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Ez nagy lészen , és a Magasságos Fiának hivattatik; és 
néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi 

székét
(Lukács 1, 32)

Kölcsey üzeni

Akármerre veted e temérdek mindenségben tekinteteidet, 
mindenfelől egy végetlenül bölcs, nagy és jó, de egyszersmind 
megfoghatatlan lény jelenségei sugárzanak feléd.

(Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)

Égerházi Imre: Téli erdélyi táj – olajfestmény, 1993 (magántulajdon)

Igaz lelki közösség
„Lassanként egy éve lesz már, hogy ennek az írásomnak a magját 
magamban hordozom.”  Ezt írja egyik esszéjében Tamási Áron. 
Hasonló érzések kavarognak bennem is, most, hogy Erdélyről 
írok. Tudom, egy élet is kevés lenne ahhoz, hogy méltóan sza-
vakba tudjam önteni az érzést, mit jelent számomra ez a Cso-
daország. Ezt csak érezni lehet. Arra pedig minden olyan ember 
képes, ki ha egy kicsit befelé tekint, ráismer a piros-fehér-zöld 
színű virágra, melyet a Jóisten szíve mélyére ültetett.

Születésemtől fogva érlelem, hordozom magamban csírá-
ját a magyarságnak anyám s apám jóvoltából, kik azért szültek 
e földre, hogy otthon legyek, s virágot tudjak nevelni benne. 
Azért indultam nyáron útnak, hogy megcsodáljam Tündérkert 
gyönyörű tájait, megismerjem „tündéreit”, kik halhatatlanok és 
örökké boldogok. A hegyek, a mezők virága, a patak zúgása, az 
emberek szeretete szívembe ivódott. Wass Albert titokzatos őz-
bakjának nyomát is megleltem – rátaláltam az „Angyalok Tisztá-
sára”, s azon átkelvén, valóban minden úgy történt, ahogy az író 
szól róla a Tavak könyvében: az angyalok megtöltötték szívemet 
szeretettel, jósággal, békességgel, azokkal a kincsekkel, amelye-
ket a Jóisten az ember számára ajándékul adott.

Varázslatos volt minden és mindenki. Persze igaz a mondás, 
hogy ahány ember annyiféle, de valahogy az erdélyiekre ez nem 
teljesen érvényes. Bárhol legyenek, mindenütt felismerni őket. 
Van közöttük valamilyen megfejthetetlen, mély kötődés és ös-
szetartás. Mintha a Jóisten, minden erdélyi magyar embert szü-
letésekor láthatatlan tündérporral szórta volna be. Szeretettel 
mentem, s ők szeretettel fogadtak. Mikor megfáradtam az Úton, 
csodálattal nyugtáztam: bárhová betérhetnék, mindenütt szíve-

sen látnának.  Mennyire más ott az élet! Hogy miben különbö-
zik? Igazabb és tisztább. Egyszerűbb és szeretettel teltebb. Mert 
ahol igazság van, ott fény ragyogja be a létet. Hol szeretet van, 
ott Isten él. S hol Isten, ott szükség nincsen.

Erdély a nagy Titkok országa, ahol a magyarok igaz lelki kö-
zösségben élnek. Megtartó erejük a hit, az anyanyelv és a ha-
gyomány. Értékőrzők, kik ápolják a hagyományt. Ők még ma is 
éltetnek olyan szokásokat, melyeket mi. „anyaországiak”(?!) már 
csak könyvekből ismerünk. S épp ezért lehetnek ők, akik majd 
segítenek minket visszatalálni értékeinkhez. 

Az életük örökös küzdelem. Mindennap újra és újra hazát kell 
építeniük. S, hogy erre hitelt szerezzek, újra Tamási Áront idé-
zem. A határon túli irodalom helyzetéről – 1935-ben – így szólt: 
„… nekünk újra kellett kezdenünk sok mindent, s nem utolsó-
sorban formát és nyelvet… a mi mondanivalónk egyetlen előde 
az összeomlás, kortársa pedig az erdélyi névtelen magyar.”

Mi mostan a magyar Erdélyben? Kitaszított, hontalan, kinek 
titkolnia kell magyarságát? Ráadásul vannak itthoniak, kik első 
perctől rájuk sütik a bélyeget: „román”! Ki kell ábrándítsam azo-
kat, kik úgy hiszik, az erdélyi magyarok behódoltak és „elromá-
nosodtak”. Való igaz, megtanulták, mi az alázat és szükség, de 
hitüket, hagyományaikat nem adják fel, igaz magyarok voltak 
és lesznek. Befelé érlelődnek, s igazán gazdagok, mert Istenben 
gazdagodnak. Miért vonják mégis kétségbe oly sokan magyar-
ságukat? Nem tudom. Pedig kristálytisztán beszélik anyanyel-
vünket, magyarul éreznek és gondolkoznak. Erdélyország sok 
szép vize! Téged szomjaz minden igaz, magyar ember lelke!

Molnár Csilla

A  Protestáns Újságírók Szövetségének – amelybe ifjú tollfor-
gatók is beléphetnek – honlapja:   

E-mail: prusz@prusz.hu
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RÖVIDEN

TAMUS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA. A 
festő- és grafikusművésznek, a 
Kölcsey-főiskola oktatójának, a 
Grafikusok Ajtósi Dürer Egyesü-
lete elnökének tárlata december 
4-én, kedden 17 órakor nyílik 
Debrecenben, a Magyarországi 
Volksbank Zrt. Lícium bankfiók-
jában és galériájában (Hatvan u. 
1/A). A kiállításon köszöntőt mond 
Halász János, Debrecen alpolgár-
mestere, a tárlatot Skonda Mária, 
a Magyarországi Volksbank Zrt. 
vezérigazgató-helyettese és Szé-
kelyhidi Ágoston író, művészet-
történész nyitja meg.

HANGVERSENY FŐISKOLÁS 
RÉSZVÉTELÉVEL. A Psalmus 
Humanus Művészetpedagógiai 
Egyesület – amelynek a Kölcsey-
főiskola is tagja – ünnepi jubi-
leumi hangversenyt szervezett 
Kodály Zoltán születésének 125. 
évfordulója tiszteletére. Az ese-
mény december 13-án, csütörtök 
16.30-kor kezdődik a fővárosi Szé-
chenyi Gyógyfürdő rendezvény-
termében (Állatkerti krt. 11.). A 
Nemzeti Kulturális alap támogatta  
programon Négyesi Nikolett, a 
Kölcsey-főiskola hallgatója is sze-
repel: verset mond.
 

KÖNYVSZEMLE. A Debreceni 
Egyetem főépületének díszudvarán 
ismét lesz Debreceni Könyvszem-
le december 6. és 8. között. A ne-
gyedik alkalommal megrendezett 
könyvheti mustrán előreláthatólag 
több mint ötven kiállító képviselte-
ti magát.

ALKALMAZOTTI (ÜZEMI) TANÁCS 
VÁLASZTÁSA lesz főiskolánkon, 
december 21-én, pénteken. A sza-
vazás 10.30-tól 14 óráig tart.

NÉMET KULTURÁLIS ÉS OKTA-
TÁSÜGYI ATTASÉ A KÖLCSEY-
FŐISKOLÁN. A Felnőttképzési 
Intézet meghívására november 
29-én a főiskolára látogatott 
Matthias Gruber, a Német Szö-
vetségi Köztársaság kulturális és 
oktatásügyi nagykövete. Az atta-
sé szóbeli együttműködési meg-
állapodást kötött dr. Csorba Péter 
rektorral, Nanszákné dr. Cserfalvi 
Ilona intézetvezetővel. Az egy-
órás megbeszélésen szó esett 
arról, hogy a Felnőttképzési Inté-
zet különböző képzési formákat 
szeretne bevezetni külföldi fiata-
loknak. Az attasé fontosnak tartja 
az óvoda és általános iskolai taná-
rok német továbbképzését. A két 
szervezet kölcsönösen veszi fel 
a kapcsolatot a bonni diákszer-
vezettel, a kölni felnőttképzési 
intézettel. Együttműködnek a 
kutatásfejlesztésben is. Matthias 
Gruber ígéretet tett arra, hogy a 
Német Szövetségi Köztársaság 
napját tavasszal a főiskolán ren-
dezik meg. 

Állásbörze
Több mint három és fél ezren lá-
togattak ki a Debreceni Egyete-
men főépületének díszudvarán 
rendezett XII. Humarket-Univer-
sitas állásbörzére november 7-
én. Az érdeklődés hatalmas, ami 
nem is csoda: meg kell ragadni 
minden alkalmat.

A rendezvényen 30 kiállító cég 
várta az érdeklődő fiatalokat, akik-
ből idén nem volt hiány. A mun-
kaközvetítő cégek még soha nem 
regisztráltak ennyi végzős hallga-
tót, számuk meghaladta a 3500-
at. A vállalatok prospektusokkal 
és néhány konkrét állásajánlattal 
álltak a vállalkozó kedvűek elé, sőt 
akár próbainterjún is részt lehetett 
venni. A kilátogató hallgatók úgy 

vélekedtek, hogy minden ilyen, 
és ehhez hasonló alkalmat ki kell 
használni, hiszen ha munkához 
azonnal nem jutnak is, legalább 
az önéletrajzukat regisztrálják pár 
helyen, így valamivel nagyobb 
az esély. Ez pedig érdekük a hall-
gatóknak, és a munkáltatóknak 
egyaránt, hiszen még válogatni 
is tudnak majd, ha új munkaerőre 
lesz szükségük. 

Egyre nagyobb az érdeklődés a 
külföldi munkalehetőségek iránt 
is. A fiatalok nem tartják fontos-
nak, hogy itthon helyezkedjenek 
el, ezért sokan mennek dolgozni az 
európai nagyvárosokba, sőt még 
tengerentúlra, az Egyesült Álla-
mokba is.

Babicz Tibor
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Egy évvel az első sikeres Moodle-
konferencia után ismét tanácsko-
zott a hazai Moodle-közösség. Az 
e-Learning világáról szóló tapasz-
talatcserét november 16-17-én 
rendezték, a Kölcsey-főiskolán. A 
Moodle világszerte egyre népsze-
rűbb, az ilyen magyarországi re-
gisztrált oldalak száma az elmúlt 
évben megduplázódott. 

A konferencián előadások, ke-
rekasztal-beszélgetések hangzot-
tak el, majd a rendezvényen a gya-
korlati munka vette át a szerepet: 
kezdők és haladók egyaránt talál-
hatnak érdeklődésüknek megfe-
lelő gyakorlati képzést, amelyen 
megismerhetik a Moodle-t, illetve 
az e-Learning nyújtotta lehetősé-
geket.

A Kodály-évfordulók (születé-
sének 125. és halálának 40.) al-
kalmán az idén az irodalom és a 
zene kapcsolatát helyezte előtér-
be a nagy hagyományú Debrece-
ni Irodalmi Napok rendezvénye. A 
november 14 és 18 között zajlott 
programsor része volt a tradíci-
ók szerint a Csokonai-síremlék 
koszorúzása (képünkön). Rend-
hagyó irodalomórát is tartottak 
az irodalmi napok során: a kiváló 
irodalomtörténésszel Tarján Ta-
mással találkozhattak a Dóczy-
gimnáziumban a tanárok, diákok 
és más érdeklődők.

Irodalom és zene

Ozsváth Sándor felvétele

Székely Géza kolozsvári festő- és grafikusművész kiállítása de-
cember 15-ig tekinthető meg a Kölcsey-főiskola Bakoss Tibor 
Kisgalériájában (II. emelet), naponta 10 és 18 óra között.

Találkozott a Moodle-közösség

Istentisztelet
Időpont: Szerda este 7 órától
Helyszín: Az Egyetemi templom 
karzatán

„Szeress és tégy, amit akarsz” (Au-
gustinus)
Egy-Korintus-Tizenhárom

December 5. Az isteni szeretet 
– (Jn 19, 28-30)
Püski Dániel egyetemi lelkész

Január 9. Kustárné Almási Zsu-
zsanna egyetemi lelkész

Január 16. Püski Dániel egyetemi 
lelkész

Január 23. Kustárné Almási Zsu-
zsanna egyetemi lelkész

Filmklub
Időpont: kéthetente kedden 18 
órakor
Helyszín: Egyetemi templom

A belépés díjtalan!

December 4. Az igaz történet

A film után beszélgetés lesz!

A filmklub a debreceni egyetemi 
gyülekezetek közös alkalma.

Monteverdi Kórus
A DE kórusa ettől a félévtől az Egye-
temi Templomban tartja próbáit. 
Ha van kedved énekelni, várunk 
szeretettel!

A kórus repertoárja nagyrészt ke-
resztyén műveket tartalmaz.

Próba: Hetente csütörtökönként 
18-20 óra között

Értelmiségi modul 
– válaszol a Biblia

Helyszín: DE Főépület III-as terem
Időpont: Hetente csütörtökönként 
16 órától
Téma: Próféták

Debreceni Református Egyetemi 
és Főiskolai Gyülekezet programjai
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Régimódi történetek
„Hideg, esős délután volt. A pá-
rizsi kis utca végén tömve volt 
Vivien Amie könyvesboltja, Az 
ajtó című könyv bemutatóján. 
Amie kinyitotta az ajtót, kilépett 
a járdára, nem törődve a mun-
kából hazaigyekvők kocsisorá-
val, és az utcán állva felolvasott 
a regényből. Senki nem dudált, 
csendben hallgatták a történe-
tet és az eső zaját.” Meséli ezt 
egy irodalomtörténész, akit A. 
Szabó Magdának hívnak, és az 
épp kilencvenéves Szabó Mag-
da mellett ül a Dóczy Gedeon 
Gimnáziumban. 

Beszámol az írónő franciaor-
szági fogadtatásáról: arról, hogy 
a franciák idén a két legnívósabb 
díjjal jutalmazták, Az ajtó és a 
Katalin utca című regényéért. Tu-
lajdonképpen újra felfedezték. 
1962 és ’74 között nyolc műve 
jelent meg a Flamarion ifjúsági 
könyvkiadó gondozásában, majd 
harminc évvel később, 2003-ban 
egy szellemi tekintélynek örven-
dő kis kiadó látott hozzá újból 
a megjelentetéséhez. Merész 
vállalkozásnak látszott külföldi 
szerzőt promotálni, rengeteg jól 
menő krimi kiadásával fedezete 
Amie a vállalkozását. Az ered-
mény esőben állás, és három 
regény összesen nyolcvanezer 
eladott példánya (a két említett 
mellett A pilátus). Az egyik ré-
gebbi (Femina-díj) és a legújabb 
(Szívem-díj) érdeme egy francia 
író esetében is nagy szó, külföl-
diében pláne az. Jogos a kérdés, 
mért szeretik a franciák ennyire 
Szabó Magdát. A szakember a 
belső történettel válaszolta meg 
ezt a kérdést. A francia olvasókö-
zönség, mely szeret kísérletezni 
és felfedezni, ismeretlen kör-
nyezetben, de nem ismeretlen 

világban játszódó történettel áll 
szemben, amikor Szabó Magdát 
olvas. A belső világ átíveli a föld-
rajzi határokat. Minden folyóirat-
ban ezt a tulajdonságát emelik 
ki, a melankóliáját, szenvedélyes-
ségét, belső művészetét, és Flau-
bert-t emlegetik vele kapcsolat-

ban. Nem titok, hogy női közön-
séghez talál el ez a fajta történet-
mesélés, és a Femina-díjat is nők 
adják, nem feltétlenül nőknek. 
Eszerint úgy is szólhatott volna 
a kérés: mit esznek a nők Sza-
bó Magda történetein? A válasz 
ugyanaz. Egy 2005-ös kanadai 
folyóiratban egy fiatal lány leve-
lében olvashatjuk: „A 2004-es év 
legnagyobb élménye számomra 
Az ajtó című könyv olvasása volt, 
ezért szeretnék magyarul tanul-
ni” – számol be unokaöccsének, 
és hozzáteszi: „Ez a művet nem 
úgy kell olvasni, mint egy re-
gényt, hanem meg kell élni, mint 
egy találkozást.” 

