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Az idő pénz. Mondjuk a felettébb sablonos mondatot, amelyet már leírni 
is kicsit kellemetlen. Aztán el is hisszük, hogy az. Pénz. De nem ám mint 
érték. Sokkal inkább mint fémszagú apró, gyűrött bankjegy. Lapuljon 
csak ott a kabátzsebben, de ne kelljen foglalkozni vele. A lényeg, hogy 
van, a miénk.

Időt spórolunk, pazarlunk, nyerünk és vesztünk. Minden eszkö-
zünkkel, még a szavainkkal is kétségbeesetten bizonygatjuk, hogy a 
kezünkben van, csak hogy leplezzük, a markában vagyunk. Ha mégis úgy 
érezzük, elfolyik az ujjaink közül, gyanúsan méregetjük, idő milliomosnak 
címkézzük azt, aki nem akarja megérteni, hogy minden perc drága, 
majd az irigységünket felváltja a tettvágy. Egy gyors Google-keresést 
futtatunk a time management kifejezésre, de a képernyőn felvillanó 
szöveg: „Nagyjából 3 830 000 000 találat” kedvünket szegi. Az internetes 
mélyfúrás idő hiányában elmarad. 

A hárommilliárd-nyolcszázharmincmillió írás helyett váratlan helyről 
érkezik iránymutatás. Egy formálódó együttműködés a magazinunk 
tavaly szeptemberi száma után újra Nógrádba, Szalai Ferenchez vezet 
bennünket, aki a Mátrai Bivalyrezervátumban az ősi, veszélybe került 
faj megmentésére tette fel az életét. Nyugodtan ül a békésen legelésző, 
hatalmas fekete állatok között, és meggyőződéssel mondja: „Az idővel 
csak úgy lehet felvenni a harcot, ha visszahozunk valamit a múltból.”

E havi számunk szereplői, úgy tűnik, egymástól függetlenül, de 
hasonlóan vívják ezt a fegyver nélküli csatát. A pilismaróti sajtkészítő-
mester, miután megpillantja nagyszülei régi istállóját, újraálmodja ősei 
paraszti életét. A kilencvenhárom éves Mici néni a sváb nyelv átmentésén 
fáradozik. A fiatal sörfőzde-tulajdonos pedig, bár más pályára készült, 
továbbviszi apja örökségét, és átvezeti a 21. századba. 

Mind utánanyúlnak a múltba veszőnek, hogy újra jelen idejűvé te-
gyék. S noha legyőzni nem tudják, ezáltal talán békét kötnek az idővel. 

Meszleny Zita

Békekötés  
az idővel
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10
—
Galgóczy Árpád költő, műfordító

AZ ÖSSZETARTÁS EREJÉVEL

12
—
Balázs Zsóka gyermekotthon-vezető

BELEÜVÖLTENI A VIHARBA

14
—
Cseke Enikő kórházpedagógus

ÉLNI ÉS ÉLNI TANÍTANI

16
—
Hárspataki Gábor olimpiai bronzérmes 
karatéka

BENNEM ALAPBÓL  
ÓRIÁSI A KÜZDŐSZELLEM

Hívószó
KÜZDELEM

TARTALOM
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20
—
PÁLOS LÁBBAL
Zarándoklat Molnár András túravezetővel 
a Pilisben alakuló magyar szerzetesrend, 
a pálosok nyomain barangolva 
Pilisszentkeresztről Pilisszentlélekig

26
—
TEJESEMBER, TELJES EMBER
A közel negyven tehenéről gondoskodó, 
kézműves tejtermékeket készítő Rétki Gábor 
ifjúkori álmát váltja valóra Pilismaróton. 

34
—
UTAZNI MAGAMBA
A Kistehén együttes frontembereként ismert 
Kollár-Klemencz László több mint két évtizede 
a pilisi Dömör-kapunál él, nemrégiben 
megjelent első regénye, a családja történetét 
feldolgozó Öreg Banda.

40
—
A SZÓ ELSZÁLL?
A Pilisvörösvár német ajkú lakosságának 
tárgyi emlékeit őrző helytörténeti gyűjtemény 
a kilencvenhárom éves Gromon Andrásnénak 
köszönheti létét.

