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A kitartásban pedig tökéletes cselekedet le-
gyen, hogy tökéletesek és épek legyetek min-
den fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek 
közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a 
ki mindenkinek készségesen és szemrehányás 
nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, 
semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, 
hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél 
hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen 
ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; kétszívű, 
a minden útjában állhatatlan ember. 

(Jak 1, 4-8)

Havi aforizmánk

Angyal Ádám felvétele

Megváltó értékek
Megéri feladni az elveinket? Olykor bizonyos helyzetek igény-
lik, hogy eldobjuk mindazt, amit értékesnek tartunk, ám az 
áldozathozatal szinte minden alkalommal végzetes. Ilyenkor 
ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy értékvilágunk csorbu-
lásával saját személyiségünk egy jelentős darabját is fel kell 
áldoznunk. De hol? Mindenhol. Amikor a fiatal átlép egy bi-
zonyos határt, amikor már a diákévek és a felnőtté válás fele-
lőssége között ingázik, s jól tudja: nincs visszaút, az előtte álló 
jövő pedig sűrű ködbe vész – bármit képes megtenni a boldo-
gulás érdekében. Tanácstalanul töpreng: mit tegyen. Ilyenkor 
egy csöppnyi bizonyosságért képes annyit eladni magából, 
amennyit csak lehet. Nincs határ. Valójában nem tudja, mi az, 
amit keres, és így azt sem képes meghatározni, mennyit adna 
érte. A legegyszerűbb odadobni mindent. Ez talán elég lesz.

Az értékek hiánya azonban megbosszulja önmagát. Ha el-
vesznek, netán eladjuk magunkból az értékeket, az üresség 
még nagyobb bizonytalanságot gerjeszt. Tényleg megéri 
kockáztatni? 

A XXI. század ifjúságának legkedveltebb hobbija, hogy 
megtalálja azt a bölcsőt, amelyben igazán kényelmesen, bé-
kés nyugalomban megszokhatja az életet. Ezen túl pedig már 
nincs semmi. Csak a gyakorlott közöny, és a csupán rutinból 
művelt mesterség. De mi van emögött? Értékvesztett homály, 
elhallgattatott vágyak, muszájból művelt “művészet”? Talán. 
A kérdést azonban mindennap fel kell tenni: mit érek én? 

Félelem. Rettegünk attól, hogy szembesüljünk a ténnyel: 
valahol a munka, a hivatás és a karrier masszájában elvesztet-
tük az egyéniségünket. Az íróember felelőssége ezen a téren 
a legnagyobb, s ha fiatalon valaki ezt a fájdalmasan gyönyörű 
hivatást választja, tudnia kell, melyek az értékei, s azokat ren-
dületlenül, a napi monotonitás ellen tiltakozva hevesen és 

szenvedélyesen ki kell fejeznie. Mindegy, mit gondolnak má-
sok, hogyan próbálják pórázra kötni a stílust, akkor is csak a 
kiteljesedés és a hit számít. Az érték csak akkor jelent valamit, 
ha az író megérint vele másokat, s ezáltal könnyebbnek érzi 
valahogyan önmagát is. Ehhez egyéniség kell. Enélkül nem 
ember az ember, és ennek híján írni sem tud. 

A csapdába, a pénz kelepcéjébe azonban mindannyian 
beleesünk. Az írás ugyanis küzdelem, hosszú, végtelennek 
tűnő háború, melyben a harcot folyton vívja egymással az ih-
let és az értelem. Eközben az életért is küzdeni kell, s a végén 
csak a kötelező áldozathozatal marad. Eltávolodni az érzések-
től, a belső mondanivalótól, átalakulni, átlényegülni. Felejte-
ni. Beleolvadni a masszába, fizetni a tarka-barka csekkeket, 
s közben mindennap keseregni: nem írtam ma sem semmit. 
Az eleinte hőn áhított világ fénytelensége megváltoztatja az 
embert, kissé kioltja benne a szenvedélyt. 

Persze, ez is az egyéniség próbája. Ki mit bír. Van, aki képes 
tárgyilagosan “alkotni”, s közben igazán írni, mások pedig 
egyszerűen búcsút intenek a gyönyörnek a rutin és a pénz 
kedvéért. Ez talán gyöngeség, vagy egyszerűen a csalódás 
utóíze? Mindig középen kell állni. Abból nagy baj nem lehet. 
Aki ír, az önmagából teszi ezt, legyen szó bármily színtelen 
élethelyzetről, az egyéniség – ha megmarad, ha túlél, – utat 
tör magának. Nem szabad megállni, félni lehet, de csak mér-
tékkel, felejteni nem szabad, de az állandó nosztalgiának 
sincs értelme. Minden napot meg kell élni, meg kell érteni, 
hiszen ezeket is úgy ítéli meg az ember, ahogy önmagát. Bel-
ső értékek híján már az ébredésnek sincs értelme. A legfőbb 
megváltás: értéket alkotni.

Írni, írni, írni.
Bögre Zoltán

...amilyen nevetséges, tudákos nagyképűség víz helyett 
hákettőót mondani, épp olyan nevetséges a szerelem „lé-
nyegé”-t akár a vágyban, akár a szeretetben keresni, lévén 
a szerelem „lényege” nem vágy és nem is idealizálás és nem 
epedés és nem nyavalygás s nem holdvilág és udvarlás és 
szenvedés – lévén a szerelem lényege az, hogy két ember 
vággyal szereti egymást, szerelmesek egymásba, amihez 
nem kell se korszellem, se alkalmas körülmények, még köl-
tészet se kell, csak az élet élésének az a bizonyos lehetősége, 
amelynek hőfokánál két különböző elem, vágy és szeretet, 
egymással egyesül. 

(Karinthy Frigyes:  Kiment-e a szerelem a divatból?)
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HÁZI SZAVALÓ- ÉS MESEMONDÓ 
VERSENYT rendezett a Kölcsey-fő-
iskola Anyanyelvi és Irodalmi Tan-
széke április 10-én és 12-én. A me-
semondó versenyen a zsűri döntése 
alapján első helyezett nem lett, má-
sodik Molnár Csilla (III/7), harmadik 
Ungváriné Dudás Gyöngyi (II/esti) 
lett. A Szavalóversenyen Papp Lász-
ló (II/6) első, Molnár Csilla (III/7) má-
sodik, Pintye Erika (III/7) harmadik 
helyezést ért el.

HÁROMNAPOS ORSZÁGOS ANYA-
NYELVI VERSENYT rendezett a Köl-
csey-főiskola április 16-18-ig. Első 
helyezett lett Pongó Anita (Szek-
szárd), a képzeletbeli dobogó máso-
dik fokára Kiss Viktória (Jászberény) 
és Andó Anita (Debrecen) állhatott, 
a harmadik helyet pedig Karancz 
Kinga (Kaposvár) foglalhatta el. 

170 ÉVES A PARAINESIS. Kölcsey 
Ferenc híres, Kölcsey Kálmánhoz 
intézett írása keletkezési évfordu-
lója alkalmából rendez tudományos 
konferenciát április 26-án 14 órától 
a főiskola Tudományos és Művésze-
ti Bizottsága a tanácsteremben és 
a 132-esben. A bevezető előadást 
Imre László irodalomtörténész, a 
Kölcsey Társaság elnöke tartja, A Pa-
rainesis horizontja címmel.

IDÉN KEVESEBBEN JELENTKEZ-
TEK A FELSŐOKTATÁSBA. Ha a 
felsőoktatásba jelentkezők összlét-
számát vizsgáljuk, kiderül, a tavalyi 
évhez képest 18,4 százalékkal ke-
vesebben jelentkeztek idén egye-
temre, főiskolára, pontosan 108.132 
fő jelezte felvételi szándékát, míg 
tavaly ez szám 132.527 fő volt. A 
jelentkezők intézmények közötti 
eloszlása hasonlóan alakult, mint 
a tavalyi évben. Az államilag finan-
szírozott helyekért idén is erős a 
verseny; másfélszeres a túljelentke-
zést mutatnak a számok. A korábbi 
évek tapasztalatainak megfelelően 
legnagyobb a túljelentkezés a vi-
szonylag kevés hallgatót fogadó 
művészeti, művészetközvetítő és 
sporttudományi képzési területen. 
Itt egy helyre 5-7 jelentkező jut. 
A két legnépszerűbb tudomány-
terület továbbra is a gazdasági 
és bölcsészettudományi terület. 
(forrás: www.edupress.hu)

„DIGITÁLIS KACSINTÁSOK” cím-
mel rendeznek kiállítást Nagy Gá-
bor fotóriporter munkáiból. A tárlat 
a Dóczy-gimnázium galériájában 
április 24-től, egy hónapon keresz-
tül látható.

VÍGH ISTVÁN FESTŐMŰVÉSZ 21 
monumentális képpel ajándékozta 
meg a Nagytemplom gyülekezetét. 
A kompozíciókból nyílt állandó ki-
állítást a Rákóczi-harang tornyában 
(nyugati torony) az erre a célra kiala-
kított új galériában tekinthetik meg 
a látogatók.

JEGYZETPALETTA

Nyelv és 
kommunikáció

Az Akadémiai Kiadó egy olyan ak-
ciós csomaggal állt elő, melyben 
megtalálható a Helyesírási szótár és 
az Idegen szavak és kifejezések diák-
szótár is egyben. Szintén akcióban 
van a Password angol-magyar tanu-
lói szótár is, mely féláron kapható a 
főiskola jegyzetboltjában. 

A nyelv és a kommunikáció iránt 
érdeklődőknek ajánlom Fercsik 
Erzsébet és Raátz Judit Kommuni-
káció és Nyelvhasználat című köny-
vét, mely foglalkozik a kommuniká-
ció általános elméleti kérdéseivel, a 
nyelv a beszéd és az írás jellemzői-
vel, valamint a nem nyelvi kommu-
nikációs eszközökkel egyaránt.

Az Akadémiai Kiadó gondozá-
sában megjelent a Tipográfia és 
helyesírás 30 nyelven című könyv, 
amely a magyar és idegen nyelvű 
szövegek tipográfiájának alapvető 
szabályaival foglalkozik oly módon, 
hogy a szakmai alapokat mindenki 
számára érthetővé tegye. 

Aki pedig egy kis ínyencségre 
vágyik, annak tökéletes olvasmány 
Szigeti Andor Népi konyha című 
gasztronómiai könyve. 588 ételre-
ceptet tartalmaz, mely étkek meg-
találhatók a szomszédos népeink 
asztalain, legyen szó a mindenna-
pokról vagy jeles ünnepekről.

Kiss Nikolett

Magyar-szakest
Magyar-szakestet tartottak áp-
rilis 18-án, a 33-as termében. A 
rendezvényre ellátogatók talál-
kozhattak Karafiáth Orsolya író-
költővel, valamint egy színvona-
las vetélkedőn is részt vehettek.

A tanító szakos, magyar mű-
veltségterületes hallgatók igen 
színvonalas estet szerveztek. A 18 
órakor kezdődő író-olvasó találko-
zó Karafiáth Orsolyával, igazi cse-
megének számított. Ez a nő egy 

igazi művész, több elismerésben is 
részesült az utóbbi években. Egye-
bek mellett 2002-ben ő kapta az 
Év Nője díjat, 2005-ben pedig Ma-
gyar Köztársasági Érdemkeresztet 
kapott irodalmi munkásságáért. 
Újságíróként is működik, kritikái, 
recenziói, tárcái és interjúi rend-
szeresen olvashatóak a Könyvhét, 
litera.hu, a Magyar Könyvgyűjtő és 
az Elle hasábjain. Ezenkívül gya-
korta megjelenik az Élet és Iroda-
lom, a Népszabadság, és az Alföld 
oldalain népszerű verseivel. Sokan 
nem tudják, de még egy Elektrik 
Bugi nevű zenekarban is énekel 
egyúttal. Így érthetően, nagy volt 
az érdeklődés. 

Az előadás után a hallgatókon 
volt a sor. Különböző vetélkedőkön 
mérhették össze tudásukat, ügyes-
ségüket. E megmérettetésen az 
oktatók is részt vettek, így igazán 
hangulatosra sikerült az est.

