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A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; 
és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a 
ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szen-
teltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök; 
és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek 
mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. Én 
vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, 
az első és utolsó. Boldogok, a kik megtartják az 
ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek 
fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. 
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a 
paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és 
mind a ki szereti és szólja a hazugságot. 

(Jel. 22, 11-15)

Havi aforizmánk

Takács Péter Levente felvétele

„A fikció a felismerés szépséges eltorzulása. De a fikció is min-
dig több, mint a világnézet, mint bármilyen politikai eszme. A 
epilógus mindig szebb a reményt keltő prológusnál. Az aggas-
tyánok mindig előtérben vannak, mert kezük ügyében ott van 
a fényben fürdő ifjúságuk…”

(Bohumil Hrabal: Ki vagyok)

Lelkük örök
A magyarság egyik legjelentősebb ünnepe március 15-e. 

Jelentősége és jelentése megkérdőjelezhetetlen! A márciusi 
ifjak bátrak voltak, hisz’ ők a szabadságért küzdöttek. Boldo-
gok voltak, mert tudták, érezték és vallották – amit előttük 
és utánuk is oly keveseknek sikerült megérteniük –, hogy a 
szabadságnak nincsen osztálya, nincsenek kiválasztottjai. A 
szabadság vagy van, s akkor mindenkié –, ha pedig nem min-
denkié, akkor nem szabadság, hanem az egyes kiválasztottak 
külön joga.  

A 20. század nehéz és keserves időszaka után hazánkba 
is beköltözött a szabadság és a demokrácia. De vajon kellő-
képpen meg tudjuk-e becsülni mi, fiatalok, amit őseink oly 
nehezen kiharcoltak? Hogyan lehetne méltóságteljesen tisz-
telegni Kossuth, Petőfi és a többi nagy forradalmár előtt? 

A választ érzésem szerint mindenki saját magában ke-
resse, hiszen nem vagyunk egyformák, más-másképp gon-
dolkodunk. A legkézenfekvőbb lehetőség talán az lehet, ha 
minden év március idusán kokárdát tűzünk, ezzel kifejezvén 
tiszteletünket. De ha együvé tartozásunkat is ki akarjuk fe-
jezni, akkor valamely ünnepi megemlékezésre megyünk el.  
Van egy másik nagy kérdés, amelyet feltehetünk magunknak. 
Tudnánk-e úgy cselekedni és érezni, mint az akkori márciusi 
ifjak? 

A mi nemzedékünk, az új nemzedék, már szinte készen 
kapta az alapvető jogokat. Igaz ugyan, hogy mi még dikta-
túrában születtünk, de mire észhez kaptunk, máris megnyílt 
előttünk a világ! Szabadon utazhatunk a különböző orszá-
gokba, szabadon megformálhatjuk véleményünket, és élhe-

tünk a demokrácia adta lehetőséggel – a szabad választással. 
Mi nem tudjuk már úgy értékelni e jogokat, mint szüleink 
és nagyszüleink, akik megszenvedték a kommunizmus idő-
szakát. A demokráciával együtt jár a sajtószabadság is. Ezt a 
jogot először 1848. március 15-én fogalmazták meg a pesti 
fiúk. Már akkor fontos volt számukra az egyik legalapvetőbb 
jog, hisz’ a 12 pont legelső sorában ez szerepelt: „Kívánjuk a 
sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését”.

E nemes napon – minden évben – a cenzúra nélküli szabad 
véleményalkotásra is emlékezünk. A rendszerváltozás egyik 
nagy eredménye az, hogy a sajtó újra eleget tehetett eredeti 
hivatásának; az államhatalom ellenőrzésének. Az akkori fiata-
lok, és az utánuk jövők is csak álmodoztak a szabad sajtóról, a 
szabad tollforgatásról. Ám a mai újdondászok előtt hatalmas 
lehetőség áll! A mi kezünkben van a döntés: élünk-e a szabad 
és korlátlan véleményalkotással, vagy kútba dobjuk azt! 

„Ez a kérdés, válasszatok!”
Meg kell becsülnünk a lehetőségeket, melyeket elődeink 

teremtettek, sokszor életük árán is. A márciusi ifjak nagy üze-
nete a márciusi ébredés, a lobogás, az akarat, a tenni és vál-
toztatni tudás. Március 15-e elsősorban Petőfi Sándorék ün-
nepe, azoké a fiataloké, akik elindítottak valamit, amit aztán 
nem is ők, hanem mások vittek tovább, de a kezdeményezés 
bátorságát senki el nem vitathatja el tőlük.

Március idusának lelkét, szívét, szellemiségét az idő egyre 
magasabbra emeli! Petőfi, Kossuth, Széchenyi és Bem lelke 
örökéletű – újra és újra elhozzák a tavaszt!

Bihari Szabolcs
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FELSŐOKTATÁSI MÉDIAKONFE-
RENCIA 2007. A hagyományok-
nak megfelelően a MESE idén újra 
megrendezi a Felsőoktatási Média-
konferenciát március 23-25. között. 
Ebben az évben a helyszín Debre-
cen lesz, ahol idén az EFOTT-ot is 
rendezik. A programsorozat vendé-
ge lesz mások mellett Bódis András 
szerkesztő (Heti Válasz); Kelen Ká-
roly főmunkatárs (Népszabadság; 
Fábri György kommunikációs igaz-
gató (MTA); és néhány egyetemi és 
főiskolai újság főszerkesztője.

MEGJELENT A VIZSOLYI BIBLIA 
elektronikus kiadása, amely az 
Ércnél maradandóbb című tanul-
mánykötet mellékleteként kapható 
az Országos Széchényi Könyvtár és 
a Kálvin Kiadó könyvesboltjában. 
A DVD-melléklet lehetővé teszi, 
hogy számítógép segítségével az 
olvasó lapról lapra nézhesse meg a 
Vizsolyi Biblia mintegy háromezer 
oldalnyi szövegét. A lemez további 
érdekessége, hogy az egyes olda-
lakhoz külön ablakban megjelenik 
a modern kori Biblia szövege, így 
közismertebb formában is olvasha-
tók az Ó- és Újszövetség könyvei. 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET ren-
deztek a Híd Keresztény Kulturális 
Központban (Debrecen, Miklós u. 
18.) március 21-én. Közreműködött 
mások mellett a Kölcsey-főiskola 
nőikara és kántor kórusa, valamint 
Pereszlényi Judit és Magyarosi Ár-
pád főiskolai hallgatók. A befolyt 
összeget – a felajánlásokat – az Im-
mánuel Otthon udvari játékainak 
fejlesztésére fordítják. 

HOLLÓ-BEMUTATÓK. Holló Lász-
ló Munkácsy- és Kossuth-díjas fes-
tőművész születésének 120. évfor-
dulója tiszteletére Prof. dr. Ujváry 
Zoltán szerkesztésében és kiadá-
sában az alábbi négy kötet jelent 
meg: Holló László százhúsz festmé-
nye;  Sz. Kürti Katalin: Holló László 
krematóriumi freskói és festett ab-
lakai;  Végvári Lajos: Holló László; 
Vitéz Ferenc: Holló László 120 aktg-
rafikája. A köteteket 2007. március 
26-án 17 órától dr. Vitéz Ferenc új-
ságíró mutatja be a Debreceni Mű-
velődési Központ Belvárosi Galériá-
jában (Db., Kossuth u. 1.) A program 
részeként vetítik az 1964-1966-ban 
forgatott, Holló Lászlóról készült 
első színes film digitalizált kópiáját 
(a filmet Nagy László János rendez-
te, az operatőr Zoltai Károly).

MINDEN HARMADIK EMBER KE-
RESZTÉNY a Földön, viszont min-
den ötödik muszlim. Az évenkénti 
növekedés mértéke a keresztyén-
ségben 1,2 %, az iszlámban viszont 
ennél valamivel több, 1,8 % – de-
rül ki abból a felmérésből, amit az 
amerikai vallásstatisztikus, Todd 
Johnson tett közzé. (Forrás: refor-
matus.hu)

JEGYZETPALETTA

A főiskola jegyzetboltjában meg-
található A tömegkommunikáció 
szimbolikus üzenetei című könyv 
legújabb kiadása, melyet Kapitány 
Ágnes és Kapitány Gábor közö-
sen írt. E könyv kiegészíti az 1998-
ban megjelent változatot, és nagy 
hangsúlyt fektet az új fejezetre, a 
valóságshow-k szimbolikus üzene-
teire. Ezenkívül kiemeli még a sajtó 
hatalmi szerepét, és szó esik a kom-
munikáció csődjéről és a kommuni-
kációs zárlatokról is.

Szintén a kommunikációsoknak 
ajánljuk Pikó András (rádió), Wisin-
ger István (televízió) és Zöldi László 
(nyomtatott sajtó) elismert szakér-
tők könyvét, az Általános médiais-
meretet, amit ők maguk tankönyv-
nek titulálnak, s javasolják művelő-
désszervezőknek, valamint média 
szakos hallgatóknak.

Forray R. Katalin egyetemi tanár 
szerkesztésével kiadták a Romoló-
gia-Ciganológia című könyvet, a 
roma nyelv, a roma nép, a kisebb-
ségpolitika, oktatáspolitika és a ci-
gányság magyarországi története 
iránt érdeklődőknek ajánlva.

Végül az iskola összes hallga-
tójának ajánlom Mályusz Elemér 
Egyházi társadalom a középkori Ma-
gyarországon című művét. A köny-
vet 1943-ban írta, de újra kiadták. 
Vizsgálja a középkori magyar egy-
ház társadalmának egyes rétegeit, 
és azt, hogy e társadalmi csoportok 
hogyan hatottak egymásra, a világi 
társadalomra, valamint az állam-
szervezetre.

Kiss Nikolett

Kisebbség, 
tömeg, 
egyház

„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag”
Idén nem szokványos módon em-
lékeztek a Kölcsey- főiskola taná-
rai, diákjai az 1848-1849-es forra-
dalom és szabadságharc esemé-
nyeire. A főiskola történetében 
egyedülálló ünnepi műsort ren-
deztek, dr. Bertók Béla főiskolai 
docens főszervezésében. A mű-
sor sikeréről a szereplőket és a 
szervezőket is számítva, mintegy 
130 hallgató gondoskodott.

Verseltek, táncoltak, csatáztak, 
daloltak. Így vonták fel „’48 zász-

laját” a hallgatók, a hagyományos-
nak nem mondható ünnepélyen. A 
rendezvényszervezés kurzus hall-
gatói tervezték meg és készítették 
elő a száz embert megmozgató 
műsort.

A Kossuth-nóták éneklését és 
a zászlós felvonulást követően a 
szabadságharc főbb eseményeit 
Pintye Erika harmadéves hallga-
tó beszélte el, melyet rockopera 
részletek, megzenésített versek, 
palotás, Petőfi-versek színesítet-
tek. 

A csatajelenet teremtette izzó 
légkört forradalmi versek készítet-
ték elő, melyeket Németh Balázs 
harmadéves, valamint Novák Móni-
ka negyedéves, Szilvási Éva másod-
éves, Papp László szintén másod-
éves hallgató tolmácsolt az ünnep-
lőknek. Utóbbi három szólista Petőfi 
Sándor verseinek (Nemzeti dal, Egy 
gondolat bánt engemet) megzenésí-
tett változatát is előadta, majd Mol-
nár Csilla emelt hidat Juhász Gyula 
Testamentom című versének elének-
lésével a 19. és 21. század közé.

Amint lapunk előző számában 
hírül adtuk, a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület visszakapta 
az egykori debreceni egyetemi 
templomot. Az istentiszteleteket 
szerda esténként 19 órától tartják 
az egyetemi templom karzatán. 

Bibliaórákat keddenként 
18.30 órai kezdettel tartanak, Mi 
vagyunk Jézus kezei, Mit kaptunk 
– mit adhatunk? témacímmel.

A múlt hónapban program-
sorozat indult Tízparancsolat 
címmel, melyben minden héten 
egy-egy téma szerint előadáso-
kat hallhatnak a látogatók:

Március 28. Kötelező szere-
tet? – 5. parancsolat (Püski Dáni-
el egyetemi lelkész)

Április 11. Létkérdés – 6. Pa-
rancsolat (Kustárné Almási Zsu-
zsanna) 

Április 18. Szabadság vagy 
szabadosság? – 7. parancso-        
lat (Bodó Sára, teológiai do-
cens)

Április 25. Enyém, tiéd, övé? 
– 8. parancsolat (Püski Dániel 
egyetemi lelkész)

Május 2. Bulvárvilág – 9. pa-
rancsolat (Kustárné Almási Zsu-
zsanna)

Május 9. A szomszéd fűje 
mindig zöldebb? – 10. paran-
csolat (Csorba Péter főiskolai 
rektor)

Május 16. Törvény vagy evan-
gélium? – (Mt5,17-26) (Püski Dá-
niel egyetemi lelkész)

Egyházi programokKolihét
Tavaszi Koli–7 elnevezéssel ren-
dezik a Maróthi György Kollé-
gium háromnapos programso-
rozatát, április 23–25-ig. A szó-
rakozni vágyókat a következő 
programokkal várják:

Április 23. Csillag-túra játé-
kos, ügyességi és műveltségi 
vetélkedővel; Latin-est forró la-
tinos ritmusokkal, zenével.

