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Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a 
kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek 
kegyelmezek. Annakokáért tehát nem azé, a ki 
akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyö-
rülő Istené. Mert azt mondja az írás a Faraónak, 
hogy: Azért támasztottalak téged, hogy megmu-
tassam benned az én hatalmamat, és hogy hir-
dessék az én nevemet az egész földön. 
Annakokáért a kin akar, könyörül, a kit pedig 
akar, megkeményít.

 (Róm 9, 15-18)

Havi aforizmánk

� Mónus Anikó felvétele

A hatalom ne beszéljen, hanem cselekedjen! Ha olyannak 
látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; 
ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek 
lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.

Goethe

Szabadságra ítélve
Tinikorunkban az időbeosztásunk nagyon feszes volt: suli 

után mindig csocsóztunk, este  buliztunk. A tanulás nem kö-
tött le minket. Nyáron fesztiválra jártunk, télen síeltünk, unat-
kozni nem volt időnk, de még gondolkodni sem. A jövőt sem 
láttuk más színben. 

Mígnem egy Anonymus figyelmeztetett az asztal sarká-
ból: „Ha húszéves korodra sem nő be a fejed lágya, és nem 
tervezel öt évre előre, akkor sosem lesz helyed ebben a világ-
ban, oda-vissza fogsz csapódni, faltól falig pattogni, mint egy 
gumilabda.” Persze kinevettem. Azt kérdeztem, miért kellene 
öt évre előre látnom a jövőmet, amikor egy év alatt is annyi 
minden változik. De választ nem kaptam, csak egy lenéző 
pillantást, s talán épp ezért fészkelte be magát a fejembe az 
okítani akaró zsémbelése. Azóta igyekszem olyan „sakklépé-
sekkel” irányítani az életemet, amelyek egyenes úton vezet-
nek a céljaim felé. 

Alapvető dolgokra gondolok. Arra a szakra járni, amelyet 
komolyan gondol az ember, olyan hobbit választani, ame-
lyet kiegészíti a szakmai tudását, vagy olyan nyelvet tanulni, 
aminek hasznát veszi később. Alapvető, mégsem egyértelmű 
mindenki számára. Szerintem a mi nemzedékünk egyetlen 
problémája a túlzott nagy szabadság, amelyben nagyon kön-
nyű elveszni. 

Ellenben szüleink fiatalkorát a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben ezernyi tilalom tarkította, nyűgözte. Szigorú nagyanyáink 
hallani sem akartak tizenegykor kezdődő „kikapcsolódásról”. 
A tanulás és a továbbtanulás lehetőségeit vasfüggöny aka-
dályozta, csakúgy, mint az utazásét. Így hát oroszt tanultak 
kötelességből, és Moszkvába utaztak, ha kiemelkedően jó 
úttörők voltak. Választhattak: a Sex Pistols- vagy a Pink Floyd-
rajongótábort gazdagítják, de egy élő koncertről álmodni se 
mertek. Bezzeg, hogy csillogott a szemük, amikor egyszer 
egészen Bécsig száguldhattak! Egyetlen szabadságuk ma-
radt: becsületesen dolgozni, és minket boldog gyerekkorral 
megajándékozni. 

Ezt el is túlozták. Szerették volna, ha nekünk mindabból 
a jóból kijut, amitől őket megfosztotta egy feszélyezettebb 
kor. Mi pedig még huszonévesen is gyerekek vagyunk. Már 

keskenynek találjuk az otthoni ágyat, de még nem nőttük 
ki szüleink pénztárcáját. Egyetemre, főiskolára járunk, vagy 
ösztöndíjjal nyugati országokban tanulunk, és ha elfogy a 
zsebpénzünk, alkalmanként diákmunkát vállalunk. Lehetne 
azon gondolkozni, hogy szüleinknek volt-e jobb akkor, vagy 
nekünk most, de nem erre akarok kilyukadni. 

A lényeg, hogy tőlük nem tanulhatjuk meg, hogyan bol-
dogulhat a mi generációnk, mert más körülmények között 
voltak fiatalok. Nekünk fogalmunk sincs, milyen huszonkét 
évesen síró gyermek mellett virrasztani, fáradt szemekkel 
munkába sietni, és azon aggódni, mennyi lesz a villanyszámla. 
Fogalmunk sincs, milyen igazi problémákkal küzdeni, mégis 
iszonyú terhek nehezednek ránk, hiszen szabadságra ítélt 
világunkban a mérce is sokkal magasabbra hág. Sokan nem 
tanulták meg, amire egyébként nincs iskola, mihez kezdjenek 
ennyi szabadsággal. Egy barátnőm csontsoványra fogyott az 
agresszív női magazinok fotóit nézegetve, és élete minden 
perce azzal a keserűséggel telik, hogy nem tud megfelelni a 
kor külsőségeinek, vagy nem tudja életre kelteni a filmekben 
átélt álomvilágot. Egy srác a környékről, ahol lakom, túl van 
a harmadik elvonókúrán, minden munkahelyről elbocsátják, 
és a barátaitól lopja a pénzt. 

Csorbítatlanul boldogok csak azok maradtunk a társaság-
ból, akik megtaláltuk életünk értelmét. Van köztünk politi-
kusnak, tolmácsnak vagy éppen újságírónak tanuló, és olyan 
is, aki külföldön váltotta be reményeit diploma nélkül. Idő-
közben rájöttünk, hogy egyáltalán nem elég, ha vannak cél-
jaink, mert néha még az sem elég, ha te vagy a legjobb. Csak 
nézzetek szét a tavalyi végzőseink között, mennyi tehetség 
került a megfelelő helyre. Vagy nézzétek meg a tanárainkat, 
akik sosem büszkélkednek az eredményeikkel, pedig néme-
lyik egy személyben tévézik, rádiózik, ír és még tanít is. Az, 
hogy tudnunk kell, mit akarunk, profivá kell válnunk, de nem 
szörnyeteggé, és ráadásul csak a saját fejünk után mehetünk, 
sajnos hozzátartozik jelen világunkhoz. Csínján bánjunk hát 
azzal a fene nagy szabadságunkkal, próbáljuk meg okosan 
koordinálni az életünket, nem pedig a falnak csapódni. 

Kovács Fruzsina

Angyal Ádám felvétele
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Megnyílt a Karrierközpont!
„Vedd kezedbe a jövőd!” – olvas-
ható a felhívás a Kölcsey-főisko-
la alagsorában, a február 7-én 
megnyílt Trambulin Hallgatói 
Karrierközpont programfüzeté-
ben. Már az első nap kifejezet-
ten sikeres volt, hiszen a népes 
érdeklődők közül mintegy szá-
zan regisztráltatták magukat a 
főiskola hallgatói közül.

Korábban már értesülhettünk 
arról, hogy a HÖK-elnök, Kovács 
Zoltán pályázatot nyert arra vo-

natkozólag, hogy elindulhasson 
az intézményben a Hallgatói Kar-
rierközpont, melynek költségeit a 
Tiszántúli Református Egyházke-
rület vállalta.

A Karrierközpont azzal a céllal 
jött létre, hogy segítséget nyújt-
son a főiskola hallgatóinak, friss 
diplomásainak és a régió fiatalja-
inak, javítani elhelyezkedési lehe-
tőségeiken. Emellett tanácsadás-
sal, információszolgáltatással és 
szakmai gyakorlati hely közvetíté-
sével is foglalkozik.

A Központban fontosnak tart-
ják, hogy ügyfeleik a munka vi-
lágába felkészülten érkezzenek, 
ezért a különböző tréningeken 
a fiatalok, elmélyíthetik szakmai 
önismeretüket. 

Megtanulhatják a stressz hely-
zetek kezelését, a csapatmunkát, 
valamint megismerkedhetnek az 
uniós pályázatokkal.

Az álláskeresők és a munkál-
tatók a Trambulin által szervezett 
programokon találkozhatnak 
majd.

Filmklub újra
Ebben a félévben tovább folytató-
dik a Kölcsey Orbis Pictus Filmklub, 
melynek ingyenes vetítései február 
és május között, kedd esténként a 
harmadik emeleti nagyelőadóban 
lesznek. A filmklub az őszi szemesz-
ter gondolati folytatásaként, egy 
magyar filmtörténeti sorozat ös-
szeállításával, 1848-49 ábrázolása a 
magyar játékfilmben címmel zajlik 
tovább, Szűk Balázs vezetésével.

Minden alkalommal egy meg-
hívott vendéggel lehet majd ki-
elemezni a vetített filmet. Itt lesz 
Borbás László szerkesztő-operatőr, 
Szabados Mihály debreceni szárma-
zású színész és dr. Ködöböcz Gábor 
irodalomtörténész.

A kurzus heti három tanórát 
foglal magában, egy óra szemi-                 
náriumot és az azt követő kétórás 
vetítést, melyeket nem csak a tár-
gyat felvett hallgatók látogathat-
nak.

A filmklub műsora:

Február 27. 
– Várkonyi Zoltán: A kőszívű ember 
fiai I-II. (1965)
Március 6. 
– Kardos Ferenc: Petőfi ’73 (1973)
Március 13. 
– Bódy Gábor: Amerikai anzix (1975) 
Illyés Gyula Fáklyaláng c. drámájá-
ról

Március 20. 
– Sára Sándor: 80 huszár I-II (1978)
Március 27. 
– Rényi Tamás: Élve vagy halva 
(1979)
Április 3. 
– Hajdufy Miklós: Klapka-légió 
(1983)
Április 17. 
– Lugossy László: Szirmok, virágok, 
koszorúk (1984)
Április 24. 
– András Ferenc: A vadon (1989)
– Jenei Ferenc: Szép halál volt (Ka-
zinczy Lajos kivégzése) (2002)
Május 8. 
Tanévzáró vetítés:
– A szalmabábúk lázadása (1999)

A Kölcsey-főiskola könyvtára január 
1-jétõl NAVA-pontként is működik. 

A NAVA – teljes nevén Nemze-
ti Audiovizuális Archívum (www.
nava.hu) – a magyar nemzeti mű-
sorszolgáltatói kötelespéldány-
archívum, amely jellegénél fogva 
audiovizuális tartalmakat gyűjt.

Gyűjtőkörébe tartoznak az or-
szágos földfelszíni terjesztésű te-
levíziók és rádiók magyar gyártású 
vagy magyar vonatkozású műsorai. 
Ezenkívül befogad helyi műsorszol-
gáltatói vagy bármilyen egyéb au-
diovizuális tartalmú archívumokat 
feldolgozási vagy tárolási célból, 
ezzel is segítve a kulturális örökség 
részeként való megőrzésüket. 

