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Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy 
egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. Tisz-
títsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, 
aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a 
mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott éret-
tünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rossza-
ságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaság-
nak és igazságnak kovásztalanságában. 

(1 Kor 5, 6–8 )

Havi aforizmánk

A világgal csak az tud fogékony és termékeny össz-
hangban élni, aki teljes egységben él hazájával.

(Márai Sándor: Sértődöttek)

A sport: egészség, a sport: szórakozás. Akár ez is lehetne a mot-
tója a Szabadidősport Egyesület lelkes képviselőinek. A mozgás 
népszerűsítésére, az egészséges életmód megőrzésére töreksze-
nek. A Hajdú-Bihar Megyei Szabadidősport Egyesület elnöke, 
Pál Mihály bemutatta a múltat, tájékoztatott a jelenről, és a 
rámutatott azokra a sportrendezvényekre, melyeket a jövőben 
rendeznek meg.

 8. oldal

„A mozgás örök”

Jön a Lícium Média-
portál

A felsőoktatásban bekövetkező változásokkal új folyamatok 
kezdődtek a főiskolán is. Ilyen a Kommunikáció- és Médiatudo-
mányi Intézet megalakulása, amely a társadalomtudományi 
tanszékhez tartozó kommunikációs szakcsoportból nőtte ki 
magát, a szak önállósodásával. Az intézet terveiről és a hama-
rosan induló új médiaportálról kérdeztem dr. Völgyesi Zoltánt, 
az intézet vezetőjét, szakfelelőst.

 3. oldal

Magyarországon, de talán egész Európában is példátlan az a 
kezdeményezés, hogy egy önkormányzat teljes egészében ön-
erőből hozzon létre több ezer négyzetméter alapterületű művé-
szeti galériát. Debrecenben most ez történt. Szeptember 25-én 
megnyitotta kapuit az ország legkorszerűbb modern és kortárs 
képzőművészeti központja.

 2. oldal

Kilencvenkilenc év 
a Modemben

Angyal Ádám montázsa

Új idők új dalai
Száz éve jelent meg a halhatatlan költőgéniusznak, Ady End-
rének az Új versek című kötete, amely kétségkívül forradalmi 
s korszakalkotó jelentőségű a magyar irodalomban. Akik ma 
ebben az országban újságírást tanulnak – elektronikus vagy 
írott sajtót, mindegy –, azoknak nem lehet közömbös ez a ju-
bileum. Ady verseiből erő és fiatalság sugárzik, ugyanakkor 
jelen van ezek ellentéte is: a szenvedés-szenvedély és a halál; 
így a poézis mindig dacol a Világgal, s tegyük hozzá rögtön: 
mindig jogosan.

Az újságíró Adynál szintén fontos érzelem a dac – nem 
véletlen, hogy radikális publicisztikai írásairól a sajtótörténet 
legalább olyan elismerően nyilatkozik, mint az irodalomtör-
ténet az Új versekről. Akik média szakra járnak, azoknak nem-
csak a költőt, hanem a publicistát is ismerniük kell, hiszen 
mindenkinek van mit tanulnia abból a dacból, bátor szóki-
mondásból és őszinte igazságszeretetből, amely az írózseni 
cikkeit (is) jellemzi.

Talán nem véletlen (hiszen véletlenek nincsenek), hogy a 
Kölcsey-főiskolán éppen ebben a jubileumi évben indult el a 
„Főnix-specializáció” – vagyis: az új rendszerben a sajtómun-
kásnak készülő hallgatók lapunknál teljesítik majd szakmai 
gyakorlatukat.

Úgy gondolom, nem haszontalan felidézni, hogyan is kez-
dődött ez a történet, hiszen az idei év „gólyái” már egy kifor-
rott és kész dolog részesei lehetnek. 

Három évvel ezelőtt egy lelkes csapat, akkor még kommu-
nikáció – informatikus-könyvtáros szakpáron, álmodott egy 
nagyszerűt: egy olyan Debreceni Főnixet, amelyben a klasszi-
kus újságírás hagyományai a mérvadóak; bízva abban, hogy 
a lap hasábjain olyan cikkek jelennek meg, melyekben erő és 
alázat van; s ahol mindenki – kvázi büntetlenül – bontogat-
hatja szárnyait, pontosabban: koptathatja tollát (még ponto-
sabban: a billentyűzetet). 

A régi lap új formát kapott, oldalainak nagy „lepedői” már 
egy új korszak kezdetét jelezték. Nem titok, hogy a rovat-
rendszer megtervezésének munkálatai a főiskolai szerkesztő-
ség terme után a „dzsessztanszéken” folytatódtak, kávéházi 
hangulatban. Számunkra a tanulást, a feladatokkal való meg-

birkózást és a szórakozást is egyetlen dolog jelentette akko-
riban: írni, írni, írni. Mindannyian kánonban értettünk egyet 
Adyval, aki az újságírás szerelmével még szakítani nem tu-
dott; Kosztolányival, akinek a legnagyobb élménye életében 
az volt, hogy magyarul érez, gondolkodik, ír és beszél; de Má-
rait, Szabó Lőrincet vagy Bródyt ugyanígy említhetném…

Említem is, hiszen nagyon beszédes „sztori”, hogy az el-
sős médiaszigorlat után nem a „két-nap-tanulás-egy-nap-fe-
lejtés” következett, hanem hónapokon át a nagy publicisták 
életéről kvaterkáztunk, hiszen példaképpé váltak számunkra. 
Utat és reményt mutattak a szakmaiság felé, hiszen újságot 
írni több mint hivatás: ez életstílus.

Az éveken át Bögre Zoltán által főszerkesztett lap tehát 
tényleg újjászületett, ahogyan az a főnixmadárhoz méltó. 
Nyilvánvaló, hogy most kissé félve tekintek a jövőbe, hiszen 
ennek az újságnak az arculatát mindig azok határozzák meg, 
akik írják.

Sokféle (rém)hír kering az új generációról, a sztárripor-
ternek készülő hallgatókról, akik „csak jönnek, csak jönnek”. 
Vajon érzik-e majd azt, amit mi? Vajon értékelik majd azokat 
az értékeket, melyeket mi világnézetünknek tettünk meg? 
Egyáltalán: mi lesz a Debreceni Főnix sorsa ebben az új rend-
szerben?

Ha optimista vagyok, azt mondom, hogy most, amikor 
önálló szakká vált a médiaképzés, amikor a Neptun már olyan 
dolgokat is megenged, melyhez nekünk régen még „külön 
kérvényt” kellett benyújtanunk, s amikor egy kész és letisz-
tult sajtóterméket vehetnek át a fiatal újdondászok – cso-
dák is, csillagok is születhetnek. Ha borúlátó vagyok, akkor 
azt hiszem, csak egymás esélyeit – és diplomájának értékét 
– rontjuk.

De nem vagyok pesszimista. 
Már csak azért sem, mert az a 6-8 százalék, aki tényleg 

bejut a médiumok valamelyikébe, úgyis megtalálja a számí-
tását. Úgy van ez, mint ahogyan egy hangstúdióban olvas-
tam: „Mondhatod így-úgy, csavarhatod így vagy úgy, az élet 
úgyis oda tesz, ahova való vagy…”

Andriska János 
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RÖVIDEN

OSZTÁLYTALÁLKOZÓT TARTOTT 
ÉS ALAPÍTVÁNYT HOZOTT LÉTRE 
H. Szabó Lajos kezdeményezésére 
a Református Kollégium egy 1951-
ben végzett osztálya. Az alapít-
ványról idősebb Kósa Lajos számolt 
be az ötvenöt éves találkozón, ahol 
tizenegyen jelentek meg az egyko-
ri tanulók közül.

BOCSKAI ISTVÁN FEJEDELEMRE 
EMLÉKEZTEK Kismarján. „Legyen 
emlékeztetője ez a hely népünk-
nek, nemzetünknek, hogy adott az 
Isten közösséget összekovácsoló 
fejedelmet, aki tanított és tanít ben-
nünket” – mondta, és az Úr áldását 
kérte a temetkezési helyre Bölcskei 
Gusztáv, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke. A bécsi 
béke és a kismarjai adománylevél 
400. évfordulójára feltárt kripta 
avatásával egybekötött istentisz-
telettel kezdődött a Magyar Re-
formátusok V. Világtalálkozójának 
kétnapos utórendezvénye.

BöLCSKEI GuSZTÁV LETT AZ 
EuRÓPAI ELNöKE a Református 
Világszövetségnek. Ez „nemcsak 
a magyarországi, hanem a kárpát-
medencei magyar reformátusság 
számára jelent áttörést” – nyilat-
kozta a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspöke a Magyar Rádi-
ónak. Elmondta: számarányunkat 
tekintve mi eddig is meghatározói 
lehettünk volna az európai refor-
mátusságnak, azonban ez a vezetői 
strukturákban idáig nem nagyon 
tükröződött. Bölcskei Gusztáv meg-
bízatása négy évre szól. Reményei 
szerint ez a szolgálat hatékonyabbá 
teszi az európai reformátusoknak 
ezt a szervezetét, melynek ezáltal 
sokkal jobb érdekérvényesítő ké-
pessége lesz.

MEGNYITOTTA 469. TANÉVÉT a 
Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem, szeptember 9-én. Az 
ünnepi ülésen Nagy László, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület 
lelkészi főjegyzője igehirdetésében 
kiemelte: a lelkészi és a vallástaná-
ri szolgálat egyetlen erőforrása az 
Egyház Ura, Krisztus iránti szeretet, 
mely válasz a Tőle kapott megelő-
legezett kegyelemre. Az Egyetem 
debreceni székhelyén 201 fővel, a 
szegedi kihelyezett képzésen 63 
fővel kezdik nappali tagozaton az 
oktatást. A posztgraduális paszto-
rál-pszichológia szakon 33 hallgató 
tanul majd. Az első évfolyamon 47-
en kezdik tanulmányaikat.

ÚJRA INDuL A FILMKLuB. A vetí-
tések keddenként 18 órakor kez-
dődnek, a Kölcsey-főiskola 301-es 
termében. Októberben az alábbi 
filmek tekinthetők meg: 10-én 
Fábri Zoltán: Húsz óra (1965); 17-én 
Makk Károly: Két történet a félmúlt-
ból: A téglafal mögött, Philemon és 
Bauchis (1975); Okt. 24-én Sándor 
Pál: Szerencsés Dániel (1982). Az 
előadásokat Szűk Balázs tartja.
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Debreceni Főnix

Korszerűsödő kolik
Az összes hallgató elfoglalhatta 
helyét a felújított Kossuth Lajos 
Kollégiumban szeptember kö-
zepéig. Bár még folynak kisebb 
munkálatok az „Újkoliban”, a 
hallgatók már zavartalanul élhe-
tik ott kolis életüket. A Tótfa II-
ben pedig március óta végeznek 
munkálatokat, és miután ezek-
kel elkészülnek, kezdik a Tótfa 
I. rekonstrukcióját. Az alábbi 
információkat Krizsán Tibor üze-
meltetési igazgatótól kaptuk. 

Tavaly ősszel kezdődtek a tár-
gyalások a három egyetemi kollé-
gium felújításáról. Négy tárgyalási 
forduló után januárban nyerte meg 
a pályázatot a HUNÉP Universal Zrt. 
A részvénytársaság ppp – program-
ban – magántőkéből megvalósuló 
beruházás (public-private part-
nership) – rekonstruálja a Nagyer-
dei kollégiumokat, és létesítenek új 
diákférőhelyeket. 

Az Oktatási Minisztérium által 
indított országos ppp-program-
ban magánbefektetők kapnak le-
hetőséget arra, hogy felsőoktatási 
beruházásokat valósítsanak meg 
– természetesen (hosszú távon ér-
vényesülő) üzleti haszon remény-
ében. A HUNÉP 20 évig üzemelteti 
a kollégiumokat, amelyek továbbra 
is a Magyar Állam és a Debreceni 
Egyetem tulajdonai. Az Zrt. feladat-

körébe az üzemeltetés tartozik. A 
175/2006. (VIII. 14.) kormányrende-
letben előírt alapszolgáltatásokat 
– például tanulószoba, mosási le-
hetőség, főzési és ételmelegítési le-
hetőség stb. – lehetővé kell tenni. 

Az Újkoli felújítási munkálatai 
július 1-jén kezdődtek, és szeptem-
ber 9-ig az összes kollégista beköl-
tözhetett. A következő változások 
szúrtak/szúrnak szemet a már ko-
rábban is itt lakó kolisoknak: 

A kollégisták részére kialakí-
tott helyek száma 651-re bővült. 
Minden szobában belső hálózatra 
kötött telefon és kábeltelevízió-
csatlakozó áll rendelkezésre. Min-
den hallgatónak jár az ingyenes 
gyengeáramú internet-hozzáférési 
lehetőség. 

