
FŐNIX
DEBRECENI

A debreceni református ifjúság művelődési lapja

Megjelenik havonta ≠ VI. évfolyam 1. (48.) szám ≠ 2006. január

Hogyne volna még inkább dicsőséges 
a léleknek szolgálata? 

(2 Kor 3,8) 

Takács Péter Levente felvétele

Havi aforizmánk

„Ám komolyan hangozzék fel végre a teljes, erkölcsi és anyagi egyen-
lőségnek a riadója. Ez különben is a jövő zenéje. Azé a jövőé, mely 
szent és nagy emberi sikereivel keresztül fog diadalmasan gázolni 
mindezen ma súlyos és nagy problémákon.”

Ady Endre: Óvatosság

Csányi János tervekkel teli érkezett a Csokonai Színházba. Új 
igazgatóként sok feladat vár rá, de magabiztosan néz az új 
kihívások elé. Ars poeticája szerint „a színház feladata, hogy 
megszüntesse a távolságot a néző és a „színpad” között. A 
színház akkor élmény, ha ott azon az estén az adott közönség 
és előadás közös pillanatokat, ezáltal közösséget hoz létre.”

3. oldal

„Új” színház
születik? 

Figyelem: újdonság!
Képes-e az ember megújulni önmaga akaratából, vagy mind-
ez a puszta véletlen műve lehet csupán? Szilveszter éjsza-
káján ledobjuk magunkról azokat a láncokat, amelyeket az 
elmúlt esztendő ránk hagyományozott, s az új év első nap-
ján varázsütésre várjuk a változást. Ilyen egyszerű volna ez? 
Megújulni. Egyik pillanatról a másikra?

2006 a megújulás éve lehet. Noha minden esztendő első 
napjai ezzel a különös érzéssel száguldanak egyikből a má-
sikba, a remény első percei mégis adhatnak némi vigaszt, 
bátorító útravalót egy újabb, nehéz úthoz. Kitől vagy mitől 
várhatnánk a változást? Egyáltalán szüksége van-e az ember-
nek a változásra? Az újdonságok ereje nélkül az élet gépies, 
szürke, élvezhetetlen. A Biblia szerint, „ha foglalkozol az új 
világgal, több erőd is lesz, mert az új világ maga az isteni erő 
és élet, hordozza Isten gazdagságát”. Sokan azonban félnek 
az újtól, hiszen ha valamihez hozzászoktak, attól nagyon ne-
hezen válnak meg, s nem hisznek abban, hogy elérhetik még 
egyszer a megszokás teremtette harmóniát. Jóllehet a bekö-
szönő változás eredendően nem mindig vonja maga után a 
Jót, mégis esélyt ad. Mindenki kaphat egy lehetőséget arra, 
hogy megpróbáljon szeretni, jóvá tehesse a hibáit, és meg-
lássa azokat az apró jeleket a világban, amelyek teljesebb 
emberré tehetik. Az újdonság nem feltétlenül rossz vagy jó, 
s egyáltalán nem olyan, mint amilyennek az első pillanatban 
mutatja önmagát. Ezekkel a jelzőkkel csak mi magunk tár-
sítjuk az újdonság szinte definiálhatatlan fogalmát csupán 
azért, hogy beépítsük labilis értékítéletünkbe. A megújulás 
lehetősége minden emberben ott gyökerezik, kinek elérhető 
közelségben, másoknak viszont végeláthatatlan mélységek-
be kellene merülniük ahhoz, hogy elérjék annak határait… 

Az újdonság nem feltétlenül követel magának új alapokat, 
hiszen a már felépített mű is adhat nem várt élményeket. Mi-
ért kellene mindig a korábban nem tapasztaltban keresnünk a 
megújhodás lehetőségét? Csak nézzünk körül egy pillanatra, 
kalandozzunk el anyagi világunk és eszméletünk már bejárt 
tájain, s figyeljünk. Az ember sohasem lát igazán, mindig azt 
hiszi, ha már egyszer látott, tapasztalt valamit, már biztosan 
ismeri. Jóllehet mindenkiben ott gyökerezik a mérhetetlen 
kíváncsiság, a felfedezések utáni örökös vágyakozás, mégis, 

aki a materialista szemléletet követi, mindig csak az anyagi 
jelenségekhez vonzódik. Márpedig, a Biblia szerint az ember 
mindig abból veszi az erőt és a hitet, amire néz. Ha erre az 
anyagi világra néz, akkor sok ereje nem marad az újra.

Hosszú várakozás és törmelékkerülgetés után lassan 
megépül a Kölcsey Központ. Sokan kétségbe vonták a régi 
épületre kimondott ítéletet, s az újra, mintegy fölösleges, és 
rossz jelenségre figyeltek. Senki sem tudta mi fog történni: 
senki sem látta előre, milyen lesz a debreceni kultúra meg-
újuló „bölcsője”, ám sokan – ok nélkül – siratták a megszokot-
tat. Lassan megnyílnak a kapuk, lehull a lepel, s az újdonság 
menthetetlenül szétárad majd azokban, akik hagyják, hogy 
mindez megtörténjen. Egy kicsit felszabadítják magukat a 
megszokás biztonságos, megnyugtató érzése alól, s belépve 
az üvegajtón mindenki érzi majd: ez most más. Ez új. Minden 
esetben az első benyomás a mérvadó. Nem a dekorációk, a 
berendezés jelképes szépségei, anyagi korlátai adják az em-
ber számára a befogadás érzését, hanem az a néhány másod-
perc, századmásodperc, vagy időtlen, valódi eszmélet, amely 
az új őszinte befogadására sarkall.

 Az ötletek, a gondolatok mind-mind egy olyan valóság 
részei, amelyek bizalmasak, ugyanakkor őszintén újak is. Egy 
nem várt fordulat valamelyik penészes általánosságban, egy 
fellobbanó szikra a kiszáradt rőzsék között, egy megfáradt 
emlék újraértelmezése. Hol van itt az anyag, a szánalmas em-
beri anyagiasság? A megújulásnak is van egy fajta kultúrája, 
amelyet meg kell ismerni, s bebarangolhatunk sötét rengete-
geket, valahol mindig ott, a távolban vár bennünket az Új. 

A Kölcsey-főiskolán eddig nem gyakran tapasztalt ös-
szefogás került felszínre, mely sokakban valahol, valamikor 
egy magányos szikra formájában már megfogalmazódott. 
Néhány hallgató és oktató irodalmi toplistát készített. Sza-
vazással. Az ötletek gazdag tárháza épült fel hirtelen, s az, 
aki belecsöppent ebbe a különleges kezdeményezésbe, egy 
pillanatra érezte a változást. Oktató és hallgató egy utat jár, s 
közösen ápolja a megújulás kultúráját. 

 Megújulni? Egyik pillanatról a másikra? Lehetséges, csak 
figyeljük önmagunkat. 

 Bögre Zoltán

A várakozásoknak megfelelően óriási sikere volt a Déri Mú-
zeumban „Munkácsy a nagyvilágban” címmel megrendezett 
kiállításnak. A megtekintés utolsó napján 75 ezernél is több 
vendéget számláltak a rendezők. Ez rekord. A művésznek 
olyan alkotásaival találkozhattunk, amelyek különösen nagy 
érdeklődésre tarthatnak számot: a szalonképektől kezdve 
tájképeken át sokféle témát képviselnek ezek az alkotások. 

3. oldal

Az Ásító inas 
és a szalonképsor 
a legnépszerűbb. 

„Így volt ezzel Pesti József költő, akinek szintén távoznia kel-
lett, mivel a szabadságharc cselekvő résztvevője volt. Ok-
tóber 23-án a műegyetemistákkal tüntet, és velük vonul a 
Bem-szoborhoz. Beszédet mond, s szaval az Országház előtt, 
a Parlament című verséből.” 

6. oldal

Tíz éve együtt 
ünnepelnek
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RÖVIDEN

Ökumenikus imahetet tartottak 
január 15–22-én országszerte, 
így a kálvinista Rómában, Deb-
recenben is. 1908-tól számítva 
hagyomány – Paul Wattson kato-
likus lelkész kezdeményezésére 
–, hogy az év első hónapjában 
összegyűlnek a keresztények 
és együtt, mint „Krisztus teste”, 
imádkoznak a Krisztushívők 
egységéért. 

Az idei imahét mottója Máté 
evangéliumából származott: „Mert 
ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben: ott va-
gyok közöttük” Ez a mondat kife-
jezi az ökumené lényegét, vagyis 
azt, hogy Jézus Krisztus a kapocs, 
aki összeköti a hívőket. Felekezet-
től függetlenül, hiszen Ő az, aki-
ben egyek lehetünk. Az Egyetemes 
Imahét minden este 5 órakor kez-
dődött különböző helyszíneken. 
Tizenötödikén, vasárnap a görög 
katolikus templomban rendezték. 
Ott Vad Zsigmond református lelkész 
szolgált. Tizenhatodikán, hétfőn 
este az evangélikus templomban 
tartották az Istentiszteletet Berecz-
ki Lajos baptista lelkész vezetésével. 
Tizenhetedikén, kedden pedig az 
Árpád téri református templomban 
volt az alkalom, ahol Fekete András 
görög katolikus parochus prédikált. 

Tizennyolcadikán, szerdán a Szent 
Anna-székesegyház adott otthont a 
rendezvénynek, melyen aznap este 
Dr. Bölcskei Gusztáv református püs-
pök szolgált igehirdetéssel. Tizenki-
lencedikén, csütörtökön a baptista 
imaházban gyűltek össze a hívők, 
Felföldi László római katolikus püs-
pöki helynök vezetésével. Huszadi-
kán, pénteken az újonnan átadott 
Füredi utcai református templom-
ban Sági Endre református lelkész 
buzdított imára. Huszonegyedikén, 
szombat este a Megtestesülés ró-
mai katolikus Templomban Réz-
Nagy Zoltán evangélikus lelkész 
hirdette Isten Igéjét. 

Az imahét lezárásának helyszíne 
a hagyomány szerint a református 
Nagytemplom volt, ahol huszon-
kettedikén, vasárnap dr. Erdő Péter 
bíboros prímás szolgált. Valószí-
nűleg először fordult elő, hogy a 
magyar katolikus egyház vezetője 
prédikált itt. Az alkalom ünnepé-
lyességét a debreceni keresztyén 
gyülekezetek több száz tagú kóru-
sának szolgálata emelte. A nagyfo-
kú érdeklődés is azt mutatja, hogy 
bár évszázadok teltek el, az össze-
tartozás és összetartás érzése mind 
a mai napig rendkívül fontos a hívő 
keresztény közösségek életében, 
felekezettől függetlenül.

Hodossi Sándor

Együtt a hitben

A harmadéves tanító-kommuni-
káció szakos hallgatók egy cso-
portja (Dobos Zita, Horváth And-
rea, Gilicze Réka, Bökő Anna, Bá-
nyai Edina) az oktatókat kérdez-
te arról, hogy ki a kedvenc XX. 
századi magyar írójuk, költőjük. 
Mindenki öt írásművészre vok-
solhatott. Az első helyre jelölt 
alkotó 5 pontot kapott, a máso-
dik 4-et, és így tovább, csökkenő 
sorrendben. Élő személyre nem 
lehetett szavazni.

A végeredmény a pontszámok 
alapján:

  1. József Attila 42 pont
  2. Ady Endre 31 pont
  3. Pilinszky János 26 pont
  4. Kosztolányi Dezső 25 pont
  5. Móricz Zsigmond 24 pont
  6. Márai Sándor 23 pont
  7. Krúdy Gyula 15 pont
  8. Babits Mihály 14 pont

  9. Karinthy Frigyes 13 pont
10. Radnóti Miklós 11 pont
 Németh László 11 pont
12. Weöres Sándor 10 pont
13. Ottlik Géza 8 pont
14. Szentkuthy Miklós 7 pont
15. Örkény István 6 pont
16. Molnár Ferenc 5 pont
 Sarkadi Imre 5 pont
18. Csáth Géza 4 pont
 Wass Albert 4 pont
 Tamási Áron 4 pont
21. Bálint Tibor 3 pont
22. Sütő András 2 pont
 Rejtő Jenő 2 pont
       Kodolányi János 2 pont
 Mészöly Miklós 2 pont
 Lénárt Sándor 2 pont
27. Hajnóczy Péter 1 pont
 Dzsida Jenő 1 pont
 Nagy Lajos 1 pont
  Szilágyi Domokos 1 pont
  Illyés Gyula 1 pont
  Déry Tibor 1 pont
 Tar Sándor 1 pont

Irodalmi toplista
József Attila, Ady és Pilinszky 

a legkedvesebbek

Megnyitották a Neptunt. Ezzel január 25-én megkezdődött a tan-
tárgyfelvétel a 2005/2006-os tanév második félévére. 