A NAVA olyan, az elektronikus 
műsorok számára, mint az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár a nyom-
tatott kiadványok vagy a Magyar 
Nemzeti Filmarchívum a magyar 
filmek számára.

A NAVA különlegessége, hogy 
gyűjteményéhez online-hozzáfé-
rést teremt – a törvény szabta kere-
teken belül –, archívumának adat-
bázisa szabadon kereshető. 

A benne található műsorok teljes 
terjedelmükben pedig az úgyneve-
zett NAVA-pontokon (könyvtári, is-
kolai, stb.  terminálokon) tekinthe-
tők meg. A NAVA szolgáltatásainak 
igénybevétele ingyenes.

NAVA-pont

Az�elmúlt�hetekben�került�a�könyvesboltokba�Aczél�Géza�költő�–�az�
Alföld�című�folyóirat�főszerkesztője,�kritikus�és�irodalomtörténész�
–�(fél)édes hendikep�című�verseskötete,�mely�a�hatvanéves�poéta�
összegyűjtött�költeményeit�tartalmazza.��A�kötetet�a�Palatinus�
Kiadó�gondozta.�A�borítót�Birki�Bernadett�–�lapunk�munkatársa�
–�portréfotójának�felhasználásával�Kass�János�grafikusművész�ter-
vezte.�A�könyvet�Zsámboki�Mária�szerkesztette.�A�versgyűjtemény�
megjelenését�a�Nemzeti�Kulturális�Alap�és�Debrecen�Megyei�Jogú�
Város�Önkormányzata�támogatta.

Emlékezés 

Wass Albertre
„Kezet nyújtunk egymásnak, 
és megyünk...” Ez az idézet volt 
a mottója annak az emlékün-
nepségnek, melyet az erdélyi 
magyar író és költő halálának 9. 
évfordulóján a debreceni Gróf 
Wass Albert Társaság rendezett.

Az ünnepség koszorúzással kez-
dődött. Pallagon, a Balásházy Já-
nos Mezőgazdasági Középiskola ol-
dalfalán lévő Wass Albert-emlékmű 
előtt tisztelegtek az egybegyűltek. 
Majd a debreceni Szent Anna-szé-
kesegyházban irodalmi összeállí-
tást hallhattak az ünneplők Wass 
Albert műveiből. Az író szavait vi-
téz Erdei József bölcsészhallgató 
tolmácsolta. 

A versek (Hontalanság hitval-
lása, Magyar cirkusz, Nagypénteki 
sirató, Ki a magyar?, A láthatatlan 
lobogó, Üzenet haza) között az elő-
adó, mint a Wass Albert Társaság 
legfiatalabb tagja, felemelte szavát 
a mai kor romlottsága és erkölcs-
telensége ellen. „A mai korban az 
emberek arctalanokká, lelketlenek-
ké váltak. Nem nyújtanak segítő 
kezet, csak mennek süketen, va-
kon.” Azért kapta hát az ünnepség 
a mottót, hogy minderre felhívja a 
figyelmünket, hogy nyújtsunk egy-
másnak kezet és vezérelje tettein-
ket a szeretet.

Az ünnepségen közreműködött 
Maczkó Mária Magyar Örökség Dí-
jas népdalénekes. A dalok, énekek 
után az énekesnő vezényletével az 
egybegyűltek elénekelték a Him-
nuszt, a Székely Himnuszt, ezzel 
fejezve ki az egységet a széthúzó 
világ korában.

Kép és szöveg: Molnár Csilla
  

Dr.�Vincze�Piroska,�a�Wass�
Albert�Társaság�elnöke�
(Interjúnk az elnök asszonnyal a 
következő számunkban olvasható.)

AZ ELSŐ ISTENTISZTELET. A so-
káig  egyetemi könyvtári folyóirat-
tárként működő egykori debreceni 
egyetemi templomot a Tiszántúli 
Református Egyházkerület vissza-
kapta (az egyházkerület tulajdon-
jogát 2003 márciusában jegyezték 
be). Az épület kulcsát 2006. október 
3-án adta át dr. Nagy János, a Deb-
receni Egyetem rektora dr. Bölcs-
kei Gusztávnak, az egyházkerület 
püspökének. Az első egyetemi is-
tentiszteletet a napokban: február 
14-én tartották a régi-új épületben. 
Igét hirdetett dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök. A másodk alkalmon, 21-én 
Püski Dániel egyetemi lelkész szol-
gált igehirdetéssel. Legközelebb 
28-án, 19 órától Kustárné Almási 
Zsuzsanna szolgálatával - s minden 
további szerdán ugyanebben az 
esti időpontban - tartanak isten-
tiszteletet a református egyetemi 
gyülekezet tagjainak, illetve más 
érdeklődőknek. A templom felújí-
tásáig az istentiszteleteket a régi 
karzaton (Zeneműtár) rendezik. 
(Részletes beszámolónk a márciusi 
számunkban.)

IDEIGLENESEN BEZÁR A MEGYEI 
KÖNYVTÁR április 16-tól, mert a 
könyvtár új épületbe, a Bem tér 19. 
szám alá költözik tavasszal. A köl-
csönzött könyveket 2007. március 
19. és április 13. között az alábbi 
időpontok valamelyikén lehet visz-
szavinni a könyvtárba: hétfő, szer-
da, péntek: 8 és 16 óra között; kedd, 
csütörtök: 10 és 18 óra között. Már-
cius 17-től már nincs lehetőség köl-
csönzésre.

EGYÉVES A KÖLCSEY KÖZPONT. 
Születésnapját ünnepli a Himnusz 
költőjéről elnevezett impozáns 
épületegyüttes, melyben az elmúlt 
évben nagysikerű rendezvényeket 
bonyolítottak le, például a Bényi 
Árpád és Szász Endre kiállítása, a 
Debreceni Jazz- napok, vagy a Bar-
tók Béla Nemzetközi Kórusverseny 
és Folklórfesztivál. Az évforduló 
alkalmából négynapos rendez-
vénysorozattal kedveskedik a láto-
gatóknak az üzemeltető Főnix Ren-
dezvényszervező Kht.

AZURÁK CSABA tévériporter a 
HÖK és az Esszencia Online maga-
zin meghívására március 6-án lá-
togat a Kölcsey- főiskolára. A vele         
ősszel elmaradt beszélgetés témája 
a televíziós magazinműsorok jelene 
és jövője. Az eszmecsere helyszíne 
a 222-es terem.

SIKERES NŐK NAPJA. A Trambulin 
Hallgatói Karrierközpont március 
8-án, a nőnap tiszteletére „Sikeres 
Nők Napja” néven egész napos 
programot szervez. A rendezvé-
nyen neves és sikeres nők, asszo-
nyok előadások és kötetlen beszél-
getések formájában számolnak be 
sikerük, karrierjük titkairól.
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Szemléletformálás a környezetvédelemben
Földünk természeti értékeinek 
megvédése érdekében társa-
dalmi változásra van szükség, 
melyhez a környezetvédelem 
nevelési alapelveit be kell épí-
teni pedagógusi munkába, 
hogy a felnövekvőben lévő ge-
neráció élete mindennapjainak 
szerves része legyen a környe-
zet tudatos óvása. E gondolatra 
épült a Kölcsey-főiskolán feb-
ruár 15-én rendezett Környe-
zetvédelem és pedagógia című 
szimpózium. 

Az egyre elhatalmasodó környe-
zetszennyezés napjaink kiemelke-
dő problémájává vált, melynek az 
emberiség létét veszélyeztető ha-
tásai vannak: a folyamatos hőmér-
sékletnövekedés, a sarki jég eltűné-
se, gyakori hőhullámok és a trópusi 
viharok intenzitásának növekedése. 
„Az emberiség önámítása az, ha azt 
gondoljuk, hogy ez így folytatható” 
– mondta ezzel kapcsolatbam Ko-
vács Kálmán, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium államtit-

kára. Kovács Kálmán szerint értel-
mi és érzelmi szemléletváltozásra, 
áldozatvállalásokra és reformokra 
van szükség. Ezek közül kiemelt 
néhányat: fontosnak tartja a belvíz-
reformot, hisz az országban e téren 
szélsőséges helyzet alakult ki, mert 
egyes régiókat az elsivatagosodás, 
míg más helyeket a hatalmas belvíz 
veszélyeztet. 

Kiemelt szerepet kell kapnia a 
megújuló energiáknak, például a 
bio-energiaforrásoknak. Kovács 
Kálmán rávilágított arra a tényre, 
hogy a megújuló energiák előállí-
tása valamivel költségesebb, mint 
a hagyományosaké, de megéri az 
anyagi ráfordítás, mert így a ké-
sőbbiekben nem kell nemzetgaz-
dasági és társadalmi terheket vi-
selnie az országnak évtizedeken 
keresztül. 

A minisztérium örömmel fogad-
ta, hogy az elmúlt időben nagy-
mértékben növekedett a szelektív 
hulladékgyűjtés az országban, bár a 
tárca azt szeretné, ha a hulladékok 
több mint felét újrahasznosítanák. 

Indítványozza továbbá a nemzeti 
parkok fejlesztését, s az erdei isko-
lák építését, valamint a meglévők 
felújítását. 

Dr. Pósán László debreceni or-
szággyűlési képviselő is egyetér-
tett az erdei iskolák támogatásával, 
hogy a gyerekek élettapasztalatra 
tegyenek szert a természetben, és 
ne csak képeken lássanak egyes 
élőlényeket. 

A globális problémák között a 
harmadik helyen áll a környezetvé-
delem kérdése – ismertette Karlo-
vits Klára, a szaktárca főosztályve-
zetője. Közölt néhány statisztikai 
adatot is, például: a férfiak átlago-
san kevesebbet figyelnek a környe-
zetvédelemre, mint a nők, s ugyan-
ez figyelhető meg az alacsonyabb 
végzettségűek, valamint a város-
ban élők többsége esetében. Meg-
oldást a főosztályvezető szerint az 
együttműködésben kell keresni, 
mert az eddig elért eredmények is 
a közösségi erő hatására, befolyá-
sára születtek, tehát továbbra is az 
összefogás a jó út.

A szimpóziumon – melyet a 
Felnőttképzési Intézet szervezett 
- előadást tartott még Prof. dr. Ma-
rosvölgyi Béla egyetemi tanár; dr. 
Havas Péter, az OKI tudományos 
főmunkatársa; dr.  Szabó Lajos 

egyetemi tanár; dr. Juhász Csaba 
egyetemi docens, Nanszákné dr. 
Cserfalvi Ilona, főiskolai tanár; De-
meter Éva főiskolai docens; dr. Kiss 
Ferenc főiskolai tanár.

