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Február 2., hétfő

10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Érdi Panoráma – ism.
10.55 Mojito – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Vitalitás
20.05 Iránytű
20.30 Kaleidoszkóp - ism
21.00 Mojito – ism.
21.30 Iránytű – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Vitalitás – ism.

Február 3., kedd

10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Vitalitás – ism.
10.55 Iránytű – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Per helyett
20.05 Ütköző
20.30 Vitalitás – ism.
21.00 Iránytű – ism.
21.25 Földközelben – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Ütköző– ism.

Február 4., szerda

10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Per helyett – ism.
10.55 Ütköző– ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt

19.30 Esti mese
19.40 Mozgás!
20.05 Égre néző
20.30 Ütköző – ism.
21.00 Per helyett – ism.
21.30 Vitalitás – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Mozgás!

Február 5., csütörtök

10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Mozgás! – ism.
10.55 Égre néző – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Nagykanállal
20.05 Halvízió
20.30 Égre néző - ism
21.00 Mozgás! – ism.
21.30 Halvízió – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Nagykanállal – ism.

Február 6., péntek

10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Nagykanállal – ism.
10.55 Halvízió – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Érdi Panoráma
20.05 Tea két személyre
20.30 Nagykanállal – ism.
21.00 Halvízió – ism.
21.30 Tea két személyre – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Érdi Panoráma – ism.

2009. 
február 2-től
február 8-ig

Az

Az ám, Hazám!

Kristó Nagy István irodalom-
történész, aki az idén tölti be 
88. életévét, a múlt században 
többször megfordult Csuka 
Zoltánnál. Az általam szerkesz-

tett Érdi Polgár című kétheti lap 
2–3. számában Dél Csillaga cím-
mel Csuka Zoltán 90. születés-
napja alkalmából, tanulmányt 
írt életművéről. Nagy kár, hogy 
a költő, műfordító születése 100. 
évfordulója alkalmából kiadott 
gyűjteményből az Új Tükörben 
megjelent írásommal együtt 
kimaradt ez a Csukára jellemző 
anyag. Kristó Nagy, a Magvető 
hajdani főszerkesztője „Az ám, 
Hazám!” címmel, a Trikolor 
Kiadó jóvoltából, tanulmány-
kötettel lepett meg bennünket, 

amely a XX. század szellemi, 
politikai, társadalmi életének 
fontos kérdéseivel foglalkozik. 

Kristó új könyve valósá-
gos szellemi kincsesbánya. 
Tárgyilagosan, pontosan ír az 
Osztrák–Magyar Monarchia, a 
Horthy-rendszer viszonyairól, s 
elfogulatlanul a múlt évszázad 
irodalmáról, szellemi életéről. 
Terjedelmében is jelentős részt 
foglal el könyvében Klebelsberg 
és kora, valamint a népi írók 
mozgalma. Könyvét olvasva 
meggyőzött: a dolgok úgy tör-
téntek, ahogyan leírta. Egyik 
írásának címén azonban meg-
értően mosolyogtam. „Az igazi 
Németh László” – áll írása élén. 
Szerencsésebb lett volna így: 
„Ahogyan én láttam Németh 
Lászlót.” Közhely ugyanis az, 
hogy mindenki másként látja az 
embereket, dolgokat, jelensége-
ket. Persze, megbocsátható a 
címadás, hiszen az Iszony című 
regény főhősét Kristó Nagy 
édesanyjáról mintázta Németh 
László. Ilyenformán a szerző 
közelről ismerhette a neves írót. 
Kristó új kötete irodalmunk 
újabb nyeresége.  

