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Félelem? Öröm! És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hir-
detek néktek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 

(Lukács 2, 10–11)

Fejes Márton felvétele

Félelmekkel teli világban élünk. Az évezredes emberi félel-
mek mellé napjainkban jó néhány újabb keletű is társult. 
Félhetünk terrorizmustól és madárinfluenzától, viharoktól 
és áradásoktól, szennyezett élelmiszerektől és egészségká-
rosító adalékanyagoktól. Retteghetünk kozmikus katasztró-
fáktól, globális felmelegedéstől vagy új jégkorszaktól. Ha ez 
mégsem volna elég, akkor a kőolajkészletek kiapadásától, a 
világgazdaság összeroppanásától, a Föld lakosságának elöre-
gedésétől, és lehetne hosszan folytatni a sort. Pedig a félelem 
veszélyes. Aki fél, az nem ura önmaga érzéseinek, gondolata-
inak. A félelem pánikreakciókat szül, lebénít, megkötöz. 

A félelemmel szemben áll az öröm. Abból is akad azért 
életünkben bőven. Kisebbek és nagyobbak egyaránt. Tu-
dunk örülni egy-egy ajándéknak, régen várt találkozásnak, 
jól sikerült vizsgának, de akár egy finom ebédnek is. Örö-
münk lehet egymásban. Családtagjainkban, szerelmünkben, 
barátainkban.

Ne féljetek! Ez így önmagában kevés. Miért ne félnék, hát 
nincsen rá éppen elég okom? – kérdezhetnénk. A félelem-
mel valami nagyobbat, valami erősebbet kell szembeállítani, 
hogy legyőzze, kiűzze.

„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet…” Így 
szólította meg az angyal (Isten küldötte) a pásztorokat Jézus 
születésének éjszakáján. Azokat a pásztorokat, akiken „nagy 
félelem vett erőt”. Az éjszakai őrségben minden nesz félelme-
tes, hiszen ragadozóktól is származhat. Ráadásul a pásztorok 
egy ismeretlen, addig sohasem látott égi jelenséget tapasz-
taltak. Vakító fényben megszólaló emberi hang rémisztette 
meg őket. Nem csoda, hogy féltek. Ezek szerint az első ka-
rácsony is félelemmel indult? Mennyire aggódhatott József 
is, hogy a szülés előtt álló Máriával meg kellett tennie a Ná-
záretből Betlehemig tartó hosszú utat. És ha út közben jön-
nek a fájások? És ha ott idegenben? Hol fognak megszállni?  

Hogy jönnek haza egy újszülöttel? Megannyi kérdés. Ezek a 
kételyek is hozzátartoztak az első karácsonyhoz.

Karácsony üzenete mindenek ellenére mégsem az aggó-
dásról, a félelemről szól. De nem is a gyerekkori emlékek, 
hangulatok iránti nosztalgiáról. Bár sokkal könnyebb szen-
timentális, érzelgős mázzal leönteni az ünnepet, és csak a 
díszletekkel törődni, hogy ne kelljen meghallani az angyal 
üzenetét. Azt az üzenetet, amely a megváltás lehetőségéről 
szól. Arról, hogy lehet másképpen élni. Nem kihasználandó 
tárgyat, eltaposandó akadályt látva a másikban, hanem test-
vért. Akiért Krisztus a világra jött, ahogyan értem is. Azért, 
hogy őt is hívja velem együtt az Atyával való közösségbe. 
Arra az „örömlakomára”, amely az élet főnyereménye. Ka-
rácsony öröme az Isten hozzánk lehajló felfoghatatlan, de 
megtapasztalható szeretetének öröme. Ennek az örömnek a 
forrása nem bennünk, nem a világban van. Az angyal hirdeti. 
Kívülről, felülről, Istentől jön. A pásztorok ebből az üzenet-
ből valószínűleg nem sokat értettek. Mint ahogyan sokan 
nem akarják ma sem megérteni. Ezért szólnak a karácsonyi 
napilapok címoldalainak írásai a bevásárlásokról, ünnepi me-
netrendváltozásról, karácsonyi ínyencfogásokról. Politikusok 
fecsegnek emberségről, ajándékozzák meg egymást mézes-
kaláccsal a kamerák kereszttüzében, hátha ezzel is növelhetik 
népszerűségüket. A tömeg számára pedig marad a csendes 
éj, mákos bejgli, karácsonyfa, éjféli mise. De csak ennyi volna? 
Mi köze ennek az angyal által hirdetett nagy örömhöz? Az Üd-
vözítés isteni titkához és ajándékához? Attól tartok, nem sok. 
Pedig modern világunk is megváltás után sóhajtozik. Olyan 
jó lenne eljutni a csodához! Ahhoz a felfoghatatlan titokhoz, 
hogy a bennünket körülvevő és belénk ivódó félelem örömre 
változhat. Mert az Isten szeretete erősebb a mi félelmeink-
nél. Csak az kell, hogy beengedjük életünkbe. Ez a karácsonyi 
örömüzenet. Hodossi Sándor

Havi aforizmánk
„ …az ember már csak olyan, akármi rosszat is beszélnek felőle, 
hogy új kedveket, új reményeket érez, ha arról van szó, hogy jön 
egy ismeretlen esztendő, amelyik csudás dolgokat ígér…”

Krúdy Gyula: 
Hullatja levelét az idő vén fája

„Idén immár második alkalommal rendezték meg az eRefor-
matika Protestáns Média Napokat november 14. és 20. között 
Beregdarócon. Összesen tíz csapat versengett, akik az ország 
különböző református oktatási intézményeiből jöttek, töb-
bek között: Pápáról, Miskolcról, Budapestről, Nagyecsedről. 
Sőt érkezett csapat a határon túli „kincses” Kolozsvárról is, az 
ottani teológiai egyetemről.”

2. oldal

Beregdaróc 
forog tovább

A MEDÚSZA 
élete

Nemrég új szakosztály alakult, s a debreceni sportélet gya-
rapításával az úszósportot kívánja felfrissíteni. A MEDÚSZA 
(Mozgó Egyetemisták Debreceni Úszó Szakosztálya) célja, 
megszervezni és szavatolni a hallgatói úszóéletet, összefogni 
a Debreceni Egyetem valamennyi karának, és a Kölcsey-fő-
iskola hallgatóinak versenyúszó és hobbiúszó tagjait. Ezen 
keresztül eredményeikkel képviselhetik a várost és az iskolá-
jukat.”

 8. oldal

„...A rendezvény pénteki napja a felsőoktatási intézmények 
PR-, marketing- és sajtókommunikációs szakembereinek 
részvételével zajlott. A megnyitó dr. Gáti József, a Budapesti 
Műszaki Főiskola főtitkárának köszöntő szavaival kezdődött. 
Elmondta: „ma értékrendi zavar van a felsőoktatásban, mel-
lyel kapcsolatban sokan a Bolognai Folyamatra hivatkoznak.” 
Ezt mindössze részigazságként értékelte, s hozzáfűzte: a kon-
ferencián remélhetőleg elhangzik majd a lényeg.”

 3. oldal

„A tudományos elit 
nemzeti érdek 
s érték”
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RÖVIDEN

EGY HÍJÁN SZÁZ. 1906. december 
6-án – 99 évvel ezelőtt – Ferenc Jó-
zsef nyitotta meg a Szépművészeti 
Múzeumot Budapesten. A Szépmű-
vészetivel az első önálló művészeti 
múzeum nyílt meg Magyarorszá-
gon. Az intézmény történetéhez 
tartozik, hogy 1957-ben – részben 
helyszűke, részben politikai meg-
fontolások miatt – a magyar művé-
szeti anyagot önálló gyűjtemény-
ben kellett elhelyezni – így jött lét-
re a Magyar Nemzeti Galéria. Ezzel 
együtt a Szépművészeti Múzeum 
azóta is a hazai múzeumvilág egyik 
zászlóshajója maradt.

HANGZÓ BIBLIA. Halász Judit 
hangján szólalt meg Máté evan-
géliumának egy részlete a Szent 
István-bazilikában, a hangzó biblia 
bemutatóján. A sorozat első kiad-
ványa három CD-ből és színes ké-
pekkel illusztrált szövegkönyvből 
áll.

NEM AKARNAK TANÍTANI. A fel-
mérések szerint éppen azok a friss 
tanári diplomások szeretnének a 
legkevésbé szakmájukban dolgoz-
ni, akiknek a képesítése a középis-
kolai oktatásra jogosít fel, pedig ők 
tudnának a leginkább elhelyezked-
ni. Az egyetemet végzett pedagó-
gusok középiskolában is taníthat-
nának, de mégis csak 60 százalékuk 
akar tanárként elhelyezkedni. A ta-
nárképző főiskolát végzett fiatalok 
fele, illetve a tanító- és óvónőkép-
zőt végzettek kétharmada szeretne 
a pályán maradni, ezért is lenne 
szükség a pedagógus-továbbkép-
zésre. Hogy például az általános 
iskolából kiszoruló, de csak főisko-
lát végzett pedagógus egyetemi 
kiegészítő oklevelet szerezhessen, 
amellyel azután középiskolában is 
taníthatna. A szabályozás szerint 
a pedagógusoknak hétévenként 
kötelező teljesíteniük egy legalább 
120 tanórás továbbképzést, mely-
re az iskolafenntartók támogatást 
kapnak. A rendszer eddig jól műkö-
dött, de a jövő évi költségvetésben 
jelentősen, mintegy 40 százalékkal 
csökken a pedagógusonkénti tá-
mogatás. 

RODIN DEBRECENBEN. Kilenc vi-
déki városban – köztük Debrecen-
ben is – láható majd a Szépművé-
szeti Múzeum több állandó kiállítá-
sa is a centenáriumi év alkalmából. 
Az első tárlat december 16-án nyí-
lik a Szombathelyi képtárban. A ki-
állításon egyebek között Gauguin, 
Renoir, Toulouse-Lautrec és Rodin 
alkotásaival találkozhatnak az ér-
deklődők. Az alkotások a debreceni 
kiállításon is megtekinthetők. 

ORSZÁGOS ÖKUMENIKUS VÉR-
ADÁST szervez a magyar vörös-
kereszt a négy nagy történelmi 
egyházzal közösen. December 12-e 
és 23-a között valamennyi véradó 
helyen, illetve két fővárosi temp-
lomnál is lehet vért adni. 

„Az ember olyan lény, amely nap 
mint nap tanul valamit, s olyan 
nincs, hogy sok ezer órát sem-
mittevéssel töltsön el.” Ezekkel 
a szavakkal kezdte előadását dr. 
Klein Sándor, egyetemi tanár, 
aki a Kölcsey-főiskolán rende-
zett Gyermekközpontú iskola el-
nevezésű konferencián a meg-
felelő orientáltságú nevelésről 
beszélt.

A tanárnak arra kell törekednie, 
hogy minden eszközzel átadja a 
tudást a gyermeknek, s még attól 
sem riadhat vissza, hogy jó érte-
lemben vett manipulációs eszkö-
zöket bevetve aktivitásra ébressze 
a gyerekek fantáziáját. A gyermek 
és a tanár közötti kapcsolat elmé-
lyülése számottevő eredményeket 
hozhat a tananyag tartós rögzü-
lésében. Ennek feltétele, hogy a ta-
nár elsősorban ne az általa leadott 
tananyagra figyeljen, hanem az ok-
tatás középpontjába minden eset-
ben a gyereket állítsa. Ez a módszer 
azonban zárt kapukba ütközött, 
s az elmúlt évek tapasztalatai azt 

mutatják: megbukott. Dr. Klein Sán-
dor szerint a sikertelenség ellenére 
ez a módszer jelenthetné az igazi 
áttörést a gyermekközpontú okta-
tás megteremtéséhez, ugyanakkor 
ezáltal a pedagógus egyszerűbben 
tehetne eleget kötelességének: a 
tanítás révén elősegítheti a gyer-
mek személyiségének egészséges 
fejlődését és ápolását. 

A legnagyobb probléma az alap-
fokú oktatásban az, hogy a gyere-
kek nem szeretnek iskolába járni, 
sőt több olyan tanító is akad, akik 
nem élvezettel adják át a tudást a 
nebulóknak. „Egy ilyen – látszólag 
működésképtelen – rendszer ele-
ve megszűnésre van kárhoztatva, 
valamit azonban mégis jól csinál, 
mert fennmarad. Mert szükség van 
rá” – mondta a professzor. A kép 
meglehetősen vegyes, s a gyenge 
szellemi képességű fiatalok növek-
vő számát a képzés elégtelen szín-
vonala idézheti elő. 

A konferencián elhangzott, hogy  
egy, a tizennyolc éves fiúk nem 
verbális képességeit vizsgáló rep-
rezentatív felmérés szerint, ha a 

szülők nem végezték el legalább 
az általános iskola nyolc osztályát, 
akkor gyermekeiknek igen gyenge 
a nem verbális képességük. Ez a tu-
lajdonság az egyik szülő alapfokú 
végzettsége révén ugyan fejlet-
tebb, ám egy szakmunkás-oklevél 
még a nyolc osztályos végzettség 
szerinti mutatót is rontja. 