Kicserélték az ágyakat, az ágy-
nemű-garnitúrákat, a világítótes-
teket, és felújították a vizesblokko-
kat. Minden szobában lecserélték 
a külső és belső ajtózárakat, és a 
vezérkulcsrendszert alkalmazzák. 
Így a kulcsok nem másolhatók, ke-
reskedelmi forgalomban nem kap-
hatók. Elvesztésük esetén pótlásra 
nincs lehetőség, a zárcsere pedig 
tetemes költség a figyelmetlen kol-
légistának.

A vagyonbiztonság érdekében 
az új koli területén 64 kamerát he-
lyeznek el, melyek a teljes közös-
ségi területeket lefedik. Kártyás 

beléptető rendszer lesz, és így il-
letéktelenek nem tudnak belépni 
a kollégiumba. A HÖK-irodákba 
vezető oldalbejáraton is külön be-
léptető rendszert építenek ki. Az új 
rendszert október közepén helye-
zik üzembe. Huszonnégy órában 
lát el szolgálatot egy recepciós és 
egy biztonsági őr.

A kolisok a következő szolgálta-
tásokat vehetik igénybe: az alag-
sorban található mosodát havonta 
kétszer térítésmentesen használ-
hatják, a többszöri alkalom már 
költségtérítéses. Az ágyneműket 
kéthetente cserélik. A szintén az 
alagsorban nyíló fénymásoló diák-
barát áron kínálja szolgáltatásait. A 
konditerem és a szolárium tovább-
ra is üzemel. A Kolikávéház is to-
vább működik, októberre várható 
a nyitás.

A Tótfa II felújítása januárban fe-
jeződik be, akkor költöznek át az I-
es kollégiumból a hallgatók. A Tót-
fa I. várható átadása 2007 augusz-
tusára várható. Mindkét kollégium 
kap egy új, negyedik szintet. A II-es 
koliban 288 hely lesz, csak kétsze-
mélyes szobákban, az I-esben 319 
helyet alakítanak ki, egyágyas és 
kétágyas szobákban. A három kol-
légiumban így összesen 1258 sze-
mély fér el.

Keresztesi Dóra, Lénárt Tímea

Kilencvenkilenc év a Modemben
Magyarországon, de talán egész 
Európában is példátlan az a 
kezdeményezés, hogy egy ön-
kormányzat teljes egészében 
önerőből hozzon létre több ezer 
négyzetméter alapterületű mű-
vészeti galériát. Debrecenben 
most ez történt. Szeptember 25-
én megnyitotta kapuit az ország 
legkorszerűbb modern és kor-
társ képzőművészeti központja.

A kiállítás tulajdonképpen az 
Antal–Lusztig-gyűjtemény jelen-
tős részére épül, amely 99 évet ölel 
magába, ezért is nevezték el így a 
nyitókiállítást.

 A város tíz évre letétbe vette, 
az igen gazdag magántulajdon-
ban lévő kollekciót, amely alkalmas 

arra, hogy reprezentatív módon 
jelenítse meg a XX. század magyar 
képzőművészetet.

 A megnyitó ünnepségen Gulyás 
Gábor, a Modem igazgatója kiemel-
te: „a Modem nem múzeum, hiszen 
nem folyik benne műtárgyfeldol-
gozás és gondozás, magyarul tudo-
mányos tevékenység; finomabban 
fogalmazva, nem raktár, hanem 
eleven hely, ahol kapcsolatba lép-
hetünk a művészetek világával.”

A műalkotások tulajdonosa, An-
tal Péter, örömét fejezte ki, hogy 
a műalkotások a privát szférából 
végre kikerültek a közszférába.

Kósa Lajos polgármester a be-
szédében egyebek között arra is 
utalt, hogy „a Modem a város ed-
digi legmerészebb vállalkozása, 

amelynek megvalósulása már ré-
góta benne volt a levegőben.”

Az ünnepség után a nagyközön-
ség is birtokba vehette a galériát, 
amelyet a megnyitó napján éjfé-
lig lehetett látogatni. Az előzetes 
várakozásokat messze felülmúlva 
szeptember 25-én (hétfőn) este 
több mint háromezer látogató te-
kintette meg a Kilencvenkilenc év 
című nyitókiállítást a Modemben. 
Az Antal–Lusztig-gyűjtemény leg-
javát bemutató nagyszabású tárlat 
mellett, művészeti performanszok, 
fény- és árnyjátékok, koncertek, 
színházi- és táncelőadások, vala-
mint interaktív játékok várták a 
közönséget ez alkalommal a Mo-
demben.

Bihari Szabolcs 

E hasábokon rendre röviden fel-
hívjuk a figyelmet néhány olyan 
új – s a főiskola jegyzetboltjában 
hozzáférhető – könyvre, mely 
közvetlenül segíti a hallgatók 
tájékozódását, vizsgákra készü-
lését. 

Megvásárolható a főiskola jegy-
zetboltjában a Bevezetés a filozó-
fiába című szöveggyűjtemény. A 
hetven szöveget tartalmazó könyv 
magában foglalja a gondolkodás 
egész történetét az ókortól napja-
inkig. Az idézett szövegek önma-
gukban is értelmezhető gondolat-
meneteket mutatnak be, a szerzői 
kommentárok pedig értelmezik és 
magyarázzák az újonnan felmerült 
filozófiai fogalmakat.

Romsics Ignác oktatói tapaszta-
lataira és kutatóeredményeire épül 
hazánk XX. századi történetének 
hazai és külföldi szakirodalma, a 
Magyarország története a XX. szá-
zadban című könyv. A tájékozódás-
ban diagramok, grafikonok, táblá-
zatok, szövegközi térképvázlatok 
és fotók segítenek.

A Dinasztia Tankönyvkiadó 
újdonsága a Józsa Krisztián szer-
kesztésében megjelent Az olvasási 
képesség fejlődése és fejlesztése 
című könyv. A tanulmánykötetet 
az olvasás fejlesztésével foglalkozó 
pedagógusoknak, valamint főisko-
lai és egyetemi hallgatóknak szán-
ják.

Kommunikáció szakos hallgatók 
figyelmébe ajánlják Asa Briggs és 
Peter Bruke könyvét. A média tár-
sadalomtörténete Gutenbergtől az 
internetig című kötet a kommuni-
káció és a médiumok történetének 
átfogó elemzését nyújtja, kialaku-
lásukat és kulturális összefüggése-
iket kutatja.

Mónus Anikó

Filozófia, 
média,  
olvasás

Nemzeti Forradalmi Szavalóver-
senyt rendeznek az 1956-os for-
radalom 50. évfordulója alkalmá-
ból, a Cívis Hotel Kálvinban, ok-
tóber 23-án, délelőtt, fél 9-től. A 
tizedik alkalommal meghirdetett 
nemzetközi – a határainkon túli-
ak részéről is nagy érdeklődéssel 
kísért – versenyre korcsoportok 
szerint három kategóriában le-
het nevezni, Pesti József A vulkán 
peremén című verseskötetéből 
választott két költeménnyel. Az 

első díj a főiskolások, egyetemis-
ták kategóriában 15 ezer forint, 
középiskolások kategóriában 13 
ezer forint. A versenyen a nyolca-
dik helyezett is pénznyeremény-
ben részesül, továbbá a legtöbb 
szavalót indító pedagógusokat is 
díjazzák. Jelentkezni a Debreceni 
Mester Kiadó postacímén lehet: 
Debreceni Egyetem Főépület, 
4010, Debrecen, Pf.: 74.; vagy az 
(52) 417-668-as telefonon. Neve-
zési határidő: október 16.

Versekkel ’56-ról

JEGYZETPALETTA

Mónus Anikó felvétele
Megnyílt a Modem

Mónus Anikó felvétele



 Amikor beléptem Csonka-Ko-
vács Abigail irodájába, azonnal 
egy festményt pillantottam meg. 
Abys – ahogyan őt a kollegák és 
barátok szólítják –, nem csak a 
Tiszántúli Református Egyház-
kerület sajtóreferense: művész 
is. Mint ahogyan saját munka-
környezete is rámutat, a tollán 
kívül az ecsetével is maradandót 
alkot, és a gyerekekről sem fe-
ledkezik meg. Az általa alapított 
„Tündérkert” Művészeti Gyer-
mekfoglalkoztató Csoport mun-
kájának az a célja, hogy értéket 
közvetítsen a felnövekvő nem-
zedék számára.

- A sajtóreferensi szék végállomás?
- Úgy gondolom, soha nem 

mondhatjuk, hogy az a végállo-
más, ahol éppen tartunk. Az éle-
tünk folyamatosan változik, s vele 
együtt a személyiségünk is alakul. 
E tevékenységemet igen kedvelem, 
hiszen egy folyamatnak lehetek a 
részese, a saját életemen belül.

- Kanyarodjunk vissza egy kicsit: ho-
gyan indult el ez a folyamat?

- Amikor visszajöttem Hollan-
diából, elhatároztam, hogy meg-
próbálok kizárólag művészeti té-
mákkal foglalkozni. Eltelt másfél év, 
amikor rá kellett döbbennem: „az 
élet nem habos torta”. Mivel több 
nyelven is beszélek, magántanítá-
sokat vállaltam, valamint nagyon 
sok műfordítást készítettem külön-
böző cégeknek; emellett az Apolló 
moziban szinkrontolmácsoltam.

- Sok mindenben próbára tetted ké-
pességeidet…

- Szeretek mindent kipróbálni, 
mert sose’ lehet tudni, hogy mikor 
lehetnek hasznosak a tapasztalata-
ink.

- Ezeket a tapasztalatokat is haszno-
sítod a jelenlegi munkakörödben?

- Természetesen. Amikor be-
mentem a Püspöki Hivatalba, az 
volt az első kérdésem, hogy kell-e 
valamit fordítani. Megismertek, hi-
szen „refi”-s voltam; azt mondták, 
hogy nagyon jókor jöttem, mert 
van egy nagy kiadványuk, amit 
három nyelvre kellene lefordítani: 
angolra, németre és hollandra. Kér-
dezték, melyiket tudnám elvállalni. 
Mondtam, hogy mind a hármat! En-
nek nagyon örültek. Ez elég nagy 
meló volt. Jeleztem nekik, hogy a 
továbbiakban bármilyen munka 
van, nyugodtan szóljanak.

- …és szóltak is…
- Így van. Felhívtak, amikor meg-

üresedett a sajtóreferensi állás. A 
habitusomból ítélve azt gondolták, 
hogy biztosan el tudom majd látni 
ezt a feladatot is. Bementem egy 
interjúra püspök úrhoz, s mikor fel-
álltam a székből, azt mondta, üdvö-
zöl a csapatban.

- Egyházi sajtóreferensként milyen 
feladatokat kell ellátnod?

- Ez folyamatos médiafigyelés: 
egyrészt az országos eseményeket 
kell követem, másrészt az egyházat 
érintő fejleményeket. Fontos az is, 
hogy ha jelentős esemény történik, 
arról milyen módon tudunk beszá-
molni a médiában. Ezen kívül, ha 

interjút szeretnének készíteni püs-
pök úrral, előbb velem kell egyez-
tetniük. A debreceni sajtónak én 
küldöm el az egyházi programokat; 
hírekkel „töltöm fel” a saját kerületi 
honlapunkat (tiszantul.reformatus.
hu) és a www.reformatus.hu-t is, 
valamint az összes idegen nyelvű 
munkát is én végezem. A Reformá-
tus Tiszántúlba és a Reformátusok 
Lapjába is rendszeresen írok. Ezt 
nem úgy kell elképzelni, mint egy 
hivatali feladatot, ahol fél ötkor 
végzel, lezárod a gépedet és ha-
zamész; ezt folyamatosan csinálni 
kell, hiszen tudjuk, hogy „nincs ré-
gebbi egy tegnapi újságnál”.

- Az Magyar Reformátusok V. Világ-
találkozóján – augusztusban – láthat-
tuk, mennyire sokoldalú vagy, hiszen a 
szervezéstől a gyermekek foglalkozta-
tásán keresztül a sajtómunkáig nagyon 
sok mindent bíztak rád…

- Amikor kiderült, hogy itt, Deb-
recenben lesz a zárórendezvény, 
februártól a világtalálkozóig egy-
folytában szerveztem a progra-
mokat. Nagyon nagy munka volt, 
de sokat segített, hogy csapatban 
végezhettem a feladatot.

- Jelentős szerepet töltenek be az 
életedben a művészetek is. Adódik a 
kérdés: művészléleknek tartod magad?

- Azt hiszem, mondhatom: igen. 
A művészet számomra nem hob-
bi, hanem az életem részévé vált. 
Amikor befejeztem az egyetemet 
– holland–történelem szakon –, 
felvételiztem az amszterdami Riet-
veldre, Nyugat-Európa egyik leg-
híresebb modern művészeti aka-

démiájára. Először én sem akartam 
elhinni, hogy sikerült bekerülnöm 
oda: a szabad művészetekkel is-
merkedtem meg; többek között a 
színházzal, a tánccal és installációk 
készítésével.

- Ezek közül melyek azok, amelyek 
még mindig közel állnak a szívedhez?