A HÖK működésének elmúlt két 
évéről hallhattunk összefoglalót a 
március 28-án rendezett összhall-
gatói közgyűlésen. A HÖK jelenlegi 
tagjai (Kovács Zoltán, Fehér Péter, 
Kovács Gábor és Nemes Anikó) 
mandátumuk lejárata előtt beszá-
moltak munkájuk eredményeiről. 
Mivel a hallgatók kevesebb, mint 
tíz százaléka követte nyomon az 
előadásokat, nem volt határozatké-
pes az összefoglalót illetően. 

Az idén április 27-május 4. közöt-
ti időre újabb HÖK-választást írtak 
ki. A jelöltek: Dávid Máté, Nemes 
Anikó, Vértesi Péter elnökjelöltek; 
Fehér Péter általánosalelnök-jelölt; 
Kovács Gábor, Putnoki Zsuzsanna, 
Szentesi Richárd gazdaságialelnök-
jelöltek; Mády Marianna Éva, Tőzsér 
Barnabás tanulmányi és szociálisal-
elnök-jelöltek; Kun Balázs, Poller 
Ádám, Rostás Mónika, Sandra Nor-
bert, Szűcs Anikó kommunikáci-
ósügyvivő-jelöltek; Fekete László, 
Nyíri István, Terjék Ádám, Viszlócki 
András sport és kulturálisügyvivő-
jelöltek; Lipcsei Ádám külügyiügy-
vivő-jelölt. 

A közgyűlésről és a választásról 
bővebben www.kolcseyhok.hu 
weboldalon lehet olvasni.

Közgyűlés és 
választás

inDEx: a fiatalok műsora
A Kölcsey Stúdió inDEx címmel 
készülő televíziós műsora úttörő 
jellegű. Ilyen jellegű riportmaga-
zin, amely Debrecen főiskolás és 
egyetemista hallgatóságához szól, 
ugyanis hiányzik a helyi médiumok 
műsorkínálatából.  Készítői ugyanis 
a Kölcsey Stúdió televíziós szak-
embereinek közreműködésében 
maguk az érintettek: a főiskolások, 
egyetemisták. Az inDEx moderni-
zálja a tartalmas szórakozás eddi-
gi sablonos formációit úgy, hogy 
egyben egyfajta kulturális missziót 
is betölt. A Kölcsey Stúdió szakmai 
célkitűzése az, hogy megalakulása 
után öt évvel úgy lépjen ki a nagy 

nyilvánosság elé, hogy az Alföld te-
levízió segítségével egy fiatalokból 
álló nézőtábort alakítson ki, amely-
nek tagjai szívesen fogadják az 
újításokat, a közülük való arcokat, 
tehetségeket. 

Az április 21-i első adás válto-
zatos témákat kínált. Példamuta-
tó volt az a vak fiatal egyetemista, 
aki ügyességének és szorgalmá-
nak köszönhetően, angolszakos 
csoportársainak  látó társainak 
segít a tanulásban. Példaértékű az 
az örökbefogadás, ahol a nagy sze-
génység ellenére igaz szeretetre 
talált egy tízéves kárpátaljai kislány. 
Példátlan a puskázási láz a főiskolá-

sok, egyetmisták körében, pedig 
sokszor az ebbe fektetett ener-
gia egyenértékű a tanulással. Vé-
gezetül pedig példát mutatott a 
műsor egy sportág, a röplabda 
népszerűsítésével, hogy hogyan 
lehet egészségesen és hasznosan 
eltölteni a szabadidődet.  A készí-
tők továbbra is nyitottak minden 
olyan témára, amely a főiskoláso-
kat, egyetemistákat érinti. Legyen 
az könnyed vagy komoly, bátran 
küldd el az ezazindex@gmail.com 
e-mail címre. Ha a témád jó, még 
a műsorkészítés folyamatában is 
részt vehetsz. Ez az inDEx. A debre-
ceni fiatalok műsora.

Karafiáth Orsolya                                                                 Angyal Ádám felvétele

A Kölcsey-főiskola Felnőttképzési Intézete és a Hajdú-Bihar Me-
gyei Pedagógai Társaság március 22-én rendezte meg Nanszákné 
dr. Cserfalvi Ilona főiskolai tanár, a neveléstudományok kandidá-
tusa könyvbemutatóját, egy debreceni kávézóban. A bemutató 
pedagógiai írások gyűjteményét szemléltette. A társadalompedagógi-
ai összefüggéseket az esetek és módszerek összekapcsolódásával 
világítja meg a Felnőttképzési Intézet vezetője, szemlélteti a gye-
rekek világát, bemutatja az alkalmazott szemléltetési módszere-
ket.                                                                                           (Birki Bernadett felvétele)

Fotópályázat
A Pécsi Nemzetközi Kultúrhét (IC-
WiP) rendezvényére a szervező SIEN 
Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány 
fotópályázatot hirdet az egyetemi 
médiában dolgozó, közreműködő 
hallgatók számára. A cél, hogy a 
pályázók képekben mutassák be a 
nemzetközi résztvevők és a magyar 
nagyközönség számára az egyete-
mi élet különlegességeit, az egye-
temista élet érdekes mozzanatait. 
A beérkezett alkotásokat szakmai 
zsűri értékeli, díjazza, majd a leg-
jobbnak ítélt képekből a fesztivál 
fő helyszínén, a pécsi Barbakán té-
ren szabadtéri kiállítást szerveznek, 
amely az ICWiP teljes ideje alatt (jú-
lius 19-29.) látogatható. A fotópályá-
zatra jelentkezni az alkotás digitális 
formában való beküldésével lehet. 
Képméret: 2480 X 3540 pixel, 300 dpi 
Fájl-formátum: jpg. A képeket CD-n, 
a személyes adatok és elérhetőségek 
megadásával együtt a Pécsi Tudo-
mányegyetem, Univ Pécs szerkesztő-
ség, ICWiP fotópályázat, Pécs, Szántó 
Kovács János u. 1/b. címre várják 
2007. június 15-ig. (Forrás: Edupress)



Debreceni FŐNIX Hangsúly 32007. április

Közvetlen, az ifjú tehetségeket segítő professzortól búcsúzunk
In memoriam dr. Szöőr Gyula (1940-2007)

Szöőr Gyula professzor 1940. má-
jus 12-én született Hajdúsámson-
ban. Pedagógus szülők nevelték, 
ez olyan indítást nyújtott a tudo-
mányok műveléséhez és oktatá-
sához, amely korán meghatározta 
pályafutását. Debreceni tanul-
mányai után a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem hallgatója, ahol 
1964-ben szerzett biológia-kémia 
szakos tanári oklevelet. Közvetle-
nül ezután az Ásvány- és Földtani 
Tanszék gyakornoka: korán kitűnt 
pedagógiai érzékével, emberi 
kapcsolatteremtő készségével. 
Földvári Aladár, majd Pantó Gábor 
professzorok ösztönzése mellett 
sajátította el mélyebb szakmai is-
mereteit, és alakított ki új kutatási 
irányokat a tanszéken, majd ered-
ményeivel gyorsan vált ismertté 
a tudományos életben. 1969-ben 

„summa cum laude” egyetemi 
doktor, 1980-ban maximális pont-
eredménnyel a földtudományok 
kandidátusa, majd 1993-ban a 
földtudomány doktora. Az akadé-
miai védés után rövid időn belül: 
1994-ben habilitált. A töretlen ívű 
fejlődést jelzi egyetemi beosz-
tásainak változása is, 1965-ben 
tanársegéd, 1971-ben adjunktus, 
1981-től docens, 1994-től egyete-
mi tanár, 2006-tól professor eme-
ritus.

Legfőbb kutatási területe a 
geokémia és az ásványtan volt. 
Mindig fontosnak tartotta a ge-
ológia alkalmazott problémait, a 
gyakorlati célú kutatási tevékeny-
séget is. A legértékesebb eredmé-
nyeit határterületi kutatásokban 
érte el. Kutatásait több, „kitűnő” 
minősítéssel zárt pályázat tette 

lehetővé, ezek alkalmat nyújtottak 
arra, hogy folyamatosan vezessen 
egy jól működő interdiszciplináris 
kutatócsoportot, amely több új 
határterületi kutatási irányvonalat 
kezdeményezett hazánkban a pa-
leobiogeokémia, kemofáciestan, 
paleoökológia és a kozmokémia 
szakterületein.

A hazai kutatóhelyeken kívül 
több külföldi egyetemmel, tu-
dományos szervezettel és intéz-
ménnyel tartott kapcsolatot. Ezek 
körében aktív kutatási együttmű-
ködésekre, ill. tapasztalatcserét és 
meghívott előadói programokat is 
rendeztek.

Aktívan részt vett a Magyar 
Tudományos Akadémia több bi-
zottságának, albizottságának és 
munka-bizottságának a tevékeny-
ségében, a Geonomia TB elnöki 

tisztséget töltötte be. Pályafutása 
során Szöőr professzor csaknem 
ötven kandidátusi és akadémiai 
doktori értekezés bírálói, titkári, 
bizottsági teendőiben vett részt. A 
tudományos minősítési eljárások 
több osztályt érintettek (föld-, ké-
mia-, mezőgazdaság tudományo-
kat). Két MTA belföldi ösztöndíjas 
témavezetője volt. 

„A földtörténeti újkor határ-
tudományi kutatásai” c. Földtu-
domány-PhD B-program, majd a 
Földtudomány Doktori Iskola „Ás-
ványtani, geokémiai, regionális és 
alkalmazott földtani kutatások”-
program irányítója, témavezetője 
volt. S a Miskolci Egyetem „Miko-
viny Sámuel Doktori Iskola” pro-
fesszoraként, a geokémia tárgy 
előadójaként tevékenykedett. 

Szöőr professzor mintegy négy 

évtizedes oktatási pályája során 
számos tárgyat oktatott: a kristály-
tan alapjai, kristály- és ásványtan, 
a Föld és az élet fejlődése, földtör-
ténet, geokémia, környezeti geo-
kémia, termoanalízis. 

Tanári habitusát jellemezte: 
közvetlen kapcsolatot tartott a 
hallgatósággal, korábban rend-
szeresen részt vett a terepgyakor-
latok vezetésében, figyelemmel 
kísérte diákköri és szakdolgozati 
tevékenységüket, két hallgatója 
„Pro Sciencia” nívódíjban is ré-
szesült. Egyetemi tankönyvek és 
jegyzetek gondos lektorálásával, 
házi jegyzeteivel (termoanalízis, 
környezet geokémia, rétegtan és 
fáciestan) segítette az oktatást.

(A professzor búcsúztatása nagy-
pénteken volt a Debreceni Közteme-
tőben)

Horthy Miklós és a Vitézi Rend
„Az 50 éve elhunyt kormányzó megérdemelné végre a történelmi tiszteletet”

Az egykori kormányzó halálának 
ötvenedik évfordulójára emlé-
keztünk nemrégiben. Az általa 
alapított Vitézi Rend törzskapi-
tányával, Szoboszlai Endrével 
beszélgettem a katonai hagyo-
mányokat tisztelő szervezetről, 
annak programjairól és Horthy 
Miklós történelmi szerepéről.

A Vitézi Rendet az első világ-
háború után, 1921-ben alapította 
Horthy Miklós, akkori kormányzó 
– a törzskapitány elmondása sze-
rint – azokra a katonákra alapozva 
a szervezetet, akik az Osztrák-Ma-
gyar-Monarchia idején, minimum 
Kis Ezüst kitüntetést szereztek, 
önfeláldozó tevékenységük révén. 
Fontos tudni, hogy a vitézségi ér-
meket nem azért kapta az akkori 
katona, mert sok ellenfelet lekasza-
bolt, sokkal inkább a bajtársiasság, 
a segítő szellem, az életét kockáz-
tató valamilyen cselekedet elisme-
réseként. Tehát az annak idején, 
Horthy által alapított rendnek nem 
az volt az elsődleges célja, hogy a 
magyar katonai eszmét beépítse az 
akkori köztudatba, hanem, hogy el-
ismerje a volt katonákat. A kapitány 
hozzáteszi, hogy a szervezet meg-
alakulása után a tagoknak csak egy 
része volt hivatásos katona, a másik 
részük már leszerelt, vagy tartalé-
kos állományban volt. 

