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És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhez-
teté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a 
vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon 
a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak 
éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala 
hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és 
nagy félelemmel megfélemlének. És monda az angyal 
nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örö-
met, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született 
néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid váro-
sában.  Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyerme-
ket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel 
jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az 
Istent dicsérik, és ezt mondják vala: Dicsőség a magassá-
gos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az 
emberekhez jó akarat!

(Lukács 2, 7–14)

Havi aforizmánk
(...)
Az írást az teszi félelmessé, hogy egyszerre tett, szembesülés 
és ítélet. Kevesebb és több is életünknél. Írást és életet meddő 
dolog szembeállítani egymással. Az írás az élet kivételesen 
intenzív, tudatos változata.
Szerepe kettős. Megmutatja, hogy éltünk idáig, s hogyan kell 
élnünk ezután. Kritikája mindannak, ami eddig történt velünk, 
de ugyanakkor a megváltás lehetőségét is jelenti számunkra. 
Az üres papír előtt félelmünknél csak reménységünk nagyobb.

 (Pilinszky János: Egy lírikus naplójából )

Adventi újjászületés
Angyal Ádám felvétele

Újraéledni a hasábokon
Ha a naptárra pillantok, akkor veszem csak észre, hogy újra 
ott éktelenkedik alsó sarkában a rideg felirat: december. Újra 
eltelt egy év, pedig szinte csak most kezdtem megszokni, 
hogy 2006-ot írunk, és lám, ez lassacskán már a múlté.

Pedig még hallom a karácsony békés némaságát; hallom 
a szilveszter éjjeli himnusz alatt visszaszámoló tömeg egybe-
csengő szavait, s a közben durrogó pezsgősüvegeket. Még 
érzem a nyári nap égető közelségét, a selymes vizű tavakba 
való csobbanások frissítő hűvösségét. Úgy tetszik, mintha 
tegnap lett volna, de a naptár szilárd tényekkel felvilágosít, 
hogy fél éve, éve már mindennek.

Az idő, az elmúlás végtelen rabságába ejtette az esemé-
nyek tömkelegét, s velük együtt nagyszerű magyar embere-
ket, a közélet és kultúra kiválóságait. Felsejlik az emlékeze-
temben a színpadon határozott mozgásával Agárdy Gábor, 
ahogyan színészi rátermettségével játssza a rászabott szere-
peket. A televízió Tenkes kapitánya: Zenthe Ferenc sem sü-
rög-forog már a színpadokon vagy a kamerák előtt, és nem 
regél már egyszer sem az életben tapasztalt helyzeteiről, a 
pályafutásáról.

A költészet Gyuri bácsija, Faludy György hosszú életét be-
fejezve távozott az élők sorából. Óriási tapasztalatra tett szert 
a poéta, hiszen szinte az egész huszadik századot megélte, 
így kortársa lehetett a magyar irodalom számos olyan klas-
szikus alakjának, mint Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Karin-
thy Frigyes, Márai Sándor, József Attila, Weöres Sándor, vagy 
éppen a szintén napokban elhunyt Kossuth-díjas írónak, Ha-
tár Győzőnek.

Sütő Andrásnak is pont került élete utolsó mondatára. Az 
erdélyi magyarságért és a magyar nyelvért folytatott állandó 
küzdelme jelen van elbeszéléseiben, színműveiben és publi-

cisztikáiban. Nagy szolgálatot tett a nemzetért írásaival, ha-
bár az elmúlt szűk évtizedben egyre kevesebben lapozgatták 
műveit, ezért sokaknak talán fel sem tűnik távozása.

Az operaház nagyágyújától, Gregor Józseftől sem hallunk 
már élőben egyetlenegy áriát sem. Óriási tehetséget vesztet-
tünk halálával. Monumentális, amit élete során véghez vitt, 
mert úgy énekelt végig több mint tíz nyelven számos nagy-
operát, hogy jóformán semmilyen nyelvi és egyéb iskolai elő-
képzettsége nem volt. Erre születni kell!

A sportéletet is nagy veszteség érte, mikor az aktívan 
sportoló válogatott labdarúgó Zavadszky Gábor végleg tá-
vozott a játéktér zöld gyepéről. Novemberben követte őt a 
– mostanában sokat betegeskedő – világhírű futballista, Pus-
kás Ferenc. Öcsi bácsit nemcsak a nemzet gyászolja, hanem 
Európa más tájain, és világszerte mindenki.

Elmúltak a nemzet nagyjai, de életük munkái bízom ben-
ne továbbkísérnek. Hasonlóképpen jár a Debreceni Főnix 
címlaplogója is, mert több mint egy év elteltével az „enyé-
szet sorsára jut”, s a főnixmadár az adventi gyertya lángjában 
újjászületik. Újjá is kell születnie, hiszen egy új kor vár rá, mert 
ezentúl nemcsak a címoldalon, hanem a hamarosan megnyí-
ló új internetes felületen, a Lícium Médiaportálon is elfoglalja 
kegyes helyét. A főnixmadár mint logó, tehát grafikailag egy 
új, talán fiatalosabb és valamelyest modernebb testet ölt. De 
ezzel a lapnak természetesen az idáig követett ideológiája, 
értékrendje továbbra sem változik. 

A szerkesztőség az állandó munkatársakkal együtt, a jövő-
ben is igyekszik a mai magyar „haszonsajtóból” kihalni látszó 
műfajokat – úgy mint a tárca, glossza stb. –, minél magasabb 
esztétikai és szakmai szinten újraéleszteni a hasábokon.

Kovács Barnabás
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JEGYZETPALETTA

Hírkönyv, 
Coelho

Bedő Iván Hírkönyv című műve im-
már a gyakorlatban is bebizonyítot-
ta, hogy a rádiózás és az újságírás 
nélkülözhetetlen segédkönyve. A 
rádiós hírek és hírműsorok szer-
kesztésének alapszabályai mellett 
bőséges gyakorlati példa nyújt 
segítséget a leendő újságíróknak, 
hírszerkesztőknek.  

Magyarországi vizsgálatok alap-
ján mutatja be tanulóink sajátos 
problémáit Molnár Gyöngyvér 
Tudástranszfer és komplex problé-
mamegoldás című könyve. Részle-
tesen bemutatja a probléma alapú 
tanítást, mint a jelenlegi helyzetből 
kivezető egyik lehetséges utat. 

A mai magyar párkapcsolati va-
lóságról ad látleletet a fiatal írónő, 
Tisza Kata Reváns című könyvében. 
Szókimondó stílusával, megdöb-
bentő őszinteségével lelkileg pő-
rére vetkőztet mindannyiunkat, ki-
csit szégyenkezve, néhol helyeslőn 
bólogatva, máskor felháborodva 
olvasunk férfiakról, nőkről, rólunk.

Bereczky János adta közre a 
legteljesebb népi karácsonyi ének-
gyűjteményt CD-n, Magyar népi ka-
rácsonyi énekek címmel.

A Napraforgó Könyvkiadó ní-
vós, gyermeknek készült ismeret-
terjesztő-, foglalkoztató könyvei 
megtalálhatóak a jegyzetbolt kíná-
latában.

Az elmúlt időszak legnépsze-
rűbb könyvei Paulo Coelhótól: Az 
alkimista, Tizenegy perc, A Piedra fo-
lyó partján ültem, és sírtam, Az ördög 
és Prym kisasszony.

   Mónus Anikó

Új honlap – új szakirány

Idén ismét a főiskola adott otthont az Országos Tudományos Kon-
ferenciának, amely immár több évtizedes múltra tekinthet vissza. 
Ez évben rendhagyó módon nemcsak főiskolánk tanárai szólaltak 
fel, hanem váci és bajai felsőoktatási intézmények munkatársai 
közül is többen éltek ezzel a lehetőséggel. A tanácskozást meg-
nyitó plenáris ülésen adták át harmadik alkalommal a Tudomá-
nyos és Művészeti Bizottság kitüntetését. Ezt az idén Kiss Sándor 
főiskolai tanár (képünkön dr. Csorba Péter rektor társaságában) 
nyerte el tudományos munkásságáért, Lévay Botond főiskolai 
docens pedig művészeti téren nyújtott teljesítményéért. A nagy 
igényt figyelembe véve előreláthatóan 2007 tavaszán főiskolánk 
ismét otthont ad ennek az eseménynek

Mónus Anikó felvétele

2007 A KÖZÖSSÉG ÉVE LESZ. Az 
egyháznak meg kell találnia a saját 
hangját, s döntenie kell, hogy egy 
depressziós vagy éppen protestáló 
társadalomban önmaga is ilyen-
né válik-e, vagy sem – mondta dr. 
Bölcskei Gusztáv elnöki megnyitó 
beszédében, a XII. zsinati ciklus 
tizedik ülésén, november 22-én. 
Rámutatott a közösségformálás 
fontosságára, és feltette a kérdést: 
vajon a hagyományos istentiszte-
leti formákhoz nem kötődők, az 
ifjúság, vagy az Erdélyben és Kár-
pátalján élő testvérek számára mit 
jelent ez a kifejezés? A zsinat azt a 
határozatot hozta, hogy 2007 a Kö-
zösség Éve lesz.

KARÁCSONY AZ ÖREGEKNEK. A 
Református Kollégium Általános Is-
kolájának negyedikesei december 
19-én, 10.30-kor karácsonyi műsort 
rendeznek a Nagyerdei Öregotthon 
lakói számára; 15.15-kor a Kenézy 
Gyula Kórház ápolási osztályán ad-
ják elő műsorukat. 

KÁNTÁLÁSSAL AJÁNDÉKOZZÁK 
MEG A BETEGEKET a református 
ifjúsági gyülekezetek tagjai decem-
ber 17. és 21. között minden nap 
délután 5-től este 8-ig.

ZENÉS ÁHÍTAT lesz a Nagytemp-
lomban december 10-én és 17-én 
este 6 órától. 

AZ ÉV UTOLSÓ IFJÚSÁGI ÚRVACSO-
RÁS ISTENTISZTELETÉT a Leány ut-
cai Ifjúsági Centrumban tartják, de-
cember 31-én, délután négy órától. 

KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZZAL és 
kézműves foglalkozással várja a 
Füredi úti templom és gyülekezeti 
ház a családokat december 16-án, 
10 órától. 16 órától a Simonffy Emil 
Zeneiskola vonós növendékeinek 
közreműködésivel lesz karácsonyi 
koncert. 

A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÁN-
TUSA a debreceni Mindenki Kará-
csonyfájánál felállított színpadon 
ad koncertet, december 10-én, este 
6 órától.

SZABÁLYTALAN PARKOLÁS miatt 
a Kölcsey-főiskola rektora még 
májusban körlevéllel hívta fel az 
oktatók és hallgatók figyelmét a 
KRESZ-szabályok betartására. Az 
intézmény vezetője azon a – mára 
általánossá vált – gyakorlaton kíván 
változtatni, hogy többen is rend-
szeresen a főiskola bejárata előtti 
szakaszon parkolnak. Az üggyel 
kapcsolatban a főiskola ellátási cso-
portvezetője szerkesztőségünkbe a 
minap figyelemfelhívó írást jutatott 
el, melyben az érintetteket a KRESZ 
40.§-ára, illetve a 26/2005-ös BM-
rendelet Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatára is emlékezteti.

Élő ’56
Önbecsülés, büszkeség az elődök tettei miatt 

Ötven éve annak, hogy a „pesti 
srácok” szabadságharcba torkoló 
forradalmat indítottak a kor elnyo-
mása és kiszolgáltatottsága ellen. 

Az ’56-os forradalom és szabad-
ságharc szelleméről, eseményeiről 
emlékeztek meg a Kölcsey-főiskola 
oktatói, hallgatói és vendégei októ-
ber 20-án. Az esemény alkalmából 
Bényi Árpád festőművész jelképér-
tékű alkotásaival díszítették a tor-
natermet, az ünnepi műsor helyszí-
nét. (Az alkotót egy fametszetéért 
érte a megtorlás idején kemény 
retorzió…) 

A nagy számban megjelentek 
elsőként és műsor során többször 
hallhatták a főiskolai kórus műso-
rát. 

A kar Bartók Béla gyűjteménye-
iből válogatott hazaszerető érzel-
mű dalokat adott elő. A Himnusz 
után a szavaló és prózamondó 
főiskolai hallgatók következtek - 
sorrendben Németh Balázs, Pintye 
Erika, Fehér Beatrix, Rácz Alíz, Mol-
nár Csilla, és Tóth Zoé. Zádor And-
rás zenei szerzeményeit Wagner 
Lajos operaénekes előadásában 

és a szerző zongorakíséretében 
hallhatták, majd Kőszegi Atilla főis-
kolai docens ünnepi beszéde nyúj-
tott emelkedettebb hangulatot.  
A szónok, aki október 23-át „fiatal 
ünnepnek” nevezte, hangsúlyoz-
ta, hogy mindössze „tizenhat éve 
annak, hogy a nemzeti emlékezet 
ezen üstökös-fényű eseményso-
rozatának felidézéséért nem gu-
mibot jár, hanem egy kicsit több 
önbecsülés, büszkeség az elődök 
tettei felett”, éppen ezért emléke-
zetünkbe kell vésnünk „Nagy Imre 
és kormányának hatalmas történel-
mi hőstette és mártíriuma mellett 
a pesti utca egyszerű emberének, 
fiataljainak egyszeri és megismé-
telhetetlen bátorságát”.

A program további részében a 
Debreceni Népi Együttes adta elő 
műsorát. A csapat tagja Tóth Anita 
IV. éves főiskolai hallgató. Magyaro-
si Árpád és Novák Mónika egy-egy 
zenei előadása  a narrátor, Aszalós 
Eszter megköszönte a jelenlétet. A 
több mint egyórás műsor a Szózat-
tal zárult.

 Kovács Fruzsina

Tanítási 
verseny

A Kölcsey-főiskola Anyanyelvi és 
Irodalmi Tanszéke a 2006/07-es tan-
évben is megrendezi a házi és or-
szágos anyanyelvi tanítási versenyt 
harmad- és negyedéves hallgatók 
részvételével. Téma: helyesírás-ta-
nítás (a kiejtés elve szerint írandó 
alakok tanítása 2., 3. és 4. osztály-
ban.) A jelentkezés módja: egy 
részletesen kidolgozott jeligés óra-
tervezetet kell beadni az adott té-
makörön belül szabadon választott 
2., 3. vagy 4. osztályos tananyagból. 
A tanszék kéri: a jelentkező az ada-
tait lezárt borítékban csatolja az 
óratervezethez!

Határidő: 2007. január 10. Jelent-
kezni személyesen vagy levélben 
lehet. Cím: KFRTKF Anyanyelvi és 
Irodalmi Tanszéke (fszt. 48.) 4026 
Debrecen Péterfia u. 1-7.

Az óratervezetek értékelését a 
főiskola anyanyelvi tantárgy-pe-
dagógiát oktató tanárai végzik. A 
legjobb óratervezetet író öt hallga-
tó a verseny 2. fordulójába kerül. A 
2. fordulóban a jelöltek az országos 
verseny menetének megfelelően a 
gyakorlóiskolában zsűri előtt taní-
tanak. A tanításról videofelvétel ké-
szül. A 2. forduló 2007. január 24-én 
lesz. 2007. január. 25.: versenytaní-
tás. A házi verseny győztese képvi-
seli főiskolánkat az országos verse-
nyen. (Bővebben: www.kfrtkf.hu)

Lícium Médiaportál néven az 
új év elején, januárban indul el a 
főiskola új weboldala. A Kommuni-
káció- és Médiatudományi Intézet 
oktatóinak javaslatára az online 
újságírás választható szakiránnyá 
válik, és ez indokolta, hogy a kül-
világgal jelenleg kapcsolatot tartó 
www.kfrtkf.hu mellett egy új hon-

lapot hozzon létre az intézmény. 
Dr. Csorba Péter, a főiskola rektora 
lapunknak elmondta: – Hivatalos 
honlapunk továbbra is a www.
kfrtkf.hu marad, míg a Médiaportál 
egyrészt összefoglalja a már mű-
ködő kommunikációs műhelyeket, 
másrészt gyakorló felületként szol-
gál majd azoknak, akik az online új-

ságírást szakirányként választották. 
Egyértelmű, hogy jövője van az on-
line újságírásnak, amely egyébként 
tantárgyként már négy éve a kép-
zés része. A design megalkotását és 
a programozást a Kreatív Vonalak 
Kft. vállalta. Az új internetes felüle-
ten megtalálható lesz a Debreceni 
Főnix archívuma is.

Nyílt nap
Nyílt napot tartott a Kölcsey-
főiskola november 23-án. A 
tájékoztatón dr. Cserhátiné 
Vecsei Ildikó oktatási és in-
formatikai igazgató afőis-
kola a jövő évi felvételi sajá-
tosságairól egyebek között 
elmondta: az induló szakok 
közül a tanító szak nyolc, a 
kommunikáció- és média-
tudomány szak hat féléves 
lesz. Indul még informatikus 
könyvtáros, kántor és kate-
chéta lelkipásztor munkatárs 
szak, valamint ifjúságsegítő 
felsőfokú szakképzés. 



Angolul és magyarul beszélni, 
műsort készíteni. Az Erasmus-
program adta az alapot ahhoz, 
hogy párbeszéd kezdődjön a 
hollandokkal a kommunikációs 
és tanítóképzésről főiskolánkon. 
A holland ede-i egyetem kom-
munikáció-PR intézetének tan-
székvezetője, Ton Veen érkezett 
a cívisvárosba, hogy főiskolánk-
kal együtt megtalálja a közös ne-
vezőt az együttműködésre.

Hollandiában járt fiatalok gon-
doltak egyet, és tanáraik – és az 
Erasmus-program segítségével 
– együttműködési tervet dolgoz-
tak ki. Ton Veen elmondta: – A hall-
gatók mellett vendégoktatókra is 
szükség lenne mindkét intézmény-

ben, mivel ez a lehetőség tudás 
megosztást jelentene.

