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Bezárult kapuk Emlékezhettek ugyanis atyámfiai a mi fáradozásunk-
ra és bajlakodásunkra: mert éjjel-nappal munkál-
kodva hirdettük néktek az Isten evangyéliomát, csak-
hogy senkit meg ne terheljünk közületek. 
 (1 Thess 2,9)

Nagy Ágnes Katalin felvétele

Havi aforizmánk

Mikor Debrecen városa bejelentette, hogy versenybe száll az 
„Európa kulturális fővárosa” címért, sokan – már akik tudták 
egyáltalán, miről van szó – fanyalogni kezdtek. Bizalmatla-
nok voltak mind a város lehetőségeit tekintve, mind abból a 
szempontból, hogy a politikai csatározások rányomják majd 
bélyegüket erre az ideális esetben a kultúrától tökéletesen 
független versengésre. Hogy kinek volt igaza az utóbbit il-
letően, arról máig viták folynak. A város vezetősége, noha re-
ménykedett benne, hogy győztesként húzzák ki őket abból a 
képzeletbeli kalapból, korán félelmét fejezte ki amiatt, hogy 
esetleg a politika állhat majd a döntés hátterében. 

Az EKF-program egyik alapvető célja a kulturális decent-
ralizáció elősegítése. Magyarországon ez a „kulturális vízfe-
jűség”, Budapest-központúság közismerten nagy probléma. 
Ezért már a kezdet kezdetén nagy port vert fel, hogy a fő-
város is pályázott. A pályázó városoknak először meg kellett 
győzniük egy döntőbizottságot arról, hogy a kétkörös rostán 
a második fordulóba kerülve nem csupán terveik koncepció-
ját, hanem azok konkrét megvalósítási terveit, költségvonza-
tait is érdemes megismerni. Ezt a cívisváros a „Nyitott kapuk” 
című pályázati anyagban jelentette meg. 

A pályázatot itthon kiíró Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma által kinevezett szakmai bizottság, az úgyneve-
zett előminősítő pályázaton bár továbbjutatta a debreceni 
anyagot, ám a legjobb három közé – tehát a bizottság által 
egyhangúlag javasoltak sorába – nem került. Az indoklás 
szerint hiányolták az alapkoncepciót, a beadványt egyfajta 
ötletbörzeként értékelték. Ezt utólag mind Gulyás Gábor, a 
projekt debreceni vezetője, mind Turi Gábor, a város kultu-
rális ügyekért felelős alpolgármestere több helyen cáfolta, 
illetve vitába szálltak a megállapítással. Csupán példaként 
említem: olyan bírálat is érte a várost, hogy az értelmiségi 
elittel, az egyetemekkel nincs közös programpont, de ez a 
„Nyitott kapuk” tartalomjegyzékének elolvasása után is egy-
értelműen cáfolható. Ám olyan programot is illettek kifogás-
sal, mely nem is szerepelt a város pályázatában. Ilyen, ehhez 
hasonló állásfoglalások, nyilatkozatok megjelenése erősítet-

te bizonyos körök kételyeit, a politikai döntés lehetőségét. A 
város vezetősége így – bár az utólagos nyilatkozatok alapján 
gondolhatjuk, már a legelején – úgy döntött, az arany közép-
utat választja: olyan programot dolgozott ki, melynek főbb 
elemeit akkor is meg tudják valósítani, ha nem nyernek. Ezt 
támasztja alá az is, hogy a pályázó városok közül Debrecen 
vállalta a legnagyobb anyagi önrészt. 

Az eredmény bejelentése után a bizottság a Baranya me-
gyei székhelyet, Pécset nevezte meg mint a magyar „Európai 
kulturális főváros”-t. (Mint ismeretes, Debrecen mindössze a 
harmadik lett.) Ekkor kezdődött, vagy inkább folytatódott az 
a csörte, mely már hónapok óta folyt: az érdekelt felek egy-
másra mutogatása, a felelősség ide-oda dobálása. Debrecen, 
habár gratulált a győztes városnak, nem felejtette el hangsú-
lyozni, hogy ezzel a döntéssel csak még jobban elmélyítették 
a kulturális és gazdasági szakadékot, mely a Dunántúl s a Ti-
szántúl közt húzódik. 

Mindannak ellenére, hogy e megállapítás teljességgel 
helytálló, nem hiszem, hogy szerencsés azon polemizálni, 
hogy most politikai, vagy szakmai döntés született-e. S hogy 
miért, arra egyszerű a magyarázat. Amennyiben előbbi, úgy 
csak megerősítették bennünk azt, hogy Magyarországon 
nem a társadalom javáért van a politika, hanem csak a hatal-
mi pozíciók birtoklásáért, s ebben a harcban csak a figyelem-
elterelés szerepét kapták ezek a viták. Ha viszont utóbbi, úgy 
inkorrekt ez a kellemetlen „szájízű” elmélkedés még akkor is, 
ha a riposztok célpontja a kormány, illetve a szaktárca, mert a 
hangulatkeltés attól még fennáll.

S ma hol tartunk? Miskolc, Eger és Debrecen október vé-
gén létrehozta a Dunán inneni Regionális Kulturális Társulást 
– a DIREKT-et, melynek lényege, hogy a városok pályázatainak 
megalkotásakor felszabadult hatalmas mennyiségű szellemi 
tőkét nem szabad veszni hagyni, összefogva, együtt kell be-
mutatni egymás értékeit Európának. Ez az összefogás a honi 
politikai életben példátlan, s példaértékű. De hogy mennyit 
ér majd, az legkorábban csak 2010-ben derülhet ki!

Szőke Mátyás

„...egységes a magyarság akkor, ha minden magyar embereb-
bé lenni igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon. Otthonán 
keresztül szolgálja hazáját, s minden akadályon keresztül igaz 
jószándékkal törekszik a közös cél felé.” 

Wass Albert: 
Egységes magyarság

Új színház épül Debrecenben, a Csapó utcában. A várhatóan 
Latinovits Zoltán nevét viselő teátrumtól a magyar színházi 
kultúra megújítását, illetve a debreceni színházi régió létre-
hozását remélik a megálmodói. A nyolc-kilencezer négyzet-
méter alapterületű épületben egy 300-350 nézőt befogadni 
képes nagyterem, egy száz személyes stúdiószínház és egy 
40-60 személyes kis orfeum létesül majd.

 3. oldal

Színházi régió 
születik

Fitnesz Modell-vébéválogató, junior- és gyermekfitnesz-baj-
nokság szórakoztatta a közönséget november 5-én, a Főnix 
csarnokban, a Fitparádén. A mozgás boldogsághormonokat 
termel, a szép tükörkép – önbizalmat. Valóban kiegyensú-
lyozottabbak a sportolók, avagy a versenyzéssel járó stressz 
inkább depresszióssá tesz? Erről Miskolczi Krisztina, a Fitpa-
rádé egyik résztvevője, főiskolai hallgató beszélt lapunknak.

 8. oldal

„(Sz)ép testben
(sz)ép lélek”

A drog rabjainak második esélyét foglalja össze riportunk, 
amely így kezdődik: „Az előttem ülő srác a húszas éveit tapos-
sa – nevezzük Gábornak. Pontosan olyan, amilyennek ma egy 
egészséges fiatalembert elképzelünk. Márkás ruhák, lazaság, 
humor. Csak egy kis idő múltán vehető észre, hogy valami 
mégsem stimmel nála. Izzad a tenyere, élénken gesztikulál, a 
fizikai elvonás tüneteit mutatja. Gábor ugyanis drogos.” 

 6. oldal

„…majdnem 
kiugrottam 
a tizedik emeletről”
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RÖVIDEN

TISZTELETBELI DOKTORI CÍMET 
KAPOTT DR. BÖLCSKEI GUSZTÁV, 
a Tiszántúli Református egyház-
kerület püspöke, a zsinat lelkészi 
elnöke. Az Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetem, az Egyetemi Tanács, 
valamint a Doktori és Habilitációs 
Tanács által adományozott cím 
átadását, továbbá a díszdoktor-
avatást a Magyar Tudomány napja 
alkalmából tartották a Budapesti 
Evangélikus Hittudományi Egyete-
men.

ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYER-
MEKRAJZPÁLYÁZATOT értékeltek 
a Debreceni Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziumában, október 
30-án. A reformáció ünnepéhez 
kapcsolódó rendezvény részét ké-
pezte az idén első alkalommal, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület 
által rendezett Református Kulturá-
lis Fesztiválnak.

A FELSŐOKTATÁS NYILVÁNOSSÁ-
GA címmel konferenciát tartottak a 
Budapesti Műszaki Főiskolán no-
vember 4–6 között. A programok 
a felsőoktatási intézmények PR-, 
marketing és sajtókommunikációs 
szakembereinek részvételével zaj-
lottak, majd rektorok előadásaival 
és a felsőoktatás helyzetének meg-
vitatásával, a bolognai folyamattal, 
s az egyetemi autonómiával is fog-
lalkoztak a meghívottak. (A témával 
bővebben következő számunkban 
foglalkozunk.) 

A VILÁGRANGLISTA ÉLÉN. Ma-
gyarország vezeti a Nemzetközi Ké-
zilabda-szövetség (IHF) legfrissebb 
világranglistáját, a korábbi éllovas 
Horvátországot 6 ponttal utasítva 
maga mögé. A listán az IHF rendez-
vényein (olimpiai tornán, felnőtt-, 
junior- és ifjúsági világbajnokságon, 
stb...) elért eredményeket összeg-
zik. További elismerése a magyar 
kézilabdának, hogy három játéko-
sunk, Pásztor István, Nagy László és 
Szathmári János is meghívót kapott 
a férfi-világválogatott legközeleb-
bi, december 28-i moszkvai mérkő-
zésére, amelyen Kovács Péter lesz a 
gárda másodedzője.

MAGYAR SPORTTÖRTÉNELMI SI-
KER. Talmácsi Gábor, a gyorsasági 
motoros-világbajnokság utolsó, va-
lenciai futamán másodikként ért 
célba, így a vb-pontverseny végel-
számolásánál az igen előkelő har-
madik helyet szerezte meg a fiatal 
magyar versenyző. Az első helyen a 
svájci Thomas Lüthi, míg a másodi-
kon „Talma” csapattársa a finn Mika 
Kallio végzett.

NEVELÉSTÖRTÉNETI VETÉLKE-
DŐT rendezett a Kölcsey-főiskola 
Pedagógia és Pszichológia Tanszé-
ke november 16-án a Református 
Kollégium Tanítóképző Intézete 
megalakulásának 150. évfordulója 
tiszteletére. 

A Kölcsey-főiskola immár kilen-
cedik alkalommal rendezte meg 
a kommunikációs szaknapot és 
szakestet október 25-én. 

A napközben lezajló előadások 
rendkívül sok embert vonzottak, 
elsőként a Méliusz Rádió munká-
járól, első évéről és terveiről hall-
hattunk beszélgetést Dr. Csorba 
Péter főigazgató úrral, Tóth Károly 
és dr. Nagy Zoltán tanár úrral. A kö-
vetkező előadásra szinte állóhely 
sem maradt a díszteremben. Ven-
dégeink Vitray Tamás és Vértessy 
Sándor, a Magyar Televízió örökös 
tagjai voltak. A délután további 
részében a hallgatók által készített 
legfrissebb kisfilmeket láthatta a 
közönség. 

Este nyolckor az Aranybika 
Üvegtermében gyűlt össze a négy 
évfolyam. A zsűri szerepét ma-
gukra vállaló tanárok hallgatóikkal 
együtt várták, hogy megkezdőd-
hessen a várva várt vetélkedő. Első-
ként szabadversekkel mutatkoztak 
be a csapatok. Már az első percben 
oldódott a hangulat, ahogy a gó-
lyák „elreppelték” a költeményüket. 
Elismerően tapsolták meg a csa-
patok egymás képviselőit, de min-

denkiben élt a versenyszellem is. 
Második feladatként a beszédmű-
velés óráról mindenki által ismert 
verseket adták elő a vállalkozó szel-
leműek, különböző médiaszemé-
lyiségek stílusában. A karikatúrák 
olyan jól sikerültek, hogy minden 
évfolyam kitalálta, kit játszik a saját 
társa, s kit az ellenfél. De kommu-
nikálni nem csak szavakkal lehet 
– mint halljuk ezt oly sokszor –, és a 
vetélkedő során ez be is bizonyoso-
dott. A csapatok egy-egy tagja be-

bizonyíthatta, hogy jelbeszéd útján 
is meg tudja magát értetni, bár igaz, 
csak kisebb-nagyobb sikerrel. Min-
deközben tovább nyíltak a hangu-
latot fokozó pezsgősüvegek. 