Április 24. Főzőverseny az 
udvaron; Tk-s buli a szokott he-
lyen

Április 25. Sportnap, amelyen 
több sportágban mérhetik ös-
sze tudásukat a nevező csapa-
tok, egyének (foci, kosárlabda, 
röplabda, ping-pong, tollaslab-
da); Záróbuli a clubban, zenél: 
DJ Papesz.

Angyal Ádám felvételei
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Gyorsan terjed a szeretet
Vincze Piroska: „Wass Albert nagy érdeme, hogy összefogásra tanít”

„Három hónapos koromra már 
négy fogam nőtt. A falusi vének 
azt mondták: »Ebből a kislány-
ból egyszer még tudós lesz!«” 
És hogy milyen igazat mondtak 
az öregek, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a gróf Wass 
Albert Társaság elnökének ne-
vét hamarosan megtalálhatjuk 
a Ki kicsoda Magyarországon? 
című könyv dr. Vincze Piroska 
címszava alatt. A beszélgetés-
nek mégsem ez volt az apropója. 
Bár nincs évforduló, de nem is 
kell, hogy a kiváló íróról, Wass 
Albertről kérdezzem őt.

– A külső szemlélő azt hihetné, hogy 
egy belgyógyászt nem érint igazán mé-
lyen az irodalom, de dr. Vincze Piroska 
életének ez szerves része. Honnan ered 
ez a szeretet? Hogyan ismerte meg 
Wass Albert műveit?

– Értelmiségi szüleim és a gim-
náziumi évek alapozták az iro-
dalomszeretetemet. A Svetits 
Gimnáziumban töltöttem életem 
legszebb éveit: kiváló tanárom, 
Lászlóffy M. Erzsébet nővér tudato-
sította bennem az irodalom értéke-
it. És milyen érdekes az élet! A nap-
lómat utólag olvasgatva kiderült, 
hogy Erzsébet néni egyszer régen 
ajánlotta, hogy olvassam el a Mire 
a fák megnőnek és A kastély árnyé-
kában című könyveket. Tehát ő volt 
az első, aki felhívta a figyelmemet 
Wass Albertre, csak nem figyeltem 
oda kellőképpen. 

Sok évvel később, 1990. augusz-
tus 8-án, Kölcsey Ferenc születésé-
nek 200. évfordulójára emlékezve 
Álmosdra utaztunk. A buszon mel-

lém ült Wass Albert gyermekkori jó 
barátja és rokona, dr. Makra Zsolt. Ő 
kérdezte meg először tőlem, hogy 
ismerem-e a legjobb kortárs író 
műveit. Akkor még nem tudtam, 
ki az a Wass Albert, de már abban 
az évben megjelent A funtineli bo-
szorkány c. háromkötetes 
regénye, amelyet azonnal 
elolvastam. Ez volt az első 
regényélményem tőle, s 
annyira közel került a szí-
vemhez, hogy szerettem 
volna, ha mindenki elol-
vassa, ezért kölcsönadtam 
barátaimnak, ismerőseim-
nek. Így kézről kézre ter-
jedt a szeretet. Mert ha az 
ember elolvas egy köny-
vet, akkor már hiányzik a 
másik, harmadik.

Gyorsan terjedt a szere-
tet, és bár egyhavi fizeté-
sem ráment, karácsonyra 
megvettem rokonaimnak 
a regényt. Később gyűjte-
ni kezdtem a róla és köny-
veiről megjelent újság-
cikkeket. Azelőtt szerény 
ember voltam, de akkor 
hirtelen tolakodóvá vál-
toztam. Szóba elegyedtem 
emberekkel, és megajándékoztam 
őket egy-egy Wass Albert-novellá-
val, -verssel vagy róla szóló cikkel. 
Ennek kapcsán szép és nagy múltú, 
évtizedes barátságok szövődtek. 

– Van kedvenc könyve az írótól?
– Mindig azt mondom egy Wass 

Albert-könyv elolvasása után, hogy 
ezt élveztem a legjobban. A legked-
vesebb könyv így mindig az, amit 
utoljára olvasok tőle. Így azt kell 

válaszolnom, hogy a Barackvirág és 
béke című könyv a kedvencem… Ez 
olyan válogatás, mely Wass Albert 
mondanivalójának magját adja át 
az olvasónak. Olyan, mint a szer-
zetesek breviáriuma, amelyben a 
mindennapi kötelező zsoltárok, 

imádságok vannak. Ezt is egy ilyen 
kötelezően olvasandó könyvnek 
tartom, mely átnyújtja összes mű-
vének esszenciáját a megismerni 
vágyóknak.

– Mit ajánlana az írót nem ismerők-
nek? Hogyan kezdjenek hozzá Wass Al-
bert műveinek olvasásához?

– Erre egy másik tanárnőm azt 
mondta volna: „Csak sorba, mint 
a falusi bíróság!” Sorba kell olvas-

ni Wass Albert könyveit is, akkor 
egyre jobban megszereti az olvasó, 
és mágnesként vonzódik utána a 
könyvekhez.

A megismerni vágyóknak aján-
lom, hogy kezdjék a Tizenhárom 
almafa c. regénnyel. Ha gyerekko-

romban olvastam volna 
ezt a könyvet, akkor sokkal 
könnyebben vettem volna 
az élet kanyarjait. Ez a mű, 
a székely góbé humorával 
segít az élet nehéz kérdé-
seinek megválaszolásában. 

– Honnan jött az ötlet, 
hogy megalakítsák a debre-
ceni gróf Wass Albert Társa-
ságot? Milyen kötődése van 
Wass Albertnek Debrecenhez?

– 1998 nyarán – Wass 
Albert halálának évében 
– alakítottuk meg a Társa-
ságot. Én akkor már nyolc 
éve olvastam minden 
megjelenő könyvét, hiszen 
ezek azelőtt indexen vol-
tak. Az én fejemből pattant 
ki, hogy állítsunk neki em-
lékművet Pallagon, mivel 
oda, a debreceni Gazdasá-
gi Akadémiára járt 1928-
1931 között. 

Nagyon aktív ember volt. Irodal-
mi esteket, mezőgazdászbált ren-
dezett. Tisztelet- és kötelességtudó 
embernek ismerték a debreceniek. 
Azt mondják, nagyon keveset aludt, 
állandóan írt, olvasott és sportolt.

A Debreceni Újságban publikált 
rendszeresen verseket és novellá-
kat. Egy hajdani diáktársa szerint 
Wass Albertet annyira becsülték 
már diákkorában, hogy nem há-

rom, hanem öt lépésnyi tisztelet 
övezte. Mikor 1931-ben végzett a 
tanulmányaival, ő mondta a hallga-
tók búcsúbeszédét. 

– Hogyan működik a Társaság? Ho-
gyan ápolják az író hagyományát?

– A 20-25 tagú társaságnak 
mintegy tíz aktív tagja szervezi a 
programokat. Minden évben feb-
ruár 17-e környékén, Wass Albert 
halálának évfordulóján, emlék-
ünnepséget rendezünk: Pallagon 
megkoszorúzzuk az emléktáblát és 
az író ifjúkori domborművét, majd 
irodalmi műsort tartunk a város kü-
lönböző kulturális helyszínein.

Emellett öt éve működik a Wass 
Albert-olvasókörünk, melynek 
foglalkozását minden hónap első 
szerdáján a Református Kollégium 
Gimnáziumában tartjuk. Ilyenkor 
a Társaság legfiatalabb tagja, vitéz 
Erdei József olvas fel Wass Albert 
műveiből a rajongóknak, érdeklő-
dőknek.

Debrecenbe és a környező fal-
vakba, városokba járok előadásokat 
tartani. Írok rendszeresen újságcik-
keket is, és kiadtunk egy kis könyvet 
is Wass Albert: magyar örökségünk 
címmel. Próbáljuk segíteni az erdé-
lyi Bögözi Wass Albert Általános Is-
kolát, ahol emléknapokat szoktunk 
tartani. Nyaranta kirándulásokat is 
szervezünk az író életének fontos 
állomásaira.

Wass Albert nagy érdeme, hogy 
megmenteni igyekszik a magyar-
ságot, vissza kíván vezetni gyö-
kereinkhez, és összefogásra tanít: 
„Kezet nyújtunk egymásnak, és 
megyünk…”

Molnár Csilla

Művészet a művészetekről
Vitéz Ferenc, a Kölcsey-főiskola  do-
cense azok közé a ritka emberek 
közé tartozik, akik szeretnék meg-
őrizni és közvetíteni az értékeket 
mások számára. Tavaly év végén in-
dította el egyszemélyes folyóiratát, 
mellyel a művészet népszerűsítését 
tűzte ki célul. 

A Néző • Pont című irodalmi és 
művészeti folyóirat kéthavonta 
400 példányban, jelenik meg, és 
ingyenesen hozzáférhető minden 
könyvtár olvasótermében, galéri-
ákban, könyvesboltokban és mú-
zeumokban. 

Mint a szerzővel való beszélge-
tésemkor is kiderült, cseppet sem 
új keletű dolog: az egyszemélyes 
folyóirat a magyar irodalomban. 
Ismerhetjük Bródy Sándor Fehér 
Könyvét, Németh László Tanú című 
folyóiratát vagy Szabó Dezsőnek a 
Ludas Mátyás füzeteit.

– Nem tartottam elég széles 
körűnek a regionális sajtópalettát, 
ezért gondoltam arra, hogy vala-
mi olyat próbálok életre kelteni, 
ami kielégíti a művészet- és iroda-
lombarátok érdeklődését. Ugyanis 
művészeti kérdésekkel rendszere-
sen egyik folyóirat sem foglalko-
zik. Az érdeklődésemből adódóan 
művészeti hagyományokkal, egy 
fajta örökségmegőrzéssel, múlt-
feltárással ugyanúgy foglalkozom, 
mint kortárs művészeti tendenci-
ákkal – magyarázza Vitéz Ferenc. 
– Szeretném hangsúlyozni azokat 

az értékeket, amelyekre kevesebb 
figyelem hárul, de nagyon fonto-
sak.  Itt említeném meg az ex-lib-
ris-készítést és -gyűjtést. Erről so-
rozatot indítottam. Továbbá saját 
irodalmi tevékenységemet is do-
kumentálom a Néző • Pont-ban, így 
értve ezen esszéimet, verseimet, 
tárcanovelláimat, és kiemelném a 

gyermekverseimet. Nyilvánvalóan 
ahhoz, hogy elkezdtem gyermek-
verseket írni, köze van, hogy van 
két csodálatos lányom. A mélyebb 
gondolatokat nyilván később fogja 
megérteni, de addig is élvezettel 
hallgatja őket. 

Ha csak a töredékét jelentetem 
meg az írásaimnak, már akkor meg 
tudok tölteni egy folyóiratot.  Az 
első szám csekély 48 oldallal jelent 

meg, kezdetleges technikával, még 
akkor tanulgattam a tördelést. A 
nyomás előtti utolsó mozzanatig 
mindent én csinálok – mondja sze-
rény mosollyal az alkotó. 

Így azt tükrözi a végeredmény, 
amit én elképzelek, s ezzel időt és 
pénzt takarítok meg, bár a magas 
nyomdai költségeket így is baráti 
támogatásokból állom. 

Egy-egy szám összeállítása min-
dig valamilyen központi téma köré 
épül. A márciusi szám például Holló 
László művészetének állít emléket. 
A májusi összeállítás témája: gyer-
mek a művészetben. A gyermekrajz 
és a naiv művészet közötti párhu-
zamot fogom vizsgálni. Sok eset-
ben inspirálnak a gyermekrajzok a 
versírásra. Roppant báj és romlat-
lan kompozíciós készség jellemzi 
ezeket a képeket.

Alapvetően a birtokomban lévő 
kortárs grafikusok, fotósok kép-
anyagaiból gazdálkodom, vagy 
pedig albumból. A technika segít-
ségével van úgy, hogy egy régi, 
megkopott képből sokkal jobb mi-
nőséget sikerül készíteni. 

Ez a folyóirat határozottan olya-
noknak szól, akiket érdekel a művé-
szet. Hat számból fog kirajzolódni a 
teljes mondanivalóm. Az a célom, 
hogy mások is tudomást szerezze-
nek azokról az értékekről, amelyek 
számomra értéket jelentenek – tet-
te hozzá a szerző.