Ami leginkább elnyerte a hol-
land fél tetszését, hogy a magyar 
és a holland fiatalok együtt készít-
senek rádiós és televíziós riporto-
kat. A közös munka címe „Határo-
kon át” lenne, melyet a mindkét 
intézmény hallgatói évente kétszer 
készítenének, harminc percben. 
Az elkészült műsorokat várhatóan 
2007 májusában az intézmények 
saját médiaportáljain lehetne meg-
tekinteni. Azonban a műsorgyártás 
itt nem állna meg, hisz további ri-
portok készítésére együttesen sze-
retne pályázni a két fél. 

 A Hollandiát már megjárt hall-
gatók mutatták meg a holland tan-
székvezetőnek a rádió, a televízió 

és az újság szerkesztőségben folyó 
munkálatokat. Így az egyeztetések 
során a gyakorlati ötletekre helyez-
ték a hangsúlyt, mely a magyar és a 
holland hallgatók, oktatók együtt-
működésével valósulhatna meg. 
Ezzel meg lehetne teremteni azt, 
hogy ne csak a főiskola hallgatói 
töltsenek el egy háromhónapos 
kurzust a sajtok hazájában, hanem 
holland egyetemisták is érkez-
nének hozzánk. Itt kapcsolódott 
be a tanító képzés, hisz ennek az 
együttműködésnek köszönhetően 
az angol műveltségterületes hall-
gatók is lehetőséget kapnának an-
gol tudásuk fejlesztése érdekében. 
Az angol nyelvű kurzusokról is szó 
esett, melyek szabadon választha-
tó formában jelennének meg a tan-

tervben. Továbbá dr. Csorba Péter 
rektor egy új központ létrehozását 
is felvetette, mely forrásközpont 
lenne, és lehetőséget adna a cso-
portos tanulási tereknek. Ton Veen 
pedig a kétoldalú együttműködést 
említette, mely már meg is valósult, 
hisz két holland hallgató részt vett 
a magyar református fesztiválon. 

 A kétnapos látogatás során isko-
lánk hallgatói ankétot szerveztek, 
amelyen a hallgatóknak lehetősé-
gük nyílt megismerkedni az ede-i 
egyetem életével és munkájával. 
Beszámolókat is hallhattak azoktól 
a hallgatóktól, akik már megjárták 
a holland földet, ezzel is erősítve 
társaikat, hogy a határok átléphe-
tők.

Tóth Andrea

Az új felsőoktatási rendszer, az 
átalakuló képzések és az ehhez 
kapcsolódó szemléletek válto-
zása volt a témája az idei Fel-
sőoktatás Nyilvánossága Kon-
ferenciának november 17-én, 
Budapesten. Az eseménynek az 
ELTE Pedagógiai és Pszichológi-
ai Karának (PPK) Kazinczy utcai 
épülete adott otthont, ahová a 
felsőoktatási intézmények sajtó-
, marketing- és PR-munkatársai, 
oktatói mellett, az intézményi 
lapok szerkesztőit is várták.

Dr. Hunyadi György, az ELTE 
PPK dékánjának köszöntője után 
Hiller István oktatási és kulturális 
miniszter megnyitója következett. 
A felsőoktatási reform központjá-
ban egy 5 pontból álló program áll, 
melyben az 5 pont csak együttesen 
működik – mondta a miniszter. Je-
lenleg az ország 72 felsőoktatási 
intézménye közül több mint 30 he-
lyen lehet gazdasági tanulmányo-
kat folytatni, jogászképzés 12 he-
lyen van, kommunikációs képzésre 
pedig 16 intézménybe ülhetnek be 
a tanulni vágyók. Ezért van szükség 
a felsőoktatási szerkezet átalakítá-
sára. A finanszírozásban, az eddi-
gi mennyiség orientált (fejkvóta) 

rendszer helyett – ahol a befolyó 
pénz mennyiségét hallgatók lét-
száma nagysága befolyásolta – egy 
minőség orientált rendszert kell 
létrehozni. Ehhez azonban a hall-
gatói juttatások rendszerét is át kell 
alakítani, többek között ide tartozik 
a fer bevezetése is. A Magyar Akk-
reditációs Bizottság erősítésével 
stabil minőségbiztosítási rendszert 
kell kiépíteni. Az infrastruktúra 
fejlesztése már elkezdődött: szép 
számban újítják fel az iskolákat, kol-
légiumokat. Segítség, hogy az idei 
196 milliárd forint helyett jövőre, 
2007-ben 214 milliárd forint jut az 
oktatásra – mondta Hiller István.

Horváth Ágnes, az Edutcatio 
Press és az Aktív Szemeszter fő-
szerkesztője, valamint Tibenszky 
Móni Lisa, a Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Sajtóegyesület (MESE) 
Kht. ügyfélkapcsolati és PR-igaz-
gatója az oktatási reform várható 
hatásairól beszélt. A fer bevezetése 
miatt a hallgatóknak muszáj lesz 
átgondolniuk, hogy hová, milyen 
szakra akarnak jelentkezni, milyen 
jövőt képzelnek maguknak. A hall-
gatók létszáma csökkeni fog, idén 
121 ezer hallgató iratkozott be fel-
sőoktatási intézménybe, általános 
iskola első osztályába csak 101 ezer. 

E tényezők miatt verseny alakul ki 
az intézmények között a hallga-
tókért; akiknek nagy mennyiségű 
információra lesz szükségük az 
egyetemekről, főiskolákról, oktatá-
si színvonaláról, piacképességéről, 
ismertségéről, nemzetközi kap-
csolatiról. Emiatt nő a kommuni-
káció, a PR és a marketing szerepe 

az intézményekben. Új eszközöket 
kell használniuk, új stratégiát kell 
kidolgozniuk, hogy eredményesek 
legyenek, és megmaradjanak az új 
körülmények között is.

Dr. Princzinger Péter, az ELTE 
oktatási igazgatóhelyettese az 
újonnan induló felsőoktatási-me-
nedzser mesterképzésről beszélt. 
Napjaink tendenciája, hogy felső-
oktatási intézmények vezetősége 
kettéválik, az akadémiai vezető el-
különül a menedzser szerepkörtől, 
azonban ilyen képzés még nincs 
hazánkban, az új programmal ezt a 
hiányt szeretnék pótolni.

Kerekes Gábor, az Országos Fel-
sőoktatási Információs Központ 
(OFIK) Igazgatója az OFIK szerep-
körének átalakulásáról beszélt az új 
rendszerben.

Kuna Tibor, a Merlin Commu-
nications stratégiai igazgatója az 
egyetemi kampányok hatékony 
eszközeiről beszélt. A felsőokta-
tásnak nem eladási típusú kom-
munikációra van szüksége, mivel 
a magát áruló, reklámozó egyetem 
saját szakmai gyengeségét erősíti. 
Ilyen esetekben a PR eszközeit kell 
használni, el kell felejteni a direkt 
marketinget. A lényeg az, hogy az 
iskola el tudja mondani magáról, 
hogy kicsoda, micsoda, mit szeret-
ne elérni, így az egyetemi PR lénye-
ge, hogy jól ki legyen találva, jól 

meg legyen tervezve az intézmény 
– mondta Kuna Tibor.

Gábor Kálmán, a Felsőoktatási 
Kutatóintézet szociológusa a fer 
felsőoktatásra gyakorolt társadal-
mi hatásairól beszélt. Ezt a korábbi 
előadók fóruma követte, amelyen 
tapasztalataikról, és az egyes intéz-
mények sajátosságaikról, jellegze-
tességeikről beszélgettek. A prog-
ramot vitafórum zárta: Manherz 
Károlyt, az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium felsőoktatási államtit-
kárát lehetet kérdezni a reformok-
ról. Az elmúlt években az érettségi 
súlyának csökkenésével csökkent a 
felsőoktatásba kerülők tudásának 
színvonala, de nőtt a létszámuk; 
most ezt a mennyiséget kell minő-
ségivé tenni. Az elmúlt 10 évben a 
hallgatói létszám négyszeresére, 
ezzel szemben az oktatói létszám 
alig kétszeresére növekedett. Az 
oktatás, hasonlatos egy termékkel, 
de nem az. Ahhoz, hogy felsőokta-
tási intézmény sikeres legyen mind 
az oktatás, mind a kutatás, mind 
az alkalmazás területén egysége-
sen hatékonynak kell lenni, hiszen 
az egyetemek, főiskolák feladata, 
hogy képezzenek, oktassanak, 
innovatívak legyenek. S az adott 
régió tudásközpontjaivá váljanak 
az új tudásalapú társadalmunkban 
– mondta az államtitkár.

Takács Péter Levente
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Határokon át – a holland kapcsolat

Ton Veen
Angyal Ádám felvétele

Átalakuló oktatás: reform és piac
A felsőoktatás nyilvánossága – 2006

Manherz Károly
Takács Péter Levente felvételei



Minden embernek szüksége van 
kapaszkodóra, hogy ne sodród-
jon el az élet folyamában. Az, 
hogy ki miből merít erőt, egyé-
nenként változó. Van, aki a val-
lástól várja a segítséget, és Isten-
hez fohászkodik; van, aki taliz-
mán erejében bízik; és van olyan 
is, aki földöntúli energiától kap 
lelki (és erkölcsi) támogatást. A 
hit ereje minden esetben elen-
gedhetetlen, ebben nincs kö-
zépút, vagy hiszünk valamiben 
– vagy nem. Igyekeztem utána-
járni: mit jelent az, hogy máso-
dik otthonunk, a Kölcsey-főisko-
la – református intézmény?

Ne azért kövessünk valamint, 
mert az épp divatos, vagy mert má-
sok azt mondják, hogy jó. Nem az 
ember keresi a vallást: a vallás talál 
meg bennünket. A hitet az ember 
nem tanulhatja, nem örökölheti, azt 
csak is ajándékba kaphatja Istentől. 
Sokan járunk ebbe a református 
intézménybe; az, hogy ki mennyire 
fogadja el a református vallást, és 
hogy mennyire viselkedik az erköl-
csi értékrendeknek megfelelően, 
lelkiismereti kérdés. Milyen kötele-
zettséggel jár?

A rendszerváltás után lehető-
séget kapott az egyház, hogy a 
korábban tulajdonában lévő inté-
zeteket visszakapja. Így lett főisko-
lánk 1993-ban ismét – református, 
fenntartója a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület. A felsőoktatási 
törvény kimondja, hogy minden 
református iskolának értékközvetí-
tőnek és tudományművelőnek kell 
lennie, és az ide járó hallgatóknak, 
valamint oktatóknak el kell fogad-
niuk a református értékrendet. Dr. 
Csorba Péter, a Kölcsey-főiskola 
rektora szerint az intézmény min-
denkit befogad. – Az egyház jel-

legéből kiindulva ez az intézmény 
nem zárt, hanem nyitott – mondja 
a rektor. – Az egyház nem az, aki el-
taszít bárkit is és kizár, csupán azért 
mert nem református. Mindenkit 
befogad, aki elfogadja a reformá-
tus értékrendet.

A főiskolára nemcsak református 
elkötelezettségű diákok járhatnak, 
bár van olyan szak, amelyiken ez el-
engedhetetlen feltétel: a kántor és 
hitoktató szakon. Főiskolánk meg-
tanítja, ami az iskola szakprofiljába 
tartozik, és felajánlja a saját maga 
értékeit. Sokkal másabb egyházi 
intézménybe járni, mint államiba, 
itt erősebb a kapcsolat a hallgatók 
és oktatók között; testvéri, partneri 
viszony alakulhat ki.

Minden egyházi intézményben 
kötelező az egyházi ismeretek, bib-
liaismeret oktatása, ez több szem-
pontból is nagyon fontos. Minden 
médiaszakembernek felkészültnek 
kell lennie és illik neki tudni, mi a 
különbség a plébános és presbiter 
között, vagy hogy ki tart misét, és ki 
istentiszteletet. Régebben a könyv-
tárak az egyházakhoz tartoztak, 
ezért fontos jártasnak lenni az egy-
háztörténetben. A tanítók sokszor 
kerülnek tanulmányaik után refor-
mátus településekre, ezért lénye-
ges, hogy az itt megszerzett tudást 
értékesíteni tudják. Dr. Hodossy-Ta-
kács Előd iskolánk biblia- és egyhá-
zismeret-oktatójától megtudtam, 
hogy mit takar a sokat emlegetett 
református értékrend.

- Attól, mert ez egy református 
fenntartású intézmény, nem hi-
szem, hogy könnyű dolog lenne 
meghatározni mi az, ami belefér a 
református értékrendbe, és mi az, 
ami nem. Nem az a fontos, hogy 
milyen valaki, amikor először lépi 
át az iskola küszöbét, hanem mi-
lyen, amikor kilép. Az ide bekerülő 

diákok nagy részének semmilyen 
tapasztalta nincs az egyházzal. A 
családi háttérben nem szerepel a 
hitélet, és nem tartoznak gyüleke-
zethez a hallgatók. Az iskola felada-
ta megmutatni és megszerettetni 
ezt a sokak számára ismeretlen vi-
lágot.

Dr. Hodossy-Takács Előd hozzá-
tette: az ide járó hallgatókat nem 
kötelezik egyháztagságra, így csak 
is önkéntes alapon járnak a hallga-
tók a templom falai közé. 

- Jó pár diák van, aki a főisko-
lai évei alatt keresztelkedett meg, 
konfirmált, majd csatlakozott egy 
gyülekezethez, sajnos ők vannak 
kevesebben. 

Az ember húsz évesen nehezen 
áll oda egy lelkész elé, hogy azt 
mondja, én mostantól fogva szeret-
nék a keresztyénséggel foglalkozni. 
A mi feladatunk, hogy megadjuk a 
segítséget az érdeklődőknek. Az 
ifjúsági misszió próbálja felhívni a 
figyelmet a hit fontosságára. 

Nagyon jó próbálkozás Debre-

cenben az Egyetemi Gyülekezet. 
Fontos viszont, hogy az egyetemi, 
főiskolai lelkészségek segítsék a 
fiatalok más gyülekezetekhez való 
kapcsolódását, mert ha megszűnik 
a hallgatói jogviszony, attól még 
nem kell a hitéletnek is megszakad-
nia.  Azért is lényeges a fiatalokhoz 
szólni, mert az a tapasztalat, hogy 
az iskolai évek az az időszak, ami-
kor még közösséghez tartozunk, 
és fogékonyabbak vagyunk az új 
dolgokra. 

Én hiszek a vasárnap tíz órai is-
tentisztelet megtartó erejében. Ha 
valakit sikerül úgy megismertetni 
az egyházzal, hogy az istentisztele-
teken nem érzi magát idegennek, 
hanem úgy érzi, hogy ő ott kap va-
lamit, a hite erősödik, akkor sokkal 
adoptálhatóbb hit élménye lesz, 
mint csupán egy bibliakörös isme-
ret. Az ifjúsági alkalmak nagyon 
hasznosak és kedveltek, a fiatalok 
saját kortársaikkal vitathatják meg 
gondolataikat, kérdéseiket.

Bencsik Ildikó

KOMMENTÁR

Takács Péter Levente felvétele

Mit jelent igazából az Advent?
ÁHITAT
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DARÁZS

Oktatás
Apám idejében három évet kellett 
tanulnia a vasipari szakmunkásnak 
a bizonyítványért. Ma ennyi idő 
alatt diplomát adnak.

TPL

Ambíciók
A Médiahéten megrendezett elő-
adások egyikén hallhattuk M. Kiss 
Csaba és Kállai Gábor tudósító ta-
nácsait a jövőre nézve. Felnézek 
rájuk, és irigylem őket, hiszen ők 
már ott tartanak, ahol egyszer én is 
szeretnék, és olyan életük van, ami-
re sokunk csak vágyik. Azt művelik, 
amit szeretnek, ezért (jól) megfize-
tik őket…

Azonban meghallgatva mon-
dandójukat, kissé letörtem. Nem 
olyan könnyű ez a (pop)szakma, 
amilyennek látszik! Ha valaki már 
befutott médiaszemélyiség, az 
imázs fenntartásán dupla annyit 
kell dolgoznia. Ez nem úgy történik, 
mint a filmeken, ahol egy újságíró-
nő a laptopjával pár nap alatt nagy 
karriert fut be (és milliókat keres), 
aztán dúskál a sikerben, tengernyi 
idejét pedig shoppinggal és buli-
zással „éli túl”.

Tehetség ide vagy oda, Magyar-
országon nem fizetik túl az írott 
sajtó munkásait. Az otthoni kassza 
pénzügyi fellendülését a tévébe-
li szereplések alapozhatják meg. 
Természetesen ezt is – akár csak a 
zsurnalizmust – elhivatottan, ön-
magunkat teljesen annak szentelve 
kell űzni, már feltéve, ha tényleg 
el akarunk érni ezen a területen 
valamit. Teljesen oda kell adnunk 
magunkat ennek a szakmának, 
sokszor a szeretteinkkel töltött időt 
is feláldozva. Kállai Gábor elmon-
dása alapján a szabadidő unikum-
nak számít ebben a munkakörben, 
sokszor a személyes kapcsolatok is 
rámehetnek.

Ám az ide való eljutás is rögös 
út. Mint tudjuk, a szakma telített, 
akárcsak a felsőoktatási intézmé-
nyek kommunikáció szakjai. 

