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Lángokból születni
Kedves Olvasó! A Debreceni Főnix megújult, negyvenötö-
dik számát tartod a kezedben. Eljött ez a várva párt pilla-
nat, amikor is új köntösbe öltöztünk! A hiedelem szerint 
a főnixmadár ötszázévenként lángok martalékává válik, 
majd hamvaiból újjászületik. Szerencsére nekünk nem 
kellett ötszáz évet várni az újjászületésre… Újságunk, 
akár az igazi főnixmadár, a lángok közül most újjáéledt. S 
vajon véletlen, vagy az égiek akarták, hogy annak idején 
a lap alapítói e nevet válasszák? 

Nem hiszem! 
S vajon véletlen, hogy új formátumunk októberben 

jelenjék meg, amikor a reformáció napjára emlékezünk? 
Nem hiszem! Luther Márton, Bálint pap, Méliusz Juhász 
Péter és a gályarabok. Mennyi küzdelem, harc és áldozat 
árán vált elismertté a protestáns vallás. Eszünkbe jutnak 
a vallásháborúk, a protestánsüldözések, a különböző 
megszorító és korlátozó rendeletek, az egykori anekdota 
Bálint pap és a katolikus Ambrozius hitvitájáról, no és az 
ördögcérna. Ahogy a református vallás a kálvinista Rómá-
ban, úgy vert gyökeret és fejlődött lapunk is az intézmény 
falai között, nem törődve az akadályokkal és a sok küz-
delem. 

Megannyi esemény, rendezvény, fejlesztés történt már 
az eltelt öt év alatt. És most végre formailag is méltó lesz 
arra, hogy betöltse feladatát. Nehéz lenne összeszámol-
ni, mennyi szerző mennyi írása és fényképfelvétele jelent 
meg, vagy éppen mennyi portré, riport, interjú készítésé-
nek szándékával indultak útjukra az újság készítői az évek 
folyamán. De ez mind nem fontos. A lényeg most is a dol-
gok mögött van. Mint ahogy a reformáció is megújulás, 
megtisztulás, a főnixmadár is újjászületik, úgy újul meg 
főiskolánk és a debreceni református ifjúság művelődési 
lapja.  

Mindannyian nagy utat tettünk meg ez idáig. Nem mi 

kezdtük, s nem is mi fogjuk befejezni. De a fontos az, hogy 
részesei vagyunk, s folytatnunk kell. Nem állhatunk meg. 
Mert soha nem lehetünk teljesen elégedettek. Ahogy Má-
rai Sándor írja a Füves könyvben: „Vándor vagy és minden 
nap tovább kell menned. Nem tudhatod, meddig élsz, s 
egyáltalán lesz-e időd, eljutni utad végcéljához, lelked 
és az isteni megismeréshez? Ezért menj minden nap to-
vább, sebes lábakkal és szegényen is. Mert vándor vagy.” 
Nekünk, e lap vándorainak is tovább kell mennünk, bár-
mi is történjen. S lehet-e ehhez többet hozzátenni? Nem 
hiszem!

A formaváltás nem minden, tartalmilag is tartani kell az 
eddigi zsinórmértéket, és ha lehet, még magasabbra kell 
tenni a lécet, a tökéletességre törekedni. Most már meg-
van a megfelelő tér a szellemi javakhoz, ahogy a mondás 
is tartja: ép testben ép lélek. Az új külső még jobban segíti 
a Debreceni Főnixnek az írott sajtó hagyományaihoz való 
visszatérését. A nagy felületek olyan, eddig is szem előtt 
tartott régi-új műfajoknak adnak majd tágasabb otthont, 
mint a klasszikus riport, tárca, glossza, kommentár, kritika, 
vagy éppen a hagyományos vezércikk. Napjaink újságjai-
ból ezek a műfajok egyre inkább eltűnnek. 

S ahogy főiskolánk egyik oktatója, publicistáinkról szó-
ló jegyzetében „elfeledett szépírókról és publicistákról” 
beszél, úgy kell nekünk óvni, védeni és megőrizni ezeket 
a műfajokat, nehogy pár év múlva a sajtóműfaj-elmé-
letről szóló könyvekben is legyen „elfeledettek” rovat. A 
kultúra terjesztése és őrzése, lehet-e fontosabb felada-
ta napjaink zsurnalisztájának? Nem. Az újságírás, mint a 
történelem vázlata, őrzi meg az adatokat és értékeket és 
a kultúrát az eljövő korok emberének és társadalmának. 
Ennek fényében kell napjaink újságírójának cselekednie 
nap mint nap. 

Takács Péter Levente

Kérlek azonban titeket atyámfiai, 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, 
hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, 
és ne legyenek köztetek szakadások, 
de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben 
és ugyanazon véleményben. 
 (1 Kor, 10)

Takács Péter Levente felvétele

„Be kell fejeznem a Für Elisét! Csak felszálltam a vonatra, hát, 
most le kell szállnom arról a vonatról, Bécsbe. Következik 
Magyarország megszállása, azzal fogom végezni ezt a rész, 
ha ugyan rá nem beszél az Európa könyvkiadó igazgatója, 
hogy folytassam” – mondta lapunknak a Matula-napokra és 
darabja bemutatójára Debrecenbe érkezett Szabó Magda.

5. oldal

A fiatal nem ér rá 
boldogtalannak 
lenni

„Amennyiben szakemberek döntenek, Debrecennek van 
a legnagyobb esélye a hét pályázó város közül. Ráadásul 
pénzügyi szempontból is a debreceni pályázat a legjobb, hi-
szen mi vállaltuk a legnagyobb önerőt. Magyarán: a legke-
vesebb állami támogatással a legtöbb program Debrecen-
ben valósítható meg” – nyilatkozta Kósa Lajos polgármester.

3. oldal

A  szakemberek 
Debrecenre 
szavaznának

„A siker mindig új lendületet ad. Az embernek örökké aláza-
tosnak kell lenni a szakmájához.” Suba István szavai ezek. 
A Kölcsey-főiskola hallgatója a csapatával első díjat nyert 
a Tudósítók Világtalálkozóján. Zámbó Gábor roma naiv 
festőművészről készített filmjüket 500 ezer forinttal jutal-
mazta a zsűri. A tizenegyedik alkalommal megrendezett 
találkozón tizenegy ország huszonkilenc csapata indult.

6. oldal

Egyedit 
alkottak

„A semmiből üzenem: az életnek, akármilyen gyászos, zava-
ros és véges is, van értelme. 
Egyetlen értelme van: az emberi értelem.”

Márai Sándor: Ég és föld

Márai aforizmák



Teltházas hangversenyt adott a Debre-
ceni Kodály Kórus a Bartók Teremben 
szeptember 16-án. Az Erdei Péter ve-
zényletével előadott darabok között 
Bartók Béla népdal-feldolgozásain és 
kórusművein kívül Palestrina motet-
tái is helyet kaptak a zenei palettán. A 
Bartók rádió által is közvetített ünnep-
ségen részt vett a Kórus névadójának 
özvegye, Kodály Zoltánné, valamint az 
alapító özvegye, Gulyás Györgyné. 

„Nincs alku magyarságban és művészet-
ben” – idézte köszöntőjében Kósa Lajos 
polgármester Kodály Zoltán szavait. Hoz-
zátette: a professzionális kórus híven őrzi 
a rá hagyott örökséget. Debrecen polgár-
mestere oklevelet és egy, a Déri Múzeu-
mot ábrázoló festményt nyújtott át Erdei 
Péter karmesternek.

A Debreceni Kodály Kórus 1971-től hi-
vatásos együttesként működik, tagjainak 
száma negyven és ötven között mozog. 
Fennállása óta több mint kétezer koncer-
tet adott a világ mintegy negyven orszá-
gában. Nagy sikerrel léptek fel – többek 
között – Párizsban, az Opera Comique-
ben, a római Santa Maria Sopra Minervá-
ban, valamint Jeruzsálemben.Az énekkar 
repertoárja igen gazdag: a kíséret nélküli, 
acappella-művektől a legújabb kortárs 
énekkari kompozíciókig terjed. 1990-től 
száznál több oratórium szólalt meg a kó-
rus koncertjein. Mindenek előtt azonban 
a névadó, Kodály Zoltán művei állnak a 
középpontban. Az együttes számos díjat 
kapott: Csokonai és Bartók Béla–Pásztory 
Ditta-díjat, a Szerzői Jogvédő Iroda Egye-
sület Artisjus díját, valamint két éve ve-
hette át a Pro Arte Hungarica kitüntetést. 

A jubileumi ünnepség Kodály Zoltán drá-
mai kantátájával, a „Zrínyi szózatá”-val 
zárult, amelyet az Állami Operaház ma-
gánénekese, Tóth János adott elő a kórus 
kíséretében.   

Fürtös Andrea

Nincs alku
Ötven esztendős a Debreceni Kodály Kórus

Elfogadták az 1993-ban rögzített felső-
oktatási törvény 2005. évi módosítását. 
Az országgyűlés október tizedikén este 
százkilencvenöt igen és százharmincket-
tő nem szavazattal ratifikálta a törvényja-
vaslatot. Ezzel eltűnnek az egyetemek és 
a főiskolák közötti „határok”, így most már 
egységesen működő Felsőoktatási Intéz-
ményekről beszélhetünk. A módosításra 
azért volt szükség, hogy 2006 szeptem-
berében elindulhasson az a lineáris kép-
zés, amely révén a magyar felsőoktatás 
csatlakozhat az európai felsőoktatási tér-
séghez. E szerint tehát a Bolognai Foly-
mat szabályai érvényesülnek, így a három 
éves alap stúdiumot két éves master azaz 
mesterképzés követi. Ezzel kapcsolatban 
a  – folyamat hivatalos  indulását megelő-
zően – már az informatika, a közgazda-
ságtan, és az agrárgazdálkodás területein 
elindult próbaképpen a három éves alap-
képzés. A rendeletet azonban nem kíséri 

osztatlan siker, mivel sokan fenntartások-
kal ítélik meg annak tartalmát. Elemzők és 
honatyák egyenesen alkotmányellenes-
nek titulálják bizonyos pontjait, mivel úgy 
vélik, a törvénymódosítás elfogadása sérti 
az egyetemek autonómiáját. A kétségek 
mellett azonban várható előnyökkel is jár 
a módosítás hatályba lépése, ugyanis a fel-
sőoktatásban érdekelt szakemberek a mi-
nőségi értelmiségi képzés megvalósítását, 
illetve az európai színvonalú kutatói és ok-
tatói munka lehető leghatékonyabb érvé-
nyesítését várják a felsőoktatási rendszer 
gyökeres átalakításától. Dr. Csorba Péter, 
a Kölcsey-főiskola főigazgatója lapunknak 
elmondta: az egyes szakok elindulásá-hoz 
szükséges dokumentumok  – melyeket a 
felsőoktatási intézmények közösen dol-
goztak ki másfél évvel ezelőtt – már rendel-
kezésre állnak. A főigazgató úr hozzátette: 
az átszervezések lehetővé teszik, hogy az 
eddig csak szakpárral induló kommuniká-

ció, könyvtár illetve kántor szakok önma-
gukban is felvehetők lesznek az új tanév-
től. A lineáris képzésben hangsúlyosabban 
jelenik majd meg a gyakorlatorientáltság. 
A hároméves alapképzésnek 180 lesz a 
kreditértéke, a négyéves tanítói stúdium-
nak pedig marad 240. A jelentkezéseket 
az alapképzésen belül már nem szakra, 
hanem tudományterületre kell beadnia 
a leendő hallgatónak. Ezzel tehát meg-
előzhető két egymástól különálló terület 
keveredése, így például a kommunikáció 
és az informatikus könyvtáros szakok nem 
alkothatnak egységet.  Az átalakítás célja 
az, hogy minél többen részt vegyenek a 
felsőoktatásban, és a hallgatók olyan dip-
lomát kapjanak kézhez, mellyel már há-
rom év után megfelelően helyt állhatnak 
a munkaerőpiacon. Az alapképzés 2006 
szeptemberétől már az újonnan megfo-
galmazottak alapján indul el. 