Bencsik Ildikó

dr. Vincze Piroska                       Mónus Anikó felvétele

A játék elkísér
Szemléletváltás a tanításban

Villámléptekkel változik a világ, 
fejlődik a technika, s ehhez kell 
igazodnia mindenkinek: magán-
embereknek, cégeknek, intéz-
ményeknek, s nem utolsósorban 
az iskoláknak,  sőt az oktatás 
egészének. Ennek fényében tar-
tott, a Kölcsey-főiskola Felnőtt-
képzési Intézete két szakmai 
napot. Február 23-án Miért jó a 
mi iskolánk/óvodánk?, 26-án Fej-
lesztő taneszközök és programok 
címmel.

Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona, 
a Felnőttképzési Intézet vezetője 
elmondta, hogy a legfontosabb 
feladat a szemléletváltás, hiszen a 
„hőskor-béli” tanítási módszerek 
eddig beváltak ugyan, ám mára 
kezdenek elavulni. Viszont fennáll 
a veszélye annak, hogy az elgondo-
lás nem valósul meg, mert hiányzik 
a fentebb említett szemléletváltás-
ra való hajlam. De a szaknap éppen 
ezt volt hivatott erősíteni: dr. Szilá-
gyi Imréné, a Tanító című folyóirat 
főszerkesztője a fejlesztő tanesz-
közökről tartott előadást. A cél a 
gyermek képességeinek fejleszté-
se, ebben nyújthatnak segítséget 
ezek a taneszközök. Differenciá-
lódhat az oktatás, a gyerekek a sa-
ját tempójukban tudnak haladni a 
tanulmányaikban. Egyre nagyobb 
teret követel magának a gyakorlati 

oktatás – nem feltétlenül jó az, ha a 
diákok fejét teletömjük elmélettel, 
adatokkal, tényekkel, és közben a 
nebuló nem ismer meg semmit a 
világból. A fejlesztő könyvek ál-
latmeséket foglalnak magukban, 
konkrét élethelyzetek leírását tar-
talmazzák, amelyek segítségével a 
kicsik könnyebben fel tudnak ké-
szülni az életre. 

Bemutatták az interaktív táblát, 
melyen különböző tevékenysége-
ket lehet végezni a digitális tech-
nika segítségével, s itt is a gyakor-
lás, gyakoroltatás a cél. Így lehet 
beépíteni a technikai újításokat az 
oktatásba.

De ahhoz, hogy ezek a csodák 
megvalósuljanak, szakemberek 
kellenek, valamint a tanároknak is 
tudniuk kell lépést tartani ezekkel 
a vívmányokkal. A „Miért jó a mi 
iskolánk/óvodánk?” címmel fém-
jelzett nap arra szolgált, hogy a 
pedagógusok játékos formában is-
merkedjenek az újdonságokkal. Ez 
lényegében csoportos tréning volt, 
amelyben a felnőttek is segítséget 
kaptak a korszerű módszerek alkal-
mazásához. A Felnőttképzési Inté-
zet vezetője kiemelte: nemcsak a 
gyerekek számára kell szórakoztató 
formában „előadni”, minden kor-
osztály sajátja, hogy egyéni élmény 
alapján tud sikeresen tanulni. 

Moldován Tünde        

Szilágyi Imre exlibrise
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Az állatkert királya
Néhány évvel ezelőtt történt, 

hogy egy kis ország kis állatkertjébe 
megérkezett Fred, az oroszlán, egy 
csapatnyi „csatlósával”. Ekkor kez-
dődött minden bonyodalom, vagy 
talán ez előtt is volt már, de innentől 
vált a helyzet egyre érdekesebbé…

Mint minden rendes állatkö-
zösségnek, ennek is van vezetője, 
léteznek jól bevált törvényei, ame-
lyeket mindig kritizálnak, de ellenük 
nem tesz senki érdemlegeset. De 
ekkor jött Fred! Magával hozta a 
„külföldön oly jól bevált dolgokat”, 
amelyeket itt is be akart azonnal 
vezetni.

Rögtön be is lopta magát a he-
lyiek szívébe. Minden fajnak más és 
más kecsegtető ígéretet tett, csak 
hogy tegyék meg őt az állatkert ki-
rályává. Új játékszabályokkal állt 
elő, mint a nevelde színvonalának 
emelése, egy nap többszöri ellátmá-
nyozás, ugyanannyi munkáért, a kis 
embergyerekek elleni nagyobb vé-
delem megteremtése. Csak egy va-
lami maradt rejtély: mindezt hogy 
és minként akarja megvalósítani. 

A hadjárata igen sikeres lett, 
minden madár azt csiripelte szerte 
a kertben, hogy milyen jó és kegyes 
ez a Fred, mennyire jó ötletei van-
nak, s teljesíteni is tudja majd eze-
ket, hiszen ahonnan jött, ott már 
így működik. És milyen hihetetlen, 
hogy otthagyta őket, csak azért, 
hogy segítsen másokon is. Sokan 
bíztak benne, aki kételkedett is, az 
is meggyőzte saját magát, hogy jó 
lesz ez: „napi öt étkezés három he-
lyett” még a bolondnak is tetszene.  

Az öreg rókák, igaz, próbáltak 
hatni az állatokra, de senki nem 
figyelt rájuk. Így történhetett meg 
az, hogy az új lakó és népes kísé-

rete már egy hét alatt megkapta a 
jogot a törvénykezésre, és minden 
egyéb olyan kiváltságot, amilyet az 
állatok királya kívánhat magának. 
Csak az öreg rókák kicsiny csapata 
volt a történtek ellen, hiszen nekik 
teljes meggyőződésük volt: az ő 
Vincentjük lenne igazán jó vezető-
jük az állatoknak. El is kezdődött a 
torzsalkodás. De mindhiába, Fred 
vitte a pálmát – vagyis inkább őt le-
gyezték a nagy melegben a pálma-
ágakkal. Ám az ígéretek teljesítése 
valahogy elmaradni látszott, igaz, 
vezetett be újításokat. Csak azok in-
kább kártékonyak voltak, mintsem 
a megélhetésüket segítette volna az 
állatközösségnek – ahogy ez előre 
ígérve volt.

Aztán az egyik verőfényes hajna-
lon az egész állatkert Fred hangjára 
ébred, ahogy ócsárolja a népeket, 
és röhögve mondja, hogy az egész 
csak ámítás volt. Mint később kide-
rült, a papagáj mesterien utánozta 
a király hangját, és bosszúból – hi-
szen majdnem megették vacsorára 
– fecsegte ki az igazságot, amit az 
egyik úszómedencei megbeszélé-
sen hallott.

Vincent csapatának sem kellett 
több, már hívogatták is össze az ál-
latokat, és biztatták őket a lázadás-
ra, hogy ilyen módon távolítassák 
el az oroszlánt és csapatát a hata-
lomból. 

Mint mindent, ezt is ki lehetett 
magyarázni, és még azóta is Fred 
az úr az állatkertben. Viszont az 
öreg rókák sem „tétlenkednek”, hi-
szen már évek óta mindennap ott 
vannak a királyi rezidencia előtt, de 
az élet ezzel sem lett kedvezőbb az 
egyszerű állatok számára…

Kabódi Eszter

„De ő ezt mondta nekem: „Elég 
neked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által ér cél-
hoz.” Legszívesebben tehát az 
erőtlenségeimmel dicsekszem, 
hogy a Krisztus ereje lakozik 
bennem.” (2 Kor 12, 9)

Üljünk le, dőljünk hátra, és 
mondjuk ki nyugodtan: elfárad-
tunk. A „sok tanulásban”, az utolsó 
pillanatokban megszerzett jegyze-
tek egy éjszaka alatt való elsajátí-
tásában. Kisebb-nagyobb sikerrel, 
kinek így, kinek úgy, de sikerült. 
Biztos átéltétek már azt az érzést, 
amikor majdnem feladtatok min-
dent egy pillanat alatt. Így volt ez 
Dominikkal is.

Egy igen nehéz vizsga előtt állt, 
ami nagyban befolyásolta életét. 
Ha sikerül neki, folytathatja tanul-
mányait, ha valami miatt ez még-
sem valósulna meg, be kell fejeznie 
az iskolát. Sokat ült későn megsze-
rezett jegyzetei fölött, de valahogy  
mégsem tudott tanulni. Se testi, se 
szellemi fáradtságot nem érzett. A 
jegyzetek hiánytalanul, precízen 
kidolgozva hevertek az egész szo-
bában. De valami mégsem hagyta 

nyugodni. A villamoson ismerke-
dett meg egy vele egykorú lánnyal. 
Dominik – hóna alatt a többolda-
las jegyzet fénymásolatával, arcán  
gondterheltség – ezen töprengett: 
– Meg fogom tudni csinálni? – A 
lány, mielőtt leszállt volna, Dominik-
nak a  vállára tette a kezét, rápillan-
tott a jegyzetekre, elmosolyodott, 
és csak annyit mondott: – „Isten 
adjon neked erőt mindehhez!” – Ez a 
mondat motoszkált a fejében. Nem 
volt hívő ember, templomba is csak 
azért járt, hogy nagymamáját elkí-
sérje. Mégis, ez a mondat valahogy 
nem engedte el.

Egy teljes napja volt még a vizs-
gáig, mégis a lány szavai jártak 
szüntelen gondolataiban: – Isten…
nekem…erőt ?! De hogyan? Hiszen 
nincsen itt! Nem hiszek benne! Ő 
akkor hogy hihetne bennem? – Ta-
lán tudatosan, de lehet, hogy szív-
ből meghajtotta a fejét, és imára 
kulcsolta kezét. – Istenem, kérlek, 
adj számomra erőt, hogy le tudjam 
küzdeni az előttem lévő akadályt! 
Adj türelmet és kitartást, hogy be 
tudjam fejezni azt a munkát, amit 
nekem szántál. Tudom jól, életem 
eddig nem éltem úgy, ahogy Ne-

ked tetsző lenne, de hitem őszinte 
és szívből jövő! Ne engedd Uram, 
hogy a cél előtt megfutamodjak! 
Adj erőt Uram, könyörülj meg raj-
tam! Ámen!

Kinyitotta szemét, és úgy érez-
te lelke megkönnyebbült. Jobban 
figyelt és megértett mindent amit 
olvasott. Másnap a vizsgája sikerült 
és folytathatta tanulmányait.

Dominik jó példa lehet szá-
munkra, hogy hitetlenül is kérhet-
jük Isten segítségét és erejét: tisz-
ta szívből. Mert Isten látja igazán, 
mi van a szívünkben, s mennyire 
vagyunk hozzá őszinték. Jöhet az 
életünkben bármilyen akadály, Is-
ten mindig mellettünk áll! Velünk 
van, és figyel ránk! Támaszt és erőt 
ad, hogy meg tudjunk állni előtte 
őszinte szívvel; és ki tudjuk mon-
dani: „Uram, adj erőt nekem!” Nem 
csak a nehéz pillanatok előtt kérhe-
tünk Tőle erőt.

A mindennapi megpróbáltatá-
sok között is velünk lehet az Ő féltő, 
óvó kegyelme. Tudjunk megállni az 
Úr előtt őszinte szívvel és hálaadás-
sal: kegyelméért és mérhetetlen 
erejéért!

Hegedűs Dorottya

Mindig mellettünk áll

Kutyavilág
Az ember általában úgy gondol 
a kutyákra, mint házi kedvencek-
re, társra, aki kimozdít minket a 
mindennapi élet szürkeségéből, s 
felvidít a szomorú időkben. Ha ren-
delkezünk egy ilyen kis kedvenccel, 
életünk is teljesen másképp alakul, 
bizonyítottan sokkal boldogabbak 
vagyunk, kevesebbet stresszelünk, 
és egy „kutyaéleten” át hű társra 
találunk.

A minap éppen hazafelé tar-
tottam, amikor egy igen megrázó 
dologgal találkoztam; hatására be 
kellett látnom, az emberi kegyet-
lenség egyre nagyobb méreteket 
ölt. Elsétálva a park egy bokra mel-
lett, különös nyöszörgésre lettem 
figyelmes. Hirtelen nem is tudtam 
mire vélni ezt a hangot, s szem-
rebbenés nélkül továbbsétáltam; 
ahogyan azt előttem többen is 
megtették.

Egy „belső hang” azonban azt 
súgta nekem, hogy vissza kell tér-
nem. Amikor ezt megtettem, lát-
tam, jól döntöttem. A bokor mögé 
benézve egy szemeteszsákot pil-
lantottam meg, a zsákban pedig 
apró kis mozdulatokat. Erre tekint-
ve sejtettem mi lehet benne, de tit-
kon reméltem, hogy nem lesz iga-
zam. Sajnos, az volt. A kitárt zsákból 
három aranyos kiskutya pislogott 
rám alig kinyílt kis gombszemek-
kel. Összeszorult a szívem, és arra 
gondoltam, ki lehet olyan ember-
telen, aki ilyen tündéri kutyusokat 

egyszerűen csak kitesz egy bokor 
alá, sorsukat a véletlenre bízva. 
Aztán eszembe jutott, hogy men-
nyi ilyenről lehet hallani a tévében, 
rádióban, sőt néhol még ennél ke-
gyetlenebb dolgokról is. Ezt köve-
tően elgondolkoztam azon, miért 
nem adják be a „feleslegessé vált” 
kedvenceket egy állatotthonba, 
amikor újabb dologra kellett rájön-
nöm. Pénzhiány miatt egyre több 
szervezet kerül „kutyaszorítóba”, és 
kénytelenek bezárni.