- Jelenleg festészettel foglalko-
zom, illetve az installációk készítése 
még mindig egy nagy szerelem.

- Hol láthatóak az alkotásaid?
- A tavalyi év nagyon jól alakult, 

hiszen sok kiállításon bemutathat-
tam a munkáimat. Az egyik tárlat a 
Varsói Magyar Kulturális Intézetben 
volt, a másik pedig a Művészetek 
Völgyében, Bari Janó – híres roma 
festő – közreműködésével. Ezen 
kívül Budapesten, Vácott, Debre-
cenben és még kisebb városokban 
is kiállítottam. Számomra sokat 
jelentett, hogy tavaly, a Debrecen 

2010 iroda elfogadta tervünket és 
így megvalósult az első köztéri ins-
talláció kiállítás a városban.

- Hogyan fogalmaznád meg az „ars 
poeticádat”?

- Mindig Kundera könyve jut 
eszembe: „A lét elviselhetetlen 
könnyűsége”. Szomorú tény, de el-
veszítettem az édesanyámat. Lehet, 
hogy furcsán hangzik majd, de so-
kat köszönhetek ennek a halálnak 
abból a szempontból, hogy kön-
nyebbnek látom az életem; látom, 
hogy mi a vége, és nincs bennem 
görcs. Azt szeretem az életemben, 
hogy sohasem unalmas. 

Egyszer azt mondták nekem, 
hogy nagyon nehéz, de gyönyörű 
életem lesz. Ez alakul. (nevet) Úgy 
gondolom, hogy az embernek „be 
kell vállalnia” a saját életét, ellene 
hadakozni nem szabad – nem le-
het. Én azt tartom fontosnak, hogy 
tanulni, tanulni, tanulni… – az élet-
ből a legtöbbet. Észre kell vennünk 
az apró dolgokat, amelyek körül-
vesznek bennünket. 

Egyszer kaptam egy „idézetes 
kártyát”, mely azt üzente: „Meg kell 
tanulnunk vágyakozni az után, ami 
a miénk”. Éveken át ott függött a 
falon, folyamatosan próbáltam ezt 
megfejteni, de természetesen nem 
sikerült. Még most sem fejtettem 
meg igazán, de úgy érzem, lassan 
kezd „belém ivódni”. Meg vagyok 
győződve arról, hogy ha az em-
ber konzekvensen éli az életét, az 
előbb-utóbb meghozza a gyümöl-
csét.

 Tar Anita

A felsőoktatásban bekövetke-
ző változásokkal új folyamatok 
kezdődtek a főiskolán is. Ilyen 
a Kommunikáció- és Médiatu-
dományi Intézet megalakulása, 
amely a társadalomtudományi 
tanszékhez tartozó kommuniká-
ciós szakcsoportból nőtte ki ma-
gát, a szak önállósodásával. Az 
intézet terveiről és a hamarosan 
induló új médiaportálról kérdez-
tem dr. Völgyesi Zoltánt, az inté-
zet vezetőjét, szakfelelőst.

- Miért volt szükség az intézet meg-
alakulására?

- A kommunikáció szakos haíll-
gatók száma az elmúlt időben fo-
lyamatosan nőtt. E tanévtől ezen 
a szakon az elsőévesek többen 
vannak, mint a tanítóin: 164-en 
kezsdték meg tanulmányaikat. E 
bővülés indokolta azt, hogy önálló 
szervezeti egységként lássuk el a 
képzésnek az intézményi hátterét. 
Előzmény volt, hogy megalakult – a 
Táradalomtudományi Tanszéken 
belül – a kommunikáció szakcso-
port, amely elsősorban az oktató-
kat fogta össze. Idén, a képzés át-
alakulása közben merült fel, hogy a 
főiskolán szerkezeti változtatásokat 
is véghez kell vinni. Ebből az egyik 
a Kommunikáció- és Médiatudo-
mányi Intézet létrejötte volt. A szak 
vneve is változott: immár kommu-
nikáció és médiatudomány szak, s 
az intézet neve ehhez igazodott. 

- Milyen feladatkörök változtak és 
változnak meg?

- Az intézet július 1-jén alakult 
meg hivatalosan. A korábbi kom-
munikácikós szakcsoporton kívül 
része a Főnix, a Méliusz Rádió és a 
Kölcsey-stúdió. Az egyik fő feladat 
az intézet összehangolt működésé-
nek fenntartása, a gyakorlati kép-

zésnek a korábbinál még zökke-
nőmentesebb szolgálata. Vagyis a 
gyakorlóhelyeknek összehangolva 
kell működniük. Értem ezen az in-
formáció egymás közötti átadását, 
hogy például gyorsan értesüljön az 
egyik médium a másiktól egy-egy 

rendezvényről, eseményről. Ebben 
is nagy szerepet játszhat az új inté-
zet és a portál.

- Mivel kívánják elősegíteni az in-
tézményen belüli kommunikációt?

- Médiaportál létrehozása zajlik 
jelenleg. E portállal az intézet ös-
szefogja a képzéshez kapcsolódó 
média-háttérbázist; ide tartozik 

majd a Főnix szerkesztősége, a Mé-
liusz Rádió és a Kölcsey-stúdió. 

E médiaportál, egyrészt az 
imént említett gyakorlóterepek 
internetes megjelenését teszi le-
hetővé, másrészt ezzel teret kap 
egy negyedik médium is: az online 

újságírás. Az internetes felületen 
természetesen az intézettel kap-
csolatos és a főiskolán zajló esemé-
nyeket is rendszeresen közreadjuk 
– célunk: stabil látogatottságot 
érjünk el. Igyekszünk reklámozási 
lehetőséget is teremteni. Ez olyan 
haszonnal járhat, hogy nemcsak a 
saját képzésünket, hanem más főis-
kolai képzéseket is népszerűsítünk 
majd.

- Milyen hatással vannak a változta-
tások a hallgatókra?

- Az intézet létrejötte lehetőség 
lesz arra, hogy a képzés színvonalát 
fokozza. Ennek folyamatosan érez-
hető lesz a hatása, de mindez attól 
is függ, a hallgatók mennyire mű-
ködnek közre az intézeti munká-
ban. gondolkodunk azon, miként 
tudunk jobban odafigyelni a szak-
dolgozatokra, és hogyan lehetsé-
ges a tudományos diákköri munkák 
intézeti hátterét kialakítani. Közö-
sen szeretnénk szervezni a jövőben 
a szaknapokat is. Ez a feladat eddig 
inkább a hallgatókra hárult. 

- Hogy tervezik megteremteni a kap-
csolatot a hallgatókkal?

- A most induló évfolyamban 
már nincsenek csoportok, ezért ki 
kell alakítani hallgatói képvisele-
teket. Velük természetesen igyek-
szünk majd tartani a kapcsolatot. 
Emellett számítunk a HÖK segítsé-
gére, amint a Moodle virtuális ok-
tatási rendszer is hasznunkra válhat 
ez ügyben.

- Változik-e a gyakorlattal eltöltött 
idő mértéke?

- A gyakorlatorientált jelleg a 
képzésünknek eddig is jellemzője 
volt, ezt meg akarjuk őrizni tovább-
ra is. Az új szak  lélnyegesen több 
időt fordít a szakirányú képzésre. 
A háttérbázissal elég jó helyen ál-
lunk az országban, de a jövőben 
is szeretnénk fejlesztéseket végre-
hajtani, melynek része az említett 
új, Lícium névre keresztelt média-
portál is. Nagy feladat lesz a régi és 
az új képzésre egyaránt figyelmet 
fordítani. Bár a most kifutó képzés-
ben részt vevő hallgatók többen 
vannak, de szeretnénk, ha az újak is 
aktívan közreműködnének a fóru-
mokban, a szerkesztőségi munká-
ban – minél előbb.

- A szakon tanulók száma óriási az 
elhelyezkedési lehetőségekhez képest. 
Tud-e segítséget nyújtani az intézet az 
állásba kerülésben? 

- A végzett hallgatók számára 
mindinkább igyekszünk az elhe-
lyezkedést segítő ismereteket, tu-
dást megadni.  Erre az egyik lehe-
tőség az online-újságírás, amelyet 
az új szakon alaposan meg lehet 
majd tanulni. Mivel évfolyamon-
ként több mint száz hallgatóról van 
szó, sajnos közülük nem mindenki 
kap majd a sajtóban, a médiában 
munkát. Éppen ezért plusz lehető-
ségként a PR-szakirány kidolgozá-
sát kezdeményezzük.

Kovács Barnabás
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Birki Bernadett felvétele

Angyal Ádám felvétele

Jön a Lícium Médiaportál
Az új kommunikáció és médiatudomány szakon nagyobb súlyt kap a szakirányú képzés és a gyakorlat

„Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”
Egy művészlelkű sajtóreferens: Csonka-Kovács Abigail



Életének 96. évében elhunyt Falu-
dy György költő, műfordító, író. A 
költőfejedelmet szeptember 1-jén 
otthonában érte a halál. Pályafu-
tása során többek között a Magyar 
Köztársaság rubinokkal ékesített 
Zászlórendjét, Kossuth-díjat, Pu-
litzer-emlékdíjat és Aranytollat 
is kapott. Legújabb kötetének, a 
Pokol tornácán bemutatóját már 
nem érhette meg. Faludy György-
re a 2004 októberében megjelent 
írásunkkal emlékezünk.

Hétfő délután volt. Az őszi 
napfény sugarai megtörtek a 
gyermekkönyvtár beton épít-
ményén. Az emberek lassan 
gyülekeztek. Ahogy beléptünk 
a terembe, már alig találtunk 
üres helyet, később a helység 
teljesen megtelt, és hátul is 
álltak az érdeklődők. Egyszer-
csak mindenki hátranézett, 
és elkezdett tapsolni. Lassan, 
méltóságteljesen belépett az, 
akire vártunk. Maga a költőfe-
jedelem. Faludy György.

Erotikus percek Faludy Györg-
gyel. Ez volt a címe annak a be-
szélgetésnek, amelyet a Monti 
ezredes utca 7. szám alatti gyer-
mekkönyvtárban szerveztek. A 
beszélgetés témájaként Faludy 
szerelmeit, házasságait, az eroti-
kát a magyar költészetben jelöl-
ték meg. De nehéz lett volna ezt 
az eszmecserét ilyen szűk kereték 

közé szorítani. A beszélgetésben 
Góg János volt a költő segítsé-
gére, kérdezte és versiből olva-
sott fel. Ahogy belemerültek a 
beszélgetésbe, egyre több emlék 
tört fel Faludyból. Pályája kezde-
téről mesélt, és első megjelenő 
kötetéről: Villon balladáiról, azok 
keletkezéséről. Arról, hogyan mu-
tatta meg gondolatait a világnak, 
a műfordító bőrébe bújva,  kike-
rülve a cenzúrát. Megtudhattuk, 
milyen érzés az otthontól távol, 
az elnyomó diktatúrák elől me-
nekülve élni. Anekdotái nyomán 
megelevenedtek előttünk a XX. 
század nagy irodalmi alakjai, má-
sok között Kosztolányi Dezső, Ka-
rinthy Frigyes, Márai Sándor. Kü-
lönös érzés volt egy olyan ember 
szavait hallgatni, aki annak idején 
velük együtt töltötte idejét a bé-
kebeli kávéházakban, olvasgatva 
a magyar és külföldi sajtótermé-
keket, az irodalomról elmélkedve. 

A beszélgetés témáját szem 
előtt tartva, szóba jött az erotika 
és szerelem kérdése is. Minderről 
szívesen beszélt Faludy. Megtud-
tuk: a szerelem mindent elsöprő 
erővel bír a költő életében, erről 
tanúskodnak versei és az életmű-
ve is. Ezt a felolvasott versekkel 
is szemléltették. Megrázó volt 
hallani a recski kényszermunka-
táborban eltöltött három évről, és 
arról, hogy ott is a szerelem volt 
az egyetlen, amely tartotta benne 
az erőt, és segített a kitartásban. 

Hihetetlen volt látni azt a szellemi 
frissességet, amely ebből a 94 éves 
irodalmi zseniből áradt. Bár az est 
végére megfáradt, mégis jutott 
idő, hogy a jelenlévő olvasók kö-
teteit dedikálja. És ő csak írta, írta, 
írta. Fáradhatatlanul. Jó volt látni 
azt az óriási szeretetet, amellyel a 
vendégekhez viszonyult. Minden-
kihez volt egy jó szava. Szívből. 
Ezután egy rövid vacsorára került 
sor, amikor is sikerült pár szót vál-
tanom vele.