 
Szavak ikebanái

Zsirai László 1956-ban 
Sopronban született, de rég-
óta Nagytétényben él. Verseit 

a Tiéd a táj című 1984-ben 
Érden megjelent antológiában 
olvashattuk és többször szere-
pelt, mint előadó városunkban, 
a Csuka Zoltán Könyvtárban. 
„Verseiben képi vagy gondolati 
gyémánt ragyog, ebből követ-
kezően is mélyre ás, a lénye-
ges dolgokat keresi, kutatja.” 
– írtam költészetéről évekkel 
ezelőtt. Most – újabb örömöm-
re – „Szavak ikebanái” című 
ízléses kiállítású versesköte-
tét olvashattam el. Az ikebana 
japán eredetű szó. Jelentése: a 
virágok elrendezésének művé-
szete. Nos, Zsirai László nagyon 
is ért a szavak művészi elrende-
zéséhez. Ráadásul, „rendezői” 
tevékenységéhez mély gondola-
tiság, szellemesség, humánum 
is társul. Amikor olvasni kezd-
tem, elhatároztam, a sikerülteb-
beket közölni fogom vagy leg-
alább is idézek belőlük. A végén 
döbbentem rá: ha most csak 
a versek címét sorolnám fel, 

akkor is betelne az oldal. Mégis, 
álljon itt egyikük: „Gondoltam, 
felhívom az Istent, / jöjjön egy 
csésze teára hozzám. / Bár 
telefonom nincsen, / a nevé-
nél a könyvben nincs szám / 
de érzem, hogy mindig ráér, 
/szívének ajtaja sosincs zárva, 
/ pedig fáraszthatja kedvét / 
eléggé a lelkek leltárhiánya. / 
Gondoltam, felhívom az Istent, 
/ jöjjön egy csésze teára hoz-
zám, ne fázzak ebben az esős 
hidegben, / terítse meleg tekin-
tetét rám.„ 

Zsirai László érzékeny lelkü-
letére, elegáns humorára jellem-
ző az Érd város történelmét és 
legendáit idéző verse, melynek 
címe: Egy idegen megszólítá-
sa a Kutyavárnál. Álljon itt a 
lélegzetnyien rövid, de a köl-
tőre ugyancsak jellemző vers: 
„A falat, a fát, az eget, / a szél 
által felborzolt füvet, / hogy 
kitűnően látja, elhiszem. / De 
Uram, vallja be: / ugyan hallja-e 
/ a király kutyáit? / Vadászat 
előtt hogy morognak! / Nem 
fél kórusuktól? Nem? / Igaz, 
ötszáz éve annak, / már emlé-
keik is csak hamvak. / Napozni 
inkább a strandra menjen.” 
Szerencsénkre, Zsirai, mint író, 
költő, pályafutásának „felmenő 
ágában” van, egymást követően 
jelennek meg versei, novellái, 
kritikái a különböző lapokban, 
folyóiratokban. Az elgondol-
kodtató „Szavak ikebanái” kötet 
a költő negyedik önálló műve, 
amely a Gyöngyharmat Kiadó 
gondozásában jelent meg.

Egyetemisták 1956-ról

A Múzeum 1956 Emlékére 
Közhasznú Alapítvány pályá-
zatának díjazott pályamű-
vei Egyetemisták 1956-ról 
– Interjúk, elbeszélések címmel 
jelent meg. 

Ami pedig ezt a kötetet váro-
sunk szellemi életéhez kap-
csolja nem egyéb, mint az a 
tény, hogy a fentebb említett 
Alapítvány kuratóriuma Bognár 
Nándort, az Érdi Újság főszer-
kesztőjét kérte fel ennek a tör-
ténelmi témájú kötetnek a szer-
kesztésére. Elöljáróban el kell 
mondani: a kiváló írások kerül-
tek a könyvbe. A feldolgozás, 
az írások elbírálása igen nagy és 
nehéz munka lehetett, hiszen a 
lendületesen, világosan, tisztán 
megfogalmazott pályázati mun-
kákon kívül akadtak kevésbé 
megalapozottabbak is. A bírá-
lóknak mégis láthatóan a bőség 
zavarával kellett megküzdeniük, 
amikor a könyvbe kerülőket kel-
lett kiválasztani. Ezt maga a 
szerkesztő mondja el a könyv 
bevezetőjében, ahonnan azt is 
megtudjuk, a háromtagú bírá-
lóbizottság egyik tagja Bognár 
Nándor volt. 