A rossz körülmények, a túlzsú-
foltság miatt sajnos előbb-utóbb 
az összes menedékhelyre ez a sors 
vár.* Ezért gondolom, nagy segít-
ség lenne az ott dolgozók számára, 
ha onnan szereznénk be magunk-
nak négylábú barátot, nem pedig 
az agyontenyésztett, több tízezres 
kis „kiegészítőket” vásárolnánk 
meg.

Én, személy szerint boldog va-
gyok a zsákban talált három ked-
vencemmel, és mindenkit arra biz-
tatok, ha igazán hű társat szeretne, 
akkor forduljon egy állatotthonhoz, 
ők biztosan segítenek megtalálni a 
„kutya nagy Őt” !

Kardkovács Boglárka

* Reméljük, nem. A sajtó legaláb-
bis minden követ megmozgat az 
állatok védelme, a menhelyek meg-
mentése érdekében, íme, egy baráz-
dát mi is vontunk ezzel a figyelemkel-
tő írással… – A felelős szerk.

Van-e jövőnk a sajtópiacon?*
„Egy munkamániás naplójából” 
– ezzel a szöveggel hirdették Azu-
rák Csaba látogatását a főiskolai 
plakátok. Egy munkamániás nap-
lójából hallhatott részleteket min-
den munkamániásnak tanuló. Mert 
ugyebár azzá kell válnunk. Kérdés, 
hogy milyen munkáról beszélünk.

– Természetesen én is tévés szeret-
tem volna lenni – emlékezett vissza 
a médiaszemélyiség a kezdetekre; 
bár hozzátette, hogy változott azó-
ta az elképzelése.

Számunkra is elgondolkodtató, 
hogy mindenkinek, aki a kommu-
nikáció szakra gondol, nyomban a 
műsorvezetés jut eszébe (már ha 
eszébe jut valami). – Azt gondolják, 
ez egy egyszerű szak. Épp ezért nincs 
jó véleményem a kommunikáció sza-
kosokról. Túl sok ilyen szak működik, 
túl könnyen vesznek fel ilyen szakra 
embereket, s túl könnyen kapnak 
diplomát – folytatja Azurák Csaba. 

Igazat kell adnunk a kijelentésé-
nek, hiszen rengetegen vagyunk, 
és tény, hogy ma már a kreditrend-
szernek köszönhetően mindenki el 
tudja végezni a főiskolát, egyete-
met. Mi lesz ennyi „szakemberrel”? 
A szerkesztő-műsorvezető szerint: 
sokat számítanak ma a kapcsola-
tok. Sőt, többet, mint a tehetség. A 
hitelesség kritériumát pedig felvál-
totta az eladhatóság.

Mindez azt jelenti, hogy az új-
ságírók is eladhatók? Új ágazat lesz 
az újságíró-kereskedelem? Ha a hí-
rek is eladhatók, akkor valódi-e az, 
amit a tévében látunk? 

Azt látjuk, amit a tömegek néz-
nek. Tömegkommunikáció, tömeg-
kultúra, sorozatgyártás. Nem szá-
mítanak az egyének. Társadalom-
ban élünk, a többség dönt. De ez 

talán mindig is így volt. Értékes-e, 
informatív? Lényegtelen.

Az egyik hallgató megkérdezte: 
miért kell nekünk a sztárokat nézni. 
A vendég úgy válaszolt, nem kell, 
de nézzük, megmagyarázhatatlan 
számunkra, még utáljuk is, de ak-
kor is megnézzük.

Annak ellenére, hogy tudom, a 
kereskedelmi csatornák híradóiban 
az, hogy az állatkertbe berepült 
egy veréb, és egy macskát a Piac 
utcán majdnem halálra gázoltak, 
de szerencsére az állatmentők ide-
jében érkeztek, vezető hírként sze-
repel, mégis ezt nézem meg. Mert 
fél hétkor, mikor hulla fáradtan ha-
zaérek, nem fogom kapcsolgatni a 
csatornákat, ha meg akarom nézni, 
ami éppen utána következik.

Szórakoztatva informálni a 
hírversenyben. Ez a lényeg. Köz-
ben, hogy mi történik azokkal az 
információkkal…„Áltermékek” ké-
szülnek belőlük?!

Ekkor jött a költői kérdés az álin-
terjúról. Elkezdtünk találgatni. Nos, 
valóban mind újságírók akarunk 
lenni? Ezt a szakmát meg kell tanul-
ni. Nem csak a meghívott vendégek 
hangoztatják mindig, hanem a kö-
rülöttünk dolgozó szakemberek is.

– Egy ilyen iskolának a feladata 
lenne képessé tenni arra, hogy esé-
lyekkel indulj. De a száz métert neked 
kell lefutnod – mondja a Tv2 ripor-
tere. 

Mindenhonnan halljuk, és nap 
mint nap találkozunk azzal, hogy 
igenis, ez a szakma telített. Nem 
fogunk kezdő újságíróként bepot-
tyanni valamelyik országos lap, 
rádió vagy televízió főszerkesztői 
székébe. Mosolygunk ezen egyet, 
és legyintünk, mondván: ugyan, 
messze van az még.

Érdekesség a villámlátogatás 
hallgatókban kiváltott visszhangja. 
A legtöbben igazat adnak neki, így 
fogalmazva: jól megmondta. Még-
sem gondolja úgy senki, hogy ön-
magára nézve igaz lenne. Mások 
elutasítóak: szókimondásával ezt a 
képzést kritizálta, és képtelensége-
ket állított. 

Van-e jövőnk? Megválaszolha-
tatlan a kérdés, mivel a szakmai fel-
készültségen, gyakorlaton, nyitott-
ságon túl hatalmas szerencse is kell 
hozzá. Jól példázta ezt a meghívott 
újságíró is, aki maga sem tudta, 
miért éppen ő került a Tv2-s Napló-
hoz. Mindenesetre, ha ő nem volna 
jó szakember, Fortuna sem lett vol-
na elég magas rangú ismerős…

Csendom Andrea

* Az írásban szereplő egyes gondo-
latokkal a szerkesztőség sem ért egyet. 
Várjuk a véleményeket a témában! 

Azurák Csaba 
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Petőfi, a márciusi ifjú
„A lelkesedés olyan, mint a görögtűz”

„Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom az életet, 
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.” 

Március 15-e a legnagyobb 
nemzeti ünnepünk. Ahogyan a 
fiatal költő és szabadságharcos 
két nappal a forradalom után 
fogalmazott: „Eredményei olya-
nok, melyek e napot örökre ne-
vezetessé teszik a magyar tör-
ténelemben.” Hogy manapság 
kinek mit jelent ez a nap, arról 
mindenkinek magában kell el-
gondolkodnia, de úgy érzem, a 
nemzeti színű kokárdát kötele-
ző lenne kitűznünk – legalább 
ennyit tiszta szívből meg kelle-
ne tennünk. A márciusi ifjaknak 
mindennél többet jelentett ez a 
nap. Hogy hogyan zajlottak az 
események, más nem is mond-
hatná el nekünk hitelesebben, 
mint hazánk akkori ifjú hőse: Pe-
tőfi Sándor.

Hajnalban, álmomból hirtelen 
felriadva ébredtem a nemzeti ünne-
pünk napján. Szokatlan álmom volt. 
Előző este Petőfi naplójának tanul-
mányozása közben tértem nyugovó-
ra, és mint minden érdekes szöveg ol-
vasása közben, vizuálisan megjelent 
előttem minden, amit a forradalmár, 
költő, saját élményei alapján lejegy-
zett. Aztán éjszaka igazán átéltem a 
vele való találkozást, ami csak abban 
tért el a valóságtól, hogy álmomban 
Ő mesélt nekem március 15-ről…

– Korán reggel az ifjak kávéhá-
zába siettem. Az úton Vasvári Pállal 
találkoztam, mondtam neki, hogy 
menjen Jókaihoz, s ott várjanak 
meg együtt engemet. A kávéház-
ban még csak néhány fiatalember 
volt. Bulyovszky Gyulát meghítam 

Jókaihoz, a többieknek meghagy-
tam, hogy az érkezőket tartsák itt, 
míg vissza nem jövünk.

– …és ezután?
– Hazamenvén előadtam szán-

dékomat a sajtó rögtöni fölszaba-
dításáról. Társaim beleegyeztek. 
Bulyovszky és Jókai proklamációt 
szerkesztettek. Amint a proklamá-
ció elkészült, s indulófélben vol-
tunk, azt kérdém: micsoda nap van 
ma? „Szerda”, felelte az egyik. „Sze-
rencsés nap”, mondám, „szerdán 
házasodtam meg”.

– Milyen érzésekkel indultak vissza 
a kávéházba, hisz megvolt az esélye 
annak is, hogy csak néhány embert ta-
lálnak ott?

– Lelkesedéssel és a sors iránti 
bizalommal mentünk vissza a Pil-
vaxba, mely már tele volt ifjakkal. 
Jókai fölolvasta a proklamációt, én 
a Nemzeti dalomat szavaltam el; 

mindkettőt riadó tetszéssel fogad-
ták.

– Aztán még többen csatlakoztak?
– Elhatároztuk, hogy sorra járjuk 

az egyetemi ifjúságot. Először az 
orvosokhoz mentünk. Szakadt az 
eső, amint az utcára léptünk, s az 
egész késő estig tartott, de a lelke-
sedés olyan, mint a görögtűz; a víz 
nem olthatja el.

– Ez a lelkesedés egyre csak fokozó-
dott?

– Az orvosi egyetem udvarában 
ismét felolvasta Jókai a proklamá-
ciót, és én elmondtam a Nemzeti 
dalt. Innen a mérnökökhöz, ezektől 
a szemináriumba a jogászokhoz 
vonult a számban és lelkesedésben 
egyaránt percenként növekedő 
sereg. A jogászok rohantak ki az 
utcára, hogy velünk egyesüljenek. 
Közülük Vidács emelt szót. Jókai 
ismét fölolvasta a proklamációt, 

s a tizenkét pontot, s én velem el-
szavaltatták a Nemzeti dalt. A ref-
rénben eljövő esküszünköt mind-
annyiszor visszaharsogta az egész 
sereg, mely a téren állt.

– Micsoda emberek, micsoda ifjú-
ság, micsoda összetartás!

– „Most menjünk a cenzorhoz, 
és vele írassuk alá a proklamációt 
és a Nemzeti dalt!”, kiáltott valaki. 
Cenzorhoz nem megyünk, felel-
tem; nem ismerünk többé semmi 
cenzort, el egyenesen a nyomdá-
ba! Mindnyájan beleegyeztek és 
követtek. Landerer nyomdája volt 
hozzánk a legközelebb, oda men-
tünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és 
engem kineveztek küldötteknek, 
hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi meg-
tettük azt a nép nevében, s a tizen-
két pontot és a Nemzeti dalt rögtön 
nyomni kezdték. Dél felé elkészül-
tek a nyomtatványok, s azt ezren-

ként osztották szét a nép között, 
mely azokat örömmel kapkodta. 
Délután három órára gyűlést hir-
dettünk a múzeum terére, s a soka-
ság eloszlott.

– Aztán megint összegyűltek?
– A szakadó eső dacára mintegy 

tízezer ember gyűlt a múzeum elé, 
ahonnan a városházához mentünk, 
hogy a tizenkét pontot maguké-
nak vallják a polgárok is, és velünk 
egyesüljenek. A tanácsterem meg-
telt néppel. Rövid tanácskozás 
után a polgárság nevében aláírta 
a polgármester a tizenkét pontot, s 
a kint álló sokaságnak az ablakból 
bemutatta. Óriási lelkesedés tört 
ki! „Budára, Budára! … a helytartó-
tanácshoz! …nyittassuk meg Tán-
csics börtönét! … Budára! …” Ezek 
voltak a nép leginkább és legtöbb-
ször hallható kiáltásai.

– És megnyílt Táncsics börtöne…
– Választmány ment fel Budá-

ra a helytartótanácshoz legalább 
húszezer ember kíséretében. Elő-
adták kívánataikat. A nagyméltó-
ságú helytartótanács sápadt volt, 
és reszketni kezdett, s ötpercnyi 
tanácskozás után mindenbe bele-
egyezett. A cenzúra eltöröltetett. 
Táncsics börtönajtaja megnyílt. A 
rab írót diadallal hozta át a tömén-
telen sokaság Pestre.

– Hogyan lehetne összefoglalni a 
nap eseményeit?