                       Bögre Zoltán

Nagyobb esély a munkaerőpiacon
JUBILÁL A HELYI TANÍTÓKÉPZÉS. A Köl-
csey-főiskola Tudományos és Művészeti 
Bizottsága tudományos konferenciát szer-
vez – november 9-re – a magyar tudomány 
napja, illetve az önálló debreceni tanító-
képzés  150. évfordulója alkalmából. 

A TE ÉRDEKED. Az Oktatói Munka Hallga-
tói Véleményezésének Bizottsága – a Köl-
csey-főiskolán – „Hallasd a hangod! A te 
érdeked” címmel felhívást intéz az intéz-
mény hallgatóihoz. A bizottság célja, hogy 
általános képet kaphasson a főiskola ok-
tatóiról, munkájukról, valamint az oktatás 
körülményeiről. A felmérését végzőkkel 
az előadásokon találkozhatnak a hallga-
tók. Elmulasztott előadások esetén pedig 
a HÖK-irodában kérhetnek kérdőíveket az 
érdeklődők. 

KÍGYÓMARÁS. A fennállásának 140. év-
fordulóját ünneplő Csokonai Színház 
egész hónapban játssza Szabó Magda Kí-
gyómarás című színdarabját, Csikos Sán-
dor rendezésében. A premier díszelőadá-
sa október hetedikén volt. A mű Kossuth-
díjas írónője szintén ebben a hónapban 
ünnepli születésnapját.
  
MUNKÁCSY-KÉPEK AMERIKÁBÓL. Nem 
mindennapi kiállítást láthatnak az érdek-
lődők Munkácsy-képek Amerikából cím-
mel a Déri Múzemban. Pákh Imre gyűjte-
ményéből most huszonhat Munkácsy-kép 
és két, Munkácsyról készült festmény ke-
rült Debrecenbe. A kiállítás ideje alatt egy 
belépőjeggyel a huszonnyolc festmény 
mellett a Krisztus-trilógiát is megtekinthe-
tik a látogatók. A kiállítás hétfő kivételével 
szeptember kilencedike és december ti-
zenegyedike között, a hét minden napján 
10 órától 18 óráig várja a látogatókat.

FLOORBALL-GYŐZELEM. Kiváló hajrával 
bejutott a Floorball Magyar Kupa legjobb 
négy csapata közé a Debreceni Floorball 
SE, miután hatalmas csatában 2–7-ről for-
dítva az eredményen, végül 11–7-re dia-
dalmaskodott a Neumann SE Budapest 
csapata felett. 

25 ÉVES AZ EDDA. A „Hajdú-Bihari Nap-
ló-koncertek 2005” hangversenysorozat 
következő állomása a negyedszázados 
múltra visszatekintő EDDA turnéjának 
debreceni jubileumi fellépése lesz. A leg-
újabb (27.) albumát népszerűsítő együttes 
műsortervében – a szervezők ígérete sze-
rint – szerepelnek a régebbi dalok is. A ha-
zai rock-kultusz megalapítóinak élő bulija 
a Lovardában lesz: október 22-én 20 óra-
kor kezdődik.

KÖZELEDIK ANATÓLIA TÜZE. Az egyet-
len világhírű török tánccsoport, a Fire of 
Anatolia 90 tagja lép fel november 8-án 
Debrecenben, a Főnix csarnokban. A tár-
sulatot úgy emlegetik, mint amely a ha-
gyományos néptáncot, a klasszikus balet-
tot és a modern mozgásszínházi koreográ-
fiát ötvözi látványszínházzá.  

Már 15 éve rendezi meg nyaranta a 
Kölcsey-főiskola a határainkon túli ma-
gyar tanítók továbbképzését, amelyen 
öt ország: Szlovákia, Szlovénia, Kárpát-
alja, Horvátország és Románia képvise-
leti magát. 

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona főigazga-
tó-helyettes foglalta össze lapunk számá-
ra a továbbképzés eredményeit: – Az idén 
a differenciálfejlesztés volt a fő téma. Az 
Országos Pedagógusszövetség bírálja el, 
hogy pályázat útján kik kerülhetnek be az 
egy hetes kurzusba. Az Oktatási Miniszté-
rium 30 tanító részére ad állandó támoga-
tást. 

A főigazgató-helyettes asszony el-
mondta: a szakmai programok mellett 
kulturális, kikapcsolódási lehetőségeket, 
kirándulásokat szerveznek a vendégek-

nek. Az egyik cél Debrecen és megyénk 
megismertetése. A tanfolyam résztvevői 
oktatási segédanyagokat valamint köny-
veket is kapnak – ezek általában a főiskolai 
oktatók által írott tankönyvek. Elismert a 
képzés, a pedagógiai szövetség úgy érté-
keli, hogy itt Debrecenben országosan is 
egyedülálló. 

– Minden évben megpályázzuk a rende-
zés jogát – folytatta Nanszákné dr. Cser-
falvi Ilona. – S lényeges, hogy megnyerjük, 
hiszen a főiskola valamennyi tanszéke és 
a gyakorlóiskola is bekapcsolódik ebbe a 
programba, valamint a szállást nyújtó kol-
légium. Nagyon jó visszhangja van a gya-
korlóiskola munkájának: ők patronálják a 
gyakorlati pedagógiai képzést. A képzés 
fontos szempontja az elmélet és gyakorlat 
egysége, de alapvetően a gyakorlatorien-
tált szemlélet érvényesül: különböző új 

módszertani eljárásokat, tantárgy-peda-
gógiát és pszichológiai fejlesztést is lehet 
tanulni a kurzuson. 

Az egyhetes tanfolyam után elismer-
vényt kapnak a tanítók. Van olyan ország, 
amely ezt beszámítja a saját továbbképzé-
si rendszerébe, és ez segíti az oktatókat a 
foglalkoztatásban. – Mint tudjuk, a határa-
inkon túl is sok problémával küszködnek a 
pedagógusok. 

Ezért is fontos ez a továbbképzés, hogy 
a tanítók módszertani kultúrájuk fejlesz-
tésével színesebb, ötletesebb eljárással 
tudjanak oktatni – s ez nem feltétlenül jár 
többletköltségekkel. Nagy az érdeklődés a 
kurzus iránt, fiatalok is részt vesznek ben-
ne. Felbecsülhetetlen szakmai haszonnal 
jár ugyanis, hogy a jövő tanítói a diploma 
megszerzése után is képezzék magukat. 

Bencsik Ildikó

A színesebb, ötletesebb tanórákért
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Alig néhány nap múlva véget ér az a 
több hónapos várakozás, mely már 
régóta az Európa Kulturális Fővárosa 
címet övezi. A döntés, amelyet október 
huszonharmadikán hoz meg egy arra 
hivatalosan kijelölt bizottság, igen so-
kat nyom majd a latba, mivel a győztes 
magyar városnak óriási lehetősége 
nyílik arra megismertetni értékeit más 
nemzetek népeivel. Városunk esélye-
iről és a pályázat erősségéről Kósa La-
jossal, Debrecen polgármesterével be-
szélgettem.

● Hogyan látja polgármester úr, Debrecen-
nek mennyi esélye van a végső sikerre?

■ Ez főként attól függ, hogy kikből áll 
a kuratórium. Ez idő tájt – a pályázat be-
adása után három héttel – a minisztérium 
még nem hozta nyilvánosságra a zsűri 
névsorát, ami meglehetősen szokatlan az 
európai gyakorlatban. Amennyiben szak-
emberek döntenek, Debrecennek van a 
legnagyobb esélye a hét pályázó város 
közül. Ráadásul pénzügyi szempontból is 
a debreceni pályázat a legjobb, hiszen mi 
vállaltuk a legnagyobb önerőt. Magyarán: 
a legkevesebb állami támogatással a leg-
több program Debrecenben valósítható 
meg. Egy olyan államháztartási helyzet-
ben, amilyenben most vagyunk, talán ez 
is szempont lehetne. Persze ha politikusok 
döntenek, vélhetően pártpolitikai szem-
pontok alapján jelölik ki a nyertest. Ebben 
az esetben nincs esélyünk.

● Van-e valamilyen objektív kritériuma an-
nak, hogy a döntést egyértelműen szakmainak 
vagy politikainak nevezhessük?

■ Igen. Ha egy politikus dönt, az még 
akkor is politikai döntés, ha egyébként az 
eredeti szakmája kompetenciájába tarto-
zik az adott terület. Talán nem szükséges 
itt bizonygatnom, hogy egyszerre nem le-
het két lovat megülni…

● Más városokhoz hasonlóan tudott-e 
Debrecen lobbizni a kormánynál?

■ Nem, de nem is akartunk. Az Ország-
gyűlés kulturális bizottságában viszont 
Halász János képviselőtársam határozot-
tan azt az álláspontot képviselte, hogy a 
pályázat bonyolítása során a németorszá-
gi gyakorlatot kövesse a kormány. Ám ez 
nemcsak Debrecen érdeke. Azt gondolom, 
van olyan színvonalas a pályázatunk, hogy 

jótáll magáért – nem szükséges külön lob-
bizni érte, s talán nem is lenne etikus.

● Említette, hogy Debrecen vállalta a leg-
magasabb önrészt. 