(TPL felvétele)

A KFRTKF hitoktató szakcsoportja esszéíró pályázatot hirdet a főis-
kola nappali, esti és levelező tagozatos hallgatói számára az alábbi 
témákban: 

1. Helyem az egyházban; 
2. Hétköznapi csodák 
3. „Hiszek hitetlenül Istenben”.

A pályaműveket március 17-ig legfeljebb 6-7000 karakter terjede-
lemben (másfél-két A/4-es oldal) lehet leadni a 220-as szobában, 
vagy Farkas Józsefné tanszéki ügyintézőnek (225-ös szoba). A leg-
jobb pályaművek szerzői pénzjutalomban részesülnek, és írásaikat 
megjelenteti a Debreceni Főnix is.

Esszéíró pályázat

A HIMNUSZ SZÜLETÉSE 183. év-
fordulójának tiszteletére ökumeni-
kus istentiszteletet tartottak Szat-
márcsekén, ahol Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én befejezte a köl-
teményt. A magyar kultúra napján, 
a szatmárcsekei református temp-
lomban Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek, vala-
mint Bölcskei Gusztáv püspök, a 
Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett 
igét. 

ÖKUMENIKUS IMAHETET tartot-
tak januárban. A záróalkalmat ja-
nuár 22-én vasárnap, a Református 
Nagytemplomban rendezték. Az 
előfohászt és a köszöntést Bölcskei 
Gusztáv református püspök mond-
ta, az ige olvasását Bereczki Lajos 
baptista lelkipásztor végezte, az elő-
imát Réz-Nagy Zoltán evangélikus 
lelkipásztor mondta el. Igét hirde-
tett Erdő Péter bíboros, prímás. Az 
istentiszteleten közreműködött az 
Ökumenikus Kórus, a nagytemplo-
mi református gyülekezet és a bap-
tista gyülekezet összevont zeneka-
ra, valamint a debreceni ifjúsági fú-
vózenekar. Az ökumenikus imahét 
perselyadományát Debrecenben a 
helyi egyház szociális intézményei-
nek megsegítésére fordítják.

CHAGALL DEBRECENBEN. Az 
orosz származású francia művész, 
Marc Chagall Odüsszeia című kiál-
lítása január közepén nyílt meg a 
Déri Múzeum Zoltai Lajos termé-
ben. A több mint negyven, 1974–75 
közötti kőnyomat és három kü-
lönleges olajképet bemutató ván-
dorkiállítás négy vidéki helyszíne, 
így Debrecen is, a közép-európai 
debütálás monopóliumát élvezi. A 
február 10-ig látható művek eddig 
csak Nizzában a Chagall Múzeum-
ban és 2004-ben Dél-Koreában vol-
tak láthatók.

A GYÓGYÍTÓ ESTÉK sorozat ke-
retében Gyökereink gyógyereje 
címmel előadásokat tartanak a 
Kölcsey Ferenc Református Tanító-
képző Főiskola színháztermében. A 
február 9. és május 18. között zajló 
rendezvénysorozat előadói közt 
helyt kaptak a Kölcsey-főiskola ok-
tatói, így Makoldi Sándor és Ozsvá-
th Sándor, valamint külső szakér-
tők, mint Joób Árpád népzeneku-
tató, Pap Gábor művészettörténész 
és Kardos László néptánckutató is. 

A MÁSODIK FÉLÉVI JEGYZETTÁ-
MOGATÁST várhatóan márciustól 
lehet majd levásárolni – tájékoz-
tatta lapunkat Rozsnyai Károlyné 
boltvezető. A hallgatók gyorsabb 
informálása érdekében a NEPTUN 
is jelzi majd a pontos időpontot.

TEREMLABDARÚGÓ KUPÁT ren-
deznek öt élvonalbeli együttes 
(Debrecen, Újpest, DVTK, Pápa és 
REAC) résztvételével a Főnix Csar-
nokban február 5-én.

Beázott a második emeleten a 
mennyezet január 25-én. A Kölcsey 
Főiskola második szintjén délután 
négy óra körül több helyen is öm-
lött a víz a plafonból. A nagy hideg 
tehát az intézmény belső veze-
tékhálózatát sem kímélte, mivel a 
szakemberek a károk felmérését 
követően megállapították: a tűz-
oltórendszer kétcolos vezetéke a 
kíméletlen fagy hatására elfagyott, 
s két nappal később kiolvadt. A mű-
szaki hiba következtében a megsé-
rült vezetékből körülbelül két órán 

keresztül ömlött a víz, s ennek 
következtében a második emeleti 
folyosó jelentős része elázott. Több 
tanterem és a Társadalomtudomá-
nyi Tanszék épsége is veszélybe ke-
rült. A hiba forrásának megállapítá-
sáig a folyosót egészében lezárták, 
s a tantermeket sem lehetett meg-
közelíteni. 

A szakemberek szerint a hely-
reállítás módja egyelőre még nem 
tisztázott, a rekonstrukciós munká-
latok pedig egy-másfél hetet vesz-
nek majd igénybe. 

Vizet fakasztott a fagy

Birki Bernadett felvétele



A várakozásoknak megfelelően 
óriási sikere volt a Déri Múzeum-
ban „Munkácsy a nagyvilágban” 
címmel megrendezett, szeptem-
ber elejétől december végéig 
tartó kiállításnak. A rendezvény 
utolsó napján már 75 ezernél is 
több vendéget számláltak a ren-
dezők, amely rekordnak számít, 
hiszen eddig egyetlen kiállítás 
sem örvendett ekkora látoga-
tottságnak.

A hatalmas eredmény elsősor-
ban Munkácsy Mihálynak köszön-
hető, mert a neve és ismertsége 
napjainkban igen nagy, mondhatni 
Magyarországon ő a festészet leg-
ismertebb alkotója, de Európában 
és az egész világon ismerik, s na-
gyon szeretik műveit. A művésznek 
itt olyan alkotásaival találkozhatott 
a látogató, amelyek különösen 
nagy érdeklődésre tarthatnak szá-
mot: a bemutatott szalonképektől 
kezdve tájképeken át sokféle té-
mát képviselnek ezek az alkotások. 
Mindenképpen különlegességnek 
számítanak e művek, mivel nagyon 
sokáig csak repróról ismertük őket. 
Ez főleg a szalonképek esetében 
volt jellemző, mert a festőállvány-
ról már egyenesen az új tulajdonos 
birtokába került, s így nem láthatta 
a magyar közönség: Párizsban ké-
szültek, és onnan egyenesen Ame-
rikába vándoroltak, de ez alkalom-
mal szerencsére lehetősége nyílt a 
közönségnek megtekinteni a nagy 
értékű műveket – számolt be Fodor 
Éva művészettörténész, a tárlat fő-
rendezője.

Az anyag válogatása a Buda-
pesti Nemzeti Galéria munkatársai 

által történt: huszonhat Munkácsy-, 
és két, Munkácsyról készült alkotás 
került a falakra – utóbbiak egyi-
két Rippl-Rónai József készítette 
a mesterről élete utolsó évében, 
1900-ban, a másik arcképet pedig 
Hans Temple komponálta róla. A 
debreceni kiállításon többletet je-
lentett a budapestihez viszonyítva, 
hogy itt láthatták az érdeklődők a 
Krisztus-trilógia darabjait is.

A képek eredetiségét illetően 
sajnos többféle híresztelés is fel-
vetődött – mondta a kiállítás-ren-
dező. A kérdés azonban egyedül 
az lehet, hogy milyen mértékben 
segédkeztek a művész tanítványai 
egy-egy alkotás kidolgozása során. 
De ha ebből az irányból közelítjük 
meg a kérdést, akkor már az Ecce 
homo lenne az első, amit alaposan 
meg kellene vizsgálni, mert mint 
tudjuk, számos tanítvány segéd-
kezett a mű elkészítésében, ennél-
fogva érthetetlen a támadás. 

 A tárlat megtekintése során 
nem történt rendzavarás, de nem 
is lehetett rá ok, hiszen a rende-
zők mindent megtettek annak el-
kerülése érdekében: kordonokat 
állítottak fel és nagy teljesítményű 
riasztórendszerrel védték az alko-
tásokat. 

A rendezvény megszervezé-
se, lebonyolítása gondos munkát 
igényelt, s ennek érdekében a bu-
dapesti és debreceni kiállításon 
egyaránt sokat tett Bakó Zsuzsanna 
művészettörténész, valamint Boros 
Judit és persze Pákh Imre, a képek 
tulajdonosa, aki a belépőjegyekből 
származó bevételt nagyvonalúan a 
Déri Múzeumnak ajánlotta. 

Több látogató kapott ajándékot 

a megyei önkormányzat, illetve 
Kósa Lajos polgármester és magán-
cégek jóvoltából. Tárlatvezetéssel, 
múzeumi muzsikákkal, gyermek-
foglalkozásokkal színesítették a ki-
állítást, amely segítségével sikerült 
felpezsdíteni a debreceni kulturális 
életet.

A „Munkácsy a nagyvilágban” 
című kiállítás festményei Debrecen 
után Pécsre költöztek, így januártól 
ott láthatók, de a Déri Múzeum le-
tétébe helyezett trilógia darabjai 
természetesen továbbra is a cívis-
városban maradnak. A Zoltai Lajos 
terem azonban nem maradt sokáig 

üresen, mert újabb tárlat nyílt Marc 
Chagall képeiből. A rendezőnő ar-
ról tájékoztatott, hogy körvonala-
zódik a jövőben egy újabb, szintén 
jelentős bemutató Munkácsy ké-
peiből, de korántsem biztos, hogy 

azok Debrecenben kapnak nyilvá-
nosságot. Amennyiben Pákh Imré-
vel a tárgyalások sikerrel járnak, ak-
kor elhozza a kiállításból kimaradt 
Milton, Mozart halála és a Zálogház 
című monumentális méretű alkotá-
sokat is, melyek jelenleg Ameriká-
ban vannak.

A közönség szenvedéllyel és 
áhítattal csodálta a meleg színeket 
árasztó terem falain a festménye-
ket. Mindenki alaposan szemügyre 
vette az apró részleteket, a monu-
mentális és kisebb méretű darabok 
finom ecsetvonásait. A legtöbben 
beleélték magukat az ábrázolt kép 

világába. Hogy melyik alkotás volt 
a közönség számára a legkedve-
sebb: az egyéni impressziókon 
alapszik. A legnagyobb népsze-
rűsége a szalonképek sorának és 
az Ásító inasnak volt, de az alkotói 

vázlatnak is beillő, jelentős művészi 
értékű apró méretű tájkép is nagy 
sikert aratott. 

Kőszeginé Pótor Erika már má-
sodjára nézte meg családjával ezt 
a csodálatos kiállítást: – Amikor 
a trilógiát először láttam, rögtön 
megszerettem Munkácsy festésze-
tét, és azóta is nagyhatású kedven-
cemnek tartom. Debrecen kulturá-
lis életében mindenképpen nagy 
presztízst jelent a gyűjtemény, de 
a világ képzőművészetében is ran-
gos helyen állnak a munkái. Egy 
időutazással ér fel, ahogy a XIX. 
század festészetében megjelenik 
a polgári élet, megelevenedik a 
szegényvilág, s azon túl, hogy az 
alkotónak szemléletét, lelkivilágát 
is visszatükrözi, nem megy el érzé-
ketlenül a szegények mellett. Ked-
venc képem az Apa születésnapja. A 
szomorú hangulatú képek után itt 
egy szép, derűs polgári élet látha-
tó, melyben az apa születésnapjára 
felesége gyönyörködtető virágcso-
korral készül. Gyermekei ámulattal 
figyelik ezt a szeretetteljes szertar-
tást – foglalta össze véleményét a 
lelkes látogató.