Az esemény második felében 

Magdi néni feláll, és a dóczys diá-
kokhoz szól. Azt eleveníti fel, mi-
lyen pimasz volt az ő korukban, a 
tanárai pedig milyen megértőek. 
Ha például felcsattant irodalom-
órán, hogy ez az író nem jól fo-
galmazta meg a mondandóját, 
ő máshogy írná, akkor nem az 

volt a válasz, hogy „Szabó, kife-
lé”, hanem az: „Rendben, írd át, 
majd megnézem”. A tanulókat 
arra kéri, becsüljék meg az olyan 
tanárokat, akik a kelleténél nem 
veszik komolyabban magukat, 
akiknek pedig azt üzeni: neki 
sem sikerült felnőnie… A pici nő, 
Debrecen díszpolgára hatalmas 
csokrot kap, és László Ákos-gra-
fikát, mielőtt távozik.*

Kovács Fruzsina

* Kossuth-díjas írónk, Debrecen 
díszpolgára, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület örökös főgondnoka, 
Szabó Magda sajnos, azóta – novem-
ber 19-én – örökre eltávozott. Debre-
cen december 1-jén búcsúztatta. 

Egészség-, természetvédelem 
és hagyományőrzés

A népfőiskolai mozgalom hidat teremt a generációk között
Debrecenben 1994 óta műkö-
dik a Kelet-Magyarországi Nép-
főiskola Egyesület. Vajon mivel 
foglalkozik ez az intézmény, 
s mi a szerepe a mai világban? 
Mindezt dr. Sztaricskai Ferenc-
nétől, a Népfőiskola elnökétől 
tudtuk meg.

– Hogyan alakult meg a Népfőis-
kola, és miért épp ez lett a neve?

– Tiszteletbeli elnökünk, Soós 
Géza magyar-történelem szakos 
tanár kezdeményezte, 1994-ben. 
Az alapot a népfőiskolai mozga-
lom hazai újraéledése adta. Néhai 
tanítványok, tanárkollégák, orvo-
sok, közgazdászok vettek részt 
az alapításban. Ekkor fogalmazó-
dott meg a fontosabb területek 
megjelölése, s ebből nőtt ki a 
mai intézmény, melyet 2001-ben 
nyilvánítottak kiemelten közhasz-
núvá. Nagyobb területet átfogó, 
iskolarendszeren kívüli oktatá-
si lehetőségét kívántunk adni 
az ifjúságnak, a felnőtteknek. A 
program a vidéki életmódhoz jól 
alkalmazkodik – ez szívügye az 
alapítónak. 

– Milyen tevékenységi körei vannak 
a Népfőiskolának?

– Tevékenységünk sok területre 
kiterjed, ezek közül is a leglénye-
gesebbek: egészséges életmód, 
életvitel, természet- és környezet-
védelem, hagyományőrzés. 

– Mindez mit jelent a gyakorlat-
ban?

– Működésünknek három fő 
irányvonala van: nagyobb prog-
ramok szervezése, táborok meg-
tervezése és klubfoglalkozások 
tartása. Állandó irodánk nincs, a 
programokat különböző, kivá-
lasztott helyen rendezzük meg. 
A civilszervezetek részére kiírt pá-

lyázatok közül választunk, hogy a 
működésünkhöz szükséges tőké-
hez jussunk, s ha nincs pályázati 
pénz, működésünk is bizonyta-
lanná válik.

– Milyen konkrét, jeles programjai 
voltak eddig a Népfőiskolának?

– Az „Olvasáskultúra a család-
ban – Híd a generációk között” 
című, a 2006/2007. tanévi prog-
ram, melyben a 4-6. osztályos 
általános iskolás gyerekek és csa-
ládjaik részére szerveztünk irodal-
mi vetélkedőt. 2005 nyarán ha-
gyományőrző tábort rendeztünk 
vidéki és határon túli középiskolá-
sok számára. 

– Idén melyek a kiemelt progra-
mok?

– A „Híd a generációk között” 
márciusban ért véget, ősztől pe-
dig a Péchy Mihály-szakközépis-
kolában szervezünk klubfoglalko-
zásokat. Előadásokat, beszélge-
téseket tartunk, jelenleg a „Pénz-
ügyi gazdálkodás hétköznapjai” 
témában. Célunk tájékozottabbá 
tenni az embereket a banki, pénz-
ügyi, tőzsdei jogügyekben. Ehhez 
szakembereket kérünk fel. 

– Melyek a Népfőiskola tervei az 
elkövetkezendő esztendőre?

– Reméljük, a beadott pályá-
zatok sikeresek lesznek, valamint 
szeretnénk egy saját weboldalt, s 
amennyiben erre lenne lehetőség, 
nevesítenénk is az intézményt. A 
nyár elejére találkozót tervezünk 
a környékbeli népfőiskolákkal, és 
persze fiatalokkal szeretnénk gaz-
dagítani a tagjaink körét. 

(Az érdeklődők a következő e-mail 
címeken jelentkezhetnek a népfőisko-
lai mozgalomba: agife21@gmail.com, 
dsze@t-online.hu)

Lakatos Zsófia

Szabó Magda szobrának makettje: Juha Richárd alkotása
Huszti Kitti felvétele

Az Erasmus-ösztöndíjas, aki találkozott a Mikulással
Az utóbbi időben kevésbé nép-
szerű az Erasmus-ösztöndíj, ke-
vesebben pályáznak rá, mint a 
korábbi években. Kedves Tamás 
már végzett hallgató az elmúlt 
évben Finnországban járt az ösz-
töndíj segítségével. Emlékeiről 
és tapasztalatairól kérdeztem.

– Finnország melyik részén voltál, és 
milyen különlegességekkel találkoztál?

– Rovaniemiben voltam, ott, 
ahol az Északi-sarkkör kezdődik. De 

ettől természetesen nem kell meg-
ijedni, bár az tény, hogy Magyar-
országhoz képest sokat van sötét, 
szinte minden nap esik is a hó, és 
nem ritka a -30, -35 Celsius-fok sem. 
Mindennek megvan azért a maga 
szépsége.

A gasztronómiát sem hagynám 
ki, hiszen ételeik nagyon válto-
zatosak, finomak, és ami vélemé-
nyem szerint a legfontosabb, hogy 
egészségesek is. Persze az egész-
séghez hozzátartozik a nagyon 
jó levegő, a naponta élvezhető 
szauna, és az a rengeteg sporto-
lási lehetőség, melyet az egyetem 
garantál a diákjainak. Ezek mellett 
említeném meg a jeges fürdőzést 
vagy a sífutást, síelési lehetősé-
geket, vagy a rénszarvasfőző tan-
folyamot, a filmklubot, és még 
számos egyéb kikapcsolódási le-
hetőséget.

– Miért érdemes kihasználni az Eras-
mus-ösztöndíj lehetőségeit?

– Azért érdemes kihasználni, 
mert egy életre szóló élményt 
nyújt mindenkinek, és aki szereti 
a kihívásokat, és nem ijed mag az 
újtól, akkor annak ki kell próbálnia, 
ha van rá módja. 

– Mi lehet az oka annak, hogy míg 
korábban nagy érdeklődés mutatkozott 

az Erasmus iránt, az utóbbi időben vi-
szont egyre kevesebben pályáznak rá?

– Szerintem azért pályáznak rá 
kevesebben, mert nem tudnak róla, 
vagy félnek tőle, és nem „mernek” 
pályázni, nem adják fel a  megszo-
kott életüket, pedig külföldön egy 
sokkal jobb várna rájuk.

– Milyen élményekkel tértél haza 
Finnországból?

– Óriási élmény volt például je-
gesmedvéket látni, vagy az erdő-
ben sétálva rénszarvasokat, akik 
nem ijednek meg, és akar hosszú 
percekig nézheti őket az ember. Ta-
lálkoztam az itt lakó (ez egyébként 
Lappföld fővárosa) Mikulással. El-
mondhatom, hogy olyan élmények-
kel tértem haza, melyeket életem 
végéig nem fogok elfelejteni, és 
melyek részben meg is határozták 
a tovább életemet, természetesen 
pozitív irányba. Először is egy sok-
kal fejlettebb országról beszélünk, 
mely Európában a legjobb három 
között van fejlettségileg, társa-
dalmilag, illetve ami fontos, hogy 
az emberek mentalitása, a másik-
hoz való hozzáállása magasan itt 
a legjobb. Ezt tapasztalataimból 
is tudom, hisz elég sok országban 
voltam, már, de Finnország nálam 
eddig a befutó. 

– Miben volt más, a finn oktatás a 
hazaihoz képest?

– Az egyetem, ahol voltam, nem 
hasonlítható semmilyen hazai fel-
sőoktatási intézményhez, fejlett-
ségében és a tanulási, tanítási mo-
rálban sem. Az oktatás jobb, szín-
vonalasabb, nem ennyire kötött, 
mint Magyarországon; lazábbak az 
órák, a felfogás, a stílus, és a tanítás 
módja. Itthon például egy óraváz-
latnak 8-10 oldal terjedelműnek 
kell lennie, a finneknél egy A/4-es 

lapon kilenc kérdés, amely sokkal 
inkább összefoglalja az egészet, és 
célravezetőbb, és nem azért, mert 
rövidebb.

– Hogyan fogadják a külföldieket az 
északiak?

– A finnek kicsit zárkózottak, 
de ennek ellenére segítőkészek. 
Ottlétemkor a világ minden tájáról 
érkeztek diákok, rengeteg kultúra 
keveredett, és nagyon jól éreztük 
magunkat.

Kovács Barnabás

Kedves Tamás felvételei



Jóanyám! Bízvást arra gondoltál 
életszikráid fölérző villanásaiban: 
csak fájdalmat ne okozz minékünk... 
A félelemtől görcsbe rebbent ma-
dárka-kezed, mikor a mentőkocsi 
szirénája fölvijjogta a számodra 
végső melódiát...

Csöndes hamarsággal távoztál. A 
még adatott órák alatt csak percek-
re néztél vissza. Én fogtam kék erű 
kezedet, dohányszagú tenyerem-
ben pihent el a négy ujj, és én úgy 
szerettem volna hinni: ez még nem 
a mi elköszönésünk néma perce. Te, 
Jóanyám, jól tudhattad, hogy Az ... 
Ajkad lefittyedt, szemed a nyolc-
vannégy évesek mindent tudó el-
nézésével mosolygott énrám, és el-
mondta nékem a Te nagy áldozatú 
imáját: „szerettelek, fiam”...

Akkor este gyertyát gyújtottam. 
Néma férfizokogással sirattalak... 
Házunkban januárig tartott az ad-
vent csöndessége,... míg eljött az 
a nap: jajszavú szélben mind ott 
álltunk maréknyi porod kicsiny ur-
nája körül, mind, akiket szerettél, s 

akik igaz szívvel szerettek. Csak a 
két csöppnyi leánykát óvtuk a be-
láthatatlantól: a Dédi elmegy oda, 
ahonnan vissza nem jöhet...

Jóanyám! Jól tudom, várod a 
tudósítást mindenről, ami velünk 
azóta megesett. Hol is kezdjem?...

A szobában, amit már nem lak-
hattál, most csend honol; évekig 
két unokám pajkoskodott hétvége-
ken, amíg ki nem nőttek a felhőtlen 
gyermekvilágból: második gimna-
zista Flóra, nyolcadikos a szöszke 
Zsófi, édes nagyleányok, okosak, 
cserfesek, csinosak... Ahogy Te el-
mentél, még hónapokig keresték a 
rágót a limlomfiókban: „ezt a Dédi 
hagyta itt nekünk...” De már nincs 
meg az a fiók...

Apám rozzant íróasztalát elad-
tam, el a tükrös fehér szekrényt 
is. Szorított az élet. Bocsáss meg, 
nem tehettem másképp... De amit 
Te híven őriztél – megvan, őrizni 
fogom, amíg értem is el nem jő a 
mentőautó: egy sárgult levelező-
lap, rajta ceruzával rótt sorok... „Út-
ban vagyunk ismeretlen hely felé... 
Sanyi vigyázzon az édesanyjára, 
és mindenre, ami számomra érték 

volt...” Apám többé nem került 
elő. És én nem tudtam jól vigyázni 
reád, édesanyám, és arra sem, ami 
az Ő számára érték volt... Nézem a 
fényképét, ha baj közelít: erőt ad a 
tekintete, és nagy ritkán előkerül az 
esküvői képetek: a fodrászsegéd 
meg az erdélyi parasztleányka feje 
összehajol 1922-ben; semmijük sin-
csen, csak az egymásba kapaszko-
dó nagy hitük, hófehér szerelmük; 
s ebből - születtem - én... Meg az én 
két derék fiam, és Őtőlük pedig a Te 
négy dédunokád... jóistenem: hi-
szen kettőnek a nevét se’ tudhatod! 
Zsoltika és Danika, az első kis fickó 
hároméves sincsen, a második két 
hónapos sincsen... Vajon mire cse-
perednek föl, mit hoz nekik az új 
évezred?...

Jóanyám! Te átélted a tűnő év-
századot, s mindent, ami csak abban 
emberpróbáló szörnyűség volt... El-
menekültél srapnelltűzben Maros-
vásárhelyről. Éjszakák ezrein varró-
gépedre görnyedtél. Százszor ag-
gódtál Apámért, a feketelistás bor-

bélysegédért: vajon merre viszi Őt 
a szegény emberek mozgalmának 
útja?... Őt elvitte mitőlünk - az Élet-
rajzi Lexikon egyik címszavának.,. 
Maradtunk ketten. Te nagybetegen 
az ostrom pincenyomorúságától... 
Én ifjan, nagy büszkén, hogy tehe-
tek érted valamit. Tizenhat éves alig 
voltam, az iskolát föladtam, dolgoz-
ni álltam... Pár nap „málenki robot”, 
de hazatérhettem. A meggyalázott 
fővárosban éheztünk: Mezőberény-
be vonatoztam Petőfit mormolva a 
vagontetőn. Hoztam lisztet, vajat, 
tojást, zsírozót, hagymát és egy 
szűnni alig tudó náthát. 1946 febru-
árja volt. Vártuk a tavaszt... És akkor 
még – titkon vártuk Apámat...

Első keresetemből biciklit vet-
tem: nehezen bocsátottad meg, 
akár az első igaz szerelmemet... Az 
eljegyzésemre el sem jöttél... Ma jól 
értelek: féltettél, és féltél a közelítő 
magánytól. Évek sorjáztak, míg-
nem azon vettem észre magamat, 
hogy Te hívebb szövetségre léptél 
az én hitvesemmel, mint szertelen 
jómagámmal...

1950-51-52: a katonai behívót 36 
hónap szolgálat követte: „Farkas 

Mihály rézágyúja föl van virágoz-
va”, daloltuk a Dráva bal partján. 
„Ne tojj be pajtás, piros a paroli”, 
susmorogtuk egymásnak őrséget 
állva, mi zuglói vagányok, becsüle-
tesebben szólva: mi valóban bega-
zolt légfúrós „vagányok”...