■ A viszonylag magas önrésszel kap-
csolatban két dologra szeretném felhívni 
a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a nagyvá-
rosok közül a lakosságszámhoz viszonyít-
va évek óta a debreceni önkormányzat 
áldoz legtöbb pénzt közvetlenül kulturális 
célokra. Másrészt arra, hogy Debrecenben 
nem most kezdődnek a kulturális fejlesz-
tések. Az elmúlt öt évben nagyon sok min-
den épült. Ha megnézi a kimutatásokat, 
láthatja, hogy ezekben nagyobb volt az 
önerő, mint amit például a miskolci, a győ-
ri és a soproni önkormányzat a következő 
fél évtizedre együttesen vállal. Debrecen 
dinamikusan fejlődő város. Megítélésem 
szerint a következő öt év fejlesztési elkép-
zeléseit a mi esetünkben az előző öt év 
hitelesíti.

● Feltűnő, hogy milyen intenzív marketing-
tevékenységet folytatott Debrecen.

■ Örülök neki, hogy feltűnt. Ezt egé-
szen a döntés meghozataláig folytatni 
is fogjuk. A visszajelzések alapján látszik, 
hogy sok mindenkihez eljut a mondani-
valónk – erre azért is büszkék vagyunk, 
mert a versenyben lévő városok közül mi 
költöttük a legkevesebb pénzt a pályázat 
elkészítésére és a marketingre.

Gulyás Gábor, a Debrecen 2010 Prog-
ramiroda vezetője lapunknak elmondta, 
hogy a cívisvárosban igen intenzív kultu-
rális fejlesztést terveznek az elkövetkezen-
dő években. 

■ A pályázati kiírás értelmében meg 
kell jelölni úgynevezett kulcsprojekteket 
(amelyek Debrecenben, akkor is megvaló-
sulnak, ha nem a cívisváros pályázata nyer). 
Egy új kulturális régió megteremtése az 
elsődleges cél. Ennek érdekében jött létre 
a Városok-Falvak Szövetsége. A Debrece-
ni Református Kollégiumban megtartott 
konferencián szándéknyilatkozatot alkot-
tak a jelenlevők (politikusok, polgármeste-
rek, egyházi vezetők, egyetemi professzo-
rok). A régióhoz tartozik a romániai Zilah 
és Nagybánya közti terület, Kárpátalja egy 
igen jelentős része, a szlovák alföld, illetve 
Magyarországon a Tiszántúl egykori parti-
kula-része. Integráló szerepet tölt be majd 
Debrecen, illetve újfajta együttműködésre 

lesz lehetőség, amely több uniós támoga-
tásban mutatkozik majd meg.

A következő kulcsprojektek már az inf-
rastrukturális fejlesztések mentén halad-
nak, ezek tehát a nagyberuházások. Az 
irodavezető hangsúlyozta: az egyik fő cél 
egy modern művészeti központ létreho-
zása. Ez több mint 3 milliárd forintos be-
ruházás lesz. – Itt állandó gyűjtemény kap 
majd helyet, illetve időszaki kiállítások. Az 
ország második legnagyobb kiállítóhelye 

modern és igen korszerű lesz. Emellett 
épülni fog egy új városi galéria is, kifeje-
zetten a helyi, illetve a régióban élő mű-
vészek számára, mintegy kétezer négy-
zetméteren. A harmadik fő projekt egy 
új színház megépítése, amely 400 néző 
befogadására lesz alkalmas. A már épülő 
Kölcsey Központ is szervesen bekapcso-
lódhat a kulturális életbe, hiszen az 1400 
személyt befogadó nézőtér alkalmas lesz 
nagyszabású hangversenyek lebonyolí-
tására. Remek akusztikája révén világhírű 
zenekarok is felléphetnek majd itt. 

A Nagyerdő szívében a gyerekek részé-
re felépül egy úgynevezett Lúdas Matyi 
Park, különféle játékokkal. Fontos meg-
említeni következő kulcsprojektként Deb-
recen első mesterséges tavát, amely csak-
nem ötvenhét hektáron terül majd el. Itt a 
későbbiekben különböző vízi sportágakat 
űzhetnek a polgárok. 2010-ben egy úgy-
nevezett Nomád Olimpiát tervez a város a 
Hortobágy területén. Itt sokféle kultúrájú 
népek mérnék össze tudásukat. Úgy a régi 
harcművészetekben, vagy akár a gasztro-
nómia területén. 

E kulcsprojektek Debrecenben akkor is 
megvalósulnak, ha nem a cívisváros nye-
ri a pályázatot. Mind egytől egyig városi 
finanszírozású fejlesztés. Vannak persze 
nem helyi költségű beruházások. Ilyen 
például az Orvostörténeti Múzeum, me-
lyet a Debreceni Egyetem támogat, vagy 
hasonló elgondolással valósulna meg a 
Regionális Zsidó Történeti Múzeum, ame-
lyet a Zsidó Hitközség állna. 

Bihari Szabolcs

A szakemberek Debrecenre szavaznának
A városunkban nem most kezdődnek a kulturális fejlesztések

Takács Péter Levente felvételei
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Egy harminc országban végzett közvéle-
mény-kutatás szerint a magyarok elége-
detlenek leginkább az életükkel. A 30 ezer 
ember megkérdezésével végzett felmérés 
szerint „csalódott vagy nagyon boldog-
talan minden harmadik magyar”. 

A legnagyobb brit lap a témával fog-
lalkozó cikkében az ausztrálokat és az 
amerikaiakat jelölte meg mint „legbol-
dogabb embereket”. Noha a cikk érdekes 
volt, tartalmát olvasva kicsit az Ig No-
bel-díj jutott eszembe. E díjat egy tudo-
mányos humorral foglalkozó magazin 
ítéli oda azoknak a tudósoknak, akik-
nek valami röhejeset, nagyrészt teljesen 
haszontalan tudományos tényt sikerült 
kideríteniük. 

Legyünk büszkék! Idén a fődíjat egy 
részben magyar felfedezés, a pingvinek 
székletürítésének nyomásvizsgálata nyer- 
te el… Visszatérve: magam inkább arra 
volnék kíváncsi, miért boldogtalan a 
magyar, nem arra, hányan azok. Mert 
csupán az okok ismeretében lehet meg-
oldást találni egy problémára.

Persze, ha valaki rá is jönne erre, a va-
lódi Nobel-díjat – noha járna neki – nem 
valószínű, hogy megkapná.

Sz. M.

A ruhafogas elkorhadt szemfogai 
már repedezni kezdtek az elro-
hadt textíliák lehetetlen súlya 

alatt. Ezek az elnyűtt s a maguk idejét 
maradéktalanul kiszolgált ruhadarabok 
beszédes valójukban oly szabályosan lóg-
tak az előszoba évtizedes bitófáján, hogy 
csaknem megszólaltak. Ez azonban feles-
leges lett volna, hiszen mozdulatlan el-
beszéléseik legendákat zengtek régi idők 
keserűségeiről és fájdalomba fulladt vi-
dámságról. Már emberöltők óta töltötték 
semmirevaló napjaikat hanyag mozdulat-
lansággal, s úgy tetszett: várnak valamire. 

Elfeledett ingujjak, megbarnult kabátok 
és kiszáradt kalapok sorakoztak az előszo-
ba keskeny flaszterjén, s ha az ember odafi-
gyelt, hallhatta, ahogy mocorognak bennük 
az emlékek. Egy nap, mikor a múlt keserű 
nosztalgiája riadót vezényelt a semmitte-
vésben elkényelmesedett s magányossá-
gában eltorzult hősünknek, úgy döntött, 
rendet tesz a káoszban, mert az a jellemét 
háborgatja már régen. Felesküdött: elpusz-
títja mindennapjainak kártevőit. 

Láthatatlanul közeledett felé az elmú-
lás északi szele, s oly vadul rángatta ele-
fántcsonttornyának tűlevelű őreit, hogy 
azok tövestül szakadtak ki a földből, s a 
helyükön tátongó szakadék gyomrából 
szemtelen szivárványsereg tört a felszínre. 
Hősünk, miközben ámulattal nézte végig 
látomásának gyönyörű határtalanságát, 
érezte: most változás áll be életében, a 
szemeit fertőző hályog egy mozdulattal 
lepereg róla, s olyan képzete támadt, mely 
eddig még nem ostorozta elpenészese-
dett érzelmeit. 

Boldogtalanságáról árulkodó ingeit 
olyan könnyed mozdulattal hajította a sa-
rokba, mintha egész életében ezt gyako-
rolta volna, s mihelyst eljött a megfelelő 
alkalom, örömmel adta elő jól betanult 
produkcióját. Az enyészettől megtisztult 

ruhásszekrényből kiválasztotta azt a felöl-
tőt, mely igazán illik egy új élet nyitóbál-
jára, s felgyűrte karján ingje ujjait. Elbor-
zadva látta, hogyan fest az elegáns ruha-
nemű alatt az idő tépázta szomorú alkarja. 
Megsárgult, májfoltos végtagja öregnek 
tetszett, holott tulajdonosának kora alig 
haladta meg a harminchárom évet. Hő-
sünk nem törődött a keserűség eme nyo-
masztó bélyegével – elmosolyodott, s 
megfeszítette izmait, melyek meglepeté-
sére az évtizedes elhanyagoltság ellenére 
is erőteljesen feszültek testén. Kissé fájdal-
masan fonta össze a szíj elnyűtt bőrnyel-
vét egyetlen, kopott nadrágja derekán, s 
a halálba indulók eleganciájával kente ki 
hosszú idők óta hűséges cipőjét. 

Keménykalapot nyomott a fejére. A 
sok csalogató fejfedő közül kiválasztotta 
azt, mely oly kedvesen s bizalmasan si-
mult gondosan fésült hajára, mint mikor 
két egymás után sikoltó test utolsó gyöt-
relmes hadjárat után végre megérdemelt 
harmóniában olvad össze mindörökre. 
Gondosan igazgatta meg kissé kerekded 
fején a sötétbarna kalapot, s elegáns moz-
dolattal símította végig a fejfedő éles pár-
kányait. A kalapot még édesanyjától kapta.  
Olyan régen, hogy hősünk egy pillanatra 
elgondolkodik: valóban anyja ajándékát 
viseli? Kissé zavarba jött emlékeinek déli-
bábjaitól, s olyan meredten nézte magát 
a keskeny előszoba tükrében, hogy szinte 
már fel sem ismerte önmagát. 

Mint egy ébredő nemzet első uralkodó-
ja, úgy emelte fejére a kalapot, s közben 
eszébe jutott egy párás délután, mikor 
anyja, titokzatos mosollyal az arcán haza-
ért a kegyetlen munkáb ól . Fáradt kezé-
ben egy kalapot tartott, amit büszke mo-
sollyal nyújtott át fiának...

Hősünk szerette a tengert. Rejtélyes, 
sötét habjait, csillogó, beszédes simaságát, 
s végtelen lehetőségeit. Szerette nézni, 

ahogy a soha véget nem 
érő, hullámzó pusztaság 
elnyeli a vörösen izzó na-
pot. 

