
A református ifjúság művelődési lapja

FŐNIX
Debreceni VII. évf. 7. szám (63. szám)

2007. október

…Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tet-
szésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt 
teremvén és nevekedvén az Isten megismerés-
ében; 
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsősé-
gének hatalma szerint minden kitartásra és 
hosszútűrésre örömmel…

(Kol 1, 10–11)

webmail.kfrtkf.hu

Mónus Anikó felvétele

Kölcsey üzeni
Semmi nincs, ami az emberi szívet annyira felemelhet-
né, következőleg az élet mindennapi jeleneteiben s a 
szenvedélyek és indulatok örök ostromában hozzára-
gadt szennytől annyira megtisztíthatná: mint az Isten-
ség nagy gondolatával foglalatoskodás.

(Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)

Kenyér és cirkusz
Rendhagyó irodalomóra egy gyerekkönyvtárban. Tizenhárom 
éves süldő ifjak vonulnak be az olvasórészlegbe. A legidősebb 
kortárs magyar íróról hallanak, Szabó Magdáról. Őt kihagyták 
a tanagyagból, ezért rendhagyó. Projektoron fotókat néznek, 
melyeken a polgármesterrel fog kezet, vagy pedig egy lobon-
cos hajú szemüveges mosolyog az oldalán. „Mellette Esterházy 
Péter, gyerekek, nagyon híres író” – jegyzi meg a tanárnő, de ez 
már sok, erős a fülüknek. Eddig úgy tudták, hogy az író nénik és 
költő bácsik rég halottak, nem tudják, milyen jó a „kinderbuenó” 
és nem ismerik a „kokakólá”-t. Így tanította az iskola, és nem kí-
vánta korrigálni a média sem. 

Most kiderül, hogy mégsem így fest a kép? 
Nem derül ki. Undok adatokat hallanak, melyeket jegyezni 

kell, „babumgárten díjat kapott, vagy mit”, kilencvenéves, negy-
venhárom nyelven olvasható. Végtelenbe nyúló (szám)adatok 
sora, ez már ismerős, megidézi a magyarórák szellemét: eszme-
világ, társadalmi háttér, életrajz, művek sztorija, és akkor már 
mindjárt nem is olyan erős a téma, sokkal inkább gyengének 
nevezhető. 

Filmrészletet néznek az Abigélből, amelyen a fekete-fehér 
lányszereplők egyenköpenyt vesznek fel az egyenhálóingjükre, 
és az egész szoba akcióba lendül, hogy a főszereplő ki tudjon 
szökni a szerelméhez. Egy emós fiú tátott szájjal figyeli a filmet, 
fintorog az újabb adatkupac hallatán. Nem nézheti tovább a mo-
zit, és nem is olvassák fel neki a folytatást, hogy elképzelhesse szí-
nesben is. Kibírja az órát, hazamegy, és nem veszi kezébe otthon 
a könyvet. Fogadjunk egy tévébe, hogy nem. Öt év múlva sem, 
a legmagasabb végzettsége után pedig végképp úgy érzi, nincs 
szüksége rá. Az irodalomra, úgy, ahogy van. „Hülyeség”. Mert az 
érdekes részeket mindig kihagyták, az utóbbi 40-60 év irodal-
ma szintén kimaradt. A lényeget kihagyták, a többi maradhat. 
A közéleti diskurzusból kimarad a kortárs irodalom, mert még a 
rendhagyó irodalomórának sem célja ráirányítani a figyelmet a 
műélvezetre. Csupán az alapműveltség elérése a cél, se több, se 
kevesebb. Mintha az volna a sorok között megbújó lecke: tisztes-
séges író nem a te problémáidról ír, nincs közöd hozzá, nem baj, 
ha nem érted, elemezd! 100% meló, 0% élvezet. 

Átlagpolgár úgy tudja: a múlt művészete tükröt tart, társadal-
mi képet fest az adott korról, a mai viszont avantgárd zagyvaság. 
Az új műfajok, mint kollázstechnika, kép- és hangköltészet, pszi-
chedelikus zene, kortárs balett, vagyis mozgásköltészet érthe-

tetlenek, elvont dolog. Ezekből őt kihagyták, a lényegből hagy-
ták ki, a többivel érintkezhet. A művészet alapvetően régi, meg-
sárgult papír, poros hangszer, szép dolog. Így tanultad. Rosszul. 
Érettségiig mindenből a kurrenst, nagyjából a mai informatikát, 
földrajzot, kémiát tanultad, szép is lenne, ha nem, csak a legalap-
vetőbb tantárgyból tanultál kronológiát: művészettörténetet. 
Ami érdekes, tudjuk, tizenhárom éves emósok nem. A lexikális 
tudás piedesztálra emelése mellett alapvető feladatát nem vé-
gezi el az irodalomoktatás: olvasásra-, ergo gondolkodásra-ne-
velést. A világ felfedezésére való hajlam kialakítása, fejlesztése 
iktatódik ki. Nem elsősorban Szabó Magdáról beszélek, egyálta-
lán nem ott kellene kezdeni, óvodában kellene Finy Petrát felol-
vasni, csakhogy óvó nőnek sem olvasták a kortársait. Akkor most 
mi van? Semmi. Amíg nem változik a helyzet, tizenhárom-tizen-
négy éveseket Antigoné problémáival ijesztgetnek (el). 

Halott író, halott nyelvén beszélik le az olvasásról, a rábeszé-
lés helyett. „Antiganénak” csúfolják, és általános megítélése az 
utálat, az pedig nagyon messze van a katarzistól. Addig így áll 
a helyzet. Ha nincs benned egy minimális sznobság, akkor le-
pattint magáról a magas művészet, mint fal a squash-labdát. 
A mai politika és jogrendszer ugyanúgy nem hasonlít a tanult 
korokéhoz, mint a társadalmi rajz, az is elvont dolog. Mehetünk 
úgy szavazni, hogy nem gondolkodunk, beérjük kényérrel és 
cirkusszal. Lehet úgy élni a második szóbeliség korában, hogy 
nem ír le, nem olvas egy betűt se az ember, van tévé is, rádió is, 
a hatalomnak éppen megfelel, ha így szocializálódik a nép. Meg 
van engedve. De érdemes? A hatalmi nézőpont régi mese, nem 
ma találták ki, és változni sem nagyon fog. Nem tudsz ellene ten-
ni, mégis kezedben van a változtatás lehetősége: leendő tanító, 
újságíró vagy könyvtáros.   

Óra végén a tanárnő visszakérdez az elhangzottakra, és cu-
korral jutalmaz. A jelentkezők közül mindig ugyanazokat szólítja 
fel, emós nem jut szóhoz. A legtöbb cukrot begyűjtő lány Sza-
bó Magdá-s könyvjelzőt kap, rajta vannak a regénycímek, és az 
osztálytársai kinevetik, hogy ennyiért buzgólkodott. Tíz gyerek 
egyszerre akar kifele nyomulni a könyvtár ajtaján. Egy fiú Harry 
Potter-utánzatú fantasy-regényt vesz ki, az eredetieket már ol-
vasta, könyvjelzős pedig a Bravó Girl-t vinné el. Emós semmit. 
Szabó Magdát senki. 

(A szövegben felhasználtam Kukorelly Endre kifejezéseit.)
Kovács Fruzsina

A Kölcsey-főiskola új webmail-szolgáltatása az alábbi helyről 
érhető el.
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AZ IGAZI DA VINCI. A MODEM-
ben látható nagyszabású kiállítás 
megtekintését főiskolánk Tamus 
István grafikusművész vezetésével, 
november 5-ére tervezi, 16.30-tól. 
A szervezők kérik, aki részt kíván 
venni a programon, mielőbb ke-
resse Papp Gyulánét személyesen 
(Kossuth-kollégium), vagy a 23 021-
es belső melléken.

NYÍLT NAP. A Kölcsey-főiskola no-
vember 22-én, csütörtökön 9 órá-
tól – a II. emeleti 222-es teremben 
– nyílt napot tart, melyen szívesen 
lát minden érdeklődőt.

FINNUGOR ROKON NÉPEK NAPJA 
címmel tart előadást Keresztes Lász-
ló egyetemi tanár, a kisebb finnugor 
népek irodalmi nyelveiről november 
5-én 18 órától, a Belvárosi Közössé-
gi Házban (Debrecen, Kossuth u. 1.). 

WASS ALBERT-PÁLYÁZAT. Wass 
Albert kortárs magyar írófejedelem 
születésének 100. és halálának 10. 
évfordulója alkalmából a Sárospa-
taki Református Kollégium Tudo-
mányos Gyűjteményeinek Nagy-
könyvtára pályázatot hirdet Wass 
Albert életművének és életének 
feldolgozására. A pályázati kiírás 
letölthető a főiskola honlapjáról 
(www.kfrtkf.hu).

PÁLYÁZATÍRÓ TANFOLYAMOT 
INDÍT a Trambulin Karrieriroda. A 
résztvevők a tanfolyam elvégzé-
se után a Munkaügyi Központban 
regisztrált felnőttképzési tanúsít-
ványt kapnak. Az ingyenes képzés-
re bárki jelentkezhet, aki a felsőok-
tatásban tanul, és aktív hallgatói 
jogviszonya van. A tanítás három 
hétvégén lesz: szombatonként 
és vasárnaponként 9-től 16 óráig; 
az első alkalmat november 10-én 
tartják. Jelentkezni személyesen 
a Trambulin Karrierirodában lehet 
(Kölcsey-főiskola – Péterfia u. 1-7. 
– alagsora), illetve telefonon (52/ 
518-554) vagy e-mailben (trambu-
linkozpont@gmail.com). Bővebb 
információ: a www.karrier.kolcsey-
hok.hu webcímen.

„A könyvek titkai” címmel könyvtárhasználati vetélkedőn mér-
hették össze tudásukat főiskolánk hallhatói október 25-én, a 
KFRTKF könyvtárának olvasótermében. A háromtagú csapatok 
könyvtártörténeti, könyvtár-és katalógushasználati témákban 
versenyeztek; első helyezést értek el a „Könyvkukacok” (Zimán 
Réka, Kovács Tünde és Kiss Éva)                                Angyal Ádám felvétele

A reformáció emléknapja: október 31. A történelemi protestáns 
egyházak a reformáció emléknapján hajtanak fejet az ellenrefor-
máció áldozatai, így a gályarabnak eladott prédikátorok előtt.  Ké-
pünkön a híres debreceni líciumfa és felirata       Mónus Anikó felvétele

A legfontosabb: a látogató
Változások a Déri Múzeum életében

„A múzeum kihívásokkal teli idő-
szak előtt áll, ugyanis újra kell 
gondolnia önként és kötelezően 
vállalt feladatait, és versenyké-
pessé kell válnia” – hangsúlyoz-
ta Kocsis Róbert, a megyei köz-
gyűlés alelnöke a Déri Múzeum 
dísztermében október 18-án tar-
tott sajtótájékoztatón, amelyen 
részt vett a Hajdú Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának új 
vezetője, Lakner Lajos is.