- Mit jelentenek önnek a könyvek?
- Mindent. Ők tanítanak, ők 

mutattak utat. Mindenben, amit 
tettem, ők voltak a vezéreim. Fő-
leg a régieket, az igazán régieket 
szeretem:  Platónt, Arisztotelészt. 
Görögöket, latinokat, akik ér-
telmesebbek voltak, mert nem 
akarták a világot megmagyarázni, 
hanem megmondták nekünk, mit 
tegyünk, hogyan éljünk. Például 
Seneca. De a többi könyv is fon-
tos: a Szentírás és a római törvé-
nyek, amelyek etikai szempontból 
kiemelkedők. A reneszánsz, ahol a 
szépség szeretete van a központ-
ban, a XVIII. század okossága, vagy 
napjaink filozófusai. Őket használ-
tam, kinevettem, és tanultam is 
tőlük: Nietzsche és a többiek. A 
könyvek jelentettek az égvilágon 
mindent, ahogy már mondtam: 
tanítottak, vezettek. Nem az isko-
la irányított. Az sem volt rossz, de 
csak bizonyos erkölcsi kérdések-
ben nyújtott támaszt. A könyvek 
voltak, amik elvittek oda, ahova 
jutottam. Nem messze, de mégis 
valahova. 

- Huzamosabb időt töltött több íz-
ben is külföldön, így adódik a kérdés: 
mit jelent önnek az a szó, hogy haza?

- Azt hiszem többet, mint aki 
csak otthon élt. Mindig azt kép-
zelik, hogy aki elment, az gyá-
vaságból ment el. Én nem értek 
egyet ezekkel a véleményekkel. 
Mindenkinek saját joga, hogy ott 
éljen, ahol tud élni. Annak a két-
százezer embernek, aki 1956-ban 
kiment, ugyanolyan igaza volt, 
mint annak a nyolcmilliónak, aki 
itt maradt. Én kimentem. Azért, 
mert a saját életemet és a felesé-
gem életét is tönkretette volna 
Kádár börtöne. Nem bírtuk volna 
ki. Fölöslegesnek tartottam, hogy 

Recsk után még egyszer bezárja-
nak. Ugyanakkor éreztem, hogy 
a magyarságért, legalább szavak-
ban, külföldön többet tudok ten-
ni, mint idehaza. Ezért is mentem 
ki. Hazánk dicsőségét akkoriban 
a forradalom után nyugodtan le-
hetett hirdetni egész Európában, 
Észak- és Dél-Amerikában, de 
Magyarországon, idehaza nem, 
ez két különböző helyzet volt. Ah-
hoz, hogy az ember a magyarokat 
megítélje, külföldön kell tölteni 
tíz vagy tizenöt esztendőt. Nem 
könnyű. Nehéz a dolgokat minő-
síteni, azokat, amelyekben jobbak 
vagyunk a szomszéd népeknél, és 
azokat, amelyekből gyengébbek. 
A gyönyörűség, az hogy a komoly 
dolgokról nálunk lehet legjobban 
beszélgetni, nem úgy, mint más-

hol. Amerikában és Kanadában 
a barátaim azt jelentették, hogy 
feljöttek hozzám, és közhelyekről, 
vagy az időjárásról beszéltünk. 
Azért Magyarországon ez nincs 
így, itt a dolgokat elő lehet venni, 
és meg lehet őket vitatni. Nagy 
kincs. Az érintkezésnek, a barát-
ságnak az öröme, a beszélgetés 
gyönyörűsége jelen van más or-
szágban is, de ekkora mértékben, 
mint nálunk, sehol. Ez hatalmas 
boldogság. 

Már későre járt az idő, lassan 
beszélgetésünk végére értünk. 
Látszott rajta a fáradtság, az el-
múlt század viharai. De szemében 
mégis ott lobogott a tűz. A tűz, 
amelyből a szellem és az erő su-
gárzott.

Takács Péter Levente

KOMMENTÁR
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Faludy György

Mónus Anikó felvétele

„Még kér a nép…”
Az elmúlt napok, vagyis inkább 

hónapok, de akár azt is mondhat-
nám, hogy évek eseményei nagyon 
felkavarták az ország lakosságát. 
Előbb egy olyan „csomag” szegte 
az emberek kedvét, amelyet véle-
ményem szerint senki sem kapna 
szívesen, majd a magyarázatát 
tartalmazó rejtélyes módon nyil-
vánosságra kerülő hangfelvétel, 
amelyből megtudhattuk, hogy na-
gyon hosszú ideje egy becsapási 
folyamat résztvevői. 

De még inkább szenvedő ala-
nyai vagyunk, hiszen az ország ve-

zetése hazudott nekünk, „reggel, 
éjjel meg este”!

Mindezt azért tette, hogy ha-
talmon maradhassanak, miközben 
nagyon jól tudták, hogy ennek ké-
sőbb a lakosság issza majd meg a 
levét – a fent említett megszorító 
intézkedéseket tartalmazó „cso-
mag” formájában. 

Csak csendben merem megkér-
dezni: Megérte? Ilyen áron is?

Ezek összessége azonban rég 
nem tapasztalt indulatokat váltott 
ki az emberekből: az ország több 
városában is éltek alkotmány adta 

jogukkal; kivonultak az utcára, tün-
tetéseket szerveztek – sajnos néha 
már a törvényesség határát is átlép-
ve –, és a miniszterelnök távozását 
követelték. 

Jelezve ezzel, hogy a magyar 
nem egy olyan nemzet, amellyel 
bármit megtehetnek! Nem lehet 
„hülyének” nézni, gátlástalanul be-
csapni és elárulni! Mert ahogy azt 
már híres költőnk is megmondta: 
„… nem tudjátok, mily szörnyű a 
nép/ Ha fölkel, és nem kér, de vesz, 
ragad?”

Kerekes Zsolt

Birki Bernadett felvételei

Faludy György – Kosztolányi, Karinthy, 
Márai társaságában
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Fekete Péter és az indián nyár
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 Pé-
ter – ‘kinek társasága egyenlő a 
csőddel –, különös kedvtelésnek 
hódol: lelépked a kártyalapról! 
Persze karaktere az Idők során 
mit sem változott: ahol megje-
lenik, ott leleplez mindenkit, aki 
hamisságokat cselekszik a nap 
alatt; és mindent, ami csúsztatás. 
Bemutatja a világ hiábavaló mes-
terkedéseit, s így társasága nem-
igen kedvelt – mi több, személye 
egyenesen: nemkívánatos. Sze-
rencsére őt ez nem érdeki, hi-
szen mindössze egy kártyalap 
csupán…

A minap Fekete Péter megint egy 
furcsa kalandba keveredett…

Amikor elhagyta a kaszinót, s 
az utcára ért, vágyak és álmok vet-
ték üldözőbe: a frissen elmúlt Nyár 
még új történései. Féltette ezeket a 
szívében lakó új fényeket, melyek 

ma estére már tagadhatatlanul so-
kat vesztettek ragyogó színükből, 
és a szeptemberi napsütéssel egyre 
fakóbbá váltak. Az utcára érve ijedt 
harlekinnek látszott, arca lázasan 
kipirosodott, s haját egyre csak kó-
colta a kacér szél.

Az egyetlen helyre ment, aho-
vá mehetett: az Ady-szobor mellé, 
a különös ligetbe. „Az a hely majd 
felidéz mindent, ami fontos”, gon-
dolta. Úgy érezte, hogy a Költő da-
cos, zord alakja sorstársa lesz majd 
lelkének. Egyre csak bízott, hogy 
valamit biztosan megment a szí-
vébe költözött delejes csodákból, 
s az örvényként kavargó későnyári 
levelek a feledés mélységébe húz-
zák majd minden bánatát. (Talán 
nem is volt ez igazán bánat, inkább 
valami pimasz, romantikus melan-
kólia, valami szomorú-szép, kései 
derengés…)

Megérkezett.
Útközben mindenfelé próbálta 

terelni a gondolatait, hiszen ma-
gának sem merte bevallani, hogy 
kamaszosan romantikázik. A fák le-
velén átszűrődő fényeket figyelte, 
a sokféle sárgás zöldeket, s tudta: 
az éjjeli nosztalgia bíbor hajnala 
ez. A könyörtelenül eljövendő téli 
éjszakákkal csak incselkedett ez 
a „hajnal”, csak játszott, bohókás 
vigyorral. Eközben ő friss emlékeit 

rendezgette a szívében, mint aho-
gyan az erdő remete lakója pakol-
gatja a fahasábokat, egykedvűen, a 
csikorgó hidegre készülve. 

Az ég felhőit nézte – a tengerkék 
égbolt fodros bárányfelhőit. Hon-
nan jönnek, s hová kergeti őket a 
szél, ki tudná megmondani? Ezek a 
díszes utazók megélt pillanatainak 
furcsa tüneményei voltak. Fényes 
angyalemlékek, bársonyos nyári éj-
szakák kóbor, illatos füstjei…

Bátorságot hazudott, de félel-
met érzett. 

Félt a fojtogató érzésektől, me-
lyek csak a szívét szorongatták 
egyre. Valójában nem is a sajgó 
szorongástól rettegett – amelyet 
imádott és gyűlölt –, hanem attól, 
hogy nem jön el újra a Lány, a bo-
londos-szerelmes szívsebész. És ha 
nem jön el, akkor nem lesz majd 
megnyugvás, nem lesz majd felol-
dás, nem lesz tán remény se’. Félt, 
mert amikor az életébe lépett, már 
akkor is csak múlni tudott; s mára 
már csak egy cetlire írt szép nevet 
gyűrögetett a tenyerében, s a név-
vel egy telefonszámot, mely min-
dig foglaltat jelez.

Sóhajtott egyet a széllel, s ki-
áltott is, akár egy úszómester, ’ki 
a virtuskodó fürdőzők életét félti. 
Kiáltott, de hangja elhalt az indián 
nyár szellői közt.

Hát szabad így megtörni ezt a 
meghitt, utolsó boldog órát?

„Nem!”, gondolta, nem lehet ily 
kegyetlen magával szemben. Nem 
gyalogolhat bele ennyire felelőtle-
nül az őszbe, ennyire fakó, sápadt 
arccal. Mert a Nyár után most az 
Ősz szerelmes belé, mert minden 
lehulló levél azt üzeni, hogy az Ősz, 
ez a magabiztos, nemes angyal 
harmóniát akar: álmot és csendet 
a bizsergő, zsibongó, kacagó nyár 
után.

A természet egyszerű törvénye. 
A tűz nemes tánca: a Nyár büsz-
ke tulajdona; a Nyáré, mely végül 
ugyan hűtlen, de hatalma delén 
bűbájos és szenvedélyes. Az Ősz 
joggal int búcsút ennek a táncnak. 
Mert az a Rend, hogy a Tél már csak 
alvó fákat találjon. De mindezt csak 
azért, hogy egy kis halál után min-
den élő a tavaszi harmattól remeg-
hessen újra. A Tavasz csak így jöhet 
el, csak így – fiatalon és érzékien.

„Milyen menthetetlenül roman-
tikus lettem, vajon hogy lehet ez?”, 
tűnődött. Szüntelen faggatta ma-
gát – hűvösen és kimérten –, köz-
ben Ady szobrát nézte. Adyt, aki 
komoran és méltóságteljesen állt a 
ligetben, saját halotti maszkja előtt. 
Ekkor menthetetlenül romantiku-
san arra gondolt – furcsa kép az in-
dián nyárban –, hogy a Költő most 

talán jelet küld felé. Talán valamit 
mond is, hiszen úgy áll ott, mint aki 
éppen egy zsibongó nyárból érke-
zik, melyben a Szerelmek Legszebb 
Dalait dalolta el, s ezek a dallamok 
csakis ifjú szívekben élhetnek iga-
zán. Mintha csak felnőtt gyerekek 
érthetnék meg a Vers őszinte és 
tiszta üzenetét; ők, akik a halállal 
dacolnak, amikor szeretnek, s akik 
ugyanolyan féltékeny nosztalgi-
ával gondolnak az elmúlt Nyárra, 
mint most ő maga.

„A szerelem a legszebb játék”, 
gondolta, s szívébe öröm költözött.

Fekete Péter ekkor elindult. 
Maga mögött hagyta ezt a külö-
nös ligetet, ezen a különös délutá-
non. Megértette, hogy a pillanat a 
következő pillanattal véget ér, de 
egyben folytatódik is. Megértette 
a jelen szavát, s azt, hogyan töltse 
be saját sorsát.

Rájött, hogy marad, aki volt: Fe-
kete Péter, aki a várost járja, s lelep-
lez mindent, ami fonákság, kancsal 
romantika és hazug képmutatás a 
nap alatt. Új kezdet ez. Átélte szere-
pét, ő, az Igaz Romantikus; s tudta: 
új élmények, új hitek és remények 
várják, mint kedves vendéglátók 
egy boldog menyegzőn. Tudta: 
marad, aki volt.