Miután Horthy Miklós nem király 
volt, hanem kormányzó, szűkebb 
lehetőségei voltak. Ő nem alapítha-
tott volna lovagrendet, vagy nem 

adományozhatott volna nemesi cí-
meket, ezért hozott létre  egy olyan 
szervezetet, amelybe nemesi szár-
mazás nélkül is be lehetett kerülni. 
Így aztán magyar parasztfiúk soka-
ságától kezdve a nemesi származá-
sú emberekig minden olyan katona 
beléphetett, aki az első világhábo-
rú során olyan cselekedetet hajtott 
végre, amelynek alapján méltóvá 
vált a felvételre. Ezt követően Hor-
thy, mint kormányzó, természete-
sen keresztül tudta vinni az akkori 
országgyűlésen, hogy akinek ő 
felvételt szavatolt a rendbe, és ado-
mányozta neki a vitézi címet, azt a 
parlament elfogadta olyan formá-
ban, hogy a nevének elválasztha-
tatlan részévé vált ez a cím. 

A törzskapitány hangsúlyozza, 
hogy ez a kiváltság nem függött 
semmiféle nemesi származástól, 
ezt ki kellett érdemelni. Ahogy 
teltek az évek, természetesen már 
örökölni is lehetett ezt a titulust, 
hisz az első felavatott vitéznek az 
elsőszülött fiát, vármányosi jogon, 
fölvették a vitézi rendbe. Ha nem 
volt fiúgyermek, akkor vagy oldal-
ágon ment tovább ez a cím, vagy 
pedig felvehette a lánygyermek is. 
Ez a rendszer 1921-1944-ig műkö-
dött. ’47-ben hoztak egy olyan or-
szággyűlési határozatot, amellyel 
minden előnevet eltüntettek, meg-
szűntettek, betiltottak. 

Ezt követően a Vitézi Rendet 
megszűntnek nyilvánították, ez-
után ettől függetlenül, nyugaton 
többen is működtettek még szerve-

zeteket. Majd elérkezett a magyar-
országi rendszerváltás, és 1992-ben 
– már a Magyar Köztársaság idő-
szakában – az akkori köztársasági 

elnökhöz bejelentkezhettek az ak-
kor nyugaton élő, és többségében 
nem is magyar állampolgárok, akik 
hajdanán távoztak Magyarország-
ról, és újra csatlakozhattak a rend-
hez. Mivel megszűnt egy államfor-
ma, egy rendszer, a köztársaságban 
társadalmi szervezetként jegyezték 
be – hagyománya és gyökere ter-
mészetesen a régi Vitézi Rendhez 
nyúlik vissza. A mai rend összefogja 
azokat a még élő, öreg bajtársakat, 
akik egy részét saját jogon vették 
fel, valamint azokat is, akik örökös-
ként, vármányosként jelentkeztek 
felvételre. Azonban ez a mai szer-
vezet már semmilyen tekintetben 
nem hasonlítható ahhoz, amely a 
háború poklát megjárt emberekből 
álló rend volt, vagyis a régi, eredeti 
Vitézi Renddel.

 Összefonódást és összekapcso-
lódást képez az előbb említettel a 
szintén katonai hagyományokat 

ápoló Huszárbandérium. Ennek 
tagjaként, kapitányaként különbö-
ző állami és nemzeti ünnepeken 
vesz részt Szoboszlai Endre1993 

óta, mint lovas huszár. Elmondása 
szerint a huszáregységük debre-
ceni kötődésű ruhát visel, amely 
az Osztrák-Magyar-Monarchia, és 
a Magyar Királyság Debreceni Má-
sodik Honvéd Huszárezredének a 
ruházatát képezi.

Horthy Miklós halálának évfor-
dulóin is meg szokott emlékezni, 
mind a Vitézi Rend, mind a Huszár-
bandérium. Az éppen fél százada, 
1957 februárjában elhunyt állam-
férfihoz a törzskapitány vélemé-
nye szerint azóta sem hasonlítha-
tó egyetlen vezető sem. Szerinte 
Horthynak, minden hibája ellenére, 
elévülhetetlen szerepe van abban, 
hogy az akkori, megcsonkított kis 
Magyarország a trianoni békedik-
tátum után talpon tudott marad-
ni, kicsi területtel, kis lakossággal, 
szétrombolt gazdasággal. Az ő kor-
mányzósága idején hihetetlenül 
sokat tettek az iskolarendszer fej-

lesztéséért, és ez a férfi méltányta-
lanul kevés hírt kapott a sajtóban. 
Kritikaként megjegyezi: gyakran 
nem az értékekről szól a mai ma-
gyar sajtóvilág, és ezért is célszerű 
külön megemlékezni erről. 

A Vitézi Rend idei központi ren-
dezvényét Budapesten tartották: a 
kelenföldi Református Egyház Ma-
gyar Advent templomában külön 
megemlékeztek Vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós halálának ötvenedik 
évfordulójáról. – Akik nem tudják 
felfogni, hogy milyen fajsúlyú ve-
zető és kormányzó, államférfi volt 
Horthy, azok csak azt értsék meg, 
hogy volt egy időszak, amikor az 
1956-os eseményeket ellenforra-
dalomnak titulálták, és ez sajnos, 
jól beivódott a fejekbe. Ám egyszer 
csak, az ellenforradalomból - forra-
dalom lett. Aki tisztességes magyar 
ember volt, az tudta, hogy 1956 a 
magyarságnak egy olyan megnyil-
vánulása, amely tiszteletre méltó, 
és semmiképpen nem az, amit bele 
ültettek a fejekbe. 

Hozzátette, hogy ugyanezt a 
gondot érzi Horthy Miklós szemé-
lyével kapcsolatban is. A szerepét 
nem tisztázták kellőképpen. Már-
pedig ez egyértelműen pozitív! 
Nyilván a háborúba belekeveredett 
Magyarország, de ezt nem lehetett 
volna elkerülni, és igazából ez volt 
a történelmi tragédiája Horthynak. 
Azt azonban hozzá kell tenni, hogy 
amikor az igazi veszedelem jött, 
már eltávolították a hatalomból. 
Nagyon kevesen akarják elhinni 
azt is, hogy hihetetlenül sok zsidó 
köszönheti az életét Horthynak. 
– Végtelenül sajnálom, hogy hiá-
ba telt már el a rendszerváltás óta 
tizenhét év, még mindig nincs Hor-
thy Miklós személye méltó törté-
nelmi helyen. Végtelenül szomorú 
az is, hogy a Magyar Köztársaság 
területén nem tudok arról, hogy 
lenne egy Horthy Miklós sugárút, 
vagy az ő nevével jelzett utca, vagy 
egy őt ábrázoló szobor, kivéve a 
kenderesi mellszobrot. Pedig ha 
valaki, hát ő megérdemelné ezt a 
történelmi tiszteletet.

Tar Anita

Vitéz Szoboszlai Endre törzskapitány                      Nagy Gábor felvétele

A Vitézi Rend nagyjelvénye                                           Angyal Ádám felvétele
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Megkésett mese
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer 
egy víg kedélyű (és szakállas) ember. 
Ez az ember az írás nagymesterének 
számított, s ezt gyönyörű meséinek 
köszönhette.

E sorok írója a napokban elgon-
dolkozott azon, hogy milyen is volt a 
gyerekkora. Egy találó szó eszébe is 
jutott: mesés. Ezt pedig nagyrészt en-
nek a víg kedélyű, melegszívű (és sza-
kállas) bácsinak köszönhette. Mindig 
nagy öröm volt bebarangolni a Négy-
szögletű Kerek Erdőt, eltölteni egy kis 
idő a kisfiúval és az oroszlánjaival, iz-
gulni Szegény Dzsoniért és Árnikáért, 
vagy Berzsián költővel elüldögélni a 
Hörpentőben (mellesleg manapság 
sem veti meg ezeket az „élvezeteket”).

Aztán az is eszébe jutott, hogy 
nem csak a gyermekkorát tudta va-
rázslatossá tenni ez a víg kedélyű, 
melegszívű, halk szavú (és szakál-
las) mesélő. A felnőttkor küszöbén 
ugyanis megismerte a víg kedélyű, 
melegszívű, halk szavú, szerény (és 
szakállas) novellistát is, és elcsodál-
kozott: nem csak a gyerekek számára 
lehet meséket írni.

E sorok írójának egyetlen apró 
szívfájdalma van csupán: nem tudta 
személyesen is kifejezni a háláját en-
nek a víg kedélyű, melegszívű, halk 
szavú, szerény, bölcs (és szakállas) 
zseninek. Gyermekként még bohó 
volt, így bátyjának kellett elmennie 
a közönségtalálkozóra, ahol aztán a 
Berzsián és Dideki kötetbe belekerült 
a „mester” kézjegye (mellette egy szó, 
melynek őszinte volta megkérdője-
lezhetetlen: „szeretettel”).

Két évvel ezelőtt aztán már felnőtt 
fejjel ment el egy újabb közönségta-
lálkozóra, melyről sajnos, kettőzött 
szomorúsággal kellett távoznia, 
mert „kedvence” betegség miatt nem 
tudott eljönni. De megígérte, hogy 
pótolja…

Aztán tavaly karácsonykor érke-
zett a lehető legszomorúbb hír: Mik-
kamakka apukája örökre eltávozott 
közülünk.

Ezt a víg kedélyű, melegszívű, 
halk szavú, szerény, bölcs, szeretettel 
teli (és szakállas) mesemondót Lázár 
Ervinnek hívták.

Vékony Zsolt

Reggel
Egy korán kelő ellensége. Nekem 
minden egyes felkelés csatajele-
net, harc a puha párnahad édes 
csalogatásával. Egy csörömpölő 
hang lándzsaként hasít bele utolsó 
álmom beteljesülésébe, mire utána 
kapnék meseországot már apró 
szilánkokra törte. Fényéveket utaz-
tam egyetlen pillanat alatt oda, 
ahol a józanság keserű felismerése 
vár: megint itt. 

Irigylem a húgomat, aki neki-
ütközött a díszcsengőnek, ő már 
otthonosan mozog ebben a földi 
burokban. Nekem előbb újra kell 
tanulnom nagyon sok mindent: a 
gravitációt és a gondolatok ren-
dezését, meg kell mozdulnom egy 
ólomtestben. Hátamra fordulok, és 

felülök, ahogy a bűvös csontocs-
kák átértelmezték a vízszintest, 
lábamra terhelem a súlyt, és végre 
felgyorsul az idő. Arcot mosok, és 
zenét kapcsolok. A muzsika segít 
felismerni az élet szenvedélyét: a 
dob utánozza a szívem hangját, a 
gitár pedig letépi rólam álomföld 
maradványait. Zuhany közben el-
párolog a gyűlölet gőze, és áthatja 
lelkem a megnyert csata utáni vér-
ző büszkeség. 

Gyorsan felöltözöm, és össze-
rámolok, a küzdelem emlékét pe-
dig a többi reggel mellé temetem, 
most már tudom, hogy szeretek itt 
lenni. Még falom az életet, s ha oly-
kor keserű is, arra gondolok, hogy 
utána mindig édes lesz. Hogy azért 

kell a szakadék pokoli mélyén jár-
nom, hogy legyen honnan felugra-
ni az angyalok közé. A múlt mozija 
úgyis csak boldogságremix, meg-
tisztul a fájdalomtól. Szóval csak 
pozitívan! Milyen feladat is vár ma 
rám? Elmélyülten gyönyörködni a 
málnaszörp színében, csodálni ba-
rátaim kacaját, vagy megfejteni a 
nagy igazságot. 

Maradjunk inkább az aprósá-
goknál! Anyuka kávét hoz nekem, 
érzem az illatát, de mi ez az újabb 
racsító hang? „Fruzsina, nem mész 
iskolába?” Felkapom a fejem, és 
…ó, ne! Ez az ágyam, és benne fek-
szem. Akkor most elölről kell kez-
denem!?   

Kovács Fruzsina

Tavaszi gyöngy
Felhőkkel játszadozott a Nap a 
virágparfümös szélben, és fel-
felbukkanva harmatcseppekben 
csillantotta meg arany haját. A fia-
tal lány, tavasztól ittasan nézett ki 
a busz ablakán, mikor meglátta az 
idős férfit. Hirtelen megrázta ma-
gát, és sietősen szállt le a buszról. 
Odalépett az öregúr mellé, és an-
nyit kérdezett: – Segíthetek?

