halálom után bontandó fel. Ez az eredeti. Ezt én kivicceltem,
ezt nagyon sokat csinálom. Képzelje, van,

Psota Irén és Szarvas István

aki azt mondja, ugye nem akar meghalni a
művésznő?
Na de, aki szellemileg ilyen friss és ilyen
fiatalos, mint Ön!
Nem úgy értem, de komolyra veszik.
Körülbelül öt éve szerepeltem egy filmben,
ahol a művésznő is játszott, nem tudom a
címét, a filmgyárban volt a forgatás. Nagy
élmény volt. Hadd mondjak egy őszinte vallomást: sokkal jobban néz ki, mint akkor és
fiatalosabb. Ismerte a rendezőt, mert állandóan Önnel foglalkozott!
Nem ismertem, halálra idegesítettem őt, és
ezért mindig hazaküldött korábban. Most is
nevetnem kell, ha eszembe jut. Olasz film
volt és képzelje, a jelmeztervező belém szeretett és megkérte a kezemet.
Ebből a nagyon sok filmből tud kiemelni
egy-kettőt, amely nagyon közel áll Önhöz,
vagy mindegyik egyformán kedves?
Nem helyes így megfogalmazni a kérdést!
Mindegyikben volt öröm, mindegyiket én
szültem, az én gyerekem volt. Magyarul: simogattam, babajgattam, egyiknek rossz volt
a kis keze. Egyszóval én szültem.
Magát a szerepet?
Igen, a szerepet, az én gyerekem volt.
Szóval egy rendező megadja, és akkor Ön
csiszolja?
Nem csiszolom, rögtön tudom. Elolvasom
és tudom. Kiss Manyi volt ilyen fantasztikus, bejött egy olvasópróbára, fogalma sem
volt, hogy miről szól és már úgy olvasta a
figurát, mintha rég ismerte volna.
Beszéljünk a 2007-es Kossuth-díjról! Én
is ott voltam a parlamentben, mindenki örült
neki és óriási taps volt!
Igen, így volt. Felhívott a Kovács András,
aki benne volt az odaítélő kuratóriumban.
Azt mondta, 30 éve ül ott a helyén. Soha ekkora tapsot nem kapott senki, mint én.
Végül beszéljünk a kutyusról, hány éves?
Azt hittem a Raksányi Gellért mondja,
mert őt is nagyon szeretem. A kutyusomat
imádom, 13 éves.
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Lenkey István – Olvasólámpa

Régen volt. … Hogy is volt?

Az újmohácsi Völgyesi Jenő Általános Iskola jubileumi évkönyvéről
1956 februárjában a dunai jeges árvíz elpusztította a Duna bal
partján fekvő Mohács-sziget emberlakta világát – letarolva a házakat, a gazdasági épületeket s az iskolákat is. Az árvíz levonulása
után az emberek megkezdték a helyreállítás nehéz munkáját. Az
addigi szétszórt tanyák helyén megindult egy önálló, jól szervezett
lakóközösség építése. Ennek részeként már 1958 nyarára készen
állt az új iskolaépület – elsősorban Völgyesi Jenő igazgató lelkes,
áldozatos munkája nyomán. Sajnos, a tanévet szomorú gyásszal
kellett kezdeni, mert az önmagát nem kímélő pedagógus augusztus
utolsó napjainak egyikén elhunyt, nem érhette meg az ünnepélyes
tanévnyitót, pedig erre még betegágyán is nagyon készült.
Utódai azonban az ő elképzeléseihez, szellemiségéhez méltóan
vezették-vezetik ezt a jó hírű, eredményesen működő intézményt.
Sikereik tanúskodnak erről, s az 50. évfordulóra megjelentetett jubileumi évkönyvük.
Az iskola névadójáról – az alapító Völgyesi Jenőről – emlékeznek meg elsősorban, méltatva munkásságát. Aztán a munka egyegy szakaszáról kronológiai sorrendben emlékeznek meg a volt
igazgatók (Völgyesi Jenőné Zátony Mária, Hargitai Ottó, Böhm
László) és a jelenlegi (Käszné Lebő Zsuzsanna).
Bepillantást nyerhetünk az iskola sokrétű, gazdag tevékenységrendszerébe: az alsó és a felső tagozat tanulmányi munkájába, a
nemzetiségi (horvát, német) nyelvoktatásba, a tanórán kívüli foglalkozások – néptánc-, drámajáték-csoport, rajz-, kézműves, informatikai, háztartástani szakkör – színes világába, a sportélet edzéseibe, versenyeibe. A szerzők bemutatják a könyvtárukat, ismertetik

környezetvédelmi vetélkedőiket, tanulmányi versenyeiket, író-olvasó találkozóikat,
rajzpályázataikat, írnak a gyermekvédelmi
munkáról, a diák-önkormányzat működéséről. A „Hagyományaink, ünnepeink”
című fejezetben fontos helyet kap az immár nyolcéves „Völgyesi-nap” tartalmas
rendezvénysorozata.
Diákok vallanak iskolájukról, felejthetetlen élményeikről versben és prózában.
Élvezettel olvashatjuk Budzsáklia Katalin,
Éberling-Bárdi Kata, Gulyás Laura, Makk
Brigitta, Lukity Krisztina, Körbei Martina, Sági Adrienn és mások
sorait. Megírják emlékeiket, tapasztalataikat az iskola korábbi és
jelenlegi tanítói, tanárai is. Mintegy 120 pedagógus nevéről, munkásságáról vallanak e sorok.
A nyitó tanév összes tanulójának nevét, az 1959. és 2008. közötti
években végzettek névsorát a jubileumi év tanulóinak osztályonkénti fényképes bemutatása követi. E tanév tantestületi tagjainak
és az oktatást segítő dolgozóknak névsorát is olvashatjuk. Gazdag
színes képanyag zárja a kötetet.
A szerkesztés Németh Sándorné és Zsolt Lászlóné munkája.
Ez a könyv szép számadás – 128 oldalon – fél évszázad küzdelmeiről, munkájáról, örömeiről, gondjairól – bizonyítva, hogy
Völgyesi Jenő magvető munkája beérett: gyümölcsöző, lombot
adó, termő fává terebélyesedett.

Czupy György

Zágonyi Károly őrnagy – 2.
Az amerikai polgárháború magyar hőse

1851 késő tavaszán megszületett a nagyhatalmak megegyezése Kossuth és társai szabadon bocsátásáról. A török kormány
kihasználva az USA hajlandóságát az emigráltak befogadására,
1851. május 16-án Zágonyit és 44 magyar társát hajóra tették,
és május 20-án a Dardanellákban még egy szultáni búcsúaranyat kaptak, majd egy angol hajó fedélzetén elindultak Nyugat
felé. 1851. június 5-én megérkeztek az angliai Southampton kikötőjébe. Itt is, de még inkább Londonban lelkesen ünnepelték
őket. A legelőkelőbb szállodákban lakhattak, és ingyen ellátást
kaptak. Zágonyi és jó néhány társa minél előbb a „szabadság
hazájába”, Amerikába vágyódott. 1851 júliusában Zágonyi egy
háromárbocos hajóval szelte át az óceánt, és útja vége az „ígéret
földje” volt, hová néhány hónappal később megérkezett Perczel
Miklós ezredes is.
Még a hajón Harczy Gábor honvéd főhadnagy vezetésével
dalárdát alakítottak, és színvonalas műsorral készültek vendéglátóik tiszteletére. Két héttel megérkezésük után a dalárda
tagjai: Harczy Gábor, Grossinger Károly, Szabó Sámuel, Mócs
József, Hrabovszky Lajos, Kosztolányi Ágoston, Körmendy Lajos, Kis Károly, Menyhárdt János, Czapkay Imre, Zágonyi Károly 11 pontból álló működési szabályzatot fogadtak el, s annak
betartását becsületszavukkal szavatolták. A dalárda a Magyar
Dalkör nevet vette fel. Első fellépésükre a New York-i Castle
Garden színházban került sor. Sajnos szomorú bukás után a dalárda föloszlott.

Zágonyi feleségül vette egy német emigráns egyetlen lányát:
boldog házasságban éltek, noha nem volt gyermekük. 1857‑ben
Bostonban lovaglótanár lett. Az első női lovasiskolát az Újvilágban Kalapsza István huszárszázados alapította Wolf József, Kinizsy
István huszártisztek segítségével. Az alapító később Nyugat felé
vándorolt, s a lovardát átadta barátjának, Thould Istvánnak, ki Zágonyit szerződtette segédoktatónak, de ezt nem tekintette végleges
állásának az 1848/49-es forradalomban részt vett honvéd, mesterséget tanult (szabó) Észak-Amerikában.
Az USA történetében éppen akkor kezdődő polgárháborúban,
és annak első időszakában demokratikus törekvéseket képviselő
északiak még képtelenek voltak anyagi és létszámfölényüket hadak
szervezésében, vezetésében érvényesíteni, mivel az Unió hadseregének tisztikarát addig főleg a déli ültetvényes családok fiai adták.
Nagy volt a tisztek hiánya az északiaknál.
„Döntő időpontban jöttek” a magyar tisztek, katonák, kiknek javarésze az északiak demokratikus táborát választotta. John C. Frémont tábornok vezérkarában sok magyar katona tevékenykedett.
Frémont sikeres republikánus politikus gazdag üzletember volt.
Párizsból sietett haza a polgárháború kitörésének hírére. Abraham
Lincoln elnök a nyugati katonai körzet vezetését bízta rá: ugyanis
a háború első szakaszában kulcskérdés volt, hogy a határállamokat
megvédjék a déliek támadásaitól. (Missouri, Kentucky, Tennessee.)
Itt még éltek rabszolgák, de már kiszorulóban voltak.
(folytatjuk)
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Búcsú Jéki Lászlótól