Nem tehet mást.
Andriska János

Nyaralás
Avagy Meseországot ígér a távol

Ha lejjebb halad tékás szemünk 
a Magyarország térképén, egy 
másik folyóparti városon akad 
meg: Szarvason. Itt van arboré-
tum, a város a Nagy-Magyaror-
szág közepe, és nem utolsósor-
ban – tékás vízi tábor. Idén június 
27. és július 2. között történt ez 
a kaland, melyből pár év múlva 
biztosan nosztalgia lesz…

Rengeteget hallottam erről a 
mókáról, mielőtt rászántam ma-
gam. Egyrészt keresztapámtól, aki 
mintegy harminc éve alapította, 
mint akkori HÖK-elnök, másrészt 
barátaim élményeit hallgatva kap-
tam kedvet hozzá. Idén majdnem 
két focicsapatnyi fiatal vett részt 
a Nádasi Lajos testnevelő tanár ál-
tal szervezett vízi táborban, amely 
épp megfelelő létszám volt ahhoz, 
hogy valóban csapattá verbuválja 
a táborozókat.

Kedd délután mindenki meg-
érkezett a Kőrös holtágában fekvő 
városba, amikor is a tanár úr elárul-
ta, mi is a nyaralásunk célja: a spor-
tolás; hogy akik még sosem próbál-
tak kenuzni és kajakozni, minél job-
ban megtanuljanak; nem feledve a 
pingpong, vagy a röplabda kínálta 
örömöket sem. 

Mivel egy romantikus, lombos 
stég mellett volt a szállásunk, ezért 
úszni, matracon vagy napozóágyon 
fetrengeni is lehetett. A rekkenő 
hőségtől hajtva ebéd után hozzá 
is láttunk a vízi sportokhoz – akkor 
még kötetlenül a programtól. 

Az este ismerkedéssel, ping-
pongozással és saját erőből össze-
hozott zenés-táncos mulatozással 
telt. Másnap délelőtt megtettük az 

első túránkat: ellapátoltunk a turul-
szoborhoz, amely a legenda szerint 
a történelmi Nagy-Magyarország 
közepe. Majd napról napra egyre 
hosszabb távokat tettünk meg, 
amelyektől egyesek kellemesen 
elfáradtak – én például kegyetlenül 
–, de a gyönyörű természet látvá-
nya mindenért kárpótolt. A lassú 
folyású holtág vizére csak halovány 
napsugarakat engednek az égig 
érő fák, az út pedig egy ismeretlen 
meseországot ígér a távolban. 

A délutáni szabadprogramokat 
pihenéssel és strandolással, vagy a 
szarvasi iskola udvarán kosarazás-
sal töltöttük. Esténként kötetlenül 
összeültünk, és Nádasi Levente 
gitárkísérete mellett énekeltünk, 
vagy elmentünk a helyi táncos szó-
rakozóhelyre. 

Öt nap alatt lezajlottak a ping-
pongversenyek, egyéni és páros 
férfi, női és vegyes páros számok-
ban. Ezek arra voltak jók, hogy 
ösztökéljék a táborlakókat a folya-
matos edzésre a láblógatás helyett. 
Szombat délelőtt sajnos esőben 
rendezte meg Nádasi tanár úr a 
kajak- és kenuversenyeket, egyes 
és kettes férfi, női és páros kettes 
kajak, valamint négyes kenu kate-
góriákban.

Bográcsban főzte Fülöp András 
a tábor utolsó vacsoráját, melyet 
az eredményhirdetés után fogyasz-
tottunk el. 

Bízom benne, hogy sosem sza-
kad meg a vízi tábor hagyománya, 
mert az a tapasztalatom: aki egy-
szer volt, biztosan beleszeretett a 
városba és a kenuzásba, és alig vár-
ja a következő nyarat.

Kovács Fruzsina

Tükörkép
A Széchenyi utcán ballagok a 

buszvégállomás felé. Hátamon ne-
héz táska. Átkozott mosnivaló. A 
vállamat lassan a derekam környé-
kén érzem. Kellemetlen ez az érzés. 
Ilyenkor eszembe jutnak azok a női 
magazinok, melyekben alakformá-
ló mozdulatok végtelen sora és a 
lehetetlen gimnasztikai feladatok 
ezrei olvashatók. Nevetséges. Pró-
báljon meg egy divat-
maca egyszer is feltola-
kodni két táskával egy 
távolsági heringjáratra. 
Na ez az alakformálás! 
Nagyon fáj a hátam, de 
megpróbálok másra 
koncentrálni. Például 
arra, hogy a buszmegál-
lóban ledobhatom ma-
gamról a felesleget, és 
egy könnyű kis pillangó 
érzésével rágyújtha-
tok. Persze a kellemes 
gondolatokat nem le-
het erőltetni, maximum 
megalapozni. Lassan el-
haladok egy idős nénike 
mellett. Rámosolygok, 
és lám, visszakapom ezt 
a másodpercnyi szere-
tetet. Máris jobb. A kirakat vissza-
tükröződő üvegén megpillantom 
magam. Kezdődik.

- Te mondd! Minek képzeled 
magad? Azt hiszed, csak úgy gon-
dolsz egyet, és a hátadra kapod 
a világot? Nézz magadra! Vékony 
vagy, erőd kevés. Nehezedre esne 
segítséget kérni? Ja, hogy neked 
jó a szenvedés. Persze. Te is ugyan-
olyan istennek képzeled magad, 
mint a többiek. Azt hiszed, meg-
válthatod a világod? Te is csak egy 
ember vagy, semmi más. Ha hibá-
zol, azonnal a szívedre veszed, be-

zárkózol a szobádba, és úgy teszel 
mindenki előtt, mintha minden a 
legnagyobb rendben volna. Ember 
vagy. Értsd meg!

Na jó én ezt nem hallgatom 
tovább. Tudom jól. Persze, hogy 
ember vagyok. Nekem akarod 
megmagyarázni? Nem olyan va-
gyok, mint a többi. Nincsenek elér-
hetetlen céljaim. Tudom jól, hogy 

ha valami nem sikerül, az azért 
van, mert így volt megírva a „nagy 
könyvben”. Minden okkal történik. 
Érdekel, hogy miért tartom magam 
egyszerűen embernek?

- Hogyne. Időnk, mint a tenger…
ugyebár.

Jó, akkor megpróbálom érthe-
tően elmondani. Ugye, az életünk 
során érnek minket jó és rossz dol-
gok. Az ember hajlamos arra, hogy 
több rosszat észleljen, mint jót. Én 
is ember vagyok, tehát így cselek-
szem. Lassan azonban sikerült rá-
döbbenem arra, hogy semmi sem 

állandó, minden változik, és mind-
ez csak attól függ, mennyire va-
gyok türelmes a körülöttem forgó 
eseményekhez. Türelem. Ez a leg-
fontosabb. Türelmesen megvárom, 
hogy a negatív dolgok átváltozza-
nak valami építővé az életemben. 
Ahogy a mondás is szól. Ami nem 
öl meg, az megerősít. Vegyül pl. ezt 
a táskát itt a hátamon. Most ugyan 

úgy érzem, hogy belehalok, 
ha két métert kell még ezzel 
mennem, de tudom jól, hogy 
így erősödnek az izmaim és 
később, mikor szükségem 
lesz rá, akkor már sokkal kön-
nyebb lesz ez a kis teher.

- Vagy gerincferdülésed 
lesz, megroppan pár csigo-
lyád és öreg korodra a térdka-
lácsodat többet látod, mint az 
eget.

Miért jó neked, hogy gyö-
törhetsz a pesszimizmusod-
dal? Nem érted, hogy mire 
akarok kilyukadni? Mindegy, 
hogy mi történik veled. A lé-
nyeg a negatív dolgokhoz 
való hozzáállás. Olyan nincs, 
hogy az egész világ ellened 
van. Senki nem akar neked 

igazán rosszat, addig, míg te direkt 
nem köptél bele a másik levesé-
be. Nem születtünk tökéletesnek. 
Éppen ezért kell, hogy életünket 
akadályok tarkítsák. Ezeket le kell 
győzni. Minden győzelem egy 
kincs az emberi lélek számára. Ha 
nincs kihívás, akkor nem tanul az 
ember, és ha nem tanul, akkor nem 
épül sem testben, sem lélekben. Ez 
az én véleményem.

Megérkeztem. Letettem a ter-
hem. A buszon majd alszom egyet, 
és elfelejtem ezt az egész mizériát.

Józsa Éva 

Angyal Ádám felvétele 



Nyár közepe van, július. A legfor-
róbb és egyben legszabadabb 
időszak egy diák életében. Ilyen-
kor ki-ki a maga módján űzi ki 
elméjéből a vizsgaidőszak meg-
próbáltatásait, és ekkor érkezik 
egy levél, amely megnyugtató 
frissességet hoz a tékás gólyák 
szívébe: „Felvételt nyertél! Isten 
hozott a főiskolánkon!” A hiva-
talos papír mögött egy másik azt 
üzeni: „Ünnepelj velünk a Gólya-
táborban augusztus 21-e és 24-e 
között Tokajban!”

A helyszín több mint csábító: az 
a kisváros, amelynek nevét szer-
te a nagyvilágban ismerik finom 
borairól, a hegy lábánál helyezke-

dik el; ott, ahol a Körös a Tiszával 
egybeforr. Itt olvadhattak bele az 
ifjoncok egy új környezetbe. En-
gedtek hát a levél csábításának, 
akik úgy gondolták, könnyebb lesz 
úgy kezdeni a főiskolát, ha előtte 
megismerkednek egymással. Idén 
rendkívül sokan gondolták így, 
nagyjából kétszer annyian, mint az 
eddigi években. Körülbelül száz-
húsz gólyakelepelés és vagy negy-
ven felsőéves hangja töltötte be a 
tokaji tábor területét. A Debreceni 
Egyetemről érkezett hallgatók szá-
ma is nőtt tavalyhoz képest, akik a 
jó kapcsolat erősítésének jegyében 
jöttek, s érkezett velük egy világ-
utazó informatika tanár is.

Más tekintetben is megújult az 
évkezdő tábor. Felhagyva a ha-
gyománnyal, hogy közösen uta-
zunk, ezúttal mindenki önállóan 
érkezhetett a szállásra, alkalmat 

teremtve ezzel a spontán összefo-
gásra és ismerkedésre, hiszen a le-
endő elsősök csapatokba verődve 
tűntek fel a regisztrációnál. Idén is 
négy csapat vetélkedett, de ezút-
tal különböző színű póló jelezte az 
együvé tartozást: kék, zöld, piros és 
narancs. A tavaly bevezetett inst-
ruktori rendszer maradt a régiben, 
annyi különbséggel, hogy most 
nem egy, hanem akár öt felsőéves 
hallgató is csatlakozott a gólya-
csoportokhoz. A csapatokon be-
lüli rövid ismerkedés és stratégiai 
megbeszélés után a finom vacsora, 
majd a még kellemesebb borkós-
toló várta a megfáradt elméket. 
A legédesebb bor elfogyasztása 
után hamarosan indult a „retro”, a 

„beöltözős buli”, amelyet kíváncsi-
an vártak az ifjú hallgatók, hisz a 
levélkében megírták: „Retrós ruha 
kötelező!” Most végre mindenki 
felvehette a nagypapa lakkcipőjét 
és a nagymama kopott gönceit, a 
hetvenes, nyolcvanas évek zenéjét 
pedig Dévényi Tibi bácsinak kö-
szönhetjük, aki labdát dobált a leg-
aktívabb táncosoknak. Tibi bácsit a 
fia követte, majd DJ LEON lépett a 
lemezjátszók mögé. A pöttyös ruha 
és a felhajtott gallér maradt, csak a 
zene tűnt át a jelenkori elektroni-
kus műfajba. Mondanom sem kell: 
hajnalig tartott a buli…

Másnap a „Pálinkás jó reggelt!”-
név alatt futó gólyatábori hagyo-
mány tokaji borral valósult meg, 
de azt kevesen tudják, hogy egyál-
talán volt, mert többen belülről 
zárták magukra az ajtót. A reggelit 
előadás követte. A meghívott elő-

adók mind annak a területnek a sa-
játosságairól mondtak ismertetőt, 
amelynek képviseletében érkeztek, 
és igyekeztek minden újdonságról 
tájékoztatni az ifjú hallgatókat. Így 
szó esett az új rendszertől kezd-
ve a keserű tantárgyfelvételen át 
a szakok és műveltségterületek 
sajátosságaiig minden fontos kér-
désről. Majd a HÖK-tagok is be-
mutatkoztak: tájékoztattak, mely 
terület felelősei, és a továbbiakban 
mi mindenben tudnak segítséget 
nyújtani. Délután meg lehetett 
csodálni a Bormúzeumban kiállí-
tott műalkotásokat: láthattunk re-
pülőgép-maketteket, a borkészítés 
fázisait megörökítő eszközöket, 
vagy a Tokaj és környékén fellelhe-
tő, mintegy negyvenféle szőlőfajta 
leveleit; majd fogyasztani „picelá-
togatáson”, a tékások kedvenc bor-
termelőjénél, Marika néninél (Óvár 
utca 6.) lehetett. A szőlőlugasos, 
mesebeli udvarbelsőben négyféle 
bort kóstolhattak meg… 

Visszatérve a táborhelyre, a va-
csorát a legizgalmasabb vetélkedő 
követte. A megmérettetés után 
a Dogs zenekar koncertezett. Ők 
éppen két éve tűntek fel először 
az akkori gólyatáborban, és azóta 
mindenhova kíséri a HÖK-tagokat, 
hogy élőzenével szórakoztassák a 
rockzenét kedvelő fiatalokat. Ere-
detileg a C. Cornix zenélt volna, 
csak éppen nem jöttek el – sebaj. 