– Ez volt március 15-e. Ered-
ményei olyanok, melyek e napot 
örökre nevezetessé teszik a ma-
gyar történelemben. Események 
folytatásának ez közönséges vol-
na, kétségkívül, de tekintve annak, 
ami volt, kezdetnek, nagyszerű, 
dicső. Nehezebb a gyermeknek az 
első lépést megtenni, mint mér-
földeket gyalogolni a meglett em-
bernek. 

Tar AnitaAngyal Ádám montázsa

Fekete Péterről kiderül, hogy punk
Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások nem 
szeretik, mert belerondít a játék-
ba, vagyis a szerencsébe. Társa-
sága egyenlő a csőddel. Megint 
különös kedvtelésnek hódol: 
lelépked a kártyalapról… Ahol 
megjelenik, ott leleplez minden-
kit, aki hamisságokat cselekszik 
a nap alatt. A minap újra furcsa 
kalandba keveredett…

„Punks not dead!” – olvasta egy 
tűzfalon, miközben élvezte, ahogy 
a tavaszi szélben örvénylenek a 
méhek. Arra gondolt, nyilván van 
valami igazság ebben a mondat-
ban. Mivel nem hitt a halálban, csak 
az örök életben, megállapította: ha 
örök élet van, akkor a halál se’ biz-
tos – így nem mondhatjuk többé, 
hogy semmi sem biztos, csak a 
halál.  Vagyis ez a falfirka, hogy „A 
punkok nem halnak meg!”, nem 
csupán egy frázis, hanem egy bölcs 
életfilozófia, tekintettel az örök élet 
örök lehetőségére…

– Vajon a szerelemről, vagy a 
szabadságról kellene dalolni? – kér-
dezte magától. Lehetne mindket-
tőről is, mert a szerelem nem lehet 

rabság; hagyjuk már a sötét ver-
meket! Idézte is a Költőt mindjárt, 
hisz’ „Sohasem volt az szerelmes, aki 
/ Mondja, hogy rabság a szerelem. 
/ Szárnyat ád Ő, és nem rabbilin-
cset…”

A Város, akár kósza álom, folyton 
változtatta arcát: a napsütésben 
fenséges volt, a vidáman átszaladó 
felhők alatt pedig barokkosan moz-
galmas és meglepő. Fekete Péter 
elvesztette időérzékét, s pillanatra 
úgy hitte, látomása van.

– Tudom, hogy gyűlölsz! – lépett 
oda hozzá egy különös alak. Irokéz 
indiánhoz hasonlított, borotvált 
fején olyannak látszott a haj, mint 
egy fekete, olajos mágnes hasáb. 
– Gyűlölj hát igazán! Tiszta szívből!

– De hát miért? – kérdezte Feke-
te csodálkozva.

– Mert a punkok imádják, ha 
gyűlölik őket – válaszolta a különös 
idegen, majd beintett, és ment is 
tovább.

„Van annak némi diszkrét bája, 
hogy a fogorvosi rendelőben majd 
biztos másként látja a dolgokat”, 
gondolta Péter ironikusan, mire a 
srác hirtelen visszafordult, vágott 
egy furán idióta grimaszt, és rá-
üvöltött:

– Te is szereted, ha gyűlölnek, 
csak titkolod!

Fekete Péter még akkor is ezen 
a sakálüvöltésen agyalt, amikor a 
játszótérhez ért. Megállapította, 
hogy ez az eset valójában tavaly 
történt, pontosan ilyenkor – akkor 
is olyan volt a Város, mint egy kó-
sza álom. Ma a tűzfalon virító fel-
irat idézte emlékezetébe ezt a kis 
közjátékot.

Fekete Péter valójában nem azt 
szerette, ha gyűlölik – ő az iga-
zságot szerette, és a hamisságot 
gyűlölte. Mára azonban el kellett 
tűnődnie cselekedetei értelmén, 
hiszen nagyon is elképzelhető, 
hogy az Igazság keresése közben 
beleszól mások életébe, látszatra 
ítél, s bár véleménye gyakran mérv-
adó, talán legalább ennyire öncélú 
is. Egy egoista világ kritikája – egy 
egoistától.

Maga elé képzelte újra a punk 
figurát, furcsa, idióta grimaszával, 
konkrét, azonnali szókimondásá-
val, csomagolatlanul odavetett 
mondataival, melyekben nem volt 
semmi alakoskodás, csak valami 
bátor, szilaj őszinteség. Az öltözé-
kével is kifejezte saját, egyszerű 
gondolatait, az elégedetlenségét a 

dolgok állásával szemben; mint aki 
látja a sok esztelenséget, elkezd az 
esztelenség ellen lázadni, és a vé-
gén már minden ellen lázad, mert 
felmérhetetlen, hogy hol a határ. 
Így lesz a lázadás életforma. Sze-
retni jó, gyűlölni könnyebb. Mind-
kettőben közös, hogy védelem 
a közöny ellen. Mert a közöny a 
legfélelmetesebb: a nagyvárosban 
személytelenség, a kisvárosban 
üres melankólia; a szabadban az 
égbolt mozdulatlansága, a szobá-
ban az órák egyhangú kattogása, 
a kattanások közti csend tompa, 
homályos unalma – akkor már az 
is elviselhetőbb, ha az embert gyű-
lölik.

– Lázadok én is már minden el-
len – csattant fel Fekete. – Vajon 
azért csinálom, mert tényleg olyan 
a világ, hogy akkor mennének jól a 
dolgok, ha újra kezdenénk az egé-
szet, elölről; vagy inkább csak azért 
ez a nagy háborgás, mert felhábo-
rodni jó? –kérdezte magától. – Az 
igazságért teszem, vagy csak a bal-
hé motivál?

– Ugye, nem mondod komolyan, 
hogy csak a balhé miatt csinálod?! 
– kérdezte tőle egy bőrkabátos fia-
talember.

– Te meg ki a fene vagy? – nézett 
rám ijedten.

– Én vagyok az Író – feleltem.
– És mit keresel itt?
– Hogyhogy mit? Itt voltam min-

dig. Az én teremtményem vagy.
– És képes voltál egy egész epi-

zódot elpazarolni arra, hogy itt ülök 
a tavaszban, és agyalok? – förmedt 
rám dühösen Fekete Péter. – Mire 
jó ez?

– Engem is leleplezel? – kérdez-
tem tőle. – Mondhatja-e alkotó-
jának az alkotás: „Miért formáltál 
engem ilyenre?”

– Mutass valami trükköt akkor…
– Nézz hátra. Ott ül, azon a pa-

don, akivel tavaly találkoztál…
Fekete ekkor hátranézett, s a 

punk figura tényleg ott ült, kezé-
ben borosüveg.

– A te lázadásodnak mi is a célja? 
– kérdezte tőle Péter.

– Nincs célja. Ez csak egy reakció 
– felelte a punk egykedvűen.

Fekete Péter ekkor eltűnődött: 
– Vajon a céltalan, reakciós láza-
dás miért megy át a történelmen, 
miközben mások életüket adják a 
Célért?

Andriska János
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Színház a magyar valóságról
Az immár második alkalommal 
megrendezett DESZKA – azaz a 
Drámaírók és Színházak Kere-
kAsztala – a mai színház sokszí-
nűségét, és az egyre erőteljeseb-
ben teret hódító kortárs drámát 
igyekezet bemutatni. Vagyis a 
meghívott fővárosi, vidéki és ha-
tárainkon túli társulatok olyan 
népszerű írók, mint Szabó Mag-
da, Spiró György, vagy Garaczi 
László, és olyan, szakmai körök-
ben elismert, „fiatal” írók, mint 
Hamvai Kornél, Tasnádi István, 
vagy Háy János egy-egy alko-
tását vitték színpadra. Az idén 
február 16-ától 22-ig tartó, egy-
hetes fesztivál állandó otthonra 
talált Debrecenben. Három es-
téjén három gyökeresen eltérő 
produkciót volt alkalmam látni. 
A Radnóti Színház megdöbben-
tő előadását, a Castel Felice-t; 
a kísérletező, új utakat kereső 
Katona József Színház gondol-
kodtató előadását, A kulcsot; és 
„Szíkölök” történetét a Honvéd 
Kamaraszínház játékában.

Hamvai Kornél 37 éves létére 
Bródy- és Szép Ernő-díjjal, illetve a 
Szépírók és Dramaturgok Céhének 
szakmai elismerésével büszkélked-
het. 2001-ben jelent meg A prikolics 
utolsó élete című regénye, melyből 
egy történetet kiemelve írta meg 
színművét. A Castel Felice a máso-
dik világháborúban hadihajóként 
szolgált, az ötvenes években pe-
dig már luxus óceánjáróként több 
ezer kivándorlót szállított Auszt-
ráliába. Szombat este a Csokonai 
Színház színpadán egy hatalmas 
fehér hajót sejtető díszlet formájá-
ban jelent meg, melynek minden 
egyes zuga a valóságban máshol 
helyezkedik el. Mutatós és egyben 
szemléletes, hibája csak annyi, 
hogy a legtöbb néző nem látja be 
minden terét. A dráma szereplői, a 
nyolc magyar mind új életet kíván 
kezdeni az ötödik kontinensen, a 
hajón azonban csak úgy enyhíthet-
nek a bizalmatlanság légkörén, ha 
mesélnek eddigi életükről. Kiderül, 
hogy a Hölgy háború után meg-
ölt férjének gyilkosa kísértetiesen 
hasonlít arra a Férfira, aki a hajón 
pillantotta meg álmai Nőjét. A Férfi 
először fényképésznek állítja ma-
gát, aztán kiderül róla, hogy volt 
AVÓ-tiszt, később az is, hogy jelen 
volt a gyilkosság idején. A legsú-
lyosabb vádat azonban tagadja. A 
Nő egyre inkább elidegenedik tőle, 
a nacionalista Szemüveges pedig 
személyes ügyének érzi a bosszút. 
A két férfi összecsapásában nem 
csak két világnézet, hanem két 
politikai erő is megmérkőzik. A 
határoktól és törvényektől mentes 
„földön” azonban nincs nyomozó 
és nincs bíróság, csak valamilyen 
felsőbbrendű akarat ítélkezhet. A 
Szemüveges kisembert felháboro-
dottságával együtt elnyeli a tenger. 
Nem tudjuk, hogy gyilkosság, ön-
gyilkosság vagy baleset áldozatául 
esik-e, de ekkora már elegünk lesz 
felbőszült őrületéből, ezért halála 
elsiklik a történetben.

Szombathy Gyula szélsőségek-
be sodródó szerepe hol bohózatot, 
hol sorsdrámát mutat be, tökéle-
tesen elhiteti velünk a kiszolgál-
tatottságból eredő indulatokat. A 
Férfiről kimunkált, árnyalt képet 

kapunk. Szervét Tibor rokonszen-
vesnek indítja a figurát, majd lelep-
leződésében fokozatosan veszti el 
emberi értékeit. A Hölgyet és a Nőt 
játszó két színésznő: Kováts Adél és 
Szávay Viktória a Radnóti-társulat 
erősségei, sokszorosan bizonyítot-
ták tehetségüket. A feldolgozatlan 
múlt és a bizonytalan jövő közötti 
feszültséget pontosan látjuk Ko-
váts Adél arcán. Szávay Viktória pe-
dig jól egyensúlyoz az elfojtottság 
és a visszafogottság között. A da-
rab többi szereplője nem fonódik 
bele közvetlenül a krimibe. Az öreg 
házaspárt nem foglalkoztatja ez 
az ügy, mert negyvenévi házasság 
után most döbbennek rá, hogy nem 
is szeretik egymást. Csomós Mari 
és Bálint András grimaszai, sóhajai 
sokat elárulnak egy Öregasszony 
lemondásairól és egy Öregember 
megkeseredett magányáról.

A drámai események legkevés-
bé mégis a Szépséget és a Vándort 
viselik meg. Előbbi, Marjai Virág 
naiv és harsány szerepe nagyon kirí 
az előadásból, mintha nem is ezen 
az előadáson kellene játszania. El-
lentétben Márton András nélkülöz-
hetetlen szerepével, a Vándorral, 
amely írói munkában és színészi já-
tékban egyaránt jól ki van dolgoz-
va. Alig tudunk meg róla valamit, 
éppen ezért bármit el tudunk kép-
zelni róla. Annyi biztos, hogy már 
volt börtönben, az úton pedig vé-
gignéz egy öngyilkosságot. Kívülál-
lóként ő a konfliktus elindítója, en-
nek ellenére nincs véleménye róla. 
A névtelen hősök tipikus figurái – a 
kornak megfelelő ruhák készséges 
segítségével – hiteles képet adnak 
az ötvenes évek magyar átlagem-
beréről. A hajó neve – Boldogság 
Vára – csak az ismeretlenhez fűzött 
remények szimbóluma, a színda-
rab végére ezek teljes hiányában 
érkeznek meg a világ másik felére. 
A történetből nagyon sok minden 
nem derül ki, a lehetséges megol-
dásokat és a folytatást nekünk, né-
zőknek kell továbbgondolnunk.