Egymással is küzdenünk kell, 
később pedig azzal a sok talen-
tummal, akiknek már sikerült. Azért 
küzdünk hát, hogy még több küz-
delem várjon ránk? M. Kiss Csaba 
szerint mindig szükségünk van 
célokra, hogy egyre feljebb juthas-
sunk. Csakhogy ehhez nem kis ön-
feláldozásra van szükség. Küzdjük 
le a szavakat és az időt, hogy to-
vább küzdhessünk álmainkért. Már 
akinek van…

Kapus Gina

Értékrend

„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy 
meglátogatta és megváltotta az ő 

népét…” 
(Lukács 1,68)

A cívisvárosban már is megkezdő-
dött a karácsonyi készülődés, lassan 
mindenhova felkerülnek a kis lám-
pák, mindent elborít a díszkivilágí-
tás. Az előző napokban emlékez-
tünk meg azokról az emberekről, 
akik az életünk részei voltak. A gye-
rekek még csak a gyertyagyújtást 
örömét fogták fel belőle – pedig 
ez mind többet jelent a mára már 
csak képletes dolgoknál. Amikor 
megállunk szeretteink sírjánál, fel 
kell fedeznünk a reményt: meghalt 
értünk valaki a kereszten, akinek 
szeretete által mi is legyőzhetjük a 
halált. Az Ígéret szerint megváltónk 
született, melynek tényét – és an-
nak valós jelentését – az emberek 
már kifelejtik a karácsony meghitt 
hangulatából.

„Minél drágább, annál 
jobb lesz!” – így kapjuk a televízi-
óból a jobbnál jobb ajánlatokat a 
megfelelő karácsonyi ajándékokra. 
Idén már november elején elindult 
az őrült vásárlási hajsza(!). Decem-
ber első vasárnapján már kint van-
nak az árusok, akik szebbnél szebb 

portékájukat szeretnék eladni – pe-
dig az advent nem erről szól. Vára-
kozást jelent, várni egy napra, egy 
emberre; arra a napra, amikor be-
teljesedik az Írás. Nem magunkat 
kell testileg felkészítenünk a kará-
csonyi hajtásra, hanem a lelkünket 
kell megtisztítani, hogy méltón 
fogadhassuk Megváltónkat. Azt az 
embert, aki életét áldozta fel – ér-
tünk. Négy hét, amely négy gyer-
tyában szimbolikusan megjelenik. 
Mégis könnyen elvesztheti értel-
mét az egész.

Szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy olyan családban 
nőhettem fel, amelyben mindan-
nyiunknak sokat jelentett az ad-
vent üzenete. Minden vasárnap 
odaültünk az asztalhoz, leoltottuk 
a lámpát, és meggyújtottunk egy 
gyertyát. Édesapám felolvasott egy 
bibliai történetet, és lefordította 
nekünk „gyereknyelvre”, majd kap-
tunk egy kis könyvet. Huszonnégy 
kis történet, amely Jézusról és az 
angyalokról szól, ők méltó helyet 
készítenek fent, a csillagok között, 
annak a csillagnak, amely régen 
utat mutatott a napkeleti bölcsek-
nek és a pásztoroknak. Ők is várták 
Jézust. Mi, igaz, már nem vágunk 
neki ilyen hosszú útnak, és nem ke-

ressük a helyét. Mégis át kell élnünk 
azt a jelképes utat, mely Jézuson át 
az Atyához vezet. Hitben kell meg-
erősödnünk, hogy tudjunk várni és 
– várakozni. Talán épp ez az, amit a 
ma embere teljesen elfelejt: meg-
adni az esélyt a lelkünknek, hogy 
felkészülhessünk Isten szeretetére, 
és örülhessünk egyszülött Fia meg-
születésének. Szeretném, ha a ma 

embere olyan lélekkel tudna Isten 
elé állni, hogy ő is megtapasztal-
hassa azt a szeretetet és jóságot, 
melyet Jézus hozott el mindenki-
nek. Megváltás, amelyet csak tiszta 
lélekkel tudunk igazán átélni, és 
hinni benne. Várjuk tiszta szívvel 
Megváltónk születését, egy meg-
hitt adventben!

Hegedűs Dorottya

Angyal Ádám felvételei
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Otthoni karácsony
Hosszú csend… Ültem előttük, 
mint tanárnő a diákjai előtt. A 
„feleltetés” vontatottan ment. 
Miért is menne könnyen? Nehe-
zen nyíltak meg nekem. Az egyik 
Debrecenben lévő lakásotthon 
leányszobájában gubbasztot-
tam egy szőnyegen, szemben ve-
lem az ágyon pedig középiskolás 
korú gyerekek egy sorban…

A hosszú hallgatások közepet-
te elkezdett forogni az agyam. A 
lakásotthonba érkezésemkor az 
udvaron a vadul ugató kutyát egy 
kedves fiú fogta meg nekem, aki 
biztos nem kedveli az idegeneket. 
A fiú is végigmért szemeivel. „Ki 
ez?” – gondolhatta. 

A házba belépve apró, kézzel 
készített tárgyakra lettem figyel-
mes: adventi naptár, üvegfestékkel 
megfestett befőttes üvegek, az 
ablakon pedig üvegmatricák. A tip-
top kis konyhában még ott volt a 

húsos palacsinta, a lányok sütötték. 
Idegen voltam, betolakodó egy 
bensőséges és szeretet sugárzó 
házban.

Levettük a kabátunkat és a ci-
pőnket a lépcsőnél, mielőtt fel-
mentünk volna az emeletre. A 
fogason hét kabát, három fiúé és 
négy lányé…

A kabátok tulajdonosai most 
mind ott ültek előttem az emeleti 
lányszobában.

– Hogy telik nálatok a karácsony? 
– kérdeztem, és ismét gondolata-
imba merültem, mert újból hosszú 
csend következett. 

A ház számomra már nem volt 
ismeretlen, csak én voltam idegen a 
háznak. Általános iskolai barátnőm 
szülei építtették, és gyerekzsúrok 
alkalmával olykor én is hivatalos 
voltam hozzájuk. A házuk sosem 
volt kihalt, mert nagy a rokonság, 
sok volt a látogató. Tőle is mindig 
megkérdeztem – a téli szünetből 

visszatérve –, hogy hogyan telt a 
karácsonya. Ilyenkor önfeledten 
belekezdett a meséjébe, és időtlen 
időknek tűnt, mire felsorolta a sze-
retteitől kapott összes ajándékot. 
A házat később – az 1997-es gyer-
mekvédelmi törvény megjelenését 
követően – eladták a városi önkor-
mányzatnak. Debrecenben is és az 
egész ország területén a nevelő-
otthonok egy jó részét kiváltották 
a lakásotthonok, amelyekben ti-
zenkét gyereket tudnak elhelyezni 
családiasabb körülmények között. 
Egy ilyen otthonban öt felnőtt vi-
gyáz a fiatalokra. Ők gazdálkodnak 
a pénzzel, ők látják el a gyereke-
ket. Amennyi pénzt sikerül kigaz-
dálkodniuk, annyi jut a karácsonyi 
ajándékokra. 

Mint végül kiderítettem, a gyere-
kek még karácsony előtt készítenek 
egy listát arról, hogy mit szeretné-
nek kapni. A felnőttek aztán ebből 
válogatnak – már feltéve, ha van rá 

elég pénz. Nem kell nagy kívánsá-
gokra gondolni, csak olyan apró-
ságokra, mint csőrikés párna, vagy 
egy izgalmas hálóing… Karácsony-
ra, akiknek csak tudják, meghívják 
a családtagjait és az otthonból már 
elköltözött felnőtteket. A gyerekek 
is minden évben készülnek aján-
dékkal, egy kis műsort adnak elő, 
amelyet titokban gyakorolnak be.

– Mi 23-án tartjuk a karácsonyt 
– mondja egy lány. Ez azért van így, 
mert az itt dolgozók nem mind-
egyike tud Szentestén velük len-
ni. A felügyelőknek sem könnyű, 
hiszen munkájuk teljes idejüket 
leköti. Egy másik családot is kap-
tak, gyerekeket, fiatalokat, akikkel 
nincsenek együtt szüleik vagy ro-
konaik. Emberfeletti, amit tesznek, 
hiszen gondoljuk el, sokszor egy 
családhoz is nehéz az alkalmazko-
dás, nemhogy kettőhöz. Példát ál-
lítanak a lányok és a fiúk elé azzal, 

hogy megmutatják: egy szülőnek a 
családja mellett van a helye. 

Kitől tanulhatnák meg, ha nem 
ezektől a felnőttektől. Ugyanakkor 
23-án az otthonban is meghitt, 
könnyekkel teli karácsonyt tarta-
nak, az időpont csupán megállapo-
dás kérdése.

Leballagva a lépcsőn, a mosoly-
gós házvezető nevelő kedvesen 
beinvitál a nappaliba, a karácsonyi 
műsorok, könnyes ajándékbontá-
sok színhelyére. A számítógépen 
mutogat nekem karácsonyi fotó-
kat, melyeken mosolygós gyerekek 
bontják az ajándékokat, és könnybe 
lábadt szemű felnőttek nézik őket.

Sötét van, és túl nagy a csend, 
amikor hazafelé indulok; a kutya 
már nem ugat, elvonult aludni. 
Fájdalmas érzés kerít hatalmába… 
Nemsokára itt a szeretet ünnepe. 
Azt akarom, hogy együtt legyen a 
család!

Kapus Gina

Pillantás  
a varázsgömbbe

Pár hónappal ezelőtt nagy unal-
mamban belenéztem a Mikulás 
mindent látó varázsgömbjébe. A 
tekintetem megállt egy kicsiny kis 
országon, név szerint: Magyaror-
szágon. Ekkor az ott lakók nagy 
sebbel-lobbal a Mindenszentek-
re készülődtek, amely náluk egy 
olyan ünnep, amikor a halottaikról 
és azokról a szentekről emlékeznek 
meg, akiknek nincs külön napjuk. 
De amikor láttam, hogy egy Ame-
rikából odaimportált Halloween-
partyt is tartanak, na akkor egy 
kicsit meglepődtem. De ezt még si-
került fokozniuk. Hiszen miközben 
nézelődtem, észre- vettem ember-
csoportokat serénykedni egy bizo-
nyos bevásárlólánc üzletei körül, 
akik plakátot ragasztottak fel; me-
lyen ez állt: „Kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánunk minden ked-
ves vásárlónknak!” Ez igazán egy 
kedves gesztus. De október 31-én? 
Nincs az még egy kicsit korán?

Talán nem – gondolkodtam el. 
Ez még lehet hasznos is. Hiszen mi 
sem jobb annál, ha az embernek 
felhívják a figyelmét arra, hogy vá-
sároljon be időben. Ezzel elkerülhet 
sok-sok kellemetlen pillanatot.

Pár nappal később ismét bele-
néztem a kis országocska életébe. 
No, sikerült ismét megdöbbenteni-
ük. Már minden „harci díszben” állt, 
világított minden karácsonyi égő, 
teljes volt a táj ünnepi hangulata. 
Csak egy valami hiányzott: a kará-
csony. Hiszen még csak november 
első felében jártunk ekkor. De hát, 
ha nekik ez kell – elmélkedtem 

– akkor biztos, hogy bennem lehet 
a hiba. Úgy döntöttem, nem foglal-
kozok többet ezzel, hiszen nekem 
is sok lett a munkám, és Miki sem 
szereti, ha bámészkodom, ahelyett, 
hogy segédkeznék.

Mikor mi letudtuk a „nagy mene-
tünket” – amiről mondanom se kell, 
nem volt olyan, mint régen – ismét 
megnéztem, mi van régi jó ismerő-
seimmel, ott Magyarhonban. Ismét 
csalódnom kellett bennük. Már 
tényleg nagyon közel járnak a sze-
retet ünnepéhez, de ennek egy ki-
csiny jele se mutatkozik náluk. Úgy 
rohangálnak, tobzódnak a boltok-
ban, mint a mérgezett egerek. Va-
jon miért? Hiszen már hónapokkal 
ezelőtt bevásároltak, megvettek 
mindenkinek minden ajándékot. 
Mi lelte őket? Ebbe a kétségbeesés-
embe jött be hőn szeretett főnö-
köm, és magyarázta el nekem, mi is 
a helyzet a ma emberével, és mire 
ez a nagy rohanás.  Ő ezzel magya-
rázta: „Mert hát a szaloncukorból 
muszáj enni egy kicsit, aztán addig 
kóstolgatják, míg el nem fogy, az 
ajándékok meg eltűnnek, elfelej-
tődnek, esetleg sokkal hamarabb 
átadják őket. Viszont erre az idő 
előtt vásárlók csak az utolsó pilla-
natban jönnek rá. Tehát kénytele-
nek még egyszer »végigjátszani« 
minden tortúrát, csak felgyorsítva, 
nehogy kifussanak az időből. Ezzel 
kiirtják magukból még a lehetősé-
get is arra, hogy nyugodt, békés, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepük 
lehessen.”

Kabódi Eszter

A szeretet nem kérkedik
„Mit ad egyik ember a másiknak? Ön-
magát, önmaga legbecsesebbjét, az 
életét”- írja Erich Fromm, A szeretet 
művészete című könyvében, majd 
így folytatja: „Mármost a szeretet 
vonatkozásában ez azt jelenti, hogy 
a szeretet olyan erő, amely szerete-
tet teremt.” Valóban ennyire egy-
szerű volna?

– Hála istennek! – mondjuk, mi-
kor nem történik semmi baj. Vajon 
mióta használjuk már? Istenhittől 
függetlenül, belerögzült a tudatta-
lanunkba. S a szeretet ünnepéről is 
eszünkbe jut: hála Istennek?

Hit és érzelem, ha máskor nem is, 
legalább karácsonykor. Összekap-
csolódó fogalmak ezek, melyeket 
az ünnepek előtt megpróbáltam 
körüljárni. 

A Kölcsey-főiskola másodéves 
hallgatója, H. Kitti szerint visszatet-
sző a rohanás az ünnepek idején, 
ugyanakkor a családias hangulat 
ettől még fontos lenne. – Kettősség 
van bennem, mert utálom ezt a ro-
hanást, amivel jár – mondja. – Azt vi-
szont szeretem, amikor szenteste ott 
ülünk a karácsonyfa körül a család-
dal, és eleve együtt díszítjük fel; de 
már nem ugyanolyan jelentőségű, 
mint régen, elvesztette a varázsát. 
Szerintem a szeretet az egyetlen 
olyan dolog az emberi társadalom-
ban, amely nélkül nem tudnánk élni. 
Ez a legerősebb összekötő kapocs 
az emberek között.

A Debreceni Egyetem főépü-
letében is érdeklődtem a témában. 
Volt olyan hallgató, aki azért nem 
ünnepli a karácsonyt, mert ateista. 
T. László egyetemista viszont ezt 
máshogy látja:

– Mindig a szeretteimmel töltöm: 
otthon; család, nagyi. A szeretetet 
nem lehet megfogalmazni. Nem 
definiálható, mit jelent. Benned él, 
csak kifelé tudod sugározni, s törő-
déssel, gondoskodással jár.

A diákok után a Nagytemplom-
hoz mentem, hiszen hol, ha nem 
Isten házánál kellene válaszokat ke-
resnem. Itt egy kedvesnek tűnő, kö-
zépkorú hölgyet állítottam meg. P. 
Éva ügyfélszolgálatosként dolgozik. 
A hagyományokról kérdeztem.

– Két gyermekem van, és mindig 
megkérdezem tőlük: hagyományos 

vagy modern karácsonyfa legyen? 
A gyerekek azonban mindig ra-
gaszkodnak azokhoz a hagyomá-
nyokhoz, melyeket kicsi korukban 
megszoktak. A szeretet nagyon so-
kat jelent számomra, enélkül az élet 
sivár. …de nagyon sokat kell tenni 
érte. Továbbmentem, sokáig járkál-
tam. Meg akartam állítani még egy 
urat is, hogy teljes legyen a kép, de 
az összes férfi, akit láttam, sietett. 
Gondoltam, felesleges akár meg-
kísérelnem is a beszélgetést. Végül 
egy, a Templom mögött ülő férfit 
választottam. Nem volt rossz külse-
jű, mégis tudtam, hogy hajléktalan. 
Szomorú, fénytelen tekintete azon-
nal elárulta. Ennek ellenére segítő-
készen válaszolt nekem.

– A karácsony, Jézus szeretetének 
közvetítése az emberek számára. Én 
utcán töltöm, mert hajléktalan va-
gyok… 
De a szeretet nem sokat jelent szá-
momra. 
Tudom, hogy a közvélemény a haj-
léktalanokat megveti, és elutasító 

velük, pedig nem feltétlenül ők te-
hetnek a helyzetükről. 

…különös helyszín volt ezekhez 
a szavakhoz az Úr háza, s Jézus ne-
vének említése. De talán épp ezért 
volt azon a délelőttön ott, hogy 
érezze: valakinek ő is fontos. S, hogy 
tényleg annyira egyszerű lenne az 
emberi érzelem, hogy a szeretet 
szeretetet teremt?

„A szeretet türelmes, jóságos; a 
szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 
Nem viselkedik bántóan, nem keresi 
a maga hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a rosszat. Nem örül 
a hamisságnak, de együtt örül az 
igazsággal. Mindent elfedez, min-
dent hisz, mindent remél, mindent 
eltűr. A szeretet soha el nem múlik” 
– hangzik az Írás Pál Korinthusiakhoz 
írott első levelében. S mint láthattuk, 
a legtöbben hasonlóan éreznek. Ki-
vételek azonban még a szeretetben 
is akadnak, talán csak azért, hogy a 
szabályt erősítsék.

Csendom Andrea
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Csendes, őszi délután volt. A szél 
megsimogatta a fák törzsét, majd 
nyugat felé megnyújtóztatta kicsit 
erős és gyengébb ágait, hogy lás-
sák a naplementét. Ugyanebben 
a percben egy fiatal fiú zöld színű 
szívószálat tett a piros italába, ki-
ült a kertes ház teraszára, asztalra 
tette a málnaszörpöt, majd óvato-
san kinyitotta képregényét, mintha 
megszentelt papírokhoz nyúlna. 
A pókember-történet szövege és 
képsorai még sokáig lefoglalták a 
srác figyelmét, ezért az asztalon he-
verő pohárra koncentrálnék inkább. 
A párbeszédnek egy egészen más 
síkban kezdődött diskurzusa. Ott, 
ahol a málnaszörp értetlenkedett.