Az oktatásban amellett, hogy 
a gyereket kell a középpontba he-
lyezni, fontos, hogy a pedagógus 
figyeljen saját személyiségére, és 
ha lehet a diákok tudatába olyan 
tananyagot építsen, amelyet kel-
lően ért és maradéktalanul el tud 
magyarázni. Dr. Klein Sándor sze-
rint a tanári tevékenység lényege 
az empátia felszínre emelése, mivel 
a pedagógusnak meg kell ismernie 
a gyermek gondolkodását, rá kell 
vezetnie a megoldásra, és akkor 
van igazán értelme a munkájának, 
ha a gyermek problémáiból s nem 
a kötelező tananyagból indul ki. 
Ez azonban a kötött tanterv és a 
túlzsúfolt tantermek miatt szinte 
megvalósíthatatlan. 

Bögre Zoltán

Középpontban a személyiség
A gyerekek nem szeretnek iskolába járni Várhatóan a jövő év elejétől meg-

változik a Kölcsey-főiskola honlap-
ja. Az átalakítás több fázisú lesz. 
Először tartalmi megújulás várható, 
hogy az idén felvételiző középisko-
lások minél több hasznos informá-
ciót tudjanak meg a felsőoktatás-
ban idén történt átalakulásokról 
és azoknak főiskolai szakokra való 
hatásáról. 

Ezt követően, a második ütem-
ben szerkezeti értelemben alakítják 
át a honlapot. Az informatika szak-
csoport szeretné megszüntetni a 
honlap jelenlegi statikus jellegű 
felépítését és új, dinamikus arcu-
lat kidolgozását tervezi, amelynek 
természetesen technikai és anyagi 
feltételei is vannak. 

A dinamikus működéshez szük-
séges lesz az oldal tartalmának 
napi frissítésére, hogy az mindig 
új, aktuális információkkal szolgálja 
a hallgatókat – közölte dr. Cserhá-
tiné Vecsei Ildikó, az informatikai 
szakcsoport vezetője. Esztétikai 
megjelenése illeszkedni fog a főis-
kola arculatához, mind a színek ös-
szeállításában, mind az új logó te-
kintetében. Megmarad a népszerű 
képgaléria is, jó minőségű fotókat 
nagyobb méretben szeretnék majd 
feltölteni.

A mostaninál szorosabban kí-
vánják összekapcsolni a moodle 
virtuális oktatási környezetet az új 
weblappal, és tervezik egy olyan 
fórum működtetését is, amely segí-
ti a tanszékek és bizonyos hallgatói 
csoportosulások munkáit. Az oldal 
tartalmaz majd utalásokat a Hallga-
tói Önkormányzat nemrégiben lét-
rehozott internetes portáljára, és 
helyet kap lapunk online változata 
is, amely tartalmazza majd a régeb-
bi számok archívumát, a legújabb 
számot és az abból kimaradt friss 
írásokat, fotókat és egyéb érdekes-
ségeket is.

K. B.

A Református Kollégium Tanító-
képző Intézete megalakulásának 
150. évfordulója alkalmából, no-
vember 16-án neveléstörténeti 
vetélkedőt rendeztek a Kölcsey-
főiskolán.

A vetélkedőn elsőéves tanító  
szakos hallgatók versengtek a do-
bogóra kerülésért, kilenc, egyen-
ként háromtagú csapatba verbu-
válódva. A verseny zsűrijét a Pe-
dagógiai és Pszichológiai Tanszék 
vezetője és néhány oktatója alkot-

ta. A játék vezetője és a kérdések 
összeállítója Szele Barna főiskolai 
adjunktus volt. Elmondta: ez a ver-
seny óriási hiányt pótolt, mert a 
főiskola kapuin belül évtizedekkel 
ezelőtt, és országos viszonylatban 
is csak 1996-ban Kaposváron ren-
deztek ilyen vetélkedőt, „ezeréves 
a magyar iskola” mottóval.

Az izgalmas kérdésekre a játéko-
sok kreatív, sok esetben humoros 
megoldást kreáltak, ezáltal kifeje-
zetten jó hangulat teremtődött, 
amit még időnként zongorajáték-

részletek is fokoztak. A hallgatók 
alaposan felkészültek, ez látható 
volt a témát körülölelő kérdések 
helyes megválaszolásakor. A fel-
készülést az előadások anyaga, a 
kiadott szakirodalmak, valamint 
Nyilas Bernadett és Szele Barna ta-
nárok segítették. A szellemi küzde-
lem végső viadala után a legjobb 
csapatot a Meleg Szabina, Papp Ka-
talin, Nyíri Nagy József trió alkotta. 
Jutalmuk pénznyeremény és kol-
lokviumi jegy megajánlása.

Kovács Barnabás

Hiánypótló vetélkedő

Honlap

Idén immár második alkalommal 
rendezték meg az eReformati-
ka Protestáns Média Napokat 
november 14. és 20. között Be-
regdarócon. Összesen tíz csa-
pat versengett, akik az ország 
különböző református oktatási 
intézményeiből jöttek, többek 
között: Pápáról, Miskolcról, Bu-
dapestről, Nagyecsedről. Sőt ér-
kezett csapat a határon túli „kin-
cses” Kolozsvárról is, az ottani 
teológiai egyetemről. 

Az első napokon a csapatok-
nak Kátai Balázs az Magyar Televí-
zió operatőre és Enyedi J. Gábor, 
a Méliusz Rádió műszaki vezetője 
tartott előadást az operatőri mun-
káról, a fényekről, a vágásról, olyan 
ismeretekről, amelyeket a filmek 
készítése kapcsán is hasznosíthat-
tak. Ezek után a csapatok egyik fele 

megkezdhette a forgatást, míg a 
többiek előadásokat hallhattak. 
Ezek témája igen változatos volt, 
azonban fő irányvonaluk az egyház 
és a média, a telekommunikáció 
kapcsolata, de szó esett a számító-
gépes játékok hatásáról is. 

Az egy hétből egy nap forgat-
tak, egy nap vágtak a csapatok. A 
nyolc csapat közül egyszerre min-
dig négy dolgozott, a másik négy 
előadásokat hallgatott és érdekes 
programokon vett részt. 

Az MTV vallási és egyházi mű-
sorainak szerkesztőségéből Csiszér 
Ferenc főszerkesztő és Tislér Géza 
lelkipásztor, szerkesztő volt jelen: a 
közszolgálati televízió műsorairól, 
valamint a tavaly készült filmekről 
osztották meg gondolataikat. Fon-
tos, hogy ne csak a vallást ismerő, 
hanem hitüket gyakorló emberek 
dolgozzanak a médiában, a vallási 

műsoroknál, hangsúlyozták töb-
ben az a vendégek közül. 

Dusicza Ferenc lelkipásztor, az 
RTL KLUB szerkesztő-műsorveze-
tője – aki amúgy az esemény egyik 
házigazdája volt – a fiatalok új lá-
tásmódját és ötleteiket emelte ki. 
Szentesi Zöldi László, a Magyar 
Nemzet külpolitikai újságírója, a 
szakma rejtelmeibe avatta be az 
ifjú érdeklődőket. 

A forgatás után a vágás órái kö-
vetkeztek, amikor is profi vágók se-
gítették a csapatokat, hogy filmjeik 
elnyerjék végső formájukat. Majd 
jött a várakozás a másnapi ered-
ményhirdetésre, amit a csapatok 
immár felszabadultan várhattak, a 
Kerekes Band koncertjét élvezve. 
Eközben az érdeklődők elsajátít-
hatták a vászonvirág készítés rej-
telmeit. 

A végeredménynél aztán főisko-
lánk csapata is örülhetett, hiszen a 
„Riport” és a „Hajnali gondolatok” 
kategóriáinak első díja mellett a 
„Legszebb történet” és a „Legjobb 
üzenet” különdíjakat is elnyerték. 
Kerekes Sándor, a Magyar Televízió 
stúdióvezetője, szervező elmondta: 
a tavaszi tapasztalatokból tanulva 
még színvonalasabb rendezvény 
próbáltak szervezni. 

kép és szöveg TPL

Beregdaróc forog tovább
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Az ötlet már több mint húszéves. 
Egy francia fiatalember filmte-
kercsek iránti szenvedélyéből 
született, s elsőként 1981-ben, 
Párizsban rendezték meg az ese-
ményt, mely néhány év múlva 
már európai turnévá bővült. Je-
lenleg a világ 50 országának 170 
városában szórakoztat minden 
évben a Reklámzabálók Éjsza-
kája. Magyarországon 2001 óta 
látható a sorozat, melynek idén 
Szeged, Budapest és Debrecen 
adott otthont.

Mivel előre nem vettünk jegyet, 
számítottunk arra, hogy sorba kell 
majd állnunk. A bejárat előtt volt 
is egy, melynek végéhez mi is csat-
lakoztunk. Néhány perccel később 
rájöttünk, feleslegesen, mert a 
közönség bejuttatását – mondjuk 
úgy – érdekesen oldották meg a 
szervezők: az előre megváltott je-
gyekkel ebbe a sorba kellett beáll-
ni. A másik kapun az előre jegyet 
nem váltott közönséget engedték 
be, ahol belépés után rögtön meg-
válthattuk „étkezési jegyünket”. A 
dolog érdekessége mindössze az, 
hogy ugyanannyi pénzért tehettük 
meg, mint akik előre megvették azt, 
s még sorba sem kellett állnunk.

Az ajtón belépve kisebbfajta 
fogadóbizottság állt körül minket, 
s folyamatos sípolás közepette 
képeslapokba öltözött hölgyek 
nyújtottak át egy-egy apró „szere-
tetcsomagot”. De társam megje-
gyezte: „füldugót nem kaptunk”. 
Szó mi szó, nem ártott volna, hisz 

a háttérzaj szinte állandó volt. Egy 
gyors körbetekintésre még volt idő 
a vetítés kezdete előtt, így alkal-
mam volt megszemlélni a társas 
műveltségi vetélkedők és az egyéb 
játékokra vállalkozók próbálkozá-
sait. Több helyszínen zajlottak az 
események, a hátsó kávézóban 
például mini autók megmérette-
tése, azaz távirányításos kisautók 
versenye zajlott. A leggyorsabbak 
– éljen a gyorshajtás – egy hétvé-
gére megkaphatták az egyik kiállí-
tott járművet. Kérdésemre, hogy a 
benzint is állják-e, csupán egy el-
mormolt „nem” volt a válasz.

Az est kétségkívül leginkább 
várt része a reklámfilmek vetítése 
volt. Nem is kellett csalódnunk, a 

nézőket szinte odaragasztották a 
székükhöz a filmek, s ez jól mutat-
ta: a stílusosra és humorosra ma is 
„vevő a nép”. Az érdeklődők meg-
tekinthették az elmúlt csaknem 
25 év hazai és külföldi reklámfilm-

jeiből készült összeállításokat: volt 
retro magyar reklámfilm, külföldi, 
köztük nagyszámú európai és ame-
rikai csemege, valamint különböző 
vetélkedők is. A több száz spotból 
álló vetítés a bőség zavarával járt, 
a legjobbakat is csak alig tudta 
megjegyezni a néző. A reklámok 
közti rövid szünetben az emberek 
a kapott sípokkal és tenyerüket 
összeütve, tapssal fejezték ki tet-
szésüket – avagy nemtetszésüket, 
s ez néha zavart okozott egy-egy 
reklám megítélését illetően. A ve-
títéseket meg-megszakította egy 
díjátadó, s egy Colorstar koncert, 
de ez már alig tűnt fel a vidámságra 
éhes reklámzabálóknak. Mégis, az 
éjfél utáni blokkok egyre csökkenő 
nézőszám mellett zajlottak, lassan 
kiürülni látszott a Lovarda. 

A „reklámturné” elsősorban azt 
a célt szolgálja, hogy a közönség 
ne csak a filmélményét megszakító 
átlagos reklámokkal találkozzon, 
hanem színvonalas, érdekes, vic-
ces, ha úgy tetszik: stílusos alkotá-
sokkal is. Igyekszik a nemzeti sajá-
tosságok sokszínű reklámkavalkád-
ján keresztül megismertetni egyik 
embert a másikkal, s jelzi: a humor 
mindenütt hasonló. S ha végre a 
nemzetközi mezőnyhöz nem csak a 
hazai reklámok jelentéktelen része 
ér majd fel, elmondhatjuk: igenis 
műveltebb, értőbb a magyar kö-
zönség, mint ami a mai reklámok 
nagy részéből kitűnik. Mert az igé-
nyes közönséget igényességgel le-
het kiszolgálni. Vagy tévednék?

Szőke Mátyás 

Reklámzabálástól 
a jóleső gyomorrontásig

A Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Sajtó Egyesület soros Felsőokta-
tás Nyilvánossága című konfe-
renciáját november elején, Bu-
dapesten rendezték. Több érde-
kes és elgondolkodtató előadás 
is elhangzott, ám sajnos a leg-
fontosabb kérdésekben – a Bolo-
gnai Folyamat értékelésében, il-
letve az új felsőoktatási törvény 
vitájában – nem született érdemi 
konszenzus. 