Mivel az elmúlt hónap végén 
lejárt az előző vezető megbízatása, 
pályázatot írtak ki a poszt betölté-
sére. A nyertes Lakner Lajos, aki már 
1990 óta irodalomtörténészként 
dolgozik a Déri Múzeumhoz tarto-
zó Irodalmi Múzeumban; mandátu-
ma október 1-től 5 évre szól.  

Az új vezető elmondta: azt sze-
retné, ha a város magáénak érezné 
a múzeumot, s minél többen részt 
is vennének a kiállításokon. Számá-
ra a legfontosabb a látogató, s ezt 
kell szem előtt tartani. A múzeum 
ugyanis fordulat előtt áll. Át kell 
alakítani a profilt úgy, hogy a láto-
gatók érdeklődését minél inkább 
felkeltsék, s igényeiknek meg tud-
janak felelni. Ezeket az igényeket 
szem előtt tartva egy múzeumi ká-

véház és árusítóhely létrehozását 
szeretné megvalósítani, ott a mú-
zeumi tárlatban látható tárgyakból 
kínálnának másolatokat.

Lakner Lajos szeretné meg-
szólítani a fiatalokat és időseket 
egyaránt, s ezért a megye minden 
középiskolájával és az egyetemi 
tanszékekkel felveszi a kapcsola-
tot. Tervei között szerepel, hogy 
az egyetemistáknak éves bérletet 
adnak, valamint szakdolgozati té-
mákat ajánlanak a tanszékeknek. 
A pedagógusok számára pedig na-
gyobb betekintést is engednének 
az intézmény munkájába. Szeretné 
bővíteni a múzeum baráti körét, va-
lamint utazási irodákkal felvenni a 
kapcsolatot.

Mindezek mellett kiemelt jelen-
tőséget tulajdonít a weblapfejlesz-
tésnek. A meglévő gyűjtemények-
ből adatbázisokat akar létrehozni, 
valamint fel akarja lendíteni a nem-
zetközi kapcsolatokat. Speciális 
honlap létrehozása is szerepel ter-
vei között, ez a „Debrecen-emlék” 
nevet kapná. Ide feltölthetnének 
archív felvételeket, újságcikkeket 
és emlékeket városunkról, s talán 
így jobban kötődnének az embe-
rek a múzeumhoz.

Pécsi Éva 

Állásbörze
XII. Debreceni Egyetemi Topjob.
hu – Humarket - Universitas Ál-
lásbörze nevú rendezvény lesz 
a Debreceni Egyetem főépüle-
tének díszudvarán, november 
7-én. Az esemény Magyarország 
egyik legnagyobb ilyen jellegű 
programja.

Az ország egyetemei közül 
egyedülállóan széles a képzési 
és kutatási kínálat Debrecen-
ben: évente mintegy ötezer vég-
zős hallgató veszi át diplomáját. 
A Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskolán mintegy 
négyszáz tanító, kommuniká-
ciós szakember és könyvtáros 
végez. Őket segítendő jött létre 

az Állásbörze. Az idén tavasszal 
rendezett börzén sikerült meg-
duplázni az érdeklődők számát: 
majdnem négyezren regisztrál-
tatták magukat.

Célközönség: 

– Debreceni Egyetem hallga-
tói, végzett hallgatók  (18-30 év 
közöttiek)

– KFRTKF hallgatói, végzett 
hallgatók (18-30 év közöttiek)

– A rendezvény nyitott min-
denki számára, a belépés ingye-
nes

– Várható létszám: 4 000-         
4 500 

Az eső sem riasztotta el a szépszá-
mú érdeklődőt, akik október 3-án 
11 órától részt vettek a Szabó Mag-
da Könyves-
bolt avatásán 
Debrecenben: 
a Piac u. 11-
15. szám alatti 
ke r e s ke d é s  a 
Kossuth-díjas 
írónő 90. szüle-
tésnapja alkal-
mából vette fel 
a Szabó Magda 
nevét.

A közönsé-
get Tóth Csaba, 
a bolt tulajdo-
nosa köszön-
tötte az ünnepi 
alkalomból. Dr. 
Bölcskei Gusz-
táv, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspö-
ke Isten áldását, szeretetét kérte 
az ünnepeltre. Kósa Lajos polgár-

mester megköszönte az írónőnek, 
hogy olyan kegyben részesítette 
a várost, mely igazi ritkaság: nagy 

szülöttét 90. 
születésnapján 
köszöntheti. Az 
írónő megha-
tódva emléke-
zett szüleire, 
akiknek – mint 
ő maga fogal-
mazott – azt kö-
szönheti, hogy 
olyanná nevel-
ték, amilyen. 
Mint mondta, 
akármerre jár a 
világban, min-
denhol debre-
ceninek érzi és 
vallja magát, 
hisz itt szüle-
tett, itt keresz-

telték, itt konfirmált, és itt, váro-
sunk temetőjében szeretne majd 
nyugodni.

Születésnapi ajándék

Turcsányi Béla Szabó Magdáról 
készült portréfestménye

Huszti Kitti felvétele

Köszönet az 1% támogatásért!
Az alábbi alapítványok kuratóriuma  
köszöni mindazoknak a segítségét, 
akik az 2005. évi személyi jövede-
lemadójuk 1%-át felajánlották ré-
szükre. (Zárójelben feltüntetjük, 
milyen összeg érkezett az alapítvá-
nyok számlájára.) Az alapítványok 
továbbra is köszönettel fogadják a 
felajánlásokat. 

Református Tanítónőképzésért Gi-
day Gabriella Emlékére Alapítvány, 4026 
Debrecen, Péterfia u. 1-7. (61 249 ft.) Az 
összeget az anyagilag hátrányos hely-
zetű, tehetséges hallgatók oktatásának 
támogatására ösztöndíj és alapítványi 
díjjal járó jutalmak kifizetésére hasz-
nálják fel. Adószám: 19128874-1-09.

Kölcsey Ferenc Református Tanító-

képzésért Alapítvány, 4026 Debrecen, 
Péterfia u. 1-7. (59 347 ft.) Az összeget 
a külföldi kapcsolatok fejlesztésére, 
tanulmányutak támogatására, tehet-
séges fiatalok támogatására, tudo-
mányos tevékenység elősegítésére, 
kulturális, művészeti, hitéleti és sport-
tevékenység jutalmazására használják 
fel. Adószám: 18550665-1-09.

Pető József Alapítvány,4026 Deb-
recen, Péterfia u. 1-7. (16 266 ft.) Az 
összeget a számítástechnika területén 
kiemelkedő eredményt elért hallgatók 
szakmai és tudományos tevékenysé-
gének támogatására használják fel. 
Adószám: 18553046-1-09. 

Csoknyay Gyula Alapítvány, 4026 
Debrecen, Péterfia u. 1-7. (59 028 ft.) Az 
összeget az azoknak a hallgatóknak a 

támogatására használják fel, akik a ma-
gyar nyelv ápolása, értékeinek megőr-
zése érdekében kimagasló eredményt 
értek el. Adószám: 18558003-1-09. 

A Debreceni Lelkészképzésért Alapít-
vány, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. (35 
595 ft.). Az összeget a lelkészképzés és 
lelkésznevelésre, a hallgatók tudomá-
nyos kutatómunkájának és oktatásá-
nak támogatására fordítják. Adószám: 
18558780-1-09

Kölcsey Ferenc Református Ifjúsá-
gi Média Alapítvány, 4026 Debrecen, 
Péterfia u. 1-7. (15 146 ft.) Az össze-
get a főiskolai kommunikáció szakos 
hallgatók oktatásának támogatására, 
ösztöndíj és alapítványi díjjal járó ju-
talmak kifizetésére fordítják. Adószám: 
18563485-1-09
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’56 nemcsak élő, hanem tápláló forradalom is
Nádasi Lajos főiskolai docens ünnepi beszéde*

Tisztelt Ünnepelni Egybegyűltek, 
Tisztelt Rektor Úr!

Élő 56’, élő forradalom! Jelző 
nélkül is szép – maga a szó: forra-
dalom! Igei alakja képzetet kelt. 
Apró, gyöngyöző gömbök fölfelé, 
tisztulni törekszik az éltető elem, a 
sokaságot is jelképező víz. Állapo-
ta megváltozásához magas hőfok 
kell, mint ahogy a társadalmi álla-
potok megváltoztatása hevülettel 
történik. 

Forradalom: lázas, egyetlen ha-
talmas cselekvő karban testesülő 
szolidáris erő!

Megemlékezéskor általában sor 
kerül események felidézésére, 
ezúttal előbb hadd következzen 
egy 10 éves fiú – jómagam – meg-
őrzött emlékeiből néhány parányi 
fejezet bekezdése: helyzetképek 
gondolatokkal. Kérem, nézzék el, 
hogy a megfogalmazás száraz, de 
’56-ról igen nehéz élvezetesen be-
szélni, én nem tudok. ’56 egyik alap 
íze mindenképpen fanyar.

I. fejezet: A kisváros terén tömeg 
gyűlt össze, leszedni a szovjet ka-
tonai emlékmű tetejéről a vörös 
csillagot. Nehezen engedett a 
kőépítménybe vasalt csillag. … 

Végül tompa kongással hullt alá. 
A fenn fenyegetően hivalkodó 
diktáló szimbólumból, lebukva, 
már csak egy szánalmas homorú 
szürke bádog maradt. A kongást 
ujjongó sóhaj váltotta fel, amelyet 
erősödő kiáltozások kísértek. Az 
öröm sodró, ziháló, torokszorító, 
felszakadó hangjai voltak ezek, a 
szabadságérzet első, félreismerhe-
tetlen jelei. Semmilyen akusztikai 
élményhez sem hasonlítható. És 
kép sem rajzolható a bódult pilla-
natokról… Mikor a nagy kőtömb 
hátsó oldalának lábazati részén a 
márványlapokat bontották, már 
egészen közel kerültünk. (Tudniil-
lik, mi, gyerekek. Mert a gyerekek 
ott akarnak lenni mindenütt, és a 
gyermekeket oda is kell engedni a 
történésekhez.)