Te, drága Jóanyám, eközben el-
ringattad elsőszülött fiamat, aki az 
istennek se akarta megenni a spe-
nótot, és akivel elébb ismeretséget 
kellett kötnöm három évnyi sorka-
tonalétem után, hogy lassacskán 
édesapjaként is megérinthessem 
élete folyását... Naponta bölcsődé-
be cipeltük gyermekemet; hozta 
onnan nap, mint nap jó emléke-
zetű anyósom, a fáradhatatlan, a 
Széna téri piac hajnalköszöntője. 
.. Mi pedig – „felelőtlen ifjak” – él-
tük az egyszoba-garzon-kony-ha-
sincs ifjúságunkat... Mindeközben 
próbáltam én sokfélét: esti meg 
levelező egyetemet, kártyás-piás 
eltévedéseket, elmélyülő barátsá-
gok időt rabló kimaradozásait, és 
gyengeségeim velejáróját: a szem-
rehányásokat. A könnyes korholá-
sodat én nem akartam jogosnak 
tudni, hiszen naponta végeztem a 
családfönntartó szellemi bérmun-
kát, az újságíró-gólya gyakorlato-
zást, próbálgattam a megmérető 
rádiómikront... Próbáltál Te óvni a 
talmitól, bujtogattál a széprejóra. 
.. Mérkőzéseinken alul mindig én 
maradtam...

Azután megjött még egy fiúnk: 
„örökéhes”-Miklóska. Az ivadékok 
szépen cseperedtek, és Te, Anyács-
ka, minden vasárnapon ünnepi 
asztallal vártál mireánk: hátha be-
toppanunk a zuglói proliházba, a 
második emelet 9-ben megszólal a 
csöngő... S mi egyre kevesebbszer 
jutottunk el oda, ahol a Bosnyák téri 
piac legjavával vártad fiadat, me-
nyedet, két kisunokádat... Őszintén 
szégyellem, hogy így esett meg... 
Később telefont kaptál. Én meghaj-
szolt életemben, ugye ritkán hívta-
lak föl?... Bocsáss meg nekem...

Egyszer – amikor már Skodával 
róttam köreimet, s avzzal hoztalak-
vittelek Zuglóból a dölyfös Budára 
-, hazafelé fölsóhajtottál: „csak este 
ne lenne sohase”...Nem értettem, 
mitől félsz, hiszen a hátsó ülésen 
csavaros üvegben hűlt a bableves, 
jénaiban illatozott az egy hétre le-
sütött hús, nejlonzacskóba szép 
gyümölcsöt rakott hitvesem, s én 
némi készpénzzel szoktam erősíte-
ni a búcsúcsókot... Már értem: mitől 
is féltél, Jóanyám. A magánytól, a 
szeretetlenségtől – ettől megóv-
tunk mindahányan –, a fölösleges-
ségtől, attól, hogy terhünkre vagy... 
Hogy akkor nem fogtam föl, mit rejt 
a szavad – bocsásd meg nekem... 
– fújtató ifjú voltam...

Átkönnyezted fiaim érettségi 
ballagását. Át a házassági anya-
könyvek aláírását. Át a „bele-
roskadunk”-fészekrakásokat, és 
közben adtál, adtál szerény nyug-
díjadból kölcsönöket. Boldogság-
gal engedtél el szűnni nem tudó 
tartozásokat az unokáidnak... És 
– amit nem hittem volna, ha bárki 
állítja – hagytad magadat meg-
győzni életed utolsó költözködé-
sének múlhatatlan szüksége felől, 
hogy a „lelépésért” járó pénzzel 
könnyítsed unokád belépését az 
életbe...

Mennyit adtál mind-minékünk? 
Téged az éltetett, hogy csak ad-

hass, hogy ragot tégy a kisfiókba, 
hogy cigit dugj el öreg kabátom 
zsebébe, hogy amikor hajlott ko-
rod kényszeréből már velünk laktál, 
leporoszkálj tejért a kis közértbe,... 
hogy halkan-csöndben szeret-
hess nyolc embert, akiktől aligha 

várhatsz bármi mást,... mint egy 
nagyothalló készüléket, mint egy 
pár kényelmes papucsot,... mint a 
reggelit-ebédet-vacsorát, mint az 
országjáró fiad esti csókját,... és a 
pöttömkéktől: – „dédi-szeretlek” 
szóinjekciót...

Látod-látod, Jóanyám, hogy 
kószált el a tollam: még nem is 
mondtam el, mennyi minden tör-
tént, amióta csöndes hamarsággal 
elmentél mitőlünk...

Tíz tavasszal később „elment” 
kedves menyed is: megfáradt szí-
vén nem lehetett segíteni. A szikét 
forgató tudósprofesszor némán 
ölelt át...

Magamra maradtam. Fiaimat 
messze sodorta hivatásuk. Ma-
gányba roskadt hónapok sorjáz-
tak. „Csak este ne volna soha”, só-
hajtgattam a rám hulló alkonyatok 

végtelenbe nyúló óráiban... padlón 
voltam, Jóanyám, amíg meg nem 
csörrent a telefon és meg nem szó-
lalt egy érettem aggódó asszony, 
aki képes volt fölemelni a padlóról, 
és akinek azóta a szeretetében élek, 
távol az erkölcsi szmogba süllyedt 

Budapesttől... Örömöm telik meg-
újult munkámban, jólesik az úton-
útfélen megkapott jó szó, amit a 
kedves nézőktől kapok. „Csak már 
este volna”, sóhajtgatom a leszálló 
alkonyat sietős perceiben, hogy 
megérintsem az otthon melegsé-
ge, az együttlét varázsa...

Kisunokáid - istenem, az egyik 
51, a másik 46 éves - szépen halad-
nak a szívük szerint való pályán: 
újságíró fiam írásainak mívessége, 
szavának súlya örömmel tölt el pá-
lyatársaként is, a közgazdász-kül-
kereskedő fiam igen szép szakmai 
sikerekkel jeleskedik, bár a legna-
gyobb siker a 13 évnyi vágyakozás 
után megérkezett Dániel, kettejük 
állhatatosságának édes gyümöl-
cse... Ha még köztünk lehetnél, 
négy unokádnak dughatnál rágót 
a kicsi fiókba... Igaz, Virág immár 
dolgozó nő, Zsófia ma, holnap 
bölcsészdiplomás; az ifjú hölgyek 
szépek és okosak ám. És van Neked 
még egy dédunokád, a mesefaló 
Zsoltika, Dániel jó barátja, ők ket-
ten nyaranta egymás tenyeréből 
hörpölgetik a csintalanság ötleteit, 
a mi szívbéli örömünkre.

Jóanyám! A nagyvilág sorát 
mindig követted. Tudd meg hát: 
a Világ azóta nem lett jobb, ámde 
durvább meg acsarkodóbb – nap 
mint nap átéljük! – igen. Az eszmék 
harca eldőlt! Az emberek élhetné-
nek békességben, a kicsikart sza-
badság bűvöletében, a testvériség 
ölelésében. Nem ezt teszik! Gyű-
lölnek, ölnek, elnyomnak, lőnek. 
Nem messze tőlünk polgárháború 
van! És a Nyárád mentében sem 
járhat emeltebb fővel, aki székely, 
aki magyar...

Drága kicsiny erdélyi parasztle-
ányka! 105 éves volnál, ha lennél 
minékünk... Mécsest gyújtunk, és 
emlékezünk hunyorgó szemedre, 
apám meg nem alkuvó tekinteté-
re. Ígérem, írok tenéked jövőre is, 
ha bírok... Szeretném megcsókolni 
kék erű kezedet, keszkenővel meg-
ölelni didergő testedet. Tenném, 
boldogan.

Tudom tudva: eljön majd talál-
kozásunk áldott perce.

Szerető fiad, Sanyi
Vértessy Sándor

(E korábbi írását a szerző a szer-
kesztőség kérésére bocsátotta ren-
delkezésünkre.)
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Adventi levél Jóanyámhoz

Mónus Anikó felvételei

Angyal Ádám felvétele
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Várván vártam az Urat, 
és Ő lehajolt hozzám

Advent van. Várakozás. A várakozás 
a mai ember egyik legmeghatáro-
zóbb jellemzője, hiszen annyi min-
denre várunk. A családban várjuk 
haza szüleinket, testvéreinket. Ha 
utazunk, nem győzzük várni a vo-
natot vagy a buszt. Várunk és vá-
gyunk jobb egzisztenciára, sokan a 
nagyobb kényelemre. Így, advent-
ben pedig különösen is várunk: a 
családdal való találkozást és békés 
együttlétet, jó hangulatot, az aján-
dékozást, a meglepetéseket. És vá-
runk valamit az ünneptől, valamit, 
ami talán majd megoldja gondjain-
kat, vagy gyötrő problémáinkat. De 
ünnep múltával sokszor rádöbbe-
nünk arra, hogy nem kaptunk sem-
mit tőle. Vagy legalább is nem azt, 
amit vártunk. 

Advent van. Várakozás. Csak 
éppen arra várnak nagyon keve-
sen, amire igazán várni érdemes. 

Arra, ami az advent lényege, hogy 
tudniillik az ember Isten ígéreteire 
tekint; ezen belül pedig most arra, 
amire várni kell: Jézus Krisztus 
visszajövetelére. Mert adventben 
és adventen túl is érdemes várni 
erre. Nagyon sok ember van, aki 
nem várja vissza Őt, mert belefá-
radt a várakozásba, mert megelé-
gelte a számolgatást, mondván, 
hogy kétezer éve hirdetik, és ed-
dig mégsem történt semmi. Jézus 
Krisztusban hinni többek között 
azt is jelenti, hogy boldog bizo-
nyossággal és rendíthetetlen hit-
tel várjuk Őt. 

Advent van. Várakozás. De hadd 
ne legyen ez világi ál-várakozás, 
hanem valóban tudjuk, hogy kit vá-
runk. Jézus Krisztust várjuk. Jézus 
Krisztust, aki el fog jönni dicsőség-
ben, ítélni élőket és holtakat. Erre 
figyelmeztet minden advent. Min-

den meggyújtott gyertya. S a világ 
tényezőinek összeomlása, mint egy 
leégett gyertya figyelmeztet, hogy 
az idő megy a teljesség felé. Nem 
tudni, meddig lesz ez így, s nem 
tudni, hogy mikor jön el. De mi le-
gyünk készen, mindenkor – ezért 
naponként megvizsgálva életün-
ket, hogy valóban tiszta és feddhe-
tetlen élet-e az enyém –, mert ezt a 
megérkezést nem jelenik be előre. 
Ebben az előttünk álló ünnepi idő-
szakban különösen figyeljünk arra: 
csak akkor teljes a mi Jézus Krisz-
tusba vetett hitünk, és csak akkor 
teljes a mi adventi reménységünk, 
ha Krisztus visszajövetelére is te-
kint. És minthogy Jézus Krisztust 
várjátok, „igyekezzetek, hogy Ő 
tisztának és feddhetetlennek ta-
láljon benneteket békességben!” 
(2Pt. 3,14). Ámen.

Iszlai-Kovács Marianna

Az advent szó jelentése várako-
zás szinte minden egyes ember 
szemében. Sokak szerint a kará-
csonyra való várakozás, de teljes 
egészében Jézus Krisztusnak az el-
jövetelére való várakozás. Egy hét-
köznapi ember szemszögéből az 
ajándékozás a fő cél. Ez szép és jó 
dolog, és érvényesül általa az igaz 
mondás, hogy jobb adni, mint kap-
ni. De nemcsak ezt jelenti, hanem 
azt is: minden embernek meg kel-
lene tanulnia a szeretetet, közép-
pontba állítania, mindennek fölé 
helyeznie. 

Az advent, amely mindenhol 
és mindenkoron lélekmegindító 
ünnepély a gyertyák meggyújtá-
sa: a négy vasárnap alkalmával, 
valamint a szeretet beteljesedé-
se. Sok-sok kérdés merül fel: ki 
volt valójában Jézus Krisztus? Ki 
az a megváltó Messiás, akire min-
denki annyira vár? Egyszerű em-

ber, akiről csupán annyit tudunk, 
hogy Betlehemben született, és 
asztalos volt, és néhány csodát 
tett pár emberrel. Egy egyszerű 
hétköznapi ember biztosan en-
nyit gondol róla. 

De a dolgokat meg lehetne 
egy kicsit teologikus szemmel 
is vizsgálni, és rávilágítani arra: 
életünk során sok-sok akadályba 
ütközünk, amelyeket át kell hi-
dalnunk, és le kell küzdenünk, és 
ehhez óriási akaratra, van szüksé-
günk, itt nyújt segítséget Isten fia, 
maga Jézus Krisztus, akit annyira 
várunk. 

 Ezért életünkben egyetlen 
vigasztalásunk van, az hogy tes-
testől-lelkestől mind életünkben, 
mind halálunkban nem a magun-
ké, hanem a mi hűséges megvál-
tónknak, Jézus Krisztusnak a tu-
lajdona vagyunk, aki az ő drága 
vérével minden bűnünkért tökéle-

tesen eleget tett, és az ördögnek 
hatalmából megszabadított. Az ő 
segítségével egy hajszál sem es-
hetik le fejünkről, és szív szerint 
késszé és hajlandóvá tesz arra, 
hogy őneki éljünk. Fontos itt meg-
említenünk Isten irgalmasságát; 
leküldte egyetlen fiát a mi meg-
váltásunkra. 

Amikor kezdtem megismerni 
Istent, azt hittem, hogy ő haragos 
Isten. De nem így van. Ő kegyel-
mes és irgalmas, és leküldte egyet-
len fiát közénk, megváltásunkra 
és megbocsáttatásunkra, erre vár 
mindenki adventkor. 

 Cikkemet egy igeszakasszal zá-
rom: „Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát küldte, hogy 
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János Evangéliu-
ma 3, 16) Ezt az igeszakaszt szokták 
nevezni a Biblia szívének is.      

Gulyás István

Megváltás és megbocsátás

Koszorú az árvaházból 
A karácsonyt megelőző időszak, 
az advent egyben a tél kezdete is. 
A szó latin eredetű és eljövetelt, 
pontosabban az úr eljövetelét 
jelenti. Eredete az 5– 6. századra 
tehető vissza, és eleinte három-
napos böjttel volt összekötve.

Számomra ez különleges idő-
szak, hisz ilyenkor már megkez-
dődnek a készülődések az év leg-
szebb ünnepére. Díszítgetjük a 
házat, fenyő- és magyal- ágakkal, 
saját készítésű adventi koszorút 
készítgetünk és az ajándéklistát 
is, elkezdjük megírni. A koszorún 
lévő négy gyertya a karácsony 
előtti négy hetet jelképezi. Ámbár 
a koszorú-jelképről csak az 1860-
as évektől vannak feljegyzéseink, 
amikor is egy berlini árvaházban 
egy kör alakú abroncson elhe-
lyezett gyertyákkal számolták a 
hátralévő idő múlását az ünne-
pig. Főként katolikus vidékeken 

a gyerekek kántálása jelezte az 
advent kezdetét. Karácsonyi éne-
keket énekeltek, és járták a falut, 
jókívánságokat hordva minden-
kinek.

Régen éjféli harangzúgás je-
lezte a kezdetét, mely egyben az 
egyházi év kezdetét is jelenti. 

Mint minden más, az advent 
sem egy olyan ünnep, amelyet 
megúsznánk babonák nélkül. Ki 
tudja, miért? Az emberek már 
csak ilyenek: pl.: az Alföldön volt 
szokás, hogy a hajnali misére való 
harangozáskor a lányok mézet 
vagy cukrot ettek, hogy ettől édes 
legyen a nyelvük, s mielőbb férjet 
„édesgessenek” magukhoz. 