A rózsa komplex függvényei
December óta kórházból ki, kórházba be
– és a köztes időkben intenzív munka, valamint a kórházi ágyon is, amennyire csak lehetett: ez jellemezte Jéki László utolsó négy
hónapját. És a produktum: két csodálatos
könyv – mindkettőt látta még számítógépen,
betördelve, a Szigeti Szabó János által készített rajzokkal együtt… Április 22-én elhunyt.
Az első könyv – A rózsa komplex függvényei
– pontosan két hétre rá hagyta el a nyomdát,
a második pedig (Szeressétek a spagettit!)
nyomdába került ugyanakkor.
A rózsa komplex
függvényei úgy jöhetett létre, hogy barátai,
rokonai, tisztelői összefogtak és anyagi támogatásukkal segítették a
megjelentetést. Külön
köszönet illeti a PécsVasas Településrészi
Önkormányzatot, a főtámogatót.
A kötet ajánlása így szól: „Szeretettel és köszönettel ajánlom feleségemnek, Évának.
Évtizedekkel ezelőtt az Ő biztatására kezdtem el írni, ez a kötet sem jöhetett volna létre
nélküle.” Több ezer tudományos ismeretterjesztő cikkről, tévé- és rádióműsorról van szó.
Most a két kötetben együtt 112 cikk jelenik
meg – felesége és én arra törekszünk, hogy
minél több további cikk kötetbe kerüljön a
későbbiekben!
Jéki László ragaszkodott ahhoz, hogy az
előszót én írjam az első könyvhöz – hiába
ajánlottam nálamnál méltóbb tudós embereket e megtisztelő feladatra, nem tágított. Most
ezt az előszót idézem:
„Fizika – a legtöbb ember számára nagyon
távoli tudomány, miközben a mindennapokban ennek eredményeitől könnyebbé válik
az életünk. Mi,
akik a huszadik században
is megtapasztaltunk már
több évtizedet,
látjuk a – nagy
részben a fiziJéki László és Szigetvári kusok munkáKrisztián a Hetedhéthatár jának köszönnagyvátyi összejövetelén hető – mérhetetlen fejlődést.
De mégis megismerhetetlen marad a fizika
mindaddig, amíg valaki érthetően el nem
mondja miről is van szó. Csakhogy erre nagyon kevesen képesek. Jéki László ezen kevesek közé tartozik.
Tudományos munkája mellett 1972-től újságokban, rádióban, tévében hozza emberközelbe ezt a tudományt. Hetedhéthatáros múltja 1999-ben kezdődött, azóta jelennek meg

írásai a magazinban. Régebben próbáltam egy
titkot megfejteni: hogyan lehet az, hogy az
ügyvéd, a festőművész, a nyelvtanár, az író, a
költő, az orvos, a nyomdász, a számítógépes,
a kutyakiképző – és még sorolhatnám hosszan
a foglalkozásokat – kedvenc Hetedhéthatáros
szerzője ő? Éppen a fizikus. Letettem a rejtély
megoldásáról – egyszerűen elfogadtam, hogy
van ilyen ember: felfoghatatlan dolgokról tud
érthetően írni, mindezt humorral teszi, széles körű műveltségét, hatalmas tudását nem
fitogtatja, mégis az olvasót olyan ismeretekhez juttatja, amit csak egy szintetizáló elme
képes összehozni.
Jéki László stílusa leköti az olvasókat, széles körhöz szól érthetően. Meggyőződésem,
hogy könyvét nagy haszonnal forgatják majd
diákok, tanárok, és minden tudományos ismeretre fogékony olvasó. Én megköszönöm
neki, hogy részese lehettem e kötet megszületésének.”
*

*

*

Jéki László a Szeressétek a spagettit! című
könyvéhez húsvétkor írta meg a kórházban az
előszót, barátja, tudóstársa, dr. Szalai Sándor közvetítésével juttatta el hozzám. Ebben ezt írja:
„Kísérleti fizikusként
a laboratórium volt a
munkahelyem. A laboratóriumi meghatározás
szerint a laboratórium
a természettudományi vizsgálatok, mérések, kísérletezés, kutatás céljára berendezett
helyiség. Feleségem
konyhánkat nevezte laboratóriumnak, ő ott kísérletezett eredményesen és sikeresen. Konyhai tárgyú írásaim nem
születhettek volna meg segítsége nélkül.

Drága Laci!
Írj tovább, szabadon!
Emlékünkben őrzünk:
Olívia, Zsófi, Brúnó, Gyuri
hát. A ráismerés örömével olvastam 1825-ben
írt sorait, azokat a szavakat, amelyeket könyvében a professzor a szakácsához intézett:
„Ön kissé makacs. Ezért nem volt könnyű
megértetni önnel, hogy a laboratóriumában
végbemenő folyamatok semmi egyebek, mint
a természet örök törvényeinek megvalósulásai, és azok a dolgok, amelyeket gondolkodás
nélkül csinál, mert így látta másoktól, ezek
is a legalapvetőbb tudományos tételekből következnek.” Remélem, a kedves olvasó nem
lesz makacs, és a kötet olvasgatása közben
belátja Brillat-Savarin igazát. …

Jéki László Bogádi Kis Györggyel az Iparos Kisvendéglőben, egy Hetedhéthatáros találkozón

Jéki László feleségével, Évával Léván,
a Hetedhéthatár felvidéki útján

Saját konyhánk laboratóriummá minősítésekor még nem tudtuk, hogy Jean Anthelme
Brillat-Savarin, a kiemelkedő gasztronómus
már régen laboratóriumnak tekintette a kony-

Végül Szepsi Csombor Márton 1620-ban
írt soraival ajánlom munkámat az olvasók jóindulatába. „Ily illendö okok alat ki menendö
könyveczkemet Tízteletes, Nemes és Böczületes Vraim, kérlek hogy jo neven vegyétek,
minden gonosz nyelvek ellen oltalmazzatok,
és engemet bé fogadot io akaratotoknak tündöklő szöuetségében mind vegik meg tarczatok. Legyetek jo egésséghben.”
Drága Laci! A Hetedhéthatáros család nevében búcsúzom tőled, de ez nem igazi búcsú – mert velünk maradsz mindörökre…
L. CSÉPÁNYI KATALIN
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Kamarás Klára

Törött
tükörben

Tavasz, be ne csapj!
Tükröm eltörte már az idő,
honnan tudnám hát, hogy ki vagyok,
fénylik az ég, én is ragyogok.
Jaj, ki vagyok?
Álmomban kócos, apró angyalok
simítanak rám új fehér ruhát,
mosolyt arcomra s egész éjen át
kislány vagyok, tipegve lebzselő,
vagy táncoslábú, karcsú, ifjú nő.
Tavasz ne nevess rám,
elhervadt már az időm,
tükröm eltörött.
Visznek már, visznek holnap a kertbe,
hol más ápolja a mályvát
domború ágyások felett…
*

*

*

Kamarás Klára barátunk és szerzőtársunk kisregénye, az Anica a
közelmúltban jelent meg a Révai
Digitális Kiadó gondozásában.
Péter Erika írta a kötetről:
„Az Anica című regény különleges élményt nyújt az olvasónak.
Történelmi és érzelmi viharokat,
igazságokat tár fel, miközben úgy
érezzük, hogy magunk is részesei vagyunk a cselekménynek. A történet a XX. század
elején kezdődik egy dél-európai kisvárosban. Hőseinek
sorsát fantomként kíséri végig Herr Franz, a zsugori
kocsmáros jelenléte – miközben hamis, gátlástalan, puhány vagy megértő, de tehetetlen figurák elevenednek
meg előttünk.
Anica, a jó képességű, dolgos főhős életét sorscsapások kísérik, pedig nem vágyik sokra, csak összetartó családra. Gyökértelenség, vegyes házasságok mételyezik
meg a különböző nációhoz tartozó szereplők életét.
A megrázó történet Magyarországon ér véget. Anica
a határhoz érkezve megkérdezi a kocsist:
– Hová viszel minket?
– A partra, a határhoz.
– A partra. Milyen partra? Duna? Tisza? Száva?
Mindegy is. Csak újra együtt legyen a család.”
*

*

*

Kamarás Klára három kötete olvasható a Magyar
Elektronikus Könyvtár oldalán: www.mek.oszk.hu: az
Anica, az Arcok a múltból és a Letenyei fák.
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Rónai Béla