Az Angliában élő Alexandra 
Hadházi Judit azért jött vissza Ma-
gyarországra, hogy megcsodálhas-
sa egyik kedvenc festőművészének 
kiállítását: – Ezeken a képeken ked-
vesnek és gyönyörűnek tetszik egy 
szegény koldus ember, aki családját 
neveli – mondja. – A kép hatása a 
megrázó ábrázoláson alapul, s ami-
kor egy szomorú hangulatú képet 
néz az ember, együtt érez azokkal 
a szegényekkel, akik nyomorúság-
ban, cigánysoron élték napjaikat.

Kovács Barnabás

Csányi János tervekkel teli ér-
kezett a Csokonai Színházba. Új 
igazgatóként sok feladat vár rá, 
de magabiztosan néz az új kihí-
vások elé.

– Gyermekként mindannyian elter-
vezzük, hogy felnőttként mi lesz a fog-
lalkozásunk. Ön milyen pályára készült 
eredetileg?

– Tizenhárom éves koromban 
elsősorban az irodalom, azon belül 
a költészet vonzott. Írással, versek 
írásával akartam foglalkozni, na-
gyon sokat írtam is. Tizenhat éves 
koromtól kezdve azonban egyre 
inkább a színház kezdett érdekel-
ni. Amatőr színházi műhelyekbe 
jártam Budapesten, illetve Buda-
pest környékén, és amatőr színházi 
képzésben, illetve szavalóverse-
nyeken vettem részt. Ily módon az 
irodalom helyét átvette a színház, 
és megkezdődött színházi pályafu-
tásom. 

Tizennyolc éves koromtól kez-
dődően két évig voltam a nyíregy-
házi színháznak tagja kezdő gya-
korlatos színészként, majd négy 
évet töltöttem a Színház- és Film-
művészeti Egyetem színész szakán, 
ebből két évig a budapesti Katona 
József Színházban voltam színész 
gyakornok, majd ide egy évre szer-
ződtettek. Ezt követően egy ideig 
független produkciókat hoztam 
létre. Majd a soproni színház, a Bár-

ka Színház alapítása óta dolgozom 
igazgatóként.

– Nem bánja, hogy az irodalom el-
tűnt az életéből?

– Az irodalom egy szemlélő-
dő típusú létezés, ahol az ember 
egyedül van és reagál bizonyos 
folyamatokra. Míg a színház egy 
kifejezetten gyakorlati és közösségi 
útja az alkotásnak, főleg ahogy én 
csinálom, igazgatóként, időnként 
rendezőként. Az irodalom tovább-
ra is jelen van az életemben, hiszen 
az elmúlt években többször vagy 
saját darabokat, vagy műfordítá-
sokat mutattam be. A Rómeó és 
Júliát például másfél éve saját mű-
fordításban rendeztem meg, tehát 
készítettem egy vadonatúj műfor-
dítást a darabhoz.

– Milyen terveket, célokat tűzött ki a 
„színház elé”?

– Két nagy terv van: az első 
a Csokonai Színház fejlesztése, 
vagyis a színház teljes szervezeti 
újragondolása. Ez azt jelenti, hogy 
az intézmény jogi rendszere, társa-
sággá átalakítása, szervezeti struk-
túrája, amelyben most nincs mar-
keting terület, vagy a létszámmal 
kapcsolatos gazdálkodása, ezáltal 
a munkakörök kiosztása a feladat. 
Továbbá a művészeti program 
megújítása, részben a társművé-
szetek erősebb jelenléte, másrészt 
az opera és prózatagozat fejlesz-
tése. Ezen túl pedig az intézmény 

infrastruktúrájának újjászervezé-
se: a hiányzó raktár és műhelyház 
megépítése. 

Az átalakítás célja, lényege a 
színház művészeti erejének, ha-
tékonyságának és a közönség lét-
számának növelése. Legyen jobb, 
eredményesebb a Csokonai Szín-
ház. Legyen közismert színészeket 
is felléptető, jelentős rendezőkkel 
dolgozó, nagyobb művészi erőt 
képviselő intézmény. És emellett 
hatékonyabban érje el mindezt 

szakmai, gazdasági, szervezési 
szempontból. A másik nagy terv: 
a debreceni színházi régió létre-
hozása. Ennek a lényege szakmai 

szövetség létrehozása, melynek 
tagjai: a Csokonai Színház, a leen-
dő új Latinovits Színház és a Vojti-
na Bábszínház. A három tag közös 
felügyeletével működhetnek az 
egyébként önálló egységek, mint a 
kommunikáció, vendéglátás, mar-
keting és szervezés. 

A szövetség további feladata a 
Debreceni Egyetemmel közösen a 
Debreceni Színházi Akadémia lét-
rehozása, amely belső utánpótlást, 
és országos szinten a decentralizált 

szakmai felsőfokú képzés kialakítá-
sát jelentené. Ugyanakkor három 
nagy fesztivált is kívánunk rendezni 
évente Debrecenben. A kortárs drá-

mák országos fesztiválját, egy nagy 
nemzetközit, amely még nincs a 
magyar színházi szakmában, végül 
egy változó fesztivált, amely idén 
Nagy József világhírű koreográfus 
műveiből, három-négy előadásá-
ból álló minifesztiválként jönne 
létre. A debreceni régióhoz tartozik 
még a Thalia Társaság kialakításá-
nak terve. Ez a fórum a közönséggel 
való kapcsolattartás egy közvetle-
nebb formája, amely a közönség és 
a színház közötti közvetítő elem le-
hetne. Elsősorban városi, közösségi 
eseményeket rendezne ez az önálló 
egyesület. Egyben olyan polgári fó-
rum, ahol a színházkedvelők meg-
vitathatnak egy-egy színdarabot, 
és találkozhatnak a színészekkel. 

– Ön szerint akkor megszűnhet az a 
bizonyos „fal”?

– A színház feladata, hogy meg-
szüntesse a távolságot a néző és a 
„színpad” között. A színház akkor él-
mény, ha ott azon az estén az adott 
közönség és előadás közös pillana-
tokat, ezáltal közösséget hoz létre. 
Mindenképpen egy sokoldalúbb, 
magasabb színházi minőséget kell 
teremtenünk. Hiszen Debrecen az 
ország második legnagyobb váro-
sa, és rangjához méltó színházzá 
kívánjuk fejleszteni a debreceni 
színjátszást. Ezért dolgozunk folya-
matosan és hiszem, hogy sikerülni 
fog.

Gelányi Enikő
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Fejes Márton felvétele

Birki Bernadett felvétele

Az Ásító inas és a szalonképsor a legnépszerűbb
Újabb gyönyörű Munkácsy-képeket is láthatunk majd itthon?

„Új” színház születik?
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KOMMENTÁR

Mint lapunk Tény oldalán is be-
számoltunk róla, főiskolánkon 
irodalmi szavazás zajlott. (A 
„népszerűségi lista” élére József 
Attila került, Ady lett a második, 
Pilinszky pedig a dobogó har-
madik fokát foglalja el.) Az ötle-
tet dr. Völgyesi Zoltán főiskolai 
tanárnak, a kommunikáció szak 
felelősének Moodle-kurzusá-
ban, a hallgatók körében tartott 
hasonló szavazása adta.

A voksolás kapcsán sokféle 
véleményt hallottam – ezek egy 
része a http://moodle.kfrtkf.hu/
moodle internetes oldalon is ol-
vasható. Számomra, a főiskolánk 
Virtuális Oktatási Környezeté-
ben folyó vita legalább annyira 
érdekes, mint maga a szavazás, 
s annak eredménye.

 A honlapon az első hozzászó-
lást Magyarosi Árpád, a HÖK-VT 
sport- és kulturális ügyvivője „kö-
vette el”, aki örömmel tapasztal-
ta: Dsida, Tamási és Wass Albert 
is szerepel a listán. Mint írja: „az 
eredmény […] megnyugtató, hi-
szen bár eddig is gondoltam, de 
most már tudom: oktatóink jó 
ízléssel rendelkeznek (az iroda-
lomban is)”. Ehhez – már csak a 
szavazás végeredményét tekint-
ve is – kétség nem fér; viszont ha 
már a hallgatók ilyen kreatívak, 
akkor érdemes néhány dolgot 
jobban átgondolni, egy ilyen 
vállalkozás előtt…

Ha létezik egy virtuális kör-
nyezet, felesleges bajlódni sza-

vazólapokkal és borítékokkal. A 
jövőben az „off-line módszer” 
helyett jobban ki lehetne hasz-
nálni az on-line előnyeit. Persze 
azt Völgyesi Zoltán is megjegyzi: 
a jövőben az informatikus okta-
tók segítségével lenne célszerű 
folytatni az ilyen kezdeménye-
zéseket, kiterjesztve a kört az 
egész előadói gárdára vagy az 
egész hallgatóságra – ennek 
számos egyéb területen volna 
értelme. Ennek ellenére ért-
hetetlen – és ez nem technikai 
kérdés –, mit keresnek a poé-
ták egy listán az írókkal. József 
Attila, Ady Endre vagy Radnóti 
költőgéniuszok szerintem a vicc 
kedvéért sem említhetők egy 
kategóriában Márai Sándorral. 
Igaz, Márainak is jelentek meg 
versei – például tizenkilenc éves 
korában, a kassai lapokban –, de 
őt inkább íróként, s nem költő-
ként szeretjük. Majdnem olyan 
ez, mintha a zongoristákat meg 
az orgonistákat vennénk egy ka-
lap alá, mondván: ezek a zené-
szek mindannyian fekete-fehér 
billentyűn játszanak…

Persze tudjuk, hogy a szava-
zást „önerőből, minden infrast-
ruktúra nélkül, pusztán érdek-
lődésből csinálta egy maroknyi 
csoport”. Így aztán csak örülni 
lehet annak, hogy ha oly gyak-
ran még nem is, de legalább 
néha megtörik főiskolánk hall-
gatóinak sajátos passzivitása. 

Andriska János

Irodalmi voksok – 
első körben

Mondhatnám azt, hogy Matt-
häus jött, látott és győzött. Ez 
azonban nem lenne igaz, hiszen 
utóbbi sajnos nem túl sokszor 
volt jellemzője az általa irányí-
tott magyar labdarúgó-váloga-
tottnak. Ehelyett azt mondom, 
hogy jött, látott, jól érezte ma-
gát, egy ideig úgy látszott, hogy 
marad, végül mégis elment. Az 
már más kérdés, hogy miért!

Nagy reményekkel vártam, vár-
tuk, hogy egy nemzetközileg is 
ismert és elismert szakember va-
jon mit tud kezdeni a mi nemzeti 
tizenegyünkkel. A megérkezése 
után meglepően könnyedén be-
illeszkedett, mindvégig azt han-
goztatva, hogy nagyon jól érzi itt 
magát. Viszont ami a legfontosabb, 
azt ígérte, hogy kijuttatja a magya-
rokat a világbajnokságra. Ez volt az 
a mondat, amelyre akkor mindenki 
„ráharapott”. Az MLSZ azért, hogy 
bebizonyítsák, több van a váloga-
tottban, mint amit eddig láttunk. 
Mint később kiderült, anyagilag 
több is volt, de valamilyen számí-
tási hiba folytán már kevesebb van. 
A szurkolók pedig azért, hogy az 
elmúlt évek, évtizedek kudarcsoro-
zatát megtörve végre igazi, élveze-
tes mérkőzéseken szoríthassanak 
kedvenceiknek.