Mai rohanó világban, azért ne 
felejtsük el, hogy mi is várunk, vá-
rakozunk valakire vagy valamire. 
Az adventi négy hét a várakozás 
időszaka. 

Dalanics Krisztina 

Mónus Anikó felvételei
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Szellemes szerelmes
Csevegés

ÉRZELMES:
(ide-oda kapkodja a fejét, toporog) 

Kezdd már! Nincs időm az ostobaságaidra.

ÉRTELMES:

Vár, felteszem, egy újabb mindent elsöprő. 

ÉRZELMES:
(szúrós pillantást vet)

Gúnyolódj csak! Ítélj el! Hamis a kép, melyet látok, tudom, rózsaszín felhő. Hányszor 
hallottam! Ismét észérvek? Próbálkozz! De hol a szív, mely ok nélkül ad; ha kérik, ha 
nem, hű marad?

ÉRTELMES:

Hű? Ne nevettess! Első, akit elárulsz: önmagad.

ÉRZELMES:
(keresztbe font karokkal, méltóságteljesen leül)

Inkább legyek magam árulója, mint szenvedésem okozója. 

ÉRTELMES:

Nem érted.

ÉRZELMES:
(táskájából tükröt vesz elő, nézegeti magát)

Magyarázd meg, kérlek!

ÉRTELMES:

Így tennék, ám sokaknak kevés. Beszélni a szellem nagyságáról szerelmes szavakkal? 
Hová gondolsz?! A bölcs tudja, helytelen, felesleges a szerelem. S ha magától nem jön 
rá, hát nem bölcs vagy érdektelen.

ÉRZELMES:
(ajkát vörösre keni, csücsörít)

Az élet egyetlen értelme az érzelem. 

ÉRTELMES:

Nagy szavak.

ÉRZELMES:
(sietve elpakol)

… melyek nem számítanak. Egyedül a tettek! Az érzés az agynak felfoghatatlan. 
Apró egy hely az hatalmas erőnek. Ha nem szeretsz, hogyan is győzhetnélek meg?

ÉRTELMES:

Míg nem gondolkodsz, ne kérdezz ilyet!

ÉRZELMES:
(sóhajt)

Kellemetlen, mikor lenéznek! Maradj csak gondjaiddal! Engem vár az élet! Miről te 
fantáziálsz, én átélem helyetted!

(el)

ÉRTELMES:

Ábránd? Aki képzeleg, nem én, valaki más! 
Mégis el kell ismernem, ha nem lenne ez oktalan lélek, elviselhetetlen volna az élet. 

Léteznék? Egymagam megbolondulnék. Tudást szüntelen kutatnék, s talán hosszú uta-
zásaim során belébotlanék. Felszínességemben megtévesztene szépsége: rabja lennék 
egy időre. Ám féktelen természete megzabolázhatatlan; ellentétem. Tovább indulnék. 
Nem engedne. Mint minden mást, engem is megkedvelne. 

„ÉRZELMES:
A földön egyedül te tartasz, ne engedj el! Maradj!”

ÉRTELMES:
A mérleg két serpenyője így egyensúlyba érne. Nyugalom, béke. 

Csendom Andrea

Decemberi 
színházi műsorok

Forrás: csokonaiszinhaz.hu
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Az emberiség alapvető megnyilvánulásai nem változnak
Interjú Marosi Ernő művészettörténésszel, az Akadémia alelnökével

A nemzeti és az egyetemes 
kultúra eltérő, hasonló és egy-
másnak megfeleltethető je-
gyeket is hordoz. A kettő nem 
áll szemben egymással, illetve 
magunknak teszünk egy szíves-
séget, ha nem akarjuk szembe-
állítani, sem pedig hierarchikus 
viszonyba állítani őket. Dr. Ma-
rosi Ernő művészettörténész, 
a Magyar Tudományos Akadé-
mia alelnöke nyilatkozta ezt 
lapunknak. 

Az akadémikus díszvendége 
volt a vezető oktatók estjének, 
amelyet – hagyományteremtő 
szándékkal – a Magyar Tudomány 
Napja alkalmából a Kölcsey-főis-
kola Felnőttképzési Intézete im-
már másodjára rendezett meg, 
november 12-én. A tudóssal az est 
helyszínén, a  Semann étteremben 
beszélgettünk.

– Ön a magyarországi gótika szak-
értője. Erről írt szakdolgozatot és két 
disszertációt. Mért épp ez a korstílus 
érdekli leginkább? 

– Nem általában gótikával kezd-
tem foglalkozni, hanem a kassai 
dómnak írtam meg egy monog-
ráfiáját, amely szülővárosomhoz, 
Miskolchoz képest a legközelebbi 
gótikus épület. Hozzáteszem, egy 
debreceni sem találna közelebbit, 
amióta 1802-ben a Szent András-
templom, a Nagytemplom őse, le-
égett. Ezek után adott volt, hogy 
azzal a témával, korral foglalkozzak 
elmélyülten, amelyben már szert 
tettem némi tudásra. Később alkal-
mam volt a Művészettörténeti Ku-
tatóintézet akkori osztályvezetője-
ként a Magyarországi művészettör-
ténet című sorozat 1300 és 1470 kö-
zötti kötetét írni. Ilyen szempontból 
hűséges maradtam a témámhoz. 

– Hogyan fest képet egy stílus az 
adott kor világról?

– A művészettörténetnek az ad 
értelmet, hogy a stíluson keresztül 
a kor műveltségébe, mentalitásá-
ba, erkölcseibe, világfelfogásába 
nyit ablakot. Aki ezt figyelmen kí-
vül hagyja, minimális szinten sem 
tanulmányozza a képzőművésze-
tet – annak egy nagyon fontos 
elem marad ki a műveltségéből. 
Vizuális források olyan korszakok-
ból is léteznek, amelyekből írásos 

emlékeink nincsenek. Gondolok 
itt az őskorra, az őskor különböző 
szakaszaira, vagy egy olyan, meg-
fejtetlen írású kultúrára, mint az 
etruszkokéra: ott a művészeti em-
lékek viszonylag pontos betekin-
tést adnak a közösség értékeibe. 
Későbbi korszakoknak – például a 
kora középkornak – is nagyon sok 
olyan szakaszuk van, amelyekről 
irodalmi forrásaink nincsenek. Az 
emberi, bizonyos értelemben még 
az állati léthez is hozzátartozik sok 
olyan ősmegnyilvánulás, amelyben 
az érzékeink dominálnak. Ilyen a 
ritmusérzék, dallamérzék, formaér-
zék. A kultúrák művészi oldalának 
az a lényege, hogy nem fogalmaz-
zuk meg a benyomásainkat szóban, 
hanem közvetlenül az érzékszerve-
inket hagyjuk érvényesülni. Utólag 
a művészettörténész mégis követ-
keztetéseket próbál levonni, közös 
jegyeket próbál megfogalmazni.

– Mit veszít az, akit nem érdekel, 
vagy ahogy mondta, egyáltalán nem 
tanulmányozza a képzőművészetet?

– Sajnálhatja. Jelentős forrásról 
mond le. Persze majdnem minden-
ki lemond egy forrásról, van, aki 
nem szeret táncolni, van, aki nem 
szeret zenélni. Rengeteg írástu-
datlan ember alkotott nagyszerű 
műveket. Mondjuk azt, hogy ha a 
népdalok szerzői írástudók lettek 
volna, mennyivel jobbak volnának 
a népdalok? Ne mondjunk ilyet, a 
népművészeti alkotások úgy töké-
letesek, ahogy vannak. Mit jelent 
az a mondat, hogy „kis kece lányom 
fehérbe vagyon”? Nem tudom, 
nem kell mindent megfejteni ah-
hoz, hogy művészi élményben ré-
szesüljünk. Baj akkor van, ha valaki 
minden forrásról lemond, az az em-
ber igen-igen keveset tud magáról. 

– Konkrétan mi olvasható le például 
az ősember rajzáról?

– Vegyük egy rajzolt kőbaltát. 
Az egyik első műalkotás. Nagyon 
szépen mutatja, hogy a balta nem 
lehet szép anélkül, hogy hasznos 
ne volna. A hasznos és a kellemes 
együtt jelenik meg az ősember szá-
mára. A jó forma a jól működő kő-
baltát jelenti. Ezt majd csak akkor 
válik külön, ha nagyobb biztonság-
ban érzik magukat az emberek.  

– Mit szól az olyan megkülönbözte-
tésekhez, hogy nemzeti és egyetemes, 

kortárs és klasszikus művészet? Hogyan 
kezeli ezeket a kategóriákat?

– Nem szeretem különválasz-
tani őket. Az emberiség alapvető 
megnyilvánulásai nem változnak, 
ugyanazokat a hibákat és csodá-
kat produkálja térben és időben. 
Az úgynevezett saját művészetet 
nem is tudjuk megkerülni, korunk 
tapasztalatai szempontjából tájé-
kozódunk a világban. A nemzeti és 
az egyetemes kultúra eltérő, hason-
ló és egymásnak megfeleltethető 
jegyeket is hordoz. A kettő nem áll 
szemben egymással, illetve ma-
gunknak teszünk egy szívességet, 

ha nem akarjuk szembeállítani, sem 
pedig hierarchikus viszonyba állíta-
ni őket. Egyik segíti a másik meg-
értését, tehát mindkettő egyaránt 
fontos. Az időbeli megkülönbözte-
téshez azt szeretném hozzáfűzni, 
hogy minden kor a rendelkezésünk-
re álló nagy művészetmennyiség-
ből választja ki a maga kedvenceit. 
A múzeumok kiállító felületén nem 
mindig ugyanazok a művek szere-
pelnek, a raktárban lévő alkotások-
kal cserélődnek. Időnként újra felfe-

deznek nagy műveket, újra aktuáli-
sak lesznek, amelyeket egyszerűen 
a raktárból kell elővenni. Ilyenkor a 
kor embere azzal a kérdéssel szem-
besül: hogyan lehetséges, hogy 
elődeink nem becsülték meg ezt a 
remekművet. Éppen ezért mindig 
vannak olyan alkotások is, amelyek 
az adott kontextusban nem érdeke-
sek. Így válik a múzeum az emberi-
ség mindig aktuális emlékezetévé. 

– Mióta vannak múzeumok?
– Művészeti gyűjtemények biz-

tosan a tizenhatodik század óta. 
Kifejezetten azok az intézmények, 
amelyekkel mi rendelkezünk, tehát 

nyilvános, bárki által látogatható 
múzeumok a tizennyolcadik század 
óta. Ehhez az is hozzátartozik, hogy 
a művészet sem örök fogalom. A 
középkorban még nem művészek 
voltak, hanem mesteremberek. 
A reneszánszban kezdődött meg 
a speciálisan esztétikai alakításra 
képes mesteremberek önállóvá 
válása, a mesterség és a művészet 
szétválása. A magyar nyelvben is a 
nyelvújítás idején válik elfogadottá 
ez a szó, hogy művész. Mint, ahogy 

-ász, -ész képzővel vadász, erdész, 
borász mesterségképző szavaink 
keletkeznek, úgy képződik a mű-
vész és mellette a műves kifejezés. 
Utóbbi a kézműves-mesterségeket 
jelenti, mint például agyagműves, 
üvegműves. A művész magát egy 
kitüntetett mesterség ismerőjének 
tekinti, túllép a kézművességen, és 
szellemi alkotóként tünteti ki ma-
gát. A 15. században indul meg Itá-
liában a művészek hírnév iránti ori-
entációja. Ennél is korábbi az, amit 
Dante jegyzett föl az Isteni színjáték 
Purgatórium-fejezetében, hogy az 
emberi hiúság a hírnévben látja az 
értelmét. Ez az első regisztrálása 
annak: olyan, hogy művész: létezik. 
A művészek a hírnévért harcolnak, 
ők lesznek a hírneves emberek. A 
hírnév világa, a művészlét 1300 kö-
rül már jelen van.

– Mint művészettörténész, milyen 
módszerekkel dolgozik?

– Van a birkózásnak egy olyan 
fajtája, amelyet úgy hívnak, hogy 
szabadfogás. Vagyis: ahogy éred… 
Természetesen nagyon kellemes 
dolog, ha az embernek gyönyörű, 
jól megőrzött épületek állnak ren-
delkezésére, a falakon feliratokkal 
és egy levéltárnyi adattal. Magyar-
országi körülmények között ez 
gyakorlatilag lehetetlen, úgyhogy 
sokszor összevetésekkel, következ-
tetésekkel kell pótolnunk azokat 
a hiányokat, amelyek többnyire 
történelmi okokból keletkeztek. 
Vagy az emlék hiányzik, vagy a rá 
vonatkozó forrás, vagy mind a ket-
tő hiányosan maradt meg. A művé-
szettörténész – a múzeumon kívül 
– alapvetően könyvtárban dolgo-
zik. Ott a legkönnyebb dolgozni, 
ahol a könyveket megbecsülik. 
Haragszom, amikor azt a viszonyu-
lást tapasztalom, amely szerint az 
olvasást és a könyvet valaha is he-
lyettesíteni fogja a számítógép. A 
digitális forradalom arra jó, hogy a 
technika segítségével könnyebben 
eligazodjunk a témák és a könyvek 
között. Magyarországon nehéz 
dolgozni a könyvtárakban, ugyanis 
kevés olyan van, amelyik egyszer-
re régi és számítógépes rendszert 
használna. Ha ez a két tulajdonság 
egyesül, akkor gördülékenyebben 
fog tudni dolgozni a történész. 

Kovács Fruzsina 

Marosi Ernő                                                                               Mónus Anikó felvétele

A tudomány napja: művészet és oktatás
A Kölcsey Ferenc Református Ta-
nítóképző Főiskola Tudományos 
és Művészeti Bizottsága tudomá-
nyos konferenciát tartott 2007. 
november 7-én, a főiskolán - a 
tudomány napja alkalmából.

A konferenciát évtizedek óta 
minden évben kétszer rendezik 
meg, áprilisban a PhD-hallgatók 
előadásai hangzanak el, novem-
berben pedig a tudomány napjá-
hoz kapcsolják az üléseket. Szend-
rey Sándor, a Természettudományi 
Tanszék doncense tíz éve vette át a 
program szervezését Varga Gábor-
tól. Szendrey tanár úr kérdésünkre 
szólt a konferencia körüli munká-
ról: – Minden évben valamilyen 
tudományos vagy művészeti év-
fordulóhoz kötjük a konferenciát; 
most Kodály Zoltán születésének 

és halálának évfordulója volt az ap-
ropó – 125, illetve 40 év a két neve-
zetes dátum – jelezte a szervező –, 
s az évfordulók jegyében most leg-
inkább zeneelméleti kérdéseket 
taglaltunk. Az első szekcióülésen  
Kodályról és munkásságáról hall-
hattunk előadásokat. A bevezető 
plenáris ülés is az évfordulóhoz 
kapcsolódott. Minden esztendő-
ben átadunk egy vagy két kitün-
tetést – egy tudományosat és egy 
művészetit. Most csak művészeti 
kitüntetés volt, ezt Zádor András, 
a főiskola művésztanára vehette 
át. Ő a Tudományos Bizottságnak 
azt az elismerését a főiskolai ren-
dezvényeken való aktív közremű-
ködésével, sorozatos fellépéseivel, 
zeneszerzői tevékenységével, kü-
lönböző zenei rendezvények szer-
vezésével érdemelte ki.