Magyarul – magyarán
Szóismétlés – szószaporítás

A hagyományos stilisztika mint tudomány szakszavakkal jelöli
a címbeli fogalmakat, így: tautológia és pleonazmus. A napokban
megjelent Alakzat-lexikon együtt tárgyalja őket, bár a korábban
forgalmazott kiadványok külön kezelik az alakzatokat (figurákat)
és a szóképeket, összefoglalóan nevezve meg a metaforát, metonímiát, szinesztéziát, allegóriát, hasonlatot. A megkülönböztetést
az indokolja, hogy a szó mint nyelvi jel az alak (forma) és a tartalom (jelentés) tartós asszociatív (egymást kölcsönösen felidéző)
kapcsolata. Mindegyik lehet expresszív (különleges kifejező erejű)
stíluseszköz és negatív (nyelvi hibának, botlásnak tekintett) nyelvi megoldás. Ez utóbbit a kommunikációelmélet redundanciának
is nevezi. A szóismétlésre mint stílusalakzatra a magyar irodalomban bőségesen találunk példákat. „Halálnak halálával halsz” – a
szóismétlés sajátos módja a Halotti beszédben. Ez a figura etimológiai, a szóalak más nyelvi formában való megismétlése. „Élet?
halál? átok vagy áldás lesz? Ah / Ki mondja meg! ki élő mondja
meg! …” (Arany)
A hibának minősített változatot primitív vagy pongyola szóismétlésnek nevezzük. A régebbi stilisztikákban szereplő példája: „Vasárnap táncmulatság lészen, ha eső nem lészen, ha lészen, nem lészen” – „A néni azt izeni a néninek, hogy a néni jöjjön át a nénihez.
Mert ha a néni nem jön át a nénihez, akkor a néni jön át a nénihez”
– hangzott annak idején a suta üzenet. Az igényes beszédben ez is
tautológia: „Elolvastam a könyvet. A könyv nagyon érdekes volt.
Ilyen könyvet kérek máskor is.” Vannak, akik ide sorolják közismert
közéleti emberek „szavajárását”. Így keletkeznek a ragadványnevek
főként az iskolában. Az Ugyebár vagy a Namostmár tanár úr.
A szószaporítás lehet a tartalmi erősítés: a nagyítás, kicsinyítés és
a túlzás eszköze. A mindennapi társalgásból: Ezer esztendeje nem
láttalak – Csupa fül vagyok – Egy lyukas garasom sincs – Csak egy
percet várj! (Néha egy óra is lesz belőle.)
Gyakran a divat kap fel egy-egy nagyító jelzőt, amely rendszerint
több fokozattal erősíti a kifejezést. Ilyenek az őrült finom, állati
okos, baromi édes… Így jutunk el az elragadtatott véleményhez:
Isteni finom ez a tökfőzelék. Mindennek a csúcsa: a tök jó.
Ennek az ellenkezőjére is van példa. A tartalmi erősítés helyett a
szándéktalan diminuálás, a negatív irányú torzítás. Van, aki csak jó
ruhát, jó nőt, jó filmet ismer. Akit becsül, az rendes ember, amivel
nem kell törődni, vagy ami nagy baj, az nem érdekes.
A mondanivaló erősítésére törekedve gyakran fölösleges szavakkal terheljük meg a mondatot. Ebből keletkezik a szószaporítás, szófölösleg, kétszermondás, szaknyelven pleonazmus. A meglepően
gazdag gyűjteményemből csak néhány beszédes példa: magyar
hungarikum (egy tekintélyes akadémikus használta), gyors kapkodás, hagyományos tradíció, hipotetikus feltételezés, folyamatos
kontinuitás, női melltartó, érdekes szenzáció, elsődleges prioritás
stb. Látható, hogy főként az idegen szavak nem pontos ismerete a
hiba forrása.
A szófölösleg ellentéte a szóhiány. Hétköznapi példája a következő szövegezésű távirat: „Holnap nyolckor érkezem.” A címzettnek
kellett kitalálnia, hogy reggel vagy este. Egy régi stilisztikai példa,
amelynek humoros hatása tagadhatatlan: „Csak holnap utazom, mai
vonat ökröket nem szállít.” – A közeli múlt közismert híre volt: „A
munkaverseny győzteseit kifüggesztették a dicsőségtáblára.”
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Regényi Ildikó

Mondák-kísérte utazás
a Kárpátalján (4.)
A gyermek Rákóczi és a térkép

A munkácsi vár az erdélyi származású
Rákócziak ősi, fejedelmi sasfészke, hetvenméteres magasságból tekint alá a Kárpátok
lábáig előrenyúló kelet-európai síkságra.
Nyílt harcban, várostrommal soha, egyetlen
ellenség sem foglalta el.
Történelmének legnehezebb időszakát
1683–88 között élte át, amikor az elbukott
Thököly-szabadságharc utolsó kuruc erősségeként Zrínyi Ilona vezérletével 3 évig dacolt Caraffa császári tábornok ostromlóival.
A hős asszony megtagadta gyermekei jussának, a várnak az átadását, melybe I. Rákóczi
Ferenc árváinak édesanyjaként, nem, mint
Thököly Imre felesége zárkózott. Három
ostromot állt ki a vár, a férfilelkű nő gyermekei is részt vállaltak a védelemben. A 12
éves fiúgyermek ott forgolódott a bástyákon,
falakon a védők között, fegyvert adogatott,
vagy az ágyuk körül serénykedett. Nővére, a
16 éves Júlia sebesülteket ápolt. 1688. január
17-én Zrínyi Ilona megbizonyosodva arról,
hogy sem Thököly kurucaitól, sem a töröktől
nem várhat segítséget, az élelem is fogytán,
átadta a várat Caraffának, akit eperjesi bakónak is neveznek az írások.
A várat védő úrnő látszólag jó, valójában
fájdalmas szerződést kötött a Habsburg udvar
képviselőivel, miszerint a Rákóczi-árváknak
visszaadják javaikat, de többé nem
édesanyjuk, hanem
Őfelsége, I. Lipót
gyámsága alá kerülnek. Zrínyi Ilonát Bécsbe internálták, az ígéret ellenére nem rangjának
megfelelő módon.
Férfias várkapitányi
A gyermek Rákóczi
alkujában a várvéFerenc
és Zrínyi Ilona
dők sértetlenségét
szobra
a várban
is kikötötte.
Kollonics Lipót,
bíboros lett a Rákóczi-árvák gyámja. Intézkedései következetesek és kíméletlenek
voltak, a 16 éves Rákóczi Júliát személyesen vitte el az orsolyiták bécsi kolostorába,
bízva abban, hogy apácát nevelnek belőle.
Pár nap múlva a fiúnak is búcsúznia kellett
édesanyjától – akkor még egyikük sem tudta, hogy – örökre.
Az alig 12 esztendős Ferencet a csehországi Neuhaus jezsuita kollégiumába vették fel,
3 alsó osztályt végzett el egy év alatt, elmélyítvén német nyelvtudása mellett a latint is.
Magányos, visszahúzódó, csaknem komor
fiú volt. Elszakadva régi környezetétől, mozgalmas, ifjú vitézi életétől, ezentúl csak szer-

zetes tanáraival érintkezhetett. Engedelmes
volt és csendes, mélyen vallásos is, de előkelő származása miatt így is közfigyelemnek
örvendett a kolostorban.
Előírt nevelési programjába tartozott az
is, hogy különböző osztrák főnemesi udvarokba látogasson jezsuita kísérővel, hogy
megismerkedjen az udvarhoz közeli nemesi
körökkel, illemmel, szokásokkal.
Egy ilyen látogatás alkalmával különös
figyelmet szentelt a házigazda térképgyűjteményének. Izgatottan tanulmányozta a Habsburg Birodalom részletes térképét.
– Mit keres Ön, kedves ifjú barátom? – kérdezte nyájasan az osztrák gróf.
– Munkácsot, uram!– felelte halkan, és
szép, göndörfürtös fejét lehajtotta.
– Megtalálta, kedvesem? – érdeklődött
vendéglátója.
– Igen, igen… – motyogta a fiatal főnemes,
és fekete szeme könnybe lábadt, majd váratlanul sírva a térképasztalra borult.
A jezsuita nevelő megütközve nézett az
osztrák főúrra, akinek várában vendégeskedtek. Sohasem látta még a komoly kis fiatalembert így „megfeledkezni magáról”. A két
osztrák felnőtt nem értette a hirtelen kitörő
indulatot. A gyermek most érett férfivá, utoljára mutatta ki érzelmeit: otthonát, anyját,
hazáját siratta.
– De hát mi lelte Önt?– fogta meg gyengéden a vállát a páter.
– Megsirattam Munkácsot… – rebegte a
fiú.
– Ah, azt el kell felejtenie, nagy jövő, szép
célok várnak Önre!
– Uraim, bocsánatot kérek, de a hazámat
nem tudom ilyen gyorsan elfelejteni!
Kihúzta magát, a távolba nézett, mintha a
jövőt fürkészné…
Ma már tudjuk, hogy később sem felejtette
el hazáját soha!
* * *
Rákóczi Júliából nem lett apáca, férjhez
ment, és ezáltal nagykorú lett, igényt tartott
az örökrészére. Ezért kellett az alig 17 éves
Rákóczi Ferenc nagykorúsítását is kezdeményezni, aki mély istenhite ellenére sem lett
jezsuita szerzetes. Tizenkilenc évesen nyilvánította nagykorúnak a császár, és Rákóczi
nyomban magyarországi birtokaira utazott,
majd megházasodott. A császár eleinte neheztelt rá, de a fiatal főúr boldogan foglalta el
magyar földön birtokait, és eleinte úgy tűnt,
nem foglalkozik az ország ügyeivel.
A történelem tanúsága szerint azonban
meghallotta magyar népe sóhajait, nyolc évig
vívta értük szabadságharcát. Elveit soha meg
nem tagadta, inkább vállalta az örökös száműzetést, a rangjához méltatlan életet, szeretett
hazájától távol halt meg, Rodostóban.
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Szigetvári Krisztián

Junkies
Degeneráció 2009
Több év kihagyás után visszatért a Junkies zenekar. És ott folytatják, ahol abbahagyták: pörgős punk zenét játszanak,
ezúttal magasabb hőfokon, nagyjából
ugyanúgy, ahogy a kilencvenes években.
Viszont már nincs annyi bulizásról, ivászatról szóló szöveg, sőt, kimondottan a
káros szenvedélyeket (hopp, itt egy réges-régi lemezcímük) negatívan beállító
dalszöveg is született most. Reméljük így
is gondolják a zenekar tagjai, bár ebben
nem lennék teljesen bizonyos. Viszont
a tévé-csatornapatkányokat megénekelő
és a mobilmánia-ellenes (természetesen
nem a hasonló nevű zenekarról van szó)
szövegekkel teljesen egyet tudok érteni. A
13 dalt tartalmazó album változatos, lendületes punk-rock zenét tartalmaz, kiváló
hallgatnivaló a tavaszvégi-nyári napokra.
(Edge Records)

Blind Myself
Budapest, 7 fok, eső
Ma Magyarországon nem vitás, hogy a
progresszivitás zászlóvivői a Watch My
Dying, másikuk pedig cikkem tárgya, a
Blind Myself zenekar. Igazán extrém metal zenéről van szó esetükben, ezért tartom
rendkívülinek, hogy ebben a közegben úgy
tudnak immáron ötödszörre meg-megújulni, hogy frissességüket, aktualitásukat és
keménységüket nem veszítik el. A legfőbb
újítás ezúttal a magyar szövegekben rejlik,
és elsőre meglepő Tóth Gergő változatos
üvöltéseit anyanyelvünkön hallgatni. A
ritmizálás hathat néha furcsán, de nem is
csoda, amikor az első szám címe a leghos�szabb magyar szavunkból áll: Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért.
A Pomogácsok-ból már árad is a lázár
ervini hangulat, de ezúttal hiába várunk
Mikkamakka hazajövetelére. Kapunk helyette fantasztikus című Szemgerendát és
egy jó adag remek szöveget. A sokrétű és
többszörösen megcsavart sorokat az Isten
Háta Mögött énekesével alkotta meg Gergő (előzménye a három évvel ezelőtti lemez egyetlen magyar nyelvű dala volt). A
zenei megoldások kiválóak és magukkal
ragadóak, mint mindig. Úgy söpör végig a
lemez a hallgatón, mint a hurrikán. Jó tudni és látni, hogy ilyen albumok kiadását is
támogatja a PANKKK. (Edge Records)
(A zenekarokkal készített interjúnk honlapunkon olvasható.)
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Dr. Vargha Dezső – Szolzsenyicin halála ürügyén