Ebben a tekintetben – de majd-
nem csak ebben - hasonlít Forgách 
Ardrás drámájára, A kulcsra, melyet 
Ascher Tamás filmszerű rende-
zésében 18-án láttam a debreceni 
Kamaraszínházban. A kulcsot idén 
a Színházi Dramaturgok Céhe az 
év legjobb darabjának ítélt. Nekem 
is az egyik kedvencemmé vált, de 
számtalan megválaszolatlan kér-
dést is hagyott maga után. Ez eset-
ben a szerző nem egy történetet 
mesél el, hanem egy végtelenített 

cselekmény kiragadott pillanata-
it mutatja be. Alkotásra sarkallja a 
nézőt, aki kénytelen saját fantáziá-
jával kitölteni a kulcsfontosságú in-
formációk között húzódó üres jára-
tokat. A három felvonásos előadás 
első két jelenete egy modern ká-
véházban játszódik, ahol egy férfi 
testvérpár beszélget, illetve mellé-

beszélget, mi, nézők pedig élvez-
zük a szellemesen virtuóz nyelvet 
és a mulatságosan groteszk helyze-
tet. A Báty – Máthé Gábor affektáló 
játéka – a cinikus, tehetős üzlet-
ember, és boldogtalan családapa 
kulcsot kér öccse lakásához, hogy 
felvihesse oda alkalmi partnerét. 
Az Öcs – Fekete Ernő kócos szerepe 
– a jóval szegényebb, de elégedett, 
csapzott külsejű színházi író pajkos 
képpel kéreti magát. A szócsatából, 
amely valószínűleg egy évekre vis-
szatekintő játszmasorozat része, ki-
derül, hogy az idősebb fivér részé-
ről van valami múltban keresendő 
sértettség. Hogy mi, az nem tudjuk 
meg. Undoksága azonban nem-
csak testvérének szól, hanem az 
egész világnak. Ok nélkül beleköt 
a Pincérbe, és végigsoroltatja vele 
a teljes whiskyválasztékot, végül 
persze semmit nem kér. Az elektro-
nikus dzsessz-zene, amely a jelene-
tek közötti gyors váltásokat tölti ki, 

pontosan passzol az előadáshoz. Ez 
Vajdai Vilmos érdeme, aki telitalálat 
volt a rendezőtől abból a szem-
pontból is, hogy ő játssza a diszk-
rét Pincért. Elhiteti velünk, hogy 
nemcsak a két különös vendégről, 
hanem a világról is megvan a maga 
véleménye. A harmadik jelenetben 
az Öcs kaotikus lakásában vagyunk, 
amelyet bámulatos aprólékosság-
gal, élethűen rendezett be Khell 
Zsolt. A Báty és öccse ex barátnője, 
Noémi (Pelsőczy Réka) pásztorórá-

ja elmarad, mivel az Öcs – önhibá-
ján kívül – épp a legrosszabbkor 
állít be egy férfi prostituálttal (Ko-
vács Lehel). Mindenki megszep-
penve hallgat, csak Noémi érzi 
úgy, hogy tennie kell valamit, azért 
értetlenkedő hisztériába kezd. És 
kezdődik a bohózat. Bátyó élvezi a 
botrányt, kaján módon pizzát ren-

del, és csak akkor fagy le arcáról a 
mosoly, amikor jogosan gyanakvó 
felesége (Fullajtár Andrea) beállít a 
régebben elhagyott kulcsával. Az 
újabb veszekedést újabb meglepe-
tés követi. Kiderül, hogy Robit, az 
Öcs egyetlen meghívott vendégét 
két szereplő is ismeri, különböző 
oldaláról. Éva, a feleség fiai osztály-
társát és focizó társát, a hamaro-
san betoppanó pizzafutár, Kálmán 
(Rajkai Zoltán) pedig alvilági üzle-
telő partnerét és tolvaját ismeri fel 
személyében. Kálmán egyébként 
ismeri Noémit is, együtt zenélnek, 
és vélhetően szorosabb kapcsolat 
is van köztük. Az utolsó kulcs a szü-
lők megjelenésével kerül a helyére, 
ami egyben az abszurd helyzetek 
betetőzése. A félig hibbant Apát 
(Szacsvay László) támogató Anya 
(Lázár Kati) ajándék grillcsirkéje 
éppen olyan értelmetlenül lebeg a 
térben, mint a korábban unalomű-
zőnek elszívott fű. Az idősebb fivér 
látni sem akarja az apját, nem tud-
juk, miért. A váratlan vendégek fo-
kozatosan eltűnnek a színről. A da-
rab végén csak Báty és Öcs marad 
a színpadon, előbbi azért, mert túl 
részeg, hogy hazamenjen, utóbbi 
pedig azért, mert ez a lakása. Ülnek 
a földön négy darab kulcs társasá-
gában, és függöny. Nincs befejezés, 
mert történet sem volt. Inkább val-
amiféle sűrítés folyik a színpadon a 
világunkat meghatározó káoszból. 
Ezt látva, a saját groteszk életszitu-
ációnkon is megtanulunk nevetni.

Máshogyan nevettem hétfő 
este a Csokonai Szobaszínházában 
úgy, ahogyan a fanyar, erdőszagú 
székely humoron lehet. Bámula-
tos, hogy a székelyek ősi legendáit 
mindmáig életben tartja az emlé-
kezet. Szépasszony-legendájuk ma-
gyarázza az ég boltozatát, Csaba 
király legendáik pedig ősi eredetü-
ket, meg persze büszkeségüket is, 
hiszen történetei lépten-nyomon 
Krisztuséit idézik. Megmosolyogni-
valók és egyben csodálatosak is, s 
hogy életben vannak, nem csak a 
szájhagyományoknak köszönhetik, 
hanem az olyan íróknak, mint Rusz-
nyák Gábor, aki kacagtató stílusban, 
huszonegyedik századi ruhába búj-
tatva átemeli őket a felejtés kövén.

A „Szíkölök” című előadásban a 
Honvéd Kamaraszínház javarészt 
Erdélyből származó színészei val-
lottak kicsit magukról, a magyarok 
kárpát-medencei bejövetelétől a 
2004. december 5-i népszavazásig. 
Mozaikszerű, nem szorosan össze-
függő „Hét mese szól Csabáról, a 
székelyek vezéréről. Mert sokat ös-
szegondolnak rólunk, a soknál töb-
bet tényleg már csak mi gondolunk 
össze magunkról”. A honfoglalás 
című mesében a vezérek ómagyar 
nyelven beszélnek, alig bírjuk kö-
vetni őket. De, hogy strandfelsze-
relésben és úszósapkával a fejükön 
veszik be Szvatopluk földjét, a hont, 
úgy alig bírunk nyugton maradni a 
kacagástól.

Csaba születését nem három 
király, hanem három UFO örven-
dezteti, és átruccanva a jelenbe, 
amikor nem szavazzuk meg az er-
délyiek magyar állampolgárságát, 
két válni készülő szülője szakítja 
ketté, „feszíti keresztre”, ami éppen 
jólesik neki, mert a kocsma kövén 
aludt az este, s kicsit meggörnyedt 
a háta. Allegorikus mesét játsza-
nak, amikor az ország trianoni fel-
darabolását disznóvágással szem-
léltetik a szereplők. Érzéstelenítik, 
elhitetik vele, hogy így kell lennie, 
mert a „helyzet az, disznócska, 
hogy neked nem minden részed 
disznó”, és különben is „ők a győz-
tes hatalmak”.

Az erdélyiek minden oldalukról 
bemutatkoznak ebben az egyfel-
vonásos drámában. Hosszú jele-
net szól a pálinkafőzés jegyében, 
és a párbeszédes történetekben 
nemcsak legendák húzódnak meg, 
hanem olykor székely viccek is. A 
legjobb, amikor a székely ember 
beszél a feleségével: – Olyan szé-
pet álmodtam, asszony. / – Mit ál-
modtál, te, részeges ember? / – Bu-
karestben voltam. / – Na, s abban 
meg mi volt a szép? / – Az, hogy 
útlevél kellett hozzá.

A társulat nyolc tagja igencsak 
magáénak érezhette a darabot, 
hiszen a próbák alatt a rende-
ző-íróval (Rusznyák Gábor) és a 
dramaturggal (Ari Nagy Barbara) 
közösen alakították az előadás 
egészét, s a végeredményen ez 
meg is látszik. Domokos László a 
mesélő és a polgármester szerep-
ében volt a leghitelesebb, Diossi 
Gábor Szvatoplukéban tudott ki-
tűnni. (Őt egyébként mindenki jól 
ismer az Úristen@menny.hu című 
rövidfilm Mózesének szerepéből.) 
Kovács Ágnesanna és Fazekas Júlia 
valamennyi szerepében tündökölt, 
viszont Molnár Csaba valamiért túl 
erőszakosan próbálta színpadra 
vinni karaktereit, s ezért hasra is 
esett. Bocskor Salló Lóránt, mint 
medve, mint pálinkafőző, és mint 
morcos székely családfő egyaránt 
zseniális, Győri András Botond pe-
dig emlékezetes volt a pap szere-
pében. 

A szórakoztató székely történe-
tek megnyerték a magyar közön-
ség szívét, köztük az enyémet is. A 
folyton mozgásban lévő díszlethez 
jól kombinálható elemeket válasz-
tott a rendező, általában elhitették 
velem, amit akartak, viszont az na-
gyon nem tetszett, hogy téglalap 
alakú utazószatyrokból építették 
fel a Parlamentet.

Kovács Fruzsina

A fotók a fesztivál Pityu bácsi című előadásán készültek
Nagy Gábor felvételei
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TÁRLAT

CELLULOID

KINC S

A híres posztimpresszionista fes-
tő csupán harminchét évig élt, de 
stílusa felejthetetlenné és magá-
val ragadóvá varázsolja képeit. 
Bár életében összesen egy képet 
adott el, azt is rendelésre készí-
tette, s nem kereste agyon magát 
munkáiból, ezek a tapasztalatok 
nem tántorították el a festészet 
szeretetétől és gyakorlásától sem. 
Ennek köszönhetően jutott el mű-
vészetében addig a kifinomult és 
csakis rá jellemző ecsetvonásokig, 
amelyek december eleje óta meg-
tekinthetők a Szépművészeti Mú-
zeumban, Budapesten.

A kiállítás öt egységből áll, me-
lyek életrajzi sorrendben mutatják 
be Vincent Van Gogh (1853-1890) 
művészeti vonatkozásait: a festő 
számára irányt adó régi és kortárs 
mesterek műveitől kezdve, a rajzis-
koláknak készült mintalapokon ke-
resztül a festőzseni mindössze tíz 
év alatt kibontakozó életművének 
utolsó alkotásáig.

A tárlat elején megismerkedhe-
tünk a 19. századi – Van Gogh szá-
mára példaképül szolgáló – festők 
néhány alkotásával (ez Van Gogh 
„képzeletbeli múzeuma”), melyek 
közt sok a rézkarc (Van Gogh ilyen 
jellegű alkotásokkal is próbálko-
zott, bár kevés sikerrel).

Második egységként szerepel-
nek a kiállításon azok a nyomtatott 
rajziskolák, litográfiák, amelyek 
tanulmányként szolgáltak a festő 

kezdeti munkásságában. Ezek pár-
huzamosan láthatók a „képzelet-
beli múzeum” folyosóján, így jól 
végigkövethető, miként igyekezett 
minél jobban elsajátítani az alakáb-
rázolás technikáját a művész.

A harmadik fő egység Van Gogh 
tízéves munkásságát mutatja be. 
A festmények  mellé rövid leírást 
mellékeltek, ez segít a megértésük-
ben (a rossz megvilágítás ellenére 
is). A festőzseni habitusát jellemzi, 
hogy 1889-ben, egy év alatt közel 
háromszáz festményt, illetve rajzot 
készített. 

A hajópadlós nagyterembe 
tervezett fő szakasz jól érzékelteti 
a holland és a francia hatást, me-
lyek jelen vannak az életmű csú-
csát jelentő Van Gogh-művekben. 
Ezekben az években teljesedett ki 
a művész fes-
tői eszköztára: 
a jellegzetes 
ecsetkezelés és 
a színekre épülő 
dekorativitás.

A negyedik 
részben azok a 
japán metszetek 
láthatók, ame-
lyek Van Gogh 
egész életében 
hatottak művé-
szetére, s a ja-
pán motívumok, 
é l e t f e l f o g á s 
mind testvéré-

hez, Theóhoz írt leveleiben, mind 
kései alkotásaiban megtalálhatók.

A kiállítás ötödik, záró része-
ként olyan magyar művészek al-
kotásait gyűjtötték össze, akik Van 
Gogh kortársai voltak, vagy akikre 
hatott művészete. Sajnos ez a rész 
nem közvetlenül az életművet be-
mutató tárlat mellett található, s 
mivel nem hívják fel rá kellően a 
figyelmet, sokan el sem jutnak ide. 
Pedig itt Munkácsy, Csontváry, 
Derkovits és Rippl-Rónai képeket 
is láthatunk.