A kötetben szereplő ötven-
hatosokat mai egyetemisták 
kérdezték, faggatták az immár 
történelmi múltról. Sajnos soka-
kat már nem lehetett megkér-
dezni, mivel forradalmunk és 
szabadságharcunk áldozatai 
lettek, vagy külföldre menekül-
tek. Idézve Bognár Nándort, a 
szerkesztőt, az előszó íróját: 
„Nem tudhatjuk, hány kaland, 
hány megírásra, vagy akár meg-
filmesítésre váró 56-os történet 
van, amely máig feldolgozatlan. 
Az azonban biztos, hogy eggyel 
kevesebb, ugyanis Renner Péter 
történetét feldolgozta Liska 
Márton, az ELTE hallgatója. 

(…) Bartos Linda „Disszidálók” 
címmel írt finom, kimunkált 
elbeszélést. Ugyancsak az 
ELTE-joghallgató Seregi Barbara 
írásában olvasható a következő 
kijelentés: „1990-ig soha nem 
szégyelltem, hogy 56-os vol-
tam, 1990 után soha nem dicse-
kedtem vele”. Aki mondta, az  
A-00-10148 számú politikai 

elítélt. Andi Krisztina joghall-
gató tragikus sorsú nagyapa és 
édesapja sorsfordulóin keresz-
tül enged betekintést egy olyan 
közegbe, amelyre hiába pró-
bálna a hatalom VÖRÖS jelzőt 
ragasztani. Köztudott: Csepelről 
van szó. A joghallgató ott jegy-
zett fel torokszorító elbeszélé-
seket.” 

Mindehhez én teszem hozzá: 
a kötet indítása is kitűnő, Rétfalvi 
Balázs portréfotója fölött írása 
címe: „Forradalmár reverendá-
ban.” Akiről pedig szól: Galambos 
Ireneusz OSB, az 1956-os győri 
forradalom tanúja. 

Ezt a könyvet minden magyar 
fiatalnak el kellene olvasni – 
ami persze lehetetlen. Az azon-
ban bizonyos: egy népnek csak 
akkor van jövője, ha ismeri, 
becsüli és ápolja a múltját.  

 Bíró András

Érdet az ország legszebb vidékének látta

Az „angol beteg”, tévhitek nélkül

Erről az emberről, azaz Almásy 
László grófról szólt dr. Kubassek 
Jánosnak, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatójának diave-
títéses, élménybeszámolóval 
gazdagított, humoros előadása 
a százhalombattai „Matrica” 
Múzeumban január 21-én a 
múzeum és baráti köre meghí-
vásának eleget téve, A magyar 
kultúra napja alkalmából.

Az 1988-as „Az angol beteg” 
című film főhősét a kilenc 
Oscar-díj után a magyarok is a 
sajátjuknak fogadták el. Ahogy 
lenni szokott: ha a tengeren-
túlon megsüvegelik, akkor itt-
hon is. Ezek után már verseng-
tek a kiadók, hogy ki is adja ki 
dr. Kubassek János húszéves 
kutatómunkája eredménye-
képpen megszülető, A Szahara 
bűvöletében című hiteles köny-
vét. Ebben hazánk fia, Almásy 
kalandos élettörténete, sok 
arca jelenik meg előttünk: a 
híres sivatagkutatóé, a sivatagi 
őskori sziklarajzok felfedező-
jéé, a repülőtiszté, a felderítő 
pilótáé, a britek elől fantom-
ként eltűnő felderítő talpra-
esett katonáé, akit ellenségei 
is szerettek volna megismer-
ni. A jeles vadászé, az autó-
versenyzőé, akit Londonban 
többször meg is bírságolnak 
gyorshajtásért, a cserkészé, aki 
világhírnevet szerzett a magyar 

cserkészetnek és a nácik ellen 
bujkálóknak menedéket adó 
tiszté. De miért is „angol beteg” 
ez a sokarcú, kémnek titulált 
Almásy, holott magyar?