Ahogy ott állt a szoba 
négy fala révén fogságba 
ejtett homályban, hallot-
ta a víz szavait, a mélyből 
feltörő vágyak megvaló-
sulását, az elérhetetlen-
nek tűnő boldogságot, s 
közeledtét annak a látha-
tatlan palacknak, melyet 
a hullámok oltalmazó 
ölelésükbe vettek vala-
mikor. Ők tudták, hogy 
ezt az egyszerű kis tár-
gyat, mely egy megváltó 
üzenetet rejt, valakinek 
valakitől célba kell juttat-
niuk. Ki tudja, mióta járta 
már ez a hullámlovas a 
tenger véget nem érő 
vadságát és simogatóan 
békés táncát. A kétségek, 
a háborodottság, a kese-
rűség méznek álcázott 
csapdáját immár elmos-
ta a feltámadó tisztaság. 
Nincs több kifogás sem 
erőltetett szerelem-érzés. 
Csak a bizonyosság lé-
tezik, az egyetlen,, mely 
nem összetéveszthető, mely újra és újra 
gerjeszti a hullámokat. 

Hősünk magára öltötte sötétbarna za-
kóját. Kissé kényelmetlenül érezte magát 
benne. Rég hordta. Megarázta magát, 
mintha a keserű nosztalgia élősködőitől 
akarna megszabadulni, s hirtelen határo-
zottsággal kilépett szobája ajtaján. 

Nagyot szippantott abból a városi le-
vegőből, mely oly közel volt hozzá ifjúkori 
szerelmeinek képzeletbeli ölelése közben, 

majd cigarettára gyújtott, s elindult sze-
rencsét próbálni. Szomszédai, kikkel már 
évek óta egy szót sem váltott, még látták, 
ahogy elegáns öltözékében befordult a 
kicsiny utca távoli sarkán. Később legen-
dák szóltak egy magának való, s a keserű 
magány, az elhagyatottság és a boldogta-
lanság tépázta fiatalemberről, aki zakóban 
és keménykalapban elindult, s többé nem 
tért vissza. 

Bögre Zoltán

Változás

KOMMENTÁR

Az Oktatási Minisztérium szerint túlképzés 
van a kommunikáció szakon, ezért tervbe  
vették, hogy csökkenteni fogják a képzés-
ben részesülő hallgatók számát. Noha a 
szaktárca és a nagyobb újságíró-szerve-
zetek egyetértenek abban, hogy Magyar-
országon „túltermelés” van kommuniká-
torokból, érdekes – és mindenképp érde-
mes  – lenne a mennyiség helyett a minő-
séget előtérbe helyezni, azaz a jelenlegi 
és jövőbeli újságírói „garnitúrát” szakmai 
szempontból is megvizsgálni. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy kis ország vagyunk, kis sajtóval. Ren-
geteg tehetség vész el az újságírói, riporte-
ri pálya számára, hiszen nincs lehetősége 
dolgozni, megmutatni, mire képes. Illetve 
ha meg is mutathatja, kevés sajtóorgánum 
engedheti meg magának egy új munkaerő 
felvételét. Következésképpen a munkahe-
lyek szinte „kihalással” öröklődnek. 

A frissen végzettek töredékét sem ké-
pes felvenni a piac, így csak a diplomások 
munkanélküliségét növeljük. Miről is van 
szó? A jelenlegi felsőoktatás részben a 
munkanélküliség leplezésére is szolgál, 
hisz aki egyetemre vagy főiskolára jár, az 
még néhány évig nem számít munka-
nélkülinek. Az természetesen „mellékes”, 

hogy a jelen gazdasági helyzetben a dip-
lomásokat nem veszik fel, mert „sokat 
kéne nekik fizetni”.

Mi lehetne az adott szakoknál megje-
lenő túlképzésre a megoldás? Sokak sze-
rint  – és személyes véleményem szerint 
is – alkalmassági vizsgák. Minden szaknak 
megvannak azok a készségei, képességei, 
melyek eldönthetik, képes lehet-e az adott 
jelentkező megállni a helyét a pályán. Így 
a kommunikáció szakon is szűrhetők len-
nének a jelentkezők. A Bolognai Folyamat 
is segíthet ebben, hisz – a példánál ma-
radva  – az első három év egyszerű kom-
munikációs képzés lenne, majd ezután a 
tehetségesek részt vehessenek az úgyne-
vezett mesterképzésen, ahol már speciális, 
képességeinek megfelelő területeket, is-
mereteket oktathatnák számukra. 

Ám amíg sok helyen az oktatói garnitú-
ra, a képzési rendszer, vagy a tanult tárgyak 
egy része – vagy alkalmanként sajnálatos 
módon nagy része – nem felel meg a piaci, 
etikai és szakmai követelményeknek, ad-
dig fejlődésre nem számíthatunk. Hiszen a 
felvételi során a középiskolai osztályzatok 
nem igazán mutatják meg egy személy al-
kalmasságát. Vagy igen?

 Szőke Mátyás

Újságíró-stop Sírva (sem) vigad…

DARÁZS
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„Irodalomtörténeti pillanat” – így ne-
vezte a Dóczy-gimnázium igazgató-
nője, Kunszabóné Dancs Edit a Kossu-
th- és József Attila-díjas írónővel való 
találkozást. A Filmkocka Produkciónak  
sikerült  beszélgetést készítenie Szabó 
Magdával, aki 1917. október 5-én szü-
letett Debrecenben. A hagyományos 
dóczys Matula-napok és a Kígyómarás 
című drámájának bemutatója alkalmá-
ból járt a „holtig hazában”. Adventkor 
Szicíliában – a hírek szerint – irodalmi 
nagydíjat vehet majd át: azt az elis-
merést, amelyet évről-évre a legjobb 
külföldi írónak ítél oda az olaszorszádi 
zsűri.

● A Dóczyban tartott előadásán  úgy fo-
galmazott, hogy hazaérkezett. Milyen élmény 
volt ismét az egykori iskola folyosóin, termeiben 
járni?

■ Visszakérdezzek: ha Ön éli meg vala-
ha azt, hogy a saját iskolája meghívja, és 
jár a régi folyosókon, és csupa mosoly fo-
gadja, mit érezne? Amit én. Azt a megdöb-
benést. Mert Isten irgalma kiszámíthatat-
lan. Valahogy azt gondoltam, Isten olyan 
hatalmas, hogy az én teljes szabálytalan 
mivoltomat tudomásul veszi. Öröm volt a 
Dóczyban szerepelni, öröm volt találkozni 
a diákokkal és a kollégákkal. 

A legnagyobb öröm persze a nyitó Is-
tentisztelet volt, amikor egyszer megint 
ott állhattam az egyedül ismerős és mind-
örökké ismerős Úr Asztalánál, ahol valami-
kor az első Úrvacsorát vettem. 

● A Matula-napokon gyakran rendhagyó 

irodalomórát is tartanak, ame-
lyen  a Dóczy „áldott szigoráról” 
beszélt a mostani dóczystáknak. 
Akkoriban lett a Dóczy növendéke, 
amikor ez az iskola talán a legszi-
gorúbb intézmény volt az ország-
ban. Hogyan lehet az, hogy erre 
mégsem mint boldogtalan idő-
szakra emlékszik?

■ A fiatal nem boldogtalan: 
nem ér rá! Annyi minden tör-
ténik vele! Felfogtam a saját 
szerepem, tehát én magamra 
bármikor hozhatok veszedel-
met, de az iskolára nem; az 
iskolára, amely engem ingyen 
nevel, ingyen tanít. 

● Úgy tudom, hogy az egykori 
Dóczy egyik tanárának, Szondy 
Györgynek sokat köszönhet, hi-
szen már tizenegy éves korában 
felismerte írói tehetségét...

■ Mindent neki köszön-
hetek. Ő volt az, aki azt a fura 
kislányt, aki voltam, helyére 
tette. Ami nem azt jelentette, 
hogy nekem több volt szabad, 
nem. Nekem semmi sem volt 
szabad, nála sem volt szabad. 
Ellenben, amikor azt látta: 
úgy próbálják felállítani a napomat, hogy 
ebédelni se tudjak, akkor a természetrajzi 
szertárba külön terített nekem. Egyik ol-
dalamon a halak, az akváriumok és terrá-
riumok, a másik oldalon én, az ő ebédjével, 
amelyet nekem adott. Amikor ledokto-
ráltam, és visszakerültem a doktoravatás 

után a Debeceni Egyetemről Pestre, az 
első utam hozzá vezetett. Fogtam ezt a 
kitüntetést meg a József Attila-díjat, és így, 

„az orra elé tettem”. Szondy tanár úr rám 
nézett, és azt mondta: „Na?” ...és ennyi 
volt közöttünk. Ebben benne volt, hogy 

„Mit mondtam Neked, Te bolond... Hogy 

ne tombolj, meg ordíts: az Is-
ten maga tudja csak megállí-
tani a pályádat. Istenen kívül 
földi ember nem teheti.”

● A Matula-napokon említet-
te, hogy „szabálytalan és váratlan” 
írói alkotásokat szokott létrehozni. 
Milyen „szabálytalan és váratlan” 
munkával fogja meglepni az ol-
vasókat legközelebb?

■ Be kell fejeznem a Für El-
isét! Csak felszálltam a vonatra, 
hát, most le kell szállnom arról 
a vonatról, Bécsben. Követke-
zik Magyarország megszállá-
sa, azzal fogom végezni ezt a 
részt, ha ugyan rá nem beszél 
az Európa könyvkiadó igazga-
tója, hogy folytassam. És ak-
kor az lesz az utolsó mondat, 
hogy elvesztettük az írónőt, 
mert éppen meghaltam, és 
éppen temetnek, fényes egy-
házi temetésen. Tehát azt nem 
tudom még, ott lesz-e vége, 
hogy „és akkor kitört a hábo-
rú”, vagy ott, hogy valaki azt 
írja: „és eztán az írónőt elvesz-
tettük”... Nem tudom, nem tő-
lem függ: Isten kezébe tették 

az életemet, amikor megkereszteltek.  Én 
magam minden alkalommal Isten kezébe 
teszem az életemet, nekem nincs akara-
tom. Nem ismerem a forgatókönyvet: ha-
lálom percében fogok rájönni, hogy mit 
szánt. Bármit szánt, megköszönöm neki.

Andriska János

„A fiatal nem ér rá boldogtalannak lenni”
Szabó Magda az önéletrajzi ihletésű Für Elise folytatásán dolgozik

Fekete Pétert, azt hiszem, nem kell be-
mutatnom senkinek – őt mindenki is-
meri. A kártyások nem szeretik, mert 
belerondít a játékba, vagyis a szeren-
csébe. Amikor felüti valahol a fejét, 
mindenki igyekszik tőle megszabadul-
ni. Szóval kellemetlen egy figura. 