– Mégis, hogyan gondolod, 
hogy jóban leszünk – szólította 
meg a szívószálat –, ha a helyemre 
tolakodsz?

– Elférsz, nem? – kérdezett vissza 
a nyúlánk, zöld színű műanyag.

– Igen, de nem is ismerlek. Ne-
kem tolakodó ez a stílus, ahogy be-
lém fúródtál.

A szívószál cinikusan mosolyra 
kanyarította a száját, mintha már 
hallotta volna ezt a szöveget. Olyan 
pofát vágott, mint egy utcán ze-
nélő őstehetség, akinek valaki azt 
mondja:

„Neked színpadon kellene ját-
szanod!”. Nem sok gondolkodás 
után válaszolt.

– De hát nekem ez a dolgom, 
belefúródni az italba, hogy amikor 
iszik valaki, könnyebbé tegyem az 
utat a szájához.

– Micsoda hülyeség, mi értelme 
ennek?!

– Istenem, te még a koktélnál is 
nehézkesebb figura vagy – förmedt 
rá indulatosan. – Semmi értelme 
nincsen, egyszerűen szórakozta-
tó vagyok az ember számára, és a 
pohár ékességének tart. Mellesleg 
– bár ez rád nem vonatkozik – ve-
lem gyorsabban hat az alkohol tu-
datmódosító hatása. Szóval, ez van, 
itt vagyok, és kész. Nem önszán-
tamból jöttem ide, ha nem vetted 
volna észre, mint ahogy te sem 
önszántadból fogsz távozni a po-
hárból. Vagyis, ha gondolod, elle-
hetünk egymás mellett csendben, 
vagy beszélgethetünk is, de nem 
vagyok hajlandó ilyen apróságokon 

vitázni, hogy ki hol van, és mi értel-
me a létezésének, mert már meg ne 
haragudj, de ez értelmetlen.

– Jó, jó ne haragudj! – mondta 
miközben valóban elszégyellte ma-
gát –, nem akartalak megbántani. 
Szívesen beszélgetek veled, mivel 
én nem gyakran találkozom kom-
munikatív lényekkel, főleg nem 
ilyen egyenes jellemmel, mint te. 
Bizonyára nagyvilági életet élsz, én 
pedig csendeset, nem ismerem a 
koktélt sem, mesélj róla!

– A koktél rendkívül összetett 
lény – mesélte immár barátságo-
san. – Szórakoztató, csak beszél-
getni nem lehet vele. Gyakran 
rácáfol a saját állításaira, például, 
ha azt mondja, hogy a szemben 
lévő asztalnál az a férfi hamarosan 
meg fogja szólítani a nőt, aki a tu-
lajdonosa, akkor végig azt fejtegeti, 
hogy az első randin így, az ötödik 
randi után úgy, aztán mikor már a 
házasságnál, meg az első gyermek 
evési szokásainál tart, meggon-
dolja magát, és azt mondja: „nem, 
mégsem fogja megszólítani. Az jár 
a fejében, hogy odamegy hozzá, 
de nem meri. „…igen, biztos, hogy 
nem tesz semmit.”. Szóval, mindig 
biztos az állításában, meg annak 
ellenkezőjében is.

– Fura figura lehet – jegyezte 
meg meglepődötten a málnaszörp. 
– És te mit mondasz ilyenkor neki?

– Legtöbbször semmit. Nem be-
szélek skizofrénekkel, mert utálom 
a párhuzamos monológokat az 
életben, az ilyen lehetetlen alakok 
tök jól elbeszélgetnek magukkal. 
Egyszerűen csak hallgatni szoktam, 
egészen bámulatos fantáziája van, 
ha mégis megszólalok, legfeljebb 
megkérdezem, miért gondolja ezt. 
Erre általában megint csak hosszas 
beszédbe kezd, filozófiai gondo-
latokkal tűzdelve persze. Mindig 
bonyolultan kezdi, olyankor azt hi-
szi, ezzel az észrevételével világot 
hódít majd, de a végén mindig bos-
szantóan egyszerűen zárja le a gon-
dolatsort, mintha feladná a dolgot.

– Ez úgy hangzik, mint egy ör-
dögi kör. Született maximalista – je-
lentette ki az ital.

– Pontosan. Folyamatosan úgy 
érzi, tennie kell valamit, pedig senki 
nem adott neki feladatot. És több 

énje van, akik mintha harcolnának 
egymással, nem tudom pontosan, 
mennyi, de kettő mindenképp.

– Biztosan „ikrek” jegyű, azok fo-
lyamatosan harcolnak önmagukkal. 
Van egy harsányabb, és egy mélyen 
gondolkodó énjük. Az egyik zargat-
ja a másikat, a másik meg az egyi-
ket, ami pedig kívülről látszik, az 
tiszta káosz. 

– Te értesz az asztrológiához? 
– kérdezett meglepődve.

– Az asztrológiához, a tenyér-
jósláshoz és minden egyéb okkult 
tudományhoz. Közelebb visz az 
ember behatóbb ismeretéhez, ez a 
hobbim, engem ez szórakoztat.

– Honnan ismered ezt a tudo-
mányágat? – kérdezett meglepet-
ten.

– Anna, Koppány anyukája gyak-
ran kiül valami könyvvel vagy folyó-
irattal a fia mellé. Leteszi az olvasni-
valót az asztalra, nézi a szemével, és 
lapozgatja. Olyankor én is olvasok, 
mondhatni, egészen rákaptam erre 
a tevékenységre. Nem is tudom, mi 
lenne velem, ha a jövő hónapban 
nem olvashatnám el a horoszkópo-
mat. Te szoktál olvasni?

– Nemigen – vál0aszolta önelé-
gülten. – Én a képeket szeretem az 
újságban. Néha bele-beleolvasga-
tok a szöveges részbe is, de csak 
annyira, hogy tudjam, mi a téma.

– Akkor te amolyan „minden 
lében szívószál” vagy – jegyezte 
meg.

– Lehet. De van nekem is hob-
bim, az emberek kezeit vizsgálom. 
A kezekről elég sokat tudok.

– Mit szoktak mondani a kezek? 
– érdeklődött a piros színű inniva-
ló.

– Alapvetően a kezek mindig 
csinálnak valamit. Nagyon ritkán 
pihennek, ha mégis összekulcso-
lódnak például a hason, akkor egy 
nyugodt ember a tulajdonosuk. 

Ha egymás után dübbennek az 
ujjak az asztalon, akkor valami ké-
szül. 

Vagy ha az állát tartja valaki, és a 
mutatóujját kinyújtja, akkor erősen 
figyel az illető.

– És mi van akkor, amikor hátra-
billentik a nők a hajukat?

– Az a tetszeni vágyás – jelentet-
te ki határozottan.

– De ha senki sincs a közelük-
ben?

– Hát lehet, hogy egyszerűen 
csak a szemébe lóg a haja, vagy a 
háttérben gyakorolja a flörtölés 
gesztusait. Nem tudom, ezt még 
meg kell fejtenem – mondta a zöl-
des pálcika, aki most a fejét vakar-
ná, ha tehetné. – Az viszont biztos, 
hogy amikor markolásznak és tö-
rögetnek, mint most is, akkor már 
nem tudnak mit kezdeni magukkal, 
néha idegesek is ilyenkor, és ekkor 
tudom, hogy nekem hamarosan 
végem van.

Közben a fiú lassan megemelte 
üdítőjét, szájához illesztette a szí-
vószálat, és nem néz a pohárra, mi-
közben kiissza annak tartalmát.

– Úgy érzem, el kell búcsúz-
nunk… – mondta szomorúan a szí-
vószál.

– Igen, én is érzem. Sajnálom, 
te vagy a legjobb beszélgetőtárs 
– bánkódott a szörp.

– Köszönöm, én is örülök, hogy 
megismerhettelek – udvariasko-
dott a szívóka.

– Remélem, hamarosan talál-
kozunk – hadarta a málnaszörp, és 
ahogy kimondta az utolsó hangot, 
azzal a lendülettel ki is fogyott a 
pohárból.

Későre jár, a Nap is lement már. A 
málnaszörp pontosan tudja, milyen 
az, ha valamilyen külső körülmény 
miatt abba kell hagyni az olvasást. 
Ha tudná, hogy most ő lenne a 
legmegértőbb társ! Kicsit bosszan-
kodva zárta be az újságot, az üres 
poharat is kézébe fogta, és bement 
a házba, ahol belülről zárta maga 
után az ajtót.

Kovács Fruzsina
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A málnaszörp és a szívószál

Józsa Éva rajza

Fénypont a sötétségben
Mást kaptam, mint amit ettől a já-
téktól reméltem. Nem mondom, 
hogy semmit, mert valamit min-
denképp, de a beteljesületlen 
vágyak mindig csalódások. Azt 
mondják, nem nagy baj, ha nem 
azt kapjuk, amire vágyunk, mert út 
közben talán értékesebb dolgokat 
találunk. Micsoda képmutatás… 
– gondoltam akkoriban.

Fekete-fehér kockákon lépkedek 
előre, egyenesen mehetek csupán. 
Vissza nem fordulhatok. Meddig 
még? Olyan hosszú az út, s nem lá-
tom a végét. Sötétség vesz körül, 
mintha az űrben járnék; feketelyuka-
kon, majd csillagokon taposva elve-
szek a végtelenben.

Milyen régen volt, hogy valamit 
szívesen csináltam… Amikor elkez-
dődött, azt hittem, könnyű lesz, hogy 
célja van. Ma már látom, hogy ne-
kem sincs. Csak egy pótolható figura 
vagyok egy hatalmas sakktáblán.

A harc nagy részét nem velem vív-
ják, utat török csupán az utánam kö-
vetkezőknek. Mondhatni, haszonta-
lan vagyok, mindössze egy kis fehér 
gyalog a végtelen ürességben.

Távolodó társaimra csak homá-
lyosan emlékszem. Messze előttük 
járok már, a saját utamon. Harcolok, 
de nem tudom, miért.

Hol van már az első lépéseim lel-
kesedése?! Futottam volna, de nem 
tudtam. Egy körben kockánként 
egyet léphettem előre, és volt, hogy 
a helyemen maradtam. Néha úgy 
éreztem, nem is arra lépek, amerre 
szeretnék, mintha valaki csak úgy 
kedvtelésből pakolgatna ide-oda.

Lassanként elvesztette értelmét a 
játék. Meguntam, ahogy egyre job-
ban megismertem.

A világ tele háborúval olyan egy-
hangú, mint ez a két szín, melyeken 
végig kell haladnom: fekete és fehér.

Játsszák csak mások, játsszák he-

lyettem is. Én és a végtelen út, amely 
jelent még valamit.

Magányomban eltöprengek a 
világomon, társaimon. Miért törünk 
minduntalan előre?  Akadályokba 
ütközünk, de szembeszállunk ve-
lük, majd folytatjuk utunkat. Sebe-
ink lassan begyógyulnak, a helyük 
azonban örökké ott marad. A hegek 
a legjobb emlékeztetői régi önma-
gunknak, hitünknek, elmúlt álma-
inknak.

Mind győzni akarnak, kik játsza-
nak. Lényegtelen, mi lesz a győztes 
jutalma. Elég tudni, hogy megérte 
harcolni. Nyerésre állunk? Mit szá-
mít, ha célba sohasem érhetek. Egy 
ilyen jelentéktelen figura ugyan kit 
érdekelhet?

Igazságtalan küzdelem ez, senki 
sem érti. Egyszer mégis mindenki 
megmérettetik. Én is ugyanúgy a 
részese vagyok, s nem tehetek ellene 
semmit, csak várhatok.

Sakk! Rossz időben – rossz he-
lyen állok, a játszmának számom-
ra vége. Egy utolsó próbálkozás, de 
erőtlen. Leütöttek. S lassan lebo-
rulok az útról, aláhullva a végtelen 
feketeségbe, mely mindent elnyel. 
Végül engem is.

Messziről látom a táblát, egyre 
kisebb foltként. Még mindig játsza-
nak rajta. Sohasem adják fel? Talán 
nekem sem kellene.

Észreveszik vajon, hogy eltűn-
tem? Felteszem a kérdést, a válasz 
mégsem érdekel. Életemben először 
érzek teljes érdektelenséget, majd 
végre békét és nyugalmat.

Azt hittem, a játék értem van. Re-
méltem, több vagyok, mint ami. Itt, 
a megsemmisülés kapujában jövök 
csak rá, hogy valójában a minden-
ben én magam vagyok a semmi.

Fehér vagyok. Igaz, ez a fény szí-
ne, melyet megbontva színes ragyo-

gást kapunk, de ez is csak valami, 
ami elvész egy másikban.

Felismeri-e vajon mindegyik, a-
játék-végén-lehulló bábu, hogy az 
a végtelen sakktábla, melyen életü-
ket lejátsszák, mennyire tökéletes? 
Unalmasnak tartottam, míg el nem 
kellett hagynom.

Visszatekintve látom, mennyi élet 
van benne. Nem csak harcaiban és 
ellentéteiben. Tudják-e, hogy a feke-
te a fény teljes hiánya; a szín, amely 
az összes többit magába foglalva, 
elnyeli azokat?

Lassan, ahogyan engem is bebo-
rít, kezdem megérteni. Nem az út a 
fontos, amelyen végigjöttünk, s nem 
azok a dolgok, melyeket közben tet-
tünk. Elég talán a szemünket jobban 
kinyitnunk, hogy értelmet nyerjen 
az életünk. S végül, ahogyan én is 
megtaláljuk, amit kerestünk.

Már látom a színeket.
Csendom Andrea
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Lévay Botond évtizedek óta 
csak ritkán szólal meg egy-egy 
kötetnyi „lélegzetvétellel”. De 
számára nem is az egyéni érdek 
a lényeg, ami károsan és kóro-
san befolyásolja a költészetet. 
Az írás nála mindenkor a becsü-
let és a felelősség fokmérője. A 
Kölcsey-főiskola Tudományos és 
Művészeti Bizottsága november 
8-án, a magyar tudomány nap-
ja alkalmából a nűvészeti tevé-
kenységért járó kitüntetést neki 
adományozta.

„Nincs rajtam keréknyom, fene 
billog, / mit lakás, kocsi, szürke 
„rang”, / állás üthetett volna rám. 
De a sok év / kifolyt markomból, 
mint a hang. // S most lüktető lőtt 
sebekkel élek: / gyermekszívbe 
gond költözött; / ártatlanul várom 
büntetésem / két évezred cseppje 
közt” – írja az Önéletrajz helyett 
című versében.

Lévay Botond főiskolai docens 
19 évesen már publikált a helybeli 
újságokban. Verseivel mutatkozott 
be az Egyetemi Élet ősében, illetve 
a Hajdú-Bihari Napló vasárnapi szá-
mainak irodalmi rovatában. Költői 
indulásakor szinte minden verse 
megjelent, így megízlelhette a si-
kert. Aztán jött a nagy dilemma – 
tőle idézve, A kegyelem illata című 
önéletrajzi esszéjéből  –: „Legyen-e 
itt, a cívisvárosban kezdő újság-
író, aki mégiscsak az írással marad 
egyelőre kapcsolatban, vagy éljen 
kimondottan a diplomájából adó-
dóan, képesítésének megfelelő 

életet: tanár legyen?” A válasz nem 
volt a magyar-történelem diplo-
más pályakezdő tanár számára. 
– Ha akkoriban újságíró akart lenni 
az ember, be kellett lépnie a pártba 
– magyarázza a költő. – Számolnia 
kellett azzal, hogy minden gondo-
latát cenzúrázzák, s végül „kilúgoz-
zák” az agyát. Így a klasszikus ér-
tékközvetítést választottam. Tanár 
lettem.

1986-ban jelent meg addigi ver-
seit összefogó kötete, Kő a szájban 
címmel. 1997-ben Isten, a szobrász, 
2003-ban Akkor is írsz című kötetét 
adták ki. (Lásd az Ihlet oldalunkat!)

Tizenkét éves korától közép-
iskolás koráig versenyúszó volt. 
– Egy darabig vigyáz ránk Isten, 
figyelmeztet, küldi a cédulákat. De 
ha nem hallja meg az ember, azt 
mondja: Fiam, leveszem a kezemet 
rólad! – véli az író. Ő még időben 
értett a jelekből. Akkor is vigyázott 
rá, mikor nem hitte.

Az úszásnak köszönhette, hogy 
mindkét infarktusát ki tudta hever-
ni. Sikeresen fel tudta venni régi 
életritmusát, és sikerrel alakította 
ki saját úszó programját, mely már 
élete szükségletévé vált. 63 éves és 
a mai napig is minden héten két-
szer úszik! 

1994-ben írta A hit gémeskút-
ja című élményesszéjét, melyben 
saját élete elevenedik meg szüle-
tésétől gyermekkoráig. Életének 
„folytatása” 1999-ben jelent meg, 
A kegyelem illata címmel. 

Eközben az újsággal is szoros 
kapcsolata maradt. A Magyar Író-

kamara lapjában, a Lyukasórában, 
a Magyar Naplóban publikált ver-
seket. Ő szerkeszti a Harang-Nyelv 
nevezetű orgánumot, a Debrecen-
Mester utcai református egyházkö-
zség lapját.

2004-ben a balatonfürediek ha-
gyományos költői versenyén 105 
költő pályázott a Salvatore Quasi-
modo-emlékdíjára, Lévay Botond 
a Michelangelo Dávidja című ver-
sével a tíz legeredményesebb köl-
tőnek kijáró oklevélben részesült. 
Érdekes, hogy annak idején a Főnix 
egyik száma éppen ezt a verset kö-
zölte.

Mint önmagáról vallja: „hívővé 
vált, megtérítette az irodalom élő 
filozófiai élménye - mindenek előtt 
Ady istenhite -, de élettapasztalata-
inak példás magyarázata is rádöb-
bentette a szinte a gravitáció súlyos 
törvényével ható egyetlen megol-
dásra: Isten meglétére és rendező 
hatalmára.” (A kegyelem illata.)