A márványlapokon szovjet kato-
nák cirill betűs névsora. A kőépít-
ményből kifordítva megdöbbentő 
látvány: héber sírfeliratok. A fel-
ismerés zúgolódást, szitkozódást 
váltott ki. A gaztett nyilvánvaló: 
zsidó temetőkből elhurcolt sírkö-
vekből építettek szovjet emlékmű-
vet. Kik lehettek a buzgó, mindegy 
miből alapon gondolkozó emlék-
műépítők és a megrendelők? Le-
het, ugyanazok, vagy olyanok, akik 
ma hangzatosak a holokauszt-szó-

lamokban – de csak a szólamok-    
ban –, és ok nélkül antiszemitázzák 
a magyar érzelmű embert.

A lánglelkű költő fia, Zoltán, 
majd’ 100 évvel korábban, egy-
kedvű pillanatában így kesereg: 
„Apám ezeknek csinált márciusi 
forradalmat” – utalva azokra, akik 
megalkudva, jólétben, léhaságban 
elfelejtkeztek 48-ról.

Az októberi forradalomnak is 
voltak és még vannak haszonlesői, 
haszonélvezői, és fájó, hogy még 
ma is akadnak ellenzői, kik tagadják 
56’ forradalmát.            

II. fejezet: Nagyon korán megér-
keztek a tankok. Még mindenki tel-
jes bizakodással, reménnyel, figyel-
te hallgatta az eseményeket.  Egy 
kis szabadcsapat a közeli hegyek-
ben várta Rákosit, hogy elkapják, 
azt gondolva, nyaraló rezidenciáját 
érintve menekül ki az országból. 

A tankok gyorsan tudtak jön-
ni, Újhelynek akkor már betonútja 
volt – példás regionális fejlesztés! A 
tankokkal nagyon fiatal – többnyi-
re mongol képű – katonák jöttek. 
Szuez, Szuez? – érdeklődtek. Mi 
gyerekek a Ronyva felé mutattunk. 
A néhol lábbal is átugorható patak-
nak úgyis mindegy, érte már egyéb 

sértés: hajózható folyónak nyilvání-
tották. Ilyen ürügy alapján lett Új-
hely határváros, kettévágva. 

A tankok alkalmasak forradal-
mat ijeszteni, ha a helyzet úgy 
hozza háborúzni, szabadságharcot 
leverni. Akkor mindenki tudta, nem 
majálisra érkeztek, ahol be lehet 
ülni a gyerekeknek a pilóta bácsi 
hívogatására. hanem megszálló 
ellenséggel állunk szemben. Tank 
manapság ijesztgetésre, forrada-
lom prevencióra korszerűtlen, he-
lyette ott a saját (azaz megvásárolt) 
vízágyú.  

Szuez? Tehetjük fel a kérdést 
mi is. Akkor hát eltévedtek volna 
a szovjet katonák? Vagy itt ná-          
lunk megpihenve tranzitutasok-
ként mennek tovább dél felé? Ez 
is a politikai ideológia és metodika 
része? Látszatot kelteni, lélektani 
„mintha szituácót” teremteni: de 
ilyen nagyban? Kérdések özöne, és 
a miértek szakadatlan ismétlése ké-
sőbb, a megtorlások rémtetteire. 

III. fejezet: Szerte az országban 
sok Mansfeld Péter volt. Ha nem 
is 18 év alatti, de 20 év körüli fiatal 
ember. Újhelynek is volt Mansfeld 
Pétere. A Józsa fiú 24 éves volt, 
egyetemista, egy csomagot láttak 
nála, amit kapott, hogy valahová 
eljuttassa. Lehet hogy fegyver volt. 

Bűne ennyi. Kivégezték. Miért? 
Ezért?! 

A miértek hasító fájdalma mel-
lett ott van a feldolgozhatatlan hi-
ány érzése. A szinte pótolhatatlan 
hiányok listája terjedelmes. Az ér-
zelmek hiánya, a tisztesség hiánya, 
a becsület hiánya, a fül hiánya, a 
szem hiánya, és a szív hiánya. Min-
den olyan csonkára sikeredett! Az 
emberség és az emberiesség hiá-

nya. És az emberek hiánya. 56 hős 
áldozatai, vértanúi, s az ők meg 
sem születhetett gyermekei, mind 
hiányoznak. Lehettek volna dip-
lomás emberek, egyszerűen csak 
emberek, családapák, családanyák, 
mára nagyszülők…Hány meggyö-
tört, elkínzott, kettétört élet… Ha  

élnének ma is… Lehetnének közü-
lük kiválóak, egy kormányt is kiten-
nének, egy parlamentet is megtölt-
hetnének…

IV. fejezet: A forradalom utáni 
tájkép illusztrációja borzalmas és 
silány produkciókból tevődött ös-
sze. Például: „Te sötétben bujkáló 
ellenforradalmár, reszkess!” A Ká-
dár-rémuralom graffitis művészete 
ilyen otromba falfeliratokban már 
ki is merült. Nem láttuk, hogy mi-
kor mázolták. Titokban csinálták. 
Bizonyára éjjel. Sötétben bujkálva. 
Nem szívesen használom a rém-
uralom szót. De az idézett falfirka 
arra szólított, hogy rémüldözzünk. 
Félelmet akartak kelteni, de úgy 
tűnt, a művészek és megrendelőik 
jobban féltek. 

1956. október 23-a életet adó és 
életet kapó születésnap, a szabad-
ság ajándékával, tíz évvel vissza: 
születésnap: az enyém.  November 
4-e életet, szabadságot elragadó 
gyásznap, 10 évet előre, édesanyám 
halálának napja. 20 év két karéja! Az 
eszméléshez az első életív kevés, a 
második 10 évvel együtt valamivel 
több, s a következő évtizedeket is 
hozzáadva, mindmáig sem telje-
sen elegendő. Kutatom, tanulom 
a forradalmat, hogyan lehetne a 
legillendőbben viszonyulni hozzá. 
Az egyes ember nem lehet járatos 
a forradalomban, egyet, ha átél. De 
a legokosabb emberek együttesen 
sem tudnak megbízható elméletet 

alkotni róla. A forradalom extra 
eseménynek számít a történelem-
ben, alkotmányos érvényességet 
szerezni számára nemigen lehet. 

’56 élő forradalma egy szétfe-
szülés bátor, hazafias következ-
ménye. De a szétfeszülés egymást 
tagadó és egymást támadó ellenté-
tes mivoltában ott vannak a nyug-
vópontok, melyekre mindnyájan 
áhítozunk.

 
Kedves Fiatalok, Kedves Hallgatók! 

Most Önökhöz szólok. Arra ké-
rem mindnyájukat, hogy kérdez-
zék, faggassák az időseket, ’56 élő 
tanúit, meséljenek. Maguktól talán 
nem szívesen teszik. A tanító és a 
kommunikátor jól tud kérdezni, ez 
a szakmájuk… 

Amit ma és holnap még elbe-
szélnek Önöknek, még el tudnak 
mondani, kis házi történelem lec-
kék, hitelt érdemlő legendák for-
májában legalább további 50 évre 
szavatolva lesznek. ’56 ne legyen 
titkosítva, mint ahogy semmit sem 
szabadna titkosítani. 

’56 nemcsak élő, hanem tápláló 
forradalom is, amelyen áldás van. 
A jóakaratú emberek békességet 
akarnak, s ünneplésünk méltóságát 
is az áldás és a békesség adja.  

Köszönöm, hogy meghallgattak.

* Elhangzott az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékünnepségén, a 
Kölcsey-főiskolán, október 18-án
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Vonalak mentén
Ismeretlenül ismernek?

Az ember természetét alapvetően 
határozza meg a kíváncsiság. Tu-
dományos kutatások ezrei csopor-
tosulnak egyetlen kérdés köré: mi-
lyen az ember. A velünk szemben 
álló idegen, akivel az imént fogtunk 
kezet; munkatársunk, barátunk; mi-
lyenek vagyunk mi magunk. 

Bemutatkozunk, kezeink egy-
másba kapcsolódnak. Sietve tör-
ténik minden; hogy jó benyomást 
keltsünk, magunkra koncentrálunk, 
így tenyerünk vonalhálójából sem-
mit sem látunk. 

Az sem tűnik fel, hogy valaki fe-
lülről, alulról, vagy egyenlő félként 
kezelve minket, függőlegesen fog-
ta meg a kezünk. Ki nyújtott először 
kezet? S tapintása milyen volt? 

Testbeszédünk, ha értünk a me-
takommunikáció nyelvén, elárulhat 
minket. Korunkban számos tanul-
mány foglalkozik a témával, hiszen 
a kimondatlan szavak sok esetben 
döntő szerepet kaphatnak egy-egy 
élethelyzetben. Egyes jellemekről 
azonban a magatartásunk nem 
árul el semmit. 

Összekulcsolt karokkal, és ke-
resztezett lábakkal beszélgetünk 
egy ismerős által ránk bízott egyén-
nel. Méteres távolságokból dobál-
juk egymásnak a szavakat, miköz-
ben cipőtalpunkat dobverőnek 

használjuk. Jól látható a szimpátia, 
bizalom teljes hiánya, másrészt 
valószínűleg lenne jobb dolgunk 
is, mint az illetővel bájcsevegni, 
azonban valamilyen oknál fogva 
maradunk.

Valószínű az is, hogy nem va-
gyunk kíváncsiak a másikra. Mi 
lenne azonban, ha érdeklődnénk 
iránta? Gesztusaiból nem tudnánk 
megállapítani jellemét. „Ha meg-
néztem volna a kezét, mikor be-
mutatkozott!” – süvít át rajtunk a 
gondolat. A tenyere vonalaiból le-
olvashattunk volna legalább a vár-
ható életkorát, esetleg tehetségeit, 
kedélyét, még gyermekei számát is. 
Ám a sok vonal között, melyeknek 
számán, irányán, hosszán, mélysé-

gén, színén, rajzolatán, a megsza-
kadásokon, sőt még kivehetősé-
gükön is sok múlik, eligazodtunk 
volna? Mégsem tehetjük meg, 
hogy ismeretlenül megragadjuk, és 
tapogatni kezdjük a másikat. Mihez 
kezdjünk?

Az asztrológiában a bolygók 
szimbólumai különböző tulajdon-
ságokat határoznak meg a tizenkét 
zodiákus érdekelt jegyére. Ezen 
állítás tette lehetővé, hogy a boly-
górendszert az emberi testre is le-
vetítsék. 