Kovács Barnabás

Kovács�Kálmán�államtitkár����������������������������������������Birki Bernadett felvétele

Már a szemének se’ hisz…
A villamoson mindig történik 

valami, ami felkavar.
Legutóbb például egy párbe-

széd. Halk szavú édesanya ül kis-
iskolás korú gyerekével előttem. 
Amikor a szerelvény megáll, mind-
ketten a szemközti virágárus pa-
vilonján lévő nagybetűs feliratot 
nézegetik: „HÚSEVŐ NÖVÉNYEK 
– megeszik a rovarokat is!” 

Az anya így szól: „Nézd, kisfi-
am, nekünk is jól jönne egy ilyen 
növény, úgyis annyi a légy a lakás-
ban…” Erre a gyerek csak megvető-
en legyint: „Ugyan, anya, senki sem 
hisz ma már az ilyen dolgokban!”

Az emberek bárgyún mosolyog-
tak a jelenet láttán. Kétségtelen, 
hogy van némi diszkrét bája annak, 
ha egy kisgyerek szókimondó. Az 
anya egykedvűen ült tovább, nem 
szólt semmit: hallgatás-beleegye-
zés. Talán csak én nem találtam ezt a 
jelenetet bájosnak. Csak azt láttam 
benne, ami mindenkor, mindenhol 
olyannyira nyilvánvaló: a felnőttek 
tűrnek, beletörődnek, a kölykök 
meg kikérik maguknak – fonák vi-
lágkép, kifordult helyzet. A „nyúl 
ürege” azonban sokkal mélyebb, 

mint gondolnánk, mivel arról ta-
núskodik, hogy a hit fogalma mára 
egészen eltorzult, s szinte teljesen 
elveszítette eredeti jelentését.

A húsevő növényeknek semmi 
köze a hithez. Létezésük egysze-
rű, biológiai tény. Tudományos 
nevük: insektivorák. Rovarfogó 
tulajdonságuk azért alakult ki, 
mert olyan helyeken élnek, ahol 
az életben maradásukhoz szüksé-

ges tápanyagok – így elsősorban a 
nitrogén és a foszfor – nem vagy 
csak nagyon korlátozott mennyi-
ségben találhatók. Húsevő növény 
például a Drosera – harmatfű, 
mely az egész Földön elterjedt. A 
nemzetség tagjainak levélfelszí-
nén ragadós váladékot képező mi-
rigyszőrök (tentaculum) vannak. A 
harmatfüvekétől eltérően műkö-
dik a Vénusz Légycsapó (Dionaea 

muscipula), ingerlékeny csapóle-
veleinek lemeze a főér mentén – a 
megfelelő pillanatban – összecsu-
kódik. Ezután egyre szorosabbra 
záródik, és az emésztőenzimek se-
gítségével a csapda falán keresz-
tül felszívja a rovarokból kivont 
tápanyagokat. 

Mindez nyilván annyira lenyű-
göző, hogy szinte hihetetlen, de 
ettől még létező és szemmel látha-

tó. Nem véletlenül írja Pál apostol, 
hogy Isten örök hatalma és isten-
sége „a világ teremtésétől fogva 
alkotásainak értelmes vizsgálata 
révén megtalálható”. (Róm 1,20) A 
természet egyetlen Szerző műve – 
egy mennyei intelligencia alkotása. 
A titkok titkának kutatása közben 
még a bölcsek is elvesztik bölcses-
ségüket. (vö. 1Kor 1,19)

A villamoson történtek után fel-
vetődik a kérdés: ha a neveletlen 
szülők neveletlen gyerekei már a 
húsevő virágok létezésében sem 
hisznek, hogyan fognak majd hin-
ni a láthatatlan erőkben? Hogyan 
bíznak majd „a remélt dolgokban” 
(Zsid 11,1), s miként értelmezik azt, 
hogy „Isten igéje élő és ható, éle-
sebb minden kétélű kardnál”? (Zsid 
4,12)

Szinte már hallom a következő 
ilyen beszélgetést is, amikor a kis-
gyerek szüleire kiált: „Ugyan már, 
hogyan lehetne egy ige kétélű 
kard?! Senki sem hisz ma már az 
ilyesmiben!”

Mert a huszonegyedik század-
ban hitetlennek lenni – „erény”.

Andriska János

A�készülő�Lícium�Médiaportál��dizájntervének�részlete�(készítette�a�Kreatív�Vonalak�Kft.).�A�z�on-line-újság�szerkesztősége�a�főiskola�T5-ös�termében�dolgozik�majd
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Tessék választani!
Vannak emberek, akik szándéko-
san azon dolgoznak, hogy minket 
bosszantsanak a híradó előtt vagy 
az esti film alatt, mikor bambán bá-
muljuk a képernyőt.

Eszünkbe juttatják, hogy a be-
száradt foltokat nem tudjuk kimos-
ni, mert vízköves a mosógépünk, és 
a WC pereme alatt támadásra vár-
nak a galádul megbújó baktériu-
mok. Szorult helyzetünkben pedig 
pihe-puha, három rétegű, kamilla 
illatú toalettpapírok sietnek a se-
gítségünkre. A konyhában rászá-
radt ételmaradékokkal, eldugult 
lefolyócsövekkel, csillogásmentes 
poharakkal és koszos padlóval ta-
láljuk szemben magunkat.

A szobában poros szekrények, 
maszatos ablaküvegek, cigaretta-
füst-szagú kanapé, és szőnyegre ki-
ömlött vörösbor fogad. Az udvarra 
kilépve pedig lábunkhoz dörgölő-
zik egy buta robokuty vagy egy in-
telligens autó. Arról nem is szólva, 
hogy állandóan fáj a fejünk, ég a 
szemünk, bedugult az orrunk, foly-
ton meg vagyunk fázva, és lepe-
dékes a fogunk. Emésztésünk sem 

tökéletes: fel vagyunk fújódva, ös-
szekuszálódott a bélflóránk, szék-
rekedéssel és vizelettartási prob-
lémákkal küszködünk. Ehhez jön 
még egy jó kis hátfájás, és egy-két 
visszeres lábszár. A nőknek folyton 
nehéz napjaik vannak, a babáknak 
kipirult popsijuk, de a férfiakat nem 
izzasztja meg semmi!

Az ember pedig mi másra is 
vágyhatna, mint villámgyors inter-
netre, laposabbnál laposabb plaz-
ma tévékre, zselépárnába ágyazott 
sörtés fogkefére. A gyerekeknek 
ezenfelül csak csokitojásba bújta-
tott játékra, beszélő-pisilő babákra 
és géppuskás katonafigurákra van 
szükségük. S ha ez még nem volna 
elég, akkor ott van a mindentudó 
gabonapehely tízféle vitaminnal és 
húszféle ásványi anyaggal, vagy az 
a kakaó, amitől a kiscicák is tigrissé 
változnak…

Én már nem akarom reklámozni, 
hogy mit kellene tenni-venni ezek 
helyett a termékek helyett, de üze-
nem mindenkinek, hogy Kata va-
gyok és nincs több Pepsim.

Danyi Katalin

Találkozások Adyval
Adyt mindenki ismeri. Ki így, 
ki úgy. Ki költőként, ki íróként. 
Vannak, akik szeretik és vannak, 
akik nem értik. Számomra min-
dig etalon volt. Mindig az Ő ver-
seihez fordultam, ha szerelmes 
voltam, ha szomorú. Akkor is, ha 
csalódott és kiégett voltam, ha 
élni, vagy halni akartam. Ő akart 
élni is, s olykor halni is. Nemrégi-
ben újra az Ő soraihoz kívántam 
fordulni, de valami (valaki) köz-
bejött.

Nem is olyan régen történt, 
hogy ismét sebzett voltam. Pró-
báltam enyhíteni fájdalmamat, az 
elvesztett boldogságot kitörölni, 
és nem emlékezni a szerelemittas 
és vágyakkal teli szép időre, de 
egyre csak zaklattak gondolataim. 
Fel-felderengtek az emlékképek, és 
csak nem hagytak nyugodni. Elve-
szett minden, minden, ami fontos 
volt, minden, ami erőt és értelmet 
adott a küzdelemhez, a minden-
napi mókuskerék egyre gyorsuló 
tempójához. 

Egyre csak mentem, gyalogol-
tam, koptattam az utcákat, eny-
hülést remélve, megkönnyebbü-
lésben bízva. Amint így haladtam 
veszteségeim és reményeim ke-
reszttüzében, hirtelen eszembe 
jutott a Költő. 

Többnyire, ha útra kelek, mindig 
tartok magamnál valamiféle köny-
vet, legtöbbször verseskötetet, 
főleg Adyt. Kutatni kezdtem tás-
kámban, bízva abban, hogy amit 
néhány napja beletettem, még 
mindig ott van, de hiába. Nem volt 
abban se könyv, se vers, semmi, 
amit segítségül hívhattam volna. 

Már órák óta bolyongtam, míg 
eljutottam a Déri Múzeum kertjé-
hez. Gondoltam, leülök egy padra, 
megpihenek, de hirtelen furcsa 
képet láttam. Nem hittem a sze-
memnek. Biztos a képzelet játéka, s 

őrült gondolataim űznek gúnyt sé-
rült lelkemből. Közelebb mentem, 
de nem mozdult. Bár már lement a 

nap, annyit biztosan láttam, hogy 
kalapot visel, és fekete bőrkabá-
tot. Úgy állt ott a korlátnál, mintha 
erősen töprengene, s mint aki nem 
akar semmi mást, csak egyedül len-
ni, és életén merengeni. Tovább 
figyeltem, kicsit könnyebbnek 
érezve saját lelkemet, bízva, hogy 
legalább addig, míg Őt szemlélem, 
nem törődöm saját bajaimmal. Fur-
csa volt. Nem olyan, mint a többi 
ember, ezért is vonta magára en-
nyire a figyelmemet. Meg akartam 
szólítani, ismerős volt, valahol már 
láttam. És ekkor beugrott: csak 
nem? De hát hogy? Ez nem lehet! 
Teljesen bolond vagyok! Közelebb 
mentem, most már nem hagyott 
nyugodni. Ahogy felé haladtam, 
meg sem mozdult, csak állt, és 
nézett maga elé. Már csak néhány 
lépésnyire voltam tőle, amikor hir-
telen rám nézett. Azonnal ráismer-
tem. A poétakirály, a hőn áhított 
költő áll velem szemben rezzenés-
telenül. Ledermedve néztem rá, ez 
hogy lehet? Hogy kerül ide? 

Megszólítottam. Ne haragudjon, 
nem vagyok biztos benne, hogy jól 
látok, de Ön nem…?

 Belém fojtotta a szót. S azonnal 
belekezdett, még mielőtt kérdez-
hettem volna bármit.