A z Új Korban a nagy „béte noire”, a 
„fekete vadállat”: Fekete Péter – ‘ki-
nek társasága egyenlő a csőddel –, 

különös kedvtelésnek hódol: lelépked a kár-
tyalapról! Persze karaktere az Idők során mit 
sem változott: ahol megjelenik, ott leleplez 
mindenkit, aki hamisságokat cselekszik a 
nap alatt. Bemutatja a világ hiábavaló mes-
terkedéseit, s így társasága nemigen kedvelt 
– mi több, személye pedig egyenesen: nem-
kívánatos. Szerencsére őt ez nem érdeki, hi-
szen mindössze egy kártyalap csupán.

A minap Fekete Péter megint furcsa ka-
landba keveredett…

– Rendkívül szokatlan: egészen és rend-
kívül! – kiáltotta, majd bágyadtan körbe-
nézett. Csak lassan tért magához. Első álma 
egészen felkavarta, s rendkívül megviselte. 
Először a pikk dáma kérdő tekintetével talál-
kozott, aki felháborodva förmedt rá:

– Mit művelsz?!
– A szabadságról álmodtam… – így Fe-

kete.
– Szabadság? – legyintett kacagva a pikk 

dáma, majd a rulett asztal felé mutatott. 
– Nézd inkább azt a zöld csokornyakkendős 
fiatalembert, aki a kezében azt a régi amu-
lettet szorongatja. Számára a szerencse a 
szabadság...

– Áh, az csak holt anyag – rángatta Feke-
te a vállát. – Nem hiszek én már Fortunában. 
Holt amulettekért holt zsetonok? Óriási blöff 
az egész!

– Blöff?! – nézett rá bizalmatlanul a dáma. 
– Miket beszélsz? Ne légy gyerekes! Tudod, 
hogy a zseton: pénz, a pénz pedig nem csu-
pán gazdasági eszköz, hanem uralmi eszköz 
is. Azok a zsetonok nemcsak működtetik, de 
szabályozzák is a gazdaságot; valójában a 
gazdaság fölött állnak. A hatalom alfáját-
ómegáját rejtik magukban. De hadd ne kell-
jen az ábécétől kezdenem…

Fekete Péter elmerengett a zöld csokor-
nyakkendős figurán. Látta, ahogy ujjai egyre 
csak azt a kabalát szorongatják görcsösen. 
Látta, ahogy minden idegszálával a rulett 
kerékre koncentrál; ahogy kicsi, rovarszerű 
szemeivel csak a számokat és a vörös és fe-
kete színeket fürkészi egyre.

A gonoszul összeszűkült rovarszemek lát-
ványa egyben az utolsó emléke is volt róla, 
mivel a felszolgáló kinyitotta az ablakot, s a 
hirtelen huzat az utcára sodorta kártyatestét 
– egyenesen bele egy hittérítő csoportosulás 
közepébe. 

– Mi vagyunk a Hét kis-ázsiai gyülekezet 
Egyháza! – ordított Fekete arcába egy kísér-
teties, sötét alak; aki hosszú, fekete csuklyá-
ba burkolta önmagát. – Térj meg te is Egyhá-
zunkba, különben… Süsü!!!

És azzal mindkét kezét az ég felé csapta, 
s azokkal hevesen trillázva hadonászott – a 
gyehenna nyaldosó lángjait kiábrázolandó. 
A többi hittérítő ettől aztán rendesen lázba 
jött, s zavarodott tekintettel bámultak Feke-
te Péter képébe, ritmikus sikoltások közepet-

te. Fekete Péter – kártyalap lévén – igencsak 
félt a tűztől, így hát nem csoda, hogy meg-
rémült, s pánikszerűen menekülőre fogta: 
lóhalálában távozott a helyszínről.

A ligetbe érve gyűrődöttnek és elcsigá-
zottnak érezte magát, ezért lerogyott egy 
padra, s mindkét kezével a fejét fogta. 

„Most aztán jól megcsináltam a szeren-
csémet!”, gondolta bűnbánóan. „Ha nem ta-
lálkozom azzal a démoni alakkal, nyugodtan 
visszatérhetnék a kaszinóba. Most azonban 
be kell lépnem az Egyházukba, különben… 
Felgyújtanak!”

S már érezte is a füstszagot, s ettől resz-
ketni kezdett, „mint egy papírlap”. Nem vet-
te észre, hogy hangosan gondolkodik; mint 
ahogy azt sem, hogy nincs egyedül. Mellette 
ugyanis egy hippi-kinézetű fazon ült, béké-
sen pipázgatva.

– Nem fognak felgyújtani – szólt, majd 
mosolyogva hátrafésülte ujjaival hosszú, 
szőke haját. – Hehe.

– Nem? – kérdezte Fekete, kissé megkön-
nyebbülve, miközben elúszott előtte egy-egy 
aszaltmeggy-illatú füstfelhő.

– Persze, hogy nem – pöfékelt a hippi-fi-
gura. – A Hét kis-ázsiai gyülekezet Egyháza 
csak egy... Szekta. Nevüket a Jelenések Köny-
véből vették, azt remélve, hogy így majd 
megmenekülhetnek az Égi Ítélőszék Végső 
Számonkérésétől, na meg a Harag Napjá-
tól. Kiragadnak különböző igehelyeket a 
Bibliából, aztán csak azokkal traktálják ezt 
az egyébként is összezavart nemzedéket. 
Miattuk káromolják az igaz hitűeket a po-
gányok.

A hippiszerű, különös, de mégis természe-

tesen viselkedő alak a pipájába szívott, majd 
folytatta:

– Az ilyenek csak lejáratnak mindent, ami 
szent. A Messiást nem így kell hirdetni. Nem 
lehet mindenkit fejbe csapni egy Bibliával, 
csak azért, mert még nem értette meg a hit 
lényegét.

– Láttam ma egy zöld csokornyakkendős 
alakot a kaszinóban – emlékezett Fekete hir-
telen. – Egy amulettet szorongatott. Én nem 
hiszek a Fortunában: még sohasem láttam. 
Majd hiszem, ha látom.

– Én sem hiszek Fortunában. Csak Isten-
ben. Azaz Jézusban.

– Láttad?
– Ha láttam volna, miért kéne hinnem 

benne? Nem tudtad, hogy a hit a remélt dol-
gokban való bizalom, és a nem látható dol-
gok létéről való meggyőződés? 

F ekete Péter még egy ideig hallhatta 
ezt a fura figurát, aztán hirtelen fel-
ugrott. Indult vissza, hogy leleplezze 

a Hét kis-ázsiai gyülekezet Egyházát, a nagy 
megtévesztőket, akik csak a saját szégyenü-
ket tajtékozzák; akik szégyenfoltok a szere-
tetvendégségen, de akik gyökerestül kisza-
kítva kétszer halnak majd meg, így nyerve 
el méltó jutalmukat. Szóval Fekete Péter már 
indult is, merthogy “ez sem mehet ám át 
csak úgy a történelmen”, de a próféta ekkor 
hirtelen utánakiáltott: 

„De bizony átmegy, testvér! Már évezre-
dek óta átmegy!” S azzal valaki zsebre vágta 
Fekete Pétert a kártyapakliba, hogy számos 
„véletlennek” köszönhetően újra visszakerül-
jön a kártyapakliba.

Andriska János

Fekete Péter és a próféta
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Nagy Gábor felvétele



Nyolcadik alkalommal rendezték meg 
szeptember huszonkettedikén az au-
tómentes világnapot. Minden évben 
újabb városok és országok  csatlakoz-
nak a rendezvényhez. Idén hazánk is 
képviseltette magát a tisztább környe-
zetért életre hívott programban. 

A mozgalom 1998-ban Párizsból indult 
„útjára”, mára pedig a világ legtöbb nagy-
városában megrendezik. Az autómentes 
világnapnak kettős célja volt: csökkenteni 
a füstös nagyvárosokban az egészségünk-
re káros kipufogófüstöt, másfelől pedig 
arra akarják felhívni az emberek figyelmét, 
hogy sürgősen változtatniuk kell a közle-
kedési szokásaikon. 

A magyarországi kerékpár-egyesületek 
már több éve szerveznek ezen a napon fel-
vonulásokat, csoportos kerekezéseket, s a 
rendezők igyekeznek minél több emberrel 
megszerettetni a kerékpározást. Az eddigi-
eknél hangsúlyosabb volt az idei mobilitás 
napja, mert szeptember 22-én, Budapes-

ten a rendezvényszervezők huszonnégy 
órára az egész Andrássy utat lezárták. Ilyen 
mértékű korlátozás még soha nem történt 
a fővárosban. Némelyek helyeselték, vagy 
legalábbis tudomásul vették a lezárást – az 
autójukat otthon hagyták, és más módon 
indultak munkába vagy iskolába. Mások 
viszont mérgelődtek és kiabáltak. A men-
tőautókat és a buszokat természetesen 
átengedték a rendezvény résztvevői. Az 
országos lapok azt írták, hogy viszonylag 
sok ember indult el az autója nélkül, tehát 
nem volt nagyobb dugó a fővárosban.

Debrecenben este hat órakor a Bé-
kás-tónál szép számban összegyűltek a 
bringások. Egy közös cél kovácsolta őket 
csapattá: a kerékpározás szeretete, az 
egészséges életmód, és a természetvéde-
lem érdekében pattantak egyetlen közös-
ségként nyeregbe. 

A Nagyerdőtől a Nagyállomásig kere-
keztek a felvonulók. Nem titkolt céljuk volt 
az is, hogy másoknak is megmutassák a 
kerékpározás előnyeit, s egyúttal – főváro-

si társaikhoz hasonlóan – a város vezetői-
nek figyelmét is felhívták arra, hogy jó né-
hány kerékpárútra szükségük volna még a 
cívisvárosban. 

A kerékpárosoknak nagy segítséget 
nyújtana az új utak kiépítése, hiszen ez-
zel legfontosabb problémájukat oldanák 
meg. A „kerósok” szerint a gond az, hogy 
az utakon az autósok nem tekintik teljes 
jogú közlekedőknek őket. Az autósok saj-
nos hajlamosak nem törődni a kerékpá-
rosok testi épségével. Pedig ha belegon-
dolunk, a kerékpárosok sokkal nagyobb 
veszélynek vannak kitéve a városi forga-
lomban, míg az autóban ülőket a jármű 
kasztnija, légzsákja óvja, addig a biciklist 
semmi sem védi baleset esetén. Valószí-
nűleg sokkal többen pattannának biciklire, 
ha azt látnák, hogy biztonságosan lehet 
két keréken közlekedni.