A válogatott mérkőzései kö-
zött szinte nem volt egymás után 
kettő olyan, amelyen ugyanazt a 
kezdő tizenegyet láthattuk volna. 
Így történhetett meg az, hogy az 
itt-tartózkodása alatt Matthäus 81 
labdarúgót hívott be a válogatott-
ba, amiért bírálták is eleget. Ezt 
ellensúlyozták azok a győzelmek, 
amelyeket a sűrűn cserélgetett já-
tékosok néha mégis elértek. Sze-

rintem mindenkiben örök élmény 
marad például a németek felett 
aratott idegenbeli győzelem! Még 
ha csak egy barátságos mérkőzés 
volt is. Nem felejthetjük el, hogy 
játszhattunk az egykoron világbaj-
nok francia válogatottal, és láthat-
tuk a jelenlegi világbajnok brazi-
lok, az argentinok és a Real Madrid 
vendégszereplését a Puskás Ferenc 
Stadionban! Azt hittük, hogy végre 
megtaláltuk azt az embert, aki nem 
csak „dumál”, de meg is teszi azt, 
amit ígért. A közönség a csapat és 
a szövetségi kapitány mellé állt, és 
minden egyes mérkőzésen fantasz-
tikus hangulatot varázsolt. Azokra 
az estékre eltűntek a különböző 
klubcsapatok, nem voltak újpes-
tiek, fradisták vagy lokisták, min-
denki „csak” magyar volt. Sajnos, 
a tétmérkőzéseken viszont sorra 
kaptuk pofonokat, a végén pedig 
eljutottunk oda, ahova minden 
ilyen sorozat végén meg szoktunk 
érkezni. Nem sikerült! Ismerjük jól 
ezt az érzést. Sőt! Már nagyon is 

hozzá vagyunk szokva. Most még-
is rosszabbul esett mindenkinek, 
mint eddig. Megígérték, mégsem 
jött össze. De maradt az ismerős 
dallam: „kicsit úgy érzem magam, 
mint egy durcás kisgyerek, kinek 
elvették a játékát!” Ezt a játékot 
már évek óta elveszik tőlünk. Arra 
viszont nem gondolunk, hogy nem 
Matthäus volt az, aki elvette! A ka-
pitány nagyon sokat tett a magyar 
labdarúgásért. Elérte azt, ha csak 
rövid időre is, hogy a világ elitje egy 
kicsit ránk is figyelt. Megpróbált 
önbecsülést, hitet adni a játékosok-
nak. Bebizonyítani nekik azt, hogy 
képesek lehetnek a győzelemre! 

Nem elégedett meg a középsze-
rű teljesítményekkel, mindig a leg-
jobbat szerette volna kihozni belő-
lük. Ehhez viszont nem kapta meg 
a kellő támogatást, sem a magyar 
klubvezetőktől, sem a labdarúgó-
szövetség vezetőitől, de még a 
magyar sajtótól sem. Hónapok óta 
Matthäus-válogatottnak titulálták 
a magyar válogatottat. Miközben 
ő büszkén állt a mi válogatottunk 
élén! Ezek ellenére is állandóan 
rossz kritikát kapott, pedig nem 
érdemelte meg. Most csodálkoz-
nak, hogy egyik napról a másikra 
elszerződött Brazíliába. Ilyen kö-
rülmények között lehet, hogy én 
is ezt tettem volna. Itt az ideje el-
gondolkodni: ki, illetve kik is azok, 
akik elveszik a szurkolók kedvenc 
játékát?! Én azt mondom, mindig a 
fejétől bűzlik… a láb… na jó, a hal!

Búcsúzóul csak annyit szeretnék 
mondani, hogy: Danke schön, Lot-
har! Viel Glück! Auf Wiederseh’n! 
Reménykedve abban, hogy egy-
szer talán majd visszatér, és sikerre 
viszi a válogatottat!

Kerekes Zsolt

A Lothar-jelenség

Az egész világot megrázta a 
hír, amely mély gyászt borított 
a sportélet legnagyobb ünne-
pére. 1972 szeptemberében, a 
XX. Nyári Olimpiai Játékok hely-
színén, Münchenben palesztin 
terroristák betörtek az izraeli 
küldöttség szálláshelyére, és le-
mészároltak tizenegy sportolót. 
A tragikus esemény újra sok-
kolhatja a közvéleményt, mivel 
33 évvel a müncheni vérengzés 
után az Oscar-díjas rendező, 
Steven Spielberg filmet forgat a 
tragédia egyes fejezeteiről Bu-
dapesten.

Szeptember ötödike olyan nap 
volt, mint a többi. Az olimpiai falu 
népe izgatottan és elszántan ké-
szült következő megmérettetésére, 
s tudták, hogy az 1972-es esztendő 
különösen nagy jelentőségű dátum 
lesz majd mindannyiuk életében. A 
Játékok azonban nem csak a világ-
rekordok szédítő megdöntéséről 
szóltak, mivel az erőszak eddig 
soha nem látott erővel követelt ma-
gának teret a sport legpatinásabb 
ünnepén. 

A Fekete Szeptember nevű ter-
rorszervezet mindent megtett 
azért, hogy tettüket még három 
évtized múlva is megrendülten 
idézhesse fel a közvélemény. A 

sportolók értetlenül álltak az olim-
pia tizenegyedik napján bekövet-
kezett tragikus események előtt, s 
tehetetlenül nézték végig, ahogy 
sorra mészárolják le társaikat.

A sportolók egyetértettek ab-
ban, hogy csak egy módon állít-
hatnak méltó emléket meggyilkolt 
izraeli társaiknak, és csak úgy vehe-
tik fel a harcot immár a sporton is 
eluralkodó erőszakkal, ha nem sza-
kítják meg a versenyeket. Minden 
sportember tudta: nem egymással, 
hanem együtt küzdenek egy szinte 
legyőzhetetlen és láthatatlan ellen-
fél ellen.

Avery Brundage, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság akkori elnöke 
egyértelműen a Játékok folytatását 
szorgalmazta: „Gyászoljuk izraeli 
barátainkat, de nem engedhetjük 
meg egy maréknyi terroristának, 
hogy megsemmisítse a nemzetközi 
együttműködés és jó szándék eme 
alapköveit.” A tragédia közvetlenül 
érintette a sportolókat, mivel az 
Olimpiai Falu a várakozás bizony-
talan érzésével volt tele. A magyar 
csapat szállása alig pár méterre állt 
az izraeli küldöttségétől, így csak-
nem testközelből kísérték figye-
lemmel a történéseket. Gedó Györ-
gyöt, olimpiai bajnok ökölvívónkat 
közvetlenül a terrordámadás előtt 
még egy fogadásra is invitálták az 

izraeli sportvezetők. „Szerencsém 
volt. 

Még mielőtt eleget tettem vol-
na a meghívásnak, megittam egy 
csésze teát, így késve érkeztem vol-
na a fogadásra. Ha egy pár perccel 
hamarabb indulok el a szállásunk-
ról, akkor én is a túszejtők áldoza-
tául esek” – emlékezett lapunknak 
adott nyilatkozatában Gedó. Az 
olimpiai bajnok sportoló hozzá-
tette: honfitársaival lehetetlennek 
tartották, hogy ilyesmi bármilyen 
sporteseményen előfordulhat, s 
ők is egyetértettek abban, hogy 
jóllehet mindenki le volt törve, a 
játékoknak folytatódniuk kell. „Be 
akartam bizonyítani, hogy van ér-
telme tovább csinálni, és ezzel is 
segíthetünk” – emlékezik vissza 
a 24 évesen aranyérmet szerzett 
olimpikon. 

A tragédia jóllehet lesújtott min-
denkit, ám láthatóan nem tanultak 
a történtekből, mivel a nagyszabá-
sú biztonsági intézkedések a soha 
nem látott méretű terrorfenyege-
tettség ellenére sem voltak hatá-
sosak Athénban. A tavalyi játékok 
megnyitójára ugyanis két brit új-
ságíró egy Michel Mouse (Miki egér) 
és Robert Bin Laden névre kiállított 
igazolvánnyal gond nélkül besétál-
hatott az Olimpia megnyitójára. 

Bögre Zoltán

Az Anna otthon kicsi, családias és 
nyitott. A Hajdúszoboszlói Refor-
mátus Egyházközség presbitéri-
uma 2001-ben határozott arról, 
hogy pályázatot nyújt be egy öreg-
otthon megépítésére. A pályázat 
sikeres lett, s letették az alapkövét 
az idősek otthonának.
Másodéves teológusként az elmúlt 
év karácsonyán a Hajdúszobosz-
lói Református Egyházközségben 
voltam legációban. Azon túl, hogy 
Isten dicsőségére magam is hir-
dethettem az Igét, részt vettem az 
egyházközség által működtetett 
Anna Idősek Otthonában megtar-
tott ünnepi istentiszteleten is. 
A 29 személyes intézmény 2002. 
december 1-jétől ad otthont, te-
remt családi közösséget az egyedül 
maradtaknak. Az épület impozáns 
családi ház képét mutatja, ami pe-
dig a belső kialakítását, felszerelt-
ségét illeti, az a legkényesebb igé-
nyeknek is megfelel. 
Az otthon vezetői, dolgozói gon-
doskodnak a lakók lelki, szellemi 
szükségleteinek kielégítéséről is. 
Naponta van istentisztelet, s külön-
féle programokkal teszik színessé a 
mindennapokat. Az Anna otthon 
kicsi, családias és nyitott. 
Vajon tényleg minden, idősek ott-

honában lakónak ez a legideálisabb 
elhelyezési forma öreg napjaira? 
Nyilván azoknak, akiknek már 
nincs, vagy talán soha nem is volt 
senkijük, akikre támaszkodhattak 
volna, igen. Azoknak is, akiknek 
ugyan vannak szeretteik, akik gon-
doskodnának róluk, csakhogy kö-
rülményeik ezt nem teszik lehető-
vé. Van azonban sajnos olyan eset 
is, amikor az idős, beteg ember 
élhetne családja körében, mert en-
nek minden feltétele adott lenne, 
s mégis az öregotthon marad szá-
mára. Talán több gyermeke is be-
fogadhatná, gondoskodhatna róla, 
s ezt mégsem teszik. Miért nem? 
Csak az természetes, hogy róluk, 
amikor megszülettek, édesanyjuk, 
édesapjuk gondoskodott, féltette, 
óvta, ápolta őket? Az, amikor a sze-
rető szülő szorul gondoskodásra, 
már nem ilyen magától értetődő? 
Szeretném tudni és hinni, hogy a 
legtöbb idős, megfáradt ember 
szerettei körében élhet öreg nap-
jaiban, és tényleg csak azoknak kell 
az idősek otthonát választaniuk 
lakhelyül, akiknek nincsenek hoz-
zátartozóik, akik egyedül, valódi 
magányban élnek. 

Szilágyi Krisztina 
egyetemi hallgató (DRHE)

„Egymás terhét 
hordozzátok”

Amit soha nem felednek



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 a nagy „béte noire”, a 
„fekete vadállat”: Fekete Péter – 
'kinek társasága egyenlő a csőd-
del –, különös kedvtelésnek hó-
dol: lelépked a kártyalapról! Per-
sze karaktere az Idők során mit 
sem változott: ahol megjelenik, 
ott leleplez mindenkit, aki hamis-
ságokat cselekszik a nap alatt; és 
mindent, ami csúsztatás. Bemu-
tatja a világ hiábavaló mesterke-
déseit, s így társasága nemigen 
kedvelt – mi több, személye pedig 
egyenesen: nemkívánatos. Sze-
rencsére őt ez nem érdekli, hiszen 
mindössze egy kártyalap csupán. 
A minap Fekete Péter megint egy 
furcsa kalandba keveredett…

A rulettasztal és a kasszapult közé 
beesve, a földön ébredt. Arca kicsit 
gyűrött volt – vagyis nem is kicsit. 
Ólomnehéz fejében harsány üdvri-
valgások kísértettek, melyek összeke-
veredtek egy távoli, fátyolosan lágy, 
női énekhanggal, melyről nem le-
hetett tudni, honnan szól, hisz’ nem 
szólt sehonnan már. Múlt esztendő 
múlt dala. Ez a hangulat már tényleg 
csak múlt, mely elmúlt. Végérvénye-
sen.

Fekete Péter tudatában a pezs-
gősdugók boldog, minden emléket 
nosztalgikussá színező pukkanásai 
eggyé váltak egy zsibongó társaság 

hullámzó nevetésével. Persze a tava-
lyi év zsibongó csapata messze járt 
már: élte tovább hétköznapi életét, 
s az üres pezsgős üvegeket már csak 
a takarító személyzet szorongatta, 
hogy aztán visszatehesse azokat a 
kiürült rekeszekbe. Fekete arra gon-
dolt, hogy a szilveszteri hatalmas 
„bulicsapat” is így, lelkileg üresen, 
szakadtan és lelakva indulhatott vis-
sza a szokásos, tavaly félbehagyott 
teendőihez.