Ma a Református Egyházmegye 
világi jegyzője, a Megyei Presbiter 
Szövetség elnöke és a Mester utcai 
Egyházközség főgondnoka.

Úgy véli: a mai kor erkölcsileg 
romlik, silányodik a nyelv, az em-
berekben nincsen alázat és hit. Pe-
dig Istent csak kellő alázattal lehet 
fogadni. Újra szóljon A kegyelem 
illata: „Meg kell találni a különbö-
zőnek tetsző nyomok, szálak, élet-
esélyek közös kulcsát. Igaz, a végén 
fűzhető fel minden gyöngysor, de a 
művelet elején is hinni kell eleve az 
elrendelés értelmes céljában.”

Azt mondja, véletlenek nincse-

nek, nincs szerencse, csak isteni 
beavatkozás, csoda van, amit észre 
kell venni: „Lám, olyanok vagyunk, 
mint itt e csiga, ami lassan mászik 
át az úttesten – méri fel az ember 
pontos helyzetét. Ízek, szagok után 
igyekszik, a Balaton partján. Ezer 
felesleges veszélyen át, amit nem 

is sejt. Belenyúlhatunk sorsába, fel-
emelhetjük, átsegíthetjük. Nem érti. 
Mi éppen így képtelenek vagyunk 
felfogni a velünk történteket… Van 
magasabb rendű, felfoghatatlan in-
telligencia, amit nem emberi ésszel 
lehet megközelíteni…”

Molnár Csilla

„Véletlenek nincsenek, csak isteni beavatkozás, csoda” 
Lévay Botond a klasszikus értékközvetítést választotta

Lévay Botond
a szerző felvétele

A karácsonyünnep jelentősége
Az ember az egyetlen élőlény, aki 
képes ünnepelni. Képes arra, hogy 
átrendezze hétköznapjaiban ten-
nivalóit, felfüggessze munkáját. A 
karácsony, mint ünnep – mit is je-
lenhet, miről szól? 
Sok embernek a karácsony jelenhe-
ti a fenyőfát, ajándékozást, „csillo-
gást-villogást”. A nagy feldíszített-
ség közepette lassan elvész a kará-
csony valódi jelentése, jelentősége. 
Persze az ajándékozás, készülődés 
régen is hozzátartozott a karácsony 
hangulatához, de a rohanásban so-
kan hajlamosak megfeledkezni az 
ünnep eredeti lényegéről. Az aján-
dékozás öröme „eltakarja” a valódi 
ünnepet. Ritkán esik szó a betlehe-
mi istállóról, mert az nem fér a kép-
be, árthat az üzletnek.

Karácsony. Jézus születését ün-
nepeljük. Így lesz a karácsony a 
születés, szeretet, az öröm ünnepe 
az emberek számára. Vajon képe-
sek vagyunk-e átérezni ennek az 
ünnepnek a lelkiségét? Hiszen a 
társadalom gépezete gyakran mér-
gező hatással van békénkre, ünne-
pi elmélkedésünkre. Lehet, hogy 
győzni fog (vagy már győzött) a 
materialisták életszemlélete, és ez 
átalakította az emberek egymás-
közti viszonyát, az elmélyültebb 
egymásra figyelést?

Ahogyan megszületett Jézus 
a betlehemi istállóban, ugyanígy 
kellene megszületnie a belső vilá-
gunkban. A pásztorok és a királyok 
egyaránt hatalmas örömet éreztek, 
amikor hallották az Örömhírt.

Isten letekint ránk, szól hozzánk, 
akarata a Názáreti Jézusban öltött 
testet. Ezért mondja az evangélista: 
„És az ige testté lett és lakozék mi 
közöttünk”. (János 1,14) A betlehe-
mi jászolban Isten a legféltettebb 
kincsét helyezte el; amit az em-
bernek el akar mondani, Jézusban 
mondja el, de nem csak elmondja, 
hanem meg is cselekszi. Jézus: Is-
ten ajándéka nekünk.

Amikor azt mondjuk, hogy ka-
rácsony a szeretet ünnepe, akkor 
a szeretet maga Jézus! Az átlag-
ember rendszeresen használja a 
szeretet szót, de ha rákérdeznénk, 
hogy mit is jelent pontosan, akkor 
sokan zavarba jönnének. A szeretet 
szót evidenciaként kezeljük, mert 
mindenki úgy érzi, hogy tudja, mi-
ről van szó, de ha elkezd rajta gon-
dolkodni, akkor rájön, hogy nem is 
olyan egyszerű. 

Az igazi szeretet csak akkor tud 
megszületni, ha az ember megérti, 
hogy mi is az. 

Jézusban van, ő a szeretet, ezért 
ünnep az ő születése. Ezt a szeretet, 
örömet karácsonykor és az egész év 
folyamán, legyen képes az ember 
felébreszteni a lelkében, táplálni és 
ébren tartani.

Ne legyen szikkadt a lelkünk, 
mert így nehéz lesz az ünnep.

Az emberi lélek képes arra, hogy 
védekezzen, de ehhez álljunk meg 
kicsit a nagy hétköznapi rohanás-
ban, ünnepeken – és nem csak ün-
nepeken.

Bíró Mónika Angyal Ádám felvételei
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„Sok jó ember kis helyen is el-
fér” – tartja a mondás, és milyen 
igaz is! Ha kicsit szétnézünk a 
környezetünkben, biztos talá-
lunk rá nem is egy példát. Én 
ezt tettem, és nem kellett sokat 
kutatnom, hiszen keresve sem 
találnék jobbat, mint főiskolánk 
még kisebb HÖK-irodáját, benne 
legkevesebb, mint öt nagyszerű 
hallgatóval.

Nem is olyan régen keveset 
tudtam a HÖK életéről, munkájá-
ról, vagy egyáltalán bármiről, ami 
velük történik. Azzal tisztában vol-
tam, hogy Kovács Zoltán a HÖK el-
nöke, vagy hogy az irodájuk ott van 
lent az alagsorban (a fénymásoló 
mellett). Akárhányszor arra járok, 
valaki biztos, hogy benyit oda – ha 
ki kell tölteni valamilyen létfontos-
ságú nyomtatványt –, vagy éppen 
kirohan valamelyik „hökös”, és egy 
pillanat múlva már el is tűnik az 
ember szeme elől. De ezzel sajnos 
a listám végére is értem.

Az viszont feltűnt, hogy legyen 
reggel nyolc óra vagy délután öt, 
hétfő vagy péntek, valakit biztos, 
hogy bent találok az irodában, a 
számítógép előtt a monitorra me-
redve, vagy telefonon tárgyalva. 
Amint bezáródik a hátam mögött 
az ajtó, máris hallom az ismerős kö-
szöntést: „Szia! Miben segíthetek?” 
Nagyon sok mindenben segíthet-
nek ők nekem, neked, mindenki-
nek – sokan nem is tudjuk, mennyi 
mindenben is. Amikor erről kérdez-
tem őket, a válasz minden esetben 
egybecsengett: szinte mindenben, 
ami a hallgatókkal kapcsolatban 
felmerülhet – mondták.

Ha valaki mostanság téved be 

hozzájuk, a szokásos nyüzsgésnél 
is nagyobbat talál, pezsgősreke-
szek egymás hegyén-hátán a kom-
munikációs szaknapokra készülve. 
Még jó, hogy öten vannak, és hogy 
akad nem egy ügybuzgó segítő, aki 
ugyanúgy lelkén viseli a sorsunkat, 
a programok szervezését, és min-
den mást. Ennyi munka pár ember-
nek – el kell ismerni, hogy nem kis 
feladat, nem véletlenül kulcsszó 
majdnem mind az ötüknél az ’óra-
könnyebbítés’.

Nem is olyan régen csengett le a 
lázas készülődés ideje a gólyabálra. 
Bár nem igazán váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket (talán az új hely-
szín volt szokatlan), városi szinten 
mégis a legjobbak közé volt sorol-
ható a miénk. De ez csak egy a sok 
programból és eseményből, ame-
lyet a HÖK – fáradságot nem kímél-
ve – megrendez nekünk. 

A Médiahét nem kimondottan 
hökös rendezvény, a szervezésben 
mégis oroszlánrészt vállaltak. Idén 
először nem merült ki egy szakest-
ben, hanem három egymást köve-
tő napon kínált érdekes, színes és 
nem utolsósorban hasznos progra-
mokat – nem csak kommunikáció 
szakosoknak. Kovács Gábor, a HÖK 
gazdasági alelnökének szívügye a 
szervezés. – Iskolánk meghívását 
olyan elismert médiaszemélyisé-
gek fogadták el, mint például Szán-
tó Dávid a Magyar Televízióból, 
Jáksó László a Danubius Rádióból, 
vagy éppen Réti János a Hajdú-Bi-
hari Naplótól, hogy csak pár nevet 
említsek a teljesség igénye nélkül – 
sorolja a „gazdaságos gazdaságis”.

– Van sörsátras buli is, meg van 
bál is. Igyekszünk úgy kialakítani a 
szabadidő eltöltésére a palettát a 

rendezvényeinkkel, hogy mindent 
érintsünk – mondja Kovács Zoltán, 
és már hajol is vissza a gép fölé, hi-
szen sok a tennivaló, ég a keze alatt 
a munka. Célja: létrehozni és elindí-
tani iskolánkban a Hallgatói Karrier 
Központot. – 2005-ben a HÖK vá-
lasztásokkor ígéretet tettem arra, 
hogy meg fogom nyerni iskolánk 
részére ezt a pályázatot – folytatja 
nagy lelkesedéssel –, egy év és két 
hónap tárgyalás, unszolás, magya-
rázás árán sikerült is elnyerni. Az 
anyagi felelősséget a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület átvállalta, 
de mi, hallgatók fogjuk irányítani 
majd az irodát. Az lesz a feladata 
a központnak, hogy a saját hallga-
tóinkat célirányosan összehozzuk a 
munka világával, és nagyobb szá-
zalékban tudjanak diploma után 
elhelyezkedni, mint most. Általános 
kurzusok mellett lesz mód speciális 
képzésekre is. Lehetőség nyílik két 
év folyamán tizennyolc hallgató-
nak az EU-s finanszírozásából, hogy 
úgy kerüljön el kiemelt gyakorlati 
helyekre, hogy ezért minimálbé-
res ösztöndíjat kapjon, erre majd 
pályázni kell. Ez ugyanígy lesz a 
tanítósoknál is. Nagy kihívás, hogy 
két év után önfenntartóvá kell vál-
ni, ezért be kell vezetni majd egy 
tagdíjas rendszert. Az első két év-
ben ez semmibe nem fog kerülni a 
hallgatóknak.

Másik büszkeségük az Esszen-
cia-online, amely a Hallgatói Ön-
kormányzat hivatalos internetes 
magazinja. Ennek főszerkesztője 
Nemes Anikó, aki nem utolsó sor-
ban a HÖK tanulmányi és szociális 
alelnöke is egyben. – Az Esszencia-
online idén, február 14-én, Valentin 
napon indult – kezdi Anikó. – Első-

sorban itt olyan dolgokról is tájé-
koztatjuk a hallgatókat, mint a Hall-
gatói Önkormányzatok Országos 
Konferenciája, azaz a HÖOK-kal kap-
csolatos ügyek, illetve az iskolánkat 
érintő történésekről, rendezvények-
ről is számot ad. Ez egy olyan felület, 
ami lehetőséget nyújt a – nem csak 
kommunikáció szakos – hallgatók-
nak, hogy tudjanak gyakorolni. Ál-
landó stábunk van, tíz embert fele-
lős a különböző rovatokért. Nálunk 
nincs tanári kontroll, egyedül csak 
anyanyelvileg vagyunk lektorálva. 
Itt egyrészt megtanuljuk azt, ho-
gyan tudunk sokan együttműködni, 
és ne csak együtt, hanem egy célért 
is dolgozzunk. 

Minden héten egyszer összedug-
juk a fejünket, és közösen találunk ki 
mindent. 

Azt tervezzük, hogy szavazófe-
lületként is alkalmassá tegyük az ol-
dalt, ahol a hallgatók szavazhatnak 
az iskolával kapcsolatos ügyekről, 

vagy hogy a különböző rovatokhoz 
blogok is tartozzanak.

Eddig csak három HÖK-tagról 
volt szó, de nem szabad elfelejtkez-
nünk Fehér Péterről, aki az általános 
alelnök, valamint Magyarosi Árpád-
ról sem, aki a sport és kulturális ügy-
vivő. Mindannyiuk munkája egyará-
nt fontos és nélkülözhetetlen ahhoz, 
hogy a mi hétköznapjaink minél 
élvezetesebben, és nem utolsósor-
ban problémák nélkül teljenek itt, 
a főiskolán. Jövőre, azaz 2007 áprili-
sában újból eljön az ideje a HÖK-vá-
lasztásnak. Hogy indulnak-e majd a 
posztért? Még nem tudják. – Addig 
sok víz folyik le a Dunán – mondják 
ők. Bizony ez így van, és azért arról 
sem szabad elfelejtkezni: ők, amel-
lett, hogy HÖK-tagok, szervezők, 
szerkesztők, operatőrök, sportem-
berek… -és mindenekelőtt főiskolai 
hallgatók is, a tanulás pedig mind-
annyiuk életében kiemelten fontos. 

Krocsek Andrea

A kulisszák mögött
- avagy élet a HÖK-irodában, és azon túl

Angyal Ádám felvétele

Diákhitelbuli
A hónapnak a 15. napján történt 
velem – aki diákhitelt igényel, 
tudja, hogy minden hónapban  
ezen a napon utalják az esedé-
kes összeget –, hogy akaratlanul 
is kihallgattam egy beszélgetést 
az új koli bejárata előtt. Két lány 
és egy fiú éppen az esti buliról 
beszélgettek. A lovardába ké-
szültek, ahol – csak mellékesen 
jegyzem meg – a legolcsóbb be-
lépőjegy is 500 Ft-ba kerül, és 
akkor az illető még nem fogyasz-
tott semmit.

– Este diákhitelbuli, készülj fel! 
– hangzott az utasítás az éppen tá-
vozni készülő fiúnak.

Diákhitelbuli? Jól hangzik, csak 
nem hasznos. Ki miért veszi fel az 
állami kölcsönt, és utána hogyan 
fordítja a saját hasznára? Jogosan 
vetődik fel a kérdés mindenkiben, 
aki tart a korai eladósodástól.

Ha valaki rá klikkel az esedékes 
honlapra, hogy félelmeit elaltassa, 
a következőhöz hasonló válaszo-
kat olvashat: „ A diákhitel felvétele 
a hallgatók számára sokkal inkább 
befektetés, mintsem eladósodás. 
A diplomával megszerezhető ké-
sőbbi jövedelmek egy részét veszik 
igénybe ilyen formában.” – A hab a 
tortán, így szokták mondani. Előre 
költsem el, amit még ki sem fizetett 
az a bizonyos munkáltató?

Kollégiumban élek, nem nehéz 

olyan embert találni, aki felvette, 
és elmondhatja a véleményét. A 
legtöbben névtelenül mondták el 
véleményüket. Ha őszinte akarok 
lenni, és miért ne lennék, idén en-
gem is rákényszerített a sors, hogy 
éljek a lehetőséggel.

Nyelvvizsgára, laptopra, cipőre, 
ruhára és egyszerűen a havi megél-
hetésre költik a havi 25 ezer – egy 
összegben félévente 125 ezer – fo-
rintot. – Egy összegben vettem fel a 
diákhitelt, két féléven keresztül. Ez 
így összesen 250 ezer forint. Lap-
topra költöttük, mert édesanyám-
mal nem vagyunk olyan anyagi 
helyzetben, hogy ezt másból tud-
nánk finanszírozni. Egyedül nevel, 
édesapámra nem számíthatok.

Főiskolánkon az alapképzés ide-
ális esetben 8 félév. Havi 25 ezer 
forinttal ez 1 millió forintos adóság 
a diploma mellé. Minimálbérrel egy 
átlagos dolgozó nem keres ennyit 
egy év alatt. Ha kötekedni akarok, 
eszerint több tízezer diák fizetés 
nélkül kezdi el a nagybetűs életet. 
Legkevesebb 3000 Ft-ot – ha valaki 
nem talál munkát –, később pedig a 
fizetésének 8%-át kell egy adósnak 
havonta kifizetnie az államnak.

– Én a felvett 250 ezer forinto-
mat 2032-ig fogom fizetni, de nem 
tudok mit csinálni, a kényszer vitt 
rá.

– Minden félévben felvettem 
idáig, most harmadéves vagyok. 

A szüleimmel már megbántuk, de 
ha visszamondom, 8 napon belül 
az egészet egy összegben kellene 
visszafizetnem. Ezt nem tudnánk 
megoldani, a testvérem is tanul.

Iskolánk fiatal tanárnőjével, Bo-
csi Veronikával is előfordult egye-
temi évei alatt hogy szüleivel nem 
találtak más megoldást, és a Diák-
hitelközpontot választották. Sze-
rinte, ha valaki képes hosszú távon 
racionálisan gondolkodni, annak jó 
ez a lehetőség, de azért óvatosság-
ra int.

– Sokan voltak már akkor is, akik 
felvették, és elszórakozták, de ezzel 
vigyázni kell. Ezért nem érdemes. 
Két évig fizettük, és még a kamat 
sem csökkent. Azóta szerencsére 
sikerült kifizetni.

Nem mindenki ilyen szerencsés, 
találkoztam olyannal is, aki nem ta-
lált munkát. Ők nem tudom, hogyan 
törlesztettek.

A diploma után sokan válnak 
munkanélkülivé. Ez egy kétségbeej-
tő állapot, hitellel együtt elkerülhe-
tetlen a családi támogatás.