– Messze rég történt. Ott akkor még 
az élet glóriája ragyogott be mindent, 
virágzott a rét másodvirága, tavaszi 
volt a napnak fénye, zöld még az erdő 
lombja, égő volt a szív szerelme. 

Ez ismerős. Ezt már én is érez-
tem. De múlt időben beszél, talán 
elveszített valakit, talán neki is fáj a 
szíve, valami nagyon nagy bánata 
lehet.

És éppen itt van, és éppen erről 
kezd beszélni. Márpedig véletlenek 
nincsenek.

Folytatta.
– Szép, csillagos szeptemberi éj volt. 

Késő estig gyönyörködtünk benne; be-
széltünk szerelemről, hiszen a szellő lan-
gyos, tavaszias volt, s körülöttünk még 
nyílottak a rózsák. És akkor éjjel álmom 
volt. Nehéz, gyötrő álmom. Valakit sírni, 

zokogni láttam, valakit, akit én legjob-
ban szeretek. 

Nem bírtam ki, közbevágtam: 
Mit siratott?

– Hervadt rózsát, elszállott reményt, 
kihűlt érzelmet, nem tudom, de ijedve 
riadtam fel álmomból, s néztem ki a 
már virágos ablakon…

Tudom milyen, mikor a szerel-
münket sírni látjuk, legszívesebben 
mi is sírnánk, vagy sírunk is. Legszí-
vesebben vállunkra vennénk terhe-
it, lelkünkre bánatait.

– Azóta már elmúlt néhány ősz. El-
múlásra sokszor jött kikelet, de nekem 
ez a régi, őszi dér hervasztotta el a szí-
vemet. Akkor nyílt szívemben a szerelem 
első virága, akkor zokogtam először az 
elmúlás törvénye felett.

Az elmúlás… A szerelem gyilkos 
elmúlása, ami mindent megmér-
gez, a szívvel kezdi, aztán átjárja 
fertőzött leve az egész testünket, 
lelkünket.

– Most is elhervaszt egypár szép re-
ményt, egy-két bolondos szerető szívet, 

de ez az ő bús hivatása, és ez a mi sor-
sunk. Én vártam az első dér lehullását 
most is. Olyan jólesik látnom, hogy az 
az elmúlás, melynek hideg dere engem 
ért valaha, most is elküldé hervasztó 
szolgáját virágot ölni, szívet taposni.

Most mihez kezdjek nélküle? 
Azt hiszi, nem szeretem, és ezért 
hagyott el. Csalódottságában el-
menekült tőlem a magányba.

– Ne féljetek, a szívnek nem árt a dér. 
Ne féljetek; ha szerettek nincs elmúlás.

Egy pillanatra elfordultam, hogy 
letöröljem könnyeimet, de mire visz-
szanéztem, Ő már nem volt sehol. 
Eltűnt. Olyan gyorsan, mint aho-
gyan jött. „Ha szerettek nincs el-
múlás” , azóta mindig erre az utolsó 
mondatra gondolok, és valóban 
így érzem. Azóta sokkal jobban va-
gyok, hiszek neki, megint segített, 
megint erőt adott, megint meg-
vigasztalt. Remélem, találkozom 
még vele, ha másképp nem, egy 
Ady-kötetben.

Tar Anita

Angyal Ádám felvétele
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Nem nagy művészet...
... elsajátítani egy nyelvet, még ala-
pok sem kellenek hozzá… Én egy 
kis jelen „időzés” után rögtön a 
múlt idővel kezdtem…

Új oktatási rendszer döngette 
meg Magyarország felső oktatási 
intézményeinek –így a Kölcsey Fe-
renc Főiskola– kapuit is 2006-ban. 
Beférkőzött a tanításba és a tanu-
lásba, a  bolognai rendszerrel fém-
jelzett oktatás. A régi már rongyos 
volt, elnyűttük. „Hasznot” nem 
hozott senkinek. Az új „márkához” 
kiegészítőként egy „lánc” párosul, 
végtelen hosszú. Ez a bonyodal-
mak gyöngysora. Első „láncszeme” 
a kreditrendszer, amit már régebbi 
oktatásunkba is beépítettek. Ennek 
egyik „gyöngyszeme”a nyelvokta-
tás.

Ma már alapműveltség az angol 
vagy a német nyelv ismerete, érte-
lemszerű, hogy így egy kommuni-
káció szakos hallgatónak legalább 
az egyik nyelvvel bírnia kell. Keve-
sen mondhatják el magukról, hogy 

valaha, akár az általános iskolában, 
vagy a középiskolában ne tanulták 
volna valamelyiket. 

Erre alapozva akkreditálták meg 
a kommunikáció összes nyelvét, 
lesablonosítva az előbb említett 
két nyelvre. Mindkettő elindult a 
2006/2007-es tanévben –akárcsak 
az eddigi években – azonban CSAK 
ez a kettő élte túl a „stílusváltást”, 
az olasz, a francia és az orosz már 
elmaradtak.

… Nem egyedül küzdök az an-
gol ilyetén gyönyörteli akadályival. 
Vannak rajtam kívül, akik még soha 
nem tanulták ezt a nyelvet, mégis 
haladó szintű csoportba kénysze-
rültünk, nem kis fejtörést okozva 
ezzel tanárnőnknek. Ennek az oka, 
hogy kezdő szint nincs sem német-
ből, sem angolból. 

Igen ám, de a gimnáziumok-
ban – a meglehetősen nagyszámú 
választék következtében – meg 
van az a lehetősége az ember-
nek, hogy a németet és az angolt 

mellőzve, valamilyen más nyelvet/
nyelveket sajátítson el. Ha eddig 
nem gyakorolta az angolt, vagy 
a németet, a már kommunikáció 
szakos hallgatónak nem nyílik arra 
lehetősége, hogy az alapoktól 
kezdje el azt. 

Nem lehet a többi nyelv közül 
választani – egyenlőre még szaba-
don sem – a kommunikáció szakon 
ugyanis már nincs meghirdetve a 
további három nyelv.  Bár az elmúlt 
tanévekben igen csekély számmal 
vettek részt ezeken a foglalkozáso-
kon, a valódi ok mégsem ez. Ezen 
tárgyakból a kommunikációsok 
szaknyelvvizsgát nem tehetnek, 
így hát már nem érnek semmit, 
még egy kreditet sem… A tanárok 
is tehetetlenek, mert a rendszer 
köti meg kezüket.

Kissé sietve vetettük le azt az 
ócska ruhát, talán várnunk kellett 
volna addig, míg bele nem férünk 
új köntösünkbe.

Kapus Gina
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Egy nyílt szívű, bölcs bohém 
Személyes sorok Ujváry Zoltán néprajzprofesszor 75. születésnapjára*

Amióta amolyan mesebeli legény-
ként, bár hétmérföldes csizma 
nélkül, elindultál Hétről, hogy kö-
zelebb kerülj mindazokhoz az érté-
kekhez, melyeket belülről birtokol-
ni akartál, bizonyára eszed ágában 
sem volt a múló időre gondolni. 

Miért is tetted volna, hiszen 
akadt elfoglaltságod bőven: ész-
beli éppúgy, mint érzelmi és érzé-
ki, melyek – megítélésem szerint 
– mindig szimbiózisban álltak ná-
lad. Nem akart egyik sem a másik 
fölébe kerekedni, hanem együtt 
kívántak azzá az emberré formálni, 
akivé lettél, akinek ma ismerünk. 

Mert ugyan lehettél volna nagy 
tudós mizantrópként is, de akkor 
hol lennénk mi, akik éppen ennek 
az ellenkezőjét szeretjük benned. 
Azt a természetes emberit, amely 
minden nagyképűséget kivet ma-
gából, minden irritálóan álságost, 

éppen azért, hogy az ember minél 
megközelíthetőbb legyen. Tulaj-
donképpen az a titkod, hogy mertél 
fedetlen lélekkel kiállni az emberek 

elé. Sosem mérlegeltél érdekből, 
mert mindig tisztában voltál azzal, 
hogy a Te érdeked a másik ember 
belső világában rejlik, neked oda 
kell bejutnod. 

Erre törekedtél egész életedben, 
ezért válhattál kiváló néprajztudós-
sá, mert a gömöri vagy a tiszaháti 
parasztember, a hegyi pásztor vagy 
a hortobágyi csikós, de a tanár, or-
vos, a pap is – és sorolhatnám még 
hosszan – személyedben sohasem 
a tudóssal, hanem az emberrel ta-
lálkozott. Ezért is nyílhattak meg 
előtted a bezárt kapuk, vezettek 
be a tisztaszobába, és vallottak ma-
gukról még a legszemérmesebb 
szegények is, mert megérezték a 
sorsukban velük osztozót. 

Mert Te nem csupán a jegyzet-
tömbödet vetted akkor elő vagy a 
magnódat kapcsoltad be, de meg-
nyitottad előttünk a szívedet is. 

Ahogy előttünk is, mindig 
is, a barátaid előtt, akik ré-
góta tapasztaljuk már ezt, 
és szerencsésnek mond-
hatjuk magunkat, hogy 
jó sorsunk a közeledbe 
hozott minket. Hogy szá-
míthattunk rád, Te bölcs 
bohém, mert tudjuk, meg-
hallgatsz bennünket is. 

Meghallgatsz, akár 
egykor a favágót, a mész-
égetőt, a juhászt, a csikóst 
vagy éppen a falusi kisbí-
rót, mert hiszen mi sem 
különbözünk tőlük, ha va-
lamit ki kell mondanunk, 
hogy ne fájjon annyira.

Tóth-Máthé Miklós

* Részlet a születésnapon 
(január 25.) elhangzott írói 
köszöntőből.

Bényi�Árpád�portréja�a�profesz-
szorról

Komiszár János festménye

120 éve született Holló László festőművész
A 120. évforduló arra ad alkalmat, 
hogy kiemeljük Holló László művé-
szetének eredetiségét, egyedülál-
lóságát a 20. századi magyar festé-
szetben, és megpróbáljunk választ 
adni arra, hogy kellő módon elis-
merjük-e Holló alkotói nagyságát. 
Egyszerre romantikus és expres-
szionista, realista és valóságfeletti 
művészetét „a kései utókornak kell 
felfedeznie, s érzékeltetni azokat a 
különleges szálakat, amelyek őt az 

egyetemes európai művészethez 
kötik” – állapította meg Végvári 
Lajos művészettörténész 1990-ben 
megjelent Holló-monográfiájában, 
kiemelve, hogy Holló László ere-
detisége és egyetemessége nem 
rokonítható egyetlen kortársáéval 
sem. (Ezt a monográfiát egyéb-
ként a művész születésének 120. 
évfordulójára több, a jubileumra 
elkészült kiadvánnyal – a 120 fest-
ményt bemutató színes albummal, 

a 120 aktgrafikát ismertető monog-
ráfiával, a Holló László krematóriu-
mi freskóit és festett üvegablakait 
elemző tanulmánnyal – együtt újra 
megjelentette az Ujváry Zoltán ál-
tal vezetett Ethnica Kiadó.)