A rendezvény pénteki napja 
a felsőoktatási intézmények PR-, 
marketing- és sajtókommunikációs 
szakembereinek részvételével zaj-
lott. A megnyitó dr. Gáti József, a 
Budapesti Műszaki Főiskola főtit-
kárának köszöntő szavaival kez-
dődött. Elmondta: „ma értékrendi 
zavar van a felsőoktatásban, mel-
lyel kapcsolatban sokan a Bolognai 
Folyamatra hivatkoznak.” Ezt min-
dössze részigazságként értékelte, s 
hozzáfűzte: a konferencián remél-
hetőleg elhangzik majd a lényeg. 

Az előadásokon képet kaphat-
tunk a megújuló OFIK (Országos 
Felsőoktatási Információs Központ) 
munkájáról; a diákhitel lehetősé-
geiről; a hallgatókért folyó „marke-
ting harcról”: az új körülmények, s 
a folyamatosan csökkenő oktatási 
támogatások miatt egyre nagyobb 
hangsúlyt kapó intézményi PR-ról 
és intézményi kommunikációról. 
A szombati nap kiemelendő elő-
adásai közül elsőként dr. Sztachó-
Pekáry István beszélt a főiskolák 

jövőjéről a kétszintű oktatási rend-
szerben. „A felsőoktatási reform a 
rendszerváltáshoz hasonlóan nem 
lesz megrázkódtatásoktól mentes” 
– jelentette ki, valamint elmondása 
szerint ez az anyagi megrázkódta-
táson túl strukturális változásokat 
is jelent, mely létszámcsökkené-
sekkel is jár majd, s ez elsősorban a 
főiskolák számára lesz nehézség. 

A nem állami szektor terjeszke-
dése, a képzés bérmunkává degra-
dálása a külföldi intézmények által, 
az egyetemek kényszerű fejlesz-
téspolitikája, továbbá az MSc (azaz 
mesterképzés) várható egyetemi 

hegemóniája is terítékre került az 
előadás során. 

A piac elvárásai és az oktatás 
lehetőségeinek kapcsolatáról dr. 
Klinghammer István beszélt, aki 
szerint a képzést nem a piaci sze-
replők döntik el. Hangsúlyozta, 
hogy a képzésnek hosszú távra 
szóló tudást kell nyújtani, megala-
pozott elméleti ismeretekkel és 
gyakorlattal felvértezett hallgató-
kat kell a szakmába kiengedni. Ha 
a képzés túlságosan piacivá válik, a 
kapott tudásanyag csak rövidtávon 
lesz piacképes. Fontosnak tartotta 
továbbá az értelmiségi elit s a ku-

tatók munkájának finanszírozását 
is, mert a „tudományos tartalék” el-
fogyni látszik, egyre többen távoz-
nak külföldre a jobb körülmények 
reményében. „Hosszú távra szóló, a 
mindenkori piac elvárásainak meg-
felelő tudást csak minőségi felső-
oktatástól lehet elvárni. Ennek ára 
van, és a költségvetésnek biztosíta-
ni kell a megfelelő feltételeket.” 

A legérdekesebb programnak 
az új felsőoktatási törvény meg-
vitatása ígérkezett. A vitázó felek 
Sió László, a Fidesz Oktatási tago-
zatának vezetője, és Mang Béla, az 
Oktatási Minisztérium helyettes 

államtitkára voltak, akik a magyar 
politikai közbeszédhez hasonlóan 
inkább egymás pártjának oktatás-
politikai „baklövéseivel” voltak el-
foglalva, s nem a valódi kérdések, 
problémák elemzésével, így a vita 
– a néhány új információ, s a kisebb 
vitapontok megvitatása ellenére 
– eredménytelen maradt. Az utol-
só előadáson közismert újságírók, 
szerkesztők, szaktekintélyek vitáz-
tak a bulvárújságírás értelméről és 
műfajáról, valamint a felsőoktatási 
sajtó létjogosultságáról. 

A kerekasztal-beszélgetésen a 
Uj Péter, az index.hu főszerkesztője 
határozta meg a bulvár fogalmát: 
„Bulvár az, amit az emberek elol-
vasnak”. F. Tóth Benedek, a Magyar 
Hírlap újságírója elmondta: „nem 
az a bulvár, ami női melleket mutat, 
vagy elmondja, ki vált el a múlt hé-
ten. Az csupán eladható pletyka”. 
Mégis, erre van a legnagyobb ér-
deklődés, hiszen „könnyű, emészt-
hető”. A vita talán – a közönséget 
tekintve – legprovokatívabb pontja 
az egyetemi sajtó értékítélete volt. 

A diplomatikus válaszokból úgy 
tűnt, önmagában nem tartják azt 
sokra, de „a tehetséges emberek 
előtt amúgy is nyitva az ajtó”. A 
résztvevők egyetértettek abban is, 
a felsőoktatás eseményei akkor ke-
rülnek be az újságokba, ha botrány 
van. Ám ezeknek be is kell kerülni-
ük, mert egy lap csak akkor lehet 
hiteles, ha a pozitív és negatív ese-
ményeket egyaránt felvállalja.

Szőke Mátyás

„A tudományos elit nemzeti érdek s érték”

Ötvenöt esztendő. Hosszú idő ez 
nemcsak egy ember, hanem egy 
együttes életében is. A Debrece-
ni Népi Együttest fél évszázad 
alatt vegyes hatások érték, jók 
és rosszak egyaránt. Az együttes 
most a régi időkre emlékezik, 
van is mire, hiszen az eredmé-
nyek magukért beszélnek

A Debreceni Népi Együttest 
1950-ben alapította dr. Béres And-
rás. A neves néprajzkutató akkor 
még nem is sejtette, hogy ebből 
a társaságból nő majd ki napjaink 
valamennyi debreceni néptánc-
együttese. Béres András kutatóként 
rendkívül jól ismerte a Hortobágy 
életét, táncait, így az együttes ezen 
az úton indult el ötvenöt évvel ez-
előtt, s az évtizedek alatt számtalan 
generáció nőtt fel a csoportokban. 
Ez alatt az idő alatt beutazták a vi-
lágot. Béres András vasfegyelmé-
nek köszönhetően elismerésekből 
nincs hiány: az együttes számos 
hazai és külföldi fesztiválon nyert 
díjat, két alkalommal pedig Arany-
rózsa kitüntetésben részesült Kop-
penhágában. Több alkalommal 
megkapta a kiváló együttes címet. 
Ám, ahogy az emberek életében, 
úgy egy együttesében is vannak 
hullámvölgyek. 

Hatalmas törés volt az 1993-as 
esztendő. Meghalt az együttest 
alapító Béres András. Halála után 
Jeremiás Lajos vette át az irányítást, 
s ez a csaknem egy évtizedes idő-
szak az újjáéledés kora volt. Nagy 
probléma a volt ugyanis, hogyan 
tud együtt dolgozni több gene-
ráció. A kérdés mindig az, meddig 

lehet táncolni, meddig marad egy 
ilyen kötelezettség hobbi. Ez a 
gond minden generációt érintett, 
és érinteni is fog. 

A változás szele 2000-ben érte 
az együttest. A vezetőváltás min-
dig nehézségekkel jár, s nehéz úgy 
megvalósítani, hogy ne menjen a 
csoport munkájának kárára. Olyan 
emberek vezetésével, mint Kiss Fe-
renc, Hercz Vilmos és Hercz Beáta, 
sikerült nívós műhelymunkát létre-
hozni. Ők hárman új személetmód 
szerint kezdték meg a küzdelmes 
munkát, melynek gyors eredmé-
nyességében akkor még talán ők 
maguk sem bíztak. 

A kitartás azonban meghozta 
gyümölcsét, és 2001-től kezdve so-
rozatos sikerek övezték az együttes 
életútját. Koreográfusi díjak, együt-
tesi nívódíjak és különdíjak, Kiváló 
Együttes cím. Az igazi sikerhez 
egyetlen dolog hiányzott még: egy 
igazi otthon. Ez csak idén valósult 
meg: a Homokkerti Közösségi Ház 
méltó a neves együtteshez. A 2005-
ös évet megkoronázta a csoportot 
ért legnagyobb szakmai elismerés 
is: a Kállai Kettős Néptáncfesztivá-
lon együttesi nívódíjat kaptak. En-
nek az eredménynek a jelentőségét 
csak fokozza, hogy ezt a díjat már 
csaknem egy évtizede nem sikerült 
megszerezni. 

Mi a siker titka? A sikerek feltéte-
le talán az lehet, hogy ennyi külön-
böző ember ugyanúgy szereti ha-
gyományainkat, és vezetőik hihe-
tetlen erővel, elszántsággal tartják 
egyben a több mint fél évszázados 
Debreceni Népi Együttest.

Keserű Zsuzsanna

Új generáció

Fejes Márton felvétele

Fejes Márton felvétele
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Mikulásáradat
DARÁZS

Vékony alak piros plüss ruhában, 
fehér műszakáll, mely alól kikan-
dikál a sötét haj. Mikulás előtti 
hétvégén elindultam a városba 
vásárolni. Ahogy ez ilyenkor len-
ni szokott, már megindult a szo-
kásos karácsonyi vásárlási láz. 
Kipakolás a főutcán, tömegek 
a bevásárlóközpontokban és a 
drogériákban. Sétálva Mikulást 
vettem észre, amint gyereksereg 
állja körbe szaloncukrot kunye-
rálva, melyért mondókával, vagy 
dallal fizettek. Tovább menve, a 

következő bódé előtt ismétlőd-
tek az előbbiekben leírt esemé-
nyek gyereksereggel, Mikulással 
és annak minden kellékével. Az 
esti híradóban számos hírben 
játszott főszerepet a Mikulás, az 
egyik az állatkertben, a másik a 
jégpályán, a harmadik pedig 
valamely bevásárlóközpontban 
tűnt fel. 

És persze a gyerekek hisznek 
a Mikulásban. A kérdés csak az: 
melyikben?

TPL

KOMMENTÁR

Újra itt advent, az év legszebb nap-
ja. A karácsony akkor a legszebb, ha 
esik a hó, és vidám gyerekhangok 
szűrődnek be a lakás melegébe. Ek-
kor mindenki lelke kitisztul szentes-
tére. Számomra ez a legkedvesebb 
ünnep.

A frissen vágott fenyő édes illa-
ta terjeng a szobában. Halk zene 
szól, ünnepi hangulat borítja be 
az addig sivár szobát. Előkerülnek 
a csillogó, fényes díszek, a villogó 
lámpák, és beragyognak mindent. 
Anya főz, süt. Az ünnepi pulyka már 
pirul a sütőben. A közösen öltözte-
tett szimbólum lassan megszokot-
tá válik, olyan, mintha mindig is 
ott állt volna. Eljön az ajándékozás 
ideje, és örömtől ragyogó arcokkal 
telik meg a szoba. De valódi-e ez az 
öröm? Hosszú az idevezető út. Az 
ajándékok vásárlása komoly prob-
lémákat vet fel. Vajon az a legjobb 
meglepetés, ami a legdrágább? 
Azért veszünk ajándékot, hogy vele 
megvásároljuk mások szeretetét? 
Lehetséges. Sokan így gondolják.

Már az advent előtti hónapok-
ban a nagy bevásárlóközpontok 
ajtaja előtt hatalmas sorok tor-
lódnak fel a leértékelt, „jövőbeli” 
ajándékok miatt. Emberek tömegei 
tiporják földre egymást egy „élet-
telen, semmitmondó” tárgyért. Hol 
van ilyenkor a szeretet? Gyermek-
ként én is a legdrágább ajándékra 
vágytam. Mindig elfogott a jóleső 
kíváncsiság, és kilestem, hova rej-
tette el édesanyám a hőn áhított 
meglepetést. Persze ha megtalál-
tam, már nem is volt utána érdekes, 
magszabadítottam a csomagoló-
papírok „rabságából”, és eltettem 
a játékpolc legrejtettebb zugába, 
pedig rendszerint drága ajándékok 
voltak. Legszebb emlékeim a kará-
csony esti vacsorákhoz kötődnek, 
amit Debrecenbe költözésünkig 
a nagyszüleimnél fogyasztottunk 
el, és epedezve vártam minden 
éven. Együtt volt az egész család, 
mindenki szívében a szeretet vált 
úrrá azokon az estéken. Akkor még 
nem tudtam értékelni a nagyszülők 

ajándékát: ez rendszeresen könyv 
vagy ruházati cikk volt. Ma, ha rá-
nézek ezekre a régi dolgokra, öröm 
és jóérzés, szeretet tölt el. Öröm és 
jóérzés, mert már csak ritkán lát-
hatom őket. Szeretet, mert tudom, 
hogy szívből jövő szeretettel adták, 
az akkor még feleslegesnek tűnő 
apró ajándékokat.

Hiányzik! Hiányzik az az érzés, 
amit gyerekként éreztem kará-
csonyesténként; és hiányzik az az 
összekovácsoló erő, amely azokat 
az estéket jellemezték, és amit 
egész éven vártam. Felnőtt fejjel 
már mindent, a legdrágább ajándé-
kokat is elcserélném arra az érzésre. 
De ez sajnos nem lehetséges. Még-
is mindennek ellenére várom a ka-
rácsonyt. Várom, mert talán ismét 
átélhetem ezt az ünnepet gyer-
mekek módjára; és aprócska, saját 
készítésű ajándékokkal örömet sze-
rezhetek szeretteim részére. Látni a 
valódi örömöt az arcokon. Nekem 
az lenne az igazi ajándék.