– Nincs munkám. Egy fél éve 
folyamatosan keresem. Addig a 
szüleim fizetik a törlesztőrészletet. 
Számítógépet és nyomtatót vásárol-
tunk belőle, a többit pedig feléltem, 
akkor ez nekünk nagyon megérte.

A szülők sok terhet vállalnak ma-
gukra. De mi történik akkor, ha már 
nem képesek többre? Ha valaki va-

lóban rászorul, sokszor később sem 
kerül jobb helyzetbe.

Vannak, akik saját elhatározásból 
döntenek a hitel mellett, és nem 
néznek utána, mivel jár. Könnyű 
pénzforrásnak tartják, főleg ha az 
átlaguk miatt ösztöndíjban sem ré-
szesülnek.  Előfordul, hogy havonta 
szórakozásra ez az összeg nem is 
elég. Többen vannak azonban azok, 
akiket felelőtlen szüleik sodornak 
az adósság csapdájába. Ezekben a 
családokban a szülők biztos állással, 
jó keresettel rendelkeznek. Így pró-
bálják gyermekeiket felelősségre 
nevelni.

De felmerül a kérdés: nem egy-
szerűbb ezt az összeget a fizetésük-
ből a gyermekükre áldozni? Négy év 
múlva az állandóan változó kamat-

láb miatt sem fájna a fejük. Keveseb-
be kerülne az, akit a születéskor így 
neveznek: az élet ajándéka.

– A szüleim mondták, hogy ve-
gyem fel. Majd ők visszafizetik. Lesz 
miből, biztos állásuk van. Dolgozom 
is emellett, mert nem kapok tőlük 
több pénzt, és ez nem mindenre 
elég.

Most döntse el mindenki, hogy 
ez kivételes lehetőség, vagy az 
adósság csapdája. A bankok, posták 
minden hónapban várják az újabb 
igénylőket. Egy biztos, csak az ve-
gye fel, aki képes távolabbi célokat 
is szem előtt tartani az életében, 
és hasznosan a saját boldogulására 
fordítja.  De ez igaz minden hitelre a 
bankok kínálatából.

Bihari Nóra

Angyal Ádám felvételei



Debreceni Főnix 9iHleT 2006. október

Fekete Péter cirkuszba megy - avagy a szerelem bohócai
Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások nem 
szeretik, mert belerondít a játék-
ba, vagyis a szerencsébe. Az Új 
Korban a nagy „béte noire”, a „fe-
kete vadállat”: Fekete Péter – ‘ki-
nek társasága egyenlő a csőddel 
–, különös kedvtelésnek hódol: 
lelépked a kártyalapról… Ahol 
megjelenik, ott leleplez minden-
kit, aki hamisságokat cselekszik 
a nap alatt. A minap megint egy 
furcsa kalandba keveredett…

Kedvenc, régi kávéházában ült, 
fejében filmeket forgatott. Bal-
lonkabátos újságírókat képzelt az 
asztalokhoz, akik a képregények 
világából érkeznek, láncban do-
hányoznak, s idegesen csörgetik a 
legfrissebb hírlapok lepedőit. Mel-
lettük álomszép vampok és dámák, 
tekintetük hűvös, mégis csábító. 
Fekete Péter szerette volna, ha a 
fejében lévő filmek végre valóság-
gá válnának.

Persze nem így történt. Csak 
néhány bántóan hangos csitri ült 
a szomszédos asztalnál, beszél-
gettek valami felháborítóan kö-
zönséges témáról; csak vihogtak, 
visongtak, Fekete Péter sokat bos-
szankodott miattuk. Aztán egyszer 
csak beesett az ajtón egy vékony, 
sápadt fiatalember – olyan bohém 
költőféle figura –, aki rögtön a bár-
pulthoz sietett, rendelt egy rövidet, 
egy sört és egy doboz cigarettát. 

A rövidet azonnal megitta, majd 
a sörbe kortyolt, utána rágyújtott. 
Fekete hosszasan nézte a fakóarcú 
srácot, akiről messziről lerítt, hogy 
végtelenül bánatos. „Szinte üvölt 
róla a fájdalom”, gondolta Péter, s 
odalépett hozzá a füstön át.

Közelről még lesújtóbb volt a 
látvány – mintha egy halálos be-
teghez lépett volna –, így jobbnak 
látta nem megszólítani; csak leült 
mellé egy bárszékre. Figyelte a ki-
fejezéstelen tekintetét, ahogyan 
csak bámul maga elé, mint egy el-
átkozott, időnként riadtan körbe-
néz, majd visszasüpped csüggedt 
magányába.

– Elhagyott? – kérdezte Fekete 
Péter.

A halálmadár csak bólintott. Szá-
ja lefelé görbült, mint egy szomorú 
bohócnak, mikor összeszedte ere-
jét egy válaszhoz:

– Visszament az erőművészhez.
Fekete Péter flegmán csettintett, 

miközben a fejét csóválta megértő-
en.

– Nagy szerelem, nagy fájda-
lom… – sóhajtotta. Hirtelen több 
mindent is mondani akart, de in-
kább újra csak hallgatott, hiszen 
látta, hogy a srácot kilelte a sze-
relemhideg. Úgy festett, mint aki 
még ma éjjel a Dunába öli magát, 
vagy keres egy bölcs, vén öreg fát, 
meg valami vastagabb madzagot. 

– A szép nők szeretik a bizton-
ságot – jelentette ki Fekete Péter, 
majd hozzátette: – És az erős fér-

fiakat.  A srác lehajtott fejjel hüm-
mögött.

– A szívemben lakott – mondta 
keserűen. – És most összetörte egé-
szen. Még egy rövidet rendelt. Újra 
rágyújtott.

– Meseszép volt ez a lány, gyö-
nyörű… – fújta a füstöt. – Azt hit-
tem, olyan a lelke is, mint az arca. 
Három kötet verset írtam róla. És…

– És most hol van?! – vágott köz-
be Fekete Péter fennhangon. – Más 
karjaiban, barátom!

– Meghalok. Ez biztos. Nem 
élem túl.

– Jó, de előbb elmondok egy kü-
lönös történetet.

Fekete Péter szó nélkül elvett a 
sápadt fiatalembertől egy cigaret-
tát, mint akinek ez jár. A bőrkabátos 
nem is ellenkezett, hanem egészen 
felélénkült, s úgy felfigyelt, mintha 
az élete múlna ezen a bizonyos tör-
téneten.

– Egyszer elhatároztam, hogy 
elmegyek a cirkuszba – kezdte Fe-
kete. – Nem is a műsor érdekelt iga-
zán, hanem azok az emberek, akik 
még hisznek a cirkusz jövőjében. 
Nos, az előadások után összebarát-
koztam Berlinoval, a bűvészvarázs-
lóval, aki…

Fekete Péter elhatározta, hogy 
cirkuszba megy. Nem is a műsor 
érdekelte igazán, hanem azok az 
emberek, akik még hisznek a cir-
kusz jövőjében. Az előadások után 
összebarátkozott Berlinoval, a bű-

vészvarázslóval, aki felajánlotta 
neki, hogy ha akarja, elkísérheti 
a „karavánt”. Így Fekete Péter fel-
szállt Berlino teherautójára, s né-
hány hónapig a cirkusszal utazott. 
Egy reggel arra riadt fel ágyában, 
hogy egy kobra sziszeg a takaróján. 
Felsikoltott.

– Nem bánt… – nevetett Berlino 
nyugodtan, miközben kávéját ke-
vergette.

– De hát ez egy kobra! – suttog-
ta Péter reszketve. – Nagyon veszé-
lyes…

Berlino kedélyesen megfogta a 
kígyót, és a lakókocsi padlójára tet-
te. Az csakugyan nem adta semmi 
jelét annak, hogy bárkit szívesen 
megtámadna.

– Ő Tamara, a kobralány. Meg-
szelídítettem.

– Lehetetlen.
– Nem lehetetlen – mosolygott 

Berlino, majd gitározni kezdett. 
A kobra feje felemelkedett, s 

kiszélesedő csuklyáján előtűnt az 
a különös rajzolat, melyet Fekete 
Péter is csodálva nézett.

– Gyönyörűen táncol, igaz? 
– kérdezte a bűvészvarázsló átszel-
lemülten, miközben szomorúszép 
dallamokat pengetett. – Látod, 
hogy szeret? Engem sohasem bán-
tana.

– Valóban gyönyörű – válaszolta 
Fekete Péter. – De nagyon veszé-
lyes mutatvány ez.

– Nagyon veszélyes mutatvány, 
hisz’ csak védekezik, mondtam 

neki, de nem hallgatott rám – me-
sélt tovább Fekete a kávézóban a 
sápadt fiatalembernek, aki ettől 
még sápadtabb lett.

– És mi lett vele?
– A varázslóval? – fújta Fekete a 

füstöt. – Minden idejét Tamarával 
töltötte, a többi trükkjét egészen 
elhanyagolta. Három hónapja és 
három napja jártam már az orszá-
got a karavánnal, amikor egyszer 
csak holtan találtam rá.

– A kígyó… – suttogta a srác, 
s felhajtott még egy felest. Egész 
testében reszketett.

Fekete Péter szigorúan bólintott, 
majd közel hajolt a sráchoz, s mint 
egy beavatási titkot, úgy mondta:

– Óvakodnod kellett volna a bal-
jósan gyönyörű nőktől, kiknek ajka 
mérget rejt. Mérget, amely szét-
marja az idegeidet… Ne a végzet 
asszonyát keresd, mert ha sokáig 
ölel, elpusztít; ha pedig elhagy, a 
méreg hiánya pusztít el, melyhez 
hozzászoktál. 

Keresd inkább azt, akit neked 
szánt az Ég… Minden más hazug-
ság.

„…bár ennek a bohém költő-
félének a végzetes kalandja talán 
mégsem ilyen egyszerű”, gondol-
ta Fekete Péter. „Nem megy át a 
történelmen”, tette hozzá, amikor 
a halálmadár fiatalember nagy 
lendülettel becsapta maga után 
az ajtót, s elrohant.

Andriska János

Egy falevél élete
Tegnap öngyilkos lett egy falevél. 
Már egy hete figyelemmel kísér-
tem, amint egyre mélyebb depres-
szióba süllyed. Vagy csak elfáradt? 
Rügykora óta ismertem. 
Minden egyes napon, amikor az 
ablakomból kinéztem, őt láttam. 
Láttam, amint apró rügyből, zsen-
ge levéllé sarjadt. Emlékszem a kez-
deteknél picit elmaradt a levéltár-
saitól a növekedésben. Pont ezért 
figyeltem fel rá, megsajnáltam. 
Úgy döntöttem megszegem a ter-
mészet íratlan törvényeit és meg-
nyestem a körülötte lévőket, hogy 
több fényhez juttassam. Ettől aztán 
bolondgomba módjára növekedni 
kezdett, s én továbbra is csak cso-
dáltam miként ágaznak szerteszét 

piciny testében az erek. És most 
úgy tűnik mindennek vége. Bú-
csút inthetek egy régi jó barátnak, 
aki életem egy rövidke szakaszán 
társam volt. Már a szellő sem úgy 
simogatta, mint régen, lassan múlt 
el, mint az ember. Először csak a 
bőre sápadt el, majd a testét rán-
cosra szívta az idő, ez a kegyetlen 
gyilkos. 
Láttam, hogyan tűnnek el mel-
lőle társai, mígnem már teljesen 
egyedül maradt. Végül ő is feladta, 
és elengedte a faágat. Halott tes-
te eltűnt a kavargó mélységben. 
Szeretett barátom a falevél, hos-
szas szenvedés után 2006 novem-
berében elhunyt. Béke poraira.

Alföldi István

Péter-Szarka László

Körforgás
Porba hullva,

Mocsokba, sárba,
Ott sírva, kúszva,

Már-már lelked halva.
Ekkor a vakítón fényes,
Magasságos megragad,

és fölemel…
Te pedig földig hajolva,
aztán hálát adva lépsz  

tovább,
karjaid tárva

hazafelé.

Pillanat
Egyedül mész a sivatagban, tö-
mör pillanatban tengsz végtelen 
magányban, szeretsz és kötődsz, 
mert másokban keresed a ben-
ned lévő választ, nem tudod, mi a 
dolgod ebben a rövid jelenetben, 
kérdezel, s akkor hirtelen valaki 
megfogja a kezed, megnyitja az 
eget, és lefújja a homokot az út-
ról, megtanulsz középen menni, 
és végre elkezdesz élni, szomjas 
leszel, és emberfeletti kitartással 
küzdesz ellene, kétségbeejtően 
szerelmes leszel a hivatásodba, 
adsz, mert küldetéseddé vált az 
önmegvalósítás, akkor bevégzed, 
és kihunysz, mint egy öreg csillag, 
de érzed, hogy a felhők tapétája 
mögül nem hívhatod fel azokat, 
akiket szeretsz, mert számodra kö-
vetkezik egy újabb pillanat.

Kovács Fruzsina

Lévay Botond 

Akkor is írsz
Az író akkor is ír, ha üres a keze,

ha dolgozik, sétál, alszik, szemlélődik, 
leginkább ha ütik, ha szóval verik,

lökdösik, bántják, akkor alkot igazán;
a zsigerek üllőin némán kalapálják

acéllá a fogalmak szó-héját,
a húst páncéllá, gerincedző kitartássá.
A porba is róhatsz jeleket, mint Jézus,

majdani tetted marad meg
egy láthatatlan könyv lapjain

ismeretlen nyelven.
Az isteni rend csöndes betűtengerében

léggömbként cérnaszálon sorakoznak a fogalmak
a kegyelem hitelkártyájával

az ihlet hívja le társként őket számítógépen
akkor is, ha nincs toll a kezedben.

És ha végül írsz; rendeződnek a sínek
valahol a párhuzamosok metszetében,

s akkor a lelkedről készült fényképet
kívülről elemezheted nagyítóval.Takács Péter Levente felvételei
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A szakma, tanítás, család harmóniájában
Beszélgetés Tamus István grafikusművésszel

Azt hiszem, e név korántsem 
ismeretlen a hallgatók számá-
ra, hisz’ főiskolánk művészeti 
(Vizuális-nevelési) tanszékének 
vezetője… Tevékenyen részt 
vesz Debrecen művészeti és kul-
turális életében. Nyaranként vi-
rágkocsikat tervez a világhíres 
karneválra, máskor képzőmű-
vészeti kiállításokat nyit meg. A 
Grafikusművészek Ajtósi Dürer 
Egyesületének elnöke. Számos 
szakbizottság tagja. A Belvárosi 
Galériában láthatjuk legújabb 
grafikáit. E tárlat apropóján be-
szélgettünk a művésszel. 

– Hogyan  lett  grafikusművész?  Mi-
lyen út vezettet idáig?

– Az általános iskolai rajztaná-
roknak köszönhetően, mint min-
den gyerek, nagyon szerettem 
rajzolni, illetve festeni. Itt meg kell 
említenem Márkó Ferencet, László 
Kókai Antalt, akik megkedveltették 
velem a rajzolást. A középiskolában 
pedig újságrajzokat gyűjtöttem. 
Ezek többnyire – a sajnos már el-
hunyt – Móré Mihály rajzai voltak, 
akivel a későbbiekben igen jó vi-

szonyt ápoltunk, mondhatni, atyai 
jó barátommá vált. Hozzá vittem 
először a munkáimat, illetve tőle 
tanulta a linómetszést. Meg kell 
még említenem a főiskolai felké-
szítőmet: Tar Zoltánt. Tőle is ren-
geteget tanultam, megismertette 
velem a szénrajz, illetve a pasztell 
használatát. A későbbiekben be-
kapcsolódtam a Medgyessy Kör 
munkájába. Ott tanulmányrajzokat 
készítettem, és így egyre inkább 
grafikussá váltam.   

– Tanár  Úr  művészi  pályája  során 
számos díjjal gazdagodott. Melyik elis-
merés áll szívéhez a legközelebb?

– Nagyon büszke vagyok a Re-
formátus Világtalálkozó Alapítvá-
nyának a díjára, melyet 1990-ben,  
három linómetszetemre kaptam. 
Aztán az Országos Nyári Tárlat ní-
vódíját kétszer is elnyertem, illetve 
meg kell még említenem a Holló 
László-díjat, mely a debreceni mű-
vészeti tevékenységem elismeré-
se. Főiskolai díjjal is gazdagodtam, 
hisz’ elsőként kaptam meg a Köl-
csey-főiskola Művészeti-díját, me-
lyet a Tudományos és Művészeti 
Bizottság javaslatára vehettem át. 

Debreceniként nagyon büszke va-
gyok a Debrecen Kultúrájáért Ala-
pítvány díjára, melyet két alkalom-
mal is elnyertem (1992, 2005).

– Augusztus  elején  rendezték  meg 
az  I.  Debreceni  Nemzetközi  Művészte-
lepet,  melyen  Ön  is  tevékeny  szerepet 
vállalt,  főleg  az  elindulásban.  Hogyan 
gondol  vissza  a  művésztelepre,  lesz-e 
jövőre folytatás?

– A művésztelep vezetői fiatal 
alkotók, kollégák, akik régebben 
tanítványaim voltak. Nekik adtuk 
át a stafétabotot, hogy egy új nem-
zedék, új lendülettel, nyelvtudás-
sal, kibontakozhasson. Azt hiszem 
jól döntöttük. A világ különböző 
országaiból érkeztek művészek, 
így Amerikától kezdve Lengyelor-
szágon át Belgiumig, s érkeztek a 
határainkon túlról, így Erdélyből 
is. Egy bizonyos program, illetve 
koncepció köré csoportosultak: ez 
a „táj, szerkezet, város” témakörei-
vel írható körül. A településszerke-
zet, a struktúra rendkívül izgalmas 
Debrecenben, ezért választottuk e 
témát. Évszázadokkal ezelőtt már 
végeztek településrajzokat, ezek 
felhasználásával, illetve ennek 
alapján készítették a művészek a 
munkáikat. 