Majd színre léptek az edzett 
„gyorsivó” bajnokok, akiknek egy 
üveg vörösbort kellett minél gyor-
sabban „eltüntetniük”, hogy azután 
végighallgassanak egy elhadart 
médiatörvényt, és kóválygó fejjel 
válaszoljanak a hozzá kapcsolódó 
kérdésekre. A csapatszellem és a jó 

hangulat még a csendesebbekre 
is átragadt. Ezután a héliumhangú 
slágerdalok és az iskoláról írt álhí-
rek tették még viccesebbé az estét. 

A záró feladat pedig végképp 
ráhangolt minket a verseny után 
következő bulira. Három táncos 
lábú pár ropta a gyorsan váltakozó 
zenére. Közülük az egyik férfi min-
den csapatban egy-egy zsűritag 
volt, akik… hát igen, le a kalappal 
előttük. Volt, aki már az elején be-
jelentette, hogy ő nem vesz részt 
egyetlen versenyben sem, de az 
utolsó feladatot mégsem tudta 
ülve végignézni. Végül is minden 
feladatra hamar akadt önként je-
lentkező. Akiknek pedig nem jutott 
szerep, azok a versírásban, a felad-
ványok megfejtésében segítettek, 
és lelkesítették a csapatukat. 

Az est zárásaként beindult a 
Bázis-buli. Együtt táncolt gólya 
és végzős, oktató és hallgató. De 
előbb még átvette a jutalomtortát 
a nyertes évfolyam, a negyedik. 
Mint tavaly és tavalyelőtt… Egyes 
vélemények szerint logikus, hogy 
mindig a végzősök nyernek, mások 
szerint nem. Mindegy, hisz ez csak 
játék. Jó játék! 

Kovács Fruzsina, Szondi Réka

Örökös tagok övezetében 
A szaknapon is bizonyságot nyert: kommunikálni nem csak szavakkal lehet

Fejes Márton felvétele

Önálló szakként indul 2006-tól a 
Kölcsey-főiskolán a könyvtár és 
a kommunikáció szakos képzés. 
Erről nyilatkoztak lapunknak a 
szakfelelős főiskolai tanárok. 

Dr. Goda Éva: Jelenleg a könyv-
tár és a kommunikáció szak rend-
kívül jól kiegészítik egymást. Az 
elmúlt évek gyakorlata azt mutatta, 
hogy egyes szakmai órák, például a 
tájékoztatás, az informatika, elen-
gedhetetlen az információszerzés-
hez mindazok számára, akik a mé-
dia világában helyezkednek majd 
el. A hallgatók egyszakos diplomát 
kapnak, s tanulmányaikat majd az 
egyetemen, kétéves mesterképzé-
sen folytathatják.

Teljesen új tematikát dolgoz-
tunk ki, mivel a szaktantárgyak 
mellé társítani kellett egyéb tár-
gyakat. Ezután is bizonyos pedagó-
giai, pszichológiai, kommunikációs, 
nyelvi és informatikai ismereteket 
adunk majd át, hiszen már a leg-
több könyvtárban integrált rend-
szereket alkalmaznak. A hároméves 
képzés során speciálkollégiumot is 
szervezünk majd a hallgatók érdek-
lődési körének megfelelően.

Jelenleg ebben a szakpárban ta-
nulók száma örvendetesen magas, 
de a bolognai folyamat következ-
tében 15-20-ra csökken a nappali 
tagozatra felvehetők száma. Emel-
lett természetesen továbbra is 
folytatunk majd levelező tagozatos 
képzést. 

Dr. Völgyesi Zoltán: A Köl-
csey-főiskolán hazánkban az elsők 
között kezdtük oktatni a kommu-
nikációt – előbb a tanítói, majd 
a könyvtár szakkal párban. Most 
önálló szakként is felvehető lesz. 
Igaz, ez nem zárja ki azt, hogy va-
laki felvegye mind a két szakot. Az 
állam csak az egyiket, az alapszakot 
finanszírozza, a másikat költségté-
rítésesként lehet majd elvégezni. 
Előnye: aki korábban kizárólag a 
kommunikációval akart foglalkoz-
ni, most erre lehetősége nyílik, hi-
szen az említett szak önmagában 
is bőséges ismeretanyaga, követel-
ményrendszere nem „keveredik” a 
tanítóképzés sokrétű tananyagával. 
Tanító–kommunikáció szakon szer-
zett diplomával több lehetősége 
adódott elhelyezkednie a végzett 
hallgatónak, mint lesz esetleg az 
egyszakosnak. A két képzés elsza-
kadásának ez lehet a hátránya. 

Az önálló kommunikáció képzés 
hároméves lesz, és igaz, hogy csak 
egyféle ismeretrendszert fog ta-
nulni a hallgató, de ennek ellenére 
rövidebb idő alatt nagyobb tudás-
anyagot kell elsajátítania, és több 
kreditet (180) kell megszereznie. 

Hallani arról is, hogy túl sok a 
kommunikációs szakember. „Sok 
az eszkimó, és kevés a fóka.” Tény: 
több mint tízezren végeznek ilyen 
diplomával évente, de ebben a ré-
gióban csak két ilyen szakot oktató 
intézmény van: főiskolánk, valamint 
a Debreceni Egyetem. 

A várt önállóság

Idén is megrendezték a gólya-
bált főiskolánkon. A hagyomá-
nyossá vált rendezvényen szép 
számban jelentek meg a főisko-
lai hallgatók, ismerőseik és „kül-
sős vendégek” is. A szervezők 
színvonalas műsorral készültek, 
ezért a hangulatra sem lehetett 
panasz. A zenei repertoárban 
különböző stílusok kaptak he-
lyet, így mindenki megtalálhatta 
a maga ízlésének megfelelőt. 

A bál tárházát minden évben az 
elsőévesek táncbemutatója gazda-
gítja, s ez most sem volt máskép-
pen. Jóllehet, tavaly is gyertyafény-
keringővel kezdődött a bál, így an-
nak sikerén felbuzdulva, a mostani 
gólyák is ezt a táncot választották. 
Mind látványban, mind zenében 
változatosságra törekedett Szakál 
Lászlóné koreográfus. A fegyelme-
zett munka osztatlan sikert aratott. 
A zenei blokkot a Non Sense nevű 
formáció nyitotta, majd ezután Fe-
hér Péter, a HÖK alelnöke felavatta 
a gólyákat. Az eskütétel után ismét 

a zenéé volt a főszerep: a talpaláva-
lót a Dióhéj nevű főiskolai zenekar 
szolgáltatta. Mindkét produkció 
nagy sikert aratott, ám a fő műsor-
szám a Kowalsky meg a Vega kon-
certje volt. Kovács Zoltán HÖK-el-
nök elmondta: már augusztusban 
keresni kezdték a lehetséges fellé-
pőket, végül a fiatalos hangvétel 
és az egyre növekvő népszerűség 
döntött az említett zenekar mellett. 
– A gólyabál a legnagyobb rendez-
vényünk, így mélyen a pénztár-
cánkba kellett nyúlnunk. Sikerült 
bevonni a műsorba a hallgatókat 
is, hiszen a Non Sense és a Dióhéj 
tagjai főiskolások. A későbbiekben 
azt szeretnénk, hogy a programok 
60%-át a hallgatótársak adják. Régi 
álmunk volt egy főiskolai zenekar 
létrehozása is. 

A fellépők között volt még Dj. 
Junior, Dj. Leon, a hangulatos báli 
muzsikát játszó Melody System, va-
lamint a Kölcsey Mulató is, emellett 
Conga Show és Karaoke szórakoz-
tatta a bálozókat. 

 Fürtös Andrea

Gólyaröpte mulatság
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Színházi régió születik
A Debrecenből indult színészkirályról nevezik el az új színházat
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Új színház épül Debrecenben. A 
már meglévő két teátrum, a Cso-
konai Színház és a Víg Mozi épü-
letében működő Kamaraszínház 
mellett új létesítmény születik 
2007-ben. A várhatóan Latino-
vits Zoltán nevét viselő színház-
tól a magyar színházi kultúra 
megújítását, illetve a debreceni 
színházi régió létrehozását re-
mélik a létesítmény megálmo-
dói.

A leendő színház stúdióintézmény-
ként üzemelne, ám megfelelő 
helyét csak hosszabb keresgélés 
után sikerült megtalálni. Szóba ke-
rült a Monti ezredes utcában lévő 
SZDSZ-székház átalakítása is. Ez az 
épület azonban szorosan lakókör-
nyezetben fekszik, és a parkolási 
viszonyok is kedvezőtlenek ott, így 
elvetették az ötletet. A végső meg-
oldást a Csapó utcán elterülő piac-
tömb rehabilitációja jelentette: az 
épülő komplexumban ne csak üz-
letek, hanem lakóépületek és kul-
turális létesítmények is helyet kap-
hassanak – hangzott el a felvetés. 

A színház csaknem nyolc-kilenc-
ezer négyzetméter alapterületet 
foglal majd el, s ezzel együtt egy 
300-350 nézőt befogadni képes 
nagyterem, egy száz személyes 
stúdiószínház és egy 40-60 szemé-

lyes kis orfeum létesül majd az új 
épületben. A nagyterem nézőteré-
nek nagy része mobilizálható lesz, 
a rendezők igényeinek megfelelő-
en többféle színpadi állás hozható 
létre, míg az orfeum egy kis kávézó 
funkcióját is betölti majd.

Ez a létesítmény elsősorban a 
prózai ihletettségű darabok ottho-
na lenne, míg a Csokonai Színház-
ban a zenés előadásokat mutatják 
majd be, így főként az opera, az 
operett, a musicalek, és a tánc-dara-
bok kapnak ott szerepet. A leendő 
társulat összetétele egyelőre még 
bizonytalan, ám a városvezetők a 
saját színházaikban keveset szóhoz 
jutó, illetve magukat a médiának 
kiárusítani nem akaró, és főként a 
minőségi próza értékeit ápoló mű-
vészekkel számolnak. Ezek a szí-
nészek megfelelő szakmai fedezet 
ellenében hajlandók akár a fővá-
rosból is Debrecenbe szerződni.

A társulat személyi állománya 
még a Csokonai Színház jelenlegi 
igazgatója, Csutka István számára 
is homályos, ám üdvözli a kezde-
ményezést, mivel szerinte Magyar-
országon nem jellemző a színház-
építés. „Dicséretes a város szán-
déka, hiszen a Nemzeti Színházon 
kívül országos viszonylatban nem 
létesült színház sehol az elmúlt öt 
évben” – mondta az igazgató.

– Latinovits Zoltán Debrecenben 
kezdte a pályáját, s több éven át a 
cívisváros színházi életének meg-
határozó, kultikus személyiségévé 
vált s éppen ezért komolyan szóba 
került mint lehetséges névadó – 
mondta Turi Gábor alpolgármester. 

Felvetődött még Mensáros László, 
Téry Árpád, Szendrő József neve 
is, tehát még nem dőlt el teljesen a 
névadó kiléte. 

A tervezett színház elhelye-
zésének érdekessége, hogy nem 
az épülő komplexum földszinti 

helyiségeiben talál majd otthon-
ra, hanem igen előkelő módon a 
felsőbb szintek valamelyikén várja 
majd a látogatókat. A létesítmény 
megszületése mindenképpen ön-
erős beruházást igényel. Turi Gábor 
elmondta: színházrekonstrukcióra 
nincs lehetőség pályázni, hiszen 
a Csokonai Színház felújításához 
szükséges állami támogatásra már 
évek óta hiába pályáznak. 

Az új színház megépítése az 
alpolgármester szerint maximáli-
san mintegy négymilliárd forintot 
igényelne. Turi Gábor hozzátette: 
a Kulturális főváros 2010 pályázat 
sikertelensége miatt több forrástól 
is elesett a város, ezért olyan tarta-
lékokat kell mozgósítani, melyek-
kel mindenképpen megvalósítható 
a színház építése. Fontos törekvés, 
hogy a leendő teátrum kapcsola-
tot teremtsen más társulatokkal, 
határainkon túli színházakkal, il-
letve partnerkapcsolatba kerüljön 
a budapesti színházi élettel. Ha a 
teátrum országosan is nagy presz-
tízsre tesz szert, akkor debreceni 
megítélése is kedvező lehet, így 
egyre többen látogathatják majd 
az előadásokat. 

Az építkezés várhatóan 2006 vé-
gén, illetve 2007 elején kezdődhet 
el, a végső munkálatok pedig 2008 
elejére fejeződnek majd be. 