Poller Ádám

Megvásárolható szeretet (?)
Az advent varázslatos hangula-
tát, a szentestére való várakozást 
a régmúlt idők csiszolták hagyo-
mánnyá. Régen az emberek, mikor 
még ősi hiedelmeiktől félve, nem 
a tudományok jeles professzorai-
hoz fordultak segítségért, hanem 
különböző babonákban, régi iste-
nekben, boszorkányokban, és ártó 
szellemekben hittek, különböző 
misztikus „áldozatokkal” próbálták 
meg a rosszat távol tartani, illet-
ve isteneik segítségét kérni. Úgy 
tartották, ha a házukat hatalmas 
műgonddal készített szent koszo-
rúkkal körbeveszik, ezzel elűzhetik 
az ártó szellemeket és a balszeren-
csét. A koszorún lévő szalagoknak 
megvolt a maguk egyszerű, de az 
emberek számára mégis hatalmas 
jelentése: a koszorú formája, a kör 
pedig az örökkévalóságot szimbo-
lizálta. Ezek az ősi szokások az idő 
multával és az emberek civilizálódá-
sával azonban a feledés homályá-
ba merültek. Mígnem egy Johann 
Heinrich Wichern nevű protestáns 
lelkész az általa alapított gyermek-
otthon kicsiny lakói számára fából 
hatalmas csillárt készített, s azon 
az istentiszteletek alkalmával meg-
gyújtott egy gyertyát. Ebből alakult 
ki az adventi koszorú hagyománya. 
A karácsony a család és a szeretet 
ünnepe. A karácsonyi előkészüle-
tekhez hozzátartozik a karácsonyfa 
állítása, amely ugyancsak a fatisz-
telő keltáktól származik, akiknél 

a december a fenyő hónapja volt. 
Az ünnep ugyanakkor a fény, a kis 
Jézus születésének ünnepe, s en-
nek, illetve a betlehemi csillagnak 
köszönhetően a decemberi hónap-
ban fényárban úszik a város, akár a 
karácsonyfa. Szenteste összegyűl a 
család, hogy végre előkerülhesse-
nek a karácsonyfa alól a hatalmas 
piros szalaggal átkötött, csillogó-
villogó dobozkák, megtömve sze-
retteinknek készített, vagy vásárolt 
ajándékokkal. Ilyenkor az örömtől 
átitatott szemekből jön rá az em-
ber, hogy mégiscsak megérte a 
fáradságot a sorban állás, az ide-
geskedés, mert nincs jobb, mint 
örömet okozni szeretteinknek.

Mire kipihenjük a karácsony 
fáradalmait, s elfogy a karácsonyi 
bejgli, addigra már itt is van az újév. 
Az ember mindig valami hatalmas 
változást remél az újesztendőtől, 
habár később rájön: a változás le-
hetősége önmagában és nem az 
új esztendőben rejlik. Ki így, ki úgy 
ünnepel: egyesek hangosan dári-
dózva, mások csendesen, családi 
körben nézik a szilveszteri műsort, 
de mindenhol megtalálhatóak a 
szilveszter legfontosabb „kellékei”. 
Lencse, virsli, csillogó fények és 
pezsgődurrogás. No meg persze 
az újévi fogadalmak, amelyeket az 
ember csillogó szemmel tesz, egy 
boldogabb új esztendő, egy szebb 
jövő reményében. 

Alföldi István

A változás lehetősége 
önmagunkban rejlik

ÁHÍTAT

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy 
egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őál-
tala.  …  Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor 
mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.” 

(János első levele, 4: 9, 11.)

Közeleg a Karácsony, a szeretet ünnepe. Sok film, 
újságcikk szól arról, s magunk is tapasztalhatjuk, hogy 
mennyire anyagiassá vált a Karácsony: mára már nem 
más, mint kényszer-ajándékok után való mérges tü-
lekedés, aztán pihenésül óriási eszem-iszom. A reklá-
mok minden fillért igyekeznek kicsalni a zsebünkből, 
hogy méltóképp tudjuk szeretetünket bizonyítani, 
szeretteinknek minél hatalmasabb (értsd: drágább) 
örömet szerezhessünk.

Az teljesen egyértelmű, hogy a szeretet valójában 
nem ez. De akkor mi? Nemrég nagyon fontos kérdé-
sekről beszélgettünk egy barátommal. A szeretet va-
jon természetes, magától értetődő része az életnek? 
Lehet-e eléggé, vagy éppen túlságosan szeretni? 
Megérdemlem-e, hogy szeressenek? Fájhat-e a sze-
retet? Elfogyhat-e? Hogyan kell jól szeretni? Nehéz, 
elgondolkodtató kérdések!

Hiszem, hogy akkor érthetjük meg, élhetjük át a 
szeretet lényegét igazán, ha megtaláljuk a forrását. 
Honnan származik a szeretet? 

Pszichológiai tény, hogy az az ember tud jól sze-
retni, aki ezt meg tudta tanulni, aki maga is elég sze-
retetet kapott ahhoz, hogy adni tudjon. Sajnos sok 
embernek nem adatik meg ilyen család, ilyen gyer-
mekkor. Ők vajon szeretetlenségre lennének ítélve?

Isten úgy teremtette meg az embert, hogy képes 
legyen a szeretet adására és elfogadására. S mivel 
nem sikerült ezzel az adománnyal méltóképpen él-
nünk, Krisztusban azt is megmutatta, hogy mi az igazi 
szeretet. A legfontosabbat adta, a legnagyobb aján-
dékot: saját fiát. Krisztus egész élete, és önként vállalt, 
megváltó halála a tiszta, teljes szeretet bemutatása. 

Isten azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk el ezt a szere-
tetet, tanuljuk meg, és adjuk tovább. Önmagunk ere-
jéből nem vagyunk képesek krisztusi módon szeretni. 
Újra és újra, minden nap vissza kell térnünk a szere-
tet valódi forrásához: Istenhez. Letenni a terheinket, 
fájdalmainkat, csalódásainkat ahhoz, hogy szeretni 
tudjunk. Megnyugvást, erőt, békességet, örömet kér-
ni, hogy aztán mindezt tovább tudjuk adni. „Ingyen, 
kegyelemből”, ahogyan Tőle kaptuk.

Közeleg a Karácsony, Krisztus születésének az 
ünnepe. Adjunk igazi ajándékot mindenkinek, aki 
fontos számunkra: odafigyelést, közösen töltött időt, 
élményeket, törődést: szeretetet!

Kathyné Mogyoróssy Anita

Ünnepi üzenet
Érdemes hinni 

és várni

Fejes Márton felvételei

Az idő egyre szomorúbb arcát 
mutatja felénk. Kint már hideg 
van, és mennyivel jobb a meleg 
lakásban bent lenni, ebben a fá-
zós, didergős időben. 

A családok legtöbbjénél, mint 
otthon nálunk is, előkerültek a 
karácsonyi dekorációk. Mikor 
hétvégén hazamentem, a lakás-
ba betoppanva, az a kellemes 
mézeskalácsillat csapta meg az 
orromat. Ebben a monotonitás-
ban és rohanó világunkban ki-
csit fellélegezve döbbentem rá: 
advent van. Várakozást jelent, 
ahogyan a régi öregek is megfo-
galmazták. 

A 21. század embere elfelej-
ti az igazi jelentését, és csak az 
adventi koszorú, a mézeskalács-
sütés és az ajándékok utáni ro-
hanás maradt meg. Elvesztette 
igazi értékét. Értéke nem merül-
het ki a tárgyi dolgok fontossá-
gában. Tudnunk kell megállni, 
és várni. Várni azt a Megváltót, 

aki 2000 évvel ezelőtt megszü-
letett egy istállóban, ahol nem 
volt se mézeskalács, se ajándék. 
És mégis, életünk megváltója 
született meg akkor, ott Betle-
hemben. Rohanó világunkban 
nem lesz szabad már lassan vár-
ni, mert az ember, ha vár vala-
mire, mellette elmulaszthat sok 
mindent. Sebezhetővé válik, és 
félni kezd. De Istennél ez a féle-
lem elmúlik, mert megtapasz-
talhatjuk Istent, a mi pajzsunkat. 
Mellénk áll a nehéz helyzetben, 
támaszunk és vigasztalónk. 

„Lelkünk az Urat várja, segít-
ségünk és pajzsunk ő” (Zsoltá-
rok 33, 20). 

Megéri várni erre a bizton-
ságra és a megváltásra. Ebben a 
zűrzavaros világban szükségünk 
van egy biztos pontra, akihez 
bármikor fordulhatunk, ha csak 
összetesszük kezünket. Érdemes 
hinni és várni. 

Hegedűs Dorottya
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Angyal Ádám felvételei

Valami megváltozott. Felnéztem az 
égre. Varjak repültek el felettem. De 
nem a látvány fogott meg, hanem 
valami más. Nem csak néztem, hal-
lottam is a szárnyaik csapkodását, 
károgásukat, amik egy sohasem 
hallott dalt idéztek fel a fejemben. 
Követtem tekintetemmel őket, és 
egy ablakon akadt meg a tekinte-
tem, ahol visszatükröződött a reg-
geli napfény. 

Mintha egy pillanatra egy tün-
dér vetett volna bukfencet a fénylő 
felületen. Megálltam. Körültekint-
ve magam körül, mintha egy új vi-
lágba csöppentem volna. A mesék 
világa volt körülöttem. A harmat 
cseppjeiben tükröződő Serpentina 
szemek, a felhők szélén játszó szél-
gyerekek, a szemekben tükröződő 
szivárvány könnyek. Fantasztikus 
élmény volt. Először láttam a vilá-
got. Azt a világot, amiről gyerek-
ként csak álmodozhattam. A min-
dennapok mesevilágát.

A napom többi része is így telt. 
Sok olyan szépséggel találkoztam, 
amit el sem lehet képzelni, de le 
sem tudnék írni, hisz nem léteznek 
rájuk szavak. Mintha az emberi be-
széd képtelen lenne a szépet leírni 
teljes valójában. Este izgatottan 
mentem haza. Természetesen nem 
tudtam elaludni. Álmatlanul forgo-

lódtam. Éjfél körül úgy döntöttem, 
hogy felkelek, és sétálok egyet a 
városban. Felöltöztem, és útnak 
indultam. A kihalt, nagy forgalmú 
utcákat sárgás fényben fürösztöt-
te az éjszakai lámpák fénye. Csend 
volt. Csak valami a mélyben zúgott, 
lüktetett. Nem tudtam elképzel-
ni, mi lehet. Elkezdtem keresgélni. 
Utcák százait jártam be, és kezd-
tem elcsüggedni, mert sehol sem 
találtam a lüktetés forrását. Fárad-
tan roskadtam egy padra, egy so-
hasem látott templom kertjében. 
Ekkor világosodott meg bennem. 
Elnevettem magam. A lüktetés a 
város szívének dobogása volt. Ha 
keresed, soha nem találod meg, 
együtt létezni vele, viszont könnyű. 
Kipihenten érkeztem haza. Sokáig 
aludtam aznap. Este volt, mikor fel-
keltem. Elégedett voltam magam-
mal, a világgal. Mindennel. 

– Hát nem szép az élet? – bol-
dog voltam és meg akartam osz-
tani valakivel. Tükörképem fanyar 
mosolya sem tántoríthatott el bol-
dogságomtól.

– De igen. Most láthattál egy 
darabot a valódi világból. Most 
már csak az a kérdés, hogy meddig 
tudsz úgy élni ezzel, hogy egyedül 
leszel, aki így lát – elmosolyodtam. 

– Sosem leszek egyedül. Velem 

lesznek a világosság, és a sötét-
ség angyalai, mert látom őket, és 
hiszek bennük. Hallom a varjak 
táncát, hallom az eső szépségét. A 
köd zokogását, az élet lüktetését. 
A halál csendes méltóságát. De va-
lamire kíváncsi lennék. Te ki vagy 
tulajdonképpen? – kérdőn mered-
tem tükörképemre. Vártam, hogy 
mit válaszol. De most Ő hallgatott, 
ahogyan én tegnap. Lehajtott fej-
jel. Csendesen. De úrrá lett magán. 
Megrázta a fejét, szemeiben könny 
csillant meg. Hangja szebb volt, és 
szomorúbb mint amit én életem-
ben valaha is hallottam.

– Ki vagyok én? Senki. Csak a te 
tükörképed. Egy kép. Egy kép a tü-
körben.

Hát ennyi lenne kis történetem. 
Nem tudom igaz-e vagy sem. A 
tény, hogy megtörtént. Nekem a 
tükörképem a Kis Hercegem. Sze-
rintem mindenkinek van ilyen. Csak  
van, aki nem veszi észre. Nem akar-
ja észrevenni.