Jerome Cardan volt az első, aki 

felvetette: az emberi homlok ráncai 
olyan alakzatokat alkotnak, melyek 
nem lehetnek két személynél tel-
jesen azonosak. Személyiségekre 
vonatkozó értekezésből egy új tu-
dományág született: a metoposz-
kópia, azaz a homlok vonalainak 
tudománya. Előnye (lehetett volna) 
a tenyér tanulmányozásával szem-
ben, hogy elegendő rápillantsunk 
valakire, beleegyezése nélkül is 
megismerhetjük.

A Metoposcopia című kiadvány 
1663-ban megjelent teljes kiadása 
nyolcszáz körüli ábrát tartalma-
zott, s hét fő vonalat állapított meg, 
melyek nem fordulnak elő minden 
homlokon. A hosszú egyenes vo-
nalak igazságosságot, a lélek egy-

szerűségét; a hullámos, csíkozott, 
megszakadt vonalak azonban kü-
lönböző karaktereket jelölnek, asze-
rint, melyik bolygóhoz tartoznak. A 
vonalak kombinációját az arcon lévő 
különböző foltok, jegyek, nœvik 
számbavételével egészítette ki. 

Sikert azonban, könnyedségé-
nek ellent mondva, nem ért el. A 
kíváncsiság egy bizonyos határon 
túlra már nem merészkedik?

Maradtak a tettek és megérzé-
sek, várva, hogy az ismerni kívánt is-
meretlen felénk fordítsa a tenyerét. 

Csendom Andrea

Az illusztráció balról jobbra: tisztességre utaló jellemmel, tengeri utazásra utaló vonalakkal megál-
dott urakat, mellettük egy szánalomra és utoljára egy nemeslelkűségre hajló nő látható.

Hallgatók, egy társukért
Mindig szomorúságot és tehetet-
len dühöt érzek, amikor egy kiszol-
gáltatott sorsú emberről hallok.

Szeptember 11. csütörtök, erről 
a napról mindenkinek egy bizo-
nyos tragédia jut eszébe, de itt a 
mi kicsinyke közösségünkben egy 
egészen más, szívet szorongató ese-
mény töltötte ki a perceket. Egy lány, 
aki a Kölcsey-főiskola hallgatója, egy 
alak a folyosón megmozgatta a töb-
bi „alak” szociális érzékenységét.

Hallgatók a hallgatókért, ezzel a 
jelszóval kértek barátai segítséget, 
annak a beteg lánynak, aki ukrán 
állampolgárként nem tudta kifizet-
ni a szükséges műtét költségeit és 
az azt követő kezeléseket. 

– Először a Maróthi-kollégium-
ban gyűjtöttünk pénzt neki, de az 
emberek szívesebben adnak, ha 
tudják, hogy biztosan hozzá jut el 
az összeg. A fordulópont Nemes 
Anikó, HÖK-elnök segítsége volt. 
Ő mindig egy kicsivel előrébb gon-
dolkodott, mint mi” – mondta az 
egyik szervező, miután megkért, 
ne írjam le, hogy kik alkotják a segí-
tők táborát. Nem ez a fontos, csak 
a végeredmény. Jótékonysági kon-
certet szerveztek, és szóltak min-
denkinek, akinek lehetett. 

– Nem fognak eljönni, és ez 
olyan szomorú. Mert mi van, ha ők 
kerülnek bajba? – mondta egy lány, 
akivel a koncert kezdetét vártuk 
csütörtök délután fél háromkor. A 
fellépők gyakoroltak, az urnákat 

elhelyezték az ajtók előtt (ezekbe 
mindenki szíve és anyagi helyzete 
szerint adományt tehetett), min-
den készen állt a koncertre, csak a 
közönség késlekedett. 

– Körülbelül 1300 hallgató jár 
erre a főiskolára. Ha mindenki csak 
200 forintot adna, elég lenne, hogy 
ennek a beteg lánynak ne azon 

kelljen aggódnia, mi lesz, ha elfogy 
a pénz.

Ilyen gondolatok csapták meg 
a fülemet, és belül éreztem, hogy 
mennyire igaz. Csak 200 forint, sok 
embernek ez semmi, de valakinek 
az életet is jelentheti.

Végül megtelt a terem, jöttek a 
diákok és tanáraik. Ültünk csend-
ben, és néztük egymást. Ő is eljött, 
gondoltam. Nem hittem volna. 

Elkezdődött a koncert Bárnóczki 
Krisztián gondolataival. Az arcokra 
kiültek az érzelmek, mindenki egy 
emberre gondolt. Egy lányra, aki 
reggel kilenctől sikeresen túl volt 
egy műtéten. 

A műtétet költségét a Tiszántúli 
Református Egyházkerület ajánlot-
ta fel, de a kezelésekre még hiány-
zott a pénz. Pénz: papír- és fémda-
rab, mégis mennyire értékes, ha 
nincs belőle elég. „Nem a pénz a 
fontos” – mondja az, akinek van, de 
ha nincs társadalombiztosításod és 
pénzed sem, ebben az országban 
sem ér semmit az egészséged. Hi-
ába a demokrácia.

„Szeretnék néha visszajönni még, 
Ha innen majd a föld alá megyek, fe-
ledni nem könnyű a föld ízét, A csilla-
got fönn és a felleget” – énekelte Mol-

nár Csilla hallgatótársunk a neves 
költő, Juhász Gyula Testamentom 
című versét: – Ez illett a műsorba, 
úgy éreztem, így összhangban van 
az irodalom és a zene. És hogy miért 
vállaltam? Úgy éreztem, ennyit meg-
tehet egy ember, aki tud énekelni. 

Pereszlényi Judit, Magyarosi 
Árpád, a főiskola énekkara, a nyír-
egyházi művészeti szakközépiskola 
diákjai egymást követték a színpa-
don, hogy segítsenek.

A koncert végére 76 845 forint 
gyűlt össze. Mindannyian együtt 

örültünk a szervezőkkel. Mert nem 
az a lényeg, személy szerint kié lesz 
ez a pénz, nem egy név, vagy egy 
arc a fontos, csak a tett. Az érzés, 
hogy önzetlenül tehetsz valamit 
egy másik emberért. 

Hallgató – a hallgatóért. Lehet-
ne misszió kezdete ez a jelmondat. 
Nem kell messzire menni, ha ten-
ni akarunk valamit másokért. Ha 
észrevesszük őket, a rászorulókat, 
nemcsak mások, hanem a mi éle-
tünket is teljesebbé tehetjük.

Bihari Nóra
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 „Az érzés egyetemistának lenni, 
megfizethetetlen!” – Ilyen és eh-
hez hasonló feliratú pólókkal in-
dult el a tandíjellenes fáklyás fel-
vonulás Debrecenben, Schöberl 
Márton a Hallgatói önkormány-
zatok Országos Konferenciájá-
nak (HÖOK) elnökségi tagjának 
vezetésével. A még Nyíregyhá-
za, Miskolc és Eger városaiban 
is engedélyezett demonstráción 
több mint kétezer hallgató vett 
részt, az őszi tanévkezdéskor.

A felsőoktatási intézmény(ek)be 
jelentkező, és a már ott tanuló diá-
kok hónapok óta a tandíj bevezeté-
sének problémájával állnak szem-
ben. Miskolczi Norbert, a HÖOK 
elnöke szerint összességében a 
mindenkire kiszabott költségek, 
javítanák a magyar emeltszintű 
oktatást, az ő általuk felállított al-
ternatívák tükrében. – A HÖOK 
olyan tandíjrendszert szeretne ki-
alakítani, amelyben a tehetséges 
diákok mindenképpen bekerülnek 
a felsőoktatásba, azaz nem a te-
hetősségen, hanem a tehetségen 
múlik a felvétel – mondta Miskol-
czi. Javaslatuk szerint, az államilag 
támogatott hallgató a leckekönyv-
be felvett, de nem teljesített kredi-
tek után tantárgyanként a hallgatói 
normatíva 3-5 százalékának meg-
felelő összeget fizetne az alapkép-
zésbe az osztatlan képzés első hat 
félévében. A mesterképzésben pe-
dig a normatíva 4-6 százalékát kel-
lene befizetnie, az osztatlan képzés 
utolsó négy félévében (a hallgatói 
normatíva jelenleg 116 ezer 500 
forint). Az ő elképzelésük szerint te-
hát csak azokért a tárgyakért kelle-
ne fizetni, amelyeket a hallgatónak 
nem sikerült teljesítenie legalább 
elégséges érdemjegyre.

A népszavazás eredményétől 
függően az esetlegesen beveze-
tendő költségek alapképzésben 
105, míg mesterképzésben 150 ezer 
forint pluszt jelentenének egy csa-
ládnak vagy akár annak a diáknak, 
aki esetlegesen diákhitelből vagy 
munka vállalás árán képes előte-
remteni ezt a nem kevés összeget. 
A kormánynak egyfelől igaza van, 
amikor azt gondolja, az állami pén-
zen kitanított diákok nagy része 
külföldön kamatoztatja tudását, és 
így a magyar munkavállalás csak 
csorbát szenved hiányukban. Vagy 
igazuk van akkor, amikor azokat a 
hallgatókat akarják sürgetni tanul-
mányuk befejezésére, akik az álla-
milag finanszírozott tíz félévüket 
azért használják ki teljes egészé-
ben, mert egyes vizsgára éppen 
nem volt kedvük bemenni… De 
ezért több tízezer embert bün-
tetni nem lehet és nem is szabad! 
Másodéves főiskolai hallgatóként 
a saját példámon tapasztalhattam 
meg: milyen az, amikor valaki nem 
tartozik az államilag támogatott di-
ákok közé, és félévente tízezrekkel 
rövidíti meg a családi kasszát. 

A tandíj körüli vita nem egye-
dülálló kérdés Magyarországon, 
hiszen számos más ország, mint 
például Németország, Szlovákia 
vagy Olaszország is küzd ellene 
több-kevesebb sikerrel, de ezen 
országok gazdasági helyzete – hal-
kan megemlítve – talán jobb hely-
zetben van ehhez a lépéshez.

Mi, diákok, most mégis úgy 
érezzük, hogy tüntetéseink való-
színűleg csak cseppnek számítnak 
a tengerben, de Schöberl Márton 
szavaival élve: „Ébren tartjuk az el-
szántság lángját, nem unjuk meg, 
és nem megyünk haza!”

Varga Eszter

Ébren tartják 
az elszántság lángját
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Büszkén, emelt fővel jártam
az utat, s összeszorított
fogakkal tűrtem a rosszat.
Jeges arcomon nem láthattad
gyengeségem, szemem sem
rebbent, amikor nagyon féltem.