Ez a kései utókor már itt van 
– 30 évvel a művész halála után. S 
ebben az értékelésben arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy 
Holló grafikai életműve festői tel-
jesítményével szinte egyenértékű. 

Az expresszív festőiség nyelvén 
szólt nemcsak a paraszti sorsról, az 
egyediben is az általánost felmu-
tató emberi szenvedésről, hanem 
a történelemből fakadó és a mito-
lógiát rendszerint a személyes és 
közösségi sorsátiratok allegorikus 
kereteként alkalmazó drámai láto-
másairól is. Természeti képeiben 
szintén a legkülönbözőbb embe-
ri indulatok tükröződtek vissza, 
mintegy a természet jelképes ana-

lógiájában fejezve ki az emberlét 
könnyű líraiságtól mély drámákig 
ívelő sokárnyalatúságát. Portréiban 
az egyszerű emberek méltósága 
jelent meg, aktjaiban a mozdulat 
lényegét ugyanúgy faggatta, mint 
a test esendőségét. A festményta-
nulmányok gyanánt szolgáló, gesz-
tusokat, hétköznapi helyzeteket 
vázlatozó lapjain, autonóm grafiká-
iban szintén az emberi természet 
egyedi karakterét fejezte ki.

Holló László kibontakozó nagy-
ságát már az 1920-as évek elején 
felfedezték Budapesten, gyako-
riak voltak önálló kiállításai, majd 
az 1950-es évek közepétől újra az 
érdeklődés középpontjába került. 
Monumentális egyéni tárlatok, or-
szágos vándorkiállítások, múzeu-
mi bemutatók egymást érő sorát 
jegyezhettük fel, s ő képviselte 
1968-ban a párizsi kiállításon (Ba-
ranyó Sándor, Bényi László, Berényi 
Ferenc és Félegyházi László társa-
ságában) a magyarországi alföldi 
festőket. A Magyar Nemzeti Galé-
ria igazgatója úgy ajánlotta Holló 
László művészetét, mint ahhoz a 
„vallásalapító halhatatlan nem-
zedékhez” tartozó alkotóét, mely 
„négy-öt évtizede remekművekkel 
figyelmeztetett az alföldi szegény-
ség keserves sorsára”. Munkái min-
denek előtt a magyar valóságról 
tanúskodnak, és bár „kétségtelen, 
hogy a festői mozgalmasság, az 
élénk merészség, a heves nagyvo-
nalúság nem alakulhatott volna ki 
művészetében francia iskolázott-
ság nélkül, stílusa mégis főként 
élményanyagától vált egyénivé, 
attól a megrendültségtől, őszinte 
együttérzéstől, mely eltöltötte” a 
szegény emberek mindennapi lét-
küzdelmeinek láttán.

Az útkeresést, a dekorativitást, 
a kevés színre egyszerűsített szín-
világot is meghatározta érzékeny 
ecsetkezelése, a lírai hangot drá-
mai festői hatásokkal ötvöző kife-
jezésmódja. Alkalmazta az impres-
szionista eszközöket is az ember és 
természet összetartozása élményé-
nek mély átérzését sugallva, de már 
az 1920-as évek közepére kialakult 
önálló stílusa, amit a lírai expresszi-
onizmussal jellemezhetünk. S felfe-

dezhetők ebben a szubjektív realis-
ta gyökerek, ott munkál a roman-
tikus szimbólumteremtés vágya, 
így a groteszk líraiságon keresztül 
allegorikus expresszív realizmusra 
hangolt művészetet hozott létre.

Tekintsük bár a történelmi vagy 
mitológiai ihletésű képeket, a port-
rékat, a paraszti életképi jelenete-
ket, a szubjektív benső kivetítését 
vagy éppen a csendéleteket, el-
mondható, hogy tulajdonképpen 
mindegyik festmény egy-egy lelki-
állapot tükre. Ugyancsak a művész 
sajátja volt, hogy nemcsak szemé-
lyes lelki és egzisztenciális vallomá-
sok képeiként tekinthetünk Holló 
László műveire, hanem az egyé-
niben mindig ott van a közösségi 
sorssal való azonosulás. A művészi 
stíluseszközöket, a kompozíciót 
pedig úgy tudta egyedi tartalom-

mal megtölteni, hogy a témában 
rejlő drámai feszültséget a véglete-
kig fokozta a festői bravúrosság, az 
emberi érzékenység, a szegénysor-
sokkal való mély érzelmi és hangu-
lati azonosulás, valamint a roppant 
művészi és emberi intellektus kibé-
kíthetetlen konfliktusa.

Mi, a kései utókor részesei, úgy 
érezzük, hogy megértjük Holló 
László újszerű romantikáját, a szug-
gesztív kifejezésben rejlő emberi 
drámák sorát. S ha egy-egy fest-
mény vagy grafika nem is lehet 
megoldás a sors konfliktusaira, 
némi feloldást jelenthetnek a hosz-
szan tartó gyönyörűség-percek. 

dr. Vitéz Ferenc

A napokban jelent meg Vitéz Ferencnek 
a Holló László aktgrafikáit bemutató 
monogfráfiája.

Holló�László:�Önarckép�hegedűvel

Holló�László:�Szent�Antal-tanulmány
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In memoriam Kunszabóné Dancs Edit

Megdöbbentő volt a hír súlyos 
betegségéről és megrendítő ko-
rai halála: egy erős, kitartó és 
szilárd ember elvesztése mindig 
megrendíti az itt maradottakat. 
Különösen így van ez, ha egy ál-
landó megújulásra kész, tevékeny 
ember távozik.Két város volt éle-
tének színtere: szülővárosa, Sze-
ged, ahol élete első felét, szakmai 
pályafutása első bő évtizedét töl-
tötte, és választott városa, Debre-
cen, ahol 30 évet élt és tevékeny-
kedett. 

Sokoldalú, nyitott, folyamatos 
önképzéssel megújuló ember 
volt. 

Gordonkaművészi diplomája 
megszerzése után – a koncerte-
zés és tanítás mellett – filozófiai 
és esztétikai tanulmányokat foly-
tatott és e tárgyakat oktatta is. 

Fiatalon lett igazgató a Liszt 
Ferenc  Zeneművészeti Főiskola 
Szegedi Tagozatán, majd 1976-tól 
tizenhat éven át vezette a Debre-
ceni Tagozatot. 

A debreceni intézmény  igaz-
gatásának ideje alatt vált Konzer-
vatóriummá, magába foglalva az 

immár négy évesre bővült zene-
tanárképzést és az egyetemi szin-
tű művésztanár képzést. Néhány 
évig – a debreceni tanítás mellett 
– a budapesti Zeneakadémia fő-
titkára is volt. A zenei felsőokta-
tásban szerzett tapasztalataival, 
munkájával mindvégig segítette 
a muzsikusképzés ügyét.

Személyes emlékek villannak 
fel bennem az első közös hang-
versenyekről, a hetvenes évek 
második feléből.  Zenekari kon-
certek alkalmával figyelhettem 
meg szóló játékát, mely egy ma-
gabiztos, világos zenei elképzelé-
sekkel rendelkező előadóművész 
képét rajzolta meg. 

A hangversenyeken nemcsak 
szólistaként működött közre, 
hanem a megszólaló műveket 
bevezető műismertetéseivel se-
gítséget adott a hallgatóságnak 
és mintát a mögötte ülő, fiatal 
muzsikusjelöltekből álló zene-
karnak. Tanított egész életében; 
nagyhatású, széles műveltségről 
tanúskodó esztétikai előadásai-
nak emlékét őrizzük tanítványai-
ként, hiszen mindenki tanítványa 

volt, aki az elmúlt 30 évben intéz-
ményünkben tanult.

Kollégaként tiszteltük és cso-

dáltuk következetességét, lendü-
letét, teherbíró képességét és nyi-
tottságát.  A zenei előadói stílusvál-

tozásokra rendkívül érzékenyen 
reagált, és hallgatóinak is ezt a 
szemléletet közvetítette.

Szakmai tevékenységéért szá-
mos elismerést és kitüntetést 
kapott. Jelképes erejű, hogy a 
legutolsó az Artisjus-díj , mely a 
kortárs zeneművek bemutatásá-
ért járó elismerés. Előadóként és 
tanárként sokat tett a XX. század 
második felében született ma-
gyar művek megszólaltatásáért 
és e korszak zenei közéletének 
jobbításáért. 

A Konzervatórium Zenemű-
vészeti Karrá válásának ünnepi 
estjén betegsége miatt már nem 
tudott jelen lenni, hiányát akkor 
éreztük először. S azóta folyama-
tosan, hiszen halálával egy kor-
szak zárult le a debreceni zenei 
életben.

2007. február 10-én búcsúz-
tunk Kedves Tamástól Debrecen-
ben, majd utolsó útján visszatért 
szülővárosába, Szegedre. Emlékét 
szeretettel őrizzük.

Sárosi György tanszékvezető 
főiskolai docens Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti Kar

Sokoldalú, mindig megújulni tudó ember volt 
Búcsú Kedves Tamás (1939–2007) gordonkaművésztől, főiskolai tanártól

Karácsony előtt, 2006. decem-
ber 22-én temettük el a DRK 
Dóczy Gimnáziumának súlyos 
betegség következtében, igen 
korán elhunyt igazgatóját, 
Kunszabóné Dancs Editet. Két 
egykori dóczys diákjának írásá-
val emlékezünk rá.  

Ismerte a kis 
lépések művészetét
Igazgatónő érettségi vizsgáink 
után azt mondta beszédében, 
hogy Saint-Exupéry számára a 
legkedvesebb író, mert az élet 
apró csodáit, elemi érzelmeit ké-
pes írásaiban átadni. 

Rendkívüli erővel, odafigye-
léssel és odaadással vette a hét-
köznapok örömeit és problémáit. 
Szárnyai alatt bontogathattuk 
saját egyéniségünket, megízlel-
hettük saját képességeinket. A 
mindennapok apró megpróbál-
tatásait, diákos csínytevéseinket, 
boldog pillanatainkat velünk 
együtt élte át.