A „Dogs-bulik” egészen családias 
hangulatban telnek, hiszen jól is-
mert rockszámokat dolgoznak fel, 
mint például Bikini-, Edda-, Repub-
lic- és Tankcsapda-, és egy-egy dal 
eléneklésére bárki részese lehet a 
bandának, ha épp erre van affinitá-
sa… Kenuzni és a Tiszában fürdőzni 
bármikor lehetett, mégis a harma-
dik nap telt sport jegyében, amikor 
is lehetőség nyílt a pantball és ro-
deobika kipróbálására. A délutáni 
sportvetélkedőn négy-négy csa-
pattag harcot az előbbre jutásért 
a pantball-pályán, a bika megülé-
sével pedig plusz pontokat szerez-
hetett csapatának minden gólya. 
Egy kis pihenő után következhetett 
a záróbuli, eredményhirdetéssel. A 
helyezési sorrend: zöld, kék, piros 
és narancs. A bőséges nyeremé-
nyek elfogyasztása után ugyancsak 
hajnalig tartó tánc és szórakozás 

tett pontot a nap végére – és egy-
ben egy mozgalmas tábor végére 
is. A táncparketten Dj LEON-nal 
kezdődött az este, majd a Rádió 1-
es Cooky-val és MG-vel zárult. Né-
hány résztvevőt arról kérdeztem, 
hogyan érezték ezt a tábort.

- Csak pozitívat tudok elmonda-
ni minden szempontból – mondta 
Márta Zoltán, gólya. - A leendő cso-
porttársaim nagyon jó fejek, Tokaj 
pedig régóta az egyik kedvenc 
városom. Nagyon jól éreztem ma-
gam, bár a feladatokkal kapcsolat-
ban durvábbra számítottam.

- Jönni akartam gólyatáborba, 
már csak az ismerkedés miatt is, 
és mert nem akarok kimaradni a 
jóból – bólogatott elismerően Vi-
zer Richárd, gólya. - Nem pontosan 
erre számítottam, átfutott az agya-
mon, hogy a felsőévesek lenéznek 
majd minket, de semmi ilyesmit 
nem tapasztaltam. A vetélkedőket 
élveztem a legjobban, majdnem 
mindenben részt vettem, és arra 
vagyok a legbüszkébb, hogy a csa-
patom kabalája voltam.

S nemkülönben, Soltész Viktó-
ria, harmadéves tékás hallgató:

- Jól éreztem magam. Jobban, 
mint annak idején gólyaként, igaz 
akkor csak egy napot voltam, de 
most a barátaimmal tölthettem a 
táboridőt, akkor meg minden új 
volt. Egy dolog nem tetszett: sze-
rintem sok volt a külsős.

Csütörtök délelőtt mindenki el-
hagyta a szállást. Élményekkel és új 
barátokkal gazdagabban tértünk 
haza, a gólyák talán azzal a gondo-
lattal is, hogy az elkövetkező négy 
év új időszakot nyit az életükben.

Kovács Fruzsina

Debreceni Főnix6 ReflekToR2006. szeptember

Angyal Ádám felvételei

Táborozó gólya-móka

Kellemes délutánnak ígérkezett a 
tegnapi. Olyannak, amikor a fák le-
veleit még langyos, nyárvégi szellő 
lengeti, és a nap sugarai is elő-elő-
bújnak, hogy utoljára felmelenges-
sék arcunkat a hűvös, esős őszi idő-
járás beköszönte előtt. A debreceni 
Kossuth tér – mint mindig – most 
is tele volt nyüzsgő cívisekkel, akik 
alkalmanként szívesen tesznek 
egy-egy sétát a gyönyörű főtéren; s 
míg a villamos rendületlenül csilin-
gel, a szökőkútból lágy zene árad. 
Boldog voltam. Párommal éppen a 
főutcát róttuk keresztül, hogy a he-
lyi kistermes moziban megnézzük 
a nap utolsó előadását.

Mansfeld. Azóta, ha meghallom 
a szót, lúdbőrzik a hátam. A het-
venes években szájról szájra szállt 
egy ismeretlen pesti kamasz törté-
nete. Úgy emlegették: egy fiú, akit 
’56 után, megvárva, hogy betöltse 
tizennyolcadik életévét halálra ítél-

tek. Még mindig homály fedi, hogy 
miért kellett kivégezni, ugyanis 
az akkori politikai vezetőség nem 
használta fel az ügyet propaganda-
célokra. „Mansfeld Péter számomra 
1956 legártatlanabb és legtisztább 
alakja. Romantikus hévvel kereste 
azokat a kitörési pontokat, amel-
lyel lázadhat a kor igazságtalan-
ságai ellen. Nagyon szeretném, 
ha Mansfeld Péter rövidre szabott 
élete, a bemutató után már nem 
csak számomra lenne a barátság, a 
hűség, a kitartás, és az erő példáza-
ta” – mondta Szilágyi Andor, a film 
rendezője.

1958. Mansfeld Péter és barátai 
életének legfontosabb élménye a 
Budapest utcáin 1956 októberében 
lezajlott eseménysor volt. Még két 
évvel a forradalom leverése után 
is a felkelés folytatásáról és a fiú 
bebörtönzött sógorának kiszaba-
dításáról ábrándoztak. Felnőttek 

kérésére legálisan fegyvereket 
gyűjtöttek, és titokban MUK felira-
tú röpcédulákat fabrikáltak. Gye-
rekes csínyeik kamaszos balhékkal 
és apró köztörvényes bűnökkel 
keveredtek. Sorsuk azonban meg-
pecsételődött, amikor egy rendőr 
elrablása miatt börtönbe kerültek. 
A vizsgálat során aztán működésbe 
léptek az államhatalom „magasabb 
szempontjai”. Az eleinte csak fiatal-
kori botlásnak minősített rendbon-
tás lassan a közveszélyes ellenfor-
radalmár, Mansfeld Péter ügyévé 
kezdett átalakulni.

Mansfeld Péter, hogy mentse 
a már életkora szerint súlyosan 
büntethető Blaskit és a többieket, 
a kihallgatások során mindent ma-
gára vállalt. A börtönfalakon túl a 
háromgyerekes anya, Mansfeldné 
kétségbeesettebben küzdött fia 
kiszabadításáért. A kornak megfe-
lelően protekcióért kilincselt, ám 

hiába, mert a „felsőbb körökhöz” 
vezető út keresésében, a mindent 
és mindenkit megbénító félelem 
világában, a fia életéért vívott har-
cában reménytelenül egyedül ma-
radt.

A kivégzés indoka talán az lehe-
tett, hogy ennek a fiúnak olyan hi-
hetetlenül erős emberi tartása volt, 
ami csak keveseknek adatik meg. 
Ezt az erőt akarták megtörni. Az 
ítélet pedig megszületett, és vég-
rehajtották…

2006. A történet estére ért vé-
get. A mozi széksorait némán, gon-
dolatainkba merülve hagytuk el. 
Talán még hosszasan merengtünk 
volna, de az épületből kilépve nem 
várt események törtek ránk. A pár 
órával ezelőtt még főtéren nyu-
godtan, békésen sétáló városlakók-
ból tüntető, zúgolódó tömeg vált. 
A Piac utcán végigvonulva szinte 
megállították a forgalmat, jelszava-

kat skandáltak, gyertyákat égettek 
és magyar zászlót lengettek. Mi 
történt? A film még nem ért véget? 
Bizony a debreceniek is több szá-
zan tüntettek a mai, hátborzongató 
politikai viszonyok ellen. Ekkor hir-
telen a tömegben megláttam egy 
fiút. Ő is rám nézett. Könnyű volt 
kiszúrni, mert kihúzott felsőtesttel, 
magabiztos léptekkel haladt előre. 
Aztán amikor az arcát kémleltem, 
furcsa, ismerős érzés fogott el. Nem 
tudom, hogy vajon az általa tartott 
gyertya  lángjától-e, de valami 
megcsillant a szemében. Ugyanaz 
a tűz volt, mint amit pár perccel 
ezelőtt a vetítővásznon véltem fel-
fedezni Mansfeld Péterében. Meg-
rökönyödtem. Talán még a szívük 
is egy ritmusra járt, a lelkük egy 
közös ügyért harcolt. Gondolatban 
odakiáltottam neki: „Hé, Mansfeld, 
ezúttal csak okosan!”

Szabó Beatrix

A forradalmár
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Történet egy 
 őrült zseniről…

Tánc, tánc és tánc
Kedves Olvasóink! A most követ-
kező cikkünket nagykorúak, és 
kifejezetten főiskolások figyel-
mébe ajánlja a debreceni Csoko-
nai Színház szervezési osztályá-
nak vezetője, Papp Zsuzsanna.

A mostani évad – az eddigi évek-
hez képest – nagy változásokat ho-
zott a színház életébe. A műsorrend 
is sok új és érdekes programot ígér. 
Így elsőként azt kell megemlíteni, 
hogy a tánctagozat vezetője Horvá-
th Csaba lett, aki által igen sok kivá-
ló, kortárs táncos programhoz jut-
hatunk hozzá. Ezek közül néhány: 
& Echo és Nagyvárosi Ikonok, a 
Közép-Európa Táncszínház előadá-
sában a Dó-ré-mi, a Dunaújvárosi 
Kortárs Táncszínház: Álom-álom 
kitalálom!, és Bozsik Ivett Társulat: 
Létramesék. De azok se keseredje-
nek el, akik a komolyabb műfajokat 
kedvelik, hiszen Mozart Requiem 
című darabjához is készítettek egy 
tökéletes táncprodukciót. Tehát 
nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 
ennek az évnek a jelmondata lehet-
ne: „Tánc, tánc és tánc”.

A felsoroltakon kívül is renge-
teg olyan programot szerveznek, 
melyeket nem szabad kihagyni. 
Minden kedves leendő néző igé-
nyeit kielégítő műsorokat állítottak 
össze, a teljesen „lazától” a komo-
lyabb műfajokig. A „könnyedebb 
hangvételűek” közül: Hobo József 

Attila és Villon lírai estje, Rátóti 
Zoltán A bogyósgyümölcskertész 
fia, Eszenyi Enikő itt fogja elsőként 
bemutatni a Nő című művét. Mind-
ezek után nézzük a kicsit nehezebb 
témájú műveket: Jordán Tamás és 
Sebő Ferenc József Attila estjét, 
vagy említhetnénk például a Kun 
László című előadást is.

Ezeken kívül fesztiválokat is 
rendez a színház: elsőként a Jel 
Fesztiválról kell néhány szót ejteni. 
Igaz ennek már vége, de azoknak, 
akik esetleg kihagyták – vagy eset-
leg nem is hallottak róla –, jó tudni 
néhány dolgot, hiszen ez az egész 
világon, és így Magyarországon is 
nagy különlegességnek számít. Sok 
országban már hónapokkal előtte 

nem lehet rá jegyet kapni. Olyan 
kiváló művészről, mint Nagy József, 
itt sok információt szerezhettek az 
érdeklődők. Voltak filmvetítések: 
Nagy József portré + Alföldi-opusz. 
Koncertek, főként dzsesszklubzene. 
Színi előadások: Woyzeck, amely 
korhatásos volt, mert eléggé „dur-
va” jeleneteket is tartalmazott; A 
három nővér, amelyben Trill Zsolt is 
játszik, akit látni kell, mert egy igazi 
jelenség, ha nem volna, ki kellene 
találni; ő feleségével együtt szerző-
dött a Csokonai Színházba. Végül, 
de nem utolsósorban a produkci-
ókat beszélgetések zárták, amelye-
ken előadókkal és a szervezőkkel 
lehetett jobban megismerkedni.

A következő a Deszka kortárs 
drámafesztivál lesz: a legjobb ma-
gyar drámák, zenés irodalmi esték, 
beszélgetések lesznek – Háy János, 
és Vámos Miklós eszmecserézik a 
meghívott vendégeikkel.

Az ’56-os események megemlé-
kezéséről is gondoskodtak, hiszen 
Szűcs Géza írt egy speciális aspek-
tusú művet Liberté 1956 címmel, 
majd ebből készült el egy film is, 
amelyet Vidnyánszky Attila, a szín-
ház új művészeti igazgatója rende-
zett.

Úgy hiszem, tényleg érdemes 
ebben az évadban is jegyet venni, 
vagy a mintegy harminc bérlet kö-
zül választani. 