Karon fogva mentek az első ke-
reszteződésig. A lámpánál állva, 
érdeklődött a diáklány: – Merre 
megy az úr? – Rákóczi 19. – mond-
ta a férfi. 

„Az épp a másik irányban van. 
El fogok késni!”– vívódott magá-

ban a leány. Mire egy perc habo-
zás után felragyogott a Nap, mely 
fényt árasztott „belső Napja” felé. 
„Hogy is gondolhattam ilyet! Itt 
hagyni őt? Hisz’ én vagyok minden 
reménye, segítsége, a Szeme!”

Egyszerre megszűnt az idő kö-
rülöttük. A közhelyesen rohanó 
világban egy pillanatra megállt 
minden, mindenki és figyelt min-
den érzékével. Volt, aki értetlenül 
fordult a lány felé, és azt súgta: 
„Miért nem hagyod? Neki már 
úgyis mindegy!” De volt, aki büsz-
ke volt a fiatalra, és csak annyit 
mondott magában: „Van még re-
mény! Vannak még titok őrzésre 

méltó fiatalok!”A lány boldogan 
lépdelt az öregúr mellett, és vidá-
man szólt: „Megérkeztünk!” „Kö-
szönöm! Isten áldja!”- hangzott a 
hála. 

A fiatal leány, fontos dolgot 
írhatott be szíve noteszába. Apró 
dolgokból áll az élet. Parányi 
gyöngyszemekből, melyeket Is-
ten fűz nyakunk köré. A kérdés 
csak az: szeretnénk-e, hogy igaz-
gyöngy ékesítse a lelkünket?

Hogyan is írta Ady? „Legyünk 
a Tavasz gyermekei, / Kik arcukat 
vetik az Égnek, / Kik nedvesek s 
mégis égnek.”

Molnár Csilla

„Egy kiöregedett vadászkutya…”
E hónap tizedikén volt öt éve annak, 
hogy elment közülünk a „nagyem-
ber”, akit ugyan Hoffman Gézaként 
anyakönyveztek 1936. július 2-án Bu-
dapesten, azonban mi mégsem így 
ismertük, és kedveltük meg őt. Talán 
a több mint 30 éves kabaréban eltöl-
tött időszakának és személyes vará-
zsának köszönhetően, a mai napig 
van egy név, melynek hallatán 
az ő arca és hangja jut eszünk-
be; ez nem más, csak így rövi-
den és szerényen annyi, hogy 
HOFI. Így zártuk, remélem 
örökre, a szívünkbe.

E név hallatán feltűnik 
előttünk az a kőbányai „pro-
li”, aki színész szeretett volna 
lenni, de ez csak részben si-
került neki, hogy sajnos vagy 
nem, azt mindenki döntse el 
maga. Meglehetősen hosszú 
nem annyira színészi, sokkal 
inkább humorista pályafu-
tása során játszott cipészt, 
szabót, bádogost, volt Hofis-
szeusz, Hofélia, járt az „őrül-
tek házában”, és még azt is 
megengedte, hogy nevezzük 
csak Cucinak, vidám perceket sze-
rezve ezzel – azt hiszem, nyugodtan 
állíthatom –, az egész országnak. 
Tette mindezt azért, hogy meg-
mutathassa és parodizálhassa a 
mindenkori közélet furcsaságait, és 
azokat a visszásságokat, amelyeket 
különlegesen éles látásmódjával 
észrevett, és kivételes előadói képes-
ségével elénk tárt. Mert ahogy az a 
Hofélia című előadásában elhang-
zott: „… de hogy titeket bolondnak 

nézzenek, bolond dolog, de nem vi-
selem el…”

Van egy mondás, miszerint: „Élj 
úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol 
vagy, de nagyon hiányozzál onnan, 
ahonnan elmész.” Bár ennek az első 
fele nem igazán volt jellemző, hiszen 
mindenhol nagyon hamar kitűnt su-
gárzó egyéniségével, és egyszerűen 

nem lehetett nem figyelni rá. Ezt bi-
zonyítja az is, hogy munkásságáért 
többször is átvehette a Jászai Mari-
díjat, a Magyar Rádió és Televízió 
nívó díját és a Bonbon-díjat. Ezen 
kívül a Magyar Rádió a szatirikus és 
humoros műfaj terén végzett kiemel-
kedő munkájának elismeréseként 
Karinthy-gyűrűvel ajándékozta meg. 
1998-ban Göncz Árpádtól, a Magyar 
Köztársaság elnökétől Kossuth-díjat 
vehetett át, az Artisjus pedig az év 

könnyűzenei produkciójáért Huszka 
Jenő-díjjal jutalmazta, ezzel is tisz-
telegve nemcsak humorista, hanem 
zenész nagysága előtt is. És még na-
gyon hosszan sorolhatnám, azokat 
az elismeréseket, amelyeket élete 65 
éve alatt összegyűjtött.

A mondás második felét viszont 
annál inkább érvényes tartom, mert 

hiányzik; nagyon hiányzik… 
Távozásával hatalmas űrt 
hagyott a politikai kabaré 
egén, egy olyan űrt, amelyet 
az elmúlt öt évben senkinek 
sem sikerült betölteni, de sze-
rintem még az elkövetkező 
öt évben sem lesz olyan, aki 
tudná őt pótolni. Azonban 
felejthetetlen poénjai még 
most is eszünkbe jutnak 
néha; és az élet furcsasága 
talán, vagy sokkal inkább az 
ő tehetségéből adódik, hogy 
akad köztük olyan, ami még 
mindig aktuális. 

Végezetül egy idézettel 
zárnám ezt a megemléke-
zést; egy idézettel, amely 
egyben önvallomás Hofitól. 

Ő énekelte el még a ’90-es évek ele-
jén, akkor még nem tudhatta, hogy 
egyszer majd pont ezzel a dallal kí-
sérik utolsó útjára: „… A hűséget én 
nem csak mutattam / Emlékezz rá, 
érted mennyit ugattam! …” És a be-
fejezés, ami úgy hiszem örökérvényű: 
„… Nem tudok én mást vonyítani / 
Az Igazságból elveszett… / Az Iga-
zságból elveszett… / Az Igazságból 
elveszett az I!”

Kerekes Zsolt

Ozsváth Sándor fotóglosszája

Mónus Anikó felvétele
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Fekete Péter és a féltékenység maximus
Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások 
nem szeretik, mert belerondít 
a játékba, vagyis a szerencsé-
be. Amikor felüti valahol a fejét, 
mindenki igyekszik tőle megsza-
badulni. Szóval kellemetlen egy 
figura. Az Új Korban a nagy „béte 
noire”, a „fekete vadállat”: Fekete 
Péter – ‘kinek társasága egyenlő 
a csőddel –, különös kedvtelésnek 
hódol: lelépked a kártyalapról! 
Persze karaktere az Idők során 
mit sem változott: ahol megje-
lenik, ott leleplez mindenkit, aki 
hamisságokat cselekszik a nap 
alatt; és mindent, ami csúszta-
tás. Bemutatja a világ hiábavaló 
mesterkedéseit, s így társasága 
nemigen kedvelt – mi több, sze-
mélye egyenesen: nemkívánatos. 
Szerencsére őt ez nem érdeki, 
hiszen mindössze egy kártyalap 
csupán… A minap Fekete Péter 
megint egy furcsa kalandba keve-
redett…

„Harag napja” – ezt a két szót 
hajtogatta szüntelen, miközben a 
kabátjába bele-belekapott a kat-
tant áprilisi szél. Elméjét elfelhőz-
te az indulat, mivel a csalfa, napot 
bújtató, égen rohangáló felhők 
látványa bizonytalanságot keltett 
benne – nem szeretett bizonytala-
nul létezni.

A Klinikák ligetében egy padra 
ült, zavartan körbenézett; közben 
este lett, majd hirtelen éjjel; sötét 
volt a környék, mint egy hullazsák, 

sehol egy lélek. Rá akart gyújtani, 
de egy fekete alak lépett elé, szinte 
a semmiből, mint egy áprilisi tréfa.

– Na hello! – köszönt az idegen 
sejtelmesen, aztán a kezét nyújtot-
ta, s bemutatkozás gyanánt min-
dössze csak ennyit mondott (de azt 
pofátlanul határozottan): – Fekete 
Péter.

– Hah! – szisszent fel Fekete Pé-
ter, s elég cefetül kezdte érezni ma-
gát, mivel eddig nem tudta, hogy 
egy másik Fekete Péter is létezik 
rajta kívül…

– Rossz érzés, mi? – kérdezte az 
a másik.

Fekete Péter, történetünk cím-
adó főhőse, most aztán tényleg 
felháborodott. Micsoda fordulat 
ez, micsoda kényszer, miféle ör-
dögi szükségszerűség?! A nőkre 
gondolt, a nőkre, akik már attól is 
rosszul vannak, ha egy másik vamp 
ugyanolyan ruhát vesz fel, persze, 
pusztán véletlenségből, semmi di-
rekt provokáció. Mit érezzen akkor 
most ő?

– Péter – csak ennyit mondott, 
azt is csak kurtán-furcsán.

Mogorván tekintett végig a 
másik Fekete ruházatán, és nem 
tudta nem látni, hogy az egy szebb 
kártyalap – újabb és fényesebb, 
dizájnosabb és díszesebb is ta-
lán, de mindenféleképpen újabb 
– áll előtte. Az friss volt és ropogós, 
szemében is tavasziasabb tűz égett; 
hősünk határozottan dísztelennek 
érezte magát mellette, tompának, 
levertnek és homályosnak.

„Leleplezném”, gondolta, de 

szavai kimondatlanul erőtlenek 
maradtak.

– Szólalj már meg végre! – kiál-
tott rá az idegen, érces hanggal.

– És mit mondjak?
– Valami eredetit.
Eredetit. Na, azt lenne most iga-

zán nehéz mondani, hiszen ketten 
lettek, a másik pedig kétségtelenül 
szebb.

– Nézd az életet! – szólt kisvár-
tatva az újabb és fényesebb Fekete 
Péter, kezével menőn és divatosan 
gesztikulált, fejével pedig a szem-
közti pad felé biccentett. – Mily 
szörnyű harag a féltékenység.

A szemközti padon egy lány ült, 
és tiszta szívből zokogott.

– Nem tudom elhinni, hogy pont 
vele! – óbégatott gyötrelmesen, 
nem törődve a világgal.

Az idegen a fejét csóválta.
– Micsoda kín – sziszegte, némi 

kárörömmel a hangjában. – A vő-
legénye elhagyta egy kis fruska 
miatt, megvolt a ház, a kocsi; nagy-
szerű tervek és térképek a fejben 
egy boldog életről, jövőről, álmok 
valóra váltásáról. Hiába, az álmok 
hidegvérű, szadista gyilkosok…

Történetünk főhőse, Fekete Pé-
ter, most, itt a tizenkilencedik epi-
zódban: lefagyott. Megfehéredve 
nézte a különös hasonmást, akinek 
szavait akaratlanul is úgy hallgatta 
már, mint a kisiskolás a tanítót egy 
vidéki, olajos iskolapadban.

– Nem tréfa-répa – ironizált to-
vább az új Fekete Péter. – Ne gon-
dold, hogy meg lehet most vigasz-
talni…

– Nem gondolom – förmedt rá 
történetünk főhőse, a régi Fekete 
Péter.

– Nem a szerelmét vesztette el, 
hanem az életét. Számára ma meg-
halt a világ. A féltékenység félelem, 
ehhez kéziszótár sem kell. Félté-
kenység, azaz mindenki félti a saját 
boldogságát.

– Nincs remény… – sommázta a 
régi Fekete az eseményeket, de in-
kább csak azért mondta ezt, hogy 
mondjon valamit. Elég szürkének 
érezte magát…

– Én is ezt mondtam neki – vála-
szolt az idegen. – Nincs remény.

Fekete Péter erre felcsattant, 
hogy mi ez, mi ez, micsoda kö-
nyörtelen eljárás, élvezni mások 
szenvedését, erőt meríteni az erőt-
lenségből; kihasználni, kiszipolyoz-
ni, kilúgozni; a fénytelen emberek 
matt szomorúságából fényesíteni 
saját énünket – na, ez tényleg gyar-
ló dolog.

– Elég gyarló – vonta le a régi Pé-
ter saját szavaiból a tanulságot.