Úgy érzem, többé-kevésbé si-
került visszaadniuk azt, amit mi el-
képzeltünk, illetve megfogalmaz-
tunk. Ezek a műalkotások tovább 
gazdagítják a város tulajdonát, és 
ezzel értékes képzőművészeti gyűj-
temény jöhet létre az évek során.

– Tegyük  föl,  összegyűl  egy  kortárs 
művésztelepi  kiállítási  anyag,  Hol  tud-
nák elhelyezni? Szóba jöhet-e a Modem 
mint kiállítási hely?

– A Modem jelenleg – gyűjte-

ménykezelő intézmény. Ha olyan 
koncepciójuk lesz a galéria vezetői-
nek, hogy gyűjteni is akarnak, nem-
csak kiállítani, akkor mi természete-
sen a rendelkezésükre állunk. 

– Több  egyesületben,  bizottságban 
tevékenykedik,  segíti  a  képzőművészet 
széleskörű  megismerését.  Mindezek 
mellet marad-e idő saját művészetére?

– Amint láttad, a kiállításon az 

én alkotásaim is szerepelnek. Az Aj-
tósi Dürer-egyesület vezetőjeként 
kötelességem dolgozni, és szinte a 
legjobbak között kell teljesítenem. 
Az egyesületi munka, a szakmai 
tevékenység, a főiskolai tanítás, 
illetve a családi miliőnek a harmo-
nikussága számomra csak együtt 
képzelhető el.

Bihari Szabolcs

Média – barát vagy ellenség?
Kíváncsiság. Üzlet. Kultúra. Ha-

talom. Szolgáltatás… Mit is jelent 
ma az, hogy valaki újságot olvas, 
rádiót hallgat, vagy televíziót néz? 
Mit is jelent ma az, hogy temérdek 
médiumból válogathatunk? Ezek-
ről, és ezekhez hasonló kérdésekről 
beszélgetett Hadházi László (Friss 
Rádió), Réti János (Hajdú-Bihari 
Napló) és Szabó László (Friss Rádió) 
a Médiahét Debrecen „A Média 
szerepe a mindennapokban” című 
nyitó előadásán.

Nos, e szerepet mindhárman 
szinte egyformán határozták meg, 
s mi tagadás, elég lesújtóan. Had-
házi László szerint ugyanis a média 
hálátlan, sőt gusztustalan szerepet 
tölt be, megalázóan alábecsüli a 
szellemi értékeinket. De ennek el-
lenére mégis sokan szeretik… Réti 
János szerint a média ördögi kör. 
Sokszor nem tudjuk eldönteni, 
hogy a valóságot írja-e le, vagy pe-
dig ő maga hozza létre, alakítja azt.

E negatív irányt leginkább a ke-
reskedelmi televíziók és rádiók, va-
lamint a bulvársajtó megjelenése 
határozza meg. Hadházi úgy véli: a 
közszolgálati televízióban vannak 
műsorok, melyek kiválóak, ezzel 
szemben a kereskedelmiben min-
den a reklámról szól. 

Arra a kérdésre, hogy mennyire 
szól ma az üzletről a média, szinte 
egyszerre kaptuk a választ: telje-

sen. Minden a hatalomról, az üz-
letről, a pénzről szól. Réti János saj-
nálattal mondta, hogy manapság a 
hirdetés határozza meg az újságot. 
– Szétrúgunk miatta kész oldalakat 
– mondta. Szabó László ehhez hoz-
zátette, hogy reklám nélkül nem 
működik semmi. – Ma a kereske-
delmi rádió tartja el a közszolgála-
tit. Hadházi szerint a médiumoknak 
nem versengeniük kellene, hanem 
egymás szövetségeseinek kellene 
lenniük, azért, hogy kiegészítsék 
egymást.

Kitértek arra is, hogy hogyan 
lehet összeegyeztetni a munkát a 
magánélettel. Réti János úgy fogal-
mazott: újságírónak lenni állapot. 
– Mindig munkaidőben vagyunk, 
de bármikor kiugorhatunk belő-
le. Szabó László számára a munka 
– „szerelem”. Több helyen dolgozik 
egyszerre, munkáját hazaviszi, sőt 
a baráti beszélgetésekben olykor 
riporttémát is lát. Ahogy mondja: 
munka közben folyik a magánéle-
tem…

Egy mindenkit foglalkoztató 
kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy 
a médiában elhelyezkedjünk. Íme 
néhány tipp: fontosak a kapcso-
latok, fontos, hogy valaki észre-
vegyen és „beleerőszakoljon” a 
szakmába. A kitartás is rendkívül 
fontos. Réti János azt mondja, min-
dent meg lehet tanulni, csak írni 

nem. Éppen ezért egy kicsit mindig 
kételkedjünk önmagunkban. Soha 
ne higgyük, hogy amit csináltunk, 
azt nem tudnánk még jobban! Ez 
visz minket előre…

Néhány jó tanács azoknak, akik 
a médiában akarnak dolgozni, 
azoktól, akik imádnak ott dolgozni, 
akiknek ez az élet: Legyünk kíván-
csiak, a szó legnemesebb értel-
mében! Legyünk jókor jó helyen! 
Küldjünk önéletrajzot minél több 
helyre, akkor is, ha éppen nem ke-
resnek munkatársat! Legyünk nyi-
tottak mindenre! Merjünk kérni és 
kérdezni!

Hadházi László végül elmondta: 
– Az ember harminc-negyven éves 
kora között képes megváltani a vi-
lágot. Minél korábban kezdi, annál 
több ereje lesz nagy dolgokat vég-
hezvinni. A kudarcok ellenére sem 
szabad feladni soha, ki kell tartani, 
s menni mindig előre…

Tirol Hajnalka

Írni, vagy nem írni…
„Az újságírás jövője a multimédia 
korszakában”. Ez volt a központi 
témája annak a beszélgetésnek, 
amelyet a Médiahét Debrecen 
programsorozata rendezvénye-
ként folytattak a résztvevők: Szabó 
Katalin (Hajdú-Bihari Napló), Széná-
si Miklós (Debrecen) és Sztankó Pé-
ter (HAON). A kommunikációból az 
világlott ki: bizakodva tekintenek 
előre, szerintük igenis van jövője az 
újságírásnak.

– Nagy bánatom lenne, ha nem 
lehetnék újságíró; ha nem mehet-
nék be nap mint nap egy szerkesz-
tőségbe – mondta Szabó Katalin. 
Szénási Miklós a szakma szerete-
téről megemlítette, hogy az újság-
írásban nincsenek határok, soha 
nem lehet kikapcsolni, de egy idő 
után ez már nem is teher.

Megkérdeztük: meglátásuk sze-
rint fenyegeti-e az a veszély a nyom-
tatott sajtót, hogy átveszi helyét az 
online, vagy az internet, esetleg a 
kulturált, intelligens lapokat háttér-
be szorítja a semmitmondó bulvár? 
Egybehangzóan azt felelték: bár tö-
retlenül hódítanak a technikai újí-
tások, s egyre népszerűbbek, arra 
egyelőre semmi jel sem utal, hogy 
az igazi (újság)írás vagy újság(írás) 
halálra volna ítélve…

Talán az igazán elhivatott hall-
gatók is elgondolkodhatnának 
azon, hogy valójában az újságírás: 

szerelem. Aki betűt vet, annak sze-
relemből kell tennie, másképp nem 
lehet. Nem írhatunk kényszerből, 
mert ezt várják tőlünk. Nem tanul-
hatjuk meg a fortélyait könyvekből, 
csak azért, mert ránk erőltetik, vagy 
mert számon kérik. Tanulni is csak 
szerelemből lehet. 

Aki szenvedélyesen ragaszkodik 
a szakmához, tanulni akar. Minél 
többet, minél fokozottabban, hogy 
a lehető legtökéletesebbet hozza 
ki az írásából. Azért, mert szereti, 
attól a perctől kezdve, ahogy leül 
a gép – vagy papír – elé, és hozzá-
kezd. Ha már a cím megvan, kedve-
li, ha leírt néhány sort már sajátjá-
nak érzi; mire elkészül az írás, egé-
szen az övé, a részévé vált, s örökre 
az marad. 

Megalkotta „őt”, többé nem 
veheti el senki. Szerelem születik, 
mint amikor az édesanya világra 
hozza gyermekét.

Egy biztos: újság van, és szükség 
lesz rá még nagyon sokáig. Hogy 
újságírók lesznek-e? Rajtunk múlik. 
Aki szívből ír, nem mérlegel, vajon 
megéri-e, érdemes-e örökül hagyni 
valamit magunkból, a lelkünkből, a 
gondolatainkból? 

Mert megéri, hisz’ szerelem te-
rem, s ezáltal boldogok és elége-
dettek leszünk, és képesek arra, 
hogy maradandót alkossunk.

Tar Anita

Angyal Ádám felvételei
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CELLULOIDHANG-ÁR

TÁRLAT

Ha itt lettél volna, 
megmented!

Esténként sokszor filmnézés 
helyett olvasok, mostanság egé-
szen rá is szoktam. Legutóbb egy 
japán regény akadt a kezembe, 
pontosabban – mivel az interneten 
találtam – került a szemeim elé. Kü-
lönös – bár az egyetlen számomra 
ismert – megközelítése a híres ki-
otói műemlék, Az aranytemplom 
felgyújtásának Misima Jukio műve, 
melyben benne rejlik a japán kultú-
ra és filozófia. Az Egy gésa emlék-
iratai című könyvvel együtt olvasva 
korhű képet kaphatunk a második 
világháború sújtotta Kiotóról.

Nekünk, európai embereknek 
szokatlan, sőt idegen a Kelet. A 
földrajzi távolság és a különböző 
történelmi hagyományok csak el-
mélyítik ezt a szakadékot, mégis 
nem csupán érdekes, hanem tanul-
ságos is egy-egy ilyen jellegű mű 
ismerete.

Az aranytemplom főhőse a 
könyv egészén átívelő gondolat-
menet végén jut el odáig, hogy 
rájön: bár jó dolog a biztonság, a 
szabályozottság, a hit valamiben, 
s a tudat, hogy irányítják az életün-
ket, vagy hogy minden előre elren-
deltetett, mégis: az ilyen kötött élet 
vége mindig a kétségbeesett láza-
dás a szabadságért. 

Tanulságos könyv Misima Jukio 
Az aranytemplom című regénye. 
Egy példázat köré építkezik, mely 
így hangzik: „Élt egyszer egy hí-
res zen mester: Nanszen. Egy nap 
tanítványaival kiment a hegyre, 
ahol találtak egy kölyökmacskát. 

Kergették körbe-körbe, majd ami-
kor elkapták, összevesztek azon, 
hogy kié legyen. Nanszen ezt lát-
va, a kölyökre szegezte sarlóját, 
és azt mondta: »Ha megmondjá-
tok a módját, akkor megmenekül. 
Ha nem, lenyakazom.« Erre nem 
szóltak semmit, így a macska fejét 
vette. Beesteledett, és megjelent 
a kedvenc tanítványa, akinek a vé-
leményét kérte. A tanítvány erre 
nem szólt semmit, csak levette 
lábbelijét, a fejére rakta, és kiment. 
Mire a mester így szólt: »Ó, ha te ma 
itt lettél volna, a macskakölyköt is 
megmented.«”

Ez a történet alig néhány sor, 
mégis az egész könyv tanítását ma-
gában foglalja. Az aranytemplom a 
főhős számára olyan jelkép, amely 
rabbá teszi, s mivel úgy érzi, soha 
nem lehet igazán az övé, le kell 
rombolnia. Így nyerhet csak meg-
nyugvást.

A szerző élete, mint Az arany-
templom, drámai véget ért, hisz 
egy sikertelen lázadási kísérlete 
után, életének saját kezével vetett 
véget. Talán Az aranytemplom fel-
gyújtásának okait kutatva jött rá, 
hogy számára sincs más kiút. Ah-
hoz, hogy mint Az aranytemplom 
tetején lévő főnixmadár, ő is újra 
szabadon repülhessen, előbb neki 
is hamuvá kell lennie.

Talán át kellene gondolnunk azt, 
hogy miért is van itt, hiszen az éle-
tünket mégiscsak mi irányítjuk – cél 
nélkül azonban csak bolyongunk.

Csendom Andrea

KINC S

Ákos Debrecenben  
kezdett

„Minden koncertturném nyitása 
nagy jelentőségű. Azért esett a 
választás Debrecenre, mert a Fő-
nix Csarnokot a legjobb helyszín-
nek tartom Magyarországon, és 
hát szép emlékek fűznek ehhez a 
városhoz.” Ezekkel a mondatokkal 
nyitotta meg a sajtótájékoztatót 
Kovács Ákos november 24-én a 
Kölcsey Központban, ahol a Még 
közelebb címmel megjelent leg-
újabb albumát mutatta be.
Az énekes elmondta, hogy 2006. 
október 20-án megjelent legújabb 
stúdióalbuma egy hét alatt arany-
lemez lett, és már csak néhány száz 
példány választja el a platina minő-
sítéstől.

– Ez a lemez számomra nagyon 
fontos, mert ezúttal nem kértem fel 
külső zeneszerzőt, így egyszemé-
lyes műhelymunka eredménye az 
album. Magam vagyok a kiadója, 
és a saját stúdiómban készült – nyi-
latkozta az előadó. A dalok zenei-
leg túlnyomó többségét maga írta, 
mindig kérte alkotótársai (Lepés 
Gábor, Pejtsik Péter, Bánfalvi Sán-
dor) véleményét, s hogy az általa 
megjelenített, meglehetősen tö-
mör zenei világot segítsenek fölla-
zítani. 

A koncertről (dec. 2-án volt – a 
szerk.) szólva elmondta, hogy koc-

kázatos produkcióról van szó, mert 
nincsenek benne olyan slágerek, 
melyekről az átlag rajongó rájuk is-
mer. Az új album frissen megjelent 
dalai határozzák meg az előadást, 
valamint azt is, hogy a korábbi da-
lok közül mi kerüljön be a műsorba. 
Így vannak benne egyértelműen 
rockos hangvételűek, és egy szál 
zongorával vagy gitárral előadot-
tak is.

– Az új dalok reményeim szerint 
gondolkodásra készteti a hallga-
tókat, de egyet se féljenek, lehet 
tombolni is, mivel rockkoncertről 
van szó. De én azt a pillanatot vá-
rom, mikor egy nagy visszafojtott 
lélegzet lesz a közönség – zárta be-
szédét Kovács Ákos.

szöveg és kép Molnár Csilla

Ákos „Még közelebb” 
enged magához…

A hajdúságban szerencsére nem 
lehet okunk panaszra a művészeti 
életre, hiszen mind az alkotótábo-
rok tagjai, mind az önálló életet élő 
művészek igen termékenyek. Ki-
váltképp igaz ez a képzőművészek-
re, ugyanis az utóbbi időben egyre 
több kiállítás várja a művészetre 
szomjazó embereket.

December elején a Nagytemp-
lom Kálvin toronygalériájában nyílt 
meg Subicz István grafikusművész 
tárlata. Fentről, a templom tornyá-
ból nincs szabad kilátás, de mégis 
lélekrebegtető magasságban érez-
heti magát a látogató, ha körbejárja 
a tárlatot és átadja elméjének a nem 
mindennapi látnivalót. A török-
szentmiklósi születésű grafikus, kü-
lönleges ábrázolásmódjával szabad 
gondolatokat ébreszt az emberben 
és így egy szokatlan kapcsolat ke-
letkezik a mű és a szemlélője között 
egy új dimenzióban. „A kéz mozdu-
latában benne van a teljes ember. 
Belső késztetések a lélek rezdülé-
sei, indulatok, szenvedélyek.” – írja 
a művész a kompozícióról.

A grafikákon elhelyezett témák 
a legtöbb esetben vízszintes és 
függőleges vonalakból áll össze, s 
csak néhol fedezhető fel egy-egy 
ív. A színvilág jellegzetesen a feke-
te és a fehér közötti számtalan ár-
nyalatra épül, mellyel több esetben 
a fényesség és a sötétség közötti 
áttűnések ábrázolása valósul meg. 
Ezek az árnyjátékok a címekben 
megfogalmazva is jelen vannak: 
Napsugaras kapu; Honnan jó a 
fény?; Verőfény eső után, stb. 

Subicz István munkáiban évtize-
dek tapasztalata, kiforrott művészi 
egyénisége fogalmazódik meg 
utánozhatatlan stílusában. Elismert 
alkotóként tizenkét esztendeje tag-
ja a Magyar Alkotóművészek Or-
szágos egyesületének, illetve ala-
pító tagja a debreceni Ajtósi Dürer 
Egyesületnek. 

Az alkotói tevékenységről a kö-
vetkezőt állítja: „Az első emberi-
művészi boldog állapot a kötődés a 
látott világhoz, amiből később rajzi, 
festői téma lesz.”

Kovács Barnabás

Fényjátékok

Kovács Ákos legújabb albumá-
nak hangvilága átmenet a rock 
és akusztikus világ között. Célját, 
miszerint egyszer szeretne olyan 
koncertet adni, amelyen egyedül, 
egy gitárral, zongorával áll a publi-
kum előtt, sikerült megvalósítania. 
A tizenkét új szerzemény közül 
mindössze három rockosabb dal 
kapott helyet az albumon: Gép-
szabadság, Tű a vénán és Mondj 
igent, míg a lemezen szereplő 
szerzemények többségét egy szál 
gitáron is elő lehet adni.

Ákos emberi dolgokról igyek-
szik énekelni, felelősségteljesen. 
Az Adj hitet szvinges lüktetésével 
a legkönnyebben befogadható 
zene az albumon. Talán azért is, 
mert a szöveggel sem nehéz azo-
nosulni, hiszen mindenki szeretné 
hinni: „élni szebben is lehet”. Nem 
csoda, hogy máris nagy sikerű slá-
gerré vált a dal.