44
—
ÜLJ LE SZÉPEN, ÉS BESZÉLGESS!
A Jáki András vezette pilisvörösvári Rotburger 
látványsörfőzde és sörkert egy csipetnyi 
Bajorország a főváros közelében.

50
—
TÖRTÉNELMI PANORÁMA 
DOBOGÓKŐRŐL
A szocializmus idején Dobogókő a politikai elit 
luxusüdülőhelyének számított, történetének 
néhány mozaikkockáját érdemes alaposabban 
szemügyre venni. 

A hely 
szelleme

AZ EZREDES 
ERDŐ

44
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56
—
SZÁZ ÉV VÉSŐVEL A KÉZBEN
Barátság hetvenévnyi korkülönbséggel  
– Regéczy-Béres Melinda idézi fel Búza Barna 
alakját.

60
—
MINDEN MESE SZÍNIGAZ
Búza Barnának, az egyik legbarátságosabb, 
legközvetlenebb szobrászművésznek az idő 
végtelenjéből kivételesen hosszú darab jutott 
osztályrészül. 

66
—
HATVAN ÉV ALATT A FÖLD KÖRÜL
Az Európai Iskola törekvéseiről számot adó 
Makarius-mappa évtizedes bolyongás után 
a Fővárosi Képtárban lelt végleges otthonra.

75
—
KÉSZ A LELTÁR
Gergely Ágnes Mozdonygyári éjszakáit olvasva 
a huszadik századi magyar történelem sorsfordító 
korszakaiba láthatunk bele egy-egy jellemző 
történetmorzsa segítségével.

76
—
MOZDONYGYÁRI ÉJSZAKÁK
Részlet Gergely Ágnes kötetéből

78
—
A VÁLTOZÁS TERMÉSZETESSÉGE
Győrffy Ákos új kötetében eltávolodni látszik 
a tájlírai fókusztól, olyan elemeket hozva be 
a versbeszédbe, mint a hiány szülte trauma  
vagy a gyász stációi.

79
—
A TÁVOLODÁSBAN
Győrffy Ákos verse 

80
—
ÚJRA EZT AZ ÉLETET VÁLASZTANÁM
Az életet meghatározó apahiányról, a hazafiság 
természetéről és a még leróni vágyott adósságokról 
– interjú Gergely Ágnes író, költő, műfordítóval

84
—
AZ ÖNVISSZAVONÁS KÖLTÉSZETE
A Pilinszky János életművét formáló 
filozófiai-irodalmi hatásokról és a „kegyelmi” 
egzisztencializmusról Mártonffy Marcell 
irodalomtörténész-teológussal beszélgettünk.

90
—
HIHETETLEN TÖRTÉNET
Száz éve született Cziffra György, a huszadik század 
egyik legnagyobb zongoraművésze.

Műhely
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96
—
A VEZÉREZREDES REJTÉLYES HALÁLA
A délvidéki razziák felelőseként halálra ítélt 
vezérkari főnök, Szombathelyi Ferenc alakját 
számos legenda övezi.

102
—
BÉKEJOBB A BALNAK
A trianoni békediktátum utáni konszolidáció 
kulcsmomentuma volt az újraszerveződő 
magyarországi baloldal pacifikálása, amelyet 
a Bethlen–Peyer-paktum szentesített.

108
—
BELSŐ TÁJAK
Romjaiban sem töredék

110
—
FOTÓTÁR
Andrea visszailleszti a Felvidéket

114
—
KÖNYVTÁR NYOLCSZÁZ ÉVES 
TÖRTÉNETTEL
Megújult a nemzeti bibliotéka fenntartásában 
lévő zirci ciszterci műemlék könyvtár barokk 
terme. 

Életút
120
—
VILÁGÍTANI MINDENKINEK
A néhány éve újra Zircen élő ciszterci szerzetes, 
Marton Bernát atya 1956-ban, tizenöt évesen 
egy szál aktatáskával indult neki a világnak, 
hogy aztán amerikai fiatalok ezreinek tanítsa 
meg, milyen az igazi boldogság.

Útravaló
130
—
ÍGY TŰNIK EL
Győrffy Ákos verse 

Anziksz
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