Latinovits Zoltán  Kövér József rajza

Művészetről művészszemmel
Fátyol Zoltán festőművész, a 
Kölcsey-főiskola oktatója a kép-
zőművészet több ágazatában is 
alkot, hiszen „csak ily módon le-
het kibontakoztatni egy gazda-
gabb művészi tevékenységet”. 
Az ő segítségével terveztük la-
punk új fejlécét. 

Az alkotónak rendelkeznie kell 
úgynevezett művészi programmal, 
amelyet aztán megvalósít. Az adott 
művészeti ág nyelvén létrehozott 
jelrendszer segítségével jut kifeje-
zésre a rejtett mondanivaló. Fátyol 
Zoltán képei, grafikái elsősorban a 
művészet egyik „alapproblémáját” 
jelenítik meg, firtatják: az embert 
helyzetét a kozmoszban. Művész 
úr a kozmoszt mint világegyetemet 
és mint rendezett világot értelmezi, 
amelyben „kívül-belül” béke van. 

A békességet gyakran maga a 
természet jelenti. Fátyol tanár úr a 
Debrecen mellett található Malom-

gát nevű természetvédelmi terüle-
ten szokott elmélkedni, meditálni, 
olykor fotózni. E békés tájon a mű-
vész elmélyülhet gondolataiban, 
és felfedezheti a világ e miniatüri-
zált modelljét. A kis tájegység mo-
tívumai és gondolatisága mindig 
visszatérő elemként jelenik meg 
valamennyi képén, grafikáján.

A természetbe való „kivonulás” 
lényege a laikus szerint, hogy a mű-
vész ötletet merítsen, majd annak 
szellemében alkossa meg munkáit. 

A tanár úr úgy gondolja: „Való-
jában nem létezik ihlet. Azonosu-
lás, gondolatiság van”. A művészet 
célja nem a valóság tükörszerű 
leképezése, hanem annak valami-
féle plusszal való kiegészítése. Aki 
erre képes, az művésznek mond-
hatja magát. „Ha van egy felkérés, 
amelyet alkalmazott technikának 
nevezünk, akkor ebben az esetben 
szigorúan követni kell a megrende-
lő kéréseit. Amikor a művészember 

önállóan, autonóm módon alkot, 
akkor csak úgy tökéletes a műve, ha 
nincs semmilyen kiváltó oka, illetve 
előre kitűzött célja”. Egy remekmű 
nem hosszas tervezgetés eredmé-
nyeként, hanem csakis belső indít-
tatás révén születhet meg. 

A művész láttat, nem igyekszik 
bármit is elérni. Hogy a szemlélő-
ből mit vált ki például egy kép, az 
szubjektív, az egyéntől függ. A vé-
leményalkotáshoz szükséges némi 
előképzettség is. „Egy festményre 
nem mondhatom egyszerűen azt, 
hogy tetszik, illetve nem tetszik. 
Előzetes ismeretanyag szükséges. 
Külföldön, például: Svájcban oktat-
ják a művészet befogadását, ala-
kítását. Sajnos nálunk nem létezik 
ez a művészeti nevelés, mert nem 
tartják fontosnak”. Mindenképpen 
fontos az, hogy megismerjünk kü-
lönböző művészeti ágakat, ezáltal 
egyfajta pótolhatatlan pluszt ka-
punk. Gelányi Enikő

A lényeg marad
Debrecen 2010: a kulcsprogramok megvalósulnak

Első nekifutásra szomorúan és 
elkeseredetten könyvelhettük 
el: nem Debrecen lesz Európa 
kulturális fővárosa 2010-ben. 
Sokan úgy vélték: felesleges volt 
az a sok munka és erőfeszítés, 
amelyet a város vezetősége és 
programiroda dolgozói végez-
tek. Ám ez koránt sincs így! A 
kulcsprojektek a cívisvárosban 
meg fognak valósulni! 

Ezt még a döntés előtt kijelen-
tették. Tehát a Városok és Falvak 
Szövetsége tovább működik, s 
megvalósul a modern Művészeti 
Múzeum is. Utóbbi – csaknem há-
rommilliárd forintos – beruházás 
április 30-ra lesz kész. A „gyerek-
birodalom”, a Lúdas Matyi Park is 
felépül. Emellett kialakítanak egy 
új Városi Galériát is, a helyi, illetve a 
régióban élő művészek számára, és 
felépül a Latinovits Színház. 

E beruházások anyagi vonzatai-
ról Gulyás Gábor lapunknak el-
mondta: számításai szerint a terve-

zett 78 milliárd forintos programból 
több mint 32 milliárd forintnyi fej-
lesztés annak ellenére biztosan 
megvalósul, hogy a kormány nem 
Debrecent javasolta Európa Kultu-
rális Fővárosának, s ez a program – 
költségvonzatát tekintve – na-
gyobb volumenű, mint a teljes pé-
csi pályázat! 

– További 24 milliárd forintnyi 
olyan fejlesztési elképzelésünk 
van, amelynek a megvalósulása 
attól függ, milyen sikerrel szerepel 
a város az elkövetkező évek állami 
és uniós pályázatain. Egy biztos: 
egyetlen magyar vidéki városban 
sem volt eddig olyan, nagyarányú 
kulturális fejlesztés, mint ami Deb-
recenben 2010-ig lesz – fűzte hoz-
zá a projekt debreceni vezetője.

A program főbb célkitűzései te-
hát tovább folytatódnak, a kulturá-
lis intézményhálózat bővül, hogy 
aztán pár éven belül Debrecen iga-
zi kulturális nagyváros, művelődési 
(fő)város lehessen!

Bihari Szabolcs

A honmaradás: kaland
Cserőháti Kovács István festőmű-
vész kiállítását Ozsváth Sándor, a 
Kölcsey-főiskola adjunktusa nyitot-
ta meg a Nagytemplom Kálvin ter-
mében november 6-án. A beszéd-
ben felelevenedtek a kollégiumban 
eltöltött évek, az akkori és ottani 
oktatók, és szó esett Van Goghról, 
a nagy kedvencről, a művészettör-
ténet-órákról és a Tóth Béla vezette 
önképzőkörről. Cserőháti Kovács 
István a hatvanas évek közepétől 
két kiváló festőművész, Félegyhá-
zi László és Bíró Lajos irányítása 

alatt kezdett alkotni. Félegyházitól 
a portréfestészetet és a pasztell-
technikát tanulta, míg Bíró Lajos az 
olajfestészet rejtelmeibe avatta be. 
Az érvényesülés nem mindig ment 
könnyen. Ennek ellenére Cserőháti 
Kovács István csak Magyarországon 
állított ki, nem szakadt idegenbe, 
számára a honmaradás volt a leg-
nagyobb kaland – mondta Ozsváth 
Sándor.  A festő most még egyszer 
megmutatja műveit Debrecenben. 
A kiállítás november 19-ig tekint-
hető meg. TPL

Fátyol Zoltán: 
Átmetszett profil



„Ördögi színjáték”

KOMMENTÁR

Egy rádióstúdió műsorvezetői 
székében, négy évvel ezelőtt ért 
utol a „végzet”: elhatároztam, hogy 
szeretném megtanulni ezt a mé-
diaszakmát. Már akkor sem értet-
tem igazán, hogy az intézményes 
oktatási rendszerben miért csak 
szakpárban lehetséges ez. Termé-
szetesen az informatikus–könyv-
táros társszakkal való párosításnak 
számtalan előnye van, s most, hogy 
lassan már mindkét szakdolgoza-
tommal révbe érek, még inkább 
érzem: használható ismeretekre 
tettem szert. A könyvtárban szinte 
soha nem kérek segítséget, játékos 
könnyedséggel kutatok fel bármi-
lyen információt, amire szükségem 
van.

A kommunikáció szak önállóvá 
válása azonban szükséges, észsze-
rű, egyszersmind: elkerülhetetlen 
döntés, hiszen aki igazán elhivatott, 
annak ez az egy szak is éppen elég 

feladatot ad. Ha csak humán ol-
dalról nézzük, egy újságírónak an-
nyi területen kell „képben lennie”, 
hogy pusztán a tájékozódás, a világ 
közéleti eseményeinek figyelem-
mel kísérése, a klasszikus és kortárs 
irodalomban való jártasság elérése 
is könnyen a szabad idő rovására 
mehet. A New York Times-nál pél-
dául van olyan szerkesztő, aki rend-
szeresen hajnali négykor kel, hogy 
reggel tíz óráig „meglegyen a napi 
kötelező olvasási adag”. És akkor 
még nem beszéltünk arról, hogy a 
médiaképzésnek műszaki oldala is 
van: operatőri és hangmérnöki is-
meretek, világosítás, vágás satöbbi. 

A szak önállóvá válása tehát jó 
irány, de még csak a kezdet. A kom-
munikáció médiaszakká alakítása 
még egy újabb kihívás. Mivel (szin-
te) minden tudományterületnek 
van kommunikációs vonatkozása, 
maga a „kommunikáció” elnevezés 

is annyira semmitmondó, mint-
ha azt állítanánk: főiskola szakra 
jelentkeztem. Valószínű, hogy a 
szerteágazó jelentésvariációi miatt 
(is) fordulhat(ott) elő az a szeren-
csétlen helyzet, hogy a média szak-
ra jelentkezők gyakran úgy érzik: 
nem azt tanulják, amit szeretnének. 
Sokszor „médiaképzés” fedőnév 
alatt olyan tárgyakat is beleerőltet-
nek az országszerte kommunikáci-
óként indított valamibe, amelyek 
néha már köszönő viszonyban sin-
csenek az újságírással.

Nyilván fontos, hogy a leendő 
médiaszakemberek esetleg az át-
lagos műveltséget is meghaladó is-
meretekkel rendelkezzenek. Ellen-
ben, ha ez úgy valósul meg, hogy 
százféle elméletet zsúfolnak össze 
százféle tudományterületről, akkor 
annak az eredménye könnyen a 
százféle semmi lesz.

Andriska János 

„Csak” kommunikáció –  
avagy mi is az?

Álomból valóság

DARÁZS
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Hideg, ködös, friss reggel 
volt. A levelek színes takaró-
ként borították a lakótelepi 
teret. Az utca csendes volt és 
üres, csak a lépteim ütemes 
kopogása adott valamiféle 
furcsa ritmust az álmos reg-
gelnek. 

Az előttem lévő lépcső-
házból kilépett egy édesanya 
a kislányával. A lányka befu-
tott a fák közé, és kacagva 
dobta fel az égbe az őszi fale-
veleket. Csengő nevetése és 
szemei csillogása tündérként 
láttatták őt. 

Az édesanya mellélépett, 
és felpofozta. 

„Takarodj haza kezet mos-
ni!”

Fürtös Andrea

Mitévő lehet az ember, ha öntudatán 
kívül besétál egy kaszinó csalogató-
an kitáruló ajtaján? Szinte semmiféle 
erőfeszítésre nincs szükség, csak egy-
szerűen be kell lépni abba a – hiúság 
bűzétől átitatott – kedély-barlangba, 
melyben mindenki megtalálhatja 
szerelmét – előbb vagy utóbb. Egy 
olyan vonzalom bocsájtja égre füst-
jeleit, amit öreg hiba volna figyelmen 
kívül hagyni. 

Az ember kíváncsi természet, s 
mint ilyen, egyszer mindent kipróbál, 
még azt is, ami távol áll bár gyerekes 
természetétől, hajlamai mégis az el-
csábulás útvesztőjébe kergetik a mo-
tivált marconát. Persze mindenkinek 
szüksége van egy csipetnyi „alvilági 
felfrissülésre”, hogy aztán megfor-
gassa Lucifer játékos ördögkerekét, 
majd kártyát vessen Dante lángoló 
krupiéjával. Az áldozat idegesen s 
zavartan harapja el száját, s közben 
vérző ajka a reménytől izzik – vörösen. 
A kerék forog, s nem áll meg. Soha. A 
játékos a pokoli futam minden kínzó 
másodpercében úgy érzi : most, most. 
De nem. A végjáték olyan, mintha 
kiharaptak volna az ember lelkéből 
egy jókora darabot, melyet semmifé-
le protézis nem tud pótolni. A vereség 
fájdalmas, s ha lehet, még fájdalma-
sabb. A kerék röhögve indul ismét út-
jára, s már már perzseli a szánalmas 
hiúságot. Az eredmény ugyanaz: csa-
lódás, megtörtség, elhagyatottság, 
bizalmatlanság. A mártír zsebébe 
nyúl, s keresi megmaradt élete utolsó 

ropogós bankóit, hogy azokat zse-
tonra váltsa, ám azok zsebeiben el-
hamvadtak a vég nélküli kárhozattól. 
Lássuk csak, mit lehetne még piacra 
dobni, hogy vágyaink még egyszer, 
utoljára teljesülhessenek. Mert fog-
nak. Most. Igen.