Mindannyian megtanultunk 
olvasni gazdag arcjátékában: tud-
tuk, mikor biggyeszti egy kicsit 
ajkait, és tudtuk, mit üzen azzal, 
ha feljebb húzza a szemöldökét. 
De azzal mindig tisztában vol-
tunk, hogy a számon kérő tekintet 
mögött is féltés rejlik, és akármi-
lyen csapdába kerülnénk, vagy 
akármilyen buktató előtt állnánk 
is, mindig a mi pártunkra állna, 
anélkül, hogy bármint is kérdezne 
tőlünk.

Betegségében is csak a mi ér-
dekeinket nézte, és a mi kívánsá-
gainkra figyelt. Soha nem fogom 
elfelejteni az arcát, miközben fel-
olvasta az Élet himnuszát, vagy 
mikor egy ír házi áldást mondott 
el nekünk: kifejezte a mérhetetlen 

odaadást irántunk, sorsunk iránt, 
azt, hogy mindannyian tanuljunk 
meg élni és ne visszaélni a le-
hetőségeinkkel, s törekedjünk a 
teljességre és boldogságra. A leg-
nagyobb felfordulásban is biztos 
pontként tekinthettünk rá, hiszen 
akármekkorát is hibáztunk, min-
dig éreztük megrovásában, hogy 
szeret bennünket. 

Bár az iskolai élet valóban a 
legritkább esetben volt zökke-
nőmentes, mégis vigyázó sze-
mei mindannyiunkat kísértek: 
számos alkalommal éreztük azt, 

hogy olyan érzelmekről, esemé-
nyekről is tud velünk kapcsolat-
ban, amelyeket nem mondtunk 
el neki. Soha nem mondta, hogy 
milyen forrásból meríti ezeket az 
információkat, egyszerűen érdek-
lődött irántunk, fontosak voltunk 
számára. Meghallgatta a vélemé-
nyünket, és adott is a szavunkra; 
több alkalommal is beszélgetés-
be torkolltak órái. 

A matematikaórák cinkos-bű-
vös hangulatára mindig emlékez-
ni fogunk: felejthetetlen élménye-
ket és emlékeket kaptunk. 

Ismerte a kis lépések művé-
szetét: tudta, hogy csakis szere-
tetben és jó hangulatban lehet 
képes egy olyan iskolát építeni, 
amelynek diákja kötelességtudó, 
szorgalmas, érett felnőttekké vál-
nak később. 

Kunszabóné Dancs Edit min-
den dóczys diák szívében örökké 
helyet kapott: mindnyájan őrzünk 
vele egy-egy közös pillanatot 
vagy különleges szituációt. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy ismerhet-
tük, szerethettük, és arra, hogy 
mindannyiunkat viszontszeretett, 
és ő is büszke volt mindarra, amit 
elértünk, amit teljesítettünk.

Nagy Judit

Bizalom 
és szolgálat
Tanúja voltam a Dóczy-gimná-
zium újraindításának, a felújítás 
alatt lévő épületben kezdtem 
gimnáziumi tanulmányaimat, és 
végül egy kerek, befejezett mun-
ka gyümölcsét élvezve hagyhat-
tam magam mögött középiskolás 
éveimet. 

Ebben a munkában vállalt ma-
gára igazgatónő óriási részt, sze-
repe az iskola újraindításában, a 
hagyományok újjáteremtésében 
és megteremtésében, és persze a 
közösség kialakításában megkér-
dőjelezhetetlen. 

Tagja voltam az egyetlen osz-
tálynak, melynek - a vezetői tevé-
kenységei mellett - matematikát 
tanított. Az órák hangulata felejt-
hetetlen élményt nyújtott, és a 
szigor mellett is érezhettük, bár-
milyen rossz fát tettünk is a tűzre, 
igazgatónő megbocsát, hiszen 
mindegyikőnkben az embert lát-
ta, a potenciális felnőttet. 

Mindig harcosan védte a di-
ákok érdekeit. Igazi szeretetből 

tanított, töretlen lelkesedéssel, 
odaadással és valóban nagy sze-
retettel és türelemmel, és még az 
sem zavarta, hogy többségünk 
igazán soha nem látott a matema-
tika szépségeinek rejtelmeibe…

Az órákon – az osztály nagy 
örömére – nemcsak számokról 
volt szó, hanem történelemről, 
politikáról, kultúráról és művé-
szetről is, és természetesen gya-
kori vendégünk volt a humor, az 
irónia. 

Mi mindig első kézből értesül-
hettünk a diákságot érintő ügyek-
ről. Ez belénk vetett őszinte bizal-
mát jelzi. Cserébe ezt várta tőlünk 
is, és valóban, hányszor tervez-
tem, hogy majd legalább évente 
hogyan beszélem el neki életem 
alakulását a tanári folyosó egykor 
ijesztő irodájában. 

Igazgatónő részt vett minden 
iskolai rendezvényen, büszke volt, 
ha jól szerepeltünk a megméret-
tetéseken, és együtt érezve buz-
dított, ha utunk nehézkes volt. 

Emlékszem, ahogyan a fo-
lyosón vagy az udvaron járkálva 
rendre utasított egy-egy túlsá-
gosan eleven diákot, és utána fej-
csóválva és mosolyogva ment to-
vább, és figyelte, hogyan lehetne 
valamit még jobbá tenni az iskola 
körül. 

Vezetői pozícióját nem elért 
eredménynek, hanem bizalom-
nak és szolgálatnak tekintette, és 
mindig megfontolta az építő jel-
legű kritikát. Jobb vezetőt talán 
egyetlen iskola sem kívánhat ma-
gának. Munkássága méltán lehet 
mérce az utókor számára, és bár 
nagyon sokunknak őszintén hi-
ányzik e földön lent, de én hiszem, 
hogy kiérdemelt egy sokkal jobb 
helyet… S onnan tovább szemlél-
heti alkotását, az iskolánkat…

Gaál Barna
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TÁRLAT

CELLULOID

Haiku – vers japán módra

Éppen ilyen – a haiku.  Az idézett 
haiku-szerű vers Faludy György 
tollából egy egész kis műfaji meg-
határozás, s már csak azért is találó, 
mivel a haiku egyik stíluseleme a 
„sono-mama”, vagyis ’éppen ilyen’. 
De milyen is az, az ilyen?

A választ erre a kérdésre, mint 
majd látni fogjuk, mindenkinek 
magában kellene keresnie, mégis 
megpróbálom leírni, mit jelente-
nek számomra ezek a 17 szótagból 
álló versecskék, melyek látszólag 
összefüggéstelenek, rímtelenek, 
sőt számunkra talán nem is igazi 
versek. Valóban, sokkal többek en-
nél. 

A haiku egy érzés, kép, benyo-
más a világról. Több mint betűk 
halmaza. Ha sok haikut olvasunk, 
megértjük, hogy ez a minden és a 
semmi, azaz a mindenben a senki: 
az egyén látásmódja. Az eredeti 
haiku nem akar tanítani, nem böl-
cselkedik, olyasmi, mint egy hír, 
csupán megmutat, tájékoztat. 

Az író személyisége ugyanúgy 
a háttérben marad, gondolkod-
ni hagy. A költő mivel tudja, hogy 
nem adhatja vissza hitelesen az 
elmúló időt, csak leírja tényként, és 

ránk bízza, mit olvasunk ki belőle.
Ezek azok a helyzetek, melyek mel-
lett nap, mint nap elhaladunk. Előt-
tünk vannak, mégsem látjuk őket. 

Nem akarjuk látni, mert nem 
akarunk beletörődni önnön halan-
dóságunkba, abba, hogy valójá-
ban borzasztóan aprók vagyunk a 
világban, és nem tudjuk, hová ve-
zet az életünk. 

Létezésünk mennyire kiszolgál-
tatott, kicsi, rövid és mégis men-
nyire gyönyörű. „Ha földre hull s 
hever az utak árkán, / látod, papír 
és lelke sem volt: / csak sárkány.” 
A világban, melynek a részei va-
gyunk, semmi sem változik, miköz-
ben megcsodáljuk, átéljük, és szó 
szerint magunk előtt látjuk, amit a 
sorok rejtenek; majd hagyjuk, hogy 
tovatűnjenek ezek a pillanatok. 
Nem csak a jó dolgok, ugyanúgy 
a rosszak is, hogy helyet adjanak a 
következőknek. 

A műfaj rövidsége is ezt tükrö-
zi vissza, hiszen, ahogy elkezdjük 
olvasni, már véget is ér. Nincs kez-
dete és vége, csak van; önmagáért. 
Egy kis kiragadott részlet a világ-
ból, épp, mint az élet. Számukra 
az élet is annyi, mint egy haiku, 

csak egy szakasz a létből. „Életünk 
annyi / mint kivárni valahol, / egy 
zápor végét.” Néha van úgy, hogy 
megállok egy pillanatra, és csak 
állok. Meglátok valamit, igazán 
nem tudom miért, de megragad 
egy érzés, szépnek találom. Nem is 
szépnek, inkább a világ tökéletes-
ségének. 

Olyankor érzem, hogy a világ jól 
van úgy, ahogyan van. Azt hiszem, 
a haiku ezt a pillanatot akarja elénk 
tárni, és többek számára átélhető-
vé tenni. 

Ma már nem megyünk ki, régi 
költőkhöz hasonlóan, éjjel a sza-
badba, a világban bámészkodni. 
Nem járjuk a vidéket gyalogosan, 
és időnk sincs nagyon. A haiku vis-
szahozza nekünk az elveszett időt, 
hogy megállítva, átélhessük a pil-
lanatot. Persze, csak ha hagyjuk, és 
nem siettetjük. Hiszen: „Nem fél s 
nem törődik veled / a lepke: akkor 
sem repül / gyorsabban, mikor ker-
geted.”

Éppen milyen is tehát? Olyan, 
amilyennek látjuk, emlékeinken, 
képzeletünkön és főként magun-
kon keresztül: a világot.

Csendom Andrea

„Sehogysem értelek. A japán vers nem olyan líra 
ahogy Li Po vagy Verlaine írja. 
Nem érzelmek, nem kételyek, 

nem töprengések, tételek, 
csak pillanatfelvételek.”

KINC S

Protokoll és érzelem
Mit érez egy anyós, ha meghal fia 
volt felesége, unokái édesanyja? S 
mi a helyzet akkor, ha ez az anyós 
történetesen az angol királynő, a 
halott pedig Diana hercegnő? És 
mit tegyen az újonnan megválasz-
tott miniszterelnök, hogy megfelel-
jen a királyi famíliának, de elnyerje 
a nép jóindulatát is? 