Fejezetek a Gulag történetéből

6. rész: 1930–1934 – A lehazudott nagy éhínség és pusztítás évei II.
A „sztálini visszacsapás” kezdete
Sztálinék a maguk módján „törvénykeztek”, hogy elősegítsék az elrettentést: augusztus 7-én törvényt fogadtak
el, amely 10 év tábor-fogságot vagy halálbüntetést (!) rótt ki mindenkire, aki
„meglopja vagy eltékozolja a szocialista tulajdont”. Ez a nép ajkán „kalász
törvény”-ként szerepelt. Ennek meg is
volt minden alapja, ugyanis ennek értelmében súlyosan elítélhették azt is, aki
csak egy kevés búza- vagy rozskalászt
is elvitt a kolhoz földjéről, mivel a példa-statuálás volt mindennél fontosabb,
nem az emberélet! A bolsevik önkény
mértékét mutatta az a tény, hogy 1932
augusztusától 1933 decemberéig több
mint 125 000 szovjet állampolgárt ítéltek el, és ezek között 5400 volt a halálos ítélet…
Az ellenállás nagy mértékét mutatta
továbbá az a tény, hogy 1932 októberének közepére csak az éves begyűjtési
terv 15-20%-át tudták teljesíteni ezeken
a vidékeken. A politikai bizottság október 22-én arra az elhatározásra jutott,
hogy Ukrajnába Molotov, Észak-Kaukázusba pedig Lazar Kaganovics vezetésével rendkívüli bizottságot küld ki „a
begyűjtés meggyorsítása” érdekében!
(A két tömeggyilkos sztálinistához csatlakozott a második bizottságban részt
vevő Genrih Jagoda.) A minden értéket
elsöprő bolsevik terror-gépezet ezzel tehát útjára indult!…
Belföldi röghöz kötés –
tömeges emberhalál
A központi kormányzat 1932. december 27-én vezette be a belföldi útlevél
rendszerét, amellyel a bolsevik önkényuralom nem kevesebbet kívánt elérni,
mint azt, hogy a vidéken élők semmilyen körülmények között (!) se tudják
elhagyni otthonukat. A vidéken élő parasztok milliói ugyanis – mivel beszolgáltatás címén elvették még a kevéske
tartalékaikat is – családjaikkal együtt
a városok felé menekültek, igyekeztek
elvegyülni annak népessége között. A
paszport-rendszer ezt kívánta lehetet-

lenné tenni, és „ideológiaként” a sztálini apparátus olyan hazug szólamokat
hangoztatott okként, hogy az állam „fölszámolja a társadalmi élősdiséget”, és
ennek érdekében „fölvegye a harcot a
kulák elemek városba szivárgása ellen”.
A népirtó bolsevik észjárás pokoli bugyraiba tekinthetünk be akkor, amikor elolvassuk bűnbakokat kereső „helyzetelemzésüket”: „A központi bizottságnak
és a kormánynak bizonyítékai vannak
rá, hogy a szovjethatalom ellenségei,
az ellenforradalmárok és lengyel ügynökök propaganda céllal szervezik a
parasztok tömeges elvándorlását, hogy
lejárassák különösen a kolhozrendszert,
és általában a szovjethatalmat.” Jellemző volt tehát az a gyakorlat, hogy saját
bűneikért másokban keresték a hibát,
és ennek érdekében szemrebbenés nélkül hazudtak!
Saját népirtó céljaik megvalósítása érdekében maga Sztálin és Molotov írta
alá azt az 1933. január 22-i körlevelet,
amely kötelezővé tette a helyi hatóságnak, hogy akadályozzák meg „minden
eszközzel az ukrajnai és észak-kaukázusi parasztok tömeges fölkerekedését
a városok felé”. Ezt követően pedig „az
ellenforradalmi elemek letartóztatása
után vigyék vissza a többi szökevényt
a lakóhelyére”. A helyi bolsevik erők
mozgásba lendültek: azokon a területeken, ahol az éhínség egyébként is nagy
pusztítást végzett, úttorlaszokat hordtak
össze, amelyeket a helyi titkosszolgálat
őriztetett. És az „eredmény”? Egy márciusi GPU-jelentés szerint egy hónap
alatt (!) 219 460 parasztot tartóztattak
le így, akik közül 186 588 főt toloncoltak vissza, a többiekre letartóztatás, elítélés várt. Ez utóbbiakra már tudjuk,
milyen sors várt, de az, hogy mi történt
a visszatoloncoltakkal, arra a jelentés
nem tért ki…
Olasz konzuli jelentés a harkovi
pusztulásról, emberevésről
„Egy hete szervezetet hoztak létre,
hogy összeszedje az elhagyott gyerekeket. Csakugyan, nemcsak a parasztok özönlenek a városba, mert semmi

reményük, hogy vidéken is megéljenek,
hanem a gyerekeiket is ide hozzák, azután a szülők magukra hagyják őket, és
visszatérnek a falujukba meghalni. Remélik, hogy majd ott a városban gondot
visel valaki az ivadékaikra…Egy héttel
ezelőtt a fehér köpenyes dvornyikokat
(házfelügyelőket) mozgósították, hogy
járják a várost, szedjék össze és vigyék
a legközelebbi rendőrőrszobára a gyerekeket…Éjfél felé teherautóval elszállítják őket a szevero-donyeci teherpályaudvarra. Az állomásokon, a vonatokban
talált gyerekeket, a parasztcsaládokat,
a nap folyamán a városban összeszedett magányos öregeket is ott gyűjtik
össze. Orvosi személyzet is van…az
’válogat’ az emberek között. Azokat,
akik még nincsenek fölfúvódva, és remélhető, hogy életben maradnak, elküldik a Holodnaja Gola-i barakktáborba,
ahol hodályokban, szalmán haldoklik
körülbelül 8000 ember, nagy részük
gyerek… A már fölfúvódott embereket
pedig marhavagonokba rakják, és kiszállítják őket a várostól ötven-hatvan
kilométernyire, a mezőre, hogy ne szem
előtt pusztuljanak el… A lerakóhelyre
érve nagy gödröket ásnak, és minden
halottat kiszednek a kocsikból.”
A jelentések és más dokumentumok
alapján tudjuk, hogy az éhínség 1933
tavaszán érte el a csúcspontját, mivel
ehhez még tífusz-járvány is társult. Ennek mértékét mutatja az az adat, amely
szerint számtalan, több ezer lakosú településen csupán pár tucat ember élte
túl ezeket a szörnyűségeket! És a borzalmak csúcsaként álljon itt egy újabb
olasz konzuli jelentés:
„Harkovban minden éjszaka 250 hullát szednek össze, éhínség vagy tífusz
végzett velük. Észrevették, hogy sokaknak nincs meg a mája: a jelek szerint
egy nagy, vágott seben át távolították
el belőlük. Végül elfogott a rendőrség
néhány ilyen rejtelmes ’csonkítót’, aki
bevallotta, hogy ezzel a hússal töltötte meg azt a pirozsokot (kis húsos lepényt), amit azután a piacon árult”. Azt
hisszük, ehhez nem kell további kommentár…
(folytatjuk)
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Bányai Tamás (Észak-Karolina)

Jegyzetek – 23.
Látomások

Mintha nem volna éppen elég bajom, tessék! Most megint jól rám ijesztettek. Az
Észak-Karolinai Durham Egyetem szakértő
kutatói megállapították: azoknak, akik naponta hat vagy annál több kávét fogyasztanak, háromszor nagyobb az esélyük, hogy
auditív hallucinációban szenvedjenek, mint
azok, akik limitált mennyiségben fogyasztanak ebből az italból.
Szégyenszemre bevallom, fogalmam sincs,
mi az az auditív hallucináció, de a tünetei
máris jelentkeznek. Pedig még reggel van,
és csak a harmadik kávénál tartok. Három jó
erős presszókávé jobban észhez térít, mint
a vekkeróra, amitől csak felriadok. Három
kávé, és máris hallucinálok. A szakértőkre
bízom, döntsék el ők, hogy ez most auditív
hallucináció, vagy csak egy szimpla látomás.
Mert hangokat nem hallok, mindössze képzelődöm.
Ülök egy kocsmában, körülöttem mindenki
dohányzik, vidáman eregetik a füstöt, én meg
csak nyelek nagyokat, az istenért sem kínálna
meg senki egy rohadt cigarettával. Ráadásul
isznak is, pedig az alkoholt sebekre szokták

alkalmazni. Persze lelki sérülésekre is kiválóan használható.
Aztán látom magam előtt a Váci úti patikarablót. Fegyvert fog a szerencsétlen pénztárosra, aki már nyújtaná is feléje a teljes aznapi
bevételt, ám a rabló méltatlankodva utasítja
el a felkínált pénzt. Ugyan már! Hova tetszik
gondolni? Én csak Algopyrint szeretnék, abból viszont jó sokat, mert azt nem lehet recept
nélkül kapni, mint azelőtt. Az orvosnak hiába
ajánlottam fel tisztes borravalót, sőt, szorítottam homlokához a revolveremet, nem volt
hajlandó receptet felírni. A szabály az szabály,
mondta. Jól néznénk ki, ha mindenki a kiskapun át távozna a rendelőből. Na, ide azzal
az Algopyrinnel!
És látom a Flórián téri bankrablót az óbudai
Kéhly vendéglőben borozni. Éppen a zenés�szel húzatja, hogy: …francia pezsgőt piálok,
a zsarukra fittyet hányok… Joggal teszi. Mi
dolga neki a zsarukkal? Azok túlságosan el
vannak foglalva a környező házakban folytatott razziával, aminek során máris letartóztattak hét embert. Ebből négy nem fizette ki
a parkolási díjat, és hiába tiltakoztak, hogy

autójuk sincs. Képtelenek megérteni, a törvény mindenkire egyaránt vonatkozik. A
rabló közben telefonál a Flórián téri bankba,
s meginvitálja a teljes személyzetet egy pohár borra. Rájuk fér. A bor nyugtat. Márpedig átélni egy fegyveres rablást ugyancsak
felnyomja az adrenalinszintet.
A patikarablót meg nem tudják elérni, hogy
nyugtatót is szerezzen az Algopyrin mellé.
Marad a bor.
Ezután már ott ülök a bírói emelvényen,
előttem a két rabló. Mind a kettőt fel kell
mentsem (a feloldozást a papra bízom), mivel mindketten megélhetési bűnözők. Az
vesse rájuk az első követ, aki nem akar jobban élni.
És egy újabb látomás, ami ott lebeg a szemem előtt. Kilépek a U.S. Airways Hudson
folyón landoló repülőgépének szárnyára. Körülnézek, és menten elfog a rémület, amint
meglátom a rengeteg hideg vizet: Szűzmáriám! Repülni tudok, úszni nem!
És ekkor elsötétül előttem a világ. Filmszakadás.
Kéne inni még egy kávét.

