
magasabb fokára juthat el a békében élő emberiség. De meg is semmisítheti
önmagát. Ezt bizonyítja utóbbi könyve: A fegyverek fizikája.

Mi készteti ezt a nyolcvanéves embert a lobogásra, írásra, előadásra. ha
kell, a filÍnszereplésre? Erről is nyilatkozott, arról szólva, hogy napjainkban az
emberiség életében mérhetetlen szerepet játszanak a természettudományok. A
boldog, gazdag jövő anyagi alapjait rakják le. "Boldog vagyok, hogy hozzájárul-

. hatok ehhez az általános műveltség új, életszerűbb felfogásának kialakításával
is!" - vallja.

Sikerének titkai? - Csillogó, szinte gyermeki ártatlansággal. hittel tud be
szélni. Műszavakhoz, idegen kifejezésekhez, bonyolult körmondatokhoz, tudősi

fennköltséghez szokott honfitársaink felfigyeltek arra, hogy valaki magyarul, egy
szerűen, érthető szavakkal szól a tudományról. A ragyogó műszerek, gombok,
kapcsolók helyett a mindennapi élet használati, sőt használatból kidobott tárgyai
val játszik, szemléltet. Arra épít, hogy a gyermek és a felnőtt egyaránt szeret
tudományosan játszani, kísérletezni - ha van mivel.

Ezt írja egy helyen: "Szavak, szavak a légbe oszlanak, kísérletünk száz szó-
nál többet ad: / Élő tudást! Ez kincs l Marad l" ,

"Mindig azt mondom, amit magam is szeretnék hallani - és úgy mondom,
hogy a közönség ne érezze, hogy oktatják, hanem mintha tudományos varieté
ben szórakozna." - "Ezt a stílust, ezt a módszert tanítani kellene az egyete
men" - írta .egy munkás hallgatója.

A könnyedségéért megdolgozik. Nemcsak immár fél évszázad tapasztalatá
val, hanem mindennapi felkészülésével is: "Minden szereplésemre úgy készülök,
mint egy ünnepre. Hiszen millióknak akarok valami szépet, értékeset adni. Szin
te lázban tervezek, írok. Ez a láz nappal kellemes. De amikor éjjelente még
álmaimban is a témákkal viaskodom - az már fárasztó." Ez a viaskodás az ára
annak, hogy ilyen ajánlásokkal kaphasson névnapjára üdvözlő lapot: "Egy mun
káscsalád nevében annak, akinek előadásait legjobban szeretjük a rádióban és a
televízióban." Ez egyúttal a fizetsége, jutalma is, hogy nem dolgozott, tanított
hiába.

Örül persze a hivatalos elismerésnek is. Örül annak, hogy a Kossuth-díj
első kiosztásakor, 1948-ban már a díjazottak között szerepel. Megkapta az Ok
tatásügy Kiváló Dolgozója cimet, a Szocialista Munkáért Érdemérmet, a Bugát
emlékérmet. 1970-ben a SZOT-díjat is.

1960-ban írta: "Hiszem, hogy a megismerés és az átélt tudás szépsége fel
ér a legmagasabb művészí élménnyel, de nemcsak gyönyörködtet, hanem segít
a természet erőinek megismerésében és felhasználásában, jövőnk építésében."
Életművének legnagyobb elismerése, hogy ezt az élményét sokunkkal sikerült meg
osztania.
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o mennyi sírmély, mennyi kétség,
döbbentő, fojtó vaksötétség
sorvasztotta a szívemet!
azt hittem, mindent eltemet
az omló világ, ami szép volt,
oly félelmetes. volt az égbolt,
oly rémteli, fenyegető.'

tüzet dobált az emberekre,
s tüzet fogott a háztető,

utcák, hidak, városok, falvak
túzben égtek, bombák zuhantak,
és a lélek
maga is tűzzé 1,áltozott,
!ölperzselt minden reménységet.