A királynő című angol-olasz-
francia koprodukcióban készült 
film eme morális és gyakorlati kér-
dések megválaszolására tesz kísér-
letet. A protokoll, az érzelmek, egy 
évezredes királyság egymásnak 
feszülését látjuk. Fel lehet-e rúgni 
a fegyelmezett, konzervatív szoká-
sokat olyasvalakiért, aki tulajdon-
képpen sosem tartozott a királyi 
családhoz? 

A film érzékletesen, szellemes 
párbeszédek segítségével mutatja 
be az uralkodót, az őt körülvevő 
tiszteletet, amely még a legköze-

lebbi hozzátartozókból is árad. 
Megformálója, Helen Mirren min-
den megmozdulásából sugárzik 
az alázat és a finomság (talán ezért 
is kapott Golden Globe és BAFTA-
díjat). Emellett a miniszterelnököt 
alakító Michael Sheen is remekül 
adja az eleinte tökéletlen, majd sze-
repébe egyre jobban belerázódó 
Blair-t. Portré rajzolódik ki a néző 
előtt – összetett eszközökkel. 

Minden jelenet egy-egy apró 
utalás arra, hogy milyen valójában 
a szigetország feje, és mennyi min-
dennel kell megküzdenie. Hiszen ő 
példakép, egy egész ország figyel-
te, figyeli minden lépését, s neki a 
gyász pillanataiban is meg kell tar-
tania a méltóságát.

Érdekes, a magyar ember szá-
mára távoli világ ez. Mi nem tudjuk, 
milyen rajongani valakiért, sírni a 
kordon mögött egy hercegnőért. 

Moldován Tünde 

Kor-képek
A fotó az idő múlásának egy kime-
revített pillanata. Egy pillanatot 
örökít meg, de ebben a momen-
tumban gyakran benne van egy 
egész kor életérzése, egy ember 
sorsa, az élet öröme, bánata, nagy-
sága, mulandósága. 

Fél évszázad hosszú idő. Ennyit 
ölel fel az MTI-Fotó – 50 év (képes 
hírek, híres képek) címmel  nyílt 
kiállítás, amely a Kölcsey Központ-
ban tekinthető meg március 4-ig. 

Mozgalmas ötven év volt ez. 
Az 1956 tavaszán létrejövő MTI-
Fotó munkatársai pedig arra tö-
rekedtek, hogy minden lénye-
geset megörökítsenek ezekből 
az időkből. Igyekezetük eredmé-
nyességét több milliónyi negatív 
igazolja. Pedig megtalálni azt a 
mozzanatot, amely kiállja az idő 
próbáját, és kivívja az utókor tisz-
teletét, nem is olyan egyszerű fel-
adat. Ismert és ismeretlen arcok, 
események, közismert és már csak 
néhány idős ember emlékei közt 

élő épületek, utcák vannak ezek-
be a tekercsekbe zárva, amelyek 
most megnyílnak, és mesélni kez-
denek.

A kiállítás válogatás ebből a 
monumentális életműből. Egyút-
tal pedig tisztelgés az azt létreho-
zó művészek előtt is. Számunkra, 
látogatók számára pedig különös 
időutazás, hiszen a kiállítás anyaga 
időbeli sorrendbe van rendezve. 

Így a közelmúlt sportesemé-
nyeinek bravúros képeitől (úszás, 
kajak-kenu) indulva hamar elju-
tunk a szocializmus időszakához, 
a jellegzetes épületekkel, külön 
kitérve a hivatalos szférára (felvo-
nulások, állami ünnepek) és a ma-
gánélet hétköznapi eseményeire. 

Figyelemmel kísérhetjük a fa-
lusi lét nyugalmát, de a pezsgő 
fővárosi életet is. Egy-egy fotó ere-
jéig sok nagyszerű művész alakja 
idéződik meg: közülük legtöbben 
már régóta nincsenek közöttünk. 

Fekete Attila

JEGYZETPALETTA

Tanítás, tanulás

Yamato – Ahogy a szív dobban
Megvettem a jegyet. Bevallom: 
kíváncsiságból. Végül is köze van 
a zenéhez, akkor rossz nem lehet. 
Aztán mégis elbizonytalanodtam: 
két óra hosszat tartó folyamatos 
dobolás talán túl sok egy estére… 

Kellemesen csalódtam a 2006-
os előadáson, és most rohanok, 
hogy ismét belépőt váltsak egy 
újabb felejthetetlen élményre.

Legelőször a legnagyobb, körül-
belül féltonnás dobot szólaltatták 
meg, oldalára fektetve, szemben a 
közönséggel. Ugyan a dobos háttal 
volt, mégis új szemszögből nézhet-
tük rendkívül gyors karmozgását. 
Majd a szemmel alig követhető 
karlendítésekkel megszólította a 
közönséget, s eközben kisebb, éle-
sebb hangú dobok „képességeit” 
csodálhattuk. Hihetetlen, ahogy 
minden hangszerből elővarázsol-
ták az alig hallható, finom moraj-
lást, és egy pillanattal később a 
tüdő-zengető ritmusokat. A dobok 
hangját egy szám erejéig a gitár-
szerű, annál élesebb hangú Shami-
sen-nel kísérték. 

A tagok ritmikus mozgása kü-
lön magával ragadó, vérpezsdítő 
élmény. A látványt fokozta a hát-
térben szimmetrikusan felállított, 
vékony paravánnal elrejtett két 
dob, melyeket csak akkor lehetett 
látni, amikor felülről világították 
meg őket. A műsorban a fokozatos-
ság elve érvényesült, a csúcspont 
pedig a finálé volt: ekkor már a leg-
főbb dobokat egyszerre ütötték. 

A zenészek arra is figyeltek, 
hogy a közönség velük együtt az 

est résztvevője legyen: a ledobolt 
ritmusokat kellett visszatapsol-
nunk, persze a profi dobmesterek 
túljártak az eszünkön. Hiszen a csa-
pat célja: elvarázsolni, és egyben 
nevettetni. Szerintem mindezt si-
került meg-
v a l ó s í t a n i 
ezen az es-
tén.

A Yama-
to-társulat-
nak köszön-
hetően a ta-
iko-dobolás 
művészetét 
ismerhetjük 
meg. E stílus 
előzményei 
é v s z á z a -
dokra nyúl-
nak vissza. 

A taiko 
ere deti le g 
japándobra, 
vagyis egy 
b i z o n y o s , 
J a p á n b a n 
h a s z n á l t 
ü t ő h a n g -
szerre vo-
natkozott. A kifejezés azonban a 
20. században már az Oguchi Dai-
chachi által kifejlesztett, a japándo-
bokon játszott csoportos dob-stí-
lust jelentette. 

Japánban mára több mint ötezer 
ilyen formáció alakult. A Yamato, 
vagyis Japán dobosai-nak együtte-
sét egyik tagja, Masa Ogawa alapí-
totta, 1993-ban.  

Azóta a tíztagú – öt férfiből, öt 
nőből álló – csapat fáradhatatlanul 
járja a világot, hogy bemutassák 
mindig a legújabb produkciójukat. 

Nem ritka, hogy egy hónap alatt 
36 előadásuk van, vagyis egyes 

napokon 
k é t s z e r 
l é p n e k 
fel. 

Mi a si-
kerük tit-
ka? – kér-
d e z z ü k 
jogosan. 
Talán az 
a bizo-
nyos kö-
zös nyelv, 
amely ős-
idők óta 
létezik, és 
m i n d i g 
is meg-
mozgatta 
testünket, 
lelkünket.

M a s a 
O g a w a 
vallja: „Az 
i n t e n z í v 

edzés teszi lehetővé, hogy felidéz-
zük a »szív hangját«, néha gyengéd 
finomsággal, néha pedig ellenáll-
hatatlan erővel. Azon pillanatban, 
amikor a közönség szívdobogása 
a mi dobpergésünkkel rezonál, az 
energia hulláma születik, mely új 
erőt és lelkesedést ad nekünk az 
előadáshoz.”  

Gelányi Enikő

HANG-ÁR

A főiskolai jegyzetboltban kap-
ható az újonnan kiadott, Ludányi 
Ágnes által írt Ismeret – Önismeret 
című könyv – tanítójelölteknek, ta-
nítóknak különösen ajánlható (de 
könyvtáros- vagy kommunikátor-
aspiránsoknak is hasznos lehet). A 
könyv segít pl. abban, hogy a nap 
mint nap felmerülő kérdésekre a ta-
nító a nebulókkal együtt adhasson 
választ. Olyan feladatokat és önis-
mereti játékokat tartalmaz, melyek 
segítenek a gyerekeknek önmaguk 
felfedezésében.

Ollé János és Szivák Judit Mód-
Szer-Tár könyve a fiatal pedagógu-
sokat, pedagógusjelölteket segíti 
abban, miként kell fegyelmezni a 
diákot, és hogyan kell osztályozni 
őket. Ezenkívül a differenciálást és 
a tanulásszervezést is vizsgálja. A 

könyv jól érthető, ráadásul DVD-
melléklet is jár hozzá.

Michael Ben-Menachem svéd 
pszichológus legújabb könyve a 
Vizsgaláz is megtalálható a főisko-
la könyvesboltjában. Hasznos ta-
nácsokat ad, hogyan küzdjük le a 
vizsgadrukkot, a lámpalázat. Érett-
ségin, vizsgán és még számtalan 
vizsgaszituációban fel lehet hasz-
nálni a könyvet.

Aki egy kis kikapcsolódásra vá-
gyik jó olvasmány számára Münz 
András Mosolycsomag című köny-
ve, melyben olyan érdekes kérdé-
sekre kaphatunk választ, mint: „mi 
történik, ha egy bálna beleszeret 
egy személyszállító kompba?”, 
vagy: „miért zűrös a polipok szerel-
mi élete?”

Kiss Nikolett
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Hajdúsági pofonok…
Idén is megrendezték az egyik 
legszínvonalasabb nemzetközi 
ökölvívó-viadalt. Az 51. Bocskai 
István-emlékversenyen 12 or-
szág 99 bokszolója mérettette 
meg magát különböző súlyka-
tegóriákban. Büszkék lehetünk 
több magyar versenyzőre, de 
leginkább a debreceni Kalucza 
Norbertre, illetve a hajdúsám-
soni Varga Miklósra; mindket-
ten aranyérmet szereztek! 

Hagyománnyá vált, hogy min-
den év elején, Debrecenben, nem-
zetközi ökölvívó-versenyt szer-
veznek. 

Az idén 51. alkalommal ren-
dezte meg a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség, Debrecen Város 
Önkormányzatával és a Hajdú-
Bihar Megyei Ökölvívó Szövet-
séggel közösen a Bocskai István 
Nemzetközi Emlékversenyt. 