Kisslaki László

Születésnap
A gyerekek már reggel óta a kertben hancúroztak. Zolika, aki már iskolás és éppen
ma hétéves, természetesen nem vett részt a
többiek távköpési versenyében. Ábrándozott.
Nem hallotta a házőrző kutyák csaholását,
sem a postás autó távozó berregését.
Pedig örült volna, ha láthatná már most a
nagy születésnapi csomagot, amit Berecky
úr a postás hozott. Arról sem tudott, hogy az
apja katalógusból rendelte „az ő nagy kicsi
fiának”, ahogy becézni szokta. Zolika most
csak bámulta a nagy vizet, bámulta a mólóhoz kötött csónakot és bámulta a nádas mellett bogarászó, vakarózó vadkacsákat.
Örült, hogy itt minden a Papáé. Persze a
túlsó part nem. Úgy tudja, a túloldal nagy részét a Badacsonyi heggyel Papa beosztottja
Pisti bácsi vette meg. Vacsoránál Anyu valami kárpótlási jegyről beszélt, kurva szerencsét és valami pénzlenyalást emlegetett, de
Apu leszidta.
Zolika még ma is töprengett, hogy mit is
jelenthet az, hogy pénzlenyalás? Mereven
bámulta Melindácska fehér, fürdéstől vizes
testét. Szerette kishúgát. Most is milyen édesen szuszog itt mellette a pokrócon. Óvatosan föléje hajolt s hirtelen, mint egy tehén a
borját, végignyalta a kislány hátát. Nem volt
egy cseppet sem sós. Persze hiszen ez nem
tenger. Pisti bácsi is mondta, hogy a Balaton
édes víz, ami nagy hülyeség. Már néhány-

szor megkóstolta, de az íze minden volt csak
nem cukros.
– Zolikám, Melinda, gyertek gyorsan!
– hallatszott apjuk harsona hívása a villa felől. Még egy perc se telt el, már tele lett a
márvány terasz ordibáló, viháncoló vendéggyerekekkel. Melinda illedelmesen ült bátyja,
„az ünnepelt” mellett. Naná, ő kapja mindig
a nagyobb csomagot.
Ő, Melinda nemrég volt hatéves, és mit kapott? Egy vacak kis kosarat. Igaz meg volt
töltve pár marék aranylánccal és volt ott egy
toll, amit Bözsi nénitől kapott – platinából
van – mondta akkor. Ő, Melinda még nem
tudott írni és különben is, mi a fene lehet az
a platina?
– Figyelem, figyelem! – emelte fel az apa
a hangját. – Zolikám, gyere apádhoz – és
diszkréten intett az alkalomra szerződtetett
zenekarnak. Azok tust húztak, mire egy kis
barna bőrű, három év körüli kisfiú mászott
ki a csomagból. Elismerő zúgás és taps kísérte a kisingecskés ajándékot, amíg Zolika
levette az asztalról. Apjához ment és örömtől kipirulva, csókkal köszönte meg a szép
meglepetést.
– Apu, levihetjük játszani?
– Le fiacskám, de nagyon vigyázz rá. Ez
nem csak játéknak van ám. Gondozni kell,
etetni, itatni és sétáltatni is. Úgy biz ám, kisöreg – simogatta meg Zolika fejét. – Na, ered-

jetek a partra – küldte el mosolyogva a hangos
csapatot. Zolika két kezénél fogva lóbálta a
vidáman visítozó kisgyereket.
– Apu, mi is a neve?
– A katalógus szerint Benő, de menjetek
már.
– Hadd játsszak én is vele egy kicsit! – kapta ki bátyja kezéből Melinda a gyereket. Alig
bírta tartani, de anyásan magához szorította.
– Kicsikém, kicsikém – dúdolta fülébe,
ahogy a kerten át cipelte.
Zolika később átvette húgától, hátára vette és lovat utánozva, nyihogva trappolt a
tó felé. Vagy félórát önfeledten viháncolt a
gyerekcsapat a vízben. Benő volt mindig a
középpont.
– Próbáljuk meg, meddig tud a víz alatt
maradni – javasolta egyikük. Később elunták ezt a játékot is és kimentek a partra
labdázni. Zolika Melindával együtt aggódva kereste még egy darabig Benőt, de lassan felhagytak vele és beálltak a többiekhez játszani.
Este elalvás előtt Zolika szipogott még az
ágyban egy kicsit, mert vacsora után összeszidták.
– Most vehetek újat. – mondta mérgesen
édesapja. – Legalább megtaláltad volna!
– Volt rá még garancia. Pedig Benő nem volt
messze. A nádasban a szunyókáló vadkacsák
mellett ringatta a víz.
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Trebbin Ágost

Mesék, regék,
emlékek

Kamaszkorom Hosszúhetényben, a varázslatos Hármas-hegy lábainál köszöntött rám. En�nyi idő után is úgy gondolok ezekre a gyorsan elsuhanó évekre, mint életem egy igen szép
szakaszára. Pedig ugyancsak nagy szegénységben éltünk. Nyaranta dolgozni voltam kénytelen, hogy őszre legyen cipőm, ruhám és természetesen tankönyveim.
A munkák között nem nagyon lehetett válogatni. A vasasi Petőfi-aknán nem nagyon álltak velem szóba, így azután maradt az erdő. Az erdészet rendszeresen vett fel nyári idénymunkára embereket, azaz bozótirtásra, facsemete-ültetésre. Enyhe protekcióval sikerült ide
bekerülnöm.
Az erdei munkahelyek legtöbbször a falutól távol, a Zengő hegy erdőségeinek valamely,
festői szépségű helyein rejtőzködtek.
Emlékszem, mindig nagyon vártam ezeket a nyarakat. Vágytam arra, hogy minél többet ismerjek meg a csodálatos baranyai tájból, a rejtelmesen susogó mecseki erdőkből, a hegyekre
felkúszó rejtett ösvényekből, az örök árnyékba boruló völgyekből, vadvirágos erdei rétekből,
és a lapulevelek lábainál csörgedező apró patakocskákból.
Az erdőirtás, csemeteültetés nem számított a könnyű és szórakoztató időtöltések közé.
Gyakorlat és szorgalom kellett hozzá, de végül egész jól belejöttem. A kezdeti derékfájások
is hamar elmúltak.
És kik voltak a „kollégák”? Mosolygós hetényi idős asszonyok, sápadt, örökké mozgó sváb
nénikék és kedves öreg cigányemberek.
Délben azután letelepedtünk a szálfaegyenes, fehértörzsű bükkfák alá, hogy szerény ebédünket elfogyasszuk. Mi tagadás, ezek az ebédek igen egyszerű hozzávalókból álltak, de a
balzsamos erdei levegő igazi lakomává változtatta át őket. Azután következett az áldomás, és
a friss erdei forrásvízzel nem ért fel a legfinomabb Törley pezsgő sem. Azután kinyújtottuk
kicsit fáradt tagjainkat, és egyszerre csak felhangzott valahonnan egy sejtelmesen reszketős,
öreg hang és útjára kelt a múlt…
Miről szóltak ezek a történetek? Igazságosztó betyárokról, akik csak a gazdagokat bántották, kikapós szépasszonyokról, nagy bálokról, furfangos obsitosokról, szerelmükkel magukra maradó, reménytelen fiatalokról… Hol vidámak voltak ezek a történetek, hol kön�nyekre fakasztóan szomorúak… Megjelenik előttem Orsós bácsi mélyen barázdált arca, aki
egy-egy bánatos történet után felsóhajtott, és jóságos szeméből kicsurrant a könny. És mire
emlékszem legjobban a sok-sok történet közül? Természetesen Patkó Bandi esetére a hetényi esperessel.
Történt egyszer, hogy Patkó Bandinak, a híres Somogy megyei betyárnak kedve szottyant egy kis baranyai kirándulásra. No nem idegenforgalmi érdeklődése
nőtt meg Bandinak, hanem kémei jelentették, hogy a
hosszúhetényi esperes nagyobb összegű pénz örökölt.
Az esperes élt a gyanúperrel, hogy hamarosan nem
éppen kellemes társaságban lesz része, ezért ezer forint
„védelmi pénz” visszatartása után betette a pénzt a PéHetény, plébánia
csi Takarékpénztárba.
Patkó Bandiról úgy tartotta a szájhagyomány, hogy sohasem támadt orvul. Most is megüzente látogatásának pontos időpontját.
A bejelentett napon – farsangi időpont lévén – a szomszédos tiszttartó házánál vidám tarokkpartira gyűltek össze a környék uraságai.
Estefelé egy parasztgúnyába öltözött ember kereste az esperes urat, akiben csak a pap ismerte fel, hogy ez nem lehet más, mint Patkó Bandi, a hírhedt betyár.
Az esperes nem mutatott ijedtséget, hanem követte a rablót. A parókián már vidáman mulattak a jóféle „misebor” mellett a banda tagjai. Bandi nem sokat kertelt, követelte az aranyakat.
Az esperes ravaszul szabadkozott. Közölte, hogy a házban csak ezer aranya van, amit szívesen odaad.
Bandi érezte, hogy valami turpisság van a dologban, ezért gyertyákat hozatott, és megesketette a papot, hogy igazat mond. Az eskü elhangzott, és mindegyik fél elégedett volt az
eredménnyel…
Végül is Patkó Bandi beérte az ezressel és szívélyesen elköszönt. Az esperes pedig hála telve tekintett az égre, majd megállapította, hogy mégsem buta intézmény a takarékpénztár…
Ahogy az a mondáknál lenni szokott, mindig van valami valóságalapja. A történetben szereplő esperes jól azonosítható az egykori hetényi plébános, Hegyessy (Gruber) László személyével, aki 1835–1901 között töltötte be ezt a fontos tisztséget.
Azután elfogyott a favágó társaság elemózsiája, így abbamaradt a mese is, de lelkemben a
mai napig megmaradt a sok-sok érdekes történet emléke.
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Karádi Kázmér

Bukott
angyal
Az éj fekete szárnyán elbukó kísértetek
Zuhannak a pokol mélysége felé.
Röhögve harapnak lelkeket
Odalökve magukat a Mindenség elé.
Bocsánat nincsen, csak a megfeszített szárnyakon
Lecsorgó örök halál.
S a homokszemekkel peregve
Az angyal magában üres magányt talál.