        Kabódi Eszter

Lány a vízben
Sokak számára ismerős lehet M. 
Night Shyamalan rendezői munkás-
sága a földönkívüliek által leigázni 
szándékozott világunkról, akárcsak 
az elszigetelt falusi társadalom bal-
jós erdeiről. Az indiai származású 
filmes mindig is szerette ötvözni a 
képzeletet a valóság elemeivel, bár 
meg kell mondanom, eddigi alko-
tásai közelebb álltak a valósághoz. 
Legújabb mozijában azonban a 
legmagasabb szinten ötvözi az or-
runkig felhúzott takaró alól hallga-
tott misztikus meséket legszürkébb 
hétköznapjainkkal.

Mr. Heep egy sokemeletes tár-
sasház gondnoka, a villanykörte 
kicserélésétől a patkányirtásig 
minden feladat rá hárul. Már a film 
elején a rendkívül egyszerűségről 
tanúskodó ezermester minden éj-
jel vízcsobbanást hall a ház előtt 
kéklő medence felől. Egyik este 
elcsúszik a medence mellett, majd 
ájulva esik a vízbe. Szobájában tér 
csak magához, egy fiatal lány társa-
ságában, aki reszketve kuporodik 
össze a kanapén.

Egy távol-keleti mese szerint a 
Tendék, akik tengeri nimfák voltak, 
az emberi idők kezdetén még har-
móniában éltek velünk, és bárkinek 
megjósolták jövőjét. De az embe-
rek eltávolodtak e mesés lényektől, 
a szárazföld felé húzódva, és ott 
megtelepedve állandó háborúsko-
dásokkal ritkították saját fajtájukat, 
elfeledve régi segítőjüket. A szép-
séges Tendék elfordultak tőlünk, és 
lemondtak a nekünk való segítség-
ről. Annyi idő után, amikor minden 

ember már csak saját sorsával volt 
elfoglalva, a Tendék újra kísérletet 
tettek az emberiség megsegítésé-
re.

Csakhamar Mr. Heep is rájött 
arra, hogy egyszerű életébe egy 
lény sokkal bonyolultabb sorsa fo-
nódott, s már-már úgy látszik, el-
választhatatlan a kettő egymástól. 
Egy, a házban lakó család nagyon 
jól ismeri ám a mesét, mely szerint 
a segítő nő a jóslat után visszatér 
a saját világába. A gondnok egyre 
jobban hisz e mesében, már csak 
azért is, mert a lány is kísértetiesen 
egyező események áldozata lesz a 
mese cselekményével. Az ablakon 
kifelé néző lakók lassanként azono-
sulnak a lány sorsával, és tudatosul 
bennük: ők maguk e mese szerep-
lői, mely itt játszódik a magas falak 
és a medence között. Heep egyre 
többet tud meg a meséről, és egyre 
többen hisznek benne. Az embe-
rek gondolatai letisztulnak, meg-
értik keresnivalójukat a világban, 
szerepüket a mesében. Miután az 
egyik lakónak megjósolta jövőjét a 
Tende, az emberek megkísérlik vis-
szajuttatni őt a Kék Világba, amely-
ről soha senki nem beszélt. De a 
kísérlet korán sem egyszerű. A Kék 
Világból elszabadult valami, ami 
mindig is a vízi lények legnagyobb 
ellensége volt. Valami, ami a fűben 
megbújva várta az éjszaka közepét. 
Valami, ami önmagát soha, csak a 
tükörképét mutatja meg. Az egyet-
len kapcsolat a két világ közt: a me-
dence. Innen érkezett és ide próbál 
visszajutni a lány. A mese viszont 

bonyolultabb annál, mint hogy 
a víz aljára úszva minden megol-
dódjon. A film innentől szinte már 
csak mesebeli elemekből építkezik, 
rendszeresen megjelenik a kerti 
pázsitból kiemelkedő farkasszerű 
figura, és mindenkiről kiderül, hogy 
a mesében szereplők egyik főhőse. 
Megfejtik, hogy a régi mesében ki-
nek mi volt a szerepe, és a sajátjuk-
ra asszociálva reményteli küzdelem 
indul a Tende hazamenekítésére.

Sok képet láthatunk a medence 
aljáról, mintha a filmet a misztikus 
lények valamelyike nézné a Kék 
Világból, melybe visszajutni most 
elsődleges küldetés. Gyorsan pö-
rögnek a meséskönyv lapjai, vésze-
sen fogy az idő, a medence szélén 
minden esemény a végéhez köze-
ledik, a testet öltött gonosz utolsó 
próbája következik.

A sejtelmes történet nem ha-
sonlítható sok, mese-valóság ke-
resztezéséből táplálkozó filmhez. 
Egyedi stílusa és vonalvezetése 
már az első percekben kiütközik. 
Nem egy városi mese, amelyben 
egy üres sorozatgyilkos öldököl, 
nem tinilányokat kergető alaktalan 
borzalom. Emlékeztetett arra, amit 
gyerekkoromban hallottam a falu 
szélén felbukkanó patkólábú fiúról, 
vagy a sápadt arcú fehér asszonyról 
a gyerekszoba ablakai előtt. Elhit-
tem, hogy köztünk élnek, léteznek, 
s a moziból kifelé jutott eszembe 
újra a sok-sok történet, amelyekről 
azt hittem, hogy szereplője lehe-
tek.

Gólya György

Merengve állok ismét a képek előtt. 
Az Aranybika Bartók Termén végig-
haladva ugyanaz az érzésem, mint 
amikor tavaly a Műcsarnokban 
jártam. Mintha teljesen különböző 
egyéniségű művészek alkotásait 
nézegetném: száznyolcvan fokban 
körbeforduló felszeletelt hal, boga-
rak, véres testrészek, tetemek, nemi 
szervek az egyik „oldalon”, irodalmi 
illusztrációk, virágból kinövő pe-
gazus, festett porcelánok, szürrea-
lisztikus bútorok a másikon. Hogy 
mi köti össze e különös műveket? 
Csupán egy extravagáns ember:  
Salvador Dalí.

Akármennyire alaposan tanul-
mányozzuk a Dalí-képeket, nem 
tudjuk megfejteni, vajon miért sze-
repelnek varázslatos és rémisztő 
tárgyak, lények ezeken a műveken. 
A válasz a gyermekkorban keresen-
dő, amikor az első álmok és félel-
mek megfogalmazódnak.

Egy művész, aki megszületését 
a Paradicsomból való kiűzetéssel 
tette egyenlővé. Míg ő a „születés 
traumájának” nevezte, szülei hálát 
adtak az 1904. május 11-ei napért, 
amikor is fiuk megszületett. Salva-
dornak keresztelték, nem sokkal 
korábban elhunyt elsőszülöttük 
után. A tudat, hogy halott fivérét 
kell pótolnia, és a túlzott féltés kü-
löncködésre késztette Dalít. 

Hamar megfogalmazódott ben-
ne, hogy festő akar lenni. A család 
barátjának, Pepito Pitchotnak kö-
szönhetően Dalí apja beleegye-
zett, hogy fia a madridi képzőmű-
vészeti főiskolára járjon. Érdekes 
ellentmondás övezte az ekkor ti-
zenhét éves Salvador viselkedését. 
Megjelenésével és viselkedésével 
szándékosan felhívta magára a fi-
gyelmet, de valójában zárkózott és 
magányos volt. Lenézte impresszi-
onizmust tanító főiskolai tanárait, 
inkább a kubizmus és futurizmus 
jegyében festett, keresve a hozzá 
legközelebb álló irányzatot. Tan-
órák helyett egy avantgárd diák-
csoport tagjaival, elsősorban Fre-
derico García Lorca költővel és a 
később filmrendező Luis Buñuellel 
múlatta az időt. 

Lorcáék bevezették a fiatalok 

bohém életébe, sorra járták a bá-
rokat és a bordélyokat. Dalí ser-
dülőkora óta az aberráció jeleit 
mutatta: erotikus álmok kínozták, 
ugyanakkor taszította a nemi aktus 
fizikai valósága. Ekkor már szürre-
alista képei arról árulkodnak, hogy 
sokáig hiába kutatott az ideális nő 
után. Időközben kizárták az akadé-
miáról, Dalí mit sem törődve ezzel, 
megszervezte első önálló kiállítá-
sát 1926-ban.  Azonban hiperérzé-
keny alkatából adódóan olyannyira 
kimerült, hogy depresszióba esett. 
Hallucinációk gyötörték, és hiszté-
rikus nevetőgörcsök uralkodtak el 
rajta, ilyenkor se beszélni, se moz-
dulni nem tudott. Félő volt: meg-
bolondul. Ő mégis alkotott: festmé-
nyein egyszerre jelent meg a vágy, 
szégyen, és a félelem kasztrálással 
fenyegető apjától.

Az őrülettől egy véletlen talál-
kozás mentette meg: Dalít meg-
látogatta a szürrealista költő, Paul 
Eluard, és felesége, Gala. Dalí bele-
szeretett az asszonyba, akit kezdet-
ben taszított ez a paranoiás szemé-
lyiség. 

Az együtt töltött idő alatt vi-
szont a vonzalom kölcsönössé 
vált, igaz, Dalí két nevetőroham 
között vallott szerelmet. A nő még-
sem hagyta el, kitartott mellette. 
Egy nap megfogta Dalí kezét, és a 
görcsös nevetés, csak pillanatokra 
ugyan, de abbamaradt.  A szerelem 
gyógyírként hatott a művészre: 
„Tudtam, hogy életem nagy próba-
tétele, a szerelem előtt állok” – írta 
önéletrajzában.  Gala elvált férjé-
től, és hozzáment Dalíhoz – egy 
életre társak lettek. A hisztériás 
röhögések idővel teljesen elmúl-
tak. Boldogságuknak egyedül Dalí 
apja nem örült, sőt ellenezte az 
akkor még férjes asszonnyal való 
viszonyt. Nem volt kérdés, hogy 
kit választ az ifjabb Dalí. Az apa-fia 
viszony az édesanya halála után ro-
molhatott meg.

A szürrealista művész tudta ma-
gáról, hogy zseni. Valóság és kép-
zelet egybefonódott Dalí szemei 
előtt; látta azt, amit a mindennapi 
ember nem. 

Gelányi Enikő  

Angyal Ádám felvétele 



Hatalmas reményekkel vártuk az 
újabb idényt a második bajnoki 
cím megszerzése után, a cél nem 
titkoltan a triplázás. Mindenki azt 
mondta, hogy jól sikerült a felké-
szülés, és még erősítésként új arcok 
is érkeztek a csapathoz, Zsolnai 
Róbert Tatabányáról, Rezes László 
Létavértesről. Éppen ezért joggal 
reménykedhettünk abban, hogy 
ismét csodát látunk majd, mint egy 
évvel korábban. Sajnos, nem ez tör-
tént. Mert egy kicsit nehézkesen, 
de a Magyar Szuperkupát megsze-
rezte ugyan a csapat a Fehérvárral 
szemben, azt viszont már akkor is 
érezhettük – és ettől nem volt iga-
zán felhőtlen az öröm – , hogy vala-
mi nem stimmel.

Majd jött az első BL-mérkőzés a 
Rabotnicki Kome-
tal Szkopje ellen, 
és amit ott láthat-
tak a szurkolók, az 
nem volt könnyen 
megemészthető. 
Magabiztos tetsze-
tős játék helyett a 
fiúk össze-vissza 
rohangáltak a pá-
lyán, és az volt az 
érzésünk, hogy 
néha nem igazán 
tudják, mit is kezdjenek a labdával. 
Így nem meglepő, hogy az ered-
mény döntetlen lett, akkor még 
nem is sejthettük, hogy ez inkább 
ránk nézve kedvező. A visszavágó 
előtt megkezdődött a hazai pont-
vadászat, és egy izzadságszagú 
mérkőzésen sikerült csak nyerni a 
Péccsel szemben.

Ekkor azonban még reményked-
tek a szurkolók, és több busszal is 
útra keltek, hogy Macedóniában is 
buzdíthassák kedvenceiket. A vi-
szontagságos út és stadionba való 
bejutás után azt hihették, ennél 
rosszabb már nem lehet, de téved-
tek… Már az első félidőben 3-0 volt 
az állás. Ez igencsak hidegzuhany-
ként érte őket. A vége pedig 4-1, 
ám szépségtapasz 
ide vagy oda, az 
összesítésben el-
szenvedett 5-2-es 
vereség nagyon 
fájt mindenkinek.

Már csak arra 
lehetett gondolni, 
hogy ennél csak 
jobb jöhet, de a 
jobb most sem jött, 
hiszen kedven-
ceink ismét meglepő eredményt 
produkáltak: 0-0 az újonc Paks el-
len. Supka Attila pedig az őt és ma-
gyar edzőtársait ért bírálatok miatt, 
úgy döntött, hogy ő ehhez nem 
asszisztál tovább, és lemondott 
a csapat vezetőedzői posztjáról. 
Helyére a cseh válogatott egykori 
másodedzőjét, Miroslav Beráne-
ket szerződtették erre a tisztségre, 
pályaedzője a magyar származású 
Fieber Péter lett. Eközben hosszas 
huzavona után megérkezett a csa-
pathoz a Fradi és a magyar váloga-
tott sztárja, Leandro de Almeida is, 
aki elég hamar megtalálta helyét a 
csapatban.