A tudományos konferencia or-
szágos jellegű, néhány éve a szer-
vezők más tanítóképző főiskolákat 
is hívnak. S egyre több külső elő-
adót invitálnak, nem csak a főiskolai 
oktatók adják elő tanulmányaikat a 
tudományról és művészetről. Idény 
ugyan két előadó nem tudott eljön-
ni, de a tanulmányukat elküldték. 
Azzal, hogy más intézményekbe is 
eljuttatják a meghívókat, pezsgő 
tudományos-művészeti életet le-
het élni, s egyszerűbbé, közvetle-
nebbé válik a kapcsolattartás.

A mostani előadássorozatot há-
rom szekciója közül az első Kodály 
művét elemezte, a második a mű-
vészet és az oktatás együttesét, 
valamint a kommunikációt hangsú-
lyozta, a harmadik szekciót az infor-
matika uralta: ott a Moodle-t mint 
tanulási teret mutatta be Cserháti-

né Vecsei Ildikó, a Kölcsey-főiskola 
Informatika Oktatási és Szolgáltató 
Központjának vezetője, és az elekt-
ronikus tananyagok köré csopor-
tosult a többi előadás is. Az egyes 
szekciókon, főleg az elsőn szinte telt 
ház volt (bár a végére megfogyat-
koztak az érdeklődők), a közönség-
ben hallgatók és tanárok egyaránt 
élénk figyelemmel követték Kodály 
életművének vizsgálatát.

Szendrey Sándor hangot adott 
sajnálkozásának, amiért egyre ne-
hezebb összeegyeztetni a főiskolai 
órák és a konferencia időpontját. 
Régen a nagyszabású esemény 
idejére szabadnapot kaptak a hall-
gatók, hogy ellátogathassanak 
több előadásra is, de felmerült az 
a veszély, hogy végül „eltévedtek”, 
így most már a tanárok is megtart-
ják az órákat, és csak azok ülnek 

be egy-egy előadót meghallgatni, 
akiknek lyukasórájuk van.

Egy év, két konferencia, egy kö-
tet: a főiskola kiadja minden év ter-
mését egy gyűjteményben Tanul-
mányok címmel és az aktuális dá-
tummal. Köteles példányokat adnak 
a könyvtárnak, küldenek az ország 
több tanítóképző főiskolájába. A kö-
tetet általában szakdolgozatok ké-
szítése során forgatják a hallgatók. 

 Az eddigi főszervező most készül 
átadni a stafétabotot. Egyre nehe-
zebb egyedül irányítani a konferen-
cia lebonyolítását, főleg most, hogy 
egyre kiterjedtebb kapcsolatokat 
kell ápolni az országban. Így a sikeres 
és méltán népszerű előadássorozat 
kiterjesztésének megvalósításában 
egyre többen vesznek majd részt a 
Tudományos Bizottság felkérésére.

Moldován Tünde



A muzsika gyógyereje
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Daganatos megbetegedés. Ezt 
hallva bizonyára mindenkiben 
megmozdul mélyen valamilyen 
borzongató érzés: félelem, bánat, 
sajnálat. Attól függ, hogy szemlé-
lői vagy szenvedői vagyunk. Ilyen 
érzelmekkel telten indultam el 
a Debreceni Egyetem Gyermek-
klinikájának onkológiai részleg-
ében kezelt gyermekekhez, akik-
nek néhány lelkes muzsikus adott 
élő hangversenyt.

Orvosok, nővérek, beteg gyer-
mekek és muzsikusok. Látszólag az 
utóbbi „személyzet” kilóg a sorból. 
Pedig a gyermekek szemszögéből 
tekintve a szerepük egyáltalán nem 
mellékes. Mondhatni, ők is szakem-
berek: a lélek doktorai. Gyógyszerük 
a zene, mely felszabadítja a lélek 
mélyén alvó fájdalmat, boldogsá-
got, szeretetet. 

Néhány évvel ezelőtt dr. Kollár 
János egyetemi adjunktus, zenete-
rapeuta, magyar és külföldi orvos-
tanhallgatók, konzervatóriumi nö-
vendékek és pszichológushallgatók 
számára zeneterápia kurzust indított 
a Debreceni Egyetemen. Ekkor fo-
galmazódott meg benne az Onkoló-
giai Koncert ötlete. Így 2006 áprilisa 
óta minden második hét szerdáján 
lelkes egyetemi hallgatók zenélnek 
a gyógyulást remélő kicsinyeknek. 

Nincs is annál megrázóbb, mint 
betegségnek kiszolgáltatott em-
bereket látni, még szörnyűbb, ha 
kicsiny gyermekek az áldozatok. 

Felkészítettem hát lelkemet a lát-
vány borzalmára, s így indultam el 
az első koncertre. Félve léptem be a 
klinika aulájába, úgy, mintha olyan 
„földre” érnék, ahol más az élet. Mily 
téves hit! Épp olyan játékos, szere-
tetre éhes gyermekek, mint mások, 
a lényeges különbség az, hogy az 
ő vállukra fájdalmasabb, nehezebb 
terheket szabott a Teremtő.

De olykor a nagy történésekhez 
csak egészen apró tettek szüksége-
sek, s ez a kicsiny rész teszi egész-
szé a nagyot. A beteg gyermekek 
„kórházi életében” a muzsikusok a 
főszereplők.

Kádár Anett, a Debreceni Egye-
tem Zeneművészeti és Bölcsészet-
tudományi Karának növendéke a 
főszervező. Hangszereseket keres, 
összeállítja a koncert zenei anyagát: 
mind a komolyzenei részt, mind a 
gyermekdalokat. Nem csupán mu-
zsikálni megy, átéli, átérzi a kis bete-
gek állapotát, lelkén viseli sorsukat. 

A klinika fái alatt sétálva meg-
jegyzem, ritka az ilyen nemes lelkű, 
elkötelezett ember, aki ilyen áldo-
zatot képes hozni más emberekért. 
Erre szerényen megcsóválja fejét, és 
annyit mond: – Nekem ez nem teher. 
Boldog vagyok, hogy életem igazán 
fontos részét, a hegedülést ilyen mó-
don tudom kamatoztatni. Örömmel, 
megyek közéjük, mert tudom, sokat 
jelent nekik a koncert.

Az alázat és szerénység minden 
élethelyzetben különösen fontos 
emberi erény, s úgy hiszem, az igaz 

emberek eszerint élik életüket. De 
olykor ők is elgyengülhetnek, hi-
szen nem kissé megrázó történése-
ket élnek át lelkileg a kórterem falai 
között.

– Sajnos, sok gyermek nem tér-
het haza gyógyultan a kórházból. 
Egy alkalommal, mikor megérkez-
tem, nem láttam azt a kisfiút, aki az 
előző foglalkozáson aktívan részt 
vett a muzsikálásban. Disszonáns ér-
zés kerített hatalmába. Nem tudtam, 
hogy azért nincsen ott, mert meg-
gyógyult, vagy azért, mert végleg 
elment. – avat be Anett a program 
lényegi, lelki részleteibe. – Később 
az ápolónő annyit mondott, hogy 
a gyermek, akit kerestem, örökre 
elköltözött. Megviselt az eset. De 
mégis azt vallom, hogy nem szabad 
negatív érzelmekkel menni a kicsik 
közé. Minden alkalommal próbá-
lunk társaimmal vidámságot szórni 
közéjük, és hiszem, hogy segít nekik 
a gyógyulásban a muzsika hangja.

Az ajtón belépve egy kisleány 
szalad oda Anetthez.

– Miért nem jöttél a múlt héten? 
Azt hittem, már most sem jössz! 
– rója fel a gyermek. De azért mo-
solyogva hozzáteszi: – Jó, hogy itt 
vagy!

Míg a zenészek előkészülnek, a 
gyermekek kijönnek kórtermeikből, 
s halovány szemükben megcsillan 
a remény fénysugara. Tudják, hogy 
most röpke fél óráig egy szebb, 
„egészebb” életről álmodhatnak.

Mindenki hangszert kap: kisdo-

bot, kiscintányért, kinek mi jut. Az-
tán már hegedül is Anett: Mozartot 
játszik. Gyógyító muzsikaszó tölti 
meg a termet, s eközben a kicsinyek 
rajzolnak. Bár először kissé bátorta-
lanok, de az első kedvenc gyermek-
dallam (Kis kacsa fürdik…) éneklése 
után a komolyzene dallamait vidá-

man keltik életre színes ceruzáikkal. 
Egy-egy zenei blokk összekapcsolá-
saként a muzsikusok beszélgetéssel 
segítik a zene által mozgósított ér-
zelmek feldolgozását.

Az ötletgazda szakember, dr. 
Kollár János, minden történést a 
háttérből szemlél. Azon elmélkedik, 
hogyan is lehetne a művészetterá-
piát meghonosítani egészségügyi 

intézményekben. – Arra törekszünk, 
hogy támogatókat találjunk. Hiszen 
akkor érnénk el a legnagyobb ered-
ményt, ha kutatásokkal alátámaszt-
va átfogó változásokat tudnánk be-
indítani az egészségügyben.

A klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológus érdeklődésemre 
elmondja, igen kedvező változá-
sokat idézhet elő a zeneterápia a 
kicsik gyógyulásában. – A gyermek 
életében gyökeres változások tör-
ténnek betegsége kitudódása után. 
A zene segíti a kicsiket és nagyokat 
abban, hogy hozzászokjanak a hirte-
len megváltozott, idegen környezet-
hez, szorongásukat le tudják küzde-
ni, és az önkifejezéssel is kevesebb 
gondjuk akadjon. De a zene leglé-
nyegesebb feladata a kórházi keze-
léshez és a halálélményhez kapcso-
lódó érzések feldolgozása. S ez lehet 
a gyógyulás első lépcsőfoka is.

Egy 16 éves leány, bár nagyon 
szeretne, nem bír tovább részt ven-
ni a koncerten. Elköszön tőlünk, 
s ágyához indul. Anett játssza az 
utolsó darabot, s már épp kezdené a 
hegedülést, mikor a távozóban lévő 
leány így szól elcsukló hangon: – Le-
hetne az Örömódát?

Mindenkinek van gondja, bána-
ta, bár igen jellemző, hogy bolhából 
elefánt nő az életünkbe. De okul-
junk a gyermekek példáján! Emel-
kedjünk fel apró-cseprő bajainkon, s 
köszönjük meg, hogy egészségesek 
vagyunk!

Kép és szöveg: Molnár Csilla

Kádár Anett

Zenével az AIDS ellen
Hazánkban 1458 HIV-pozitív be-
teg él napjainkban; harmaduk 
AIDS-es.  Számuk emelkedését 
megakadályozandó, a Magyar 
Orvostanhallgatók Egyesülete 
különböző prevenciókkal, va-
lamint saját, példamutató élet-
módjával kívánja felhívni a fi-
gyelmet: ez a betegség kellő elő-
vigyázatossággal megelőzhető.

A Magyar Orvostanhallgatók 
Egyesülete (MOE) által rendezett jó-
tékonysági koncertet november 29-
én hallgathattuk meg. Az alkalmat a 
néhány nappal előrehozott AIDS-vi-
lágnap adta. 1988 óta minden év de-
cember első napján szervezik meg 
ezt az AIDS-ellenes programot, mely-
nek célja – mint dr. Parragh György, 
a Debreceni Orvos és Egészségtu-
dományi Centrum (DEOEC) elnöke 
elmondta – ráirányítani a figyelmet 
arra, hogy a betegség terjedése az 
életmóddal is összefügg. A fertőzöt-

tek száma csökkenthető – ebben a 
MOE is nagy szerepet vállal. 

– A mai nap is egy alkalom arra, 
hogy felhívjuk a figyelmet erre a be-
tegségre, és társadalmi következmé-
nyeire – zárta beszédét az elnök.

A szerzett immunhiányos tünet-
együttes, az AIDS (Acquired Immu-
no Deficiency Syndrome) 1981-ben 
került először a figyelem középpont-
jába. Az ENSZ HIV- és AIDS- prog-
ramjának (UNIAIDS) becslése szerint 
napjainkban a világon 39,5 millió 
fertőzött él. Az esetek több mint há-
romnegyedét a fejlődő országokban 
regisztrálták, akik közül rengeteg a 
már fertőzötten születő csecsemő. 
Kelet Európában a kór a kilencvenes 
évek közepétől kezdett nagyobb mé-
reteket ölteni. 

A megelőzést nem lehet elég 
korán elkezdeni. Szöőr Árpád, a 
MOE országos elnöke az egyesület 
programjairól szólt. Iskolai felvi-
lágosító előadások a biztonságos 

együttlétről, példamutató életmód 
és a hasonló jótékonysági műsorok 
szolgálják az ügyet.

A koncertet a bocskaikerti Né-
meth László Művészeti Iskola, a Deb-
receni Egyetem Zeneművészeti Kara 
és a Miskolci Ütősök előadásában 
élvezhettük. Brahms, Strauss, Haydn, 
Albinoni komolyzenei művei mellett 
a Miskolci Ütősök fiatalosabb stílust 
képviselő játéka kettősséget, ám 
nem megosztottságot kölcsönzött 
az estének. A négykezes zongorajá-
tékok; hegedű, gordonka és zongora 
trió, vagy az ütősök egysége jelké-
pezte azt az összefogást is, melyre a 
MOE buzdít. A hallgatóságot a gála 
előtt feltűzött, jelképes piros szala-
gok kapcsolták össze.

A betegséget nem lehet máshogy, 
csak komolyan venni, de a megelő-
zés komolysága lehet egyben szó-
rakozás, melyet észre sem veszünk, 
sőt élvezünk. Nem hiába volt az est 
színes műsora, melyet az ütősök 
koncertje zárt. A Miskolci Ütősök a 
20-30-as évek George Gershwini-ze-
néjét játszották, a korról megemlít-
ve: akkor „minden mindegy alapon 
éltek” az emberek. A dolog iróniája, 
hogy sokan ma is így tesznek… 

Kellemesen pergős zenéjük, akár 
a klasszikus darabok, szívet dobog-
tattak. Az elektrokardiográfia- (EKG) 
vizsgálat a szív működéséről ad ké-
pet. Görbéjéhez hasonlóan a zenei 
darabok ritmikája néhol gyorsul, 
lassul, kiugrik, majd visszazuhan. 
Végül mindig elhallgat. Egyenes 
vonalat húz a papíron. 

Az AIDS egy betegség, melyet 
az orvostudomány jelenleg nem 
tud gyógyítani.

Csendom AndreaMónus Anikó felvétele

Professzorok 
értékcentrikus egyesülete

„A reformáció mint európai deb-
receni nemzeti érték” címmel, no-
vember 8-án rendeztek konferen-
ciát a Kölcsey-főiskola dísztermé-
ben. A szimpóziumon részt vett 
– mások mellett – dr. Koncz István, 
a Professzorok az Európai Ma-
gyarországért Egyesület Elnöksé-
gének ügyvezető elnöke. A PEM 
elnöke köszöntőjében röviden 
bemutatta egyesületüket, illetve 
felvázolta annak célkitűzéseit.

2003. márciusában 25 tudós, pe-
dagógus, orvos, mérnök szándéka 
nyomán indult el a mára 16-17 felső-
oktatási intézményben területi szer-
vezettel bíró egyesület, mely abból a 
társadalmi igényből született, hogy 
több ezer reál és humán értelmiségi 
szakmapolitikai területen szeretne 
bekapcsolódni a jövő tervezésébe 
és építésébe. 