Szívem, ha lázadt, elfojtottam
minden egyes vágyam.
Lelkem gátjaira hóvihart küldtem, s
hűvösen néztem, ahogy vízbe fúlnak,
s megfagynak a szép remények.

Lángokban fuldokoltam, 
fekete álmok gyötörtek,
elhagyott a Múzsa, s 
nem jön vissza többet.
Éjjel holló szállt az 
ágyam mellé, s megígérte, 
elviszi az üzenetem 
messzi földre.

A fájdalom szárnyainak
suhogása kísért, s a
vállaimon nyugszanak
karmos lábai.
Gyere haza, küldd el őt,
s mondd el neki, már
nem vagyok koldus, már
Te fogod a kezem, s nem 
hagysz elesni.

Lehajtott fejjel róttam az utcákat, 
könnyektől fojtottan üvöltöttem    
a világra.      
A sötétségből félve kémleltelek,     
s a szememből olvashattad, hogy      
belül mily nagyon vérzek. 

Ha felhők gyűltek, s kételyek
áztattak, dühtől részegen lázadoztam.
Elsodort az ár, s mikor partot  
értem, tudtam, ismerős a táj,  
nem kapom meg olcsón a változást.

Lángokban fuldokoltam, 
fekete álmok gyötörtek,
elhagyott a Múzsa, s 
nem jön vissza többet.
Éjjel holló szállt az 
ágyam mellé, s megígérte, 
elviszi az üzenetem 
messzi földre.

A fájdalom szárnyainak
suhogása kísért, s a
vállaimon nyugszanak
karmos lábai.
Gyere haza, küldd el őt,
s mondd el neki, már
nem vagyok koldus, már
Te fogod a kezem, s nem 
hagysz elesni.

„Hogy milyenek Tamási Áron 
írásai? A költészet hegycsúcsai. 
A szülőföld fényei és a népmese 
lebbenése. Test és lélek küzdelme 
valamilyen elérhető, izgalmas tö-
kéletességért” – írta Illés Endre, a 
székely származású íróról. Szü-
lőhazájában, Farkaslakán „láto-
gattam meg” a már idős, beteg, 
elgyötört Áron bácsit, aki oly 
közvetlen hangon beszélgetett 
velem, mintha már korábban is 
találkoztunk volna.

A teraszon foglalunk helyet, teá-
val kínál, majd várakozással teli arc-
cal jelzi, hogy vágjunk bele, mert 
nagyon sok mesélnivalója van.

– Az életem, eleitől kezdve, tele volt 
vadrózsaágakkal. 

Kényelembe helyezem magam, 
mint annak idején gyermekko-
romban, mikor nagypapám mesélt 
valamelyik kalandos történetéről; 
már az első mondatból leszűröm, 
hogy kellemes kis mesedélután vár 
rám.

– Néha a dér megcsípte, vagy a fagy 
elcsípte ezeknek az ágaknak a rügyeit, 
de volt úgy, hogy a rózsaszín virágok 
pillangók módjára teleülték, s majd bo-
gyókkal is kedveskedtek.

– Ilyen bogyó volt a Lélekindulás 
is?

– Akkortájt New Yorkban megszáll-
tam egy tisztes családi háznál, amely 
családnak a lánytagja már nagy izga-
lommal várt. Nagyon hálás is voltam 
ennek a lánynak, hiszen amerikai létem 
alatt neki küldözgettem haza a megírt 
novellákat, melyeket ő aztán összegyűj-
tött, azoknak kiadási céljából egy kis 
nyomdát felkutatott, hogy a könyvem 
megjelenhessék. Így jelent meg a Lé-
lekindulás című novelláskönyvem, ha-
zaérkezésem előtt egy évvel, úgy hogy 

már könyves íróként futottam be New 
Yorkból Kolozsvárra.

– Így indult az írói karrier?
– Valahogy így, ám ezt a történetet 

egy nagy ugrással kell kezdenem, az 
után a három év után, melyet Ame-
rikában töltöttem.  Valójában át kell 
ugranom az Atlanti-óceánt, hogy ha-
zajöhessek szülőföldemre. Ha nem is 
nagyon, de valamelyes irodalmi jó híre 
mégis volt a könyvnek. Ezt elsősorban 
Áprily Lajosnak köszönhetem, aki a 
kolozsvári Ellenzék vasárnapi mellék-
letében szép és érdemtelen bírálatot írt 
a könyvemről. Ezzel kezdődött az iro-
dalom talaján való döcögésem.

– És ezzel nagyjából egy időben 
meghívást kapott a Helikon első 
összejövetelére… 

– Igen, körülbelül akkor történt. Az 
írók száma emlékezetem szerint har-
minc és negyven között volt. A nagy 
tölgyek között, egy tisztáson hatalmas 

malomkő asztal állott, körülötte pa-
dok, s ezen a helyen folyt a tanácsko-
zás. Minden kérdésnek volt egy fölkért 
előadója, aki az elképzeléseit a nagy 
malomkő asztal mellett adta elő. Ab-
ban az esztendőben egy Idecs nevű 
fürdőállomáson sok időt töltöttem, ott 
várakozott rám a feleségem, akivel egé-
szen friss házas voltam. Néhány nap 
múlva Idecsről bementünk Szászrégen-
be, ahol a feleségemnek rokonai laktak. 
Itt irodalmi tervezgetéssel, ismerkedé-
sekkel múlt el az őszi idő, majd a tél 
vége felé belekezdtem a Szűzmáriás 
királyfi című regényemnek az írásába. 
Ma is emlékszem a hosszúkás kutya-
nyelvekre, melyekre ceruzával írtam a 
regény szövegét.

– Így született a második könyv?
– Sajnálatos módon, a későbbi idők-

ben a kézirat elkallódott. De végleg és 
örökre elkallódott egy emberi élet is: egy 
olyan embernek az élete, aki komor fel-
hőivel és a szegénység kalodájába zárt 
gondolataival mintha a Szűzmáriás 
királyfi sziklás talaján nőtt volna fel. Ez 
az élet az én komor és nagy értelemmel 
sújtott atyám volt, aki ősz elején meg-
halt. Vasárnapi székely ruhájában s a 
fején fekete kalappal, szinte kurjantva 
egyet a foga között, úgy feküdt a rava-
talon. S mintha a sors kegyetlen ésszel 
rendezte volna, éppen az ő torozására 
készült el a Szűzmáriás királyfi, mely 
azóta is az ő emlékének sötét felhői kö-
zött él.

– Bizonyára ez nagy törés volt 
az életében. Valakit elveszített, ám 
abban az időben új „szerelemre” is 
lelt… 

– Igen, akkoriban a Kolozsváron 
megjelenő Újság szerkesztőségének 
tagja is voltam, mely munka, ha nem 
is jövedelmezett bőségesen, valamit 
mégis hozott a konyhára. Ennek a 
szerkesztőségi munkának történeté-

hez tartozik néhány kiváló emberrel 
való ismeretségem, és ekkor” tanultam 
meg” az újságírás fortélyait is. Egyszer 
ugyanis Nyírő József, aki díszes tagja 
volt a szerkesztőségnek, azt mondotta, 
hogy az újságírás munkájában nem 
lehet érzelmeskedni, vagy a témának 
melléje beszélni, hanem szigorúan csak 
a tényekre lehet szorítkozni. Egyébként 
ő meg is mutatja, hogy miképpen kell 
megírni egy cikket.

– És tényleg megmutatta?
– Igen, neki ült és megírt egy cikket. 

Azt el is olvasta nekünk, kezdő fiatal új-
ságíróknak. De abban a cikkben az ég-
világon semmiféle tény nem volt, csak 
hangulatkeltő lírai ömlengés. Mikor a 
cikket elolvasta, egy büszke mozdulat-
tal letette elénk az asztalra, s így szólt: 
„No látjátok, így kell újságot írni.”

– Nem sokkal később pedig, jött 
a Baumgarten-díj…

– Értesítést kaptam, hogy vegyek 
részt Budapesten a Baumgarten-díj 
legelső kiosztásának ünnepségén. Kön-
nyű volt tudni, hogy ez annyit jelent, 
hogy engem is kitüntetnek a díjjal. El 
is utaztam az ünnepi ülésre, melynek 
megnyitóját Babits Mihály mondta. 

– Később a magánéletében is 
történtek változások, ha jól tudom, 
tönkre ment a házassága.

– Valóban így volt, de akkoriban 
éppen olyan éveket éltem, amikor 
írói mivoltom gondjai és vívódásai a 
legerősebbek voltak. Mindenekelőtt a 
puszta valóság és a költői szárnyalás 
állandóan harcban állt egymással. 
Ha a költői megfogalmazás mellőzé-
sével a szigorú valóságot próbáltam 
ábrázolni, akkor az elégedetlenség 
mardosott. Ha pedig a valóság fölött a 
költői megfogalmazásnak adtam a fő-
szerepet, attól kellett tartanom, hogy a 
kor sürgető kérdéseire nem adok meg-
nyugtató választ.

– Hogyan fogalmazná meg az 
ars poeticáját?

– Mint az emberi létezés és az iroda-
lom más fontos kérdéseiben, a realiz-
mus és a misztikum dolgában nyugha-

tatlanul törekedtem arra, hogy monda-
nivalómnak megfelelő kifejezési formát 
találjak. Ezért írtam olyan novellákat, 
amelyek egy korszerű és félig-meddig 
tehetséges írónak dicséretére válhatná-
nak. Ezek mellett ösztönös szimattal, 
megírtam a Test és Lélek című elbeszé-
lést, melyről ma is azt hiszem, hogy a 
mindennapi valóságnak és az emberi 
élet felbuggyanó lelkének összesimuló 
találkozása.

– A test és a lélek…
– Ez a kettősség, vagyis a testnek és 

a léleknek jelenléte az emberi személyi-
ségben, gyakran láthatatlan csatatérré 
teszi a személyiség életét. A csatatér 
helyén harmóniát csak úgy tudunk 
teremteni, ha a test és a lélek egymás 
elleni harcából az emberi élet egységét 
próbáljuk megteremteni. Írásaimban 
ezért annyira visszajáró törekvés a test 
és a lélek egységének szolgálata.

Tar Anita 

Rácz Edina

A fájdalom hercegnője A boldogság koldusa

Az emberi élet egysége
Képzelt interjú a 110 éve született Tamási Áronnal

Székely Madonna (1,2)
Ozsváth Sándor felvételei

Angyal Ádám felvétele
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Legyen a zene mindenkié!
„A kodályi magatartásból  hitet meríthetünk” 

„A tiszta erkölcs, szív és az ér-
telem örök érvényű értéke lesz 
a pedagógiának”- vallja ezt 
Kedvesné Herczegh Mária, főis-
kolánk Ének-zene Tanszékének 
vezetője.