Lelkes Miklós

Szirmok
zenéje
Szirmok zenéje szállt, már
nem tudom melyik év volt,
de virágboldogságban
ölelt át hegyet égbolt.
Szirmok zenéje fénylett
pirosan, sárgán, kéken,
s feltűnt hazám a Szépség
ölelte messzeségben.
Virágok: piros lelkek,
sárgák széltáncos árnya,
s a szívdobbantó kékek
szélnek tárt muzsikája!
Mindegy, hogy melyik év már…
Most csak bánatok lépnek
emlék-tükörre, s múlté
minden virágígéret.
Nincs már hazám, a Szépség
mit átöleljen. Látszat
játszik, forog, a szirmán
régen kihűlt varázslat.
Ahol Becsület nincsen,
haza miként lehetne,
s virág, amely tanítna
szépségre, szeretetre?
Most megyek nincs-hazámban
elébe esti tájnak,
s szívemben volt-virágok,
és volt-csillagok fájnak.
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Motesiky Árpád (Felvidék – Verebély)

Kiállításon voltunk…
Ha március, akkor Fehova (FeHoVa –
Fegyver, horgászat, vadászat) nemzetközi
kiállítás a Hungexpo Budapesti Vásárközpontjában. Az ideit 16. alkalommal március
19-20-án tartották. A kiállítást az időjárás
nem befolyásolta – a kinti rendezvényeket
sem –, ugyanis a tágas GFC pavilonokban
tartották. Előre bocsátom, hogy aki nem szereti, vagy fél a tömegtől, annak azt ajánlom,
hogy szimatolja ki, mikor gyérebb a látogatás, és csak akkor menjen el a kiállításra. Mi
pénteken (március 20.) jártunk a kiállításon,
de a megnyitás (10 órától) pillanatától özönlött a tömeg a kiállítók pavilonjai között…
Ezúttal buszos kiránduláson látogattam a
Fehovára, verebélyi, györödi, garamkálnai,
lévai és garamlöki vadászok és vadászfeleségek, hozzátartozók voltak a kirándulók.
Az ipolysági határállomáson áthaladóban,
nosztalgiával gondoltunk a régi időkre, a
megvárakoztatásokra és megaláztatásokra,
a vámosok macerálásaira. Persze, így kön�nyebb és egyszerűbb…
Sofőrünk, Karol Sipos, tapasztalt buszvezető, aki nem először járt Magyarországon
és Budapesten. Ennek köszönhetően simán
révbe vitt bennünket, azaz a III. kapu előtt
jelezte, hogy megérkeztünk.
Átlépve a bejárati kapu jelképes küszöbét,
elsőként Danis István, miniszteri főtanácsos
– gyökerei a felvidéki Gömörbe vezetnek
– vadászattörténész köszöntött rám. Tőle nagyon sok szép könyvet kaptam, régi, értékes
vadászkönyvek fénymásolatát is. Legutóbb,
ez tavaly március 27-én történt, az MTA
dísztermében tartott Kittenberger Kálmán
Emlékülésen, vaskos iratköteget nyomott
a kezembe, amely a lévai születésű nagy
vadász és tudós életéhez kapcsolódott. Így
került hozzám az ifjú Kittenberger tanítói
oklevelének fénymásolata. Egyébként szülővárosának tanítóképzőjében érettségizett,
amelynek igazgatója bátyja, Katona (Kittenberger) János volt. A képző épületében ma
Magyar Egyházi Gimnázium működik, úgy
hírlik, hogy az intézmény felveszi majd Kittenberger Kálmán nevét…
Talán mondanom sem kell, hogy Danis
Istvánnal nem a vadászfegyverekről beszéltünk, hanem inkább a vadászirodalomról, a
vadászati kultúráról. Ámde nem szégyellem
bevallani, hogy ifjú vadászkoromban bizony
érdekeltek a vadászfegyverek is. Noha, akkor még nem voltak ilyen csodafegyverek,
távcsövek, éjszaka is látó gukkerek, vadkacsa-csalik, és éjjeli lámpák, mint manapság
vannak. Egyszerűbb volt a választék, a mai
bőségbe szinte belefájdul az ember feje, nomeg a szíve is, mert az árakat bizony a tehetősebb vadászok pénztárcájához mérték…

Az évek folyamán nagyon sokat fejlődött
a vadászati kultúra. Azon belül a szobrászat,
festészet és grafika. A vadászirodalmat több
kiadó is támogatja. Évente szinte ellenőrizhetetlen és áttekinthetetlen vadászkönyvet
adnak ki. Négy vadászlap – Nimród, Vadászlap, Magasles és a legújabb, a Vadászvilág
– látja el a vadászokat a vadászatot érintő
olvasmányokkal. Egyszerre, havonta en�nyi vadászlapot elolvasni, figyelemmel kísérni szinte lehetetlen. Nem szeretnék azon
spekulálni, hogy az áruk is magas ezeknek
a szép, színes nyomású vadászlapoknak. A
színvonalukat sem akarom megkérdőjelezni, de annak ellenére azért leszögezem, hogy
nincs annyi „jó” vadászíró Magyarországon,
aki állandóan, folyamatosan be tudná tölteni,
el tudná látni írásokkal a szóbanforgó négy
vadászújságot, szakmai szempontból is…
Volt egy jeles, Pécsen élő kritikusa a vadászkönyveknek, dr. Czvalinga István. Bevallom, nekem is szembe kellett néznem
ítészi szemléletével. Nagyon magasra tette a mércét. S ezért sokan megorroltak rá.
Mígnem Pista úgy döntött, hogy befejezi
a vadászkönyvek „átvilágítását”. Nem írt
többé a vadászkönyvekről, pedig Homonnay Zsombor, a Vadászlap felelős szerkesztője azt mondta, hogy a „kritika az legyen
kritika, és ne vállveregetés”. Kapacitálta
is a vadászattörténész doktort, nyugalmazott rendőrorvost, ezredest, de többé nem
állt kötélnek. Sajnos nincs már közöttünk,
hiába kerestem szálfatermetét a kiállítás látogatói között, de hiányzott Tálosi István,
a vadászkönyvklub elnöke, Németh János
csontfaragó művész, Suba Imre trófeabíráló
a Felvidékről és ugyancsak a felvidéki Molnár László vadászattörténész.
Node, mindezekkel nem azt akarom mondani, hogy a most megjelenő vadászkönyvek
mind gyöngék, nem ütik meg a színvonalat.
Akadnak tehetséges fiatalok és idősebbek
egyaránt, csak ne hasonlítsuk őket Fekete
Istvánhoz, Széchényi Zsigmondhoz, vagy a
régiek közül Nozdroviczky Lajoshoz, Szütsy
Lóránthoz, esetleg a lapszerkesztő Jurán Vidorhoz. Akadnak nagyon szép kiadványok,
de azok nem a szépirodalmi alkotások közé
tartoznak…
Ilyen például a Nimród műhelyében, a Fehovára készült, nagyobb méretű (30x21,5)
„Természeti-Vadászati Örökségünk”, reprezentáns kiadvány – magyar és angol nyelven –, amelyben a világhírű, s világrekord
trófeák kapnak helyet, valamint a trófeákról
készült festmények.
A trófeák, illetve szarvasok, dámok, őzek,
vaddisznók és muflonok megfestői, a természetet ábrázoló képek alkotói mind elismert

festőművészek, nevük idekívánkozik: Csiszár József, Kovrig Miklós, ifj. Kőhalmy Tamás, Kun Edit, Muray Róbert, Prihoda Judit,
Rékás Csaba, Simon Ferenc, Szamosközi
Antal és Valaczkay Erzsébet. A könyvet dr.
Zoltán Attila szerkesztette, dr. Faragó Sándor
és dr. Köller Joachim írta. A trófeákat és festményeket a trófeák panteonjában körív alakú
falon láthattuk, gondolom gyönyörködtető
látvány volt mindenki számára…
Ha már a szépről írtunk, akkor
feltétlenül meg
kell említenünk
a Vadászati Kulturális Egyesület
k er etéb en mű ködő Diana Vadászhölgy Klubot.
Gyönyörű, hosszú
szoknyában, formás mellénykében szépelegtek,
tündököltek. Ámde tudnunk kell a hölgyekről azt is, hogy a vadászaton, a vadászat örömén kívül elsősorban a természet szépségeinek továbbvitelét, ápolását tartják szem előtt.
Mint anyák a természet iránti szeretetet és a
vadnevelést, vadápolást hivatottak elmélyíteni gyermekeik lelkében.
Nagyon hosszú és gazdag lenne azon barátaim felsorolása, akikkel a kiállításon találkoztam. Köveskuti Györgyöt, nyugalmazott
erdőmérnököt azonban feltétlenül megemlítem, mert mindig meglep valamilyen újdonsággal. Lelkes tagja a Vadászkönyvklub
Egyesület vezetőségének, de részt vállal a
Kittenberger Emléknap szervezésében évente Nagymaroson. Nagyon sajnáltam, hogy
nem találkoztam dr. Mess Béla professzorral,
kedves Béla bátyámmal. Valahogy elkerültük egymást. Viszont öröm volt számomra
kezet rázni Keszthelyi Jenővel, akinek intarzia-portréit már rég ismerem, de csak a
Fehován találkoztunk először.
Keszthelyi úrnak elmondtam, hogy a múlt
évi Kittenberger emlékülésen Léván a Száz
év, száz vadász c. könyvéből lefénymásoltatott, megnagyított Kittenberger Kálmánról
készült intarzia-portrét előadásom keretében,
berámázva átadtam a Reviczky Társaság
elnökének, Névery Zoltánnak. Természetesen hallgatóimnak bemutattam a portré
készítőjét is.
Bezárólag talán még annyit, hogy a vadászat nemcsak trófeagyűjtésből áll, hanem a
természeti kincsek szeretetének nevelésére,
szellemi, lelki táplálék elmélyítésére, a természeti erőforrások szépségeinek megismerésére is ösztönöz.
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HUmorzsák