Őket sajnálom. Nem lehetnek 
igazán önmaguk. De mindegy az 
én szememben ők is szépek. Mert 
megmutatta nekem, hogy hogyan 
kell őket látnom. Megmutatta ne-
kem. Ő, aki csak egy kép a tükör-
ben.

Dálnoki István

Kép a tükörben
(II. rész)

Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások 
nem szeretik, mert belerondít a 
játékba, vagyis a szerencsébe. 
Amikor felüti valahol a fejét, 
mindenki igyekszik tőle meg-
szabadulni. Szóval kellemetlen 
egy figura. Az Új Korban a nagy 
„béte noire”, a „fekete vadállat”: 
Fekete Péter – ‘kinek társasá-
ga egyenlő a csőddel –, különös 
kedvtelésnek hódol: lelépked a 
kártyalapról! Persze karaktere 
az Idők során mit sem változott: 
ahol megjelenik, ott leleplez min-
denkit, aki hamisságokat cselek-
szik a nap alatt; és mindent, ami 
csúsztatás. Bemutatja a világ 
hiábavaló mesterkedéseit, s így 
társasága nemigen kedvelt – mi 
több személye pedig egyenesen: 
nemkívánatos. Szerencsére őt ez 
nem érdeki, hiszen mindössze 
egy kártyalap csupán. A minap 
Fekete Péter megint egy furcsa 
kalandba keveredett…

Újra fényes gyöngyökbe öltözött a 
város: a főtér ragyogott, akár egy fe-
lékesített menyasszony. Újra megje-
lentek a díszes fenyők, az ablakokon 
színesen villogó csillagok és jászlak. 
Az ég nappal karcos volt, és oly hi-

degen kék, mint egy korcsolyapálya. 
A világosságot a kemény fagyoktól 
egyre csikorgóbb éjszakák követték.

Fekete Péter a karácsonyi vásár-
ban sétált. Ahogy a nagy forgatag-
ban téblábolt, az elmúlt éven tűnő-
dött. A tovatűnt esztendőn, mely úgy 
tornyosult mögötte, akár egy óriási 
hegy – kitaposott és járatlan ösvé-
nyekkel; ígéretesen zöldellő, majd 
sárgulva fakuló tervekkel; élettel, 
halállal, s újjászületéssel – vegyesen. 
A sokféle leleplezésen gondolkodott: 
a boogie-woogie diszkón, ahol min-
denki áruló lett; a gyönyörű nőkön, 
akik után fess udvarlóként futott, de 
mindhiába; az öngyilkos lányon, akit 
megmentett; a jó ellenségeken és a 
rossz barátokon; a szabadságon és a 
prófétán; s nem különb: a televízión, 
amely tele van vízióval. 

A hipermarket zsivajában össze-
folytak a különböző szirupos, ünnepi 
dallamok. Fekete fejében a száncsen-
gő csilingelése eggyé vált az ártatlan 
hangú gyerekkórussal, a szelíden 
légies furulyajátékkal; s mindez be-
leolvadt a rózsaszínű, vattacukros 
„Christmas” dallamába, melyet min-
den valamire való sztár megénekelt 
– legalább egyszer. 

Fekete Péter először különös 
émelygést érzett a sokféle fátyolos 
zene hallatán. Az ünnepi zsivajban 

eleinte dühítette még a sok-sok lélek 
nélküli csillogás; a számtalan érzés 
nélküli ének, s az üzletté silányított 
szeretet, mely már csak üres frázis 
volt, semmi más. A ráüvöltő akciós 
reklámhadjárat szinte elszívta a le-
vegőt az áruházakból, s látta, hogy 
az emberek fuldokolnak tőle, kiszol-
gáltatottan. Nem akarta többször 
hallani a „Christmas” szót sem: a 
Karácsonyt szerette volna hallani, de 
azt is csak egyszer.

Végül mégiscsak megnyugodott. 
Látszólag indokolatlan öröm kerí-
tette hatalmába. „Harmónia” – így 
fogalmazta meg magában. Hirtelen 
máshogyan kezdte gondolni az egé-
szet. Ő, a nagy leleplező, békére vá-
gyott. Úgy érezte, most hiába leplez-
né le a világot, hiába üvöltené szerte-
szét, hogy „csupa testiség vagytok”, 
hogy „csak kívül vagytok fényesek”, 
meg hasonlók. Ettől még nem lesz 
szebb az ünnep, s lehet, hogy nem is 
így van. Csak így tűnik. Amúgy meg, 
ki az oka annak, ha megszürkült, ki-
fakult, elfáradt a dal? A dalos? Nem. 
Nem a dalos, hanem a közönség; az 
egyes ember szürkült meg, fakult ki, 
fáradt el, valójában…

„A lényeg a szívekben lehet” 
– gondolta Fekete Péter, s a fehér 
színeket kezdte keresni önmagán, s 
önmagában. Harmónia. Kell, hogy 

a feketében is legyen fehér, hogy a 
bánatban is legyen öröm. S ha az 
igazságból már csak gazság ma-
rad, akkor is: „marad a vigaszság”. 
Ahogy a prófétától hallotta, nem-
rég: „Boldogok, akik sírnak, mert ők 
megvigasztaltatnak.” S talán csak ők 
vigasztaltatnak meg igazán, mert a 
fényhez előbb sötétség kell; az ébre-
déshez pedig álom. S ha este szállást 
vesz is a sírás, reggelre már biztos, 
hogy itt lesz – az ujjonás.

Fekete elkezdte tehát felfedezni az 
ünnepet, s annak értelmét. 

„Meg kéne lepnem a barátaimat 
valamivel” – tűnődött. Először hívta 
így a paklit.

Mert, végül is, a kártyapakli egy 
mesterségesen létrehozott közösség, 
de ha már így alakult, hát miért ne 
lehetne ezt is – jól csinálni? Nem kell 
ideologizálni, misztifikálni, túlpör-
getni semmit. Nem kell pátosz. Csak 
az egyszerű őszinteség. Ennyi.

Így hát Fekete Péter a festéküzlet-
be ment. Ajándék.

„Egy kártyalap alighanem annak 
örülne leginkább, ha az Új Évet élénk 
színekkel kezdhetné, fakó ábrázat 
helyett” – gondolta Fekete. Egy ha-
lom színes festék remek ajándék a 
kártyafiguráknak. Nem lesz drága, 
csak pusztán kedvesség.

„Nem érdemes nagy dolgokra köl-

teni” – motyogta magában. „A kaszi-
nóban van pénz, elég. Ezért a lényeg 
inkább az, hogy olyan ajándékot ad-
jak, amelyből kiderül, hogy ismerem 
és kedvelem a társaimat.”

Fekete Péter színes festékekkel jött 
ki a hipermarketből. Nem hagyott 
ott egy fél vagyont, pedig megtehet-
te volna. Ahogy átsétált a parkon, 
esni kezdett a hó. Kigyúltak az ut-
calámpák, s a város díszei. Minden 
ugyan úgy, mint tavaly. Csak Fekete 
lett más. Papírarcán megtapadtak a 
hópelyhek.

S ahogy arra gondolt, vajon mit 
szól majd a kőr dáma a bíborszínű 
festékhez, egészen megkönnyebbült. 
Eszébe jutott, hogy már évközben 
hányszor utalt rá, hányszor kérdez-
te: nem fakó az arcom? Elég vörös az 
ajkam? 

Joker is biztos újrafesti majd a 
csörgősipkáját. 

Na igen. 
Vajon mit szólnak majd?

„Áldott ünnepeket, Testvér!” – 
kiáltott Fekete Péter után vala-
ki, miközben átsétált a parkon, 
de ezt már nem hallotta, mert 
papíralakja a sarkon eltűnt a 
hóesésben. Áldott ünnepeket, 
Testvér!

Andriska János

Tél van. Gyerekek játszanak a hó-
födte tájon, tiszta lelkük öröm-
mel teli. Még nem fertőzte meg 
őket a felnőttek világa. Minden 
újnak, minden újonnan megis-
mert dolognak tudnak örülni. 
Minden nap egy új felfedezés. 

Szeretnek. Szeretnek, de nem 
bűnös, álnok szeretettel, hanem 
a felnőttek számára oly áhított, 
ismeretlen gyermeki szeretet-
tel. Pedig egyszer mindenki volt 
gyerek, mindenkiben ott lako-
zott az a szeretet. 

De vajon miért múlik ez el? 
Valaminek történnie kell, hogy 

ez az ősi ösztön feledésbe me-
rüljön. De mi lehet ez? A pénz? 
Talán igen, de nem feltétlenül. 
Sohasem tudjuk meg, miért vál-
tozunk át egy mindent romboló 
gépezetté.

Szeretnék újra gyerek lenni. 
Lent játszani a téren. Hóvárat 
építeni. Hógolyócsatákat vívni 
gyermeki hősiességgel, öröm-
mel átitatott lélekkel. Szeretném 
a világot másképp látni; gyerme-
ki módon.

Vajon lehetséges ez?
Nem!!! Ez már egy más világ.

Poller Ádám

Más világ?

Fekete Péter és a karácsonyi láz



Csepp a tengerben
Mátyás Szabolcs: Beregi sorstalanság
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Beregi sorstalanság címmel jelent 
meg Mátyás Szabolcs első doku-
mentumregénye. A kötet a bere-
gi térségből málenykíj robotra 
elhurcolt emberek könyörtelen 
sorsát mutatja be. Azokét az 
emberekét, kik távol hazájuktól 
éveket dolgoztak az oreli fogoly-
táborban. Egy részük soha többé 
nem láthatta otthonát. Valamely 
távoli névtelen sírban fekszik. A 
regény főhőse az író nagyapja 
és dédapja, akiket szintén ár-
tatlanul hurcolnak el több ezer 
magyar testvérükkel együtt. A 
szerző már több művet is publi-
kált hasonló témában, de ez az 
első regénye, ennek születéséről 
kérdezte lapunk.

– Hogyan  találkoztál  először  a  tör-
ténettel?

– Nagyapám már gyermekko- 
rom óta mesélte, de igazán a gim-
názium vége felé, úgy tíz éve ér-
zem igazán a súlyát a dolognak. 
Akkoriban tanultunk az iskolában 
a holokausztról. Akkor jöttem rá, 
hogy mennyire keveset tudunk a 
Szovjetunióban történtekről. A tör-
ténelem iránti érdeklődés, család 
hagyomány, édesapám is történe-
lemtanár.

– Mikor  kezdtél  el  írással  foglalkoz-
ni?

– Az írás szeretetét is édesapám-
tól örököltem. Így mondhatom, 
hogy az effajta munkásságom fő-
ként a nevelés hatása. Otthonról 
hoztam. Ahogy a mondás tartja: 
a gyökértelen fának nincs virá-
ga. Ezért szerintem fontos, amit a 
családunktól kapunk. Korábban 
éltem Angliában és Kanadában 
is. Akkor jött az ötlet, hogy ötlete-
inken, találmányainkon keresztül 
bemutathatnám hazánkat. Hála a 
jó néhány Nobel-díjasunknak és hí-
res feltalálóinknak. Ez volt az Ahol a 

zsenik bölcsője ring című könyvem. 
Ezt követte a rajztankönyvem és 
a többi hasonló témájú. A Bere-
gi sorstalanság ötlete már régen 
megvolt, de mindig halogattam. 
Tudtam, hogy bele kell vágni, mivel 
az emlékek évről évre halványul-
nak. Számtalanszor jártam a hely-
színen is és végül két éve kezdtem 
neki az írásnak. Meghallgattam jó 
néhány fogolytábori beszámolót 
és számos kapcsolódó könyvet ol-
vastam. Lényegében a könyv célja, 
hogy nagyapám álma teljesüljön 
– ő annyiszor mondta, hogy meg 
kell írni, és persze emléket állítson 
az ott elhunytaknak.

– Milyen  a  Beregi  sorstalanság  fo-
gadtatása?

– A túlélők könnyes szemmel fo-
gadták a kötet születését. A másik 
dolog, amit tapasztaltam, hogy a 
határainkon túliak jobban értékel-
ték, mint az itthoniak, hiszen ők 
többet szenvedtek. És jobban is 
ki vannak éhezve az olvasmányra. 
Nálunk a rendszerváltozásig nem 
is lehetett erről beszélni, így az 
emberek nagyon keveset tudnak 
róla. Bár ez a könyv csak egy csepp 
a tengerben, de enélkül sekélyebb 
lenne a tenger.

TPL

Meglehetősen zord képet festett 
a magyar kultúrával és az olva-
sási szokásokkal kapcsolatban 
Nagy Attila olvasáskutató, az 
Országos Széchényi Könyvtár 
munkatársa. Az Újkerti Közös-
ségi Ház könyvtára fennállásá-
nak 25. évfordulója alkalmából 
tartott rendezvényen beszél-
gettem a többszörösen elismert 
kutatóval. 

– Miért fontos, hogy már kis korban 
olvasásra neveljék a gyerekeket?

– Minden adat azt mutatja, ha 
egy gyerek tizenkét éves koráig 
nem válik aktív olvasóvá, akkor 
minimális esélye marad arra, hogy 
valaha is szenvedéllyel, de minden-
képpen szorgalommal vegyen kéz-
be egy könyvet. A tizenkét év tehát 
egyfajta cezúra. 