Az ajtóban álló, izzó szemű csá-
bító árulón vigyorog, s közben meg-
rázóan elegáns mozdulatokkal tes-
sékeli az elgyengült jellemet utolsó 
nagy partijához. A játék neve: min-
dent vagy semmit. Egyszerű játék, 
melyben a bátor játékos nem győz-
het, mivel nyereménye csakis a vég-
telenül elmélyülő függőség, a meg-
törhetetlen magányosság, az égető 
bűnbánat. Remegő kezével eltakarja 
egyre inkább eltorzuló arcát, s felidé-
zi kilátástalan helyzetének forrását. 

Egy döntés, mely örökre megvál-
toztatja az életét, egy szó, egy moz-
dulat, melyek dönthetnek egy ember 
további sorsáról, s ezeket nem lehet 
megcsalni, hiszen ami megtörtént 

– az megtörtént. A pillanatnyi mámor 
beteljesülésének becstelenül simoga-
tó mámora olyan égbekiáltóan egy-
értelmű kelepce, amelybe szinte min-
den romantikus bolond belezuhan. 

Mert gyengék, s előbb-utóbb utol-
éri őket a végzet, melyben nincs töb-
bé lehetőség felelőtlenül dobálózni a 
szépen csörgő zsetonokkal; egészen 
addig, míg az ember be nem téved 
újra meg újra egy csábítóan csillogó-
villogó kaszinóba...

Bögre ZoltánNagy Ágnes Katalin felvétele

A határ mindig megállásra készteti 
az embert. Legyen szó bármilyen 
határról. Vannak olyan határok, 
amelyek értünk állnak, és vannak 
olyanok is, amelyek ellenünk. Mind 
között a legnehezebben átléphető 
mezsgyék: a lelki határok. 

Mindenkinek a saját lelkiisme-
retén múlik, hogy milyen tervek 
szerint építi, rombolja ezeket. Bi-
zonyos dolgok előtt ki kell tárnunk 
lelkünk kapuit, más dolgok előtt 
viszont bástyát kell emelnünk. A 
belső lényeg és a hozzá való vi-
szonyulás kérdéséről beszélek. Az 
emberek sokszor nem ismerik az 
igazán fontos dolgokat, mert nem 
engedik megismerni őket. Ám en-
nek ellenére sem szabad félni az 
igazságtól, keresni kell. 

Aki elárulja az igazságot, önma-
gát árulja el. Áruba olyasmit bocsá-
tunk, ami eladó – az emberi értékek 
nem azok. Aki ez ellen vall: hazudik. 
A hazugság szülte félelem belsőből 
külsővé válik, s ez az ember csele-
kedeteiben is megnyilvánul. Ez 
afféle törvényszerűség, de semmi-
képp nem törvényszerű, hogy így is 
legyen. „Minden lehetséges annak, 
aki hisz.” Akarni kell a jót, s jobbá 
leszünk, akár a mesékben. Nem va-
gyok elvarázsolva: az élet varázslat. 
Aki ezt nem hiszi el, még nem élt.

Az erdélyi utam során sok min-
dennel szembesültem, s legin-
kább azzal, hogy ideje felébredni. 
Álvalóságot alakítanak ki nekünk, 
hogy csak nézni tudjunk, látni ne. 
Csakhogy mi nem gépek vagyunk, 
hanem emberek. Mindehhez, min-
denhez nem kell alkalmazkodni. A 
világban nagyon sok példa van 
arra, hogy miként kényszerítik az 

embereket olyan életformába, 
amely sem alakilag, sem lényegileg 
nem természetes. Sok ember az 
életvezetésével csak tovább erősíti 
ezt a rendszert, többen választják a 
semmit a valamivel szemben.

Legnagyobb sajnálatomra azo-
kat az embereket, akik a – kevesek 
által megélt, megértett – lelki sza-
badságot választják, a legtöbben 
távoli fénypontnak találják. Pedig 
ha közelebb mennének, ez a fény-
forrás, kitágulna, s részesei lehet-
nének az élet nagy körforgásának.

Sokan vannak, akik pályát té-
vesztettek, s önmaguk körül fo-
rognak. Hogy ez miért nem jó? A 
válaszban élünk. Körülvesznek 
minket, mondhatnám azt is, hogy 
sarokba szorítanak a problémák. 
Addig nincs gond, míg van hova 
hátrálni? Ha tovább akarom írni a 
kört, akkor abba azok is beletartoz-
nak, akik még nem születtek meg. 
Nekik mi marad?

Andirkó Zsuzsanna

Határok mindenütt

Angyal Ádám felvétele

Fire of Antolia, azaz Anatólia 
tüze. A török táncegyüttes elő-
adását a világnak már számtalan 
országában megcsodálhatták, 
s a tűz, mely az ősi török kultú-
rát idézi, először Debrecenben, 
majd Budapesten lobbant fel.

Teljes sötétség. Így kezdődött az 
emberiség hajnala a görög mitoló-
giában. Azzal, hogy Prométheusz 
ellopta a tüzet az istenektől, meg-
kezdődött a jó és a rossz örökké 
tartó harca. Az Andalu Atesi török 
táncegyüttes produkciója témájául 
éppen a görög mitológia hősének, 
Prométheusznak történetét dol-
gozza fel. Az együttes tagjait 750 
fiatal közül választották ki. A tán-
cosok energikussága révén a show-
elemekkel dúsított mozgás min-
den képzelet felülmúlt. A koreog-
ráfiákban az autentikus török népi 
jellegek mellett az aprólékosan 

kidolgozott technikák, a balett- és 
a modern mozgásszínházi elemek 
is teret kaptak, a férfi nézőket még-
is inkább a gyönyörű török lányok 
hastánc-bemutatója nyűgözte le. 

Mint minden koreográfiához, 
ehhez is kiválóan állították össze 
a jelmezeket. A látványos fény-
technika miatt a férfi táncosok is 
erős sminket viseltek, ám ez még 
inkább fokozta a showt. 

Mivel a török együttes ismérve 
a hatásvadászat, ezért egyik hazai 
fellépésükön Guinness-rekordot 
állítottak fel: 241 lépés percenként. 
A szakemberek elektromos met-
ronómmal mérték a lépések szá-
mát, így az eredmény kétségtelen. 
Fergetes gyorsaságú lépéseikkel a 
magyar közönséget is lenyűgözték. 
A produkció egészében képviselte 
mindazt, amit a debreceni közön-
ség az ősi török táncról elképzelt. 

Keserű Zsuzsanna 

Anatólia tüze



Kép a tükörben
(I. rész)

Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások nem 
szeretik, mert belerondít a játék-
ba, vagyis a szerencsébe. Amikor 
felüti valahol a fejét, mindenki 
igyekszik tőle megszabadulni. 
Szóval kellemetlen egy figura. Az 
Új Korban különös kedvtelésnek 
hódol: lelépked a kártyalapról! 
Persze karaktere az Idők során 
mit sem változott: ahol megjele-
nik, ott leleplez mindenkit, aki ha-
misságokat cselekszik a nap alatt. 
A minap Fekete Péter megint fur-
csa kalandba keveredett…

A kaszinóban aznap mindenki 
nagyon feszült volt. A vendé-
gek sehogyan sem lelték he-

lyüket: egyre csak izegtek-mozogtak, 
lehetetlenül kis tétekkel játszottak, 
vagy éppen lehetetlenül nagy össze-
geket kockáztattak – nevetségesen 
felelőtlenül. Különös viselkedésüket 
valami titokzatos várakozás okozta, 
hisz’ mindannyian tudtak egy mági-
kus szerkezet érkezéséről. 

Az a hír járta, hogy ha majd az 
új csoda felragyog, minden meg-
változik. A személyzet egyfolytában 
sugdolózott egy rejtélyes próféciáról 
is, mely szerint ama szerkezet érke-
zésével varázslatos idők köszöntenek 

a rulettasztalok rideg valóságába. A 
vendégek tehát joggal voltak feszül-
tek, amikor megneszelték: hamaro-
san érkezik! 

A csillagtalan éjszaka fekete, ne-
héz testével mélabúsan dőlt a kaszi-
nó falának, sűrű köde beszivárgott 
a szellőzőrendszeren, s a teremben 
lévő ingaóra másodpercmutatója is 
mintha csak percenként kattant vol-
na egyet-egyet. 

Aztán hirtelen! A bejárat felől tom-
pa puffanásokat és apró neszeket 
lehetett hallani; a vendégek azonnal 
a hang irányába perdültek, s csak a 
lengőajtóra meredtek némán, akár a 
napraforgók a hajnal égi lángja felé. 
Az ajtó végre kinyílt: három sötétkék 
overálos, baseballsapkás szerelő 
lépkedett be rajta, hatalmas papír-
dobozt cipelve. A vendégek dermedt 
ámulattal figyelték, ahogy serény-
kedtek: kihajtogattak és kiemeltek, 
taszigáltak és kábeleztek.

– Mi ez a cirkusz? – kérdezte Fekete 
Péter a kártyapaklitól.

– Plazmatévé! – kiáltott fel Joker, 
mennyei elragadtatással, szinte ré-
vületbe esve már a szó kiejtésétől is. 

– Jessz!
A kaszinóban tényleg minden 

megváltozott. A vendégek már nem 
játszottak, egymással sem beszéltek, 
csak ültek körben a vibráló holdvi-

lág előtt, társas magányban. Néha 
nevettek, néha sírtak, de legtöbbször 
csak bambultak a televízióra, akár a 
halak egy balkán vásárcsarnok akvá-
riumában.

– Ez nem mehet így tovább! – fa-
kadt ki egyszer csak a kőr Dáma. – Ez... 
ez rettenetes! – hisztizett.

Joker megvetően tekintett rá.
– Rettenetes? De hiszen ez: gyönyö-

rű!
– Gyönyörű?! – háborodott fel a kőr 

Dáma, mint aki nem hisz a fülének. 
– Te tényleg nem vetted észre, hogy 
megállt itt az Élet?!

Fekete Péter csak a fejét kapkodta, 
majd’ kiugrott az ablakon. Néhány 
perccel később már egy nagy kirakat 
előtt állt, a város szívében. A hatal-
mas üvegtábla mögött egy tévékből 
épített képcsőfalat látott. Sokáig fi-
gyelte a különböző műsorokat. Talán 
hosszú órákon át bámulta a sokféle 
adást, mire észrevette, hogy egy plá-
zacica cigarettázik mellette.

– Fura ez a televízió – szólalt meg 
Fekete. – Tele van vízióval.

– Mi van?! – nyávogta a lány, majd 
hirtelen előkapta sminkkészletét, s 
villámgyorsan púderezni kezdte az 
arcát, mert egy porszem ráesett az 
orrára.

– Tele van jelenéssel, káprázattal, 
rémlátomással. De leginkább rémlá-

tomással. Miközben idefelé repültem, 
annyi értéket láttam. Például egy fes-
tőt, aki szebben festett, mint ez a sok 
preparált borzadály. Ezek a képcsö-
vek már csak ritkán mutatnak értéke-
ket. Ezek már csak: értékesítenek. 

– Te valami dilinyós pali vagy? 
– nyivákolt a plázacica, s hangja hul-

lámzott, mint egy hamis operaszó-
lam. – Vagy jelmezbálba készülsz? Mi 
a fene rajtad ez a fekete maskara?

Péter nem is hallotta őt, csak a 
képernyőket kémlelte, akár egy va-
dászpilóta az eget.

– Valójában csak a reklám a lényeg. 
A műsorokkal csak a köztük lévő időt 
töltik ki. De valójában a műsorok is 
csak reklámok. Bemutatják, hogyan 
legyünk egyformák, s mit kell majd 
vennünk. Nálam, otthon, a kártya-
pakliban mindenki egy önálló karak-
ter. Jellemóriás.

– Miket beszél maga?! Talán bevett 
valamit? – förmedt rá egy fontosko-
dó férfihang. Fekete Péternek oda se 
kellett néznie, hogy tudja: most meg 
egy öntelt értelmiségi áll mellette, aki 
bár félművelt, mindenhez rendkívül 
ért; aki bár keveset tapasztalt, min-
denről elmélete van; aki rendkívüli je-
lentőséget tulajdonít a jelentéktelen 
dolgoknak is, aki konszolidált cuk-
rászdákban olvashatatlan könyveket 
magasztal a hozzá hasonló tacskók-

nak, s aki feltétlen hiszi: véleménye 
feltétlen mérvadó.

– A hírekkel takarják el a híreket 
– válaszolta Fekete, szinte suttogva, 
mintha titkos beavatást végezne. – És 
túl sokat időzünk előtte.