„A szilveszteri mulatság fényes 
pillanatai úgy elrepültek, mint egy 
gótikus éjszaka szentjánosbogarai” 
– gondolta Fekete, költőien, majd a 
pulthoz támolygott, s ivott egy feke-
tét.

–Jeget is, légy szíves! – mondta a 
bárpult túlsó oldalán lévő lánynak.

A lány kérdőn bámult rá. 
–A kávéba kéri?
–Nem, dehogy. Csak egy kony-

hakendőbe csavarva – mosolygott 
Fekete, nem éppen fesztelenül. – Úgy 
érzem, mintha a fejemre tolattak 
volna egy nehézpótkocsival… Ret-
tenetes.

A kávé forrón csorgott végig pa-
pírtestén, a jégbe csavart rongytól 
pedig teljesen elázott. A kasszás tér-
dét csapkodva vihogott, hogy micso-
da buli is volt ez a szilveszter, ha még 
a kártyalapok is olyan másnaposak, 
hogy embernek képzelik magukat. 

Fekete a feketétől feketén vágott 
neki a Városnak. Az utcára érve azt 
vizsgálta, vajon mi változott, ha vál-
tozott valami egyáltalán. Persze mi 
változhatott volna: csak egy buli volt, 
csak egy éjszakai őrület.

„Jó is, hogy vége van” – gondol-
ta, amikor az útkereszteződésnél 

meglátta a leszaggatott plakátokon: 
2005. Egy igazi közhely futott át az 
agyán: „Valaminek a vége mindig 
valaminek a kezdete is…”

Amikor a lámpa zöldre váltott, s 
Fekete elindult a zebrán, hirtelen egy 
ijedt tekintetű bohém alak lökte meg 
a vállát, ahogy elhaladt mellette. Pé-
ternek zúgó fejét némiképp erőltetnie 
kellett, hogy rájöjjön: az új év legna-
gyobb vesztese suhant el mellette. 

„Több mint húszezer eurót bukott” 
– nézett utána, szánakozva. Felidéz-
te, mily sok baráttal, barátnővel érke-
zett ez a ficsúr, s milyen magányosan 
távozott. „Hiába… Borbarát van, de 
bajbarát nincs” – sommázta a tör-
ténetet, mely csak egy kis tragédia a 
világban, de a ficsúr szemszögéből 
nézve egy világkatasztrófa. 

Fekete a mondás sokszoros iga-
zságán tűnődött, a népi bölcsességek 
jelentéseinek gazdag többszólamú-
ságán, amikor rákiáltott a modern 
civilizáció egy csőrös kamion kürtje 
formájában.

Rémülten ugrott félre! 
A kamion utáni légörvények spi-

rális vonalban megpörgették papír-
testét. A sofőr vicsorgó arcával kifi-
gyelt a kamion ablakából, s szájáról 
nagyon csúnya, keresetlen szavakat 
lehetett leolvasni. Fekete a zebra 
melletti lámpára mutatott az ujjával, 
mely még mindig nem váltott pirosra 
– igaz, már zölden villogott. A ka-
mion erre éktelen kerékcsikorgással 
megállt, majd hátrafelé kezdett to-
latni: az autók menekülő halakként 
tértek ki az útjából.

A kamion lefékezett a zebrán, a 
sofőr kihajolt, Fekete Péter pedig egy 
357-es Magnum revolverrel nézett 
farkasszemet hirtelen. Még fel sem 
ocsúdott a csodálkozásból, amikor 
a pisztoly elsült, metszően éles dörre-
néssel. Fekete kávéval átitatott, ned-
ves textilektől megrongyolódott, sós 
hótól megfakult kártyateste cafatok-
ra szakadt szét. Egy kis darabja pedig 
az időközben pirosra váltott lámpára 
repült.

…a rulettasztal és a kasszapult 
közé beesve, a földön ébredt. Arca 
kicsit gyűrött volt – vagyis nem is 
kicsit. Ólomnehéz fejében harsány 
üdvrivalgások kísértettek, melyek ös-
szekeveredtek egy távoli, fátyolosan 
lágy, női énekhanggal, melyről nem 
lehetett tudni, honnan szól, hisz’ 
nem szólt sehonnan már.

–Elég sápadt vagy! – jegyezte 
meg Joker, a nyerő kártyalap, ahogy 
rátekintett. 

Fekete homályos tekintettel a pult 
felé nézett, ahol épp utószilvesztert 
tartott néhány játékos, s ehhez pezs-
gőt bontott, mely metszően élesen 
durrant.

Az utcára érve a templom órájá-
ra nézett. A mutatók háromnegyed 
egy körül jártak. Fekete tudta, hogy 
egy perc múlva feltűnik majd egy 
kék autó, megáll a szemben lévő ét-
teremnél. 

Utána besiet majd egy aktatás-
kás úriember is ebédelni, majd egy 
ballonkabátos férfi az újságosnál 
három lapot vesz. Aztán egy fiatal, 
vörös hajú nő érkezik, kezében dos-
sziékkal, és sietve áthalad a zebrán. 
Ki tudja, hová. Nem is ez a lényeg…

Mert a lényeg, hogy ugyanúgy 
folytatódik minden, ahol tavaly ab-
bamaradt. Legfeljebb mi változunk 
– feltéve, ha képesek vagyunk rá.

„Boldog új évet kívánunk! Isten 
hozott, 2006!” – olvasta Fekete a 
kaszinó falára ragasztott plaká-
ton, majd azon kezdett tűnődni: 
vajon 2006 miként megy át majd 
a történelmen… Akárhogy is van: 
2005 – viszlát!

Andriska János
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Egyszer apám kinn ült a fészer előtt 
egy almásládán; előtte is egy al-
másláda, azon hevertek a szerszá-
mai. Egy kis udvarrészt fenntartott 
a lomjainak, bár ő sohasem nevez-
te volna „őket” lomoknak. Minden 
értékes volt számára, a régi üvegek, 
vagy az a pár régi tégla, egy- két ott 
maradt, kecses ívű fonott kosár. 
Szerette ezeket a tárgyakat na-
gyon. Szerette, mert bár rég hasz-
nálhatatlanok voltak, látta maga 
előtt megmunkálásuk folyamatát, 
a munka precíz áramlását; látta 
bennük azt, mit szépnek nevezhe-
tünk egy lélekben: az odafigyelést 
és a türelmet, a fáradt kezek reme-
gésének elfojtását, míg elkészült 
egy-egy ilyen tárgy. Én évődve csak 
lomoknak neveztem őket.

Észrevettem, hogy ott bütyköl. 
Emlékszem még pontosan, ahogy 
meghajlottak settenkedő mozdu-
latai felett vállai az elnyűtt, szürke, 
vékony pulóverben. Mikor apám 
meghallotta lépteimet, igyekezett 
nyugodtan viselkedni. Előrekül-
dött, hogy terítsek a vacsorához. 

Naplemente volt éppen, szép-
nek láttam őt az arany fényárban. 
Láttam a mozdulatot is, mellyel 
becsent valamit a zsebébe, de nem 
bántam. Szemléltem előtte a ládát, 
amelyen munkálni való faanyag 
nem volt, csak magányos szer-
számok. Nem tettem volna szóvá 
semmi pénzért. Egyikünk sem vett 
tudomást a másik kicsi titkáról, me-
lyet az előző pillanatok teremtet-

tek. Egymás szemébe néztünk, tán 
csak ez volt közös külsőnkben, de 
ez ugyanazt a lelket takarta.

Szerettem ezeket a napokat, a 
béke időszaka volt; ketten marad-
tunk családnak, barátnak is, és mint-
ha Isten és angyala lettünk volna 
békében, szükségben egymás mel-
lett. Nem volt szokás a nagy ünnep-
lés. Apám kedvencét készítettem, s 
ő a vacsora után adta át a kis aján-
dékot, melyet olyan nagy gonddal 
készítgetett születésnapomra. Két 
delfin volt, ég felé nyúló orral, egy-
más felé fordultak, mintha táncot 
járnának az utolsó nyári napfény-
ben. Megfordítottam a szobrocs-
kát, bár biztos voltam benne, hogy 
az apró talapzatba bele van vésve 
valami, legalább egy szó, vagy egy 
dátum. Kezem mintha csak magá-
tól tette volna, és megláttam a leg-
szebb szavakat: „Szeretlek; Apa.” 
Könnybe lábadt szemmel néztem 
fel rá; olyan nagyon szerettük egy-
mást, hogy néha már a szívünk is 
alig bírta elviselni. 

A delfin számomra a szeretet jel-
képe volt, és végtelenül boldog vol-
tam, hogy apám így ismer engem. 
Ugyanezt a boldogságot éreztem 
olykor, ha reggelente a delfinekre 
tévedt pillantásom. Láttam rajtuk 
apám igyekvő kézmozdulatait, 
ahogyan apám is látta az egyszeri 
munkás kezeinek mozdulatait sze-
retett lomjain. 

Kasó Viktória
egyetemi hallgató (DRHE) 

Két delfin

Fekete Péter és az újévi macskajaj

TPL felvétele
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Vértessy Sándor

Téli torony



Nem mindenkinek adódik le-
hetősége arra, hogy külföldön 
járhasson iskolába és megis-
merhessen egy teljesen más 
kultúrát. Ilyen szempontból 
szerencsés vagyok, mert Eras-
mus-ösztöndíjjal szeptembertől 
decemberig Dániában tanulhat-
tam, három másik évfolyamtár-
sammal együtt. 

A dán oktatási rendszer irigylés-
re méltó. Nem terheli le a hallga-
tókat, emberbarát környezetben 
tanulhatnak. Tudnak dolgozni az 
iskola mellett, ha akarnak (de nem 
azért, hogy ki tudják fizetni az al-
bérletet). Egy főiskolai félévben 
csak négy tantárgyuk van. A taní-
tás általában fél kettőkor befeje-
ződik. Sokat adnak a kényelemre. 
A tanórákon akár le is vehetik a ci-
pőjüket, ehetnek, ihatnak, beszél-
gethetnek és következmény nélkül 
elhagyhatják a tantermet. A dán 
tanárok baráti viszonyt alakítanak 
ki növendékeikkel. Emiatt érdemes 
az iskolába bemenni mindkét fél ré-
széről. Dániában az oktató feladata 
nem a tanítás, hanem a megfelelő 
segítségnyújtás abban, hogyan jöj-
jenek rá a gyerekek az új ismeretre. 
Amíg itthon nekünk elmagyaráz-
zák pedagógusaink a tananyagot, 

addig ott északon a diákok maguk 
jönnek rá, fedezik fel azt, hogy mit 
kell megtanulni. Lassabb, de gya-
korlatiasabb és hatásosabb mód-
szer. Az idegennyelv-oktatás is 
jobban működik, mint itthon. Igaz, 
a nyelvtant kevésbé tudják, mint 
mi, de a kommunikálást felsőfo-
kon művelik. Nem szinkronizálják 
a filmeket, minden feliratos. Cso-
dálkoztak is azon, hogy mi miért, 
hiszen szegény ország vagyunk, 
mégis ilyenekre költjük a pénzt. 
Ezen én is elgondolkodtam… Ne-
künk is kellett tanítanunk! Én a dán 
hatodik osztályosoknak tartottam 
angolórát Magyarországról. Nagy 
élmény volt! Készítettem munka-
lapot, melyet ki kellett tölteniük, 
amíg én beszéltem. Ott a gyerekek 
nincsenek ahhoz szokva, hogy az 
órán leírjanak valamit a tananyag-
ból a füzetbe.

A dán nyelvhez is volt szeren-
csénk. Nem sok sikerrel jártunk. A 
magyar anyanyelvűeknek egysze-
rűen kimondhatatlanok a hangok. 
A d betűnek ötféle kiejtése van. 
Megnyugtatásként találtunk meg-
egyező szavakat: a buszsofőr és 
gesztenye ugyanazt jelenti dánul, 
mint magyarul. 