– A  média  hatalma  minden  téren 
óriási. Milyen hatással van ez az olvasá-
si szokásokra?

– Ha bármilyen értékes irodalmi 
művet filmvászonra álmodnak, s 
az alkotást bemutatják a mozikban 
vagy a televízióban, attól kezdve 
ezeknek a műveknek megnő a ke-
reslete, s a tapasztalatok azt mu-
tatják: a könyvtárakban is ezeket 
kérik a leggyakrabban. A média 
lehetőségeinek abszolút kiaknázó-
ja a még mindig futó Nagy Könyv-
program tekinthető, mivel a leg-
jobb tizenkettő közé bekerült al-
kotásokra csaknem háromszázezer 
olvasó tette le a voksát. Ez nem 
reprezentatív adat, mivel ezeket 
a szavazatokat többnyire az aktív 
olvasók prezentálták. A tizenkettes 
mezőnybe jutott tizenegy műnek 
van filmes változata. Ez alól Gabri-
el Garcia Marquez Száz év magány 
című műve a kivétel, mivel a regény 
megfilmesítését a szerző nem en-

gedélyezte. A filmek érdekes össze-
függésben vannak a könyvekkel, 
ugyanis az irodalmi alkotások film-
adaptációi azt az érzést keltik a né-
zőben, hogy ő a könyvet már olvas-
ta. Ennek mélységei leginkább egy 
olvasási felmérés kapcsán válnak 
láthatóvá, s a megkérdezett sze-
mély egyszerűen csak úgy válaszol: 
„ezt a tv-ben olvastam”. Manapság 
a mű megismerésének módja ös-
szekeveredik az emberekben. Ha 
a Magyar Televízió komolyan ven-
né a kultúra közvetítését, s tartós 
eredményeket akarna elérni, akkor 
nem fektetne mintegy nyolcszáz 
millió forintot a Nagy Könyvek ilyen 
népszerűsítésébe, helyette inkább 
saját produkciókként meg kellene 
filmesítenie az adott műveket. Te-
levíziós szakemberek véleménye 
szerint ugyanis ez mindössze száz-
húszmillió forintból kivitelezhető 
lenne. Ilyen alkotásokat akár két-
három évente lehetne készíteni. 
A hetvenes évek óta nincs példa 
klasszikus magyar mű megfilmesí-
tésére, s az utolsó ilyen kezdemé-
nyezés emlékezetem szerint Mik-
száth Kálmán A fekete város című 
alkotásának feldolgozása volt. Az 
ilyen filmek szerepe azért fontos, 
mert mindig jön egy középiskolás 
generáció, mely számára ezek új 
élményekkel szolgálnak. Ha a fiatal 
nem olvas, de szereti a filmeket, ak-
kor ezáltal csaknem megismeri az 
adott művet. 

– A tizenévesek körében végzett  fel-
méréséből az derült ki, hogy a  legnép-
szerűbb  alkotások  között  napjainkban 
kevés a klasszikus magyar irodalmi mű. 
Tényleg ilyen kaotikus a helyzet a hazai 
irodalom és a kultúra területén?

– Ez a felmérés 2003 novem-
berében készült, és tizenhárom 
éves budai gyerekek olvasási szoká-

sait, valamint irodalmi ízlését mu-
tatja meg. Eszerint főleg a külföldi 
ponyvák a népszerűek, s tíz kedvelt 
regényből csupán egy magyar mű, 
Jókai Mór Az arany ember című 
műve képviseli a hazai irodalmat. A 
tervek között szerepel egy hasonló 
célzatú felmérés, mely a felnőttek 
vonatkozásában vizsgálja meg az 
olvasást. A tendencia várhatóan 
náluk sem változik sokat, ám a kép 
valószínűleg árnyaltabb lesz majd. 
A végeredményben nagy szerepet 
játszhat a mindenkori divat. 

– Az  olvasás  megkedveltetésében 
fontos  szerepet  játszhatnak  a  család 
mellett a pedagógusok és a könyvtáro-
sok.  Ön  szerint  milyen  a  könyvtárosok 
társadalmi megítélése?

– A magyar felnőtt társadalom-
nak talán tizenöt, húsz százaléka 
könyvtárlátogató, így a lakosság 
nyolcvan százaléka számára a bib-
liotékák idegen helyek. Ebben a 
megközelítésben tehát lesújtó a 
megítélés. A könyvtárosok a szak-
mai rangsorban valahol az óvónők 
és a szakmunkások között helyez-
kednek el, ugyanakkor a felső tago-
zatos általános iskolások, középis-
kolások, a felsőoktatásban tanulók 
számára a könyvtáros példaadó, 
mintaadó személyiség.

– Milyenek a magyar gyerekek olva-
sási képességei?

– A Pisa 2003 vizsgálat szerint 
a gimnáziumba járó, tizenöt éves 
magyar gyerekek a világ legjobb 
olvasói, a szakképzőkben tanulók 
olvasási képessége pedig Brazília 
és Mexikó szintjén van, ami lesújtó. 
Ezzel kapcsolatban a legnagyobb 
probléma, hogy a társadalmi távol-
ságok ilyen drámai módon megnö-
vekedtek. A középfokú oktatásban 
itt van a legnagyobb szakadék

B. Z.

– Nem vagyok már mai csirke! 
– szokta mondani a nagymamám. 
Nos, Shakespeare darabjai sem 
azok. Mégis örökérvényűek. Íme, 
egy példa rá.

December 2–3-án városunkban 
vendégeskedett a Budapesti Ope-
rettszínház „Rómeója és Júliája”. 
Jöttek, játszottak, és hatalmas si-
kert arattak… 

E merész vállalkozás az igen 
borsos árú jegyek és a hosszas vá-
rakozás ellenére is emberek tízez-
reit ültette a színházi székekbe. A 
teltházas, lenyűgöző, örök élményt 
nyújtó előadásokat a közönség álló, 
vastapssal hálálja meg, s a bódultan 
indul a ruhatár felé, hogy kabátját 

felvéve visszasétáljon a valóságba. 
Igen, a valóságba, hiszen a korhű 
jelmezek mellett a modern zene, 
az olykor-olykor pikáns mondatok, 
a balettelemekkel színesített vér-
beli musical mesebeli világba re-
pít, ahol múlt s jelen fonódik össze 
a néző képzeletében. Bolondság, 
szerelem, házasság, szenvedély, 
halál… Ez a rövid története Shake-
speare Rómeó és Júliájának. S bár 
a dráma mindenki számára jól is-
mert, mégis a két szerelmes tragé-
diája a legtöbb szempárba újra és 
újra könnyeket hoz. Hisz ez valami 
új, valami teljesen más, s mégis a 
régi, a jól ismert is egyben.

Tirol Hajnalka

Az elveszett olvasók nyomában
A magyar gyerekek a világ legjobb olvasói

„Ahogy a puszta közepén egy 
csikóssal vagy a stúdióban egy 
állami vezetővel beszélgetett, 
ma is tanítani lehetne. Nem bír-
ta elviselni az igénytelenséget”. 
Nagy Zoltán igazi mesterének 
tekintette Pallai Jánost. Mun-
kásságára és közeli barátságuk-
ra, a rádiósra emlékezett abban 
a műsorában, melyet december 
harmadikán elismeréssel tünte-
tettek ki. Nagy Zoltán munkája 
tisztelgés a javából, melyben 
az őszinte vallomáscsokrok és 
a meglepő közelségből előtö-
rő emlékképek hozzásegítik a 
hallgatót, hogy megismerjen 
egy igazi rádióst, egy jó főnököt, 
vagy egy örök barátot. 

A nyolcvanéves rádió jubileu-
mának alkalmából a Hírközlési és 
Múzeumi Alapítvány, a Magyar Rá-
dió, illetve az Országos Rádió- és 
Televízió-testület több társmédi-
um közreműködésével pályázatot 
hirdetett „Életünk és a rádió” cím-
mel. Erre a felhívásra nem csupán 
megemlékezéseket készíthettek a 
rádiós szakemberek, akik egyéb, a 
rádiózás témába vágó kérdéseket 
is megvitathattak munkáikban. 

Összesen százötven műből álló 
pályázati anyag érkezett, melyeket 
egy szakmai zsűriből álló bizottság 
bírált el. Nagy Zoltán, a Kölcsey-fő-
iskola docense, illetve az intézmény 
tanrádiójának szerkesztője „A 80 
éves magyar rádiózásért” címmel 
kapott díjat kiemelkedő munká-
jáért. Nem csupán megrendítő 
mementója miatt részesült ebben 
a „kitüntetésben”, hanem az után-
pótlás-nevelésben kifejtett minő-
ségi munkáját is elismerték. 

„Nem volt rajtam semmiféle 
nyomás, hiszen Pallai Jánost min-
dig is apámnak, testvéremnek és 
barátomnak tekintettem. A stúdión 
kívüli baráti összejövetelek, a kávé-
házak légkörének közös nosztalgi-
ája és a budapesti utazások élmé-
nyei mind mély emlékekkel bírnak, 
így nehéz szívvel ugyan, de nem 
esett nehezemre az emlékezés” 
– mondta lapunknak Nagy Zoltán.

Kettejük közvetlen kapcsolatát 
e néhány sor illusztrálja a legjob-
ban – a díjazott munka szinopszi-
sából emeltem ki: „Pallai Jánosnak 
nem kellett ünneplőbe öltöznie. Ő 
anélkül is ember volt. A lelke meg 
amúgy is mindig sugárzott”. Nem 
tartott „különórákat”, csak figyelt. 
Nem parancsokat osztogatott, se-
gített. Ha hibáztunk, nem korholt, 
barátilag intéztük el a dolgot. Pallai 
János mindent tudott, amit a rádi-
óról, a rádiózásról tudni érdemes. 
Kivételes érzéke volt a tehetségek 
felismerésére. Mindvégig vidéki 
újságírónak tartotta magát. Nem 
szeretett Budapesten lenni. Ilyen-
kor „idegen pályán” érezte magát, 
hiányzott neki az emberi szó, a ba-
rátság és minden, ami csak az Al-
föld szívében létezhet”. 

A december elsején, a Petőfi 
Rádióban elhangzott riportanyag 
szépsége, közelsége abban áll, 
hogy emléket állít egy olyan em-
bernek, aki vidéki újságíróként 
országosan is nagy szakmai tekin-
télyre tett szert, s mindenki, aki 
ismerte tudta, miért tisztelje. „A 
legnehezebb pillanat számomra az 
volt, amikor az idő messzeségéből s 
valahogy mégis közelről egy archív 
felvételnek köszönhetően, a rádió 
hullámain keresztül hallhattam a 
hangját. Megrázó volt” – emlékszik 
vissza Nagy Zoltán.

A felkészülésben az alkotót se-
gítették a Magyar Rádió Debreceni 
Körzeti Stúdiójának munkatársai, 
akik méltó módon ápolják a stúdió-
alapító, szerkesztőlegenda életmű-
vét, szellemi hagyatékát. A díjazott 
anyag létrejöttében fontos szere-
pet vállalt a rádiós özvegye, Rákos 
Ildikó is, aki rendelkezésre bocsá-
totta a Pallai-életmű másik felét. 
Pallai János mindig nagy figyelmet 
fordított a fiatalok nevelésére. Ezt 
bizonyítja a kérésére alapított s a 
nevét viselő díj, mellyel minden 
évben egy fiatal, tehetséges, pálya-
kezdő rádiós újságírót jutalmaznak. 
A díjat 1998 óta minden év március 
15-én, azaz a magyar sajtó napján 
adják át az arra érdemes ifjúnak. 

Bögre Zoltán

Egy legenda távoli 
üzenete

In memoriam Pallai János

Verona, Budapest,  
Debrecen…



Eljátszott szerepek
David Lindsay: Örbe ügő
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Őszi Szalon címmel nyílt tárlat a 
Medgyessy-emlékmúzeumban: 
kortárs festők és grafikusművészek 
az ősz sokoldalúságának jelképes 
ábrázolására vállalkoztak. Az al-
kotók ezúttal a legbeszédesebb 
évszak legőszintébb üzenetének 
hírvivő szerepét töltik be. Bényi 
Árpád, a Medgyessy Ferenc- és Hol-
ló László-díjas festőművész exp-
resszív, lendületes, folthatásokra 
épülő munkáival a belső tartalmat 
igyekszik a felszínre emelni, s ez-
zel felszabadítja a bennünk rejlő 
képességet arra, hogy együtt érez-
zünk a színekkel és az általuk életre 
keltett esztétikummal. 

Az Egek haragja című munká-
jában a fekete, a piros, a sárga és 
a sötétzöld paletta révén a harag 
különös erővel tör fel a vászonról. 
Egy üvöltés hangzik valahonnan a 
távolból, s a lávaszerűen lezúduló 
vérvörös düh a kétségbeesés érzé-
sével tölti el a szemlélődőt. A harag 
talán egyfajta isteni kinyilatkozta-
tás, vagy éppen a bennünk mélyen 
megbújó szabadságvágy feltáma-
dó forradalma. Érezni a mindent el-
söprő lendületet, s azt, ahogy a fel-
zaklatott vágyakozás ellentmond a 
kiérlelt ecsetvonások könyörgése-
inek. Elősegíti a düh csúcspontján 
kiteljesedő, visszafordíthatatlan lé-
lek-detonációt. 