Rónaky Edit

Szigetvári-Szattinger Krisztián 2/3 oldala
Szigetvári János szellemében

A májusi rémrím aranyat ér
(még júniusban is)
Konkvisztádorok
Egy jó utat akkor abszolváltak
Ha eladtak ezreket rabszolgának

Kávéház előtt
Arról árulkodik a kapucímer
Hogy itt kapható sok kapucíner

A kvízműsorok (k)rémje,
avagy a műveletlenség terjesztése
1. kérdés: Ki a szürrealizmus atyja: Dalí, Klimt, vagy Van Gogh?
Három grácia elmélkedik:
– Talán Van Gogh…
– Az ki?
– Nem hiszem, hogy Van Gogh szürrealista, ő inkább imperialista volt…
– Akkor Dalí lesz az, tudjátok az a bajszos pali…
(Megjegyzés: Így lesznek a szakállas viccekből bajszos viccek, de ennek a fele sem tréfa...)
2. kérdés: Mi a fabula?
Magabiztos válasz: – Naptej!
(Megjegyzés: A naptej az fabulon volt, te! A fabulát Heltai Gáspár kente magára…)
3. kérdés: Ki volt az első pápa: Szent Péter vagy Szent Pál?
Fejtegetés: Szent Péter úgy nem rémlik, ezért legyen Szent Pál! De várjunk csak, mióta is
vannak pápák? Hm. Ha II. János Pál nevéből indulunk ki, akkor ő volt a második pápa, neeem…?
(Megjegyzés: Köszönjük ezt a remek okfejtést, tehát ebből az derül ki, hogy ma a katolikus
egyház hozzávetőlegesen 35 éves…?!?)

Eszperente mesteremberek
Jegykezelende (kalauz) = Kellemes reggelt, kezeletlen menetjegyeket, legyen kedves, menten
helyezze kezembe, ellenben nem lesz helye eme szerkezetben, s e percben lependeredhet.
Desszertes (cukrász) = Felettem, mellettem eledelek, desszertek teljesen egyenletesen elkenve, melyekkel telhetetlen egyedek egyetemlegesen eltelnek.
Rendteremtette (rendőr) = Kezeket fel, ellenben kellemetlen cselekedetekre kell vetemednem fegyveremmel!
Végül egy aszparanta, vagy inkább aszpirinta (fejfájás ellen kell bevenni, amit a humánus
rendőri beavatkozás okoz) = Tagbaszakadtak, mancs arcra tapasztva, vagy a vasagyaram kakasa kattan, majd agyatlan agyad a falra pattan.
S végezetül:
A (két) hónap vicce
Első rendőr: Mi az ott nálad?
Második rendőr: Termosz.
Első rendőr: És az mire jó?
Második rendőr: A hideget hidegen, a meleget melegen tartja.
Első rendőr: Az jó. És mi van benne?
Második rendőr: Húsleves, és két gombóc fagyi.

Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál
Bartók + Bécs
2009. június 10–21.
További információ:
www.operafesztival.hu

2009. május-június

A Concerto Kft. bemutatja:

DOWN
VoiVod koncert
Időpont: 2009. június 23., 19:00 h.
Helyszín: Petőfi Csarnok
További jegyinformáció: www.concerto.hu

Humor
Híres emberek jellemzése dióhéjban
– Feleki László tollából
Ujházi Ede – Bouillonhoz hasonlóan lett halhatatlan: levest neveztek
el róla.
Ulászló II. (Dobzse László) – Gyenge
uralkodó volt, de Dózsa György kortársának mondhatta magát.
Vajda János – Költészetének csúcspontja a Mont Blanc.
Valery, Paul – Irodalomfilozófiájának
lényege: költészet a költészetért.
Verdi, Giuseppe – Ő zenéjével egyesítette Itáliát.
Verlaine, Paul – Csak azért követett
el bűnöket, hogy költői formában megbánhassa őket.
Veres Péter – Mindenhez hozzászólt?
Inkább hozzászólt a Mindenhez.
Vergilius, Publius Maro – Őt Homérosz, ő Dantét vezérelte.
Verne Gyula (Jules Verne) – Szegényes képzelőerejű író, aki csak olyasmit tudott kieszelni, amit később megvalósítottak.
Vespucci, Amerigo – Kolumbusz helyett róla nevezték el azt a földrészt,
amelyet többek között a vikingek fedeztek fel.
Villon, Francois (de Montcorbier) – A
lehető legkeményebb bírálatban részesült francia költő.
Vilmos, Hódító – Az angolok helyett
megalapította Angliát.
Vörösmarty Mihály – Költeményeinek olvasása közben világosan érzi az
ember, hogy a magyar – világnyelv.
Wagner, Richard – Bár nem volt Grállovag, zeneileg tökéletesen meg tudta
formálni.
Wallenstein, Albrecht von – A harmincéves háború nagyravágyó hadvezére, akinek egyeduralmi törekvéseit
néhány merénylő kivételével mindenki
tiszteletben tartotta.
Washington, George – Előkelő angol
családból származó politikus és hadvezér, aki már a tizennyolcadik században
küzdött a gyarmati politika ellen.
Watt, James – Az atomkorban se feledkezzünk meg róla, aki leigázta és az
ember szolgálatába állította a vízgőzt.
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Logika- és memóriafejlesztés
Intarzia

Csak logikusan!

A következő mondatokban gyümölcsöket rejtettünk el. Ezeket kell megkeresni!

A hajnal madarak énekével érkezett.
Az iskolába Nándi kísért el.
Ma a kör területéről tanultunk.
Gombát szed Erzsi az erdőben.
Milyen számok kerülnek a sor végére a logika szabályai
szerint?

Az Andi óhaját szívesen teljesítem.

Tükörképek

A tükörképek között négy eltérés található. Hol?

Tér-kép
A szöveg melletti képben felfedezhető egy elrejtett ábra, mégpedig térben érzékelhető!
A háromdimenziós kép úgy válik láthatóvá, ha a képet szorosan az orrunk
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
Nigel Cawthorne: Győzelem
A történelem 100 legnagyobb
hadvezére
165x235 mm, 208 oldal, ára: 2999 Ft
Sokan úgy tartják, hogy
a háború az emberiség második legkedvesebb időtöltése. A fegyverkezés
kétségtelenül meghatározó
szerepet játszott a világtörténelemben. Ez a kötet
a háborúk történetének legnagyobb hatású hadvezéreit
mutatja be. A Kr. e. 480-as thermopülai
csata végzetes sorsú hősétől, a spártai Leónidasztól Julius Caesaron, V. Henriken,
Napóleon Bonapartén és George Washingtonon át az öbölháborúban vezető szerepet
játszó Colin Powellig.
Jane Struthers: A tenyérjóslás bibliája
Átfogó útmutató a kézelemzéshez
140x165 mm, 400 oldal, ára: 3699 Ft
Szeretnénk bepillantást
nyerni a tenyérjóslás titkaiba? Ebből az alapos és
részletes útmutatóból megtanulhatjuk, hogyan olvassunk mások tenyeréből, és
hogyan térképezzük fel ily
módon a személyiségüket. A kéz négy alaptípusától kezdve lépésről lépésre építjük
fel tudásunkat: megismerkedünk a tenyér
dombjaival, az ujjak jelentésével, valamint
a fő- és mellékvonalakkal is.
Madonna Gauding:
A meditáció bibliája
140x165 mm, 400 oldal, ára: 3699 Ft
Ez az átfogó kalauz 140,
az olvasó számára lépésről
lépésre követhető meditációs technikát vonultat
fel. A keleti és nyugati
spirituális hagyományból
egyaránt merítő kötetből
hatásos módszereket sajátíthatunk el a megnyugvás és a jobb összpontosítás, a mások iránti figyelem, a szeretet és a megértés erősítéséhez, a problémák
megoldásához.
* * *
A kiadó weboldala www.alexandra.hu
címen található.
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Republic – live, Pécs
Amikor kissé késve érkeztek a koncert előtti napokban a sajtótájékoztatóra, finoman mentegetőztek, majd nyögvenyelősen válaszolgattak a sajtósok
kérdéseire. Úgy tűnt, a nyilatkozatadás nem épp a
kenyerük, nem tartozik az erősségeik közé. De annál jobb koncertet ígértek, csúcs fénytechnikával.
A múlt év végéről, a Cipő (Bódi Laci) tüdőgyulladása miatt ez év február 18-ra áthozott 19. szülinapi buli végül is teltházasra sikeredett a pécsi
Lauber Dezső sportcsarnokban. Sőt, még a küzdőtér kétharmada is tele volt csápoló fiatalokkal… és középkorúakkal.
Ismert és kevésbé ismert dalok követték egymást. Volt olyan, hogy Cipőnek csak
az első két sort kellett beénekelnie és a közönség végigénekelte a slágert, maximum
csak a refrénben kapott egy kis színpadi segítséget. Újabb hat szám is elhangzott a
legújabb „Tiszta udvar, rendes ház” című albumról, közülük nem egy, eléggé slágergyanús. A folk-betétekkel néha a magyar népzenét is sikerült becsempészni a
repertoárba, és valamilyen csoda folytán ez is simán megfért a beat zenével.
A 22 arany nagylemezzel büszkélkedő együttes, rutinosan, a ráadásra is hagyott
pár régi slágert, és a „67-es út” mellett szépen hangzott a „Csitári hegyek alatt”.
A hangulatot visszaadni talán úgy tudnám legszemléletesebben, ha azt mesélem
el, amint a sportcsarnok egyik sarkában egy negyven-ötvenes apuka először a feleségével lassúzott, majd a tizenéves lányával csápolt önfeledten.
Úgy tűnik, a Republic fénye nem fakult meg így, a második X-hez közel sem.
BANDI ANDRÁS