A ceyloni származású, hol-
land születésű kanadai állam-
polgár észrevette a fantáziát 
Almásy sztorijában, és az 
egész a történetet egy keretben 
helyezte el: Rommel seregé-
ben lelőttek egy brit pilótát, 
aki súlyos sérülésekkel került 
kórházba. Itt az angolul tudó 
Almásy volt a tolmács. A film 
egy kis csavarral Almásyt ne-
vezi az angol betegnek, pedig 
ő a sivatagban szerzett súlyos 
betegségében halt meg, amit 
már az a salzburgi orvos sem 
tudott meggyógyítani, aki 
Churchillt is kezelte salzburgi 
ott-tartózkodása alatt. 

A valódi Almásy László a 
Monarchia szülötte, Magyar-
ország fia, az őt szerető bedui-
nok szerint a „homok atyja”, aki 
náluk jobban ismeri a sivatagot. 
Német és arab nyelvű emlék-
táblája szülőhelyén, a boros-
tyánkői várban az őt övező tisz-
teletről tanúskodik – a magyar 
nem szerepel rajta, noha ez volt 
az anyanyelve. Anyanyelvi szin-
ten beszélte a magyar mellett 
az olaszt is, jól tudott arabul, 
németül, franciául és szuahé-
liül. A hiedelemmel ellentétben 

nem volt sem náci, a homok-
sivatag volt az élete. Azért is 
állt kötélnek, mikor a később 
Hitler elleni összeesküvéssel 
gyanúsított Rommel átkérte 
magához Észak-Afrikába, mert 
akkor is a sivatagot kutathat-
ta, „csak a németek fizetik a 
benzinpénzt” – ahogy tréfásan 
megjegyezte egy barátjának. 
Fáradhatatlanul kereste ugyan-
is a perzsa Kambüszész (i. e. 
VI. sz.) ötvenezres elveszett 
seregét, amelyet a mai napig 
sem találtak meg. Felesége meg 
azért nem lett, mert az eljegy-
zett norvég hölgy édesapjának 
megmutatta az egykori rabszol-
gák emberi csonthalmait ábrá-
zoló sivatagi fotóját, mint kuta-
tási területét... Később is komo-
lyan udvarolt, a szombathelyi 

rabbi lányának, csak túl nagy 
volt köztük a korkülönbség…

Minderről bővebben – és 
humoros történetekkel fűsze-
rezve – A Szahara bűvöletében 
című könyvben olvashatunk. S 
ha már a kistérség is érdek-
lődik városunkat oly szépnek 
tartó fia iránt, és az ausztriai 
reklámfilm mint az osztrákok 
(!) másik büszkeségét említi 
Almásyt Mozart mellett, akkor 
mégiscsak lehet  benne vala-
mi... 

A „Matricában” pedig legkö-
zelebb egyiptomi úti beszámo-
lót hallhatunk Buzay József és 
Vajda László előadásában, és a 
saját, „Civilben” című kiállítá-
sukról beszélgethetünk  febru-
ár 18-án.

 Bodrog Beáta

A legismertebb magyarok közé tartozik. Sivatagi lám-
pája és sisakja a mi Magyar Földrajzi Múzeumunk tár-
lóját ékesíti, hiszen Érdet nagyon szerette. Nem csoda, 
hiszen az érdi repülõtérrõl szállt fel gyakran gépével a 
Trianon utáni korlátozott repülõterû Magyarországról. 
Mátraérd néven írt is városunkról a „Suhanó szár-
nyak” címû, „A vitorlázórepülés alapismeretei” alcímû 
könyvében, mint az ország leszebb vidékérõl. 
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Dr. Kubassek János a valódi Almásy Lászlót mutatta be

Olvastuk – tanulmányok, versek, visszaemlékezések, interjúk

Három „érdi” könyv
Mindhárom kötet az elmúlt év végén jelent meg és 
mindhárom szerzõjének, szerkesztõjének valamiféle 
köze van Érd szellemi életéhez.