– Ugyan, Péter – reagált a zsír új 
kártyalap –, szerinted a tudatlanság 
áldásos?

„Megint oktat”, gondolta a pa-
don ülve, és a pokolba kívánta ezt 
az új alakot, aki kioltja őt, mint egy 
kiszolgált fáklyát.

– Azt hiszed, nem tudom?! – fa-
kadt ki végül. – Azt gondolod, nem 
vágom, hogy annak a lánynak bá-
nata van, mert a nő, aki legyőzte őt, 
pont az ellentéte?! Azt feltételezed 
rólam, aki annyit jártam várost, és 
megannyi sorsot láttam, hogy nem 

vagyok tisztában azzal a kegyet-
len igazsággal, hogy előbb-utóbb 
minden földlakó megtalálja a vég-
zetét?!

– Te mondtad… – mosolygott 
rá az idegen, aki pont úgy nézett 
ki mint ő, csak jobb volt és nagy-
szerűbb. Végtelen nyugodtsággal 
kijelentette: – Hogyan gondolhat-
tad, Péter, hogy te megúszod? Ne-
ked már nincs sanszod, legyőzött 
lettél és megszégyenített. Téged 
már senki sem ért, csak a szere-
pedet játszod, de nem vagy más, 
csak egy megkopott, megfakult 
kártyalap!

Hősünk, Fekete Péter, úgy né-
zett fel az idegenre, mint egy ha-
lálraítélt. Tekintete csendes volt, és 
alázatos. Az új Fekete Péter most 
körbejárt, körüljárta a padot, mint 
egy fáraó, aki kezébe veszi hatal-
mát.

– Nem kell visszamenned a ka-
szinóba – jelentette ki az idegen 
flegmán, amikor megállt újra előt-
te. – Új kártyapaklit vásárolt a cég, 
mától én helyettesítelek. Mostantól 
mindig.

– Aha – bólogatott Feke-
te Péter, méltósággal. A lány a 
szemközti padon még mindig 
zokogott, Fekete szeme azon-
ban száraz maradt. Az új Fekete 
Péter ekkor kesztyűt húzott, és 
egyetlen határozott mozdulattal 
összegyűrte hősünket, majd ha-
nyagul a háta mögötti szemetes-
be dobta.

Andriska János

Találkozás Wass Alberttel
„Eszme legyek, kirobbanásra kész”

A csíksomlyói búcsún jártam 
nemrégiben, ami már nemcsak 
zarándoklat, hanem mára a ma-
gyarság meghatározó ünnepévé 
vált. A magyarság összetarto-
zásának jelképe. A határon túli 
nemzeti eszméket képviselte, 
hirdette műveiben Wass Albert. 
Utazásom célja az volt, hogy 
közelebbről is megismerjem az 
írót, költőt s esetleges találko-
zásunk alkalmával tanulhassak 
valamit tőle…

A nagy lélekszámú gyülekezőn, 
mindenki elmondta, hogy miért 

látogatott el ide. Mikor rám került 
a sor, csak annyit mondtam: Talál-
kozni szeretnék azzal az emberrel, 
aki talán a legtöbbet hangsúlyoz-
ta a magyar nép összetartásának 
fontosságát, és akinek írásaiból 
szinte sugárzik az emberszeretet, 
a magyarságba vetett hit, kul-
túránk, értékeink minden szem-
pontból való védése, őrzésének 
fontossága.

Miután összegyűlt a hittel teli 
százezres tömeg, és megtudtuk az 
útirányunkat, elindultunk. Lélek-
ben felkészültem a hosszú órákon 
át tartó gyaloglásra, az ismeretlen 

felfedezésére és titokban, a Vele 
való találkozásra. 

Egy-két órája menetelhettünk, 
amikor hirtelen mindenki eltűnt. 
Körbenéztem, sehol senki, csak a 
pusztaság, a távolban kisebb erdő 
lehetett. Egyedül maradtam, de 
mégsem éreztem magányosnak, 
elhagyatottnak magam. Egyre csak 
jártak a gondolatok a fejemben: En-
gem most itt hagytak teljesen ma-
gamra? Itt, a semmi közepén? De 
miért nem szólt senki, hogy men-
jek velük én is, hogy tartsak velük? 
Miért nem érdekel senkit, hogy mi 
lesz velem?

 És akkor megszólalt valaki: 
– Most szabad vagy igazán, most, 
hogy egyedül maradtál. Most, 
hogy nincsenek melletted hazugok 
és álszentek. Csak te vagy, és a saját 
gondolataid. 

– Ezt nem értem. Én nem szere-
tek egyedül lenni.

– Pedig csakis egyedül találha-
tod meg az igazságot. Csakis akkor, 
ha egyedül folytatod az utadat. Se-
gítek neked, elkísérlek.

– Ki vagy te? És milyen igazságot 
akarsz nekem megmutatni? Mi az 
az igazság, amelyet a világban nem 
találhatok meg? Hiszen én szabad 
vagyok az emberek között is.

– Nem. Sem fegyveres erő, sem 
anyagi hatalom, csakis a szeretet 
igazsága képes csupán egyedül 
valóban szabaddá tenni az embert, 
úgy is, mint egyént, úgy is, mint 
nemzetet. Ha tehát szabadokká 
akarunk válni, valóban szabadok-

ká, előbb az igazi lelki karácsonyt 
kell átélnünk.

Tovább folytattuk utunkat, köz-
ben a stációkat említette, ahol 
majd meg kell állnunk a zarándok-
lat közben, és mindegyiknél meg 
kell tanulnom valamit a szabadság-
ról, a lélekről…

 Igazi lelki karácsonyról beszélt, 
és igazi lelki megtisztulásról és újjá-
születésről, amely nélkül hiába vá-
rakozunk egy új esztendőre, mely 
minden vonatkozásban új legyen, 
és meghozza végre a várva várt 
csodát: szabadságot, békességet, 
örömöt. Amint ezekről beszélt, rá-
döbbentem, hogy mennyire igaza 
van, rádöbbentem, hogy nem va-
gyok szabad, legalábbis a lelkem 
nem. Annyira fogva tartottnak és 
rabnak éreztem magam, de nem 
tudtam, hogy kinek a börtönében 
vagyok, és miért tartanak láncra 
verve, hosszú idők óta. Egyre in-
kább érdekelt az, amit mondott, 
választ vártam tőle.

Már jó néhány mérföldet meg-
tettünk, mire ismét megszólalt:

– Nincs több időm, el kell vál-
nunk, menned kell tovább az 
utadon, az úton, mely csak a tiéd. 
Én csak irányt mutathatok neked. 
Jegyezd meg jól, amit most mon-
dok, és soha ne felejtsd el: Aki 
nem mer cselekedni, mert fél at-
tól, hogy mi lesz, az olyan ember 
nem bízik sem az Úristenben, sem 
önmagában. S az ilyen számára 
nincs szabadság.

Tar AnitaAngyal Ádám felvétele

Huszti Kitti felvétele

Vallomás
Hasonlítasz egy füstölőhöz. Ha rád 
nézek, egy hosszú kecses szálat látok. 
És meggyújtalak, lángra kapsz, majd 
izzol és füstölögsz. 

De az is lehet, hogy táltos vagy, 
hiszen parazsat eszel. Mégis inkább 
a cigarettacsonkra emlékeztetsz. A 
cigarettára, amely fogva tart és csak 
pillanatnyi örömöt ad. Ez a fogság is 
hasonló…

Majd végleg hamuvá leszel. 
Ahogy már valahol, valamikor meg-
írták: „Por és hamu…”

De a tömény illatod beivódik az 
orromba és emléked örökké őrzöm.

Máró Ildikó



Debreceni FŐNIX6 ReflekToR2007. április

A filozófiát is oktató dr. Kmeczkó 
Szilárd, főiskolai adjunktus sze-
rint a filozófiában igazán az az 
érdekes, ha kérdéseket teszünk 
fel, amelyeket, bár megpróbá-
lunk megválaszolni, mégis vég-
legesen lezárhatatlanként fo-
gadjuk el azokat. Éppen ezért a 
filozófia nem más, mint a kérde-
zés öröme – vallja. A beszélgetés 
során hivatásáról, életszemléle-
téről kérdeztem.

– Mi indította erre a pályára?
– Felvidékről származom, gyer-

mekkoromtól fogva úgy képzel-
tem, hogy Magyarországon fogok 
egyetemre járni. A selmecbányai 
gimnázium elvégzése után jelent-
keztem Debrecenbe, a KLTE Termé-
szettudományi Karára, kémia-fizi-
ka-informatika szakra. Később az 
ötödik évben vettem fel a filozófiát, 
így csaknem tíz évig jártam egye-
temre. A TTK elvégzése után, 1992-
től az Ady Endre Gimnáziumban 
tanítottam. A bölcsésztudományi 
tanulmányokat négy éven keresz-
tül folytattam munka mellett.

Az 1980-as évek végén Vajda 
Mihály belső felvételit hirdetett a 
Filozófia Tanszéken, engem az ő 

személye inspirált arra, hogy ezt a 
szakot válasszam. Vajda az egykori 
Lukács-iskola tagja volt. A huszadik 
századi német filozófiáról lehetett 
tőle sokat tanulni. Nyitott előadá-
sokat tartott esténként az egyete-
men, „filozófiai mesék” hangzottak 
el. Hagyományos leckék nem vol-
tak, inkább szövegolvasás és -ma-
gyarázat; bárki bekapcsolódhatott 
a beszélgetésbe, akinek épkézláb 
gondolata támadt.

– Egyetemi oktatói közül ki volt a 
legnagyobb hatással önre?

– Vajda Mihály mellett Dede 
Miklós, a Kísérleti Fizikai Tanszék 
oktatója. Rendkívül ösztönzően 
hatott számomra az igényessége, 
igazi szókratészi jellem volt, s ráa-
dásul az 1956-os bátor viselkedése 
is megnyerő a számomra. A vizsgán 
jóindulatúan előhalászta kinek-ki-
nek a fejéből azt, amit tudott. Okos, 
rávezető kérdéseivel sokat segített 
vizsgadrukkos diákjainak.

– Kit tart példaképének? 
– Nincs konkrét példaképem. 

Viszont vannak viselkedési minták, 
amelyeket követek.

– Kit tart a legjobb filozófusnak?
– Több huszadik századi gon-

dolkodót is nagyra becsülök, ezek 

majd’ mindannyian meghaltak már, 
mint például Ludwig Wittgenstein, 
Martin Heidegger, és hogy ma-
gyart is említsek: Polányi Mihályt is 
nagyra tartom a tudományos felfe-
dezésekről szóló írásainak köszön-
hetően. 

Polányi értő módon mutatta 
be a múlt század közepén, hogy 
miképpen működnek a keleti dik-
tatúrák. A vasfüggönyön inneni 
állapotokat, szemben sok híres kor-
társával, pontosan mérte fel.

– Bizonyos időszakokban hol élt vol-
na szívesen?

– Például a Kr.e. 5. századi 

Athénben, de az 1920-as és 30-as 
évek elejét Dél-Németországban 
vagy Berlinben éltem volna végig. 
Nem szívesen maradtam volna le, 
ha szabad így mondanom, a 20. 
század végének Párizsáról sem.

– Miért?

– Hogy miért lettem volna e pe-
riódusok kíváncsi megfigyelője? 
Mert minden esetben valami új és 
izgalmas jelent meg, elsősorban 
nem a filozófiában (a filozófia csu-
pán reagált rá), hanem az ember 
létszerkezetében.

– Kivel folytatna szívesen filozófiai 
eszmefuttatást?

– Nagyon kíváncsi lennék rá, 
hogy ha Szókratész idecsöppenne, 
vajon miképpen találná fel magát a 
mai világunkban, szívesen megfi-
gyelném tapogatózásait. A viselke-
dése alighanem engem is kihozna 
a sodromból, de szeretnék megfor-
dulni a társaságában…

– Mindennapjaiban tudja-e ka-
matoztatni a filozófiában való jár-
tasságát?

– Ritkán fordítható ez le a hét-
köznapok nyelvére. Még csak meg 
sem könnyíti azok elviselését, de 
hozzásegít a bennem bujkáló kér-
dések megfogalmazásához. A filo-
zófiában igazán az az érdekes, ha 
kérdéseket teszünk fel, amelyeket, 
bár megpróbálunk megválaszolni, 
mégis véglegesen lezárhatatlanok-
ként fogadjuk el azokat. A filozófia 
a kérdezés öröme, nem a zárt ta-
nítás jellemzi. Célja a kíváncsiság 
kielégítése.