Az eredetileg március 20-ig ter-
vezett tárlatot – a nagy érdeklődés-
re való tekintettel – két héttel, áp-
rilis elsejéig meghosszabbították. 
Jó hír ez azoknak, akiknek esetleg 
csak most lenne idejük elmenni.

Szűcs Anita

Van Gogh volt és lesz

Van Gogh: Egy pár bőrcipő 1889

Vajon miért adnak egy magyar film-
nek bibliai címet? És miért van az, 
hogy ezek a filmek nem vonzzák a 
közönséget? Mikor beléptünk a te-
rembe, az még üresen kongott, és 
a film kezdetéig azért szurkoltunk, 
hogy ne is jöjjön más (esély sem 
mutatkozott rá), de végül befutott 
egy középkorú házaspár (így let-
tünk mindössze négyen). Ilyenkor 
képed el az ember igazán: ennyire 
érdektelen Garas Dezső és Kállai 
Ferenc első (!!) közös nagyjáték-
filmje? Ki tudja, talán a magyar film-
gyártás kudarcai, talán a megérzés, 
de valami azt mondatta a nézőkkel: 
nem érdemes beülni arra a száz-
négy percre. 

A Noé bárkája „árvízjelenettel” 
kezdődik, amelyben megismer-
hetjük a szereplőket: egy buda-
pesti gangos bérház lakóit (akik 
első blikkre teljesen elmebetegnek 
tűnnek). Elkezd zuhogni az eső, 
és mindenki kirohan az udvarra, 
mintha mindenkinek éppen akkor 
kellene elintéznie valamit, és bőrig 
ázva, bokáig gázolva a vízben, szid-
ják a vihart. Stock Ede (Garas Dezső 
remek alakítása), egykori moziigaz-
gató átballag barátjához, Tálas Au-
rélhoz (Kállai Ferenc szeretnivalóan 
együgyű figurát játszik: kitűnően), 
közben találkozik Csoltinnéval (Tö-
rőcsik Mari).

Stock egyedül neveli unokáját 
(Stefanovics Angéla alakítja, aki saj-
nos elveszett a nagy öregek között, 
és a néző nem tudhatta meg, hogy 
van-e benne némi színészi tehet-
ség), akinek szülei meghaltak évek-
kel ezelőtt. Kapcsolatuk nem túl 
bonyolult: Stock nem szereti Katit, 
és a lány sem szíveli különösebben 
nagyapját. Egy nap Stock reklám-
felhívást lát a tévében: az ország 

legjobb nagypapáját keresik, a fő-
díj pedig 5 millió forint – egy Harley 
Davidson ára. Mondhatjuk, ez a há-
ború, ám az első csata a Katival való 
békülés lesz. A lány azonban kissé 
kapatos állapotban megígéri a la-
kóknak, hogy mindenki részesedik 
a nyereményből. Így hát a „bárka” 
összes „állata” hirtelen fenemód 
kedves lesz Stockhoz, és mindenki 
megosztja velük a győzelem titkos 
receptjét: csak tegyék azt, amit ők 
tanácsolnak. 

Sándor Pál tizennyolc év múltán 
rendezett újra, és mintha ezt az időt 
próbálná bemutatni. Stock az ut-
cán járva mindenhol azt ismételge-
ti, milyen bárok, szórakozóhelyek, 
boltok szűntek meg a rendszervál-
tás óta. Megpróbálja túlélni ezt a 
modern világot, és szeretné felven-
ni a ritmust. Tálas pedig tizenöt éve 
nem lépett ki a lakásából, és nem is 
érdekli, mi változott. Csak azt tartja 
fontosnak, hogy minden nap kielé-
gítse biológiai szükségleteit. 

Felvetődik a kérdés: miről akart 
filmet készíteni Sándor Pál? Az 
elmúlásról? Nagyapa és unoka 
egymásra találásáról? A modern 
világról? (Ezt erősíti a „dövödös” 
jelenet.) Fiatalos, lendületes alko-
tásnak tervezték, ez látszott: Yon-
derboi zenélt (csak éppen nagyon 
keveset, és az is elég álmosító volt); 
Garas Dezső végig farmerban és 
pólóban feszített. 

De a tervek balul sültek el, mert 
nyomott hangulatú, unalmas pro-
dukcióra futotta csak az erőből. 
Persze, egy film nem csak akkor jó, 
ha a néző a székből felállván azt 
mondja: „ez tetszett”, akkor is eléri 
a célját, ha a közönség elgondolko-
dik azon, amit látott.

Moldován Tünde    

Gyűjtőhely magyar módra

Modemkori Hőstörténet
Egy rádióműsor és a digitális kultúra tíz éve

A címben szereplő kiadvány, bár 
2005 tavaszán jelent meg, mégis 
aktuális, hiszen a digitális kultúra és 
az információs – magyar – társada-
lom fejlődéséhez elengedhetetlen 
fontosságú. De miről, vagyis kikről 
is van szó valójában?

1995. július 12-e: az ominózus 
dátum, amely megalapozta a hazai 
számítástechnikai rádiós-újságírás 
mai – elképesztően magas – szint-
jét. Szilágyi Árpád és kis csapata 
ekkor már két éve a Petőfi rádió 
Reggeli Csúcs című műsorának ké-
szítésével foglalkozott, és egyre ki-
bontakozóban volt egy új produk-
ció, a Modem Idők. A műsor, ame-
lyet ma már Net Időknek hívnak, 
1995 és 2005 között sok mindenen 
keresztülment: stábtagok jöttek-
mentek, az időtartam szinte évről 
évre változott, de az alapfelállás 
ugyanaz maradt, sőt mostanában 
egyre inkább visszatérnek a régi 
nagyok is egy-egy adás alkalmával. 
Magazinműsorról van szó, amely 
volt egykoron „techno-kulturális” 
is. Mái napig jelentkeznek, most 
már pénteken 22:03-tól 23 óráig: 
Szilágyi Árpád házi- és rendszer-

gazdával, Szokoli (Cati) Katival, Spá-
nyik  (ChatMan) Balázzsal, Kitzinger 
Szonjával a net-doktornővel, Bódi 
Zoltán net-nyelvésszel és a többi-
ekkel. Nagy múltra visszatekintő 
„sorozat” ez, hiszen a Windows ’95 
debütálásától kezdve, a Pemtium 
II megjelenésén át egészen a 64-
bites processzorok hajnaláig min-
denről beszéltek, és írtak is a hon-
lapjukon. A kötet felöleli az említett 
tíz év nagy eseményeit, amelyek a 
PC-sek világát ékesítik, tartalmazza 
a nagy sikerű „Fanyalgó” rovat min-
den egyes jegyzetét, a sztár- és tu-
dósinterjúk felsorakoztatásáról már 
nem is beszélve. Mindehhez hozzá-
járul egy DVD-melléklet, amely tar-
talmazza az összes adást. Emellett 
kecsegtetnek az asztali DVD leját-
szók tulajdonosainak is egy körül-
belül tíz perces kisfilmmel, a műsor 
készítéséről.

A mű tehát erősen ajánlott, hi-
szen rendkívül közérthető, a szak-
mabeliek számára, pedig elen-
gedhetetlen. Az ismeretterjesztés 
ugyanis ez idáig még sosem látott 
élvezettel bír jelen esetben.

Czinege Levente

Ógörög szerelem – magyarul
Debreceni fordítónak köszönhetjük

Kezembe fogtam e könyvet, elsőre 
kínai volt a szerzője, aztán rájöttem, 
hogy tévedek, nem kínai, hanem 
görög, pontosabban ógörög. Egy 
kétezer évig elfeledett, s ez időt az 
emberi köztudat leghalványabb 
réseiben túlélő szerelmi regény. Az 
íróról, Kharitónról csupán annyit 
tudunk, amennyit a mű első mon-
datában elárul magáról, életének 
idejét is a regény történelmi sze-
replői és cselekményei határolják 
be. Az azonban biztos, hogy egyet-
len fennmaradt alkotása, a Kallirhoé 
korának sikerkönyve volt.  

A sztori ismerős lehet, hiszen 
lépten-nyomon homéroszi ele-
mekkel tűzdelt. Egy szép termetű 
ifjú szerelemre lobban egy előkelő 
származású, gyönyörű lány iránt. 
Az istenek sem akarhatták volna 
másképp. Ám a féltékenység a sors 
kegyetlenségeivel társulva egy idő-
re elszakítja őket egymástól. A fia-
talok a legkülönfélébb kalandokba 
keverednek, mégis az igazi veszélyt 
mindig szépségük jelenti számukra. 
Ez az ógörög szerelmes regények 
alapsémája, melyek az európai re-
gényirodalom kezdeteit is jelentik. 
A két szerelmes – Kallirhoé és Khai-
resasz – történetét egy harmadik 
főszereplő, Dionüssziosz felbukka-
nása teszi egyedivé és lebilincse-
lővé. A kiváló, civilizált görög férfi, 
akinek vívódásaiban az emberi ter-
mészet és a nemes származás ösz-
szefüggéseit vizsgálhatjuk, s akihez 

rabszolga-kereskedők által jut el az 
istennőkhöz hasonlító szépség. 
Kallirhoé hűsége Pénelopét idézi, 
Aphroditéhez mérhető vonzereje 
pedig bajt kever, akárcsak Heléné. 
Személyisége számtalan hatásnak 
van kitéve, amelyekben formálódni 
kényszerül, és sutba kell dobnia ko-

rábbi értékeit. Khaireasz portréjá-
ban találhatunk a regények hőseire 
jellemző általános tulajdonságokat, 
illetve személyesebb vonásokat. 
Ő a hérósz, aki élete árán harcol a 
csatamezőn, s aki negatív tulajdon-
ságai: öngyilkossági kísérletei és in-
dulatos természete miatt is kiválik a 
tömegből. 

A történet drámai csúcspontja-
ként Khaireasz találkozik Dionüs-
sziosszal, harci kedvük az egekbe 
csap, s ha nem a király és bírósága 
előtt állnának, talán nem csak szó-
párbajban küzdenének meg. A he-
ves torzsalkodás közben Kallirhoé  
fejét lehajtva áll, „mert hát szerette 
Khaireaszt, és becsülte Dionüsszi-
oszt”. De a szerelmespárra még ez-
után is sok megpróbáltatás vár. 

A rendkívül fordulatos műben 
az események néha annyira való-
szerűtlenek, hogy a mai olvasó ön-
kéntelenül is iróniára gyanakszik. 
Kallirhoé annyira szép, hogy mikor 
Mitriatész, a kariabeli kormányzó 
meglátja, hanyatt esik, mintha pa-
rittya találta volna el. A hősök lelki 
fájdalmukban hajukat tépik, ruhá-
jukat szaggatják, s akinek elmesé-
lik balsorsukat, az nyomban elsírja 
magát. Az érzelmeket kifejező for-
manyelv is egészen szokatlan. 

A mű ezzel együtt  is az erény, 
a kísértés, a szenvedély, a harag, a 
kínzó türelem – a lelki mélységek 
és magaslatok között hánykódó 
személyiségek stációja. A szerep-
lők nem mesei jó vagy rossz alakok, 
hanem emberi arcok, kiknek visel-
kedése pozitív vagy negatív példát 
adhat alapvető élethelyzetekben. 
Az első teljes egészben fennma-
radt görög regényt egy debreceni 
fordító, Orosz Ágnes jóvoltából ol-
vashatjuk először magyarul.

Kovács Fruzsina

KÖNYVMOLY
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Óriási megtiszteltetés címeres mezben játszani
Szalánczi Zoltán már tíz éve focizik

A Kölcsey-főiskola számos diákja 
büszkélkedhet kiváló sportered-
ményekkel. Kevesen vannak 
azonban, akik profi szinten mű-
velik valamelyik sportágat. Ilyen 
például Szalánczi Zoltán tanító 
szakos hallgató, aki hivatássze-
rűen focizik: csaknem tíz éve 
kergeti a labdát, jelenleg a DVSC 
fiókcsapatában, a Létavértesben 
játszik.

– Mikor kezdtél el komolyabban ér-
deklődni a sportág iránt?

– A családi háttér adott volt, 
hiszen édesapám, illetve nagy-
apám is futballozott. Már egészen 
kiskoromban a nyár nagy részét, a 
barátaimmal a „grundon” töltöt-
tük. Később ismerőseim javasla-
tára a Debreceni Kinizsi csapatá-
nál próbáltam szerencsét, akkor 
még jobbhátvédként. Ezekben az 
időkben az edzések menete nem 
nagyon tetszett, hisz’ a baráti fo-
cizások kötetlenebbek voltak. Egy 

időre abba is hagytam a sportot, 
de egy évre rá, immár kapusként 
újult erővel tértem vissza a pályá-
ra. A Kinizsi megszűntével a Hajdú 
Volán SC csapatához kerültem, de 
ez csak egy féléves kitérő volt, mert 
egy teremtorna alkalmával megke-
resett a DVSC.