A négynapos tornán (január 
24-27.) selejtezős rendszerben 
bokszoltak a fiatalok. A mérkő-
zéseket szinte hibátlanul ütötték 
végig a magyar ökölvívók; nagy 
számú közönség előtt versenyez-
hettek a Hódos Imre-sportcsar-
nokban. 

Nagyon könnyű helyzete volt 
Kalucza Norbertnek és Bedák 
Pálnak, hiszen nekik csak a dön-
tőre kellett koncentrálniuk, mivel 

egészen odáig ellenfelek nélkül 
maradtak… 

A világbajnoki ezüstérmes Be-
dák az 51 kg-osok között lett a 
legjobb, míg a debreceni Kalucza 
az 54 kg-os súlycsoportban ara-
tott sikert. 

A döntő izgalmassá vált, hisz’ 
a török Huszein Dundar igencsak 
megizzasztotta Norbertet. Végül 

is a pontozás fölényes magyar 
győzelmet hozott, még a helyi 
nézők is furcsállották, hogy ilyen 
simán nyert a hazai versenyző. 
Annyi bizonyos, hogy Kalucza 
megérdemelten vehette át a hőn 
áhított aranyérmet Debrecen első 
emberétől. 

A „pofozógép”, Varga Miklós 
szintén a dobogó legfelső fokára 

állhatott, de ő már a 60 kg-osok 
között. 

A hajdúsámsoni Harangi Imre 
Sportegyesület bokszolója sorra 
verte a mezőnyt! Először a cseh 
Jan Balogot ütötte ki, majd a né-
met Schaer Sandrot búcsúztatta 
igen nagy fölénnyel. 

A döntőben egy horvát ököl-
vívóval mérkőzött, Filip Palic-csal. 

Tetszetős játékkal, simán hozta a 
várt győzelmet. Így idén is bajnok 
lehettet a Bocskai versenyen! So-
kan méltatták őt, mások között 
Sermer György, a Vasas ökölví-
vó szakosztály-igazgatója: „Miki 
nagyon sokra viheti, talán még 
olimpiai bajnok is lehet…” 

Szép számban nyertek még to-
vábbi aranyérmet a magyar bok-
szolók, így Szalay Gergő a 48, Káté 
Gyula a 64, míg Nagy András a 81 
kg-osok között diadalmaskodott. 
Továbbá egy-egy aranyéremmel 
gazdagodott a moldáv, a török, a 
német, a horvát és a litván dele-
gáció is.

A verseny lebonyolítását na-
gyon profi módon végezték a 
szervezők, ám a bírok ténykedé-
sei nem arattak osztatlan sikert… 
Sokszor előfordult: szorosnak lát-
szó találkozókon a bírák már két 
menet után akkora különbséget 
jeleztek, hogy az ellenszenvet szí-
tott a vesztésre álló táborban. 

Gyakran eltért a gépi pontozás 
és a játékvezetők ítélete; ez szin-
tén nagy felháborodást keltett a 
nézők körében. 

Jó lenne, ha az 52. Bocskai-em-
lékversenyen már a pontozás is 
remekül menne, hiszen a tervek 
szerint a jövő évi viadal már olim-
piai kvalifikációnak számít.

Bihari Szabolcs

Híres alföldi madár a névadó
Interjú a Sólymok Jégkorong Egyesület elnökével

Kozma Attilát, a Debreceni Sóly-
mok Jégkorong Egyesületének 
fiatal elnökét edzés előtt sike-
rült elérnem, és megkérnem 
arra, hogy mutassa be az olva-
sóknak csapatukat.

– Mióta foglalkoztok jégkorongo-
zással?

– A csapat kb. 2-3 éve alakult 
egy 10-15 fős maggal, többnyire 
fiatalokból. Először csak hobbi 
szinten korongoztunk, felszerelés 
nélkül, a szórakozás kedvéért. 

Később kapcsolódtak hozzánk 
felnőttek is, segítségükkel elkezd-
tünk fejlődni, onnantól kezdve ko-
molyan vettük az edzéseket, edzőt 
fogadtunk, aki foglakozik velünk, 
és felsegített minket egy olyan 
szintre, hogy versenyképes csapat 
lettünk. A csapatot egy kb. 25 fős 
keret teszi ki.

– Mikor és hogyan jött az ötlet, 
hogy csapatot alapítsatok?

– Csaknem egy éve jutottunk 

arra az elhatározásra, hogy klubot 
kellene alapítani. Akkor már olyan 
szinten voltunk, hogy nem csak 
hobbiból korongoztunk, hanem 
szerettünk volna elindulni baj-
nokságon, támogatókat keresni, 
és ehhez elengedhetetlen volt az 
egyesület megalapítása. Hivatalo-
san 2006 decemberében alakul-
tunk meg.

– Milyen célokkal vágtatok neki?
– Először csak annyi volt a cél, 

hogy amatőr csapatként verse-
nyezzünk, azonban ez már átfo-
galmazódott. Szeretnénk évről 
évre egyre színvonalasabb bajnok-
ságban elindulni, és minél feljebb 
jutni a létrán! 

– Akkor, ha jól sejtem, az amatőrök 
között szerepeltek. Hol tartotok most?

– Igen, tizenkét csapat neve-
zett velünk együtt. Az alapszakasz 
végén a 7. helyen állunk, most 
kezdődtek el az alsó- és felsőházi 
küzdelmek. 

Sajnos nem sikerült bejutnunk 

a felsőházba, de az alsóház leg-
jobb helyéről várjuk a folytatást. 
Négy ponttal vezetünk a 8. helye-
zett előtt. Reméljük, hogy a szezon 
végére is sikerül megőriznünk ezt 
a helyet.

– Hány fős a csapat kerete, akik ját-
szanak is?

– Tizenöten alkotják a stabil 
keretet, azonban van olyannak 
felnőtt játékosok, akik csak a mec-
csekre jönnek el, és jó teljesít-
ményt nyújtanak.

– A honlapotokon olvastam, hogy 
várjátok a jelentkezőket. Milyen köve-
telményeitek, elvárásaitok vannak ve-
lük szemben?

– Elsősorban olyan jelentke-
zőkre számítunk, akik már jégko-
rongoztak korábban, vagy esetleg 
most is aktív játékosok. 

De az sem baj, ha csak elég jól 
tudnak korcsolyázni, és tetszik ne-
kik a jégkorong, viszont még soha 
nem volt ütő a kezükben…

– Hol és mikor tartjátok az edzése-
ket?

– A Debreceni Jégcsarnok-
ban. Hétfőn 21.15-től, pénteken 
21.15-tól, és minden második hét 
keddjén 20 órától. Természetesen 
a hazai mérkőzések is itt zajlanak 
hétvégenként.

– Végezetül kíváncsi lennék a 
nevetek eredetére. Miért pont Sóly-
mok?

– Jó kérdés… Igazából én sem 
emlékszem már pontosan. Elsősor-
ban abból indultunk ki, hogy a só-
lyom egy alföldi védett madár, és 
ezért döntöttünk emellett. Ezen-
kívül még voltak más javaslatok is, 
de azok nem voltak olyan jók.

Kerekes Zsolt

Mónus Anikó felvétele

Huszti Kitti felvétele

Megkopasztott 
kakasok

Az elmúlt év végén hozták nyil-
vánosságra, hogy városunk profi 
férfi-kosárlabdacsapatánál sú-
lyos gazdasági gondok vannak, 
melyek kilátástalan helyzetbe 
sodorták a csapatot. Ennek oka-
iról, a múltról és a jövő alakulá-
sáról Molnár Miklóst, a Kölcsey-
főiskola elsőéves kommunikáció 
szakos hallgatóját, a Vadkakasok 
népszerű játékosát kérdeztem.

A város vezetősége és a debre-
ceni kosárlabdabarátok döbben-
ten értesültek arról a hírről, hogy 
– a 2005-ben a nemzeti bajnoksá-
gon második helyezést elért – ked-
venceik és a férfi-kosárlabda jövője 
kétségbeejtő helyzetben van Deb-
recenben. Mint általában mindig 
és mindenhol, a Vadkakasoknál is 
a pénz, illetve annak hiánya volt a 
probléma gyökere. 

– Túlvállalta magát az egyesü-
let, és már nem tudta fedezni a 
kiadásokat – kezdte Molnár. Már 
a tavalyi évben is voltak gondok, 
de nekünk, játékosoknak csak no-
vember környékén vázolták fel a 
helyzetet. Éreztük, hogy baj van, 
mégpedig azért, mert az egyesü-
let akkorra már fél évi fizetéssel 
tartozott nekünk. – A vezetőségtől 
csak ígéreteket kapó játékosok és a 
vezetőedző – Rajko Toroman – de-
cemberig várta, hogy valahogyan 
megoldódjanak a problémák, és 
tisztes helytállással be tudják fe-
jezni a 2006/2007-es szezont. De 
sajnos, a helyzet mit sem változott, 
így a csapat tagjai máshová igazol-
tak, a vezetőedző visszatért hazá-
jába. A nyilvánosság segítségével 

az egyesület újabb szponzorok 
és az önkormányzat támogatását 
szerette volna elérni. Kósa Lajos 
polgármester a hírről értesülve el-
mondta, a város vezetőségének a 
Vadkakasok név alatt játszó egye-
sületet – a névviseléssel összefüg-
gő jogi okok miatt – nem áll mód-
jában támogatni. De – ahogyan 
az elmúlt években – most is meg-
próbálnak minden, tőlük telhetőt 
megtenni a csapatért.

– A csapat jelenleg az eddigi 
„B” csapat – azaz a DEKE – játé-
kosállományával és az eddig má-
sodedzőként tevékenykedő Walke 
Károly irányításával áll ki a mérkő-
zéseken. – folytatta Molnár. – Most 
sajnos, úgy látszik, a csapat nem 
tud bennmaradni az „A” ligában, 
ezért jövőre olyan csapatot kell 
összehozni, amely – a város anyagi 
finanszírozásával – el fog tudni in-
dulni, ismét új nevet kapva a profik 
között. Ez a csapat remélhetőleg 
nem csak a DEKE játékosaiból, ha-
nem már új igazolásokból is fog 
állni, amelyet szintén Walke irányí-
tana. De mi, játékosok, fizetés he-
lyett még csak sportösztöndíjban 
részesülnénk - fejezte be Molnár a 
beszélgetést.

A csapat tagjai jelenleg csak a 
játék szeretetéért és a városhoz 
való kötődés miatt folytatják pá-
lyafutásukat az Oláh Gábor utcai 
csarnokban. Városunk polgármes-
terének ígérete így némi meg-
nyugvást hozhat, úgy a játékosok, 
mint az egyre több mérkőzésre ki-
látogató kosárlabda-szimpatizán-
sok számára.

 Varga Eszter 