– Önnek van egy gyermeke. Szeret-
né, ha követné az apja hivatását?

– Lányom, Sára 11 éves. Bár a 
szülői minta biztosan befolyá-
solja és hatással lesz rá, de még 
nem tudjuk, mit szeretne később 
tanulni.

Magyar Mária   

A filozófia a kérdezés öröme
Dr. Kmeczkó Szilárd szívesen élt volna az athéni demokrácia idején

A szerelem, a divat, a művésze-
tek, a szórakozás fővárosának 
is joggal nevezhetjük Párizst. 
Hogyan kapcsolódik mindez a 
költészeti napokhoz? Ötödik al-
kalommal rendezték meg váro-
sunkban a Költészeti Fesztivált, 
mely ebben az évben a Franko-
fónia ünnepének részeként a 
zene, kifejezés, kép és felfedezés 
témái köré épült. Mivel a „fran-
cophon” szó a francia nyelvű do-
kumentumok gyűjtőneve, még 
magyar költő francia verseiből is 
ízelítőt kaphattak azok, akik áp-
rilis 2-3-án ellátogattak a Vojtina 
Bábszínházba.

A Fesztiválon kezdtem ráébred-
ni, hogy a francia „l’art” szabadsá-
ga visszavezet valahová a múltba, 
az évszázadokkal ezelőtt vívott 
harcaikhoz valamiért, amelyet úgy 
neveznek: „Liberté, Égalité, Frater-
nité”. S mert jelen nem lenne múlt 
nélkül, mert múltból lesz a jövő, 
sanzonjaikra és verseikre sem 
mondhatunk egyebet, mint hogy 
Párizshoz hasonlóan, színesek.

A kétnapos rendezvény nyitá-
nyaként Szilágyi Enikő színésznő 
kápráztatta el a közönséget zenés 
irodalmi estjével, mely a Picasso 
örökkévalóság (L’éternite Picasso) 
címet viselte. Talán azért, mert Pi-
cassónál is fontosabb volt a művei 
kifejezőereje, mint maga a monda-
nivaló. Hiszen tökéletesen érthette 
az is, aki nem beszél franciául, hogy 
miről szól egy-egy dal. 

A l’aigle noir (fekete sas) című 
sanzon nem csak azért volt sokat-
mondó, mert a művésznő karjait 
szárnyakként dobálta maga körül, 
mintha kecses könnyedséggel az 
eget hasítaná éppen; egész öltö-
zete sugallta, hosszú és bő fekete 
ruhája valóban megidézte azt a bi-
zonyos „l’aigle noir-t”.

A francia kortárs költészetbe 
engedett betekinteni a második 
este, melyen Jacques Roubaud, 
Paul Fournel az OuLiPo („lehetsé-
ges irodalom műhelye”) tagjai, Ma-
rie-Louise Chapelle és Papp Tibor 
olvastak fel. Ez utóbbira az olvasás 
erős túlzás volna, a számítógéppel 
komponált fonikus költeményeket 

ugyanis nehezen lehetne felolvas-
ni. Valójában el sem lehet mondani 
azt a futurisztikus hangulatot, me-
lyet a kivetítőt figyelve éreztem. 
Voltak versek, melyeket a számító-
gép generált előre bevitt sorokból; 
így milliónyi változat készülhet, 
melyek lehetnek mind szerelmes 
versek. A Hódolat című versének 
például a nyolcmilliomodik válto-
zatát „dobta ki a gép”.

Jacques Roubaud, Paul Fournel 
és Marie-Louise Chapelle sem ma-
radtak el különös alkotásokban. Az 
OuLiPo célja olyan új szabályok lét-
rehozása, melyekből verseket lehet 
alkotni, ezért felolvastak néhányat 
újszerű költeményeikből. A legtöb-
bet ezek közül magyar fordításban 
is élvezhettük, de volt olyan, melyet 
nem lehet, vagy nem kell tolmá-

csolni. Fontosabb a hangzás, játék 
a szavakkal, a ritmus, rímek, betűk, 
mint maga a tartalom. Végül mégis 
igaz lenne, hogy már mindent leír-
tak a nagy elődök, amit le lehetett?

Roubaud egyik rendkívül ta-
nulságos művét állítólag kisiskolás 
gyermekek megcáfolták, mert nem 
lehet igaz, hogy „A tehén egy olyan 
állat, melynek körülbelül négy lába 
van és azok a földig érnek.”, hiszen 
köztudott: a tehénnek négy lába 
van. A költő-matematikus úgy vé-
dekezett, hogy mivel a költészetnek 
mindig az igazat kell mondania, és 
ő nem számolta meg az összes te-
hén lábát, ezért csak „körülbelül” 
lehet négy azokból a lábakból. 

Az alkotó kijelentette, szeretett 
volna írni egy verset, melyet min-
den nyelvre le lehet fordítani, Az 
Élet (La Vie) című költemény első 
sora így hangzik: „000000 0000 
01”. Az ő olvasatában a „zéro, un” 
nálunk a „nulla, egy” versecskéje 
mindenkinek mást mond, mert 
mindekképpen beszédes. Lehet az 
élet, mely fiatalon rohanó tempó-
ban telik, majd egyre lassítunk, de 
ugyanígy lehet a tenger morajlásá-
tól kezdve a város éjjelén és nappa-
lán át a gondolatok változékonysá-
gáig bármi.

Különleges előadások voltak. 
Amikor kiléptünk a színházból, 
hirtelen nem tudtuk, hol vagyunk. 
Debrecen volt, de a város mintha 
megváltozott volna: egy kicsiny 
Párizzsá lett, melyben helyet kap-
hatnak a legkülönfélébb alkotások, 
hogy megismerjük a világot.

Mint ahogyan a sanzonban a 
színésznő szól a fekete sashoz: 
„Mondd, madárka, elvinnél az or-
szágba, ahová azelőtt, gyermeki 
álmaimban”. – Talán ezeken az 
estéken mindannyian szárnyakat 
kaptunk.

Csendom Andrea

L’aigle noir – Fesztivál a költészetért

Angyal Ádám felvételei

Határok nélkül
A Kölcsey-főiskolán egyre töb-
ben döntenek úgy, hogy tanul-
mányikat néhány hónapig külföl-
dön folytatják. Idáig is népszerű 
volt – ilyen tekintetben is – Hol-
landia, ám az új együttműködés 
eredményeként még többen vá-
laszthatják a későbbiekben ezt 
az országot. Első nekifutásra a 
debreceni főiskolán angol nyel-
vű újságírókurzust indítottak, 
mely négy napig tartott. 

Az április 10-től 13-ig tartó kurzu-
son zömében elsőéves kommuni-
kációsok vettek részt. A zárónapon, 
a résztvevő holland oktatók sajtó-
tájékoztatón ismertették a kurzus 
célját, illetve a hollandiai Chistelij-
ke Hoge School Ede és a Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző Fő-
iskola közötti együttműködést. Dr. 
Csorba Péter köszöntő szavai után, 
dr. Völgyesi Zoltán a Kommuniká-
ció- és Médiatudományi Intézet 
holland kapcsolatát mutatta be. 
Az intézetvezető kiemelte: sok terv 
van az előkészítés stádiumában. 
Ilyen például a közös mester szak 
kialakítása, illetve egy szintén kop-

rodukcióban készülő film „Határok 
nélkül” címmel, mely a két iskola di-
ákjainak életét mutatná be. Az ötlet 
kitalálója Kerekes Sándor televíziós 
szakember. Továbbá távlati célként 
szerepel egy médiakonferencia ki-
alakítása. 

Johan Snel röviden ismertette a 
kurzus tartalmát. Elmondása sze-
rint interaktív munkát folytattak a 
lelkes hallgatókkal, beszélgettek az 
újságírói kötelezettségekről, illetve 
az újdondászok pályakezdési nehé-
zségeiről.

Ezek után Ton Veen a holland 
tervekről illetve kooperáció újabb 
állomásairól beszélt. Véleménye 
szerint a két iskola hatékonyabban 
fel tudja használni az európai uniós 
anyagi forrásokat.

Az együttműködés főbb részei: 
a Kredit-transzfer, mely lehetővé 
teszi az áthallgatást, az oktatók 
mobilitása, mely a tanárok előtt 
nyitja ki a kaput, a közös modulok 
elindítása, illetve a mester-prog-
ram kialakítása.

A kurzus végén a hallgatók elis-
merő oklevélben részesültek.

Bihari Szabolcs    

A képen Ton Veen elismerő oklevelet ad át két hallgatónknak
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Nézünk téged. Minden tetted, sza-
vad, gondolatod állandóan figyeljük. 
Hidd és tudd, a valóság az elménk-
ben születik. A világ: amit látni aka-
runk; amit akarunk, hogy láss. A Párt; 
Angszoc; Óceánia; duplagondol. 
Gondold újra: az életed. – Kattogó 
kerekek zajára ébredtem szörnyű 
rémálmomból, melyben a fél órája 
félretolt könyvet olvastam tovább. 
Vagy csak úgy látszott, mintha le-
tettem volna? Álmomban folytató-
dott a történet, de vajon valóban 
álmodtam?

Újra kezembe vettem az ülésen 
várakozó olvasmányt, és folytat-
tam. Valahol az elején jártam még, 
George Orwell 1948-ban látott 
jövővíziójának, Nagy Testvér és A 
Párt világában, ahol a Föld három 
országra szakadt, s mindegyikben 
hasonló oligarchikus (a kevesek 
uralmát jelentő) rendszerek mű-
ködtek. Ez így persze nem mond 
semmit, sőt érdekesnek sem feltét-
lenül neveznék így utólag valamit, 
ami az akkor vélt 1984-ről szól, mi-
vel már több mint húsz évvel túlha-
ladtunk ezen az éven. Mégis, a va-
lamikori politikai üzenetet mi teszi 
ma is aktuálissá?

Talán az, hogy „A múlt esemé-
nyeinek, nincs objektív létük, csak 
írásos emlékekben és emberek 
emlékezetében élnek tovább?”. De 
ha megsemmisítjük a könyveket, 

és Gondolatrendőrség felügyeli az 
emberek emlékezetét, van-e még 
múlt? S egyáltalán „Létezik a múlt 
ténylegesen a térben? Van valahol 
itt vagy másutt egy szilárd tárgyak-
ból álló világ, ahol a múlt még min-
dig történőben van?”

Ha válaszolni akarnék ezekre a 
kérdésekre szintén a könyvből idéz-
nék: „Ami minden agyban megtör-
ténik, az valóban megtörténik.”. 
Tehát a világ olyan, amilyennek a 
legtöbben látják? És vajon az „őrült 
egyszemélyes kisebbség”, aki hibát 
érzékel, látja a való világot, s meg-
maradhat-e kívülállónak?

A bolondoknak a kórházban a 
helye, hogy meggyógyuljanak – 
gondoljuk. Orvosok hada próbálja 
gyógyítani az elmebetegségek kü-
lönböző fajtáit; valamilyen módon 
ők is valóságot szabályoznak, azaz 
(újbeszélül, Óceánia hivatalos nyel-
vén) duplagondolnak, így lehet 
kettő meg kettő: négy, de „Néha öt. 
Néha három. Néha egyszerre mind 
a három.” 

Egy idő után pedig eljutunk 
odáig, hogy a saját gondolatain-
kat is teljesen uralmunk alatt kell 
tartanunk ahhoz, hogy élhessünk, 
hisz, ha meghalunk az sem baj: „az 
egyén halála, nem halál.” Végül pe-
dig még a szerelmet is eláruljuk, 
mind önzőek vagyunk és önma-
gunknál jobban nem vagyunk ké-
pesek szeretni senkit, ha egyáltalán 
képesek vagyunk rá.

Félelmetes világ lenne, de sze-
rencsére nem valósult meg Orwell 
rémképe; mégis talán, ha mélyen 
belegondolunk, úgy érezhetjük: 
valahol ma is igaz. Ennek kapcsán, 
az énekes és zeneszerző Ákost 
idézem, akit a mű annyira megih-
letett, hogy egy egész zenei albu-
mot szentelt neki: „Van olyan, aki 
nyugodt, hallgatag, / Jól kezelhe-
tő, néma rab, / De akad olyan, aki 
megvadul,  / Ha börtönéből nem 
szabadul.”