Rockmaraton – 2009. július 6–12.
Helyszín: Malomvölgyi Arborétum

Legfőbb fizetési újításként idén már üdülési csekkel is megválthatóak a Rockmaratonra a hetijegyek. Továbbra is a legolcsóbbnak számító egyhetes hazai 100%-os
rock-fesztivál idén is válogatottan erős programmal várja az ország minden szegletéből a kikapcsolódásra vágyókat Pécs mellé, a Malomvölgyi Arborétumba.
Itt lesz két angol ős-punk zenekar: a UK Subs és a GBH. Rajtuk kívül a svéd dallamos death metal mesterei, az Amon Amarth szakállas vikingjei verik fel a rockmaraton „csendjét”. Levezetésül a finn Korpiklaani csürdüngölő metaljára lehet
majd ropni egy nagyot.
Rajtuk kívül a hazai rock- és metal-színtér színe-virága felvonul, mint azt már
az előző években megszokhattuk. A HammerWorld színpadon és a Rockerek.hu
kisebb színpadán a legnagyobbak osztoznak: Kalapács, Pokolgép, Moby Dick,
Mobilmania, Deák Bill Blues Band, Tankcsapda, Beatrice stb.
További információ: www.rockmaraton.hu
SZIGETVÁRI-SZATTINGER KRISZTIÁN

GRAND TOURS – H-7621 Pécs, Király u. 5.
Tel: + 36 72 211213, 211533 Fax: +36 72 213996

Nyitvatartás: H–P: 09.00–18.00 Sz: 09.00–12.00
e-mail: grand@t-online.hu – http: www.udulesinfo.hu
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Rónaky Edit

Új színek
az idei busójáráson

A mohácsi farsangbúcsúztató a hagyományok őrzése, az elmaradhatatlan
jól ismert programok mellett mindig
szolgál újdonságokkal is. Ezen a több
napos népünnepélyen a Kossuth Filmszínház emeleti termében és galériáján
kiállított alkotások jelentik a legnagyobb élményt számomra. Tavaly Tatai Tibor grafikái tetszettek különösen,
mert a fiatal művész a busójáráshoz kötődő hagyományos kellékeket modern
grafikai megoldásokkal, kissé karikírozó formavilággal tette látványossá.
Idén két alkotó munkáit tudtam volna
napokon át gyönyörködve nézni. A szokásos szépen faragott színes busómaszkok közé a rendezők Kedves István elegáns fekete-fehér grafikáit helyezték el.
Talán éppen azzal adtak többletet, újat
ezek a finom vonalú szénrajzok, hogy
a megszokott színpompás kavalkád, az
erős színű festékek és a faragás markáns plasztikai megoldásai nélkül is
hatásosan tudták visszaadni a busójárás eseményeiben részt vevő emberek
mozdulatait, a ruhák redőzöttségét, a
fény-árnyék játékát. Az akvarellek mestereként ismert művész e népszokásnak
nem annyira „törökriogató”, rémisztő
vonásait, mint inkább tavaszváró hangulatát jelenítette meg.

Kedves István: Sokác menyecskék

Peczöli Csaba nagyszerűen keltette
életre – fából faragott szoborcsoportjával – a busók táncát. Négy – maszkba
öltözött – különböző figura járja a kólót, de olyan élethűen, hogy ha méretük

nem lenne árulkodó, megtapogatnám
őket, hogy csakugyan fából vannak-e,
s ha igen, nem elevenedtek-e meg, mint
annak idején Pinocchio. A kidolgozás
hihetetlenül míves. Az alkotó nagy
műgonddal formálta meg még a Főtér
macskaköveinek kicsinyített mását is.
Nem csoda, hogy e remek életkép mellé
állva gyerek és felnőtt látogatók sora készíttetett fényképet magáról, első látásra
kedvencükké vált „A busók tánca”.

„Táncoló busók” – Peczöli Csaba alkotása

Nagy izgalommal készült az idei busójárásra a tehetséges fiatal maszkfaragó: Rosta Endre is. Színvonalas, bensőséges ünnepségen avatták fel látványműhelyét. Darnai Ágoston káplán szentelte fel, Ferkov Jakab múzeumigazgató
mondta a megnyitót. Gyerekkórus, zenekar, tánckar műsora tette emlékezetessé ezt a jeles
alkalmat. A város gazdagabb
lett egy hagyományőrző
hellyel, melyben a maszkkészítést teljes
folyamatában
kísérhetik figyelemmel az
érdeklődők.
Rosta Endre látványtárának megnyitója
Mi pedig érdeklődve várhatjuk, hogy a sok tehetséges alkotó
jövőre milyen meglepetésekkel színesíti
a busójárás szép napjait.

31

Könyvszemle

Breuer Marcell
életútjáról

A dr. Szirtes Gábor irányította Pro
Pannonia Kiadó ismét olyan művet jelentetett meg, amely méltán érdemel figyelmet. Breuer Marcell (1902–1981)
pécsi származású, világhírű építész volt,
akinek nevét az 1919-től induló, Walter
Gropius által fémjelzett német művészeti iskola, a Bauhaus révén ismerte
meg előbb a szűk, majd a tágabb szakmai közvélemény, és akinek a pályája
dessaui, berlini, magyarországi, angliai
évek után az USA-ban teljesedett ki.
A mostani, Ernyey Gyula által válogatott és szerkesztett, magyar és angol
nyelvű tanulmánykötet számos neves
szerző írását tartalmazza, amelyek végig követik ennek a gazdag életútnak
az állomásait, és magának Breuer Marcellnak is közöltek dolgozatait. A szerkesztő mellett Bajkay Éva, Rév Ilona,
Papp László, Major Máté található meg
a szerzők között.
Pécs büszkén mondhatja el, hogy
Breuer Marcellen kívül több, méltán
nemzetközi hírnevet szerzett egyéniség
tartozott ehhez a szellemi irányzathoz.
A Pro Pannonia Kiadó Weininger Andor
és Forbát Alfréd életének földolgozása
után jelentette meg ezt a könyvet, és továbbiakat is terveznek még. Konferencia, fővárosi és pécsi könyvbemutató
mutatta meg, hogy érdemes volt az életút közre bocsátása, és méltán sorakozott
föl az eddigi földolgozások közé. Figyelemre méltó ez a kötet, értékelni kell a
szellemi műhely eddigi eredményeit e
tárgyban is, és az még külön örömmel
tölthet el bennünket, pécsieket, hogy
számos ilyen jelentős személyiséget
mondhatunk a magunkénak.
DR. VARGHA DEZSŐ

TÍMÁR&TÁRSAI KFT.
7623 Pécs, Hőgyes E. u. 26.
Pályázatírás, üzleti tervek, közbeszerzés stb.
T.: 72-211-120; Fax : 72-510-908;
E-mail : tandtsa@timar.co.hu

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

Havi ételajánlat
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~ ElsĘ negyed
| Újhold
O Köd
Megjegyzés: Az újhold (|)
elĘtt és közben
hatás törött borssal, sóval,
pirospaprikával
töltelékkel. Lábasba rakjuk fél kg zsiradékkal
 Utolsó negyed 6 Csapadék 7 Hó
várható. A telihold (z) elĘtti
napokban és fűszerezett
közben melegfronti
és fél liter vízzel együtt, mellé vöröshagymát és fokhagymát teszünk. Adz Telihold
L LehĦlés
hatás várható.
dig pároljuk, amíg elfő a leve. Ekkor tepsibe tesszük és pirosra sütjük.
Legalább
10 percig pihentetjük, és utána szeleteljük.
ėseink
még nem
ismerték
a modern
meteorológiát,
Hold változásaihoz
Megjegyzés:
Az újhold
() előtt
és közben
hidegfronti
hatás várható. az idĘk kezdete óta a
Aigazodtak
telihold () aelőtti
napokban
és közben
melegfronti
várható.gondozásánál. A Hold hatást gyakorol ránk,
gazdák
vetéskor,
aratáskor,
a hatás
növények
KÉRI JÁNOSNÉ (Nagyvenyim)
emberekre, és az állatövön belüli vándorlása befolyásolja a növényeket is. Én is a Holdra hagyatkozva készítem már több, mint 3 évtizede a távprognózisomat. EttĘl 2-3 nappal eltérhet a valóság,
de hozzávetĘleg számíthatunk rá.

» Rádióműsor «

–A
RÉGIÓ RÁDIÓJA
Készült: 2008. MR6
november
20-án.
A Magyar Rádió Pécsi Körzeti
és Nemzetiségi Stúdiója
Műsorrend magyar nyelven, hétköznapokon:
5.00		Hajnal-táj (MR1 – Kossuth Rádiótól)
HAJNALTÓL REGGELIG
FM 101.7 MHz
6.00 – 8.00
Hírek, időjárás, lapszemle, sportösszefoglaló
8.05 – 9.00
Magazinóra riportokkal
9.00 – 12.00
Itthon vagyunk!
12.00		 MR1 Déli Krónika
DÉLUTÁN
FM 101.7 MHz
13.00 –
17.30
18.00
22.00-tól:

Dél-után – az MR6 zenés magazinműsora
MR1 Esti Krónika
Estidőben!
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
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