Még egy nagy előnye van a kerékpáros 
életnek: szabadnak és sportosnak érezzük 
magunkat, ha bicajozunk. Ha egy hétköz-
napon körülnézünk a városunkban, ész-

revehetjük, hogy elég sokan közlekednek 
két keréken. 

A szakemberek azt mondják: egyre 
több kerékpáros van a debreceni utakon. 
Budapesten például egy év alatt megdup-
lázódott a kerékpárral közlekedők száma. 

Szondi Réka

A legjobb rendezés díját (Best director) 
nyerték meg a Kölcsey-főiskola kom-
munikáció szakos hallgatói a Tudósítók 
Világtalálkozóján, amelyet Nyíregyhá-
zán tartottak. Kovács Zoltán, Kondor 
Gyula és Kovács Gábor egy autentikus 
világzenét játszó roma együttesről, a 
Parno Grasztról forgattak filmet. A ta-
lálkozó első díját Suba István és csapa-
ta nyerték. A dobogó felső fokára lépő 
stáb Zámbó Gábor roma naiv festőmű-
vészről készített filmjét 500 ezer forint-
tal jutalmazta a zsűri. A tizenegyedik 
alkalommal megrendezett találkozón 
tizenegy ország huszonkilenc csapata 
indult, s köztük a legjobbak mi lettünk, 
debreceniek. Hogyan sikerült mind-
ez? Elmondják nekünk „csapatkapitá-
nyok”…

Suba István (egykori TK-s) és társai, ma-
guk mögé utasítva a többi csapatot, el-
mondták: nem a spanyolviaszt találták fel, 
csupán egyedit akartak alkotni. Ez sikerült. 
Hogy hogyan tették bele szívüket, lelkü-
ket, a műfaj sajátosságait tiszteletben tart-
va – erről beszélgetek Suba Istvánnal.

● Miért éppen Zámbó Gábor festőművész 
élete, stílusa indította be a fantáziátokat?

■ Négy kategóriát előre megadtak, de 
a konkrét témát Bakó János kollégám vá-
lasztotta, mert ő már ismerte a roma fes-
tőt. 

● Minden csapat egyenlő esélyekkel indult. 
Mennyi idő alatt kellett elkészülnie a filmnek?

■ Véleményem szerint azért is volt na-
gyon igazságos a verseny, mert mindenki 
saját technikával dolgozott, s a csapatok-
nak négy órájuk volt arra, hogy összevág-
ják az anyagokat. Így ugyanannyi esélye 
volt egy pesti srácnak, mint egy debre-
ceninek vagy egy kolozsvárinak. Nekünk 
annyi előnyünk volt, hogy hazai pályán 
mozogtunk.

● Mennyire érezted előnyét azoknak a ta-
pasztalatoknak, amelyeket a szakmában sze-
reztél?

■ Annyiban előny volt, hogy már ismer-
tük s tapasztaltuk az elkészítés technikáját, 

de a mezőnyben mindenki – kivéve két 
főiskolás csapatot – profi tévés volt. Úgy 
gondolom, az a kulcsa a sikeres munkának 
ebben a műfajban, hogy a szerkesztő és az 
operatőr összhangban legyen. Ha ez meg-
van, akkor gördülékenyen megy a munka.

● Ez a gördülékeny munka annak is köszön-
hető, hogy régóta együtt dolgoztok a regionális 
tévénél?

■ Igen, Bakó Jánossal és Incze Sándor-
ral. A vágót ott sorsolták ki, őt ott kaptuk.

● A négynapos rendezvényen hogyan osz-
tottátok be az időtöket?

■ Csütörtök délután volt a megnyi-
tó, a szombat délelőtti vágóidőt húztuk, 
s így majd’ 24 óránk volt a forgatásra. Ez 
csodálatosan hosszú idő. Vasárnap volt a 
díjkiosztó.

● Milyen stílusú a film?
■ Elég nehéz műfajilag behatárolni. 

Mindössze három perces, szociografikus 
riportnak  mondanám, habár nem egy 
klasszikus riport. Minden benne van, ami 
a romákkal, az amatőr festőkkel kapcsola-
tos.

● Hogyan zajlott a díjkiosztó?
■ Reménykedtem, hogy sikerül elhoz-

nunk egy különdíjat, az első helyre nem is 
gondoltunk, mert tényleg nagyon erős volt 
a mezőny. Miután kihirdették a második és 
harmadik helyezést, a műsorvezető kinyi-
totta a borítékot, és azt mondta: „Nagyon 
szép ez a jelige!” Akkor már tudtam, hogy 
mi vagyunk az elsők. Hihetetlen volt, nem 
gondoltam volna, ezt nem lehet hirtelen 
feldolgozni. („Szeretem a szakmám”  – ez 
volt a jeligéjük. – A szerk.)

● Mennyire meghatározó az életedben ez a 
siker? A tévénél is érnek ehhez hasonló sikerek?

■ Nem mérföldkő. Örülök neki, hogy 
sikerült. A siker mindig új lendületet ad. Az 
embernek örökké alázatosnak kell lenni a 
szakmájához.

„Mammuth”, alias Kovács Zoltán és csa-
pata is nagy alázattal indult a nemzetközi 
megmérettetésre…

● Miért döntöttetek úgy, hogy indultok a 
versenyen? – kérdeztem Kovács Zoltántól.

■ Az interneten láttam, hogy az idén is 
lesz ez a verseny. Nagyon tetszettek a té-
mák, engem már akkor megindított, már 
akkor tudtam, hogy miről fogunk forgatni.

● Mi volt az elképzelés?
■ Szabad témaválasztás volt. Csak 

a négy témakör volt megadva. Nekem 
szervezett témáim voltak, megvoltak az 
alanyok, mind a négy kategóriában lé-
tezett a koncepció. Hiszek abban, hogy 
felkészületlenül nem lehet elmenni egy 
ilyen helyre. A Parno Grasztot kerestük fel, 
ez egy zenekar, én őket tavaly a szigeten 
láttam először. Ott dolgoztam, és már ak-
kor beszélgettem velük, nagyon tetszik a 
zenéjük.

● Milyen zenét játszanak?
■ Ők autentikus cigányzenét játsza-

nak, nem hétköznapi mulatós zenéről van 
szó, hanem igazi tradicionális eszközökkel, 
kannával, kanállal, táncolnak is hozzá.

● Egyszer láttad őket, és ennyire megtet-
szett?

■ Egy nagy véletlen folytán, tavaly, mi-
kor a borkarneválról tudósítottam, láttam, 
hogy ők is ott vannak a fellépő zenekarok 
között. Már akkor említettem nekik: me-
gyünk egy versenyre. Kérdeztem, mit szól-
nának hozzá, ha lemennénk forgatni. Azt 

mondták, semmi akadálya. Ettől kezdve 
biztos volt, hogy ez lesz a témánk.

● Hogyan zajlottak a munkálatok?
■ Amint kihúztuk a vágóidőt, azonnal 

telefonáltam, és már aznap este lemen-
tünk hozzájuk forgatni.

● Milyen volt a fogadtatás?
■ Nagyon kedvesek és segítőkészek 

voltak, nagyon jól éreztük magunkat. Etet-
tek, itattak minket, mindenki szerepelni 
akart. Nagyon könnyen ment a munka, 
mindent fel tudtunk venni, amit akartunk. 
Ezután már csak a vágóképeket forgattuk 
hozzá a múzeumfaluban és a belváros-
ban.

● Mikorra kellett elkészülnötök a filmmel?
■ Szombati vágóidőt húztunk, aminek 

nagyon örültünk, így bőven volt időnk a 
finomításra.

● Milyen elképzelések alapján dolgoztatok? 
Mit akartatok bemutatni?

■ Hangulatilag formabontó alkotásra 
törekedtünk, a vidámságot, a szertelensé-
get, azt az életformát akartuk bemutatni, 
hogy hogyan lehet egy ilyen látszólagos 
nyomorból olyan zenét csinálni, amit vi-
lágszerte ismernek, szeretnek. Azt akartuk 
érzékeltetni a filmmel, hogy honnan lehet 
híressé válni. Tar Anita

Egy napig két keréken
A természet védelméért pattantak közösségként nyeregbe

Egyedit alkottak
Díjazták a Kölcsey-főiskola stábját a tudósítók világtalálkozóján
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Szeptember közepétől a Horváth Árpád 
Stúdiószínházban egy igazán különleges 
darabot játszanak. A tragédiát egy fiatal író 
és képregényrajzoló, Filó Vera írta. A darab 
mindvégig egy gyerekszobában játszódik, 
amelyben pelenkázóágyat és – szanaszét  
 – különböző játékokat találunk. Később ki-
derül, hogy ez a szoba, ahol a szereplők ját-
szanak, valójában nem is szoba, hanem egy 
víz alatti plaza, amelybe az emberek vásá-
rolgatni, sétálgatni és beszélgetni járnak.

Az Ariel, a buta szellem valódi kortárs, 
posztmodern darab. A posztmodern írók-
nak kettős céljuk van. Egyfelől valami újat, 
meghökkentőt, szokatlant akarnak írni. 
Másfelől viszont a régi nagy íróelődök mű-
veit szeretnék továbbgondolni. Filó Vera 
mindkét törekvést megvalósította művé-
ben. Ugyanis jó néhány jelenet megdöb-
benti a nézőket. Másfelől viszont a szerep-
lők Shakespeare A vihar című színművéből 
kerültek a víz alatti plazába. Az írónő tehát 
egy régi klasszikus darabot tesz át modern 
környezetbe. 

A főszereplő, Prospero a babaszobában 
ébred, és minden szereplőtől azt kérdezi, 
melyik darabban van, milyen szerepet kel-
lene játszania. Ám senki sem tud válaszol-
ni a kérdésére, Prospero pedig nem tud 
szabadulni a víz alatti babaszobából. 

Az írónő nem csak tragédiákat ír, ha-
nem a sajátos, egyedi stílusában képregé-
nyeket is rajzol. Ebből is kapunk ízelítőt a 
darabban. A dráma csúcspontján ugyanis 
egy diavetítő segítségével a falra kivetítik 
az írónő néhány rajzát, és az egyik fősze-
replő különös hangok kíséretében felol-
vassa a képek felé írt szövegeket. 

A tragédia tele van utalásokkal és rejtett 
üzenetekkel. Ám ezeket az utalásokat min-
denkinek magának kell megfejtenie. A mű 
valószínűleg minden nézőnek mást üzen.

A legnagyobb igazságot valószínűleg a 
darab utolsó sora mondja ki. Ariel ugyanis 
a zárójelenetben odafordul a közönség-
hez, és ezt mondja: és ne feledjétek, ez 
csak színház, csak játék. Ide türelem kell.