– Eszelős! – kiáltott rá az öntelt 
értelmiségi, majd faképnél hagyta, s 
azzal rendben van.

– Igaza van, fiam… – sóhajtott fel 
mellette egy öregember, aki úgy tá-
maszkodott görbebotjára, mint egy 
juhász a pusztában. Hangja fáradtan 
recsegett, de mégis volt benne valami 
szeretetreméltó. – A minap olvastam 
az újságban, hogy Magyarország vi-
lágbajnok a tévézésre fordított idő te-
kintetében. 249 perc a napi átlag, drá-
ga uram, 249 perc! Ennél csak Mexikó-
ban és Amerikában tévéznek többet. 

Az öreg egy pillanatra elhallgatott, 
aztán még hozzátette:

– Hm –, s azzal továbbsétált.
Fekete Péter egy darabig némán 

állt, aztán felkiáltott:
– 249 perc?! Naponta?! Nem, nem, 

nem! NEM MEGY ÁT A TÖRTÉNEL-
MEN!!!

„De bizony átmegy”, mondta 
mögötte egy hang, “már évek óta 
átmegy!” S azzal valaki visszatet-
te Fekete Pétert a kártyapakliba.

Andriska János

Fekete Péter és a (tele)vízió
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Nem is tudom, mikor történt velem. 
Talán a múlt héten. Talán tegnap. 
Talán soha. Csak az emlékeim ját-
szanak kegyetlen játékot, és megté-
vesztik szemem. Mindegy. A lényeg 
az, hogy attól függetlenül, meg-
történt-e, vagy sem, nekem igenis, 
fontos a múlt.

Álmos, kellemetlen, ködös reg-
gel volt. Az éjszaka elszívott ciga-
retta kátránymérge érezhetően ka-
parta a tüdőmet. A szemem fáradt 
és kiégett. Az este füstkábulata 
még mindig nem múlt el teljesen. 
Szomorú. Most már mindig így lesz? 
Elhagyjuk a várost, hogy szabadul-
junk börtönétől, de csak a saját ma-
gunk által épített ketrecbe utazunk, 
a saját döntéseink alapján. Hát igen, 
ezek vagyunk mi. A szabad döntés-
ről, a szabad szellemről papolunk, 
és igazából rabok vagyunk. 

– Miért is hinném, hogy valaki 
vagyok? – kérdezem tükörképemet, 
persze, esélyt adva neki, hogy vála-
szoljon. 

– Azért, mert nincs választásod. 
Egy vagy Közülük. Egy vagy a Sza-
bad Rabok közül. – Tükörképem vá-
lasza megdermeszt.

Egyáltalán, kíváncsi voltam a vé-
leményére? Nem! Az ember azért 
beszél a falakhoz és a tárgyakhoz, 
mert fél a választól. A falak pedig ál-
talában hallgatnak. De Ő válaszolt. 
Nem hagyva nekem megnyugtató 
bizonytalanságot. Nem hagyva rej-
télyes és izgató álmokat. Csak hideg 
tényeket.

– Ha olyan okos vagy, megmon-
danád nekem, hogy kik azok a 
Szabad Rabok – kihívóan csípőre 
teszem a kezem. Természetesen 
utánozza mozdulatomat. 

– Miért is ne? Bár modorod két-
ségkívül hagy némi kívánnivalót 
maga után, leszek olyan kedves, és 

mesélek neked Magadról. Rólatok. 
Rólunk. – Volt valami tükörhangjá-
ban, ami arra figyelmeztetett, hogy 
nem szórakozik, hanem komolyan 
gondolja azt, amit mond.

– Tudod, kedves Valódi Alakom, ti 
emberek, hajlamosak vagytok kö-
zönséges, sematikus, és egyszerűen 
tömeglénynek lenni. Külön-külön 
mindegyikőtök különböző, ami egy 
gyönyörű kaotikus képet mutatna, 
ha társaságban nem változnátok a 
legelfogadottabb álarcotokká. Ki-
alakított maszkjaitokat magatokra 
veszitek, hogy megfeleljetek mások 
elvárásainak. Pontosabban annak 
a képnek, amelyet kialakítottatok 
magatokról az adott közegben. –  
Hangja kedves, kioktató, de valahol 
mélyen keserű is. Csendben mara-
dok. Nem érzem úgy, hogy érdem-
legeset tudnék válaszolni.

– Vegyük például az érzelmeite-
ket. Mindannyian szükségét érzitek 
annak, hogy érezzenek valahogyan 
irántatok. Legjobban azt szeretitek, 
hogyha szeretnek, hogyha csodál-
nak, ha térdre borulnak előttetek, 
hogyha megalázkodva, térden 
csúszva könyörögnek nektek, hogy 
egyszerűen létezhessenek mellet-
tetek, ti pedig nagy kegyesen meg-
adjátok nekik az engedélyt, termé-
szetesen feltétlen hűséget fogad-
tattok velük. Szerinted jogosan? 

– Kérdésére nem mertem válaszolni. 
Túlságosan is mélyre ásott, túlságo-
san elmerült azokba a lelki bugy-
rokba, amelyek minden emberben 
el van temetve, de van aki kiássa, és 
használja őket. Visszataszító korha-
dékai a Teremtésnek. Érzelmi ingo-
vány ez, amelyben bárhová lépsz, 
halálra vagy ítélve. Ezt gondoltam. 
De nem válaszoltam, továbbra is 
mélyen hallgattam.

– Rabszolgaként vagytok képe-

sek elviselni a másikat, másként 
nem is tűritek meg a közeletekben. 
Sehogy. De ha Önmagatokat nézi-
tek, az is elég a meghasonláshoz. 
Szeretnéd hallani? – Szinte már 
üvöltött. Én tehetetlenül egyre lej-
jebb hajtottam a fejem. Csend.

– Van olyan köztetek, aki úgy jár 
a világban, hogy látja a szépségét? 
Látod a délutáni esőcseppekben a 
tündérek szemét? A régi szobrok-
ban a történelem könnyeit, az em-
berek mozdulataiban meghallod a 
zenét? Hallod dalolni a lépéseket? 
Meglátod egy fában, hogyan nőtt 
fel? Észreveszed a téged körülvevő 
világ ezer és ezer csodáját? A régi 
mesék is ebből a világból valók. 
Csak ezredévek óta vakultok. A vi-
lág nem változik, csak a köntösét 
cseréli nap mint nap. Ti pedig me-
sevilágban éltek, mint mindig is, 
de nem veszitek észre, mert nem 
akarjátok észrevenni. Nektek sokkal 
kényelmesebb siránkozni, sajnál-
tatni magatokat. Hát ezért vagytok 
Szabad Rabok. Mert vakok vagytok 
egy olyan világban, ahol a látványé 
a főszerep. A látvány a lényeg. – Tü-
körképem hangja elcsuklott. Össze-
törten, kifulladva elhallgatott.

– Nem így van? 
Csend vett körül minket. Egyi-

künk sem szólt. Csak hallgattuk a 
reggeli zajokat. Majd összeszede-
lőzködtem. Irány a mindennapok 
taposómalma. Elindultam. Tükör-
képem utánzott, mozgása kicsit 
rezignált volt, de ez illett a hangula-
tomhoz. A házból kilépve enyhülni 
kezdett a tüdőmre nehezedő éj-
szakai füst. A reggel csípős hidege 
némiképp magamhoz térített. A 
szokásos reggeli séta következett a 
buszállomás felé… 

Dálnoki István
(Folytatás a következő számban)

Malmos Károly

 Színes tabló
fehér a gyöngy hófehér
sápadt sárga melegség
sima a kék szürkeség
belátható messzeség

hajnal barna halovány
rakott rózsa koszorú
árva vörös szerelem
színt tévesztő háború

múló bordó cifra máz
kényes lila háztető
csalfa márvány kerítés
kormot szántó kályhacső

szellő fújta kurta zöld
fakó arany csattogó
néma bíbor keszkenő
csillag csendet hangoló

hamis ezüst csörgető
narancs szóra hallgató
moha-ittas szemfedő
ébren tartó altató

fehér a csend hófehér
átlátható indigó
szelíd szürke lámpafény
bátran reszkető hajó

Nagy Ágnes Katalin felvétele



„…majdnem kiugrottam a tizedik emeletről”
A drog rabjainak második esélye

Szuperhősök újra Magyarországon
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A hazai szuperhős-képregények 
állóvize megmozdulni látszik, 
sőt, hirtelen örvénylésbe kez-
dett, ugyanis az állóvízbe bele-
lépett egy „csizma”. A kilencve-
nes évek óta szinte tökéletesen 
kihalt a szuperhős-képregények 
kultusza hazánkban. Egyedül a 
néhány évvel ezelőtt újraindult 
Pókember sorozat tartotta a 
lelket a fanatikusokban, így az 
amerikai képregény műfajnak 

„undergroundba” kellett vonul-
nia itthon… 

Egyre-másra tűntek fel a rajongók 
által létrehozott képregény-hon-
lapok az interneten, s a nagy ér-
deklődés láttán több kiadó is lé-
péseket tett, hogy újra színvonalas 
képregényeket prezentáljanak Ma-
gyarországon. Nemrég hivatalosan 
bejelentették, hogy a világ egyik 
legjobb Pókembertörténete lesz 
a második különszám, amely no-
vemberben kerül majd a boltokba 
(Pókember: Sikoly). 

Ekkor jött az „itáliai csizma”. Egy 
olasz kiadó, a Panini Comics elhatá-
rozta: megveti lábát hazánkban, és 
egyszerre négy új sorozattal nyit 
a piacon. A következő sorozatok 
bukkannak fel ősztől a standokon, 
havi megjelenésben: A Hihetetlen 
Pókember, Újvilág X-Men, Újvilág 
Fantasztikus Négyes és a Rozso-
mák. Magyarországon szinte meg-
számlálhatatlan azoknak a „co-
mics”-gyűjtőknek a száma, akik az 
elmúlt tíz évben kénytelen voltak 
az apró morzsákat szedegetni, és 
csupán az interneten olvashatták 
kedvenc füzeteiket. 

A Sebezhetetlen című amerikai 
filmben elhangzottak szerint egy 
átlagos (amerikai) képregénygyűj-
tőnek 3312 darabból áll a kollekci-
ója. Hasonló fanatikusok hazánk-
ban is élnek. Ilyen például Harza 
Tamás, a Csodálatos Pókember lap 

szerkesztője, az újonnan indult Hi-
hetetlen Pókember-sorozat szakér-
tője, s a világsikerű filmadaptációk 
magyarosításában is mindig szá-
mítanak a véleményére. Csaknem 
háromezer példányból áll a gyűjte-
ménye. „Mikor és hogy hálózott be 
téged a Pókember?” – kérdeztem 
Tamást, aki mérhetetlen lelkese-
déssel beszél kedvencéről. 

„A kilencvenes évek elején kez-
dődött. Egy meghatározó történet 
olvasását követően rájöttem: sze-
retnék többet is megtudni a ka-
rakter motivációiról, mitől alakult 
olyan emberré, amilyennek most 
láthatjuk.” Itthon az első magyar 
Pókember-képregény 1989-ben je-
lent meg, s utána számos más hős 
követte a legendás figurát. Egy ge-
neráció nőtt fel rajtuk. 

„Igazi aranykor volt. Meglepett 
a Pókember magyar kiadása, hisz 
nekem akkor már nagy gyűjtemé-
nyem volt külföldi füzetekből. Bár 
Pókemberen kívül nem ismertem 
más karaktert, akik megjelentek 
akkoriban magyarul, de érdekes 
volt összekötni a „hálószövő” éle-
tét a Marvel Univerzum többi sze-
replőjének sorsával.” – idézi vissza 
élményeit nosztalgikus hangon 
Tamás.

A szuperhős-képregények egy-
szerre szórakoztatnak, s jellemne-
velő erejük is van. Az olvasó a lapok 
tanulmányozása során pozitív, pél-
daértékű jellemekkel szembesül, 
így azok a fiatalok, akik bármilyen 
hobbival, zenével, vagy akár kép-
regényolvasással foglalkoznak, ke-
vésbé jut idejük veszélyes dolgok-
ra. Az utóbbi években igen nagy 
számban kerültek filmvászonra a 
képregényfigurák, s a mozgókép 
által sokan megismerkedhettek 
azokkal a hősökkel, akiket eddig 
csak rajzokon ismerhettek. Harza 
Tamás szerint ezek az egyébként 
üzletileg nagysikerű alkotások nem 

formálták látványosan kedvező 
irányba a képregényekkel kapcso-
latos szemléletet hazánkban. 