Csendom Andrea

Látomás a múltból

A magyar színművészet színpadi 
szakága mindig erősebb volt, mint 
a filmes. Mihelyst a művészek át-
lépnek a filmkockákról a deszkákra, 
hangjuk, hangsúlyaik, taglejtésük, 
arcjátékuk, mozgásuk természe-
tessé válik, igazi színművészek áll-
nak ilyenkor a néző előtt. Ha pedig 
zenés produkció készül, az alkotók 
még inkább elemükben érzik ma-
gukat.

Az 56 csepp vér című rockmusi-
cal az 1956-os forradalomnak állít 
zenés emléket. A történet önmagá-
ban nem bonyo-
lult: azt mutatja 
be, hogyan csa-
pódnak le egy 
300 lelket szám-
láló kis faluban a 
23-i események. 
Egy faluban, ahol 
orosz katonák 
á l l o más oz na k , 
ők az urak; ahol 
a magyar kato-
nák parancsnoka 
tudja, érzi: nem 
ez az élet sora, de 
nem tehet sem-
mit (fia elfordult 
tőle, az oroszok 
„tányérnyaló ku-
tyája”, felesége pedig egyenesen 
az orosz parancsnokkal csalja). És 
ahol a pap próbálja megmenteni 
az emberek, a fiatalok lelkét. A mű 
Rómeó és Júlia- történetbe oltva 
tárja a néző elé két eszme, két ne-
mes érzés egymásnak feszülését: a 
szerelem és a hazaszeretet össze-
férhetetlenségét. 

A lány a magyar parancsnok lá-
nya, a fiú húszéves suhanc „meg-
látni és megszeretni”-szerelembe 
bonyolódnak az orosz parancsnok 
lányának születésnapi bálján. A fiút 
elfogják, a lány utánaszökik a fog-
dába, rájuk találnak, a fiú legjobb 
barátja meghal, a fiú pedig lelövi a 
gyilkost, a lány bátyját. A csetepaté-
ból kimenekülvén Lőrinc atyához 
sietnek, aki összeadja őket, és úgy 
gondolja, ez a leghelyesebb, amit 
csak tehet. De a fiúnak választania 
kell a hazája és a szerelme között.

A történetet film keretében Lő-
rinc atya meséli el a saját lelkiisme-

retének, amely szerepben Alföldi 
Róbert remekül adja a kissé ironi-
kus, mindig visszakérdező, marcan-
goló „lelkiismeretet”. Az atyát Ka-
szás Attila formálja meg – ez volt az 
utolsó szerepe. Kísérteties volt látni 
papi ruhában, amint veszekszik 
Istennel, s énekli: Tekints le! Nézd 
meg, mit csináltál! És a sors fura 
fintora, hogy egyedül ő marad élet-
ben a darab végén. Áll a halottak, 
sebesültek között, kitárja két karját, 
a néző pedig döbbenten értetlen-
kedik, hogy e nagyszerű tehetség-

nek miért kellett 
itt hagynia negy-
venhét évesen az 
árnyékvilágot.

Palcsó Tamás 
a Megasztárban 
félszeg, eset-
len kölyökként 
csetlett-botlott, 
és most ugyan-
így viselkedett. 
Mintha önmagát 
játszotta volna 
a főszerepben. 
Ám énekelni to-
vábbra is rendkí-
vüli módon tud. 
Miller Zoltánt a 
darab közepén 

megölik (persze, mindig a legjob-
bak halnak meg korán). A legna-
gyobb meglepetés Kiss Zoltán ala-
kítása (a „tányérnyaló” fiú), akiről el 
sem hinné az ember, hogy egyko-
ron Csurgó Pistaként idétlenkedett 
a Barátok köztben. A lányt játszó 
Veres Mónikában nem volt igazi 
átütő erő. Az, hogy jó hangja van, 
tulajdonképpen alapkövetelmény 
egy zeneműben.

Seress Zoltán, Keresztes Ildikó, 
Forgács Péter, Miller Lajos, Puskás 
Péter, Hoffmann Mónika – igazi ze-
neművészek, színészek hada dol-
gozott azon, hogy az 1956. október 
23-i események ne csak prózában, 
filmben maradjanak fenn az utókor 
számára. Hanem szívbemarkoló 
szövegű, dallamos zenékkel tele-
tűzdelt, itt-ott közhelyes, ám mégis 
szerethető musical formájában is, 
melyben bravúros színészi alakítá-
sok emelték a színvonalat.

Moldován Tünde

Szerelem vagy 
hazaszeretet

A világhírű Kabai meteorit 1857. áp-
rilis 15-i hullásától számítva, napra 
pontosan százötven évre nyitották 
meg a Református Kollégiumban 
azt a meteorit-kiállítást, amelyen a 
fő attrakciót jelentő kabai példány 
mellett számos más, kisebb me-
teoritdarabokat is bemutattak. A 
tárlatot Gáborjáni Szabó Botond, 
a Református Kollégium Könyvtá-
rának igazgatója nyitotta meg, s 
regélte el a „Kaba-Debrecen lebkő” 
néven is ismert különös természeti 
képződmény és a református egy-
ház másfél százados viszonyát, his-
tóriáját. 

Dr. Nagy Mihály, a tárlat vezető-
je – aki hozzávetőleg negyven esz-
tendeje foglalkozik a meteorit vizs-
gálatával –, az évforduló alkalmára 
az égi kőről egy másolatot készített 
Kaba városának, melyet az ottani 
városvezetőnek, Szegi Emmának 
be is mutatott. Elmondta továbbá: - 
Ezek a hullócsillagként emlegetett 
tárgyak a naprendszer vándorai, 
a Nap körül ellipszis alakú pályán 
keringenek, s ha útjuk során egyik-
másik keresztezi a Föld pályáját, és 
bejut a felső légkörbe, izzó darabok 
válhatnak le róla. A levált darabok 
a sűrűbb légkörben egyre többet 

veszítenek sebességükből. Szeren-
csés esetben nem égnek el, nem is 
robbannak szét mennydörgésszerű 
hang kíséretében, hanem csak a fe-
lületük olvad meg, és elérik a Föld 
felszínét.

A meteoritkutató arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy ezek a kövek 
anyagukat és felületüket tekintve 
különösen érdekesek, de az álta-
lános közhiedelemmel szemben 
nincsen bennük semmi misztikus 
(tehát nincs gyógyerejük stb.), és 
azzal hogy lehullottak, csak egy-
szerűen követték a fizika törvény-
szerűségeit. 

Anyaguk szerint három csoport-
ra vannak szétosztva a kiállított 
példányok: kő, fém-kő és teljesen 
fémből álló meteoritok. A kabai kő 
meteorit, amely a három típus kö-
zül a legérzékenyebb, mert minden 
apróbb mozdítás, de még a levegő 
magas oxigéntartalma is nagy-
mértékben károsíthatja. Az anyag 
eddigi vizsgálatai során már így is 
váltak le részek, s emiatt az eredeti-
leg majdnem három kilogrammos 
darab, mára már negyven deka-
grammal könnyebbé vált. 

A bemutató anyagát nemcsak 
meteoritok képezték, hanem az 
ezzel kapcsolatos feljegyzések, le-
véltári anyagok, információk is ki-
egészítették. A megnyitó napján 
postaszolgálat is működött, mely-
nek alkalmával a kabai meteoritot 
ábrázoló képeslapot, egy alkalmi – 
a meteorit grafikájával ellátott – bé-
lyegzővel pecsételtek le, és küldték 
el a megcímzett helyre.

Kovács Barnabás

Százötven éves a kabai meteorit

Angyal Ádám felvétele

A „boldog békeidők” méltán 
híres, de mára már szinte fele-
désbe merült kitűnő újságírója és 
írója, Kálnoki Izidor (1863-1930, 
álnevén Vulpes) Újságíró-iskola 
című könyvét ajánlom figyelmük-
be mindazoknak, akik a sajtó iránt 
érdeklődnek. Azok is forgathatják, 
akik már ismerik a szakma minden 
fortélyát. Kálnoki Izidor élete nagy 
részét az újságírásnak szentelte, 
tanulmányai befejeztével 1885-től 
hírlapírói tevékenységet folytatott 
előbb az Egyetértés című lapnál, 
majd a Magyar Hírlapnál. Később a 
Pesti napló helyettes- és az Új idők 

segédszerkesztője volt. Nagy szám-
ban jelentek meg humoros szépiro-
dalmi cikkei, de írt derűs és érdekes 
elbeszéléseket is, melyekben szoci-
ális problémákat ábrázolt.

A Zsoldos Sándor szerkesztés-
ében megjelent könyv paródia 
formájában ad betekintést a 20. 
század eleji szerkesztőségi életbe 
(tehát kordokumentumnak is te-
kinthető), az újságírás műfajaiba, 
az aranyszabályokba, amelyek még 
ma is érvényesek, és harminchá-
rom órán keresztül „készíti fel” az 
olvasót az újságírói pályára.

Farkas Tímea

Újságíró-iskola
Paródia a századelő sajtójáról
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Rájátszás előtt a Debreceni KSE
Az öt éve megalakult DKSE csa-
pata ismét népszerűvé tette a 
férfi-kézilabdát városunkban. 
Az egy hónapja leszerződtetett 
– eddig külföldön edzősködő 
– Kovács Mihályt kérdeztem az 
eddig elért eredményeiről és jö-
vőbeni terveiről.

– Melyik csapat volt az elődje a mos-
tani Debrecen Kézilabda Sportegyesület 
(DKSE)-nek?

– A Debreceni Dózsa volt az őse, 
és a ’90-es évekig ez a csapat mű-
ködött a városban. Ez a csapat a 
’70-es évek végén a bajnoki címig 
is eljutott. De a rendszerváltás után 
több dolog összefüggése miatt, 
a már előbb említett Dózsa, majd 
ennek az utódegyesülete, a DKSI is 
feloszlott, így megszűnt a férfi-ké-
zilabda Debrecenben.

– Több kis cég támogatásával újra 
megalakult 2002-ben egy csapat, a 
mostani DKSE. Kik alkották az új gár-
dát?

– Vámos Miklós edző vezetésé-
vel a kézilabdát szerető, hobbi szin-
ten művelő fiatalokból szervező-
dött össze egy csapat. Őket először 
csak megyei szinten akarták indíta-
ni, de végül sikerült jogosultságot 
szerezniük az NB II-ben. A csapat 
meghálálva a támogatást, és a be-
léjük fektetett bizalmat, veretlenül 
kerültek fel az amatőr ligából NB 
I/B-s szintre, majd a profikhoz való 

bekerülés feltételét is teljesítették 
azzal, hogy megszerezték a bajnoki 
címet a következő, a 2003/2004-es 
szezonra.

– Milyen célokkal indult el az újdon-
sült csapat NB I-ben, és azóta milyen 
eredményeket ért el?

– Az első évben a 7. helyet vív-
ta ki magának az egyesület, majd 
a 2005/2006-os idényben már a 6. 
helyen tudtak zárni. Tehát a fejlő-
dés folyamatos volt, amit nem sze-
retnénk megállítani.

Az idei év alapszakaszát az 5. 
helyen fejeztük be, de a rájátszások 
még csak most következnek.

– Milyen tervekkel indultak el az idei 
szezonban?

– A játékosok és a szakvezetők 
– mint ahogyan az a szerződésük-
ben is le van jegyezve – a 4. hely 
megszerzését tűzték ki célul. Igaz, 
én még csak öt hete vezetem a 
csapat munkáját, de úgy látom, a 
cél nem volt irreális, bár a fiúkon 
fásultságot, illetve kishitűséget le-
hetett érezni. Egy edző feladata a 
motiváció. Véleményem szerint az 
előző vezetőségtől a játékosok na-
gyon sokat hallhatták, hogy rossz 
versenyzők. Ez persze nem biztos, 
hogy így történt, de a mostani já-
ték képe alapján erre lehet követ-
keztetni.

– Az idei év alapszakaszát befejezve, 
mi várható a továbbiakban?