Szondi Réka

Ariel, a buta szellem
FÜGGÖNY

 „A Da Vinci-kód lenyűgöző és rabul ejtő  
 – tökéletes olvasmány a történelem bo-
londjainak, az összeesküvés-elméletek ra-
jongóinak és a kirakójátékok szerelmesei-
nek; bárkinek, aki értékeli a nagyszabású, 
csavaros történeteket…” – mondta Harlan 
Coben, a New York Times bestseller-írója 
Dan Brown könyvéről. 

Ez az ajánlás már önmagában arra ösz-
tönzi az embert, hogy kézbe vegye ezt 
a regényt, amelyet több neves külföldi 
bestseller-író méltatott hasonlóképpen.  
Dan Brown A Da Vinci-kód című könyve 
izgalmas, érdekes, egyben intelligens és 
többrétegű. Az Angyalok és démonok író-
ja olyan regényt alkotott, amely mindenki 
számára lebilincselő élményt nyújt. 

Váratlan fordulatok sokasága tartja láz-
ban az olvasót az első oldaltól kezdve az 
utolsóig. Zseniális érzékkel vezeti végig a 
történetet, úgy, hogy minden egyes feje-
zet végére pattanásig feszülnek az idegek, 
fenntartva ezzel az olvasói figyelmet és 
érdeklődést. Mindig egyre többet és töb-
bet szeretnénk tudni oldhatatlan szomjat 
érezve arra, hogy mi áll össze a mozaikok-
ból…

Már a történet is figyelemre méltó: 
Robert Langdon szimbólumkutatót – aki 
Párizsban tartózkodik tanulmányi úton  
 – késő éjjel felkeresi a francia ügyészségi 
nyomozóiroda. A Louvre-ban gyilkosság 
történt és az áldozat maga a múzeum ku-
rátora, akinek holtteste mellett rejtélyes 
kódot találtak… Később kiderül, hogy 
Langdont gyanúsítják, de az igazi gyilkos 
még szabadon jár-kel Párizs utcáin… Két-
ségbeesett menekülés kezdődik az igazi 
gyilkos és a francia rendőrség elől, Európa 
kastélyain és székesegyházain keresztül. 

Gyönyörű tájakon keresztül  követhet-

jük nyomon, amint egyre jobban és job-
ban  keverednek a szálak, „kinyilnak„ a tit-
kok, akár a nyárvégi rózsák. Olyan gyorsan 
pörögnek az események, hogy az olvasót  
állandó koncentrálásra készteti.   

Langdon segítőjével, Sophie Neveu 
francia titkosírás-szakértővel – aki egy-
ben az áldozat unokája – azon dolgoznak, 
hogy tisztázzák Robert nevét, felfedjék 
a gyilkos kilétét, és hogy megoldjanak 
egy évszázadokra visszanyúló rejtélyt: mi  
 –   vagy inkább ki – a Szent Grál? Mi a köze 
az Opus Dei-nek a Sion-rendhez?  Leonar-
do Da Vinci műveiben valóban vannak rej-
tett utalások, amelyek Mária Magdolna és 
Jézus kapcsolatára utalnak? 

Többek között ezekre is választ kaphat 
az olvasó, ha elolvassa ezt a kalandokban 
és meglepő fordulatokban bővelkedő mű-
vet.

Fürtös Andrea

KÖNYVMOLY

A történelem „bolondjainak”

SZOBOR

Emlékmű ’56 forradalmárainak
Még emlékszem arra a több mint tíz évvel 
ezelőtti hűvös őszi napra, amikor Miskolc 
sétálóutcájának flaszterén őgyelegtem, s 
arra lettem figyelmes, hogy nem messze 
kisebb gyülekezet verődött össze. Ekkor 
adták át a legnagyobb magyar: Széchenyi 
István monumentumát, melyet a Rómá-
ban született Melocco Miklós, Kossuth-dí-
jas (1988), Munkácsy-díjas (1973) szobrász-
művész alkotott. 

Neki köszönhetjük a Debreceni Egye-
tem mellett álló, 2003. október 23-án át-
adott ötvenhatos emlékművet. A főként 
realista elemekkel dolgozó művész igazán 
különlegeset alkotott, hiszen ebben a szo-
borban egy szimbólumként van benne öt-
venhat októberének történelme és az élet 
teljessége a születéstől a halál utolsó lehe-
letéig. Így a carrarai márványból készült 
fehérrózsa egyfajta életfa-jelképként is 
tekinthető, hiszen a művész a virágot egy-
szerre bimbózó állapotban, ugyanakkor 
vastag, mélybe nyúló gyökerekkel kom-
ponálta. Ezzel utal a minden kínt meg-
járt magyarság hosszú történelmére és a 
földhöz való ragaszkodásra, úgy ahogyan 
e növény dús gyökérzete erősen kapasz-
kodik talajába, és szívja magába abból az 
éltető táplálékot.

A sűrű levélzet némi titokzatosságot 
nyújt azzal, hogy a talajtól függőlegesen 
magasra felkúszó rózsaszál szárát teljesen 
elpalástolja. A cikcakkos, vastag erezetű le-
velek elrendeződésénél is megfigyelhető 
az életszerűség: az alsó öreg levelek her-
vatagon kókadnak, s a föld felé irányulnak, 
a középen lévők kifelé, a világra nyitottan 
állnak, a legújabb ifjú hajtások pedig teli 
vágyakkal tekintenek az ég kékjében tán-
coló napsugarakra.

A levelek közötti kicsiny résekből hi-
valkodnak elő a szokatlanul hosszú mére-
tű tövisek, melyek védelmet nyújtanak és 
egy óvatos megfontoltságra is utalhatnak.

Az egekbe emelkedő bimbóban fris-
sesség, üdeség, lágy érzékenység, ugyan-
akkor fiatalos erő rejlik, amitől láthatóan 
majdnem kicsattan. Melocco Miklós ezzel 
az erővel, az ötvenhatos forradalomban 

részt vett egyetemi ifjak, városi polgárok 
és üzemi dolgozók hatalmas összefogását 
jellemzi, akiknek a gyülekező helye éppen 
itt az Egyetem téri szobor helyén volt. 

A művész a negyvenkilenc  esztende-
je történt megrázó, szívfájdalmat okozó 
események emlékét méltóan őrzi magá-
ban, azzt elfelejteni semmiképp sem akar-
ja; büszke arra, hogy  abban a korban élve 
részt  vehetett  a forradalomban.  Még 
az emlékmű elkészülte előtt nyilatkozta:  

„Semmi kedvem az életkoromat, az ötven-
hatos emlékeimet,  a forradalom emlékét 
fölcserélni két tömött zápfogra, mert ma-
napság így mérik az öregedést.”

Kovács Barnabás

PROGRAMOK

Immár nyolcadik alkalommal rendezik 
meg a Debreceni Őszi Fesztivált. A ren-
dezvénysorozat különböző, rendszerint 
a cívisváros legjellegzetesebb helyszí-
nein várja a művelődés iránt fogékony 
érdeklődőket. Így a Csokonai Színház, 
a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum, a 
Csokonai Színház Kamaraszínháza (Víg 
mozi), az Apolló mozi, a Lovarda és a 
Hangfogó Club nyitja meg kapuit a 
fesztivál kavalkádja előtt. 

Az idei „kultúraünnep” sokszínűsé-
gét példázza, hogy a filmművészettől 
a képzőművészeti kiállításon át a kön-
nyűzenei koncertekig terjed az idei so-
rozat palettája. Az október 15-e és 31-e 
között publikum elé kerülő előadások, 
kiállítások és egyéb programok mind-
egyike bármely korosztály számára iga-
zi kikapacsolódással szolgálhat. 

Október 23-án mutatják be a két 
nagyszerű, fővárosi színművész, Rudolf 
Péter és Nagy-Kálózy Eszter nevével 
fémjelzett Shakespeare-klasszikust, a 
Romeo és Júliát, 19 órától a Csokonai 
Színházban. Október 24-én szintén 19 
órás kezdéssel a közkedvelt KFT zene-
kar gyújtja be a rakétákat a Lovardában. 
Ugyanebben az időpontban vidám ki-
kapcsolódást sejtet Rudolf Péter, Kern 
András, Bajor Imre, Oroszlán Szonja 

által prezentált „Egy szoknya, egy nad-
rág” című film díszbemutatója. Október 
25-én Faludy Györggyel találkozhatnak 
az irodalom szerelmesei a Csokonai 
Színház Kamaraszínházában. E hónap 
25-e és november 21. között a Kanadai 
Magyar Képzőművészek Egyesületének 

„Két haza között” címet viselő kiállításá-
ra látogathatnak el a képzőművészet 
kedvelői. A Medgyessy Ferenc Emlék-
múzeumban. Október 26-án a „Fény ös-
vényei” című filmet láthatják az érdeklő-
dők Törőcsik Mari és Cserhalmi György 
főszereplésével az Apolló moziban. 

Érdekes élménynek ígérkezik ugyan-
ezen a napon Vásáry Tamás zongora-
művész és Tunyogi Henriett táncos kö-
zös előadása 19 órás kezdéssel a Bartók 
Teremben. Október 27-én 20 órától öt 
francia film látható a már hagyomá-
nyossá váló Frankofón-éjszaka prog-
ramjában, szintén az Apolló moziban. A 
Balázs Elemér Group vendégeskedik a 
Hangfogó Club-ban 27-én, majd a fesz-
tivál záróakkordjaként a Budapest Klez-
mer Band és a Muzsikás Együttes közös 
produkciója elevenedik meg a Főnix 
csarnokban, 29-én, 18 órától. A kon-
cert után a Szeredás Népzenei Együttes 
szolgáltatja a talpalávalót. 

Bögre Zoltán

A kultúra újabb ünnepe

Szőke Mátyás felvétele
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A DVSC jelenlegi infrastruktúráját 
olyannal kell felváltani, amely segít-
ségével az elkövetkezendő időszak-
ban, az utánpótlás, és az első csapat 
is megfelelő módon tud edzeni – min-
den körülmények között. A mostani 
elavult, régi stadionok, edzőpályák 
nem felelnek meg a kor követelménye-
inek. Mindez azonban egy hároméves 
folyamat eredményeként, több lépés-
ben fog megvalósulni – derül ki Jámbor 
Lászlónak, a DVSC-AVE Ásványvíz csa-
pata technikai-sportigazgatójának és 
teljesítmény-fejlesztési processz-me-
nedzserének a szavaiból.

Az első fázist korábbra tervezték, de a 
bürokratikus procedúrák miatt olyan rossz 
időszakra esne a műfüves pályák alapozá-
sa, hogy el kellett halasztani a bajnoki év 
második felére. A mostani füves edzőpá-
lya helyén és környékén, az Oláh Gábor ut-
cában épülne egy műfűvel borított teljes 
pálya – amelyen minden körülményben 
lehetőség minőségi edzések megtartásá-
ra –, s ennek „meghosszabbításaként” egy 
30x65 méteres multifunkcionális pálya. Itt 
mérkőzések utáni regenerációra, egyéni 
illetve csoportos edzések lebonyolítására, 
valamint a játékosok sprint- és irányváltoz-
tatási gyorsaságának, vagy éppen kondíci-
ójuknak a tesztelését végezhetik. A mérkő-
zések előtti bemelegítő gyakorlatok egy 
része itt történne, jelentősen megkímélve 
ezzel a főpálya edzésidejét. 