„A képregény-filmek egyike 
sem művészi alkotás, fő céljuk a 
szórakoztatás volt. Valami jó hatás 
mégis érzékelhető, hiszen akik ed-
dig egyáltalán nem olvastak kép-
regényt, azok is nyitottá váltak a 
műfaj iránt. Legnagyobb számban 
lányok!” – mondja Tamás. Jóllehet 
ezek a filmek nem váltották meg a 
világot, mégis sikerült felkavarniuk 
azt a bizonyos állóvizet: október-
ben öt füzet jelent meg . 

Ez a robbanásszerű változás 
magában rejti azt a veszélyt, hogy 
nem lesz megfelelő felvevőpiacuk 
az újságoknak. A 90-es évek eleje 
óta azonban már felnőtt egy kép-
regénykedvelő generáció és egy 
újabb alakult ki, tehát már nagyobb 
a piac, mint tíz évvel ezelőtt volt.

Egyesek sokallhatják az 515 fo-
rintos egységárat, ám a környező 
országokhoz képest ez az összeg 
mégis baráti. A legtöbb olvasó ti-
zennyolc év körüli fiatal, s ezek a 
kiadványok kevésbé keresik a gye-
rekek érdeklődését. 

Az itthoni képregénykiadás 
mindig azon az elven alapult, hogy 
a képregényt mint műfajt először 
el kell fogadtatni az emberekkel, és 
ez a legkönnyebben humoros ki-
adványok révén lehetséges. Ezért 
nagyon sokáig szinte csak humor-
képregények, képregénysorok je-
lentek meg itthon, mint a Garfield, 
vagy társaik. Mire mélyebb értel-
mű, felnőttesebb képregények ho-
nosodtak volna meg addigra a köz-
tudatba már beépült, hogy ezek 
az újságok nem minden esetben 
gyerekolvasmányok, és ezt már 
igen nehezen lehet visszafordítani, 
ám nem lehetetlen. A Szuperhősök 
újra Magyarországon vannak. Ezút-
tal ne engedjük el őket!

 Bögre Miklós, Bögre Zoltán

Az előttem ülő srác a húszas éve-
it tapossa – nevezzük Gábornak. 
Pontosan olyan, amilyennek ma 
egy egészséges fiatalembert 
elképzelünk. Márkás ruhák, la-
zaság, humor. Csak egy kis idő 
múltán vehető észre, hogy vala-
mi mégsem stimmel nála. Izzad 
a tenyere, élénken gesztikulál, 
szóval a fizikai elvonás tüneteit 
mutatja. Gábor ugyanis drogos. 

Tizennégy évesen kezdte, akkor 
még „csak” a fűvel – mint a legtöb-
ben, akik ezzel a problémával küz-
denek. Barátai által jutott hozzá, 
majd jött az LSD, az Ecstasy, végül 
pedig a Speed. 

● Nem voltál tisztában az ártalma-
ival? 

■ De igen. Fizikailag tönkre is 
mentem tőle: egy hónap alatt le-
fogytam 52 kilóra, pedig 185 cen-
ti magas vagyok. Egyszer az LSD 
hatása alatt majdnem kiugrottam 
a tizedik emeletről. De ha egyszer 
megérzed… Itt vagy például te. 
Most jól érzed magad, általában jó 
kedélyű vagy; ha elkezdenéd, utá-
na már csak a hatása alatt tudnál jól 
szórakozni.

Gábor most a debreceni 
drogambulanciára jár. Állítása 
szerint leszokóban van, azon-
ban az anyagtól nagyon nehéz 
szabadulni, mert ha megtet-
szik az embernek, és jó érzést 
ad, akkor nincs menekvés.

● Mit gondolsz, tudnak itt se-
gíteni neked?

■ Csak meg tudnak erősí-
teni abban, hogy le kell szok-
nom. Ha valaki le szeretne áll-
ni vele, akkor le is tud.

A drogambulancia kívülről 
egyáltalán nem úgy néz ki, 
ahogy azt elképzelnénk. Nin-
csenek fehér falak, nincs kert, 
nincs csönd. A falon graffiti, 
zaj van – az épület ugyanis 
bent van a város szívében.

Itt dolgozik dr. Kovács Károly 
klinikai szakpszichológus. Szerinte 
a drogosoknak az anyag sokszor 
olyan, mint másoknak a szerelem. 
Mindkettőben az a hátrány, hogy 
az ember túl nagy teret kap, ezért 
teljesen beszűkül, és már csak ra-
jongása tárgyára tud figyelni. A 
drog esetében ez egyértelműen 
igaz, hiszen miközben a beteg 
esetleg azt éli meg, hogy kitágul a 

világ, a természetes dolgok egyre 
inkább eltűnnek az életéből.

Mint elmondta: a kezelésnek két 
része van. Az egyik a fizikai függő-
ség megoldása, ez orvosi kérdés 
és gyógyszerekkel tudnak segíteni 
rajta. A másik a lelki függőség ke-
zelése. Ez már lényegesen komo-
lyabb probléma, és időben is több 
energiát igényel.

A drogprobléma fontos megol-
dása lehet a megelőzés. Ezt tűzte 

ki célul a Jenei Zoltán reformá-
tus lelkipásztor. Ő alapította 
az István király téri templom 
foglalkoztató házát, melynek 
ismertebb neve: „Mindenki 
otthona”. Itt működik az egy-
ház drogprevenciós program-
ja, amely főleg a drogok hasz-
nálatának hátrányaira hívja fel 
a figyelmet.

„Az egyház működésének 
egyik jelentős része a drogpre-
venció” – mondja Jenei Zoltán. 

– Az értékrendünk ellentmond 
minden függőségnek, szen-
vedélybetegségnek. Arra irá-
nyul, hogy ettől gyermekeket, 
fiatalokat óvjunk meg, illetve 
ha ennek vonzásába vagy 

függésébe kerültek, akkor ebből 
segítsünk kigyógyulni. A templom 
épületével egy időben épült meg a 
gyülekezeti házunk, amely egyben 
foglalkoztató és közösségi házként 
is működik. Speciálisan rendeztük 
be: a földszinten egy játékterem ta-
lálható, az emeleti terem pedig egy 
játszó-beszélgető helyiség. Lehet 
házi mozizni, számítógépezni.

A foglalkoztató ház nagy nép-
szerűségnek örvend – talán azért, 

mert olyan programokat kínál, 
amire egy mai gyermeknek szük-
sége van. Nem utolsó szempont, 
hogy mindez ingyenes, szemben 
az olyan szórakozóhelyekkel, ahol 
a drogok mindennaposak. Az egy-
ház természetesen nem csak a fia-
talokkal foglalkozik.

– Nyilván a felnőtteknek nem 
játékos foglalkozást szervezünk, 
hiszen – jó értelemben – már ki-
nőttek belőle; ők a beszélgetéses 
előadásokat igénylik, ahol komoly 
problémákat vetnek fel és kérik az 
adott szakember segítségét, útmu-
tatását.

Maga a program hatékony, mert 
a problémákkal küzdőket tapin-
tatosan bele tudják kapcsolni egy 
érdemi közösségbe. A kortárssegí-
tésnek jelentős a szerepe, hiszen a 
problémával küszködők egymásra 
sokkal nagyobb hatással vannak, 
mint ha egy idegen próbálná meg 
őket kezelni. Tévhit, hogy aki füg-
gővé vált az már leírható. Nyilván 
minél hosszabb „drogkarrier” áll 
valaki mögött, annál nehezebb és 
kevesebb az esélye, de a remény 
mindig ott van.

Nagy Ágnes Katalin

Angyal Ádám felvétele

Szürreális fantáziavilág
Dr. Lovas Kiss Antalnak, a Kölcsey-
főiskola egykori hallgatójának 
pasztell képeiből nyílt kiállítás a fő-
iskola Bakoss Tibor Kisgalériájában, 
november 5-én. A vendégeket kö-
szöntő Tamus István, a rajz tanszék 
vezetője, örömét fejezte ki, hogy 
főiskolánk egykori hallgatója tért 
vissza munkáival. 

A rajz tanszék alapítójáról el-
nevezett galériában szívesen 
mutatják be a múlt, a jelen és a 
jövő alkotóinak munkáit egyaránt 

– hangsúlyozta Ujváry Zoltán nép-
rajzprofesszor a nyitó beszédében. 
A kiállító azonban nemcsak mint 
festő- és grafikusművész, hanem 
mint egyetemi oktató és Bolyai 

János-ösztöndíjas tudományos 
kutató is elismert. Annak idején 
míves kidolgozott portrékarikatú-
ráival hívta fel magára a figyelmet 
a főiskolán. Művészetére az egyéni 
útkeresés, napjaink stílustendenci-
áitól eltérő kifejezésmód jellemző. 
A nézőt szürreális fantáziavilágba 
kalauzolják ezek az alkotások: mi-
tikus totemszerű figurák, táltosok, 
sárkányok, mesés lények tűnnek 
fel a képeken, a festő erőteljes szín-
használatában. Alkotásai kitágítják 
az idő és a tér szokványos határait, 
egyetemes értelmű látomásokat 
teremtenek. A kiállítás december 
1-jéig tekinthető meg.

Takács Péter Levente

Fejes Márton felvétele
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„Lépj ki a gödörből!”

SZIMBÓLUM

Mennyei szimbólum

Debreceni Főnix 7„lángos csIllag” 2005. november

Ki ne játszott volna élete során 
– akár gyerekkorában, akár már fel-
nőtt fejjel – papás-mamást? Amely 
játék természetesen mindig a szép 
oldalát mutatta be a családi élet-
nek. 

Nem csoda tehát, hogy nagyon 
meglepett a Családtörténetek, 
Belgrád című, KonzervArtaudriu-
mos előadás. Nem a megszokott 
képet kaptam. Már akkor furcsáll-
tam a dolgot, amikor lementünk a 
lépcsőn a pincébe, és már akkor ott 
három fiatal idegesen ordítozott: 
úgy tűnt, mintha nem is egymással, 
nem is velünk, hanem a papírral. 
Aztán bementünk, és kiderült: ez 
már a darab. Kis időnek el kellett 
telnie, hogy rájöjjek, akkor most mi 
is van, hogy is van ez. De sikerült! 
Világossá vált számomra, amikor 
egy negyedik szereplő is belépett. 

Négy fiatal játszik, mégpedig a 
szörnyű valóságot. Vojin az „apa”, 
aki valójában tizenkét éves. Milena, 
az „anya” tizenegy éves, Andraj pe-
dig a gyerekük, tízéves fiú, Nagyes-
da tizenegy éves stikkes lány. Ő 
egyben kutyát alakít. Az apuka, az 
anyuka és a fiuk különböző családi 
helyzeteket játszanak el, mindezt 
a délszláv háború idején. A lány a 
kutya szerepében először nagyon 
ijesztően hatott, majd pedig nyil-
vánvalóvá vált, milyen nagy tehet-
ség szükséges egy ilyen szerep 
eljátszásához, hiszen megfelelő 
karakterismeret és jellemábrázolá-
si képesség nélkül nem sikerülhet-
ne ilyen megnyerő komolysággal, 
ilyen kimagasló teljesítményt nyúj-
tani.

Először úgy tetszett, mintha ösz- 
sze-vissza történnének a dolgok, 

de igenis meg volt ennek is a folya-
mata, lényege: szépen egymásra 
épültek a jelenetek, a család életé-
ből. Kezdve onnan, hogy a szülők 
a gyereküket milyen keményen 
nevelik. 

Folytatva azzal, hogy a nők men-
nyire alá vannak rendelve a férfiak 
akaratának, mennyire kegyetlenül 
bánnak egy kutyával, és persze az, 
hogy a pénzhiány mennyire képes 
szétrombolni a családot. Mindez 
odáig fajul, hogy a fiú elhagyja ott-
honát, elmegy más országba, majd 
mikor visszatér, a szüleit már halva 
találja.

Végül minden megoldódik, s a 
végkifejlet boldogságot sugároz, 
mert ez csak játék, a gyerekek kö-
zösen megesznek egy csokit, és 
szép lesz az élet.

Kabódi Eszter

KÖNYVMOLY

Valahol azt olvastam: „Ennek a 
zenének nem kell reklám.” Nehéz 
is lenne vitába szállni ezzel a kije-
lentéssel, elég, ha azt vesszük: az 
ír származású Jamie Winchester és 
szerzőtársa, Hrutka Róbert közös 
zenekarának koncertjei kivétel nél-
kül telt ház előtt zajlanak. A páros 
együttműködése évekre nyúlik visz- 
sza, ám közös zenekaruk csak azzal 
a bizonyos mobil reklámmal kez-
dett formálódni. 
Nemrég készült el sorrendben har-
madik stúdióalbumuk, a Hole. Az új 
lemezt hatalmas várakozás előzte 
meg, hiszen az elmúlt két évben a 
zenekar nem készített új dalokat, 
inkább a már meglévő dalokat 
népszerűsítették egy unplugged-
koncert felvételével és kiadásával, 
valamint egy koncertsorozat for-
májában. 