S most kéred, emlékezzem vissza
u tiszta édes gyermekkorra!
de előbb el kell oltani
a tüzet,
a füstjét földbe fojtani,
hogy kitisztuljon az a táj,
hogy kiérjek a napsütésre 
megidéznicsak úgy lehet
azt a csodálatos jelent
mikor a gyermek eszmélni kezd.
Akkor is tűz, de más tűz égett,
a Szépség tüze ragyogott.
maga a túltelített élet
tündökölt és kápráztat.ott,



s egy világzsongás muzsikája
puhán szelíden ringatott.
Égen-földön csodák talánya
játszotta 1)arázslatait,
s már bontogattam titkait
a tárulkozó természetnek.
Mire iskolapadban ültem
lassanként már megérlelődtem

megismerésre, tanulásra,
kezdetekre és jolytatásra.
Új szezámok nyíltak-csukódtak
és alázatra tanítottak,
önzetlenségre, etnberségre,
hogy embervoltunkon túlnöve
törjünk följebb, mindig előre,

isteni küldetésre ...
És megy, szökell, szalad az emlék
és mintha újra kislány lennék,
nem tudl.,'a: harctér a világ,
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- a Jó s a Gonosz ütközése,
s a többi sz.ínjáték csupán;
hogy dúlnak titkos maffiák,
hogy mindig ölt és öl az Ember
s vérezve [ájva megy tovább •.•
Mégis jó volt visszaszületni,
visszaörülni, visszafájni,
minden perccel gazdagabb lenni,
mindig újabb csodára várni.
Akkor napom még fölfelé ment
nyíltak bimbózó hajnalok,
most árnyékok nyúlnak sötéten,
mélyülnek az alkonyatok -,
az óra fut! hora fuit
s mindig rabol, visz valamit,
de azt a_ tüzet ki nem oltja,
csillagszikráit messze szórja
a lángoló· Emlékezés.
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OPPIDUM ÖRS A TÖRÖK UTÁN
ADATOK MEZŐÖRS TÖRTÉNETÉHEZ

Másfél századon keresztül két, egymással homlokegyenest ellentétes világ ütkö
zött össze a hódoltsági területeken. Munka nélkül élni éaboldogulni : ez volt a török
életideál. A török földesúr a meghódítottak verejtékéből élt anélkül, hogy életük,
sorsuk, munkájuk iránt a legcsekélyebb .érdeklődést tanúsította volna. Az egész
nemzet minden tagjában érezte az üldöztetést. Nemzedékek nőttek fel és haltak
meg állandó félelemben, sírásban, keserű panaszokban. (1)

A győri Megyei Levéltár törvényszéki irataiban nagyon sok becsületsértésí, örö
kösödési, határszabályozási perrel találkozhatunk a mezőörsí plébánia területéről is.
Ennek nemcsak az az oka, hogy az emberek eldurvultak, az állandó félelem és
bizonytalanság felszabadította az agresszív ösztönöket, hanem az is, hogy mente
siteni akarták magukat a "törökösségnek" nevezett hódoltsági bűncselekményektől.

Az. 1659. évi XIII. tc. írta elő, hogyahódoltsági területekről is mindennemű pert
és panaszt az illetékes magyar megyeí hatóságoknál terjesszenek be. Aki a török
höz fordul igazságtételért, az a "törökösség" bűncselekménvét követi el és ezért
halálbüntetés jár. (2)

A török megszállás azzal is hozzájárult egyes területek pusztulásához, hogy a
katonai szempontok miatt mesterségesen mocsarasítottak, és a Iakosságot elköltö
zésre kényszerítették. Esetleg ez is oka lehetett - a műveletlenül hagyott föld
elvadulása mellett -, hogy a mai Gug- és Némapuszták helyén állt falvakat, va
lamint az 1619-ben felégetett Mindszentet (a mai Szeritegyház dűlőről) Mindszent
puszta jelenlegi helyére telepítették.

Mindszent 1627-ben kezdett benépesűlní. (3) 1642-ben már Simoni Istvántól
vittek el a törökök "három paripa lovakat". 1651-ben pedig Nérnay- Pál örökösei
nek jobbágyai : Szombat Lukács 40 éves bíró, Kollár Mihály 40 éves és K. Balázs
50 éves férfiak tanúskodnak, hogy miként nyúzza őket a "Budai Momhet Cottondi
Ispaia". (4)
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