– Hogyan kezdte pályafutását, és 
miért épp az ének-zene tanítását vá-
lasztotta?

– Egy Jászberény és Gyöngyös 
közötti községben, Jászárokszállá-
son születtem. Édesanyám váratlan 
betegsége miatt négyéves korom-
ban a Szent Margit Rend nővérei-
hez kerültem. Az iskolai tanulmá-
nyok mellett ők tanítottak zenére 
és idegen nyelvre. Ők látták meg 
bennem a zenéhez való belső von-
zódást, és segítették tanulmányai-
mat egészen a középiskolás évekig. 
Visszaemlékezve életem fontosabb 
állomásaira, nem is gondolkodtam 
a zenén kívül más lehetőségen a 
pályámat tekintve. Az viszont, hogy 
a hangszeres vagy a vokális zenei 
nevelés lesz-e a szakmai utam, csak 
a tanulmányaim befejezése utáni 

években dőlt el. Ekkor választot-
tam az ütő-szak helyett az énekes 
alapú zenei nevelést.

– Az ének-zene oktatás igen felelős-
ségteljes feladat, s nyilván a hallgatók-
nak is el kell érniük bizonyos szintet. Mit 
gondol, mennyire képes erre a fiatal-
ság?

– Az ének-zenei nevelés felada-
tára meg kell érniük a hallgatók-
nak, s ez a képzési folyamat során 
lehetséges. A pályaválasztás vi-
szont a hallgatók egyéni, tudatos 
döntése. Nem kötelező, de a dön-
tés után már vállalás. Ennek az át-
gondolására kellene felkészülniük 
a hallgatóknak a felsőoktatásba 
jelentkezéskor. A 6–10 éves életkor 
meghatározó életélménye ugyan-
is az ének, a mozgás és a játékban 
való ösztönös megnyilatkozás. 
Csak ennek az élethelyzetnek az 
elfogadásával kezdhetünk hozzá e 
korosztály felelősségteljes nevelé-
séhez és tanításához. 

– Mi a véleménye arról, hogy mára a 
készségtárgyak száma nagymértékben 
lecsökkent, s hogy nem tartják annyira 

fontos tantárgynak? Lesz-e ennek hát-
ránya a jövőben?

– A köz- és felsőoktatásban a 
strukturális változások mellett a 
szemléletváltás is megfigyelhető mai 
oktatási rendszerünkben. A teljes, 
harmonikus embert formáló művé-

szet és tudományterületek háttérbe 
szorultak. Kodály Zoltán zenei köz-
ízlést formáló terve, hogy „Legyen a 
zene mindenkié!” illúzió volt-e, vagy 
messzire látó elképzelés, ma már 
nem fog kiderülni, mert a technicista 

szemlélet elsodorta. Az óraszámok 
minimalizálódtak, és intézménytípu-
sok szűntek meg (például: ének-zene 
tagozat, zeneiskola). A mai jelszó: Le-
gyen az internet mindenkié! A mi fe-
lelősségünk, hogy képesek leszünk-
e a technika vívmányait a kultúra 
szolgálatába állítani úgy, hogy ne 
rabszolgái, hanem urai lehessünk a 
gépeknek. 

– Ebben az évben ünnepeljük Kodály 
Zoltán születésének 125. és halálának 
40. évfordulóját. Mit gondol, megfele-
lően emlékezünk mi hazánk nagyszerű 
zeneszerzőire?

– Kodály Zoltán sokarcú élet-
pályájának szinte minden területe 
erős alapokon áll. Egyetlenegy pont 
maradt az életmű gazdag öröksé-
gének megőrzéséből, mely véde-
lemre szorul saját hazájában. Ez 
pedig nem más, mint a zenepeda-
gógiai elképzelése. A világban kü-
lönböző intézmények nyílnak meg, 
itthon pedig eltemetjük mindazt, 
amit a zenepedagógiában oly so-
káig eredményesen magunknak 
tudhattunk. A hivatalos szervek 

ugyanis lemondtak a közös ének-
lés magyarságot megtartó erejéről. 
Bízom abban, hogy az egyházak, az 
eredményesen tanító lelkes tanári 
szigetek és fiatal tanítójelöltek a 
nemzeti kultúra és nyelv őrzésének 
mintát adó modelljei maradnak. 

– Mit üzen a jövő tanítóinak, illetve 
milyen tanácsot ad nekik?

– Mit üzennék a jövő tanítóinak? 
„Műveltnek nem lehet születni, mint 
ahogy magyarnak sem. Csak szer-
zett műveltség és magyarság van.” 
A kodályi tanításokból feladatot ka-
punk, a kodályi magatartásból pe-
dig hitet meríthetünk. A leendő ta-
nítók a művészetet ne csak tanítsák, 
hanem a művészettel neveljenek is. 
A tiszta erkölcs, szív és az értelem 
örök érvényű értéke lesz a pedagó-
giának akkor is, ha minden kommu-
nikációs csatorna a szenvedélyek 
és ösztönök alantas szubkultúrájá-
nak ad táptalajt. Az öntudatot őrző 
művészetek létezésmódjában és a 
nemzeti kultúra ápolásában látom a 
nevelésnek további feladatait.

Pécsi Éva

Kis Nagy András éremművész 
Kodály-portréja (1967)

Angyal Ádám felvételei



Kiadványba szerkesztette Gá-
borjáni Szabó Kálmán tizenkét 
gyönyörű lapból álló fametszet-
sorozatát Tamus István grafi-
kusművész, a Kölcsey-főiskola 
docense.

– Mi inspirálta tanár urat ennek a szép 
kötetnek a szerkesztésére?

– Csakúgy, mint Holló László, 
kollégája, Gáborjáni Szabó Kál-
mán festő- és grafikusművész 

is tanított a főiskolánkon. Egy-
részt ez motivált, másrészt pedig 
az,hogy ebben az évben emléke-
zünk nagy művészünk születésé-
nek 110. évfordulójára. Mégis, ami 
leginkább ösztönzött: Gáborjáni 
Szabó Kálmán fia, Péter kért fel 
személyesen arra, hogy szerkes-
szem kiadvánnyá édesapja famet-
szeteit.

– Mit tartalmaz ez a könyv?
– Tizenkét lapból álló famet-

szetsorozatot. Egyébként ezt a ki-
adványt 1939-ben jelentette meg 
Gáborjáni Visioni d’ Italia címmel, 
Rómában. A fametszetek ebből a 
sorozatból valók. A mi kiadványunk 
ennek az újraszerkesztése. Minden 
szilográfiához tartozik egy tanul-
mány magyarul és olaszul is, hiszen 
Gáborjáni sokat utazott élete so-
rán, és a mediterrán, olasz tájakat 
határozottan kedvelte. Ezért is le-
hetett kétszeres római ösztöndíjas. 
A könyvet egyébként nem egyedül 
készítettem. Mások mellett Masits 
László volt a szerkesztőpartnerem.

– Mikor állították össze?
– Az idei nyáron. Elég sok munka 

volt vele, ráment az egész nyaram, 
de megérte!

– Hány példány készült belőle?
– Összesen ötszáz darab, ebből 

ötven szitanyomattal.
– Hol lehet hozzájutni? 
– Csak annyiban kerül forgalom-

ba, hogy a Református Kollégium 
boltjában lehet majd megtalálni. 
De nemcsak ebben a kis füzetké-
ben találkozhat az érdeklődő Gá-
borjáni Szabó Kálmán képzőművé-
szeti alkotásaival: nemsokára meg-
tekinthető lesz néhány munkája a 
Kölcsey-főiskolán, a Bakoss Tibor 
Galériában.

Farkas Tímea
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Egyre közelebb
A Váratlan utazás c. filmsorozatban 
megismert szőke kislány ma már 
28 éves, és jobbnál jobb filmekben 
láthattuk őt játszani. Sarah Polley 
kanadai színésznő nem a tipikus hol-
lywoodi vonalat erősíti. Legnagyobb 
szerepei olyan lelki érettségre utal-
nak, amelynek kevés a felszín.

Polleynak mélység kell, komoly 
témák (amelyeket mégis remek hu-
morral tud ötvözni).

Szembesít az élet nagy kérdései-
vel, és alternatívákat sorakoztat fel a 
válaszokra.

Lehet valaki 23 évesen is rákos, 
ahogy Az élet nélkülem c. filmben 
láthattuk, vagy a szerb háborúban 
megerőszakolt fiatal lány, ahogy A 
szavak titkos életében nem minden-
napi módon tárja elénk nagyszerű 
játékában a színésznő. Most pedig 
Alzheimer-kóros öregekről rende-
zett filmet, Egyre távolabb címmel. 
A hozzá köthető filmek többségét 
áthatja a „fiatal vagyok, de többet 
tudok az életről, mint gondolnád”-
érzés, a valódi értékek keresése, az 
emberi lélek bonyolult mélysége-
inek feltárása. A szerelem is több 
mint vonzalom, szépség, „milyen jó 
együtt lenni”-érzés. 

Az Egyre távolabb egy idős házas-
pár története. Fiona és Grant 45 éve 
házasok. A sok papírcetli, egyre ros-
szabbodó memória az Alzheimer-kór 
diagnózisához vezet Fionánál. Ott-
honba kell vonulnia, hogy megfelelő 
gondozást kapjon. A könnyebb beil-
leszkedés érdekében Grant nem lá-
togathatja meg feleségét egy teljes 
hónapig. Grant döbbenten tapasz-
talja az első látogatáskor, hogy Fiona 

fel sem ismeri őt, ráadásul szerelmes 
lett az egyik gondozott férfiba.

Visszatérő képjelenet a filmben, 
amint Fiona és Grant egymás mellett 
síelnek. A hóban ott van a sítalpak 
nyoma, mint egymás mellett futó 
párhuzamos egyenesek. Akaratla-

nul is eszembe jutott Paulo Coelho 
gondolata, amelyben a házasságot a 
sínpárhoz hasonlítja. Két emberi élet 
egymás mellett fut, bizonyos távol-
ságban, de elválaszthatatlanul, mint 
a vasúti sínek.