Az északi embereket és élet-
módjukat egy kicsit furcsának lát-

tam. Precízek, pontosak, és mindig 
minden szabályt betartanak. A le-
gérdekesebb a viselkedésmódjuk, 
ugyanis a barátok nem köszönnek 
egymásnak, nehezen teremtenek 
kapcsolatot, nem mutatják ki a sze-
retetüket senki iránt. Puszi helyett 
inkább megölelik egymást. Olyan 
„hidegek”, de ennek ellenére mo-
solygósak. Ezt a nyugodt életmód-
juknak köszönhetik. Az ott töltött 
három hónap alatt nem hallottam 
se dudálást, se szirénahangot. Sza-
bad idejükben leülnek a foteljukba, 
meggyújtanak egy gyertyát, és né-
zik, hogy hogyan ég. Mindennap 
társasjátékoznak vagy pókereznek. 
Ez minden generációra igaz. Szá-
mítógép és internet nélkül el sem 
tudják képzelni az életüket. Szomo-
rú volt látni, hogy ez a jövő, mert 
bármilyen problémájuk adódott 
(legyen szó főzésről vagy barkácso-
lásról) nyomban a világháló vala-
mely keresőrendszerén kutatták a 
megoldást, háttérbe szorítva ezzel 
a saját eszüket. Vicces dolgok is 
történtek kintlétünk alatt: egyszer 
filmet néztünk, és nem volt rajta 
angol felirat, ezért bekapcsolták a 
finnt, mert mi azt úgyis értjük, hisz 
nyelvrokonok vagyunk… Megérte 
kint lenni: életre szóló élményeink 
voltak és olyan nemzetközi barát-

ságokat kötöttünk, hogy egész Eu-
rópa megnyílt előttünk.

Mindenkinek lehet hasonló él- 
ményekben, tapasztalatokban ré-
sze. Ehhez nem kell mást tenni, 

mint figyelni a pályázati kiírást vagy 
megkeresni Szegeczkiné Máté Éva 
Edinát a főiskola első emeleti kül-
ügyi irodájában (143-as szoba)! 

 Monostori Zsuzsa

Jubileumhoz érkeztünk az idén: 
ötven éve, 1956. október 23-
án, Magyarország felkelt, hogy 
lerázza magáról az elnyomó 
szovjet diktatúra béklyóit, me-
lyek rabszolgasorba taszítot-
ták. Azonban a magára hagyott 
magyarság nem bírta sokáig a 
dühöngő nagy orosz medve el-
len. A november 4-én bevonuló 
tankokkal szemben utcai harc-
ban vette fel a magyar fiatalság 
a küzdelmet, de a hatalmas túl-
erővel szemben kevés volt a sok 
magyar szív. 

A leverést a megtorlás és az el-
hallgatás követte. Fordulatot csak 
a rendszerváltás hozott. Azóta 
ismét nem ellenforradalomként, 
hanem forradalomként említjük a 
magyar történelem e dicső napját. 
S hogy mi változott még a rend-
szerrel együtt 1989 után hazánk-
ban? Természetesen hazajöhettek 
az ötvenhatos emigránsok. Azok 
az emberek, akiknek a megtorlás 
elől kellett külföldre távozniuk. Így 
volt ezzel Pesti József költő, akinek 
szintén távoznia kellett, mivel a 
szabadságharc cselekvő résztvevő-
je volt. Október 23-án a műegyete-
mistákkal tüntet, és velük vonul a 
Bem-szoborhoz. 

Beszédet mond, s szaval az Or-
szágház előtt, a Parlament című 
verséből. Ezt követően mi tévő le-
hetett? 

Tíz évvel a forradalom után már 
az Amerikai Egyesült Államokban 
„On the edge of the Volcano” (ma-
gyarul: A vulkán peremén) címmel 
lát napvilágot forradalmi verseskö-
tete. A magyarországi megjelenés-
re azonban még 30 évet kell várni. 
1996-ban jelenik csak meg a kötet 

hazánkban a már említett A vulkán 
peremén címmel. 

„Marad erőnk,
Még fellobog a vérünk,
Követelünk, nem sírva kérünk.”

Ekkor kezdődik egy sorozat, egy 
különleges megemlékezés a jeles 
alkalomból. Országos forradalmi 
szavalóversenyt hirdet a költő és 
általa létrehozott alapítvány. A ver-
sengés célja, hogy méltóképpen 
emlékezzenek meg a Magyaror-

szág történelmében meghatározó 
szerepet játszó napról. 

Van, aki már hazajön
Az első versenyről Orosz István-

né Krappai Erzsébet 82 esztendős 
miskolci nyugdíjast kérdeztem a 
2005-ben rendezett megmérette-
tésen, aki immár kilencedik éve je-
lenik meg az eseményen. 

– Kilenc éve jelent meg az új-
ságban egy hirdetés, hogy lehet 
jelentkezni erre a szavalóversenyre, 

és mindösszesen csak ezt a kötet 
kell megrendelni, amiből két költe-
ményt kell tolmácsolni. Találtam is 
egy verset, ami nagyon tetszett, így 
egyiknek azt választottam, és végül 
is eljöttem. A versenyen végül kü-
löndíjas lettem, kaptam könyvet és 
emléklapot, valamint maga a költő 
is küldött egy pár sort levélben, 
ami nagyon sokat jelentett. Azóta 
minden évben itt vagyok, sok em-
bert ismertem meg, és jó néhány 
barátot szereztem az elmúlt kilenc 
év alatt. Az egész országban járok 
szavalóversenyekre, azonban Deb-
recenbe úgy jövök, mintha haza-
jönnék. Ha létezik az előző életünk, 
akkor én abban biztos kötődtem a 
cívisvároshoz. Itt nagyon kedvesek 
az emberek, és különleges hangu-
latot teremtenek az emlékezéshez. 

Szakmai szemmel
S, hogy milyen legyen egy jó 

versmondás? Erről Vékony Anna 
zsűritagot, a Csokonai Színház mű-
vészét kérdeztem. 

– Főleg az általános és közép-
iskolás kategóriákban kell figyel-
ni a versválasztásra, hiszen ekkor 
általában a tanár választ a művek 
között. Nagymértékben érződik a 
verseken, hogy a pedagógus figye-
lembe vette-e a szavaló egyénisé-
gét. Fontos, hogy a szavaló tudjon 
azonosulni a verssel, ehhez elen-
gedhetetlenül szükséges, hogy 
együtt döntsenek. Nem szabad az 
oktatónak a gondolatokat ráeről-
tetni a diákokra. Minél kiforrottabb 
a szavaló személyisége, annál jobb 
lesz a vers. A verset fel kell támasz-
tani a papírsírból, meg kell szólal-
tatni, legyen eleje és vége. Fontos, 
hogy a hallgatóknak meglepetést 
okozzon, a szavaló tegye egyedi-

vé a művet. A vers nem prózai be-
szélgetés, érezni kell, hogy valaki 
belül van a versben, jelezte a zsűri 
a kategóriák értékelésénél. – A vers 
néma, adj neki hangot! – mondta 
Kosztolányi Dezső.

A forradalom költője
S miként vélekedik minderről 

maga a költő, Pesti József?
– Negyven év után nagyon meg-

ható és felemelő érzés volt itthon 
hallani ezeket a verseket. Jó érzés 
volt látni, hogy minden szavaló 
kezében ott a kötet, és büszkén ol-
vassák, szavalják. Annak is nagyon 
örülök, amikor visszatérő vendé-
gekkel találkozom a versenyeken. 
Remélem, hogy ez a versen meg-
felelő megemlékezés a forradalom 
hőseinek és a magyarságnak.

kép és szöveg: TPL
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Magyarnak lenni Dániában 

Tíz éve együtt emlékeznek
Forradalmi szavalás: határon inneniek és túliak, iskolások, fiatal felnőttek és nyugdíjasok részvételével
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„Újra dübörög a banda” – szólt az 
aktuális sláger a hetvenes években 
a Skorpió nevű magyar zenekar tor-
kából. Manapság, a hetvenes évek 
nagy öregjei közül több legendás 
– külföldi – zenekar még mindig 
aktívan ostromolja lemezeikkel és 
koncertprogramjaikkal a régi-új 
rajongókat. 2005 utolsó hónapja-
iban ismét felbukkant egy legen-
da a boltokban. A Deep Purple új 
anyaggal jelentkezett. 

A 2003-as esztendő nem a Pur-
ple éve volt, hiszen öt év után olyan 
gyönge lemezzel rukkoltak elő, 
hogy a korong a világkörüli lemez-
bemutató turnén kívül nem kapott 
különösebben nagy visszhangot. 
A rajongók tehát – érthetően – ve-
gyes érzelmekkel vették kezükbe az 
új Deep Purple-nagylemezt. A leg-
utóbbi nagy sikerig tíz évet kellene 
visszautazni az időben, 1996-ban 
jelent meg ugyanis a Purpendicu-
lar, melyhez fogható kidolgozott 
produkciót a legendás hetvenes 
évek óta nem sűrűn készítettek a 
„mély bíbor munkásai”. A Purple 
ma más utakon jár. Visszavettek a 
tempóból, s az erőteljes monda-
nivaló helyett a langyos lötyögés 
lett a zenekar fő irányvonala. Az új 
lemez azonban okot adhat a biza-
kodásra. A hatodik felállását élő ze-
nekar ezúttal valamelyest visszatér 
az alapokhoz, s a Rapture Of The 
Deep-en a hetvenes-nyolcvanas 
évek klasszikus hangzását próbál-
ják átültetni napjaink ízlésvilágába. 

A nyitány szinte érthetetlen. A 
Money Talks éppen olyan, mint 
amit a címe is tükröz belőle: „A 
pénz beszél”, s ezt a számot a ze-
nekar úgy próbálja eladni, hogy az 
minden ízlést feltétlenül kielégít-
sen; az azért mégis túlzás, hogy a 
rocktörténelem egyik legnagyobb 
torka csaknem röhejes „rap”-elés-
be kezd. A dalt csupán Steve Morse 
fel-felbukkanó gitárszólója menti 
meg valamelyest. 

A csalódást keltő kezdés után 
azonban sikerült valamit jóváten-
ni a blamából: a Girls Like That a 
lemez egyik erőssége. Dallamos, 
fülbemászó, középtempós nóta, 
melynek refrénjét nem számítva 
leginkább 1971 hangulatát és az 
egyik legkiválóbb nagylemez, az 
In Rock elképzeléseit idézhetjük fel 
(ha nagyon akarjuk). Ian Gillan éne-
kes jelenlegi képességeit azonban 
még ez a viszonylag egyszerűnek 
mondható dal is meghaladja, s a 
védjegyének számító sikoltozás 
helyett csupán elhaló, rekedt ká-
rogásnak tűnhet a teljesítménye. 
Leginkább passzol azonban hozzá 
az indiai motívumokat tükröző cím-
adó nóta, a Rapture Of The Deep 
misztikus világa, mely leginkább 
az 1993-as The Battle Rages On 
mondanivalójához közelít. Ebben a 
dalban bukkan fel először hangsú-
lyosabban a Hammond-orgona s a 
billentyűs, Don Airey profizmusa. A 
címadó nóta egy igazi Purple-klas-
szikus: megfelelően kidolgozott, 
van iránya és hangulata, felfedez-
hetők benne a zenészek valódi 
művészi elképzelései. Ez azonban 
már nem mondható el a lemez 
egyetlen balladájáról, (Clearly Qui-
te Absurde), mely jóindulattal sem 
sorolható a Deep Purple életművé-
be: az egyik legrosszabb dal, amit 
valaha összeraktak. Értelmetlen 

ömlengés, kiszámítható dallamvál-
tozatok, s ahelyett, hogy könnye-
ket fakasztana, türelmetlen fészke-
lődésbe kényszeríti a hallgatót. A 
lemez újabb életképes ága a Don’t 
Let Go, mely örömteli egyvelege 
az 1973-as Who Do You Think We 
Are – és az utolsó mestermű, a ’96-
os Purpendicular-lemeznek. Ezen 
érződik leginkább az igazi Purple-
hangzás, amely elsősorban a hos-
szabb hangszerszólóknak tudható 
be. A korong csúcspontja a tempós, 
energikus Kiss Tomorrow Goodbye 
lehengerlő zakatolása, ám az al-
bum utolsó harmada olyan, mint 
az eleje: ötlettelen, s furcsa mód itt 
van a lemez mélypontja. Az egyes 
funky-rock-elemeket magán vise-
lő MTV című nóta szégyenteljes, s 
egy-két szóló betéttől eltekintve 
szánalmasan lebutított. Néha fel-
csillan egy reménysugár a gitár és a 
dob hangulatos aktusa közben, ám 
azt a refrén rögtön elhessenti. 