Az egyesület azért jött létre, hogy 
értékeinket megmutassa a világnak, 
s különösen európaiak tudatában 
legyen az, hogy a magyar: értékte-
remtő nemzet. A mostani előadók, 
szereplők személyeinek sora is azt 
mutatja, hogy vezető értelmiségiek 
fogtak össze, s az egyesületnek eb-
ben mozgató szerepe van. Fontos 
ismérv továbbá, hogy a PEM tevé-
kenységét értékcentrikusan kívánja 
végezni, és vállalja a politikai befo-
lyástól mentes értékorientáció kép-
viseletét és annak terjesztését.

Az egyesület saját tevékenysé-
ge lényegében elválaszthatatlan 
tagjainak sokirányú értékteremtő 
tevékenységétől, amely részben a 
szervezeten belül történik, részben 

a szervezet befogadja, „importálja”, 
és közvetíti, terjeszti, népszerűsíti a 
tagok és csoportjaik által elért ered-
ményeket. Itt is fontos kommuniká-
ciós feladatsor lép be, hogy a szerve-
zetben jelen lévő és fejleszthető tu-
dásbázis aktivizálása, hasznosítása, 
közkinccsé tétele megtörténhessen.

A mára megizmosodott alapvető 
munkaformák a következők: alapkér-
dések koncepcionálása, kutatások, 
életesélyekkel, jövőtervezéssel kap-
csolatos konferenciák, interneten 
folytatott viták, országos és területi 
konferenciák, központi és oktatási 
intézményekben lévő klubrendszer, 
szűk körű és szélesebb szakmai bá-
zist érintő szakmai beszélgetések.

Az egyesület tervei közt szerepel 
a debreceni értékek bemutatása a 
parlament képviselőinek a jövő év 
tavaszán, s később pedig Brüsszelbe 
is ellátogatnak ugyanezen célból.

(Az egyesület eseménynaptára, illetve 
bővebb információ a www.peme.hu in-
ternetes oldalon olvasható.)

Kovács Barnabás

Huszti Kitti felvétele
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A Pósalakyak és Debrecen – 
egy cívis család története

„– Aztán tudtad-e, Zolikám, hogy 
nemesi vér csörgedezik az ere-
idben? – tette fel a kérdést úgy 
egy esztendeje Balogh András 
bátyám, a család egyik tagja, aki 
vállalta, hogy összegereblyézi a 
Pósalaky família szétszóródott le-
származottait.

– Bennem? – kérdeztem vissza 
meglepődve. »Nemes Nagy Zol-
tán, főiskolai docens« – jól hang-
zik. 

– Bizony – felelte boldogan an-
nak tudatában, hogy valami újat, 
szépet, érdekeset mond majd ne-
kem – a szépapád volt Debrecen 
első főjegyzője. Pósalaky János, 
aki Komáromi Csipkés Györggyel 
és Dobozi Istvánnal 1693. ápri-
lis 11-én I. Lipót császár és király 
elé járultak, hogy átvegyék azt a 
dokumentumot, mely Debrecen 
szabad királyi várossá nyilvánítá-
sáról szólt. Persze nem olyan ne-
mességről van szó, amelyet szü-
letésétől fogva birtokol az ember, 
ezt az ősök kivívták.

Ekkor kezdtem el érdeklődni 
a felmenőim után. Kerestem-ku-
tattam, és rádöbbentem: igazán 
különleges család sarja vagyok. 
Biztosan emlékszik mindenki, aki 
olvasta a Légy jó mindhalálig című 
Móricz-regényt, hogy szerepel 
benne bizonyos Pósalaky úr: neki 
olvasott fel délutánonként Nyi-
las Misi. Talán ő a legismertebb, 
mindazonáltal nem a legmegha-
tározóbb. Hogy mindezt megért-
sük, kissé vissza kell repülnünk 
az időben. Akkoriban Debrecen 
még mezőváros volt. 1690-től a 
király saját birtokaként rendelke-
zett vele, s ha úgy tartotta volna 
kedve, akár el is ajándékozhatta 
volna. Caraffa Antal császári tá-
bornok, Galga szultán és a vára-
di basa hatalmas sarcot vetettek 

ki a városra, ez pedig anyagilag 
teljesen megrendítette. Valamit 
mindenképpen tenni kellett. 
Debrecent csak a szabad királyi 
város megtisztelő címmel lehe-
tett megmenteni.

Pósalaky Jánosnak remek dip-
lomáciai érzéke volt. A Reformá-
tus Kollégiumban tanult, majd 
főjegyzői és szenátori tisztséget 
töltött be. Hogy mennyire nagy 
érdem volt ez akkor? A főjegyző 
volt a város második embere, tu-
lajdonképpen majdnem mindent 
ő intézett. Bekerült hát a küldött-

ségbe, mely megakadályozta, 
hogy a várost elajándékozzák, 
szétszabdalják. 

»…elveszett, és összeroskadott 
erejöket visszanyerhessék; s va-
gyonban és polgárok számában 
gyarapodhassanak és utójutva 
virágzóbb állásba visszahelyez-
tessenek, és így mind a szolgá-
latukra, mind az ország számára 
alkalmasabbá tétethessenek; en-
nélfogva mindezért, mind pedig 

a fentérintett városi polgárok és 
lakosok, valamint a nevezett Döb-
röczön egész közönségének ér-
dekében, az ő polgártársaik, jele-
sen a mi okos és értelmes Dobozy 
István, Pósalaky János hites jegy-
ző és Komáromi György híveink-
nek Felségünk elé terjesztett alá-
zatos esdezésökre kegyelmesen 
elrendeltök, hogy a mi Debrec-
zen mezővárosunk, mely a nem-
régen lefolyt időkben Isten sege-
delméből ugyanazon mezőváros 
hozzájárulásával gyámolított 
győzedelmes fegyvereink által a 
török torkából és járma alól kira-
gadtatott és régi szabadságába 
visszahelyezve lett, a mi szabad 
királyi városunkká emeltessék, 
és a mi Magyarországunk többi 
királyi városai (mi királyi tulajdon 
birtokunk) soraiba bevétessék és 
beírassék; és nem többé mezővá-
rosnak, hanem a mi szabad királyi 
Döbreczön városunknak nevez-
tessék és címeztessék, és hogy 
ezentúl külön királyi levelekkel 
az országgyűlésre meghívattas-
sék.« Ez áll ama levélben, melyet 
amúgy díszkötésben kiadtak a 
szabad királyi várossá nyilvánítás 
300. évfordulója tiszteletére. 

És ki mást küldhettek volna 
a következő ülésre, mint magát 
Pósalakyt. Az előjogok mentesí-
tették a várost bármiféle vámfize-
téstől, önálló árumegállító joggal 
rendelkezett, céhek sora jött lét-
re, fogadók, utak, hidak épültek, 
Debrecen köré kőfalat emeltek, 
az idegeneket bástyákról pász-
tázták, a kapukon csak külön en-
gedéllyel lehetett áthajtani. Deb-
recen nagy és erős várossá vált. 
(Bár léteznek olyasfajta legendák, 
melyek szerint az 1700-as évek 
elejéig nem hitelesítették a címet, 
mivel a katolikus kereskedők is 
szerettek volna letelepedni a vá-
rosban, melybe addig soha nem 
engedtek be nem protestáns csa-
ládot. Így a szabad királyi városi 
cím alkualapot jelentett, és végül 
csak úgy iktatták be Debrecent, 
hogy a katolikusok is megkapták 
az engedélyt Debrecenben élni.)

Igaz ugyan, hogy Pósalaky 
János megítélése kicsit kettős. 
Sokan megvádolták: kizárólag a 
saját hasznát leste, mikor a köz 
szolgálatába állt, de később ki-
derül, erről szó sincs. Nem feltét-
lenül kitörési lehetőséget remélt 
a magas beosztásban. Ugyanis 
nem ő volt az egyetlen, aki Deb-
recent szolgálta. Valamiféle cívis 
lokálpatriotizmus szorult min-
denkibe, akinek csak kicsi köze 
volt a Pósalakyakhoz. Kiterjedt 
családfa áll az ember előtt, és 
minden elágazás egy-egy család, 
akik szívügyüknek tekintették a 
város fejlődését, és segédkeztek 
a felvirágoztatásában. Alapve-
tően gazdálkodó népek voltak, 
a Debrecen környéki Ondód és 
Ebes földjét művelték. Viszont 
sokan közülük ispánok, város-
szolgák lettek. A városszolgák 
régen portási és testőri feladato-
kat teljesítettek: ők voltak azok, 
akik a városházán álltak díszruhá-
ban, karddal az oldalukon – igazi 
megtiszteltetés betölteni ezt az 

állást. Bár négy polgárinál nem-
igen vitték tovább (nagyjából a 
mai érettséginek felel ez meg), 
de nem is volt szükségük rá. So-
kan írással foglalkoztak: Mocsár 
Gábor író, aki az előző rendszert 

kemény kritikai éllel illette, nos, ő 
is arra a sorsra jutott, mint a többi 
értelmiségi, író, költő, akiknek a 
műveit tiltólistára tették. Később 
megváltozott ez is. 

Az egész családra jellemző a 
hangadó szerep, valahogyan min-
denki csak úgy tudta elképzelni 
az életét, hogy »szóljon«. Biztosan 
benne van a génekben, mert ne-
kem is az volt mindig az életem 
célja, hogy valahogyan a közt 
szolgáljam a magam eszközeivel. 
Nem lettem ugyan ispán vagy 

jegyző, de főiskolai tanárként és 
újságíróként mindig Debrecen 
szolgálatára törekedtem, és törek-
szem a mai napig. A család összes 
tagja óriási empatikus készséggel 
rendelkezik, mindig azt tartotta 
szem előtt, hogy segítsen az em-
bereknek. Igyekeztek részt venni a 
város társadalmi pezsgésében, és 
mikor Debrecent már a 19-20. szá-
zadban az a megtiszteltetés érte, 
hogy kétszer is az ország fővárosá-
vá lett, képviselték a város érdeke-
it. Persze nem csak szép emlékeket 
idézhetünk: a II. világháborúban, 
annál a bizonyos szőnyegbom-
bázásnál a Nagyállomás és kör-
nyéke szinte teljesen elpusztult. 
A család anyagilag és tevőlegesen 
is segédkezett az újjáépítésben 
– nagyapám mesélte büszkén. Sőt 
mi több, az egész város újjáépíté-
sét ők kezdeményezték.

Ritkán járunk már össze, sajnos 
alig találkozunk. Sokan elkerültek 
Debrecenből, de mindenkiben 
buzog a Pósalaky-vér, és ezer 
szállal kötődünk a városhoz. Nya-
kas cívisek vagyunk, a város min-
dig elsőbbséget élvezett, ha arról 
volt szó, hogy tenni kell. Mert 
akármi is történt az életünkben, 
ha el is mentünk, mindig vissza-
jöttünk.” 

Ezzel zárta a különös történe-
tet kissé elérzékenyülve a szép-
unoka.

Dr. Nagy Zoltán főiskolai docens 
gondolatait, családi emlékezését le-
jegyezte: 

Moldován Tünde

Eredeti felvételek a család archívumából

Részlet I. Lipót adományleveléből (1693)
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Márikám
„Akácos út, ha végig megyek rajtad én,
Eszembe jut egy régi szép regény:
Nyáreste volt, madár dalolt a fán,
S itt kóborolt, csavargott egy cigány,”

A debreceni Tímárság és környé-
ke hajnal óta vidám hangú lánykák-
tól zeng. Az épület tetején reggeli 
dértől csípte, piros pozsgás arcú, 
fiatalságtól és szépségtől sugárzó, 
két húszéveske teregette a bőröket. 
Egyikük gyönyörű, magas hangjá-
val megtörte az alvóváros, békés 
csendességét: „Megszólítám: De 
jó, hogy megtalállak itt, A legszebb 
lány, tudod-e, hol lakik?”

– Gyorsan, mindenki bújjon el! 
– Csak ennyit hallottak lentről. Mire a 
tető szélére értek, mindenki eltűnt az 
épületből, még a fűrészbak is, amely-
nek segítségével fel tudtak mászni.

– Mi történhetett, Erzsi?
Duszka Erzsi még válaszolni sem 

tudott, de ha lett is volna ideje, ak-
kor sem hallotta volna meg Marika. 
Ebben a pillanatban dobták le az 
első bombákat a Nagyállomásra. 
Szinte érezni lehetett, ahogy az 
épület szerkezete megadja magát.

– Most, mit csináljunk, Marika? 
Hogy jutunk le? – kétségbeesett, 
zöld szemeit belefúrta a másikéba.

– Ugrunk! – kiáltotta Mária.
Megragadta barátnője kezét, és 

már lent is voltak. Ugrás közben hal-
lották, ahogy a fejük fölött elsüvíte-
nek, a harci gépek. Hangjuk oly éles 
volt, mintha előrevetítené a jövőt, 
amikor a megtört anyák fiaikat, sírjaik 
fölött, gyászolják. Ők ebből még mit 
sem érzékeltek, igazából még nem is 

fogták fel, hogy elérkezett az a nap, 
amikor a második világháborút Deb-
recenben is, a nap minden percében 
közel fogják magukhoz érezni. Fe-
hér kötényruhájuk úgy világított a 
romok és a porfelhők között, mint 
a világ utolsó, parányi reménye és 
tisztasága. Hirtelen kivágódott mel-
lettük egy ajtó, és egy kéz rántotta 
be őket. A Tímárság pincéjében vol-
tak. Nyugtalan, ijedt arcok állták kö-
rül a két lányt. Igazán még senki sem 
értette, hogy mi történt, vagy éppen 
nem akarták még elfogadni a tényt, 
hogy Debrecenbe is elért a hábo-
rú. Többen családjukért aggódtak, 
kezüket tördelték idegességükben. 
Egyszer csak egy bomba csapódott 
be, valahol a szomszédban. Az alag-
sor a robbanástól megremegett, a 
tartóoszlop hosszan megreccsent. 
Ekkor egy középkorú, fekete hajú, 
magas férfi felállt.

– Menjenek át a lakás pincéjébe. 
Ez a tartóoszlop, még egy bomba-
támadást nem fog kibírni.

A gyártulajdonos utasítására mi-
den dolgozó átvonult az udvaron 
lévő házba. A bunkernek kialakí-
tott részben már ott ült egy öreg-
asszony. Fekete ruhája most vala-
hogy vészjóslónak tűnt. Nem szólt 
semmit, még fel sem nézett, fejét a 
földre szegezte, és imádkozott. So-
kan csatlakoztak hozzá, de a több-
ség csak némán ült, és várt. Talán 
egy órát lehettek az erődítmény-
ben, félelemtől vacogva, de az ott 
tartózkodóknak felért akár egy nap-
pal is. Mikor kimerészkedtek a leve-
gőre, szörnyű látvány tárult eléjük. 

A szomszéd ház romokban hevert, 
ablakainak üvegei szétszóródtak, a 
fal téglái porrá zúzva váltak eggyé a 
földdel. A Tímárság épülete oldalra 
megcsúszva „állt”. Az utak néhány 
helyen egybefolytak, a kertekkel. 

Néhol kerítések tűntek el, valahol 
pedig az úttestekben keletkeztek 
hatalmas lyukak. A messzi távolban 
egy katona botladozott. Egyenru-
háját emberi vér szennyezte be. Ke-
zében a fegyverét tartotta.

A Tímárság vezetője és Mária 
odafutott hozzá.

– Mi újság a Nagyállomáson? 
– kérdezte az igazgató.

– Az állomást szétverték. Ren-
geteg a halott. Ember ember hátán 
fekszik. Még az utolsó induló vo-
natot is lebombázták. Sajnos, nem 
tudtuk megmenteni a rajta ülő civil 
utasokat.