A film elején meséli Grant, hogy ő 
mindig a felesége közelében maradt. 
Fiatal korában egyetemen tanított, 
és el-elcsábult a csinos fiatal lányok 
között. A feleségétől azonban soha 
nem vált volna el. Amikor az idősen 
is gyönyörű Fiona – akit remek sze-
reposztásra vallóan Julie Christie 
alakít – a szociális otthonban össze-
jön Aubreyval, felmerül Grantben, 
hogy felesége bünteti őt a korábbi 
megcsalások miatt. Lelkiismeret-fur-

dalásában már nem tudja, hogy az 
Alzheimer-kór tombol valóban vagy 
Fiona maszkabált játszik vele.

Mikor Aubreyt hazaviszi a felesé-
ge az otthonból (csak ideiglenesen 
adta gondozásba, amíg elutazott), 
Fiona szíve teljesen összetörik, és az 
állapota is napról napra romlik. Grant 
– aki fájdalmasan szemlélte felesége 
alzheimeres románcát – elhatározza, 
hogy visszahozza Aubreyt Fionának, 
hogy boldog legyen újra, és talán ak-
kor fizikailag is jobban lesz.

Grant egy nárciszcsokrot ad Fio-
nának egy alkalommal. Ez a narcisz-
tikusságot idézi fel.

Az ember legönfeláldozóbb cse-
lekedetében is ott az önzés.

Grant legnagyobb döbbenetére 
Fiona felismeri őt, amikor ő már le-
mondott erről. Sokszor akkor nyer-
jük meg az ügyet, amikor már rég 
elengedtük. 

A film a feltétel nélküli szeretet, a 
kitartás, az odaadás története, gic-
cses érzelgősség nélkül, humorral 
is fűszerezve. Egy interjúban Sarah 
Polley azt nyilatkozta, hogy szerinte 
az a baj a legtöbb szerelmes film-
mel, hogy a felismerhetetlenségig ki 
vannak lúgozva. Ezért készítette ezt 
a filmet, hogy rávilágítson: fájdalom 
nélkül nincs igaz szerelem, házas-
ság. Az igazi szeretet túléli a nagy 
fellángolás utáni állapotokat is. Egy 
ilyen film után nehéz megszólalni, 
mégis órákig elemezgettük a barát-
nőmmel. Aki megnézi az Egyre távo-
labbat, egészen biztos, hogy Polley 
gondolatai egyre közelebb kerülnek 
a szívéhez.

Kovács Orsolya

Rójuk le…
A Kárpát-medencében rovásírásos 
emlékeket már a Kr.e. V. évezredből 
találunk. A Tatárlakai agyagtáblák 
a legrégebbi ismert, sumér írásnál 
is korábbi szövegemlékeink. Szó 
sincs arról, hogy magyarok is éle-
tek volna itt, de átvettük, használ-
tuk, majd népi motívumainkban 
maradtak fent a rovásjelek.

Mi a rovásírás? – hosszú szü-
net következne, várnám a választ. 
Hallottunk már róla. Ismerünk ro-
vásjeleket: általában egyenesek, 
létezik pár kerekdedebb forma. 
A számok leginkább a rómaiakra 
hasonlítanak. Mintha fába vésték 
volna őket! Rémlik, visszafelé kell 
olvasni. Igen, a mássalhangzók 
elé pedig „e” betű járul. – Mindent 
tudunk róla, tehát nem megyünk 
el egyórás előadásra.

Iskolai művelődési programo-
kat, sokadára bizonyosodik be, 
felesleges szervezni.  Molnár Er-
zsébet biológia-rajz szakos tanár 
és grafológus hallgatócsopor-
tokra számított. Az intézményből 
megjelentek száma: kettő (egy 
fotós és én). Milyen következte-
tést vonjunk le ebből a magyarok 
nemzettudatára vonatkozóan?

Folytatva a gondolatmenetét, 
nem is lehet nemzettudatunk, ha 
nem értjük ősi kultúránkat. Sétá-
lunk a városban, falun, faragott 
fakapukat látunk, melyeket ro-
vásjelek díszítenek. Az avatatlan 
szemnek nem többek vonalkák-
nál. Kerámiákat, népies ruhada-
rabokat nézünk, és csak színes 
virágocskák nyílnak előttünk. Mi 
rejtőzik alattuk? Hogy egy tányér-
ra festett, agancsos szarvas a nap 
születését ábrázolja? Na ne! A tör-
ténetek, melyeket elmesélnek…

Ismerjük Ady ostorozó haza-
szeretet – így tanítják az iskolák-
ban –, vagy Petőfire gondolunk; 
nemzetünk költői, akik fontos-
nak tartották népünk emlékeze-
tét. Egyik oka volt a történelmi 
kor, melyben éltek; egy a másik, 
sokkal fontosabb: magyarok va-
gyunk, tanuljunk meg magyarul 
gondolkodni.

Molnár Erzsébet szavait idézve: 
én úgy gondolom, kötelességünk 
átadni gyermekeinknek a tudást. 
Ez hihetetlen nagy felelősség.

 Hozzátette, hogy sok esetben 
már a mi szüleink sem ismerik a 
hagyományokat, így nehéz dolga 
van a XXI. század emberének, de 
meg kell próbálni. Ezért oktatja 
a rovásírást. Diszlexiás gyerekek-
nek segít; sikerrel. Egyre többen 
érdeklődnek székely-magyar ro-
vásírásunk után, mely akár titkos-
írásként is használható. Szomorú-
an jegyzi meg: a kisgyerekek min-

denféle titkosírást megtanulnak. 
A sajátjukat nem.

Ám ez nem minden. Gon-
doljunk a régiekre, akik keveset 
szóltak, de megfontoltan tették 
– folytatja. Más volt az írásuk. 
Magában álló, összekapcsolat-
lan, merev betűket használtak, 
melyek írásához lefékezett moz-
dulatokra, önuralomra van szük-
ség. 

Tehát a rovásírás több mint 
nemzeti kincsünk, szellemünket 
is fejleszti, hiszen nem a kapcso-
latok a fontosak, hanem hogy 
mi, az egyes betűk hogyan álljuk 
meg a helyünk a fordítva olvasott 
rengetegben.

Azt mondják, elhivatottak, 
vagyunk ezen a földön – erős 
hangsúllyal nyomatékosítja, hogy 
hazánkra gondol; ránk, mint ma-
gyarokra. Sok a gyógyforrás itt, 
gyógyítanunk kell, ami egy fontos 
cél – teszi hozzá.

Az előzőekhez kapcsolva, más 
hangsúllyal, máshogyan is értel-
mezhető a mondat. Azt mond-
ják, elhivatottak vagyunk ezen a 
földön. Egyedülálló, egyedül álló 
rovott betűk a világban.

Csendom Andrea

A kép sarkaiban látható „tulipán” egy ismert ligatúra, mely szá-
mos népi motívumunkban feltűnik. Jelentése: Egy az Isten

Visioni d’ Italia
Gáborjáni-fametszetek Tamus István szerkesztésében

Gáborjáni Szabó Kálmán itáliai témájú fametszete

Sarah Polley 
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Sportújságírói szemmel…
Filep Tibor gondolatai a DVSC csapatáról

A DVSC sikereihez, az évek során, 
számos ember kitartó és megfe-
szített munkája szükségeltetett. 
Talán a debreceni sportbarátok-
nak nem is kell bemutatnom Fi-
lep Tibor újságírót, aki a hajdúsá-
gi sikersportágról két könyvet is 
írt. Az elsőt a DVSC jogelődjének 
a Bocskaynak szentelte, hisz’ 
a kezdetektől (1902) mutatja 
be a debreceni labdarúgást. A 
történeti áttekintés egészen az 
1979-es feljutásig szól. A má-
sodik könyvét a mai generáció, 
sokkal jobban ismerheti. „Csak a 
Loki” címmel jelent meg, ebben 
az utóbbi tíz év eseményeit dol-
gozta fel. Filep Tibor a debreceni 
sportéletben is kiemelkedő sze-
repet kapott, hisz’ majd 30 évig 
meghatározó szerepet töltött be 
a cívisvárosi sakkcsapatban.  

– Ahogy a nóta is mondja: ”Csak a 
Loki, érted élek én, együtt harcolunk a 
városért…” Tibi bácsi mióta „él” a cívis-
városért?

– 1949 őszén kerültem Deb-
recenbe, innentől kezdve járok a 
DVSC mérkőzéseire. A hazai talál-
kozókra mindig kijártam, sőt na-
gyon sok esetben Budapestre is 

elkísértem az együttest. Aztán a 
60’-as években sokáig NB II-es volt 
a csapat, majd tanúja lehettem az 
1978/1979-es feljutásnak. Ekkor 
sportrovatvezető voltam, sőt a lab-
darúgó-szakosztály elnökségének 
is tagja, így idegenbe is elkísérhet-
tem szeretett futballgárdámat.

– Véleménye szerint mi kellett a baj-
noki cím eléréséhez?

– Úgy gondolom, hogy a bajno-
ki címhez elég hosszú út vezetett, 
és több meghatározó momentum-
nak kellett összeállnia. Az első ilyen 
láncszem az volt, amikor 1979-ben 
a DVSC megnyerte a bajnokságot 
az NB II-ben. Ekkor született meg az 
a szemlélet, hogy a futballba pénzt 
kell fektetni, mivel előtte Debre-
cenben amatőr módon szervezték 
meg a sportéletet. Ezután a csapat 
ugyan kiesett, de volt egy mag, 
amire lehetett építeni. A második 
motívuma az idei sikernek az volt, 
amikor 1994-ben, az újbóli feljutás-
kor, szükségképpen a tehetséges 
fiatalokra számíthatott az akkori ve-
zetés. Az egyébként olimpiai részt-
vevők: Dombi Tibor, Madar Csaba, 
Szatmári Csaba, Pető Zoltán, és 
persze Sándor Tamás részvételével 
meneteltek a bajnokságban. Végig 

verték az egész magyar NB I-et, és 
ha akkor a csapat jobban van me-
nedzselve, egy-két meghatározó 

igazolással, már akkor bajnoki cí-
met ünnepelhetett volna a cívis-
város. A következő nagyon fontos 
lépés az volt, amikor a DVSC anyagi 
csődbe jutott (ugyanekkor nyerte 
meg az első magyar kupát is; 1999-
ben), ekkor az önkormányzat segít-
séget nyújtott a csapatnak. Kósa 
Lajos polgármester ötlete nyomán 

létre jött a DVSC Futballszervező 
Rt. Innentől kezdve felfelé ívelt a 
klub. Később a többségi tulajdo-
nos Szima Gábor lett, aki rendezte 
a meglévő tartozásokat, sőt csapa-
tot kezdett el építeni. Nagyon okos 
üzletpolitikát folytatott, nem ígért 
túl sokat a játékosoknak, de amit 
vállalt azt mindig teljesítette. Évről 
évre erősödött a csapat, ezáltal egy 
ütőképes gárda jött össze.