A Rapture Of The Deep keretes 
szerkezetű, csak sajnos negatív 
értelemben. Mindent egybevetve 
azonban nem rossz lemez, bár a 
mércét még mindig nem üti meg. 
Az újkori Purple-történelem mély-
pontja, a Bananas után azonban 
helyenként a zenészek profizmusá-
hoz méltó módon megkomponált 
alkotás született. 

Bögre Zoltán

A mélység megtört csendje
76 évvel ezelőtt 1930-ban jelent 
meg először Márai Sándor Zen-
dülők című kötete, mely A Gar-
renek műve regényciklus első 
műve. Halála előtt, 1988-ban 
dolgozta át regényciklussá az 
1930 és 1948 között már megje-
lent könyveket. A regényfolyam 
– melyet az író Lola (azaz felesé-
ge) emlékének ajánl – ebben az 
évben a Helikon Kiadó új Márai-
sorozatában öt kötetben jelenik 
meg. 

Hogy kik a zendülők? Fiatalok. 
Fiatalok, akik fiatalok is akarnak 
maradni. Érettségi előtt vannak, de 
ez az érettségi most többet jelent, 
mint egy átlag érettségi. Háború 
van. Az ország hadban áll. Apá-
ik, nagybátyáik, rokonaik, mind a 
fronton vannak, és az a front őket 
is várja. 

A front és a háború, mely után 
csak romlás, pusztulás és halál 
marad. Eltöröl mindent: erkölcsöt, 
emberséget, békét, életet, kultúrát 
– és egy életformát. Azt az európai 
életformát, amelyben mindezek az 
értékek számítanak. Ez az amit, a 
zendülők látnak belőle. Ábel; Béla; 
Ernő; Tibor; Lajos, a félkarú és a 
Garren fiúk. S hogy mit tehettek ez 
ellen ezek a fiatalok. Semmi olyat, 
ami az állandóan a háborúval fe-
nyegetőző felnőtteknek, túl sokat 
jelentene.

De nem is az a fontos, hogy a fel-
nőtteknek mit jelent, a lényeg az, 
hogy nekik mit jelent. Megalkották 
a saját világukat: a Furcsát; azt a 
világot, ahol urak, divatos, elegáns 
ruhákban járnak, kártyáznak, ol-
vasnak, dohányoznak, isznak, vagy 
csakúgy vannak. És egyáltalán él-
vezik a fiatalok átlagos életmódját. 

Azt, amit helyzetüknél és a világ 
helyzeténél fogva nem tehetnek 
meg, hiszen nekik nem ez a világ 
jut. Lajos a félkarú – Tibor bátyja – 
már megjárta a frontot, és otthagy-

ta a fél karját. Ő érdekes pontja a 
társaságnak, hiszen már a felnőt-
tek világában járt, de onnan mégis 
visszatér a zendülők közé, hiszen 
csalódnia kell a másik világban, s ez 
hatással van a fiúkra is. Mégis egy-
fajta csodabogárként kezelik. 

De van más szereplő is, aki nagy 
hatással van a zendülőkre, gondol-
junk csak a színészre, vagy ott van 
Havas úr, a zálogos, illetve Ernő 
apja, a cipész. Azonban a szemfüles 
olvasónak már a mű elején feltűnik 
egy mozzanat, amelyet a háború 
sem tüntethet el, csak lefátyoloz-
hat egy időre, legyen szó akár ba-
rátságról, a zendülők barátságáról. 

Ez pedig nem más, mint a pénz. 
Az a pénz, mely bujkálva, rejtőz-

ködve a felszín alatt, de végig jelen 
van a műbe. Egy fordulatokkal és 
meglepetésekkel teli történet tart-
hat kezébe az olvasó. 

Egy kötet az ifjú Máraitól, mely-
ben az állandó feszültség, lendü-
letesség és az oly jellemző leírások 
teszik letehetetlenné az olvas-
mányt. Az igényes műre vágyó ol-
vasók számára kitűnő alkotás örök 
igazsággal és mondanivalóval.

TPL

Örök lázadás

A nagysikerű Üvegtigris folyta-
tása sok mindenben hasonlít az 
első részhez: megismétli hibá-
it és erényeit, és újból megvan 
minden esélye arra, hogy kul-
tuszfilmmé váljon. A lelkes ra-
jongók már nagyon várták a má-
sodik részt. A leleményesebbek 
jóval a bemutatás előtt láthatták 
a filmet, hiszen az interneten 
bárki letölthette, egy bizonyos 
program segítségével. Ezzel per-
sze nagy fejfájást okoztak a film 
készítőinek, hisz’ óriási veszte-
séget jelentett ez a filmnek. 

A kultuszfilmmé váláshoz, a 
folytatásban is minden megvan, 
ami csak kell! Először is a jól ismert 
figurák, akiknek már a nevük is rö-
hejes: Lali, Gaben, Csoki, Sanyi, Cin-
gár, és Róka. Ők a második részben 
is főszereplők, és szinte mindenki 
ugyanazon tulajdonsággal ren-
delkezik, mint az első epizódban. 
Kakszi Lali egy útszéli büfé büszke 

tulajdonosa, aki együtt lakik az ér-
telmi fogyatékos Király Sanyival. 
A filmben gyakran hallhatjuk eme 
dicséretet, ami egyben szójáték 
is: „Király vagy, Sanyi!” Itt van még 
Cingár, akinek gúnyneve jelzi, hogy 
kancsal (az első részben külön poén 
épült rá). 

A második részben megválik 
hosszú hajától, hiszen elvesz egy 
süketnéma lányt… Persze, ezt az 
eseménysort is eléggé röhejesen 
tálalják. A nagyivó Csoki megint 
hozza jó formáját. A második rész-
ben is, szinte megállás nélkül vedel. 
Mi mást, mint sört és rumot. Állan-
dóan vizeleti problémákkal küzd, 
hiszen a sörivást egy percre sem 
hagyja abba (még a temetésen is 
nyakal…). Róka megint csak a sze-
rencsétlen „üzletember” szerep-
ében tetszeleg. 

A kultuszfilm másik fontos 
jellegzetessége, hogy rengeteg 
aranyköpést tartalmaz, melyet 
még évekkel-évtizedekkel később 

is kedvtelve idézhetnek a rajongók, 
filmbarátok. Az Üvegtigris első ré-
sze tele volt ilyenekkel az „Ízirájder, 
öcsém!”-től kezdve a „fapumá”-ig. 
Hasonló vicces szófordulatokban a 
második rész is bővelkedik: az Íziráj-
dert az alkotók továbbfejlesztették 
(így lett belőle „Vízirájder”), de szép 
számmal nevethetünk emlékezetes 
szójátékokon is („nyaligátor, fuck 
shui, latin lever”).

Az Üvegtigris 2-ben remek ala-
kok, frappáns párbeszédek, erős 
közeg látható, csupán egyvalami 
hiányzik: kidolgozott cselekmény. 
Már az első rész sem tartalmazott 
precíz dramaturgiát, ám talán ez jót 
is eredményezhet. Hiszen, aki nem 
látta az első részt, és meg akarja 
nézni a másodikat, az nem fog le-
maradni semmiről. 

A film a magyar valóságot mu-
tatja be, de viccesen és kellően ki-
figurázva. Aki szeret jókat nevetni, 
azoknak csak ajánlani, tudom!

Bihari Szabolcs

Üvegtigris 2 – színes magyar vígjá-
ték, 2006. 
Rendezte: Rudolf Péter. Producer: 
Kovács Gábor, Pataki Ági. Írta: Ru-
dolf Péter, Buss Gábor Olivér. Kép: 
Vecsernyés János. Vágó: Kiss Wan-
da.
Szereplők: Rudolf Péter (Lali), Re-
viczky Gábor (Gaben), Csuja Imre 

(Csoki), Gáspár Sándor (Róka), 
Szarvas József (Cingár), Horváth 
Lajos Ottó (Sanyi), Bodrogi Gyula 
(Lali apja), Básti Juli (Joli), Gesztesi 
Károly (Feri), Kecskés Karina (Betti), 
Szilágyi Tibor (Oszi), Kovács Koko 
István. 
Forgalmazó: Budapest Film. 
107 perc

Ízirájder, öcsém!
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Az egykori legjobbak szóra-
koztatták a Főnix Csarnokba 
látogató kézilabda-kedvelőket, 
december 30-án. Így az érdeklő-
dők újra szurkolhattak a ’95-ös 
EHF-kupagyőztes DVSC-nek, és 
ugyanebben az évben világbaj-
noki ezüstérmet nyert női kézi-
labda-válogatottnak. A kézilab-
dagálán megmérkőzött a ’75-ös 
Debreceni Dózsa férfi kézilab-
dacsapata a budapesti All-Stars 
csapatával, valamint ismert te-
levíziós személyiségek is meg-
mutatták tudásukat – emellett 
megválasztották „Mr. és Miss. 
Kézilabdá”-t.

A  rendezvény csaknem egész 
napos, színvonalas szórakozást 
nyújtott a sportág kedvelőinek. A 
megnyitó után azonnal elkezdő-
dött a kézilabda-maraton. A prog-
ram első állomása a szurkolói torna 
volt, melynek játékoskeretét a Du-
naújváros, a Ferencváros, a Győr és 
a Vác csapatának szurkolói alkották. 
A csapatok helyezéséről körmérkő-
zések döntöttek, s a Fradi szurko-
lótábora bizonyult a legjobbnak. 
A következő mérkőzés – amely a 
rendezvény egyik csúcspontjának 
bizonyult –, az 1995-ben EHF-kupát 
nyert DVSC és a szintén ’95-ös, vi-
lágbajnoki ezüstérmes női kézilab-
da-válogatott „összecsapása” volt. 
Tíz évvel ezelőtt az egész országot 
meghódították ezek a lányok. Az 

akkori varázslat a Loki tavaszi had-
járatával kezdődött, a debreceniek 
ugyanis abban az évben negyedik 
nemzetközi kupadöntőjét végre 
sikerrel vívták meg; így a Baekkel-
agets Oslo elleni finálét követően a 
Csapó Erika, Jeddi Mária és a többi 
klasszis játékos alkotta klán sírt és 
nevetett egyszerre, akárcsak egész 
Debrecen. Köstner Vilmos alakula-
ta ráadásul a következő idényben 
megvédte címét. 

Éppen egy évtizede a magyar 
válogatott lányaink is elkápráztat-
ták az országot: a Laurencz-gárda 
a magyar–osztrák rendezésű vi-
lágbajnokságon döntőt játszott, s 
győzött. Ezzel Kökényék legendává 
váltak a magyar kézilabda törté-
netében. A két világklasszis csapat 
küzdelmének eredménye döntet-
lenre sikerült.  A csapatok eddig 
elért eredményének ismeretében, 
joggal nevezik a ’95-ös  esztendőt a 
varázslat évének. A rajongók adre-
nalin szintjét tovább növelte, hogy 
a műsorvezető – Gundel Takács Gá-
bor – egyenként szólította pályára 
az egykori válogatott, valamint a 
kupagyőztes játékosokat. A játék-
idő kétszer tizenöt perc volt, amit 
nem csak a közönség, de látható-
an a játékosok is nagyon élveztek. 
Ezután az ’75-ös Debreceni Dózsa 
és a Budapest All-Stars játékosai 
mérték össze tudásukat. A legen-
dás kézilabdások harminc év után 
álltak össze újra egy mérkőzés ere-

jéig, s a nosztalgikus hangulatú já-
ték alatt bebizonyították: harminc 
esztendeje nem hiába nyertek 
magyar bajnokságot, megelőzve a 
korszak akkori sikercsapatait (Bu-
dapesti Honvéd, Tatabánya).  A de-
cember 30-i ellenfél sem volt „pis-
kóta”, hiszen a Budapest All-Stars 
a nyolcvanas évek Európa-bajnok 
csapata ellen kellett bizonyítania 
az egykori debreceni gárdának. A 
hazai közönséget a 20:17-es győ-
zelemmel meggyőzték a „fiúk”, 
hogy bár az idő eljárt felettük, a  
tudás és a tehetség megmaradt. 