Ezzel egy időben létesül egy fedett mű-
füves pálya, mely a téli időszakban – vagy 
máskor, rosszabb időben – is igen jó körül-
ményeket nyújt. A második nagy projekt 
egy ifjúsági központ, amely nyolc füves 
pályát és egy teljes épületkomplexumot 
foglalna magában. Itt tanulhatnak vagy 
korrepetálásban részesülhetnek és étkez-
hetnek is a fiatal játékosok – az épületnek a 
zavartalan utánpótlás-neveléshez szüksé-
ges összes lehetősége megvolna. Az isko-
lákkal együttműködve bizonyos edzésna-
pokon megváltoztatnák az oktatás rend-
jét: az általános tantárgyakat a speciálistól 

elkülönítve egy, esetleg két nap oktatnák 
a játékosoknak. A komplexum kiszolgáló 
épületét pedig úgy alakítanák ki, hogy az 
minden helyzet, valamint felmerülő igény 
megoldására módot kínálna. 

Természetesen minden pályához világí-
tás is tartozik. Erre októbertől kora tavaszig 
szükség lesz, hisz a szabadtéri sportok csak 
világítás mellett űzhetők. Ezzel megnövel-
hető az edzésidő, s így elegendő tréning-
lehetőséget kapnának a DVSC utánpótlá-
sának és első csapatának tagjai. A magyar 
ifjúsági, illetve felnőtt játékosok a nevelési 
időszakban és a karrierjük folyamán lénye-
gesen kevesebbet tréningeznek, s ez az 
edzettségükben és a felkészültségükben 
is tükröződik. Ez a felzárkózás egyik része. 

Másrészt olyan berendezések kellenek 
az egyesületnek, amelyek a teljesítőképes-
ség fokozására és a rehabilitációra egyaránt 
lehetőséget teremtenek. Helyet kell kapnia 
egy rehabilitációs és erőfejlesztő centrum-
nak az utánpótlásközpontban, hogy a szük-
séges sport-specifikus erőképzést el tudják 
végezni az ifjúsági játékosok is. Az első 
csapat részére ezt már megoldották a Cor-
pus Fitness-centrumban a teljes géppark 
felújításával, valamint rehabilitációs „sarok” 
kialakításával, mely a továbbiakban bővül-
het. Így teremtenének lehetőséget az első 
csapatnak, valamint az „ifi” játékosoknak a 
kiváló körülmények közötti edzésekre. 

A másik fontos terület a teljesítmények 
ellenőrzése és a szervezet reakcióinak mé-
rése, ezeknek az adatoknak a rögzítése, 
feldolgozása, interpretációja, értelmezé-
se. Ehhez számítógép szükséges, valamint 
olyan mérőeszközök, edzéseszközök kelle-
nek, amelyekkel a játékosok reakcióideje, 
edzettségi szintje, az edzésfolyamat tem-
pója, ritmusa, illetve a regeneráció és az 
edzettség dinamikája vizsgálható. 

Tesztelik továbbá a játékosok mentális 
állapotát. Az Alföldön magaslati edzés is 
szimulálható. Többször megismételhető, s 
nem kell a játékost kiszakítani megszokott 
környezetéből. Ki kell alakítani az egyesü-
letre jellemző, egységes szakmai irányvo-
nalat. Ide tartozik a szervezettség, az edzé-

sek egymásra épültsége, a periodizáció 
tervezése, végrehajtása, a játékszisztémák 
és az egymásra épülő gyakorlatok kiala-
kítása. A rehabilitációban ez olyan irány-
vonalat és metódusokat honosíthat meg, 
amelyek gyorsabban és hatékonyabban 
készítik föl a sérült játékosok visszatérését 
az edzésekre, mérkőzésekre. 

A projekt végső fázisa a stadion megépí-
tése. – Jó lenne ezzel kezdeni, de megfelelő 
edzéslehetőségek nélkül ez ostobaságnak, 
fordított logikai sorrendben való terjesz-
kedésnek tűnne, annak ellenére. – mondta 
Jámbor László. Sajnos, ekkora anyagi bázi-
sa nincs a városnak, így ez csak hároméves 
távlatban valósítható meg. Ha az első baj-
noki év végére az edzéshez szükséges tel-
jes infrastruktúra készen van, ezt követően 
koncentrálnak a stadion megtervezésére 
és a felépítéséhez szükséges pénzügyi fel-
tételek megteremtésére. 

Ez olyan hároméves program, amely 
teljes egészében megváltoztatja az egész 
edzéskörnyezetet. Nem a különböző edzők 
és a vezetőedző személyétől kell függővé 
tenni ennek a számottevő változásnak a 
véghezvitelét, hanem egy egységes mun-
kát kell folytatni. Az egyesületen belül in-
dult színvonalas edzőtovábbképzés révén 
tehát az utánpótlás jövője is megfelelő 

mederbe terelhető. A fiókcsapatként mű-
ködő Létavértesen keresztül például egy 
olyan szakmai és képzési hálózatot akar-
nak létrehozni, mely szoros kapcsolatba 
kerülhet a Bozsik-programmal, azaz a te-
hetségkutatás és tehetséggondozás fel-
adatával, célkitűzésével. 

Az elképzelés azonban nem csupán a 
futballra szorítkozik: igyekeznek „nyitva 
tartani” a többi labdajátékra, sportolóra 
vonatkozó szakmai együttműködési le-
hetőségeket is, anélkül, hogy az a futball 
prioritását veszélyeztetné. Így egymást 
segítő kölcsönhatás alakulna ki a sport-
ágak között. A távlatokban gondolnak a 
közegészségügyre is, illetve azokra, akik 
nem elsősorban versenysportra készülnek. 
Nekik is szeretnének bizonyos fokú szak-
értői támogatást nyújtani az egészséges 
életmódhoz úgy, hogy az Debrecenben 
s a régióban is tendencia legyen. Ennek 
hatására magasabb lesz az átlagéletkor, 
illetve a fiatalok, középkorúak és az idősek 
életminősége is javulhat.

  A projekt tehát igen széles körű. Azt kí-
vánják jelezni, hogy a DVSC nemcsak aktív 
résztvevője, hanem egyben támogatója is 
a debreceni sportkultúrának, az egészsé-
ges életformának.

Kerekes Zsolt

Felzárkózás Európához
Nagyszabású tervek megvalósítására készülnek a Lokinál

Egy új sportág, nevezetesen a Floorball 
– magyarra fordítva palánkfoci – bonto-
gatja szárnyait 2003-tól városunkban. 
A játék Svédországból származik. A 
jégkorongozni vágyó, de korizni nem 
tudó, vagy a hoki agresszivitásától tar-
tóknak egy legalább ugyanolyan élve-
zetes játékot hoztak létre. A Debreceni 
Floorball Sportegyesület elnökével, 
Varga Tiborral a kezdetekről beszél-
gettem.

● Mikor hallott először a floorballról?
■ Körülbelül nyolc éve, de tulajdon-

képpen nem is hallottam róla, hanem ütő-
ket találtunk a tornaterem szertárjában, és 
elkezdtünk játszani, bár akkor még nem 
tudtuk, hogy mi ez a játék. Legelőször ak-
kor ismertük meg ezt a sportágat, amikor 
elmentünk Szolnokra egy versenyre.

● Mennyire ismert ez a sportág Debrecen-
ben?

■ Szerencsére ma már egyre ismer-
tebb. A fiúkkal rengeteg bemutatót szer-
veztünk, amelyeken lehetőség nyílt a 

játék kipróbálására, és egyre többen je-
lentkeznek, hogy szeretnének játszani. 
Már az óvodákban is elkezdtük oktatni ezt 
a játékot. Az Angyalföld téri Hétszínvirág 
óvodában rendeztünk is egy bemutatót, 
amelyre 40 önkormányzati óvoda közül 
37-ből jöttek el, aminek nagyon örültünk, 
és ennek eredményeképpen jelenleg húsz 
óvodában van floorballoktatás. Magam is 
besegítek az oktatásba. Szoktunk verse-
nyeket is szervezni az ovisoknak.  Már van-
nak olyan tanárok, akik felkészültek arra,  
hogy az érdeklődő gyerekeket oktatássák 
a sportág alapjaira.

● Miért jött az ötlet, hogy egyesületet ala-
pítsanak?

■ A szolnokiak rábeszélésére, meg ne-
künk is nagyon megtetszett ez a játék, és 
sok gyerek igényelte. Ezért úgy gondoltuk, 
egyesületet alapítunk. Így támogatásokat 
igényelhetünk, s abból megvehetjük a fel-
szereléseket. 

● A megalakuláskor mi volt a fő cél?
■ Semmiféle célkitűzésünk nem volt, 

jól éreztük magunkat, jó társaság jött ös-

sze, egyszerűen csak versenyezni akar-
tunk, és azt szerettük volna,  hogy odafi-
gyeljenek ránk.

● Honnan indult a csapat, és hol tart 
most?

■ Először U-15-ös bajnokságban in-
dultunk, amelyre – hadd fogalmazzak így  
 – tornádóként érkeztünk: rögtön megver-
tük az akkori bajnokot. Abban az évben 
a bajnokságot is megnyertük. Utána már 

„kevés” volt nekünk ez a bajnokság, és elin-
dultunk OB III-ban a felnőttek között, s ott 
a második helyen végzett a csapat. Így ke-
rültünk fel az OB II-be, s ebben az osztály-
ban  jelenleg igen szépen menetelünk. 

● Idén mi az elképzelésük?
■ A nyáron meghívást kaptunk a svéd 

szövetségtől egy 2006 januárjába rende-
zendő nemzetközi tornára, amely Göte-
borgban lesz. Én mindenképp szeretném, 
ha részt venne e tornán a csapatom, de 
még szponzorokat kell találnunk, mivel 
elég költséges az út annak ellenére, hogy 
a svédek magukra vállalták a nevezési dí-
junk kifizetését. 

A bajnokságot pedig szeretnénk meg-
nyerni, de játékosaim még elég fiatalok, 
fizikálisan erősödniük kellene. Ezért azt 
szeretném, ha még egy évet játszanánk az 
OB II-es bajnokságban, hogy fizikailag és 
szellemileg is egy érettebb csapattal ke-
rüljünk fel a legmagasabb osztályba.

Oláh Ákos

Hódít a palánkfoci

Börzsönyi Sándor felvétele
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Szőke Mátyás felvétele