– Mi a helyzet a mai csapattal?
– Önmagában az a tény, hogy 

a DVSC zsinórban háromszor egy-
más után magyar bajnok lett, min-
dennél többet mond. Az, hogy a 
nemzetközi szereplés az utóbbi két 
évben nem hozott sikert, az a ma-
gyar labdarúgás jelenlegi helyze-
téből is adódik. Sikeresnek mond-
ható a csapat építése, mert ugyan 
több játékos külföldre távozott, a 
helyükre kerülők zöme nem oko-
zott csalódást. Dzsudzsák Balázs 
személyében, pedig az utóbbi évek 
legnagyobb labdarúgó tehetsége a 
Lokinál bontogatta szárnyait. És ne 
felejtsük el, hogy visszatért Sándor 
Tamás, akit én évek óta a legképzet-
tebb magyar labdarúgónak tartok. 
Még ma is ő a DVSC játékának leg-
meghatározóbb játékosa. Nélküle 

sohasem nyert volna bajnokságot 
a Loki!  Fontosnak tartom, hogy a 
jelenleg NB III-ban szereplő Loki 
gárda, feljusson az NB II-be, mert 
akkor felgyorsulhat a fiatalok fej-
lődése. Az edzőkkel viszont nincs 
szerencséje a DVSC-nek, az utóbbi 
években nem sokat tudtak hozzá-
tenni a játékhoz. A Miroslav Berá-
nek által meghonosított stílus - a 
labdák előreívelgetése - nem felel 
meg a Loki játékosgárdája adottsá-
gainak. Jobban szerettem a pontos 
passzokkal felépített csapatjátékot. 
Azt is luxusnak tartom, hogy Czvit-     
kovics a kispadot koptatja. Azt sem 
értettem, hogy Sándor Tamás ak-
kor is kimaradt a csapatból, amikor 
egészséges volt! Mindennek a kö-
vetkezménye, hogy a csapat őszi 
teljesítménye mind játékban, mind 
eredményességen elmaradt az elő-
zetes várakozásoktól. Elgondolkod-
tató, miért vesztett el Budapesten a 
Loki két rangadót, nyert állásból, s 
miért hagyott pontokat az NB II-ből 
feljutott csaptok otthonában. Így 
hiába áll a csapat az első helyen, én 
elégedetlen vagyok. És lehet, hogy 
az elhullajtott pontokért még nagy 
árat kell majd fizetni.

Bihari Szabolcs

Tarolt a Ferrari!
Konstruktőri és vezetői világbajnoki cím

Két év után megtört a Renault-
csapat egyeduralma, a Fer-
rarinak sikerült ismét elhódíta-
nia a konstruktőri és a vezetői vi-
lágbajnoki címet egyaránt, mint 
tette azt 2000 és 2004 között. 
Persze ez most nem ment olyan 
könnyedén, mint annak idején.

Az olaszok leszerződtették a 
McLaren-Mercedes-istállótól Kimi 
Räikkönent, akinek nem igazán 
ment a wokingi csapatnál a szekér. 
2002-ben a Sauber-Petronastól ke-
rült át a brit csapatba, az akkor visz-
szavonuló Mika Häkkinen helyére. 
Ám akkoriban az autójuk megbíz-
hatatlan volt, és állandó pechsoro-
zat sújtotta Räikkönent. Hol vezető 
helyről kellett feladnia a küzdelmet 
motorhiba miatt, hol pedig egysze-
rűen csak nem tudta kihozni az au-
tóból a maximumot.

Aztán idén: új csapat, új körül-
mények, új lehetőségek.

A Jégember hozta is a kötele-
zőt Melbourne-ben. Megnyerte 
a szezonnyitó ausztrál nagydíjat, 
a McLarenhez idén a Renault-tól 

átigazoló Fernando Alonso, és a 
szintén McLarenes-újonc brit Le-
wis Hamilton előtt. A továbbiakban 
azonban csak a dobogó legalsó 
fokára tudott felkapaszkodni a 28 
éves finn tehetség, majd egy befe-
jezetlen spanyol futam, illetve pon-
tot érő ötödik és negyedik helyig 
futotta. Eközben csapattársa a bra-
zil Felipe Massa nyert a Bahreinben 
és Barcelonában, illetve Alonso, 
és nagy meglepetésre a McLaren 
új üdvöskéje is begyűjtött két-két 
győzelmet.

Räikkönent már sokan kezdték 
„leírni”, amikor hirtelen magára ta-
lált: Franciaországban és Angliában 
elsőként látta meg a kockás zászlót. 
Ekkor már szinte mindenki arról 
beszélt, hogy a McLarenes Lewis 
Hamilton esélyes a világbajoki cím 
elnyerésére, mivel kilenc verseny 
elteltével vezette a világbajnoki 
pontversenyt, és mindig dobogós 
helyen fejezte be a futamot.

A szezon felénél egy kémbot-
rány tette még izgalmasabbá az 
amúgy sem unalmas idényt. A Mc-
Laren-Mercedes egyik vezető szak-

embere, Mike Coughlan, titkos ada-
tokat vett át a Ferrari egyik vezető 
munkatársától, Nigel Stepneytől.

A Nemzetközi Automobil-szö-
vetség súlyos büntetést rótt ki Ron 
Dennis csapatára: a wokingi istálló 
idei pontszámait törölték, sőt ezen 
kívül még 100 millió dolláros pénz-
bírságot is kiszabtak rájuk. Ezzel az 
is eldőlt, hogy a Ferrari megnyerte 
a konstruktőrök idei sorozatát.

Ahogy közeledtünk az idény 
vége felé, úgy élesedett a világ-
bajnoki címért folyó küzdelem. 
Az utolsó előtti sanghaji versenyt 
Räikkönen nyerte meg Alonso 
és csapattársa Massa előtt. Nagy 
meglepetésre most először Ha-
milton, aki eddig minden futamon 
célba ért, feladta a versenyt, s ezzel 
a világbajnoki cím sorsa az utolsó 
Brazil Nagydíjra maradt.

Természetesen Hamilton volt a 
legesélyesebb, mivel Alonso négy, 
Räikkönen pedig hét ponttal volt 
lemaradva tőle.

Utoljára 21 évvel ezelőtt 1986-
ban fordult elő ilyen kiélezett a 
világbajnoki harc. Akkor Williams 
pilótái Nigel Mansell és Nelson 
Piquet uralták a mezőnyt, ám az 
idény végén mégis Alain Prost 
lett a világbajnok – 72 ponttal, két 
ponttal megelőzve Nigel Mansellt 
–, mivel az utolsó ausztrál futamot 
megnyerte, és ezzel sikerült meg-
védenie a világbajnoki címét.

Most is ugyanaz történt, mint 21 
évvel ezelőtt. A nevető harmadik, 
akinek a legkisebb volt az esélye 
világbajnoki címre, megnyerte a 
brazil nagydíjat, és mivel Hamilton 
hibázott a rajtnál, csak a hetedik 
helyen ért célba. Így Kimi Räik-
könen, ha csak egy ponttal is, de 
megnyerte a 2007-es vezetői világ-
bajnoki címet.

Oláh Ákos

Seprés a ház körül
Egy rögtönzött felmérés során, 
ha megkérdeznénk tíz embert, 
kilenc biztosan kérdően nézne 
ránk a curling szó hallatán. Nem 
is csoda, hiszen ez a sportág leg-
inkább Skóciában, Skandinávi-
ában, Svájcban és Kanadában 
őshonos játék, s 1989-től az első 
Magyar Curlingszövetség meg-
alakításával tette le alapjait ha-
zánkban, és legismertebb képvi-
selőjének a fitnesz-világbajnok-
nő, Béres Alexandra számít. 

Első ránézésre, ha valaki lát egy 
curlingközvetítést a tv-ben, a já-
ték leginkább gyermekkorunk vi-
zesszappan-versenyére hasonlít a 
legjobban, amelyben a lényeg az 
volt, hogy a kis csúszós tárgyunkat 
minél beljebb tudjuk dobni a kiala-
kított körökben. Mindent összevet-
ve ennek a sportnak is ez a fő célja, 
természetesen a hozzá kialakított 
megfelelő eszközökkel, melyek egy 
19,1 kg-os gránit kőből, egy speciá-
lis cipőből, és egy úgynevezett sep-
rűből állnak.

A négy plusz egy főből álló csa-
patok játéka 2-2,5 órás, mely 10 
játékrészből áll (döntetlen esetén 
jöhet a 11., a hosszabbítás). A szín-
hely egy keskeny, hosszú jégpálya, 
mely két végén egy-egy céltábla 
található. A csapatok célja, hogy 
a játékrész végére több kövük he-
lyezkedjen el a ház középpontjá-
hoz közelebb, mint az ellenfélé. Ezt 
megtehetik akár az ellenfél kövé-
nek kiütésével is. A játékszer útja a 
jég sűrű söprésével bizonyos fokig 
befolyásolható. A négy csapattag 
ellenfelével váltakozva végzi az 
úgynevezett deliveryt, vagyis a kő 
„kiadását”. Egy játékrészen belül a 
delivery-sorozat megismétlődik, 
azaz minden játékosnak két dobá-
sa van, így végül 16 kő sokasodik a 
pályán.

A játék eredete bizonytalan, de 
a legenda úgy tartja: a vadászok a 
befagyott tavakon a csoportba ve-
rődött, nehézkesen mozgó mada-

rakat célozgatták a kezükbe akadt 
szikladarabokkal. A söprögetést 
eredetileg pedig arra használták, 
hogy a hóesés vagy szélfúvás által 
keletkezett akadályokat eltakarít-
sák. Manapság már szinte láthatat-
lan nagyságú szemcséket takaríta-
nak le a pályáról, hiszen ezzel is be-
folyásolható a gránitkő sebessége 
és kanyarodási íve.

A magyar curling csapatok két 
évvel ezelőtt, Budapesten tudták 
megrendezni az első hivatalos 
bajnokságot, hiszen 2005-re épült 
fel az erre alkalmas fedett pályás 
csarnok, így edzeni és versenyezni 
a játékosoknak már nem kell Auszt-
riába vagy Csehországba járniuk. 
Igaz, a hazai játék színvonala még 
nem tudott világ vagy európai szin-
tűre emelkedni, de a sportág ittho-
ni képviselői mindent megtesznek 
az olimpiai játék népszerűsítése 
érdekében.
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