A tulajdonos elfehéredett arccal 
nézte a katonát, majd megjegyezte, 
de inkább csak magának mondta:

– A feleségem és a lányom is 
ezen a szerelvényen ült. Pestre sze-
rettek volna felutazni.

– A város többi részén volt bom-
bázás? – kérdezte Mária

– Igen. A székgyárat és környé-
két is porrá zúzták. Én nem láttam, 
de több embertől ezt hallottam.

Mária nem kérdezett többet, ha-
nem megfordult és rohanni kezdett.

– Várj meg Marika, én is veled 
megyek. Ne hagyj itt! – kiabálta 
utána Duszka Erzsi.

Ketten futottak, utcáról utcára, 
míg el nem érték Mária otthonát. 
A ház egyetlen szobájában, egy 
megviselt, ötven év körüli nő ült, 
reményvesztetten, rózsafüzérét 
kezében morzsolgatta. Előtte egy 
kis baba gőgicsélt, mit sem sejtve a 
kint uralkodó gyászos hangulatról.

– Édesanyám, hol van Erzsi hú-
gom? Épségben hazaért a Városi 
kertészetből?

– Jaj, Márikám, hát te élsz? Iste-
nem, Erzsikém meghalt! Odavan!

A végét nem is hallotta Mária, 
ekkor már az utcán volt, és szaladt 
a Nagyerdőre. Mindenhol jajve-
székeléssel, összedőlt épületekkel, 
fejetlenséggel találkozott. Ebből ő 

nem sokat érzékelt, még azt sem 
vette észre, hogy cipőjét futás köz-
ben valahol elhagyta. Csak az a 
gyászlap volt előtte, gondolatban, 
amelyet pár nappal ezelőtt a csa-
ládnak küldtek. A lapon szeretett 

bátyja neve állt – Tóth Imre –, és 
hozzá egy rövid szöveg: „Harctéren 
elesett”. Nem bírta volna elviselni, 
hogy még egy testvérét, az egyet-
len húgát elvegye tőle a háború.

– Nem, még egy családtagot 
nem adok ennek az értelmetlen 
vérontásnak!  

Kétségbeesett, kipirult arccal ér-
kezett meg a városi kertészetbe.

– Kit keres? – kérdezte egy sok 
évet megélt bácsi.

– Tóth Erzsit! – csak ennyit tu-
dott mondani.

– Jaj, de jó, hogy jön! Ott van 
elájulva – mutat egy épület felé az 
öregúr.

Odasietett, feltépte az ajtót, és 
odaszaladt, abba a sarokba, ahol 
éppen Erzsit próbálták élesztgetni.

– Erzsikém, itt vagyok! – mondta 
könnyes szemmel Mária.

– Márikám! Márikám hát itt 
vagy? 

– Azóta eltelt hatvanöt év, de 
még mindig hallom a harci gépek 
zúgását, érzem a port, a feszültsé-
get és a félelmet a levegőben. Sose 
tudom őket elfelejteni, próbáltam, 
de nem lehet – nézett rám mele-
gen, száját félmosolyra húzta. – De 
te ezt úgysem értheted, nem is baj, 
soha ne is értsd meg…

Szabó Kinga

Meditáció
Amikor gyengének érzed ma-
gad, Isten mindig küld valakit, aki 
megerősíti a szíved. A legmélyebb 
gödör nem azért kerül az utad-
ba, mert az Úr meg akar büntetni. 
Nevezhetnénk próbatételnek is, 
hiszen, amit le tudsz küzdeni, az 
megerősít. 

Amikor úgy érzed, ezt az aka-
dályt nem tudod leküzdeni, és le-
roskadsz a szakadék szélére, akkor 
hirtelen odanyúl egy kéz, és meg-
ragadja a tiéd. Az érintése úgy kell, 
mint a levegővétel, a puhasága és 
melegsége pedig átjárja a tested, a 
lelked és a szellemed. Nem tudod, 
kitől jött a segítség, nem érted, 
hogy került oda, de egy biztos: a 

legjobbkor érkezett, és nem fog 
cserbenhagyni. Amikor felnézel, 
egy mélyről jövő őszinteséget tük-
röző szempár pillant rád, az ajkaival 
pedig azt suttogja: „Ne félj, mert 
melletted vagyok, megvédelek, 
és soha nem hagylak el.” Azzal 
fölemel, és letörli a könnyeidet, 
mosolyt csal az arcodra, és pallót 
rakva a lábad elé, átvezet a tátongó 
mélység fölött, amely mély azelőtt 
elnyelni készült.

Ez a végtelen jóság, amely vezér-
li ezt az alakot, egyenesen Istentől 
való. Ennyire tiszta, nemes és őszinte 
érzést csak az Úr juttathat a segíteni 
vágyónak, hogy helyette, az ő irányí-
tásával segítsen a bajba jutotton. 

A kéz pedig, legyen bármilyen 
aprócska, e pillanatban erősebb 
bármelyik dúló fergetegnél. Úgy 
szorít, mintha lágy hullám ölelte 
volna át a tested és a lelked. Ekkor 
megnyugszol, mert a tudat, hogy 
valaki vigyáz rád, és már nincs mi-
től félned, erőssé tesz. 

Előfordul azonban, hogy nem 
engedjük segíteni a segítőt. Ellök-
jük magunktól, mert azt hisszük, az 
ördög űz gonosz tréfát velünk, és 
amikor már biztonságban éreznénk 
magunkat mellette, akkor taszít 
bele a szakadékba. Félünk, mert 
emberek vagyunk, és kétségeink 
vannak. Ám az igaz hitű embernek 
nincsenek kétségei. Tudja, hogy a 

segítség csak az isteni gondvise-
léstől eredhet, és hinnie kell, mert 
a hit erősebb az akaratnál. Hinni, 
hogy le tudja küzdeni az akadályt 
akkor is, ha senki nem fogja a kezét. 
Nem kell fognia, mert az Úr mindig 
vele van. Ő láthatatlan pallót rak a 
lábunk elé, megfogja a kezünk, és 
úgy emel magához, hogy megvál-
tás lesz minden, szenvedésnek hitt 
pillanat.  

Amikor elhatalmasodik rajtunk 
a sötétség, meg kell találnunk ma-
gunkban azt a fényt, amely egye-
nesen Istentől ered. A legdrágább, 
soha nem hagy el, soha nem alszik 
ki, mindig utat mutat, s jelzi, hogy 
nem vagyunk egyedül. Ez a fény a 

hit fénye. A lélek, amely emberré 
tesz, és amelyről azt hiszed olykor, 
hogy rossz, tudd, hogy nem az. A 
lelked tiszta. Olyan drágakő, mely 
emberi ésszel fölfoghatatlan, sem-
mi nem törheti meg. Hiányzik egy 
darabkája, amelyet egész életünk-
ben keresünk.

Ezt a darabkát Isten megtar-
totta magának, mert szeret min-
den embert, és ez a hiány az, 
amely hozzá vezérel, ha baj van. 
Ez a hiányzó darabka vezet min-
dig a helyes úton, hogy eltalálj 
oda, ahová érned kell. Hozzá, aki 
őrzi hited fényének legfontosabb 
darabkáját. 

Danyi Katalin

Korabeli felvételek (magánarchívum)
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HANG-ÁRCELLULOID

Woodstocktól Debrecenig
Debrecen és a kultúra sosem volt 
idegen egymástól, mondhatni, ké-
zen fogva járnak, mióta a cívisváros 
csak létezik. Az utóbbi években ez 
halmozottan igaz, s ehhez nagyban 
hozzájárul a kulturális események-
nek otthont adó új helyszínek létre-
jötte. Itt gondolok elsősorban a Főnix 
Csarnokra, mely 
öt éve épült fel, 
és a Kölcsey Köz-
pontra.

 A Főnix 
Csarnok korsze-
rű és modern 
jellegének és 
kiváló technikai 
adottságainak 
köszönhetően 
egészen új világ 
nyílt ki Debre-
cen előtt, olyan 
rendezvények 
is elhozhatók 
v á r o s u n k b a , 
melyek évek-
kel ezelőtt még 
nehezen. Sok 
hazai és külföl-
di híresség is 
megfordult már 
nálunk, többek között a Nox és az 
Irigy Hónaljmirigy is adott már kon-
certet a csarnokunkban, s David 
Copperfield is tiszteletét tette már. 
A múlt év nagy durranása Bryan 
Adams koncertje volt, amely annyi 
zenekedvelőt vonzott, hogy a ma-
ximálisan 8 500 személyt befogad-
ni képes csarnokot szinte teljesen 
kitöltötték a rajongók.

 Rá majdnem pontosan egy évre, 
azaz idén november 7-én a világ 
egyik legnagyobb rocklegendája, Joe 

Cocker tette tiszteletét nálunk, hogy 
népszerűsítse legújabb albumát, a 
’Hymn For My Soul’-t. Nagy izgalom és 
készülődés előzte meg a jeles napot, 
bár már többször is járt országunk-
ban, sőt 2002-ben élete második 
legnagyobb nézőszámú közönsége 
előtt játszott Budapesten, de Deb-

recenbe most jutott el először az 
összetéveszthetetlenül füstös hangú 
világsztár. Már több mint egy héttel a 
koncert előtt elfogytak az ülőhelyek-
re szóló jegyek, ehhez képest azon-
ban a legnagyobb jóindulattal sem 
volt nevezhető telt házas koncert-
nek. Azonban ezt a kis hiányosságot 
leszámítva a koncert színvonala és a 
közönség is pazar volt.

   A küzdőtér egyhamar meg-
telt nézőkkel, és mindenki tapssal 
köszöntötte az erős angol akcen-

tussal magyarul köszönő 63 éves 
rocksztárt. Az új számok mellett 
természetesen felcsendültek a nagy 
klasszikusok is, mint például a 9 és 
½ hét című mozifilm világhíres be-
tétdala, a ’You Can Leave Your Hat 
On’ és a legkeményebb kőszívet is 
meglágyító romantikus nóta, a ’You 

Are So Beautiful’. 
A koncert vitat-
hatatlanul világ-
színvonalú volt, a 
profi zenészekkel 
és vokalistákkal 
fellépő Joe Coc-
ker idős kora és 
nem éppen fitt 
fizikuma ellenére 
is a maximumot 
hozta ki magából, 
mint hangtani-
lag, mind pedig a 
ráadást tekintve, 
hiszen többször is 
engedett a tapsvi-
har csábításának, 
és így további 
három dallal lepte 
meg a közönsé-
gét. Előadását fo-
kozták a fényha-

tások, így több érzékszervünk által 
is megragadhatóvá vált az élmény.

Az 1969-ben Woodstocban be-
futó akkor még feltörekvő, tapasz-
talatlan zenész mintegy negyven, a 
zeneiparban eltöltött év után jutott 
el kis városunkba, és ajándékozta 
meg az ott lévőket egy életre szóló 
élménnyel. Remélem a legközelebbi 
látogatásáig nem kell ugyanennyit 
várni, akárhogy is legyen, én biztos 
ott leszek.

Krocsek Andrea

A temetetlen halott – 
Nagy Imre naplója

Mészáros Márta és Pataki Éva né-
hány évvel ezelőtt elhatározták, 
hogy megfilmesítik Nagy Imre, 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc kiemelkedő személyi-
sége életének utolsó két évét. A 
filmmel méltó módon tiszteleg-
hetünk az akkor elesettek és a ké-
sőbb meghurcoltak emlékének. 
A filmet a Nagy Imre lánya, Zsóka 
által íródó levél keretezi, mely vis-
szatekintés a fájó múltba. 

A cselekmény a forradalom 
leverésének pillanatában kezdő-
dik, amikor Nagy Imre és társai 
a jugoszláv követségen kérnek 
menedékjogot, s ott megpróbál-
ják őt meggyőzni: mondjon le 
mindarról, amiért addig küzdött! 
Ezalatt az utcákon természetesen 
tovább folyik a harc, mely egyre 
égetőbbé teszi Nagy Imre meg-
törését. Mivel azonban a szép szó 
nem használ, elrabolják emberei-
vel és családjával együtt, hogy így 
térítsék jobb belátásra. A „kelle-
mes” fogság, a családjától való el-
zárás, a megfigyelés semmit sem 
ér, hiszen erősen tartja magát. 
Ez idő alatt (Snagovban) kezdi el 
írni önéletrajzi könyvét, visszatér 
gyermek- és ifjúkora emlékeihez, 
számot vet azzal, hogyan lett az, 
akivé lett. 

Emlékei révén visszajutunk 
egy olyan tájra és korba, me-
lyet soha többé nem láthat. 
A száműzetése és a romantikus 
emlékek, a táj és a feleségével 
való viszony erőteljes kontrasz-
tot ad a történéseknek. Azonban 
ennek egyszer csak vége sza-
kad, hiszen jön egy fekete autó 
(stílszerűen), s hazahozza Ma-
gyarországra. A szeretett haza 
viszontlátásának öröme azonban 
elmarad, mivel másfél évre bör-
tönbe zárják. Gyakorlatilag ez az 
a pont, amelyen teljesen elszaba-
dulnak az indulatok, hiszen min-
denki mást akar hallani, mint ami 
valójában történt. Ezzel együtt a 
magány, a bezártság, a reményte-
lenség, vagy esetleg a biztos jövő 
tudata az idegösszeroppanás felé 
sodorja a rabokat. A Nagy Imrét 
alakító Jan Nowicki briliáns ala-
kítást nyújt, nem is választhattak 
volna jobban, bár eleinte a színé-
szeknek és a rendezőknek is volt 
kétségük afelől, milyen lesz a fo-
gadtatás. 

Kezdetben a börtönhöz tarto-
zó személyzet nagyon ellenséges 
volt vele, de idővel még az a férfi 
is megkedveli, aki vallatja. A ben-
ti válságos helyzet ellentéteként 
jelenik meg a korabeli Magyaror-
szág képe, 1957. május elsején, mi-
kor félmillió ember ünnepli Kádár 
Jánost. A várost helyreállították, 
eltüntették a harcok nyomait, az 
emberek felejtenek, kiegyeznek 
a hatalommal, csak hogy élhesse-
nek tovább. Ehhez archív anyago-
kat és korabeli híradófelvételeket 
használtak.

Az idő telik, a helyzet változik, 
viszont Nagy Imre nem változtat-
ja meg álláspontját. A tárgyaláson 
igazi mártírként viselkedik, hiszen 
amellett, hogy próbálja bebizo-
nyítani az igazát, mindet magára 

vállal, hogy társai tovább élhes-
senek. Igazán ekkor látszik, hogy 
fordult a kocka: már egy jó ideje 
Nagy Imre irányítja az eseménye-
ket, hiszen tudja, hogy hamarosan 
itt a végzet. Persze, voltak árulók 
is, mint minden korban. Aztán 
elérkeznek az utolsó percek, s az 
utolsó szó jogán többek között ez 
hangzik el: „Szerény véleményem 
szerint a bűnpernek a bűnösség 
megállapítása mellett az igazság 
felderítése is fontos feladata. Úgy 
érzem, eljön az idő, amikor ezek-
ben a kérdésekben nyugodtabb 
légkörben, világosabb látókörrel 
igazságot lehet szolgáltatni az én 
ügyemben is. Úgy érzem, súlyos 
bírósági tévedés áldozata vagyok. 
Sorsomat a nemzet kezébe teszem. 
Védelmemre semmit felhozni nem 
kívánok, kegyelmet nem kérek.”

Végül 1958. június 16-án kora 
hajnalban Nagy Imrét a börtön-
udvaron felakasztják. Holttestét 
a börtön sétálóudvarán ásták el, 
jeltelenül. 1961. február 24-én ti-
tokban kiásták a koporsót, köré 
kátránypapírt drótoztak, és átvit-
ték a szomszédos Újköztemető 
301-es parcellájába, ahol „Borbíró 
Piroska” név alatt a koporsót is-
mét elásták.