– Ettől kezdve a bajnokság me-

nete az, hogy az első négy helye-
zést elért csapatok küzdhetnek 
meg a bajnoki címért, az 5. és 12. 
hely között álló együttesek pedig 
a kiesés ellen. Ezek a meccsek két 
győzelemig mennek, play of rend-
szerben. Ha nincs meg a két győze-

lem, akkor jön egy harmadik mec-
cs, amit én már természetesen nem 
szeretnék.

– Mennyire állandó a kerete, és hon-
nan igazolnak új, esetleg saját nevelésű 
játékosokat?

– Ez a csapat már két éve van 
együtt, mondhatni, már kellően 
összeszokott a társaság. Csak két-
három poszton szorulunk erősítés-
re. De a játékosokat nagyon nem 

szabad cserélgetni, az sem tesz jót 
egy csapatnak. Jelenleg pedig ha-
zai sportolókkal dolgozunk, csak 
két poszton vannak idegenlégió-
saink, viszont a közönségszórakoz-
tató meccsekhez a más játékstílusú 
emberekre is szükség van! A saját 

nevelésű játékosok foglalkoztatása 
az elmúlt évekhez képest háttérbe 
szorult.

– Mik az elképzelések a jövő évi baj-
nokságot tekintve?

– Nagy könnyebbség, hogy a 
szponzorok anyagi támogatásá-
ra a jövőben is számíthatunk - ez 
az egész munkát szavatolja a szá-
munkra. Én szeretném a csapatot 
egyben tartani, mert jó szerkezetű 

társaság, minden poszton kiváló 
képességű játékosokkal. Továbbra 
is a középmezőnyben való jó sze-
replés a cél, mert a világhírű csapa-
tok miatt – mint pl. a Pick- Szeged 
vagy a Veszprém – jelenleg nincs 
lehetőség a feljebb jutásra. Ha vi-
szont a munka az elgondolt ütem-
ben halad, akkor a Dunaferrt ismét 
meg lehet szorongatni. De ami a 
legfontosabb, hogy jövőre változik 
a magyar bajnokság szerkezete, 
úgynevezett extraligaként fog to-
vább működni. 

Az eddigi tizenkettő helyett ös-
szesen nyolc csapat lesz, ők lesznek 
az extraligások, a maradék nyolc 
klub pedig, NB I néven fog szere-
pelni, ami színvonalában a mostani 
NB II-nek felel meg. Ezért nagyon 
fontos most a rájátszásban való jó 
szereplés, hiszen az 5. vagy 8. hel-
lyel már biztos a bejutásunk az ext-
raligába.

– Milyen kilátásokkal indul neki a 
további közös munkának?

– A vezetők hangsúlyozták, to-
vábbra is bíznak a munkámban, 
és velem képzelik el a jövőt. Idáig 
tetszik a hely, de ha nem tudom tel-
jesíteni a saját magam által kitűzött 
célokat, akkor az azt jelenti, hogy 
nem tudtunk a közös munkával 
előrébb jutni. De az eddigi ered-
mények, szerencsére, sikereket 
mutatnak.

Varga Eszter

„Nemcsak az a nagy sportoló, 
aki nyerni tud, hanem az is, aki 
egy pofon után fel tud állni!” Fő 
mottójaként ezt vallja Miskol-
czi Krisztina, a Kölcsey-főiskola 
hallgatója. A legutóbbi fitnesz-
versenyén valóra vált az álma, 
hiszen felállhatott a dobogó 
legfelső fokára. Tapasztalatai-
ról, elhivatottságáról és a sport-
ághoz fűződő szerelméről kér-
deztem.

– Mióta foglalkozol komolyabban a 
tested szépítésével?

– Rendszeresen, két éve edzek. 
Eddig egy versenyszezonban vet-
tem részt 2005 őszén, azóta folya-
matosan készültem a legutóbbi 
versenyemre, így két szezont is ki-
hagytam.

– Hol és mikor rendezték meg azt a 
versenyt, amelyről egy életre szóló em-
léket hoztál magaddal?

– Az erőemelő és testépítő ver-
senyt Egerben rendezték meg, 
április 7-én. Fitnesz-forma kate-
góriában indultam. A rendezvény 
Eger Kupa néven futott, s kelet-
magyarországi verseny volt. Ebből 
a régióból bárki elindulhatott, aki 
ehhez affinitást érzett magában. 
Testépítés, fitnesz és erőemelő 
kategóriában lehetett részt venni, 
egész napos programként ren-
dezték meg. Délelőtt voltak az 
erőemelő, délután pedig a test-
építő-fitnesz versenyek. Hangula-
tos megmérettetés volt, közvetlen 
bírókkal.

– Milyen helyezéssel büszkélked-
hetsz?

– Elhoztam az aranyérmet 
– hogy ez az enyém lehet, abban 
mindvégig csak reménykedni mer-
tem. S végül, mikor bemondták a 
nevemet, és a nyakamba helyezték 

a megváltást ígérő – számomra 
kincset érő – jutalmat, egy álom 
teljesedett be.

– Milyen érzések dúltak benned a 
színpadra lépve?

– Nagyon jól éreztem magam, 
egyáltalán nem izgultam. A ver-
seny előtt is egész nap csendben 
voltam, nézelődtem, lélekben pró-
báltam felkészülni a nagy megmé-
rettetésre. Viszont a stressz kirob-

banása sokszor elkerülhetetlen a 
versenyt követően.

– Milyen formában jelentkezik a fel-
dúlt állapot?

– Változó, hogy milyen formá-
ban. Annak idején egyszer síró-
görcsöt kaptam, mikor lejöttem a 
színpadról. Most érdekes módon, 
mikor elhagytam a „porondot”, 
még akkor sem mutatkozott a 

stressznek semmi jele, tehát ez az 
egri verseny teljes lelki nyugalom-
ban zajlott le.

– Mennyire számított erősnek a me-
zőny a korábbi versenyekhez képest?

– Szerencsére nem volt az, úgy-
hogy ez is kedvező volt számomra, 
de valószínűleg az április 29.-ei ver-
seny, amire készülök, az erősebb 
versenytársakat ígér.

– A következő próbatételről mit le-
het tudni?

– Budapesten, a Stefánia Palo-
tában rendezik meg a szintén egy-
napos rendezvényt. Ez országos 
verseny, egyben nemzetközi is. Az 
áprilisi Országos Multipower Kupá-
ra Ausztriából is érkeznek verseny-
zők, tehát arra koncentrálok, hogy 
addigra elérjem a százszázalékos 
külalakot.

– Mennyiben igényel nagyobb felké-
szülést a következő verseny?

– Folyamatosan és végig teljes 
erőbedobással kell készülni, ha az 
ember eredményes akar lenni a 
céljai megvalósításában. Az egri 
verseny után ugyanolyan tudatos-
sággal folytattam a diétát, mint 
előtte, de ez már nem tart sokáig, 
mert a 29-i versennyel lezárul ez a 
kemény időszak is. Ami azt jelenti. 
hogy véget ér a diéta és végre egy 
kicsit fellélegezhetek  a következő 
megmérettetésig.

– Mi motivál?
– Magam miatt, illetve az elisme-

résekért teszem. Maximális teljesít-
ményt próbálok mindig hozni. 

– Meddig tervezed a versenyzést?
– Ameddig bírja az ember lelki-

leg és egészségileg. Azzal kapcso-
latban nincsenek terveim, hogy 
mikor hagyom abba a versenyzést. 
A közeljövőben semmiképpen sem 
akarom befejezni.

Bistey Réka

Valóra vált az álom Ne haragudjatok, magyarok!

Czeglédi Zsolt felvétele

Miskolczi Krisztina

„Ne haragudjatok, magyarok, hogy mi 
győztünk” – mondta az egyik magyarul 
is tudó lengyel, mikor Michel Platini ápri-
lis 18-án kihirdette a 2012-es labdarúgó 
Európa-bajnokság helyszínét. A magyar 
küldöttség nagy része ekkor fakadt sírva, 
a lengyelek meg az ukránokkal összebo-
rulva ugráltak boldogságos mámorban. 
Tizenkét szavazatot lehetett begyűjteni, 
ebből nyolcat az ukrán-lengyel pályázat 
kapott, négyet pedig az olasz. A ma-
gyar-horvát? Hoppon maradt. 

A szervezők mindent bevetettek. 
Bronzlabdát ajándékoztak boldog-
boldogtalannak, bőrből készült fűzős 
focilabdába csomagolták a pályázati 
anyagot (ilyennel varázsolt a pályán az 
Aranycsapat), azt is felvállalta a két or-
szág, hogy akár huszonnégy válogatot-
tat is fogad az Eb alkalmával… csak le-
gyen már végre a miénk az a hőn áhított 
jog, hiszen sem a 2004-es, sem a 2008-
as kandidálás nem sikerült. Illett volna 
háromszori próbálkozásunkat értékelnie 
az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 
végrehajtó bizottságának.

Nem vagyok szomorú a döntés miatt. 
Akkor volnék az, ha semmi esélyünk nem 
lett volna, csak az utolsó pillanatban 
villan fel egy apró reménysugár. De nem 
így volt. Végig arról beszélt Európa, hogy 
milyen csodálatos pályázati anyagot 
készített Horvátország és Magyarország 
közösen. Így inkább fel vagyok háborod-
va (mint oly’ sok hozzáértő, akik elkese-
redésükben még azt is felvetették, hogy 
netán az illetékeseket „befolyásolta” egy 
gazdag ukrán üzletember); nem, nem is, 
sokkal inkább meg vagyok döbbenve. 
Egy árva szavazatot sem kaptunk, holott 
technikailag, szakmailag a mi pályáza-
tunk került az első helyre. A 17-i prezen-
táción bejelentkezett Charles Simonyi az 
űrből (!), és elmesélte, hogy találkozott a 
legfényesebb csillagon Puskás Ferenccel, 
aki azt üzeni, hogy az lenne a legszebb 
ajándék számára, ha a róla elnevezett 

stadionban játszanák az Eb-döntőt 
2012-ben. Még a nagy európai érzelmek-
re is tudtak hatni a magyar szervezők.

Ekkora szakmai, anyagi, morális, 
emocionális energia-befektetéssel egyet-
len kandidáció sem párosult. A legtehet-
ségesebb szakemberek dolgoztak a siker 
érdekében, zseniális ötleteket húztak elő 
a tarsolyból, és simán leléptük a töb-
bi országot. Hiszen Magyarországon 
nagyszerű szervezőkészséggel meg-
áldott emberek tevékenykednek, ékes 
példája ennek sok nagysikerű sportese-
mény: vb-k, Eb-k, vagy a Formula 1-es 
Magyar Nagydíjak. Mert ha focizni nem 
is tudunk, legalább rendezni igen.

Óriási lehetőség előtt állt az ország: 
nem csak azért, mert hosszú idő után sze-
repeltünk volna labdarúgó-eseményen 
(üsse kő, nem látjuk focizni a magyar válo-
gatottat itthon, impozáns stadionokban, 
fantasztikus körülmények között), hanem 
az UEFA megkövetelte volna, hogy töké-
letesen felkészült házigazda várja az ide-
érkező országok válogatottját. Ami egész 
egyszerűen annyit jelent, hogy ha nem 
épültek volna utak, vasútvonalak, repülő-
terek, hotelek, a bizottság szemrebbenés 
nélkül elveszi a jogot, és odaadja valaki-
nek, aki időre felkészül. Vagyis elő sem for-
dulhatott volna, hogy veszteségesen jö-
vünk ki az Eb-rendezésből (ha más nem, 
legalább az infrastruktúra fejlődött volna, 
amire valljuk be, nagy szükség lenne).

Hittük mindannyian naivan, hogy 
élhetünk a lehetőséggel. Fel sem merült, 
hogy ilyen erős anyaggal nem mi leszünk 
a befutók. A tizenkét bizottsági tagból töb-
ben is ígéretet tettek Kisteleki Istvánnak, a 
Magyar Labdarúgó-szövetség elnökének 
arra, hogy igenis ránk szavaznak majd. El 
is vártuk. Hiszen ilyen futballmúltja kevés 
országnak van a világon, mint Magyaror-
szágnak. De ki tudja, talán jobb lenne, ha 
nem futballmúltunk lenne, hanem „fut-
balljelenünk”, mint Ukrajnának.

Moldován Tünde        