– Majdnem nyolc éve erősíted a Loki 
utánpótlás-csapatait, illetve megfor-
dultál a korosztályos válogatottakban 
is.  Milyen sikereket értél el ez idő alatt?

– Eleinte azt is sikerként köny-
veltem el, hogy ebben a csapatban 
játszhatom. Sok szép emlékem van. 
Tagja voltam a 2000-es Nike-kupa 
magyarországi győztes csapatá-
nak, amely hazánkat képviselte az 
európai viadalon. Minden évben 
előkelő helyezést értünk el a honi 
megmérettetésekben, de számom-
ra a legkedvesebb emlék a két év-
vel ezelőtti kiemelt U-19–es orszá-
gos bajnokság megnyerése – akkor 
az év kapusának választottak. Erre 
nagyon büszke vagyok. 

Amióta a 
Loki csapata-
iban játszom, 
vé g i g j á r t a m 
az összes kor-
osztályos vá-
logatottat. A 
nemzeti tizen-
eggyel számos 
m é r k ő z é s t 
játszottam itt-
hon és külföl-
dön egyaránt. 
Ez külön bol-
dogsággal tölt 
el, hisz’ számomra a legnagyobb 
megtiszteltetés, ha a címeres mezt 
magamra húzhatom.

– Úgy tudom, hosszabb ideig tartó 
kihagyásod is volt, sérülések miatt. Mi 
történt? Hogyan vészelted át ezt az idő-
szakot?

– Sajnálatos módón két súlyos 
karsérülésem is volt, amely mi-
att két ízben is féléves kihagyásra 
kényszerültem. Az első esetben a 

Vasas ellen játszottunk hazai pályán 
– egy felívelés után az ellenfél egyik 
játékosa a levegőben meglökött, 
miközben a labda már a kezemben 
volt. Olyan szerencsétlenül estem, 
hogy karomat törtem. Másodszor 
immáron a Létavértes színeiben a 
labdára vetődve könyöksérülést 
szenvedtem. Nagyon nehéz volt 
innen talpra állni, de a futball iránti 
szeretet tartotta bennem a lelket.

– Miben más egy kapus szerepe a 
mérkőzésen, illetve edzésen, mint egy 
mezőnyjátékosé?

– A mai, modern futballban a 
kapusoknak legalább olyan jól kell 
kezelniük a labdát lábbal, mint a 
mezőnyjátékosoknak, hisz’ manap-
ság megnőtt a „portások” szere-
pe a játékban. Emellett maximális 
koncentrációt igényel ez a poszt, 
mert ha hibázunk, mögöttünk már 
csak a háló van… Nekünk az edzés 
is teljesen más, mivel számunkra 
speciális feladatok vannak előírva, 
melyeket kapusedzéseken hajtunk 
végre. Fejlesztjük a labdabiztossá-
got, a ruganyosságot és a gyorsasá-
got. Természetesen a csapat többi 
tagjával is gyakorlunk, ilyenkor ka-
pura lövéseket, támadásvezetése-
ket végzünk. 

Szerintem nehezebb dolgunk 
van, mint a mezőnyjátékosoknak, 
mert ez a poszt teljes körű felké-
szültséget igényel.

Bihari Szabolcs 

Sport és tanulás felsőfokon Második mesterfokozat
A 22 éves debreceni Szűcs Gab-
riella a DVSC és a magyar női 
válogatott kézilabdázója, a Deb-
receni Egyetem Állam-és Jogtu-
dományi Kar jogász szakának 
hallgatója. A következőkben be-
tekintést nyerhetünk magánéle-
tébe, és megtudhatjuk mik a cél-
jai, vágyai, mi sikerének titka.

– Mikor és hogyan kezdtél el kézilab-
dázni?

– Az általános iskolában rövid 
ideig néptáncoltam és a ritmikus 
sportgimnasztikát műveltem, majd 
a testnevelő tanárom tájékoztatott 
minket, hogy a DVSC utánpótlás-
csapata játékosokat toboroz. Édes-
apám javaslatára részt vettem ezen, 
és Komáromi Ákosné kiválasztott, 
ezután próbaedzéseken vettem 
részt. Tizenegy éves koromban így 
indult el a karrierem.

– Gondolom, gyermekkorodban a 
szüleid egyengették a karriered. Mosta-
nában hogy működik ez, mennyire állsz 
már a „saját lábadon”?

– Részben külön életet élek, de a 
mai napig jár a család a meccseim-
re. Viszonylag kevés időt töltök ott-
hon, de olyankor lelkileg feltöltő-
döm, mert a családom a mindenem 
és a biztos pont az életemben.

– A húgod, Niki is kézilabdázik. Je-
lenleg kölcsönjátékosként az NBI/B-s 
Derecske csapatát erősíti. Amíg mind-
ketten a Lokiban játszottatok, előfor-
dult-e, hogy egyszerre voltatok a pá-
lyán? Ha igen, milyen érzés volt?

– Nagyon örültem neki. Edző-
meccseken többször, bajnoki mér-
kőzésen egy alkalommal a Vác 
ellen játszottunk együtt a pályán. 
Édesapám élőben láthatott minket, 
és nagyon boldoggá tettük, pró-
báltam segíteni Nikinek, töreked-
tem arra, hogy ziccerbe hozzam. 
Sajnálom, hogy keveset játszot-
tunk eddig együtt, remélem, hogy 
fogunk még egy csapatban szere-
pelni. Büszke vagyok rá!

– Szokott tőled szakmai tanácsot 
kérni a húgod, mennyire próbálsz bele-
szólni a pályafutásába?

– Építő jelleggel, őszintén el-

mondjuk egymásnak, hogy mit 
gondolunk a másik játékáról.

– A kézilabda mellett jogásznak ta-
nulsz. Hogyan viszonyulnak hozzád az 
egyetemen a csoporttársak, mennyire 
érzed, hogy közismert vagy?

– Igazából nem érzékelem azt, 
hogy én más volnék, mint a többi 
hallgató. Nagyon keveset találko-
zunk, mert csak egy edzésről hiá-
nyozhatok.

– Sikerül összehangolni a tanulást 
és az élsportot? Melyik a fontosabb?

– Eleinte nehezen ment. Volt, 
hogy heti két meccsem volt, alig 
aludtam, mert tanulni is kellett, a 
fáradtság megmutatkozott a já-
tékomon is. Ma már rutinosabb 
lettem ilyen téren is. Nagyjából a 
szabadidőmben, vagy utazás köz-
ben jut idő a tanulásra. Mindkettő 
fontos számomra, de a kézilabda 
közelebb áll hozzám.

– Jut időd szórakozásra, kikapcsoló-
dásra, mint az átlag joghallgatónak?

– Ritkábban, de csak győztes 
meccsek után.

– Mindenkinek vannak gondjai a 
magánéletben, a te gondjaid mennyire 
hatnak ki a pályán nyújtott teljesítmé-
nyedre?

– Teljesen ki tudok kapcsolni 
meccs közben, de ha vannak prob-
lémáim, a családomnak köszönhe-
tően ez nem látszik rajtam a pá-
lyán.

– Lámpalázas vagy egy-egy meccs 
előtt?

– Korábban jobban izgultam, 
ma már csak egy fajta egészséges 
izgalom van bennem, viszont ha 
hibázom, görcsössé válok, de a já-
tékostársak és az edző képesek át-
lendíteni ezen a biztatásukkal.

– Mit gondolsz arról, hogy Németh 
András szövetségi kapitány inkább a 
védekezésedet részesíti előnyben a tá-
madó játékoddal szemben?

– Már az is jó érzés, hogy egyál-
talán játszhatok. Minden perc-
nek örülök, jó játékkal próbálom 
meghálálni a bizalmat. De azért 
nagyobb részt szeretnék vállalni a 
támadásokban.

– Főleg régebben volt jellemző a 
nemzeti csapatra, hogy egy meccs 
alatt képes volt megjárni a mennyet és 
a poklot. Szerinted mi lehetett ennek az 
oka?

– Véleményem szerint a korábbi 
szövetségi kapitány, Mocsai Lajos 
nem forgatta eleget a csapatot, s 
ez koncentrációhiányt okozott.

– Van-e példaképed?
– Igen, Carlos Perez. Tetszik a já-

téka, és az, ahogyan küzd a pályán. 
Magasra tud ugrani, és erőset tud 
lőni.

– Gondoltál-e már arra, hogy külföl-
dön is kamatoztasd tudásodat?

– Igen. Kicsit tartok tőle, de há-
rom-négy év múlva szeretném ki-
próbálni képességeimet Dániában 
vagy Spanyolországban.

– Kicsit távoli még, de gondoltál-e 
már arra, hogy mihez kezdesz majd az 
aktív pályafutásod befejezése után?

– A sport mellett szeretnék 
maradni mindenképpen, sportjo-
gászként vagy gyermekek edző-
jeként.

Kép és szöveg: Lukács László

Fekete László, a Kölcsey-főiskola 
harmadéves hallgatója tíz éve 
űzi a Wing Tsun kung-fut. Két 
éve megszerezte az első mes-
terfokozatot, idén márciusban 
pedig a másodikat. Erről beszél-
gettem vele.

– A vizsgát egy többnapos nem-
zetközi szeminárium és egy ünnep-
ség előzte meg. Leung Ting nagy-
mester a Kung-fu Világszövetség 
vezetője idén február 28-án hazánk-
ban ünnepelte 60. születésnapját. 
Ennek tiszteletére volt a fővárosban 
egy gála, amelyen mi is felléptünk. 
Másnap Kecskeméten rendezték 
meg a nemzetközi szemináriumot. 
A nagymestert elkísérték Kína leg-
jobb mesterei, illetve érkeztek még 
Lengyelországból, Kanadából, az 
Egyesült Államokból, Litvániából 
és Németországból – tájékoztat Fe-
kete László.

– Hogyan zajlott a szeminárium?
– Leung Ting és Cheng Chuen 

Fun nagymester tartotta az edzé-
seket, a több külföldi vendég pedig 
velünk gyakorolt. Először az okta-
tóknak volt egy technikai jellegű 
tréning, ahol magas szintű kombi-
nációkat sajátíthattam el. Másnap 
a tanulók is csatlakoztak hozzánk, 
akik kérdezhettek a nagymester-
től. 

– Milyen gyakorlatokból épült fel a 
vizsga?

– A kínai vendégek miatt inkább 
technikai jellegű volt. Az elején az 
első két formagyakorlatot kellett be-
mutatni, utána az ezek mozdulatai-
ra épülő párosgyakorlatokat, illetve 
csak erre a stílusra jellemző speciális 
belharctechnika-sorozatot, amelyet 
Chi-Saunak neveznek (magyarul: ta-
padókezes technikának). Az elején 
kötötten, szekciókra osztva, később 
pedig teljesen szabadon. Az első fo-
kozathoz az első négy a másodikhoz 
pedig hét és fél kell.

– Meddig tartott?
– Nem volt túl hosszú, de nekem 

egy örökkévalóságnak tűnt… Már 
az első percekben úgy éreztük, 
hogy leszakad a kezünk a fáradt-

ságtól, kapkodtuk a levegőt, az iz-
zadtságtól és a levegő magas pára-
tartalmától szó szerint tocsogtunk 
a teremben. 

– Ki előtt zajlott a megmérettetés?
– Dai Si-Fu Máday Norbert ve-

zette, s a bizottság tagjai között 
foglalt helyet az én mesterem is Si-
Fu Széll Gábor, illetve három kínai 
instruktor. 

– Az öltözékben hogyan jelölik a 
tudásszinteket?

– A mesterek ruhája fekete. Bal 
oldalán a magyar címer és az arany-
színű fokozatjel található. Az első 
fokozatnál a megkötő rész fehér, 
másodiktól negyedikig piros sze-
gély van a ruhán, ötödiktől nyol-
cadikig vastagabb piros szegély, 
illetve a fokozatjel helyén kalligrá-
fia van hímezve – ez a wing tsun 
kínai folyóírással. Kilencediktől 
pedig vékony citromsárga szegély 
van rávarrva – jelenleg a világon 
két ember hord ilyet: Leung Ting 
nagymester és a helyettese, Cheng 
Chuen Fun nagymester.

– További terveid?
– Szeretném elérni a harma-

dik mesterfokozatot. Továbbra is 
edzek, mert most kezdhetem el 
tanulni a harmadik formagyakor-
latot a Biu-Jee-t – amelyet ettől a 
szinttől oktatnak –, és a következő 
megmérettetésen már ezt is be kell 
mutatnom. Ebben vannak a legma-
gasabb szintű támadó technikák.

Oláh Ákos

Huszti Kitti felvétele

Angyal Ádám felvétele

Ha nem is fontosabb, de 
kedvesebb a labda, mint a 
könyv                                       