A Lepkegyűjtő című, akusztikus 
hangszerelésű dalt hallgatva olyan 
képzetünk támadhat, mintha az 
élet képekben elevenedne meg. 
Mi magunk vagyunk a lepkegyűj-
tők, s „gombostűre szúrva szépen, 
ezernyi színes pillanatot”, próbál-

juk az élet örömeit megőrizni. „De 
bárhogy fáj”, a tiszta pillanatot 
nem idézhetjük vissza soha már.

Legdrámaibb hatású dal, a le-
mez „aranyközepén” lévő 1956, 
mely méltó emléket állít a forrada-
lomnak; segít átérezni és megérte-
ni múltunkat. 

„A tévé kékes bársonyával / Ki-
bélelt világ / Elfelejt, és nem örül / 
Ha emlékezem rád / Pedig éppen 
ötven éve / A béketűrés népe / Fel-
lázadt, és maga ment / A sorsának 
elébe.”

Meglehet, sokak számára a zene 
a kikapcsolódásról, tombolásról, 
önfeledt szórakozásról szól, Ákos 
most nem erre helyezi a hangsúlyt. 
Első hallásra úgy tűnhet, az album 
melankolikus hangulatú, mégis be 
kell látnunk: van benne derű, az 
igazságra rádöbbenő felismerés 
derűje. 

Érettebb, figyelmesebb viszo-
nyulást kíván a lemezhallgatótól 
a szöveg, a zene. Ákos, ezzel az 
albummal arra készteti a hallgatót, 
hogy ne felejteni akarjon, hanem 
emlékezni.

Molnár Csilla

KORONG

 Szabadság, 
szerelem

A film az 1956-os magyar forradal-
mi eseményeket egy kicsit más-
képp mutatja be, mint ahogy azt a 
történelemkönyvekből már ismer-
jük. Megelevenedik előttünk a tör-
ténelem, a diákok és a melbourne-i 
olimpián versenyző magyar vízi-
labda-válogatott sorsán keresztül. 
A pólós srácok élvezik a sikert, s ké-
szülnek a szovjetek elleni visszavá-
góra, az ’56. novemberi olimpiára. 

A sors azonban közbeszól, 
ugyanis a hallgatók úgy érzik, itt az 
ideje cselekedni. Budapesten kitör 
a forradalom. Szinte mi, nézők is 
az események részeseivé válunk, 
s átélhetjük a forradalom minden 
pillanatát. Megelevenedik a vász-
non az akkori Magyarország sorsa, 
és az emberek küzdelme a kom-
munizmus ellen. A két főszereplő, 
Karcsi (Fenyő Iván) és Viki (Dobó 
Kata) a forradalom során találnak 
egymásra, s mindent félretéve 
együtt küzdenek a szovjetek ellen. 
Október végén úgy látszik, győz a 
forradalom, s a szovjetek kivonul-
nak az országból. A magyarok és a 
világ néhány napig azt hiszik, vége 
az elnyomásnak, és újra szabadok 
lettek. Kádár azonban visszahívja 
a szovjeteket. Karcsi már úton az 
olimpia felé nem tehet semmit, 
kénytelen magára hagyni szerel-
mét.

Az olimpián Karcsi és csapata 
megmutatják a világnak, hogy a 
magyarok nem hagyják legyőzni 
magukat. Budapesten viszont le-
rombolják a barikádokat, és ismét 
a szovjetek veszik át a hatalmat. A 
film gyönyörű idézettel zárul, Márai 
Sándor Mennyből az angyal című 
verséből: „Nem érti ezt az a sok 
ember, / Mi áradt itt meg, mint a 
tenger? / Miért remegtek világren-
dek? / Egy nép kiáltott. Aztán csend 
lett. / De most sokan kérdik: mi tör-
tént? / Ki tett itt csontból, húsból 
törvényt? / És kérdik, egyre többen 
kérdik, / Hebegve, mert végképp 
nem értik - / Ők, akik örökségbe 
kapták -: / Ilyen nagy dolog a Sza-
badság?”

Pécsi Éva
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A magyar úszóelit Debrecenben!
Az új Debreceni Sportuszoda 
adott otthont a rövidpályás or-
szágos bajnokságnak, amelyen 
hét felnőtt- és tizenkét évjárat-
csúcs született. Az uszodába 
kilátogató nézők huszonhét 
egyesület csaknem kétszáz ver-
senyzőjéért izgulhattak. Mások 
között láthatták a világ- és Euró-
pa-bajnok Cseh Lászlót, illetve 
az ifjú titánt, Gyurta Dánielt is.

A Debreceni Sportuszodát 
szeptember közepén adták át, nem 
is akármilyen körülmények között! 
A megnyitó ünnepségen a magyar 
úszóelit számos tagja képviseltette 
magát: Kovács Ági, Cseh Laci, illet-
ve jelen volt a múlt század legjobb 
úszónője – Egerszegi Krisztina is. A 
vízilabda-kedvelők, pedig egy igazi 
rangadót nézhettek meg, hisz’ eb-
ből az alkalomból a cívisvárosban 
bonyolították le a Magyar Kupa 
döntőjét (mindkét nemben a BHSE 
győzedelmeskedett). Ezek után ál-
modni se mertük volna, hogy egy 
hónapra rá Debrecen ad otthont 
Magyarország egyik legjelentő-
sebb úszóviadalának.

Az úszóbajnokság három napig 
tartott, péntek reggeltől egészen 
vasárnap estig. A döntőket általá-
ban délután, illetve a kora esti órák-
ban rendezték, így érthető módon 
ekkor látogattak ki a legtöbben az 
uszodába. A tét nem volt más, mint 
hogy ki jut ki a helsinki kontinensvi-
adalra. A legjobb honi úszók egytől 
egyig rajthoz álltak, egyedül Ko-
vács Ági hiányzott, médiaszereplé-
se miatt.

Meglepetésre Cseh Laci nem 
azokban a számokban indult, me-
lyek őt jellemzik (például: 200 mé-
teres férfi vegyes), így neki is sokkal 
nehezebb feladata volt, hiszen a 
társak a kiélezett helyzetekre szok-
tathatták. Ám láss csodát! Cseh a 
kiélezett helyzetekből is remekül 
jött ki, és hat aranyat szerzett! Edző-
je, Turi György a következőképpen 
értékelte a sportolót:  – Lacinál az 
a legfontosabb, hogy sokat javított 
négyszázon és kétszáz gyorson, 
az egyéni csúcsán, azaz: ami a lec-
ke volt, azt igyekszünk teljesíteni, 
hogy a gyorsúszásban még tovább 
javuljon. A rövidpályás Eb csak egy 
állomás, alapvetően Melbourne a 

fontos: Laci Helsinkiben is nyerni 
akar, de nem mindenáron, ezért a 
győzelmekért nem fogunk semmit 
sem feláldozni, a kijelölt útról nem 
térhetünk le.

A hölgyek közül ki kell emelnünk 
Verrasztó Evelynt, aki szintén hat 
aranyérmet szerzett. Sőt! A tizen-
hét éves reménység háromszor is 
országos rekordot döntött, ráadá-
sul 100 háton Egerszegi Krisztina 
tizenegy éves csúcsát szárnyalta 
túl. Ezzel az eredménnyel az egész 
Ob legjobb időeredményét pro-
dukálta. Meg kell még említenünk 
Boulsevicz Beát is, aki 200 pillangón 
saját rekordját javította meg, s négy 
arannyal zárta a háromnapos ver-
senyt.

A szebbik nem képviselői közül a 
dobóra állhatott Mutina Ágnes, Bor 
Katalin és Hosszú Katinka, ők 2-2 
aranymedállal gazdagodhattak.

A férfiaknál a remekül úszó és 
igen jó formában lévő Kis Gergőt 
kell kiemelnünk, aki 400 gyorsban 
úszott a leggyorsabban. Két aranyat 
szerzett, nem mellékesen Cseh Laci 
országos rekordját is megdöntötte. 
A sztárparádéból nem maradhatott 
ki (a nők kedvence) Gyurta Dániel 
sem, aki végre bebizonyította, hogy 
helye van a válogatottban. Az athé-
ni olimpia ezüstérmese újra a honi 
mellúszás koronázatlan királya lett.

A hazai úszóelit egy rövid időre 
a hajdúság fővárosába tette át a 
székhelyét, ezzel is elismervén az 
új uszoda kvalitásait, és a benne 
rejlő lehetőségeket. Ne felejtsük 
el, hogy jövőre Debrecenben lesz 
a rövidpályás Európa-bajnokság! 
Ennél jobb főpróbát, el sem lehet 
képzelni…

Bihari Szabolcs

Tradicionális múltú sport ha-
zánkban a vívás, melyben mind 
egyéni, mind csapatversenyek-
ben számos európai, világbajno-
ki, olimpiai éremmel öregbítet-
ték versenyzőink Magyarország 
hírnevét. A sportág hazai kiala-
kulását, jelenlegi helyzetét Pá-
key Béla, egykori tőröző és vívó 
szakedző mutatta be.

A vívás a sporttörténelem folya-
mán mind stílusában, mind nép-
szerűségében sokat változott. Ma 
már megkülönböztetünk profi és 
amatőr szintet, míg a századelőn 
az élsportban jeleskedők voltak 
számottevők. – A magyar virtust 
Keresztesi Józsefnek köszönheti, 
hiszen ezt a mozgásformát ő nép-
szerűsítette hazánkban – kezdte 
Pákey. – Ez azt jelentette, hogy az 
addig külföldön oktatott technikán 
változtatott: azelőtt a mérkőzés 
ideje alatt egy helyben kellett áll-
nia a sportolónak, maximum előre 
lehetett lépni. A múltbeli szabá-
lyokat úgy kell elképzelni, mint a 
filmekből jól ismert három testőr 
stílusát, kicsit bohóckodósnak, ug-
rálósnak.

– Nemzetközi szintűre Santelli 
Italo olasz mester emelte a ma-
gyar vívókat. Abban a korban jó 
üzletnek számított, ha valakinek 
ilyen mesterség volt a kezében 
– folytatja az egykori versenyző. 
– Italo altisztekből nevelte ki a se-

gédedzőket maga mellé, s velük 
együtt képezte a tehetséges fia-
talokat. A háborút túlélve, Santelli 
tanítványai tovább folytatták a 
mester munkásságát. Talán nekik is 
köszönhető, hogy még ma is él ez a 
sportág. Városunkban párhuzamo-
san több egyesületben is oktatják a 
tehetségeket.

Pákey elmondása szerint maga 
a vívás három fegyvernemből áll: 
kardból, tőrből és párbajtőrből. – A 
tőr és a párbajtőr szúró, a kard vágó 
fegyvernem. Míg a tőrben egész 
kicsi a találati felület, hiszen a „szú-
rásokat” csak mellkasra és hátra le-
het bevinni, addig kard nemben a 
csípő vonalától felfelé érnek a pon-
tok. Párbajtőr kategóriában pedig 
az egész test ki van téve a támadá-

soknak. Ahhoz, hogy valaki igazán 
profivá váljon, nagyon hosszú idő 
szükséges, de ha valaki kitartóan 
műveli, egy év után próbára teheti 
tudását a különböző megmérette-
téseken.

Mégis, indokolatlanul háttérbe 
szorult napjainkban ez a sportág. 
– Szó volt róla, hogy az olimpiai 
bizottság törli a vívást, mert nincs 
nézettsége, a tévé nem kíváncsi rá, 
és ha nem kíváncsi, nincs reklámfe-
lület sem. Sajnos ennyire egyszerű 
a képlet – indokolta Pákey.

A lelkesedés, érdeklődés váro-
sunkban is megmaradt, az oktatók 
célja, hogy a hagyományokat to-
vább őrizve népszerűsítsék ezt a 
sportot, kicsiktől nagyokig.

Varga Eszter

„Kard ki, kard!”

Angyal Ádám felvételei

Kommunikációs 
 taekwondós

A XVII.  Junior és Felnőtt, vala-
mint a XIV. Gyermek Országos 
Taekwondo Bajnokságot ren-
dezték meg az Oláh Gábor ut-
cai Sportcsarnokban október 
végén. Főiskolánk harmadéves 
hallgatója, Szabó Péter is részt 
vett a versenyen, és igen szép 
eredményt ért el.

– Mi is az a taekwondo valójában? 
– Ez egy koreai harcművészet, 

de ugyanakkor egy modern olim-
piai sportág. Lényege, hogy főleg 
lábbal való küzdelemre épül, sok 
formagyakorlatot, többszörös for-
dulórúgásokat és deszkatöréseket 
is tartalmaz. Sokan a karatéval ke-
verik össze, de attól különbözik. 

– Mióta taekwondózol?
– Másfél éve kezdtem el, mert a 

taekwondóban megtaláltam azt, 
ami az én stílusomhoz hiányzott. 
Emellett még Wing Tzun kung-fu-
zok is az EBMAS Egyesületben, de 
ott nem igazán helyezik előtérbe 
a lábtechnikát, hanem a lépésekre, 
az alacsony rúgásokra és a föld-
harcban való mozgásra helyezik a 
hangsúlyt. És sajnos az EBMAS-ban 
Magyarországon versenyeket nem 
rendeznek. 

– Egy héten hány napot edzel?
– Általában ötször edzek. Ha 

versenyre készülök, akkor hatszor, 
de ha később A-kategóriába lépek, 
akkor az edzések száma emelkedni 
fog.

– Mi a feltétele annak, hogy valaki B-
kategóriából átlépjen A-kategóriába?

– Ez az övfokozattól függ. Ha va-
laki eléri a kék öv piros csíkot, akkor 
az már automatikusan A kategó-
riába kerül. Én jelenleg sárga öves 

vagyok. Ez még a B-kategóriához 
tartozik.

– Hogyan készültél fel a versenyre?
– A felkészülést a verseny előtt 

egy hónappal kezdtük el. Legin-
kább a versenyszituációkat gya-
koroltuk, mintha már élesben har-
colnánk. Rengeteg küzdő edzésen 
vettünk részt és tényleg teljes erő-
vel készültünk a bajnokságra, an-
nak ellenére, hogy minden felnőtt 
induló kisebb sérüléssel küszkö-
dött.

– Hogyan  értékelnéd  a  versenyt  a 
Te, illetve a csapat szemszögéből?

– Úgy gondolom, a csapat kel-
lően képviselte Debrecen város 
színeit, hiszem mindenki dobogó-
ra álhatott, és két magyar bajnoki 
címmel is öregbítettük egyesüle-
tünk hírnevét. 
A saját teljesítményemmel elé-
gedett vagyok, hisz a sok munka 
meghozta a gyümölcsét, igaz, 
kicsit izgultam, és emiatt techni-
kailag magamhoz képest kevésbé 
jól teljesítettem, de azért az ezüst-
érem is szépen csillog a szobám 
falán. 

– Mit szeretnél elérni a taekwondo-
ban?

– Övfokozatokra nem vágyom 
igazán. Szeretnék A kategóriába 
lépni, majd hazai és külföldi verse-
nyeken jó eredményeket elérni.

Oláh Ákos 

Az „arany” futballista
Elveszítettük nemzetünk leghíre-
sebb sportolóját, Puskás Ferencet. 
Hosszan tartó, súlyos betegség 
után, 79 éves korában, november 
17-én hunyt el mindenki Öcsi bá-
csija, az Aranycsapat kapitánya, 
a Real Madrid egykori játékosa. 
A négyszeres magyar gólkirályt 
az elmúlt hat évben a Kútvölgyi 
Kórházban ápolták. Elveszté-
se mindenkit megviselt, és mély 
megrendülést váltott ki nemcsak 
a magyar emberekben, nemzet-
közi szinten is, hiszen halálhírét a 
legnívósabb külföldi lapok is kö-
zölték. Bár sportember volt – nem 
is akármilyen –, mégis az egész 
nemzet gyászolja, s azt hiszem, 
nem túlzás, hogy az egész világ. 
Még az ég is sír… Sírnak a pályák, 
a labdák, a kapu…

 Elment tőlünk örökre az 
életében 600 gólt rugó Száguldó 
őrnagy - vagy ahogy Spanyolor-
szágban becézték: „Pancho”. A 
tehetséges futballista 1927. ápri-
lis 2-án született Kispesten, majd 
1942-től a helyi csapatban ját-
szott, ezután ’49-től a  Budapest 
Honvéd együttesét erősítette, 
így indult Öcsi bácsi pályája. Az 
Aranycsapattal olimpiai bajnok 
lett az 1952-es helsinki ötkarikás 
játékokon, az ’54-es svájci világ-

bajnokságon pedig ezüstéremmel 
jutalmazták. Az ’56-os forradalom 
és szabadságharc idején külföl-
dön maradt, Spanyolországban 
telepedett le, ahol nemcsak mint 
játékos, hanem az edző szerepét is 
vállalva mutatta meg tehetségét. 
Nem csalódtunk, nem csalódhat-
tunk. A madridi csapatban négy-
szer nyerte el a gólkirályi címet, a 
Real Madrid játékosaként hatszor 
volt spanyol bajnok, és kétszeres 
Király Kupa-győztes. Edzői posz-
tot – Spanyolországon kívül – az 
Egyesült Államokban, Kanadá-
ban, Görögországban, Chilében, 
Egyiptomban, Szaúd-Arábiában, 
Paraguayban és Ausztráliában 
töltött be. 

Rendkívül sokat köszönhetünk 
Öcsi bácsinak, Magyarország 
egyik leghíresebb emberének, 
akiről külföldön többen és többet 
tudnak, mint Magyarországról. A 
bal lábáról és hatalmas szívéről 
elhíresült focista elkápráztatta a 
földkerekséget. Tökéletes labda-
vezetés, kiismerhetetlen cselek, 
szinte centiméterre pontos átadá-
sok, rendkívüli robbanékonyság, 
mindezekről csakis ő jut eszünkbe: 
Puskás Ferenc, Magyarország véd-
jegye. 

Bistey Réka  

Mónus Anikó felvétele