Jelenleg a hetedik forduló után 
öt győzelemmel, egy döntetlennel 
és a hetedik fordulóban a Tatabá-
nyától elszenvedett vereséggel a 
harmadik helyen áll

A kézicsapat háztáján is renge-
teg változás történt a nyár folya-
mán. De menjünk szépen sorba!

Régi-új arcokat üdvözölhetünk a 
csapatban Benyáts Beatrix és Szabó 
Valéria személyében. Mindketten 
játszottak már a Lokiban, s most 
ismét visszatértek nevelő egyesü-
letükhöz. Bea a dán elsőligás Team 
Esbjergtől érkezett, és jobbátlövő 
poszton fog játszani. Valit a Corne-
xitől igazoltuk le beálló posztra, de 
a védekezésben is nagy hasznára 
lesz a csapatnak. Bekerült a felnőtt 
keretbe Karnik Szabina és Kovács 
Adrienn. A távozók között szerepel 
Kereki Edina, a korábbi csapatkapi-
tány, akit a klub kölcsönadott a Taj-
tavill-Derecske KK együttesének, 
illetve Kolsofszki Noémi, aki pedig 

o d a s z e r z ő d ö t t . 
Soós Viktória pedig 
a Ferencvárosban 
folytatja tovább. 
Távozott a DVSC 
Kézilabda Kft. ügy-
vezető igazgatója 
Oláh Sándor is.

A csapat felké-
szülési programja 
igen sűrűre sike-
redett. Júliusban 
Mezőkövesden és 

Bogácson edzőtáborozott a Bíró-
alakulat. Ezután a Vác, a Kolozsvár 
és a Marosvásárhely csapatával 
játszottak felkészülési mérkőzést, 
amit megnyertek lányaink. Augusz-
tusban Kiskunhalason rendezték a 
20. Pikó Kupát, ahol ellenfeleink kö-
zött a hazai csapat mellett bajnoki 
bronzérmes Dunaferr és a Hódme-
zővásárhely szerepelt. Szűcsék a 
második helyen végeztek a tornán.

Ezután Derecskével közösen 
rendezték meg egy nyolc együttest 
felvonultató felkészülési tornát. 
Debrecenben a mieink mellett a Mi-
halovce, a Kolozsvár és a Marosvá-
sárhely lépett pályára. Derecskén a 
Vasas, Békéscsaba, Nagybánya és a 
hazai Tajtavill-Derecske KK gárdája 

küzdött. Itt első lett 
a Loki méghozzá ve-
retlenül. Augusztus 
közepén Ukrajnában 
volt hivatalos a Loki. 
Tavaly megnyerték a 
Zaporozsje által ren-
dezett nemzetközi 
tornát, idén viszont 
csak az ötödikek let-
tek.

Szeptember első 
hétvégéjén Kaproncára látogattak 
Szűcsék. Az itt megrendezendő I. 
Josip Samarzija emléktornán a har-
madik lett a DVSC méghozzá úgy, 
hogy a magyar bajnok Győri Audi 
ETO KC-t győzte le 29-22-re.

A rengeteg nemzetközi torna és 
edzőmeccs meghozta a gyümöl-
csét, ugyanis a Loki az eddig leját-
szott 4 forduló után három győze-
lemmel (Vác, Bp. Kőbányai Spar-
tacus és a Vasas-INVITEL) és egy 
vereséggel (Dunaferr), a negyedik 
helyen áll a bajnokságban. 

A nehéz mérkőzések egyikén, 
szeptember 27-én a bajnok Győrt 
fogadta a Hódos Imre Sportcsar-
nokban a Bíró társulat (20-33). Nem 
lesz könnyű az október 1-ji meccs 
sem: a Ferencváros otthonába, a 
Népligetbe látogatnak.

Kerekes Zsolt, Oláh Ákos

Debreceni Főnix8 spoRTkulTúRa2006. szeptember

””
Jól sikerült 
 a felkészülés.

Végre!

„A mozgás örök”

– mondják egy elégedett sóhaj 
kíséretében azok, akik megunták 
Michael Schumacher és a Ferrari 
Formula 1-beli hegemóniáját. A 
német versenyző ugyanis 7 (8?) vi-
lágbajnoki címmel a tarisznyájában 
úgy döntött, nyugdíjba küldi a jó 
öreg bukósisakot. Szeptember 10-
én, az Olasz Nagydíj után könnye-
ivel küszködve jelentette be vis-
szavonulását. Ez tulajdonképpen 
csak azokat lepte meg, akik nem 
értenek a metakommunikációs és 
nonverbális jelekből. 

A verseny leintése után úgy 
ünnepelt, mint még soha, és min-
denki számára egyértelművé vált, 
miért volt oly’ barátságos a pódiu-
mon mellette álló Kimi Raikkönen-
nel. „Lásd, fiam, ez vár rád az elkö-
vetkezendő években…”

 Talán ezt mondta az utódjának.  

Száguldani körbe-körbe egy pá-
lyán 300 km/órával, kockára tenni 
az életedet minden kanyarban… 
és mindezt úgy, hogy mikor eljön 
a búcsú pillanata, azt mondhasd: 
„Igen, én vagyok a legjobb, büszke 
lehetek magamra, megdöntöttem 
az összes létező rekordot (és még 
csak esély sem mutatkozik rá, hogy 
valaki egyszer túlszárnyalja); de 
közben megmaradtam embernek, 
nem kérkedem, csak szerényen te-
szem a dolgomat.”

Érzékeny búcsút veszünk tehát a 
világ legsikeresebb autóversenyző-
jétől, ám nekem eszembe ötlik egy-
némely kép e dicső pályafutásból: 
mikor nem átallott másokat kilökni 
az aszfaltról, mert ő nem nyerhe-
tett; mikor a csapattársa kénytelen 
volt átadni a helyét, mert neki nyer-
nie kellett; mikor visszatolták a pá-

lyára (holott ez szabálytalan), mert 
ő nem eshetett ki, mert ő – Michael 
Schumacher. Ebből adódik a kér-
dés: sportember az ilyen? És a vá-
lasz: mindenki hibázik néha.

Több millióan könnyeztek azon a 
vasárnapon. Egyesek bánatukban, 
mások örömükben, én: örültem? 
Igen, mert elég volt Schumiból. 

Nem, mert jött egy szörnyű 
gondolat: mi lesz így a sportággal? 
Ki veszi át a stafétabotot? Az utób-
bi években, aki Forma 1-es autóba 
ült, egyetlen céllal tette: legyőzni a 
nagy öreget. 

Ő eddig bírta, eddig tudott fit-
tyet hányni a támadásokra. Felvi-
rágoztatott egy addig csőcselékre 
hasonlító társaságot, családdá va-
rázsolta. Ki lesz képes hasonlóra?

Moldován Tünde

Új szezon: új célok
Jelentés a DVSC háza tájáról

A sport: egészség, a sport: szóra-
kozás. Akár ez is lehetne a mot-
tója a Szabadidősport Egyesület 
lelkes képviselőinek. A mozgás 
népszerűsítésére, az egészséges 
életmód megőrzésére töreksze-
nek. A Hajdú-Bihar Megyei Sza-
badidősport Egyesület elnöke, 
Pál Mihály bemutatta a múltat, 
tájékoztatott a jelenről, és a rá-
mutatott azokra a sportrendez-
vényekre, melyeket a jövőben 
rendeznek meg.

A Magyar Szabadidősport Szö-
vetség 1989-ben alakult, ezen be-
lül számos tagszövetség jött létre 
szerte az országban, jelenleg több 
mint ötszáz egyesület létezik. A 
szervezők célja az egészségmeg-
őrzés, azaz sportprogramok rend-
szeres szervezése, lebonyolítása, 
a lakosság részvételre buzdítása, 
gyermekek és felnőttek szórakoz-
tatása, megmozgatása.

A Debreceni Röplabda Szabad-
idősport Egyesület is a „csapathoz” 
tartozik. A cívisvárosban  1990-ben 
alakult – élsporttal már nem foglal-
kozó – szervezetnek közösségi cél-
ja, hogy minél többen – korhatár-

tól és nemtől függetlenül – együtt 
mozogjanak, túrázzanak, s ezáltal, 
amellett, hogy új ismeretségekre 
tesznek szert, új barátságok szüles-
senek; s közös motiváltsággal tö-
rekedjenek egészségük megőrzé-
sére. A sportágak széles skálájáról 
szelektálhat a „szabadidő-sporto-
ló”, ugyanis számos lehetősége nyí-
lik arra, hogy a hozzá legközelebb 
álló mozgásformát, vagy akár moz-
gásformákat válassza. A kerékpáro-
zástól a kick-bokszon át az úszásig 
szabadon válogathatnak kicsik és 
nagyok. Ezenkívül a testileg, vagy 
szellemileg korlátozottak is részt 
vehetnek a nekik tetsző tréninge-
ken.

A heti egy-két napra összeál-
lított edzésprogramok által elsa-
játított tudást és állóképességet 
azonban nemcsak saját örömükre 
kamatoztathatják, hanem külön-
böző országos és városi megmé-
rettetéseken is helyt állnak, állhat-
nak. Tizenhat esztendeje évről évre 
megrendezik a kihívás napja sza-
badidősport-rendezvényt, amely 
szerte az országban várja a lelkes 
és tehetséges sportolókat. Egyre 
nagyobb érdeklődésnek örvend a 

hölgyeknek szervezett Országos 
Női Sportfesztivál, 2005-ben közel 
háromezren vettek részt. Ezenkívül 
a Magyar Szabadidősport Szövet-
ség rendszeresen megszervezi a  
„World Walking Day”-t , azaz a Világ 
Gyalogló Napot – legutóbb már öt-
vennégy helyszínen –, amely már 
nem először került be a Mozdulj, 
Magyarország! rendezvénysoro-
zatba, több mint tízezer sportoló 
részvételével.

Tar Anita

„Korlátok” között a szurkolók
Szlovákiából szinte naponta ér-
keztek olyan hírek, miszerint 
bántalmazták az ott élő magya-
rokat. Ezt követően több hazai 
csapat szurkolótábora is úgy 
gondolta, nem hagyhatják szó 
nélkül ezeket az eseményeket, 
és visszavágnak a sérelmekért. 
De nem tettlegességgel, csupán 
írásos formában válaszoltak.

Láthattunk transzparenseket a 
Debrecen, a másodosztályban sze-
replő Ferencváros, a Győr, a Hon-
véd, a Sopron, az Újpest és a Vác 
mérkőzésein is – hol durvábban, 
hol enyhébben megfogalmazott 
szöveggel, amelyeket most itt nem 
részleteznék. 

Véleményem szerint ez meg 
sem közelítette a szlovákok által 
okozott sérelmeket – a részletek 
még homály fedi...

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) úgy érezte, ismét a hely-

zet magaslatára kell emelkednie, 
pedig az igazat megvallva, már 
jó ideje nincsenek ott! Ám a tő-
lük már megszokott alapossággal 
vizsgálták az ügyet, és ismét csak a 
számukra kevésbé szimpatikus klu-
bokat sújtották büntetéssel. Így ke-
rülhetett arra sor, hogy a debreceni 
mellett a Honvéd és a váci stadion 
„B-közepei” üresen maradtak – egy 
mérkőzés erejéig. 

Van egy másik vonzata is a do-
lognak, amely – meglepő módon 
– az összes csapat szurkolótáborá-
ra kiterjed: csak a klubvezetés által 
megtekintett és pecséttel ellátott 
transzparenseket szabad a lelátók-
ra kifüggeszteni.

A szurkolóknál itt már betelt 
a pohár, mert úgy érezik – és sze-
rintem van némi igazuk –, hogy 
megsértették őket egy olyan jog-
ban, amelyért már évszázadokkal 
korábban is küzdöttek az emberek, 
vagyis a szólásszabadságban! Pe-

dig nekik azt tanították, hogy a „Hír 
szent, a vélemény szabad”! 

Éppen ezért úgy döntöttek, 
hogy visszatérvén korábban jól 
megszokott szektoraikba, szembe-
szállnak az MLSZ-szel, „némasági 
fogadalmat tettek”; ezzel egye-
temben, nem fogadva el a „cen-
zúrát”, egyetlen transzparens sem 
volt látható. Mindez egyértelműen 
bizonyította egyrészt a szurkolói 
önfegyelmet, másrészt a szurkolók 
összetartását.

Mivel ez sem hozta meg az álta-
luk várt eredményt, sokkal komo-
lyabb lépésre szánták el magukat. 
A szeptemberben itt járt EB-pá-
lyázatot elbíráló bizottságnak egy 
közösen megfogalmazott petíciót 
adtak át a Ferencváros, az Újpest, 
a Honvéd, a Fehérvár, a Diósgyőr 
és nem utolsó sorban a Debrecen 
„Ultrái”. A végkifejletet még nem 
ismerjük.

K.Zs.

””
Már csak arra 
lehetett gondolni, 
hogy ennél csak 
jobb jöhet.