A vörös és a fekete színek együtt-
hatása még jobban elmélyíti az 
egyre nagyobb feszültséget terem-
tő haragot, hiszen minden ember-

ben ott rejtőzik a bűn. Melankolikus 
emlékképek elevenednek meg egy 
elhagyatott táj szomorú sóhajai-
ban. Mindezt Madarász Gyula mu-
tatja meg Hóolvadás című munkája 
által, melyben az olvadó hó s a vele 
együtt hömpölygő, egykor békés 
folyó hullámai kérlelhetetlenül 
maguk alá gyűrik a természetet. 
Érdekes kettőse elevenedik meg a 
kezdet és a vég mitikus küzdelmé-
nek. Ősi csatájuk káoszt, összevis-
szaságot eredményez, ugyanakkor 
furcsamód gyönyörködtet is. 

A barna és a kék színek össze-
olvadása tekintélyt parancsoló is, 
igazi mozgalmasságot kölcsönöz 
az alkotásnak. D. Király Sándor egy 
Misztikus utazás-ra invitál bennün-
ket, s idegenvezetőnk ebben az 
ismeretlen dimenzióban oly ott-
honosan mozog, hogy nekünk csu-
pán hátra kell dőlnünk kényelmes 
székünkben és gondtalanul élvez-
hetjük a varázslatot. A nem min-
dennapi színkeverés megnyitja a 
benső kapuinak zárját, s olyan bizo-
nyossággal és mindennapos meg-
szokottsággal teszi mindezt, hogy 
az ember képes azonosulni sajátos 
fantáziájával. Egy látszólagos sem-
mibe száguldó automobil „ördögi 
vágtatásának” megörökítője a kép, 
melyen a bizonyosság és a kétségek 
együttesen hatnak. Az emberi lélek 
megfejthetetlen végtelensége árad 
szét a bíbor, a vörös, a sárga és a kék 
színek tökéletes összjátékából. 

Bögre Zoltán

Őszülő vágyakozás
„A vers néma. Adj neki hangot. A vers 
a könyvben halott. Keltsd életre: Mi 
a szavalás? A vers föltámasztása pa-
pírsírjából” – e szavakat Kosztolányi 
Dezső jegyezte le az előző század 
elején. E papírsírok „üvöltő csend-
je” – a technikának hála – mára 
„csendes üvöltéssé” vált. Az egykor 
papírra vetett gondolatok, kinyilat-
koztatások sosem hallott érzelmi 
töltéssel képesek eltölteni a szívet, 
s a lelket, de az élményért már nem 
kell felolvasóestekre járnunk. 

Az egykori sárospataki diák, a 
ma Debrecenben élő Tóth-Máthé 
Miklós a kétszáz éve elhunyt „víg 
poétára”, Csokonai Vitéz Mihályra 
emlékezve szavalt el húsz Csoko-
nai-poémát s egy, a hajdani zsenit 
éltető Ady-verset a Vitéz Mihály 
ébresztése című lemezen. A hall-
gatónak mégsem egy vers, hanem 
egy zenemű kúszik először a fülébe 
Csorba Gergő gitárjátékán keresz-
tül. A modern „lant” hangjai ré-
szekre tördelik a lemezt, de egyben 
keretet is adnak annak. A vidám 
melankólia húrjai pendülnek meg 
bennünk is, így Fernando Sor szer-
zeményének játékos variációja az 
egykori debreceni költő verseinek 
fesztelen dallamosságára is reflek-
tál.

A múlt mélyéről felmorajló köl-
temények közt helyt kapott „Az 
estve”, a „Búcsú a magyar múzsák-
tól”, a „Tartózkodó kérelem”, „A re-
ményhez”, s még több másik is. Az 
érzelmek hatalmas skálája világlik 
ki a szavakból, s ahogy író az íróról 
csak a legmélyebb tisztelet hangján 
beszélhet, úgy Tóth-Máthé Miklós a 
lemez borítóján meg is emlékezett 
az előd hagyatékáról, értékes szel-

lemi és irodalmi példájáról. Párhu-
zamot von Ady és Csokonai közt, s 
ezt olvasva már nem is véletlen a 
szerző Ady-vers-választása: „Ő volt 
honjában a legbujdosóbb magyar, 
de fényküllőzött fél magyar eget.” 
Ady rokon vonásokat látott önmaga 
és a versei zeneisége miatt sokszor 
Cimbalomnak becézett Csokonai 
közt. Tóth-Máthé Miklós e hason-
lóság mértékét és értékét eképp 
fogamazta meg: „Csokonaiban ott 
látta önmagát is, tudta a nagy előd 

zsenijét és ő, aki olyan csínján bánt a 
dicséretekkel, a debreceni költőt fel-
tétel nélkül megkoszorúzta.”

A szavalatok s a gitárjáték gyö-
nyörű mementóját adják a versek 
üzeneteinek, és az elhunyt költő-
nek egyaránt. S bár a mai világban 
a Csokonai által képviselt költészet 
szabadság-gúnyája megfakulni lát-
szik, a lemezt hallva mégis felkiált-
hatunk: „Ébredj hát” Vitéz Mihály, 
Debrecen még emlékszik rád!

Szőke Mátyás

Cimbalom-versek a papírsírból

Mondják, hogy a színész bábu, aki-
re ráaggatnak mindenféle szerepet. 
Lehet, hogy bábu is, de szerintem 
sokkal több annál. Művész és mé-
dium. A színészek életre keltenek 
és mozgósítanak egy olyan világot, 
amely nem a valóság, de fontos 
üzenettel, mondanivalóval szolgál 
az életben. Görbe tükröt tartanak a 
leképezett világunkról.

A darab szereplőit nagy tragédia 
érte. Jelentős testi és lelki fogyaté-
kosságaik mellett a főszeplő is em-
lékezteti őket nap mint nap arra 
a bizonyos szörnyű eseményre. 
Komoly feladatot ró ez a színészek 
vállára. Nem Barátok közt-szintű 
szerepeket kell játszaniuk, hanem 
nehéz szerepeket. 

A főszereplő, Clair amnéziás nő, 
minden reggel öntudatlanul éb-
red, semmi sem tud önmagáról és 
a mellette fekvő férfiról. A helyzet 
ismert lehet az Ötven első randi 
című filmből. A színésznőnek cso-
dálkozó, üres tekintettel maga elé 
merengő szituációkat kell hitelesen 
alakítania. A mellé szegődött férfi, 
Richard lelkesedése nem hanyatlik, 
mindennap készséggel segít neki 
képet alkotni a világról. Richard 

egy volt drogos, ezért jobb válasz-
tása nem is nagyon akad. Clair fia, 
Kenny tizenöt éves tinédzser fiú, 
akinek nehéz gyerekkora volt, és az 
anyján kívül senkije sincs, a könnyű 
drogokhoz nyúl. Garay Nagy Tamás 
szerepe egy sánta férfi, mindenre 
elszánt pszichopata, aki egy hazug-
sággal elviszi Clairt az otthonából. 

A nagy tragédia óta égési sérü-
lés van az arca jobb oldalán, és fél 
fülére megsüketült. Sántít, és bi-
zonyos hangokat nem képeznek a 
hangszálai. Nem is tudom, milyen 
betűket nem ejt, de szerintem kife-
jezetten nehéz lehetet megtanulni 
így beszélni. Kihasznál két embert, 
Heidit és Millet-t, hogy elvigye Ca-
irt Kanadába. Gertié-t, Clair anyját 
agyvérzés érte, a szavakat fordítva 
mondja, például a fénykép helyett 
képfényt mond. Amit pedig nem 
fordítva, azt betűkieséssel, mo-
tyogva, „görbe tükörből” halljuk. 
De a legnehezebb szerep minden-
képpen a skrizofrén Milleté. Millet 
megtört lelkű, érzékeny ember. 
Tévedésből került börtönbe annak 
idején, és mivel igazságtalanul bánt 
el vele az élet, nem tudja, mi a jó és 
mi a rossz. Mindig csendes, és szót 

fogad a sántának. A jobb karján ék-
telenkedő bábu, Csipi-csupi töké-
letes ellentéte Millet-nek. Mocskos 
szájú, és mindig leleplező igazsá-
gokat mond. Erőszakos és folyton 
kiabál, de mindig tisztán látja a 
helyzetet. A félember Millet az élet-
re való énjét egy bábu személyébe 
öntötte. Ijesztő az átmenet, amikor 
egyik után megszólal a másik. 

A nap végéve Clair rengeteg 
igazsággal és hazugsággal talál-
kozik, bevillan neki számos emlék, 
s ezekben összefüggéseket talál. 
Egy kalandos nap végére pontosan 
tudja, ki is ő, és ki mennyit ér szá-
mára. A szerettei arra vágynak, bár 
ezzel a tudattal ébredne holnap, de 
ez nem lehetséges. Este elalszik, és 
másnap kezdheti elölről környezete 
és önmaga megismerését. Ez nem 
csak neki feladat, a családtagjainak 
sem könnyű.

Az amerikai darabban a színé-
szek olyan nehéz sorsú, nehéz hely-
zetben élő emberek életét közvetí-
tik, amely életről a néző azt mond-
ja: „borzasztó lehet”, és elgondol-
kodik: „mitől is érzem nehéznek az 
én életemet?”

Kovács Fruzsina, Szondi Réka

A cím már önmagában is beszédes: 
ki ne emlékezne a Hófehérkére, a 
Csizmás kandúrra, vagy a Hamu-
pipőke bájos történetére. Az igé-
nyes filmrajongók közül pedig ki 
ne ismerné a rendező, Terry Gilliam 
munkásságát. Brazil, 12 majom, Fé-
lelem és reszketés Las Vegasban 
– olyan művek ezek, melyeket leg-
feljebb csak utánozni lehet, megha-
ladni nem. S vajon mire számíthat az 
ember, ha egy tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott cseh-ameri-
kai fantasyra vált jegyet?

A felsoroltak miatt nagy várako-
zással mentem a moziba be. Sajnos, 
nem voltam teljesen elégedett a 
látottakkal, s el kellett ismernem: a 
film nem véletlenül indított Ameri-
kában kisebb bukással. A történet 
röviden annyi, hogy a legendás Wil-
helm és Jacob Grimm (Matt Damon 
és Heath Ledger) faluról falura jár-
nak, s a babonás nép hiszékenysé-
géből élnek. Szörnyeket és boszor-
kányokat gyártanak, majd azokat 
nagy leleményességgel legyőzik. 
Így aztán egy tényleg komoly fel-
adattal bízzák meg őket: eltűnt fia-
tal lányokat után kell kutatniuk egy 
rémséges erdőben. A drámát az 
adja, hogy a varázslatos lények és a 
sétáló fák ezúttal nem bábok és el-
més szerkezetek, hanem maga a va-
lóság. A szélhámos párosnak tehát 
tényleg meg kell küzdenie a deleje-
ző Tündérkirálynő (Monica Bellucci) 
démoni szépségével, hogy az elve-
szett lányok életét megmentse.

A film felnőtteknek való mese 
– ez kétségtelen. Terry Gilliamnek 
már szinte védjegye a szürreális, 
utópisztikus látványvilág, melyből 
most sincs hiány. Az elvarázsolt 
erdő, az alkimista eszközök, a színek 
és formák egyszerűen varázslato-
sak. Gilliam mintha összegyúrta vol-
na a Disney-filmeket az Idegleléssel 
és a Farkasok szövetségével. 

Ez a fajta posztmodern stílus 
még nem is lenne baj. A probléma 
inkább az, hogy a filmnek rossz a rit-
musa, s leszámítva a finálét, néhány 
részét kifejezetten untam. Színészi 
játék szempontjából Monica Belluc-
ci telitalálat a Tündérkirálynő sze-
repre, Heath Ledger egész jó – bár 
inkább csak jó, Matt Damon viszont 
szerintem abszolút felejthető. 

A szerelmi szál siralmasan gyen-
ge, inkább ne volna. A látvány szem-
pontjából valódi nagy mozit láthat, 
aki beül a Grimmre, de ez természe-
tes, hiszen egy zseniális rendező for-
gatta 75 millió dollárból, Prágában. 
Cselekményszövés szempontjából 
viszont csak közepes a film, a külön-
böző epizódok valahogy „csak szó-
dával” állnak össze kerek egésszé. 

Ha ezt a forgatókönyvet inkább 
Tim Burtonnek adta volna a Mi-
ramax, lehet, jobban jár; ő ugyanis 
már igencsak bizonyított „a felnőtt 
mese” műfajban (lásd: Big Fish). 
Gilliam pedig inkább forgathatott 
volna addig egy elgondolkodtató, 
szürreális, filozofikus utópiát.

Andriska János

Grimm
Izsó Miklós Csokonai-szobra a Kálvin téren



A céltudatos kosaras
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Medgyessy Dórával, a Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola első éves hallgatójával 
beszélgettem, aki a tanulás mel-
lett aktívan kosárlabdázik.