Az általuk írt – utólag egytől 
egyig toplistás – dalok stílusa, han-
gulata, a gitárharmóniák, s az an-
golszász rockzenei stílus azonnal 
felismerhető. A fiúk a ma megszo-
kott trendekkel és „csinált sztárok-
kal” ellentétben kezdettől a saját 
útjukat járják; sodró, dinamikus 
szerzeményeik nem csupán egye-
diek és hitelesek a magyar zenei 
piacon, hanem rendkívül sikeresek 
is. Az új albummal az utóbbi évek 
vonós hangzása, könnyedebb, né-
hol elmerengő stílusa után a csapat 
visszatért a rockosabb, ám tovább-
ra is a harmonikus dallamokra épü-
lő zenéhez. 

Az album hangzása elsőre még-
is meglepő. A hallgatónak olyan 
érzése van, mintha az akusztikus 
számok dallamvilága köszönne vis-
sza egy jóval keményebb, de mégis 
melankolikus hangulatú lemezen. 

Noha a dallamosság dominál az 
albumon, a korábban megszokott 
vidám játékosság csak nyomokban 
fedezhető fel. Egy kritika szerint: „A 

„lecsupaszított” dalok felvételénél 
a zenekar végig arra törekedett, 
hogy minél kevesebb legyen a di-
gitális hangzás, és a hangszerek a 
rockkoncertek hangulatát adják 
vissza.” 

A néhol retróba hajló, karakteres 
anyag elgondolkodtató zene. Az 
albumindító „What’s new?”, s az azt 
követő „Under the Gun” is egyfajta 
árnyalt kritikáját adja a közéletnek, 
közgondolkodásnak, az emberek 
bizalmatlanságának és egymástól 
való „félelmének”. Gyakori dalszö-
vegtéma a fájdalmas búcsú is, de 
Jamie-ék ezt más oldalról is meg-
közelítették: a veszteség fájdalmát 
megélő, ám a továbblépést, újra-
kezdést előtérbe helyező egykori 
szerelmes „monológja” az „Alive”. A 
lemez címadó szerzeménye pedig 
egy érdekesen építkező, fülbemá-
szó refrénnel indító, elsöprő erejű 

„Hole” bizonyos fajta énkeresés, 
segítségkérés, de már a dallamok 
vidámsága előrevetíti a „gödörből 
való kikerülés” győzelmi mámorát. 
Az egész albumon végigkísér ez a 
szomorú múltból táplálkozó, még-
is a „gondokon túljutó” érzés. 

Mindannak ellenére, hogy a ko-
rábbi cédékhez képest kevesebb 
igazi koncertnótát tartalmaz az 
új stúdióalbum, mindenképpen 
illeszkedik a fiúktól eddig megszo-
kott minőségi vonulatba. S hadd 
zárjam azzal, amivel a legutóbbi 
ajánlójukat is zártam: ajánlom 
mindazoknak, akik a zenét csupa 
nagybetűvel szeretik!

Szőke Mátyás

Ezzel a címmel nyílt meg egy kü-
lönleges tárlat október végén. Gyö-
nyörködtető őszinteséggel mutatja 
be azt a kötetbe foglalt művészi 
vallomáscsokrot, melyet Komiszár 
János akvarelljei és Vitéz Ferenc 
versei alkotnak. A két Holló László-
díjas művész olyan közös munkája 
ez a kinyilatkoztatás, melyben a 
színek és a szavak, képek és versek 
összeolvadása egy harmadik esz-
tétikummá, a beszélő kép absztrak-
ciójává nemesül. 

Egy olyan melankolikus s min-
den ízében rejtélyes világ határai 
körvonalazódnak Komiszár János 
akvarelljeiben, mely világ tanulmá-
nyozása közben a szemlé-
lő szinte észre sem veszi 
magán, mennyire képes 
azonosulni a megalkuvást 
nem tűrő árnyékvilággal. 
Jóllehet a lüktetően dina-
mikus absztrakciók belső 
világában a sötét érzelem-
dimenziók nyitják meg 
kapuikat, s az alkotásokon 
a színek olyan határozott-
sággal lengik körbe az 
ember tudatát, mint egy 
őszi fuvallat, s úgy tűnik, 
mintha a formák egy-egy 
bizarr álmot beszélnének 
el. Ez a túlvilági anekdotá-
zás elmélyíti az emberben 
rejlő szépséget, s a képek, 
a szöveg melankolikus 
őszintesége segít abban, 
hogy valamit megértsünk 
a bennünk kavargó indu-
latokról. A versciklusok 
révén, mint túlvilági pa-
lackposták szólnak az al-
kotásokban egyre jobban 
elmerülő szemlélődőnek 
címezve. 

A színek merész szimfóniája szó-
lal meg folyamatosan, s a csaknem 
kiabáló érzelmek nem hagynak 
időt arra sem, hogy az ember kipi-
henje a látottakat. Komiszár János 
képeinek mozgalmassága, illetve 
feszültsége mint a visszafojtott 
vágy, olyan erővel tör elő a művé-
szi akarat révén a mélyből. A piros, 

a kék, a sárga és a barna különböző 
árnyalatai jelennek meg a vásznon. 
A merész kompozíciók, az erőteljes 
kinyilatkoztatás az érzelmi komp-
romisszumok szétáradása rejlik az 
alkotások mindegyikében. „Száz-
ezer vad puskatus között eszembe 
jutott az ölelésed s kinn a vér virá-
got öntözött” – szól a vers a Levél 
haza című alkotásban. 

„Vitéz Ferenc érzékenyen tudja 
bemutatni szavaival a képi dimen-
ziókat, egyszerre ösztönösen és tu-
datosan törekszik a költemény me-
taforikus hangsúlyainak a megte-
remtésére” - hangzik el dr. Karancsi 
János, a Debrecen város Mecénása-

díj kitüntetettje előszavában, a tár-
lattal azonos elnevezésű „Színekre 
szavak” című kötetben. Itt az egyes 
oldalaknak tökéletesen megvan a 
kötelességük. Egymástól ugyan el-
különítve, mégsem elválasztva je-
lennek meg a versek és az akvarel-
lek. A vers és a kép együttesében 
felszabaduló érzelmi telítettség, a 

befejezhetetlen mondanivaló és 
a leírhatatlan gondolatok munkál-
kodnak, s annak a bizonyos árnyék-
világnak a beszédes valósága bizo-
nyítja, hogy a titokzatosságnak is 
van mondanivalója. Ha figyelünk, 
hallhatjuk, ahogy a festmények el-
szavalják a „színek és szavak” vallo-
másait. 

Mintha megállna az idő, s egy 
olyan dimenzióban találjuk magun-
kat, egy olyan, mindenséggel ölel-
kezni akaró világba tévedünk, ahol 
nincs lemondás, nincs vágyakozás, 
csupán a genezis létezik. A lélek ár-
nyékán át s a szelek szárnyán suha-
nó absztrakciók révén érzékletessé 

válik a mondanivaló, mely 
szerint a szívével lát iga-
zán az ember. 

A földi valóságot az 
elvonatkoztatás köntös-
ében szárnyaló szenve-
déllyel kommunikálja a 
festőművész és a költő. Az 
egyes munkákon a szür-
realisztikus szerelmi val-
lomások kecsegtetnek az 
összetartozás bizonyossá-
gával, s alátámasztják két 
tökéletes szellemi elem, 
a festészet és a költészet 
együtthatását. 

Nem kerekedik felül 
egyik a másikon, egyik 
sem akar uralkodó len-
ni. Az ünnepélyesség, a 
természet iránti hála és 
tisztelet sugalmazódik a 
Bimbónyi gyümölcs vére 
című alkotáson, amelyen a 
feszült mozgalmasságot a 
pillanatnyi harmónia vált-
ja fel. A Debrecen iránti 
hűség érződik ecsetvoná-
son és gondolatfüzéren. A 

legnyomasztóbb üzenetű alkotás 
a Most már csöndben, melyen a 
robosztus tölgy kopár ágai a meg-
csalt boldogság fájdalmait éneklik. 

„Hiába vigyáztál rám, hiába! / Kör-
befont a hiúságok ága. / Most már 
csöndben / meghalok veled / És 
nem hallottam az éneked.”

Bögre Zoltán

Színekre szavak

Komiszár János akvarellje

A nyolcágú csillag, más néven a 
Kálvin-csillag református szimbó-
lumunk. Az istenség jelenlétét, a 
fensőbbséget, az örökkévalóságot, 
a halhatatlanságot és a reményt 
fejezi ki.

Egyértelműen a fényes betle-
hemi csillagra utal, mely utat mu-
tatott a jászolban fekvő Jézushoz. 
E momentumot megjelenítő ko-
rabeli festményeken, különböző 
freskókon – a legtöbb esetben – a 
csillagot nyolcágúnak ábrázolták a 
művészek. 

A jelkép azért fűződik Kálvin Já-
nos nevéhez, mert az egyik igehir-
detése során, a csillag nyolc csúcsá-
hoz Máté evangéliumából, a Hegyi 
beszédből (Máté 5: 3–10) származó 
nyolc boldogmondást hirdetett.

A csillag nemcsak képzőművé-
szeti alkotásokon jelenik meg, ha-
nem a szertartások kellékeit, temp-
lomok ablakait és különösképpen 
csúcsait díszíti, ahogyan az a Nagy-
templom esetében is megfigyelhe-
tő. Nyurga, magas tornyainak tete-
jét ékesíti e különös motívum, mely 
a mennyek országába mutat, és a 
boldogmondás bölcs tanításaira 
emlékeztet.

Kovács Barnabás Fejes Márton felvétele



„(Sz)ép testben (sz)ép lélek”
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Fitnesz Modell-vébéválogató, 
junior- és gyermekfitnesz-baj-
nokság szórakoztatta a közön-
séget – többek között – novem-
ber 5-én, a Főnix Csarnokban 
rendezett Fitparádén. „Szép 
testben szép lélek” – állítják a 
hozzáértők. A mozgás boldog-
sághormonokat termel, a szép 
tükörkép – önbizalmat. Valóban 
kiegyensúlyozottabbak a spor-
tolók, avagy a versenyzéssel járó 
stressz inkább depresszióssá 
tesz? Erről Miskolczi Krisztinát, 
a Fitparádé egyik résztvevőjét, a 
Kölcsey-főiskola testnevelés sza-
kos hallgatóját kérdeztük. 

● Mi motivált abban, hogy verseny-
szerűen űzd ezt a sportágat?

■ Gyermekkorom óta sporto-
lok, több sportágat is kipróbáltam, 
s űztem versenyszerűen. Az, hogy 
a fitneszt is ilyen szinten művelem, 
fél éve tart. Akkor jöttem először 
a Vezér Fitnessbe edzeni, s akkor 
még nem versenyzői ambíciókkal, 
csupán a mozgás miatt. Az edzőm, 
Kecskés Zoltán megkérdezte, nem 
akarok-e komolyabban foglalkozni 

az alakformálással. Azonnal igent 
mondtam, így kezdődött… 

● A kitűzött célok még több energi-
át adnak, s még inkább ösztönöznek a 
kitartásra. Te is érzed ezt a belső hajtó-
erőt?

■ Igen, sokkal nagyobb lelke-
sedéssel küzd az ember, ha tisztán 
látja, hogy mi az, amit el akar érni.

● Bizonyára nagyon sok lemon-
dással jár a versenysport. A lelkesedés 
ennek ellenére sem csökken?

■ Valóban nagyon sok áldozatot 
követel. Versenyszezonban napi két 
edzésem van, s így a szeretteimmel 
is kevesebb időt tölthetek, nem jár-
hatok bulizni, a szigorú diéta miatt 
nagyon kötött az étrendem.

● A diétázás nemcsak fizikailag, 
szellemileg is nagyon megterhelő. Men-
nyire tartod be, néha előfordul, hogy 
kísértésbe esel?

■ Nem esem kísértésbe, mert 
tudom, hogy mit akarok elérni, s 
ezért képes vagyok áldozatokat 
hozni. Sokszor nem könnyű, hisz 
a tápanyagok megvonása miatt 
csökken az erőnlét, s szellemileg 
sem olyan aktív a versenyző, oly-
kor depressziót is okozhat. Ennek 

ellenére kitartok, s küzdök a cél ér-
dekében.

● Mi a jövőbeni kitűzött cél?