Miután az egykori sztárok levo-
nultak a pályáról, jöhettek korunk 
legjobbjai. Először nem játékukkal, 
hanem külsejükkel versengtek a 
Mr. és Miss. Kézilabda versenyén. A 
hölgyek közül a döntősök – Szűcs 
Gabi, Tápai Szabina és Görbicz Ani-
ta – lettek, s a közönség szavaza-
tai alapján Tápai Szabina nyerte el 
2005-ben a kitüntető címet; a fiúk 
közül Nagy László lett Mr. Kézilab-
da. 

Ismert televíziós személyiségek, 
zenei előadók, rádiós műsorveze-
tők is megmutatták, hogy nemcsak 
a mikrofont fogják biztosan, hanem 
a labdajátékokban is otthonosan 
mozognak. Néhányuk elmondta: 
évekig űzte e sportágat; például 
Gundel Takács Gábor kapus posz-
ton gyakorolta tehetségét, vala-
mint Baby Gabi is ambíciózusan 
„dobált”. A kézilabdagála lehetősé-

get adott egy kis nosztalgiajátékra. 
Miután a „Kép-csövesek” és „Kép-
mutatók”  mérkőzése befejeződött, 
következett a legifjabb tehetségek 
szivacslabda-bemutatója. Az egé-
szen fiatal, mindössze hét-nyolc 
éves kézilabdások játékukkal iga-
zolták tehetségüket. 

A program utolsó állomása a Ki-
rályok és Ászok All-Star mérkőzése 
volt. A csapatok játékoskeretének 
összeállítását már hetekkel ezelőtt 
elkezdték, a Sport1 televízió-csa-
torna jóvoltából pedig a nézők is 
figyelemmel kísérhették a váloga-
tást. A csoportokat korunk profi já-
tékosai alkották, mint például Iker 

Romero, Kirsner Erika, Borbás Rita 
és még sorolhatnánk. A két félidő 
szünetében „az év kézilabdázója”-
díjak átadása következett, melyek 
közül az egyiket – világbajnoki 
bronzérmes női kézilabda-váloga-
tottunk világklasszis kapusa – Pá-
linger Katalin vehette át.

A fél napos program, azt hiszem, 
minden kézilabda kedvelőnek 
rendkívüli szórakozást nyújtott; s 
valljuk be: néha-néha a szívünkhöz 
kaptunk, amikor egykori kedvence-
inket láthattuk újra a küzdőtéren.

Köszönjük nekik, hogy itt voltak 
velünk újra…

Tar Anita
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Derencsényi István felvétele

A legjobbak játéka 
Kézilabdagála a Főnixben

A mai világban nem harcolsz 
mással: önmagaddal kell har-
colni – állítja Kurcsik Krisztián, 
háromdanos Iaido-Kobudo mes- 
ter. Állítása már csak azért is fi-
gyelemre méltó, mert a XIV. szá-
zadbeli japán vívóiskolák főként 
a támadó és a védekező tech-
nikákra koncentráltak. A Iaido 
kifejezés első fele is erre utal: a 
„iai” szókapcsolat az ellenféllel 
való talákozást jelenti. 

A mester szerint azonban a há-
rom éve Debrecenben is működő 
harcművészeti egyesület inkább 
a „do”, vagyis az egyén személyi-
ségének fejlesztésére törekszik. E 
harcművészeti irányzatnak ugyan 
nemrégiben változott a neve – ta-
valy óta már Bujutsunak hívják –, 
de továbbra is a Iaido szellemisége 
áll középpontjában. Mintegy négy-
száz évvel ezelőtt kezdődött el a 
béke korszaka Japánban, így a har-
ci gyakorlatok többsége átalakult 
szellemi gyakorlatokká. A 3 danos 
mester úgy látja: a kard útja ma már 
nem a háború felé vezet. – A kard 
ereje inkább a belső nyugalom ki-
teljesedésében van – mondja. – Ha 
ez a nyugalom benned van, később 
át tudod ültetni a külső világra, s az 
emberek jól érzik magukat a köze-
ledben. 

A Iaido célja – többek között 
– a nyugodt állapot elérése, ehhez 
eszközként használják a kardot. A 
szamurájok nem kétélű, egyenes 
kardot használnak, hanem kissé 
meggörbült, egy élű fegyvert. Már 
a VIII. századtól léteztek azok a spe-
ciális módszerek, melyekkel a kar-

dot törhetetlenre és borotvaélesre 
kovácsolták. 

Sokféle legenda kering ennek 
az eszköznek a tiszteletéről: egye-
sek misztikus, mások szent tárgyat 
látnak benne. A kardnak valóban 
szentélye van, de ez nem egyezik a 
különböző vallásból ismert szenté-
lyekkel. 

Buddha tanításai sokat jelente-
nek a Iaidosok számára. – A budd-
hizmusban, vagy a Zenben az a 
lényeg, hogy ne ölj, ne árts – ma-
gyarázza a mester.

A Iaido-Kobudo szimbólum is 
egy nagy tanítás. A külső, piros 
kör Japánt jelképezi, a középső a 
tanítványok köre, a belső kör pe-
dig a mestereké. Mindenki a külső 
körből indul, mint tanítvány, aztán 
előbb-utóbb elér a belső körbe, 
mint mester. – A legrövidebb út 
az egyenes: vannak, akik egyenes 
és könnyű úton jutnak el a mesteri 
szintig – mondja a 3 danos mester. 
– …és persze vannak, akik hos-
szabb és nehezebb úton. Aki jön, a 
mesterrel együtt jön be. Ezután ki 
is viszi a többi tanítványhoz, hogy 
ő is tudjon foglalkozni a többiekkel. 
Nemcsak megtanítja a techniká-
ra, hanem megtanítja – tanítani is. 
Az szép és jó, ha az ember eltökéli 
magát, hogy ezt szeretné csinálni, 
meg akarja tanulni, és ő szeretne 
lenni a legjobb az összes között, de 
ez mindaddig önös érdek.

A legtöbb harcművészeti tanítás 
figyelmeztet arra, hogy a legna-
gyobb feladat önmagunk legyőzé-
se. A Iaido-Kobudo szellemisége 
arra tanít, hogy a tudás nem lehet 
öncél: másokkal meg kell osztani. 

– Tulajdonképpen az egész egy 
hatalmas, belső harc – állítja a mes-
ter. – A mai világban nem harcolsz 
mással: önmagaddal kell harcolni. 
Az önmagad fájdalmával, a saját 
szélsőségeiddel; az olyan hibáid-
dal, melyeket nem tudsz elvetni.

A Iaido-Kobudo eszközei a tonfa, 
a say és a nunchaku. A tonfa erede-
téről sokféle mende-monda kering: 
egyesek szerint régen ültetőfa volt, 
más források a kézi rizsőrlő malom 
hajtókarjával azonosítják. A say a 
tonfához hasonlóan a bot típusú 
fegyverek csoportjába tartozik. 
Mivel fémből készült, a tonfánál is 
erősebb ütéseket lehetett vele ki-
vitelezni. A nunchaku a lánc-kötél 
és a bot típusú fegyverek közötti 
átmenetet képviseli. 

Ahogy elnézem a harcművészek 
közösségét, visszhangzik elmém-
ben a bölcsesség: „Önmagam felett 
győzni annyit tesz: legyőzni a gyen-
geségeimet!” Mielőtt elbúcsúzom a 
mestertől, még körbenézek. A XXI. 
századi szamurájok körben ülnek 
a zöld füvön, az erdő szélén. Nyu-
galmat és harmóniát árasztanak 
így edzés után. Sehol egy hangos 
szó, sehol a világ nyüzsgő zaja. – Ha 
sokáig gyakorol valaki, akkor nem 
csak a szemlélete változik: nem 
csak kiegyensúlyozottabb, vagy 
nyugodtabb lesz, hanem az élet-
menete, életstílusa is átalakul – ma-
gyarázza a mester. – Ha valaki időt 
szakít arra, hogy tudjon gyakorolni, 
az tulajdonképpen egy rendszeres-
séget is bevezet az életébe. És ma-
gára is odafigyel. Ha pedig magára 
időt fordít, lesz ideje másokra is.

Andriska János

Guta Jánossal, a Kölcsey-főisko-
la végzős hallgatójával a játék-
vezetői szakma szépségeiről be-
szélgettem. 

– Hogyan kerültél kapcsolatba a já-
tékvezetéssel?

– Tizenhárom évig futballoztam, 
mondhatni, elég magas szinten, 
de egy kemény sportsérülés miatt 
vállműtétem volt, és másfél évet ki 
kellett hagynom. Utána már sajnos 
nem sikerült visszahoznom magam 
ugyanarra a szintre, ezért úgy szok-
tam mondani, hogy „átálltam a má-
sik oldalra”, és játékvezető lettem.

– Mi volt az, ami megfogott benne, 
amiért ezt választottad?

– Mindenképp kapcsolatban 
akartam maradni a futballal, és 
úgy gondoltam, ebben nagy le-
hetőségek rejlenek. Szeretem ezt 
a sportágat, szeretek emberekkel 
bánni, ismerkedni, kommunikálni. 
A játékvezetés nem csak arról szól, 
hogy fújjuk a sípot! Meg kell találni 
az emberekkel a megfelelő hangot. 
Ezenkívül sokat számít nekem a si-
ker, az ismertség és a karrier lehe-
tősége is.

– Van valami speciális feltétele an-
nak, hogy valaki játékvezető lehessen?

– Mindenekelőtt el kell végeznie 
egy kéthónapos játékvezetői tan-
folyamot, majd záróvizsgát tennie. 
Ha ez sikerül, csak akkor vezethet 
mérkőzést. A kezdőkre előbb in-
kább csak gyerek-, majd ifjúsági 
meccseket bíznak.

– Véleményed szerint melyek azok 
a tulajdonságok, amelyek egy jó bírót 
jellemeznek?

– Az első és a legfontosabb a ha-

tározottság. Ezt követi a tökéletes 
szabályismeret, amely nagyban se-
gíti a gyors döntést, minden egyes 
szituációban. Majd a jó kommu-
nikációs készség és az emberek-
kel való bánásmód. S a megfelelő 
edzettségi szint.

– Te mikor kezdted el, és hol tartasz 
most?

– 2002-ben vizsgáztam, de a ta-
nulmányok miatt csak 2004-ben 
kezdtem el bíráskodni. Viszont ez 
alatt az alig két év alatt sikerült fel-
jutnom az NB III-ba. Ez szerintem 
jó eredménynek számit. Ezenkívül 
pedig az országos futsalbajnokság-
ban is vezetek mérkőzéseket.

– Milyen terveid, céljaid vannak?
– Szeretnék minél magasabb 

szintre jutni a játékvezetői pályán. 
A legnagyobb célom és egyben ál-
mom pedig az, hogy FIFA-kerettag 
legyek, vagyis bekerüljek a nem-
zetközileg is elismert bírók közé.

– Mennyire foglal le téged a játékve-
zetés?

– Nagyon. Mivel minden héten 
egyszer futsal-, hétvégén pedig NB 
III-as találkozókat vezetek, ez ren-
geteg időt vesz igénybe, sok uta-
zással jár.

– Nem túl sok időd marad a pihe-
nésre, szórakozásra és a tanulásra.

– Tanulni általában a vizsga előtt 
hajnalban szoktam, év közben nem 
érek rá. Ez alól viszont kivétel az 
idegen nyelv, mert az a játékveze-
tésben is elengedhetetlen.

– Van olyan játékvezető, akit a pél-
daképednek tartasz?

– A svájci Urs Meiert. Szerintem 
ő a legjobb.

Kerekes Zsolt

A kardrántás művészete Nem csak sípolás... 