– Minek a hatására és mikor kezdtél 
el sportolni?

– A szüleim is sportolók voltak, 
anyukám és apukám is kézilabdá-
zott, ezért szinte természetes volt, 
hogy én is folytatom a hagyomá-
nyokat. Már az általános iskola első 
osztályától kezdve kosarazom.

– Miért pont erre a sportágra esett a 
választásod?

– Eredetileg kézilabdázni sze-
rettem volna, de az iskolában csak 
kosárlabdázásra volt lehetőség. Rö-
viden ezért.

– Milyen szinten tartasz most?
– Jelenleg az NB1/B-ben a Kecs-

keméti KC csapatában irányítóként 
játszom, ahova nem régen igazol-
tam át Debrecenből. Jövőre már az 
NB1/A-ba való feljutást tervezzük.

– Milyen eredményeid vannak?
– Három éven keresztül voltam 

korosztályos válogatott, de egy 
műtét miatt sajnos nem tudtam ki-
menni a válogatottal az Európa baj-

nokságra. De nagyon küzdök azért, 
hogy visszakerüljek. 

– Van olyan külföldi vagy hazai csa-
pat, ahol szívesen játszanál?

– Szívesen folytatnám külföldön 
pályafutásomat, de amíg a Kecske-
mét megfelelő körülményeket tud 
nyújtani, addig ilyesmin egyelőre 

nem is gondolkodok, hiszen nincs 
rá szükségem.

– Jut elég időd a tanulásra is?
– Kénytelen vagyok összeegyez-

tetni, mert életcélom a kosarazás 
mellett egy diploma megszerezé-
se. Tisztában vagyok azzal, hogy a 
pályafutásom nem tarthat örökké, 
és gondolnom kell az utána követ-
kező időszakra is. Az átigazolásom 
miatt nehéz helyzetben vagyok, 
mert állandóan ingáznom kell Deb-
recen és Kecskemét között. 

– Tudod már, hogy a jövőben mivel 
foglalkoznál szívesen?

– Érdekel az edzői munka is. A 
képesítés megszerzéséig már csak 
egy évem van hátra. Már az aktív 
kosárlabdázás mellett is szeretnék 
gyerekekkel foglalkozni, utána pe-
dig mindenféleképpen.

– Volt, vagy esetleg van olyan edződ, 
aki fontos számodra?

– Bajusz György, aki a nevelő-
edzőm, majd 10 éven keresztül az 
edzőm volt. Nagyon sokat köszön-
hetek neki, ő adta meg azokat a 
megfelelő alapokat, amik nélkül a 
válogatott közelébe sem kerülhet-
nék.

Kerekes Zsolt

Horváth Ferenc, a Kölcsey Főis-
kola másodéves kommunikáció 
szakos hallgatója már csaknem 
tizenkét éve versenyszerűen 
pingpongozik. Nem minden-
napi sportágról van szó. Még a 
sportrajongók sem tudnak szin-
te semmit az asztaliteniszről, 
holott a hazai sportélet egyik 
leggazdagabb hagyományokkal 
felvértezett ágáról van szó. Hor-
váth Ferencet a pingpongélet 
jelentőségéről és későbbi tervei-
ről kérdeztem. 

– A különböző sportok közül mindig 
is a pingpong vonzott igazán? 

– Szeretem a labdajátékokat. Ál-
talános iskolás koromban fociztam, 
ám ezt nem vettem elég komolyan. 
Öt évig versenysakkoztam is, de in-
kább olyan sportágat akartam űzni, 
amely főleg fizikailag mozgat meg. 
Keresztapám pingpongedző, így 
pingpongedzésekbe kezdtem. Úgy 
tűnt, van érzékem a sportághoz, 
ezért 1994 telén, tizenegy évesen 
belevágtam. Már akkor, gyerek-
fejjel úgy gondoltam: ez igazán 
nekem való. Az első két év után 
következő, heti kétszer-háromszor 
végzett tudatos edzésmunka, a 
megyei és városi versenyek meg-
hozták gyümölcsüket. Újoncként 
a legelső országos versenyemen 
2-1-re kikaptam ugyan a most ifjú-
sági válogatott Molnár Krisztiántól, 
az országos ranglistán azonban 
felküzdöttem magam a tizenne-
gyedik helyre. Serdülőként har-
madik lettem egy országosrang-
lista-versenyen, majd fél év múlva 
unokatestvéremmel párosban 
harmadik helyezést értünk el egy 
újabb országos megmérettetésen. 
Ifiként mindig is főtáblás voltam, 
de nyolc közé valahogy soha nem 
sikerült bejutnom. Tizennégy éves 
koromban a kecskeméti országos 

bajnokságon az edzők felfigyeltek 
a játékomra, s felajánlották, hogy 
leszerződtetnek, de ahhoz Kecske-
méten kellett volna középiskolába 
járnom. Nem akartam már ilyen 
fiatalon kollégista lenni, s a szülői 
féltés miatt családom sem igazán 
támogatta az ötletet. Játszottam 
több nemzetközi, csehországi és 
szlovákiai versenyen, idén szept-
emberben segédedzőként még az 
olaszországi paralimpiai Európa-
bajnokságon is részt vettem.

– Akár  országos,  akár  világviszony-
latban milyen nevesebb sportemberek-
kel játszottál már?

– Játszottam az osztrák váloga-
tott egyik tagjával, Chen Weixing-
gel, a magyar világbajnok Klampár 
Tiborral, a magyar válogatott szö-
vetségi kapitányával, Harci Zsolttal, 
a többszörös országos bajnok Éllő 
Viviennel, illetve Jakab János és 
Zwickl Dániel magyar válogatot-
takkal és persze a hazai élmezőny 
számos tagjával.

– Most melyik csapatban játszol? Itt 
milyen a színvonal?

– Mikor elkezdtem pingpongoz-
ni, már az első évben leigazoltak, 
így nyolc évig a Biogal SE csapatá-
ban játszottam. A Marso-Kemecse 
SE csapatához igazoltam, s immár 
harmadik évemet töltöm náluk. 
Játszottam NBII-ben, NBI/B-ben, 
idén pedig a második csapatban az 
NB III-as bajnoki cím megszerzése 
a cél. Kiváló a csapatszellem, jól ki-
jövök a többiekkel, de még mindig 
a volt nevelőegyesületem a szívem 
csücske. 

– Milyen gyakran vannak meccseid? 
– A mérkőzések gyakorisága a  

sorsolástól függ, ezt a Magyar Or-
szágos Asztalitenisz-szövetség 
készíti el. Egy szezonban összesen 
tizennyolc meccsünk van, hazai és 
idegenbeli meccsek egyaránt. Ezek 
általában szombati napra esnek, 

délelőtt tizenegy órakor kezdődnek 
és kora délután fejeződnek be. Ez 
általános, s az ünnepnapokat min-
den alkalommal figyelembe veszik. 
Ilyenkor nincsenek meccsek.

– Gondoltál már arra, hogy egyszer 
edzőként foglalkozz a sportággal?

– Őszintén szólva eddig még 
nem. Pesten jártam egyetemre, s 
ez idő alatt volt egy tanítványom, 
de mire igazán beindultak volna 
az edzések haza kellett költöznöm. 
Zsebpénz kiegészítőnek egészen 
jó lett volna. 

– Ért  már  akkora  kudarc  a  játékkal 
kapcsolatban,  hogy  azt  mondd,  „vég-
leg abbahagyom”? 

– Természetes ért már kisebb-
nagyobb kudarc, de mint sportem-
ber, megtanultam veszíteni is. Az 
a gondolat, hogy valaha is abba-
hagyjam a pingpongot, soha nem 
foglalkoztatott, ez már az életem 
részévé vált, játszom, amíg csak 
lehet. 

Merk Adrienn

„A pingpong az életem 
részévé vált”

Nemrég új szakosztály alakult, 
s a debreceni sportélet gyarapí-
tásával az úszósportot kívánja 
felfrissíteni. A MEDÚSZA (Mozgó 
Egyetemisták Debreceni Úszó 
Szakosztálya) célja, megszervez-
ni és szavatolni a hallgatói úszó-
életet, összefogni a Debreceni 
Egyetem valamennyi karának, 
és a Kölcsey-főiskola hallgatói-
nak versenyúszó és hobbiúszó 
tagjait. Ezen keresztül eredmé-
nyeikkel képviselhetik a várost 
és az iskolájukat.

Hogyan alakul egy ilyen egyesület? 
Tizenegy egyetemista, a víz szerel-
mesei, és a mozgás szenvedélyével 
felvértezett fiatal hetente három-
szor összejön, az edzések alkalmá-
val, összekovácsolódnak, és verse-
nyeken teszik próbára képességei-
ket. Persze ez így családiasan hang-
zik, de ez a pár hobbiúszó egyszer 
csak úgy döntött, regisztráltatja 
magát, így szeptember 15-én meg-
tartották alakulóülésüket, és az óta 
a taglétszám harmincegyre bővült. 
(Elnökük Benyó Mátyás, titkár Fábi-
án Ákos, tiszteletbeli elnökük pedig 
Nagy Ágoston.)

A MEDÚSZA első versenye, a Bu-
dapesten megrendezett Egyetemi 
bajnokságon volt. A tízfős vegyes 
váltóban (fiúk és lányok egy csapat-
ban) 7. helyezést értek el, az egyéni 
legjobb eredmény, pedig Orhman 
Mohamedet illeti, aki 100 méter 
mellúszásban a 8. helyen végzett, 
1 perc 17 másodperces idővel. Ezek 
nem a legfényesebb eredmények, 
de ne ítéljünk elhamarkodottan, 
ugyanis a versenyen olyan híres 
sportolók vettek részt, mint Cseh 
László (kétszeres Európa-bajnok), 
vagy Balogh Evelin (uszonyos úszó, 
junior országos csúcstartó). A tagok 
lelkesedéssel beszélnek a verseny-
ről, ahol új alapokra helyezték kap-
csolatukat, s jobban megismerték 
egymást. Ezen kívül örülnek, hogy 
eljuthattak ilyen neves eseményre. 
Sokakban itt fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy komolyabban kel-
lene venniük az úszást, mert a hob-
bisport jó ugyan, de valaha jobb 
fizikummal, nagyobb eredmények-
kel zárhattak egy-egy megméret-
tetést. Gyerekként és serdülőként 
más-más csapatban (és városban) 

edzettek. Elsősorban a tanulás 
miatt, de abbamaradt ez a sport-
tevékenység, és csak egy éve, egy 
hónapja, egy napja ugrottak ismét 
fejest a „mélyvízbe” a MEDÚSZA 
tagjaiként. Úgy tarják, ha az ember 
rendelkezik a sporttal kapcsolatos 
alapokkal, könnyen visszanyerhe-
ti azt az erőnlétet, amivel valaha 
rendelkezett. Persze vannak köztük 
bátrabb vállakózók, akik nem az 
uszodában nőttek fel, és nagy se-
gítséget kapnak a tapasztaltabbak-
tól. Ezek a „veteránok” szívesen lát-
ják el őket technikai tanácsokkal.

A MEDÚSZA elnöke elmondta: a 
csapatnak nagyon sok terve van a 
továbbiakban, s konkrét, úgyneve-
zett egyesületi programmal rendel-
keznek a jövőre nézve. December 
7-én megrendezik első házi verse-
nyüket, ami egy hat órás váltóúszás 
lesz, és a társrendező szenior úszó-
in kívül még négy váltó csapatot 
tudnak fogadni. Egy-egy versenyző 
Hajós Alfréd-mérföldet, azaz 1200 
métert úszik le. Egy héttel később, 
december 14-én a nyíradonyi uszo-
dát látogatják meg, és négy órás 
váltóversenyen szerepelnek. 

Ez már nem a hosszútavasoknak 
kedvez, mivel itt 100 méterenként 
kell váltaniuk egymást, bár ők in-
kább egyszerre teljesítenék a távot. 
Igyekeznek a csapatot folyamato-
san új tagokkal bővíteni, és abban 
bíznak, hogy egy év múlva akár 
kétszázan is lehetnek, és Guinness-
rekordot állítanak fel a leghosszabb 
váltó címében. Egy vitrinbe fogják 
gyűjteni a kupáikat, s azt az iskola 
folyosóján helyeznek majd el. A 
jövő szeptemberben megépülő új 
uszodában az edzéseiket maga-
sabb színvonalra emelhetik, és na-
gyobb versenyek rendezésében is 
bíznak, ám mindenek előtt a fejlő-
dés, a sportolás az elsődleges cél.

A MEDÚSZA elnöke, Betyó Má-
tyás elmondta: a szakosztály meg-
alakulásával kapcsolatban sokat 
köszönhetnek a Debreceni Szenior 
Klub elnökének, dr. Rentka Lász-
lónak, s a MEDÚSZA tagjainak fej-
lődéséhez hozzájárul az is, hogy 
általa a két egyesület tagjai együtt 
edzhetnek. 

Érdeklődni e-mail címen lehet: 
medusza2005@yahoo.com. 

Kovács Fruzsina

A MEDÚSZA élete
Benyó Mátyás felvétele

Fejes Márton felvétele

TPL felvétele