■ Minél jobb eredményt elérni, 
egyelőre Fitnesz Modell-kategóriá-
ban szeretnék egy érmet szerezni, 
ha ez sikerül, Fitness Formában is 
próbára teszem magam. 

● Elégedett vagy a debreceni verse-
nyen elért eredményeddel?

■ Soha nem vagyok elégedett 
magammal, de mivel az első verse-
nyem volt, úgy érzem, a nyolcadik 
hely is kielégítő. Ettől még inkább 
hajtok, többet edzek, hisz csak így 
érhetek el jobb eredményt.

● Mit éreztél, amikor tudtad, hogy 
eljött a nagy pillanat, s fel kell lépned a 
színpadra?

■ A verseny előtti utolsó pár 
napban nagyon izgultam, de mi-
kor ott voltam a színpad előtt, ez 
szerencsére teljesen elmúlt. Azt hi-
szem, a verseny varázsa, valamint a 
mögöttem levő kemény munka fe-
ledtette velem azt, hogy bármitől is 
félnem kellene. A verseny után jött 
ki rajtam a hetek óta felgyülemlett 
stressz.

● Hogyan értékelnéd az ellenfelei-
det? Igazságos volt a bírók döntése?

■ Nagyon erős volt a mezőny, 
elérhettem volna jobb helyezést is, 

de úgy láttam, minden lánynak a 
helyén voltak az izmai.

● Mennyire koncentráltál a verseny 
alatt a pózolásra, arra, hogy a lehető 
legjobb formádat mutasd? 

■ Maximálisan próbáltam kon-
centrálni, hogy a lehető legelőnyö-
sebb oldalamat mutassam, és hogy 
végig tudjak mosolyogni.

Tar Anita

Miskolczi krisztina felkészítő 
edzője, kecskés zoltán értékelése 
tanítványának teljesítMényéről: 

– Színvonalas versenyt lát-
hattunk, ami érthető, hiszen 
vb-válogató volt. Igen erős 
mezőny indult, ezért nem 
volt könnyű dolgunk. Teljes 
mértékben elégedett vagyok 
az elért eredménnyel, első 
versenyen nem is várható 
több a sportolótól. A felké-
szülési időben is mindent 
megtett, hogy minél inkább 
fejlődjön, valamint a színpadi 
teljesítménye is nagyon kon-
centrált volt.

Derencsényi István felvétele 

A Kölcsey Ferenc Református Ta-
nítóképző főiskola másodéves 
hallgatója Erdei Ádám, a DEKE 
kosárlabdacsapatának irányító-
ja. E sport meghatározó szerepet 
tölt be az életében. Sportolói pá-
lyája kezdetéről, és a jövőjéről 
kérdeztem. 

● Milyen indíttatásból kezdtél el ko-
sárlabdázni?

■ Az általános iskolában választ-
hattam az akrobatikus rock and roll 
és a kosárlabda között. Két évig 
mindkettőt űztem, végül azonban 
megmaradtam a kosárlabdánál.

● Mit jelent számodra ez a sport?
■ Eleinte még hobbi volt. Aztán 

már komolyabban kezdett érde-
kelni, mivel jónak éreztem magam 
ebben. 

● Melyik poszton játszol, és hányan 
vagytok erre a csapatban?

■ Irányító vagyok. S van még 
egy csapattársam, aki irányítót és 
alacsony bedobót is tud játszani. 
Ezen kívül akad még egy-két „vész-
megoldás”, ha egyikünk se tudna 
pályára lépni.

● Mi alapján dől el, hogy ki lép kez-
dőként a pályára?

■ Mivel teljesen más játékerőt 
képviselünk, ezért többnyire tré-
ningmunka alapján dönt az edzőnk, 
de ellenfélfüggő is ez. Mostanában 
én szoktam bekerülni a keretbe, 
mert egész jól játszom. 

● Szeretnél bekerülni a felnőttcsa-
patba?

■ Igen, szeretnék, de ez nagyon 
nehéz a rengeteg légiós és a többi 
jó játékos miatt. Nem könnyű bár-
kit is kiszorítani onnan. Itt nincs 
meg az a lehetőség, mint az or-
szág többi területén, hogy van 8-9 
meghatározó játékos, és az utolsó 
két ember pedig fiatal nevelésű. 
Persze volt már rá példa, hogy le-
hetőséghez jutottam. Tétmeccsen 
kétszer játszottam a magyar kupá-
ban, illetve tavaly Aradon volt egy 

felkészülési torna, ahová a csapat 
elvitt magával. Ezen a tornán 10-15 
perceket játszottam csereként.

● Mi a véleményed arról, hogy a 
csapatban egyre több a légiós, és nem 
igazán van debreceni nevelésű játékos?

■ Amíg a csapat jól szerepel, 
addig a szurkolók nem panaszkod-
hatnak. Nekünk fiataloknak és a 
debreceni fanatikusoknak jobban 
esne, ha több debreceni nevelésű 
játékosunk lenne, mivel az ország-
ban talán a legjobb utánpótlás-ne-
velés nálunk folyik.

● Pozitív, illetve negatív tulajdonsá-
gaid a pályán?

■ A csapatban talán az egyik 
legpörgősebb játékos vagyok, sok 
mozgással és futással. Irányítóként 
valamilyen szinten össze kell fogni 
a csapatot a pályán és azon kívül is. 
Az edzővel meg kell találni a meg-
felelő hangot, és én erre alkalmas 
vagyok. Rengeteg negatív tulaj-
donságom van, azonban fiatal játé-
kos lévén próbálok tanulni a hibá-
imból. Erősségemként talán a gyor-
saságot említeném meg, illetve a 
védekezéseknél a jó lábmunkát. 

● Egy vereség mennyire visel meg?
■ Igazság szerint nem szeretek 

veszteni. Fiatalabb koromban nem 
is tudtam. Egy esetleges vereség 
után próbálok tanulni a hibákból, 
és átgondolom, mit kellett volna 
másképp tennem.

● Van olyan játékos – magyar vagy 
külföldi –, akire felnézel, és hasonlítani 
szeretnél rá?

■ Példaképem nincsen. Állan-
dóan azt szokták mondani, hogy 
nekem úgy kellene játszanom, 
mint Kálmán Lacinak a Falcoból, 
mert ő is hasonló adottságokkal 
rendelkezik, mint én. De nekem 
nem szimpatikus a játéka. Viszont 
Amerikában van egy ember, akit 
csodálok. Earl Boykinsnak hívják, és 
az NBA-ben játszik. Mindösszesen 
165 cm magas és 65 kilogramm sú-
lyú. Ennek ellenére mégis 30 pont 

fölött dobott. Csodálattal tölt el, 
hogy egy ilyen kistermetű játékos 
mi mindent képes úgymond mű-
velni a pályán.

● Hogyan tudod összeegyeztetni a 
tanulást és a kosárlabdát?

■ Sokan azt mondják, hogy a  
tanulás rovására megy. Én már 
igen régóta, gyakorlatilag hétéves 
korom óta kosarazom, így nem is 
tudom igazán milyen az, amikor 
az ember kosárlabda nélkül tanul, 
vagy tanulás nélkül kosarazik.

● A kosárlabdából szeretnél meg-
élni, vagy a főiskolát elvégezve, a diplo-
mával a kezedben keresnél munkát?

■ Nyilván nem vagyok annyira 
buta, hogy a kosárlabdán kívül ne 
érdekeljen más munka. Ha minden 
úgy alakul, ahogy szeretném – és 
kosaras leszek –, akkor maximum 
35-40 éves koromig tudnék játsza-
ni. Utána nyilván valami más mun-
kát kell keresnem, hisz egyértelmű, 
hogy nem tehetem fel az egész éle-
temet a kosárlabdára. 

● A kommunikáció szaknak melyik 
területe érdekel igazán?

■ A sportriporteri szakma közel 
áll a szívemhez, és a jövőben ezzel 
szeretnék foglalkozni. 

● Mottód?
■ Ki hinne benned, ha te sem 

hiszel önmagadban!?
Oláh Ákos

Az irányító, aki bízik magában
A sportriporteri szakma közel áll a szívéhez 

Angyal Ádám felvétele

A DKSE csapata megerősített 
játékoskerettel és új edzővel 
készült a 2005/2006-os bajnoki 
szezonra, bár néhány meghatá-
rozó játékosától is megvált. Az 

„új” csapatnak új célt tűztek ki a 
vezetők: a nemzetközi porondra 
való kijutást, vagyis megszerez-
ni az NB I-ben az első négy hely 
valamelyikét. Ezek közül a ne-
gyedik tűnik a legreálisabbnak.

Úgy gondolták, ezt a régebb óta 
Debrecenben kézilabdázó, a csa-
pat gerincét képező játékosok és 
az új igazolások: Ambrus József (a 
Szigetvár korábbi balszélsője), Dö-
mös Tibor (a másodosztály tavalyi 
gólkirály), Borisz Zarkovics (horvát 
nemzetiségű balátlövő), Miodrag 
Vujadinovics (bosnyák irányító, 
szlovén kupagyőztes), a kapuban 
Hodik Sándor (szerb bajnok és ku-
pagyőztes), valamint az új edző: 
Ökrös István segítségével érhetik el. 
A tréner korábban 15 éven át irányí-
totta a Debreceni Dózsát, 1975-ben 
megnyerte az együttessel a magyar 
bajnokságot is.

A bajnokság rémálomszerűen 
kezdődött mind a csapat, mind a 
szurkolók számára. A fiúknak a vi-
lág legjobb csapatai között számon 
tartott Veszprémmel és Szegeddel 
kellett megküzdeniük, de mind-
kétszer alulmaradtak. Ezt követően 
Komlóra utaztak, ahova esélyesként 
érkeztek, mégis vesztesként távoz-
tak, majd egy vereséggel felérő 
döntetlen Miskolcon. És amikor már 
teljesen reménytelennek látszott a 
helyzet, a csapat megszerezte első 
győzelmét a Csömör ellen. Akik azt 
hitték vége a rossz sorozatnak, és 
kedvenceink elindulhatnak a ki-
tűzött cél felé, tévedtek. Békésen 
a csapat elkönyvelhette a bajnok-
ságban a negyedik vesztes mérkő-
zését. Viszont a nagy keleti rivális, a 
Nyíregyháza elleni hazai találkozón 
ismét felcsillant a reményt, hiszen 
újból sikerült diadalmaskodni. Ek-
kor azonban nagy meglepetésre a 

vezetőség és Ökrös István vezető-
edző közös megegyezéssel szerző-
dést bontott. Első pillanatban fur-
csának tűnt, hogy miért éppen egy 
győztes mérkőzés után teszik ezt. 
De ha jobban belegondol az ember, 
a csapat mérlege: két győzelem, 
egy döntetlen, négy vereség – ami 
hét forduló után a hetedik helyhez 
volt elegendő – indokolttá teszi a 
döntést. Több lehetséges edzővel 
is folytattak tárgyalásokat, de egyi-
kükkel sem sikerült megállapodni. 
Így az irányítást az a Dayka István 
vette át, aki már az előző szezon-
ban is ült a csapat kispadján játékos-
edzőként. A mostani megegyezés 
szerint viszont „csak” vezetőedzői 
poszton kell helytállnia.

A bajnokságban – akár azt is 
mondhatnánk, jókor – három 
hét szünet következett, amelyet 
kihasználva háromnapos edzőtá-
borban voltak a fiúk Gyulaházán, 
ahol a három nap alatt nyolc igen 
kemény erőnléti edzést vezetett 
le a régi-új tréner. Majd jöttek az 
edzőmérkőzések: először a Békés 
csapatát fogadták itthon. Ezt a küz-
delmet hullámzó teljesítménnyel és 
egy huszáros hajrával tudta csak a 
maga javára fordítani a DKSE, azon-
ban a jó játék tekintetében adósak 
maradtak. A Nyíregyháza elleni ide-
genbeli összecsapás viszont már 
kiegyensúlyozott teljesítményt ho-
zott; a csata végén ismét a mieink 
örülhettek, egy nagyarányú győze-
lemnek. Majd megint a Békés kö-
vetkezett. Őket hazai környezetben 
nem sikerült megvernie a Dayka-le-
génységnek.

Végezetül megállapíthatjuk: a  
jól sikerült edzőtábor és edzőmér-
kőzések tökéletes felkészülést nyúj-
tottak a Győr elleni találkozóra, és 
a bajnokság többi mérkőzésére is. 
Reméljük, hogy megszakad végre 
a rossz sorozat, és szurkolunk, hogy 
a női mellett a debreceni férfi kézi-
labda is a dicső múltat felidéző mó-
don tündököljön!

Kerekes Zsolt

Elszántan Európába