Ezen a ponton térünk vissza a 
film elejéhez, mikor lánya leve-
let ír, s ezzel teljesedik ki a keret. 
1988-tól viharos gyorsasággal 
követték egymást az események: 
Kádárt elmozdították a hatalom-
ból, megindult a nyomozás Nagy 
Imre és társai földi maradványa-
inak megtalálásáért és azonosí-
tásáért. 1989. június 16-án, a ki-
végzés 31. évfordulóján volt Nagy 
Imre és társainak újratemetése, 
mely a magyarországi szocializ-
mus végét, s az új Magyar Köztár-
saság megszületését jelentette. 
Három héttel az újratemetés után 
meghalt Kádár János, ugyanazon 
a napon, amikor a Legfelsőbb Bí-
róság megsemmisítette Vida Fe-
renc ítéletét, és rehabilitálta Nagy 
Imrét. Méltó emléket állítottak 
az alkotók, hiszen a valósághoz 
hűen ábrázolták a szenvedést, 
a reménytelenséget, a csalást, a 
hazugságot. Ehhez természete-
sen az is kellett, hogy egy tehet-
séges színészgárdát válogassa-
nak össze, akik kihoztak mindent 
a szerepekből és magukból, ami 
csak lehetséges volt. Mészáros 
Márta nemcsak abból az indítta-
tásból készítette el a filmet, hogy 
emléket állítson az elesetteknek, 
hanem azért is, mert közelről is-
merte Nagy Erzsébet hányatott 
életét. Ez a tudás a film elkészíté-
sében nagy segítséget nyújtott. 

Írta és rendezte: Mészáros Már-
ta, Pataki Éva 

Szereplők: Jan Nowicki - Nagy 
Imre, Horváth Lili - Nagy Erzsébet, 
Moór Marianna - Égető Mária, An-
dorai Péter - Münnich Ferenc, Bör-
csök Enikő, Csankó Zoltán, Csányi 
Sándor, Cserhalmi György, Csuja 
Imre, Czinkóczi  Zsuzsa, Fesztba-
um  Béla, Jan Frycz, Kovács Adél, 
Kulka János, Lukáts Andor, Mácsai  
Pál, Őze Áron, Tordai Teri

Szalánczi Viktória

Könyv az X-ről
Garaczi László metaXá-ja egy mon-
dat, de sehol a nagybetű és a pont. 
Egymás után pergő képek, nem dia-
vetítés, inkább film, sőt gyorsított 
felvétel: „éjféli lombok, a kerti asz-
talon üvegek, poharak vigyázzál-
lásban, hű szolgák vak szenvedélye, 
koccintunk, ex, fenékig, zajgolyók 
pattognak a ház körül, a teraszon 
zsibongó tömeg, megvilágított jég-
szobrok fénye az arcokon, álmosan 
morajlik a város, pest horkol, buda 
forgolódik”. Egy férfi élete, nem a 
születésétől a haláláig, mégis min-
dent megtudsz róla. A lényeget 
megtudod, a mindegy is, mettől 
meddig tartó részletből. Félix ze-
nész, összenőtt a hangszerével, tan-
te violával, de van még két szerelme: 
gigi és marina, akik között lavíroz, 
majd mindketten elhagyják. Utazik, 
él, zenél, lóg bele a létezésbe, majd 
onnan kifele. Metamorfózison megy 
át a jellemfejlődés megfelelőjeként. 
Öngyilkossági kísérlete után elme-
gyógyintézetbe kerül, s ott a pszi-
chiáter arra kéri, írja le a folyamatot, 
hogyan került idáig, az Erzsébet 
híd korlátjáig. Emlékfoszlányokból, 
hiányos képekből álló naplót ír, így 
lesz a főszereplő narrátor egyben, 
egyes szám első, majd második és 
harmadik személyben. Az énből te, 
aztán ő lesz. Spirálisan kifele vezető 

úton halad narrátori pozíciója, mint 
ahogy mi a Gutenberg-galaxisból. 
De amíg ő meghátrál, te, mint olva-
só egyre mélyebben és észrevétle-
nül kerülsz bele a regény szövetébe. 
Beleszeretsz a szövegbe, a kontex-

tusba, a közelre és távolra exponáló 
látásmódba, lenyűgöz a nyelv plasz-
tikussága, a pontos szleng, a kimon-
datlan sokat mondó tulajdonsága, 
és nem bírod lassan olvasni, hogy 
részleteiben vizsgáld meg a képe-
ket. A regény az X betű köré fonó-
dik. Van benne szex, taxi, metaxa, 

félix. A címben szereplő az egyetlen 
nagybetű. Nem középen helyezke-
dik el, ahogy az aranymetszés sem, 
egy fotós lépten-nyomon tapasz-
talja, hogy a tökéletes szimmetria 
zavarja a szemet, hogy nem az a tö-
kéletes. Az előtagból következtetve, 
X-en túlit, X közöttit, vagy magát az 
X-et jeleni a cím. A megszokott for-
mák híján nehéz bármit is állítani 
erről a metaforáról. Nem ismeretes 
az a toposz, hogy X, mint egész, X, 
mint mindenen túli, viszonyt az x, 
y, mint bárki, akárki, valaki ismerős. 
Egyrészt az elszemélytelenedésről, 
a lélek megdermedéséről van szó. 
Félix úgy ír saját életéről, mintha 
felülről szemlélné azt, könyörtelen 
Istent játszik, ezért úgy hat, mintha 
nem is magáról írna, hanem az ele-
mentáris emberi létezésről. Akárki 
a mindentől. Másrészt erről van 
szó. Keret nélkül kapod a képet, a 
nem tudod honnan, a nem tudod, 
hová vezető utat tapasztalod meg. 
Nincs hepiend, se dráma, probléma 
és megoldása, elcsúszás és helyre-
állítódás, történet is csak annyira 
van, amennyire az én, a te, vagy az 
ő életének. Nincs tanulság, csak a 
tanulhatatlan elfogadása. Ezt tudja 
nyújtani a könyv, ez minden. Ez a 
minden. 

Kovács Fruzsina

Mónus Anikó felvétele
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A nemzetközi hadjárat elkezdődött!
A DVSC-Aquaticum női kézilab-
dacsapata idén is harcba szállt 
a nemzetközi kupagyőzelemért. 
Ám most – a megszokottól el-
térően – nem az EHF-kupában, 
hanem a KEK-ben, azaz a Kupa-
győztesek Európa Kupája soro-
zatában indultak.

A DVSC – akkor még DMVSC 
néven – először az 1986/87-es ki-
írásban szerepelt itt. A legjobb 16 
között a szovjet Kubany Kraszno-
dar gárdájával került akkor össze. 
Egy hazai 23-23-as döntetlenre és 
egy 29-24-es idegenbeli vereség-
re futotta csupán. Azonban 1990-
ben már a döntőig meneteltek, ott 
viszont nem bírtak az orosz Roszt-
szelmas Rosztov együttesével. A 
Hódosban hiába nyertek 21-17-re, 
Oroszországban kikaptak 10 góllal, 
és így az oroszoké lett a kupa. Egy 

évvel később csak az elődöntőig 
sikerült eljutniuk. A jugoszláv Rad-
nicski Beograd parancsolt nekik 
megálljt, velük játszottak ’92-ben 
döntőt. Itthon 26-21-es győzelem 
született, de odakint 24-19-re kikap-
tak. Ez azt jelentette, hogy 45-45-ös 
összesítéssel a Beograd nyerte meg 
a sorozatot, mert idegenben több 
gólt lőttek. Bosszantó vereség volt.

Tizenöt év után újra a KEK-ben 
szerepel a csapat. A bécsi sorsolá-
son a montenegrói WHC Petrol Bo-
nus Podgorica nevét húzták ki a ka-
lapból. Verhető ellenfél. Egyébként 
ez nem a Bajnokok Ligájából ismert 
Buducnost Podgorica, hanem egy 
annál jóval gyengébb alakulat. Az 
első mérkőzést – Debrecenben 
– november 4-én játszották. A 
szurkolók és a játékosok is győzel-
met vártak, végül igen meglepő 
eredmény született: Varga József 
lányai 44-12-re győzték le Tatjana 
Jeraminok alakulatát. 

32 gól. Ez még gombócból is 
sok. Az embernek olyan érzése tá-
madt, mintha nem is nemzetközi 
összecsapáson lett volna, hanem 
edzőmérkőzésen. Ezek után nem 
is volt kérdéses a továbbjutás. A 
nagyarányú előny tudatában a 
montenegrói visszavágóra tarta-
lékosan utazott el a csapat. Még 
így is győztek 30-12-re, és 74-24-es 
gólaránnyal jutottak a legjobb 16 
csapat közé. 

A következő sorsolás folyamán 
már nem volt kegyes hozzánk For-
tuna nagyasszonya. Nem voltunk 
kiemelve, és a román bajnokságban 
kiválóan menetelő C. S. Rulmentul-

Urban Brasov csapatát kaptuk. A 
lehetséges ellenfelek között volt a 
Bajnokok Ligájából kieső négy cso-
portharmadik, a német Lipcse gár-
dája, román Jolidon Cluj együttese, 
valamint a norvég Gjerpen Hand-
ball csapata. 

 A brassóiak a görög Artaszt ver-
ték ki kettős győzelemmel az elő-
ző körben. Portugál, szerb, orosz 
és koreai légiósuk van, emellett 
két román válogatott is szerepel 
náluk. Hazája bajnokságában mind 
a nyolc meccsüket megnyerték ed-
dig, és a Valcea mögött a második 
helyen állnak. A párharc azonban 

már a jövő évben lesz. Az első üt-
közet február 9-én vagy 10-én te-
kinthető meg Debrecenben, egy 
héttel később pedig a visszavágó 
Brassóban. 

A nemzetközi kupaszereplés 
mellett természetesen a Magyar 
Kupában és a bajnokságban is 
helyt kellett állniuk a Varga-tanít-
ványoknak. 

A Magyar Kupában eddig reme-
kül szerepeltek lányaink. Bejutottak 
a legjobb nyolc csapat közé az NB 
I/B-ben szereplő Orosháza-Gyo-
párosfürdő és Ferbonex-Gyulai SE 
legyőzésével. 

A bajnokság utolsó három for-
dulójában két győzelem és egy 
vereség volt a Loki mérlege. Itthon 
begyűjtötték a két pontot a vihar-
sarki ENKSE ellen, idegenben nagy 
meglepetésre legyőzték a fehérvári 
Cornexit, illetve az utolsó hazai ös-
szecsapáson szoros küzdelem után 
kikaptak a Győrtől. 

A jövő évi folytatást a negyedik 
helyről várhatja a DVSC. Legkö-
zelebb januárban lépnek pályára 
Szűcsék, akkor az idén feljutott és 
remekül szereplő újonc Derecskét 
látják majd vendégül a Hódosban.

Oláh Ákos 

„Világbajnok lesz ebből a gyerekből, 
majd meglátjátok!”

Ezeket a szavakat Talmácsi 
Gábor édesapja az akkor még 
csak négy esztendős fiáról 
jelentette ki, aki – a magyar 
motorversenyben sporttörté-
nelmet írva – a 2007-es szezon 
legjobbjának bizonyult a Mo-
toGP 125 cm³-es kategóriájá-
ban. A magyar versenyzőnek 
a Valenciában megrendezett 
záróünnepségen adták át azt 
az aranyérmet, ami egy egész 
élet munkáját dicséri.  

A Formula 1-es közvetítéseket 
nézve mindig is irigyeltem azon 
országok szurkolóit, akikhez az 
adott verseny győztes pilótája 
a futam végén, anyanyelvükön 
szólhatott az érte izgulókhoz. 
Mert ez olyan érzés talán, mint 
amikor két ember személyesen 
beszélget egymással és az, hogy 
miket osztanak meg a másikkal 
csak rájuk tartozik. Jelen esetben 
Talmácsi Gábor volt az egyik fél 
és az érte szinte egy emberként 
szurkoló ország a másik. A Mo-
toGP-ben elért idei győzelmével 
Talma lehetővé tette nekünk ezt 
az érzést, ami minket, magyaro-
kat igazán nagy büszkeséggel 
tölt el. Az idei szezon és az utol-
só mindent eldöntő valenciai 
futam, azonban egyáltalán nem 
volt zökkenőmentes az újdonsült 
világbajnok számára.

Az elmúlt évek hol sikere-
sebb, hol kevésbé eredményes 
átigazolásai után a 2006-os 
idény végén az idei szezonra 
Jorge Martínez – a legjobb mo-
torokkal rendelkező csapatok 
egyike – az Aspar Aprilia veze-
tője ajánlott szerződést Talmá-
csinak. A szezon jól indult, és a 
folytatásban is csak az esetleges 
műszaki problémák akadályoz-
ták meg bajnokunknak abban, 
hogy folyamatosan az élme-
zőnyben maradhasson. Hector 
Faubel csapattárs végig a leg-
nagyobb riválisának számított, 
majd vele is vívta meg a legke-
ményebb csatát Valenciában. A 
motorsport fellegvárának szá-
mító városban már az időmérőn 
is kiválóan teljesített, hiszen új 
pályacsúcsot felállítva szerezte 
meg az első rajtkockát. Ez azon-
ban sajnos még csak félsikernek 
számított, mivel mindenki tudta, 
hogy a szintén bajnok esélyes-
nek számító Faubel is mindent 
el fog követni a végső cél eléré-
séért. A 24 körös versenyen a he-
tedik helyről startoló spanyol fo-
kozatosan zárkózott fel Talmácsi 
mögé, majd a futam közepétől 
fogva fej-fej mellett haladtak. A 
magyar klasszis bevallása sze-
rint ugyan többször elbizony-
talanodott a köröket róva, ami 
nem is meglepő, hiszen a hispán 

sztármotoros nem csapattárs-
hoz méltóan viselkedett, ezzel 
többször is kockáztatva Talma 
versenyben maradását.

– Hector sajnos nem volt min-
dig korrekt. Gyorsabb motorja 
van, így többször is megelőzött, 
de utána nem egyszer megpró-
bált leszorítani. Nem tudom, ez 
még talán belefért a versenybe, 
de az is lehet, hogy már túlment 
a limiten. Ebbe viszont most nem 
szeretnék mélyebben belemen-
ni – kommentálta ez eseménye-
ket világbajnokunk. A 26 éves 
versenyző végül a második he-
lyen zárta a valenciai nagydíjat, 
ami szintén elégnek bizonyult a 
bajnoki cím elhódításához, így 
az összesen 282 pontot szerző 
Talmácsi állhatott fel a dobogó 
legfelső fokára, akit körülbelül 
ezer magyar szurkoló ünnepelt a 
helyszínen.

A 2008-as szezont már az 
egyes rajtszámmal kezdő ver-
senyző még a bajnokság vége 
előtt, szeptember 22-én meg-
hosszabbította szerződését az 
Aspar csapattal. A megállapo-
dás értelmében, az új idényben 
két 125 cm³-es gyári Aprilia áll a 
rendelkezésére, 2009-től, pedig 
feltétel nélkül a 250 cm³-es gép-
osztályban fog indulni a magyar 
klasszis.

Varga Eszter

Mónus Anikó felvételei

Röplabda: 
negyedikek lettünk

Az idei őszi Egyetemi kupa MIX-
röplabdabajnokságot, mint évek 
óta, a Műszaki Főiskolai Kar ren-
dezte. Öt csapat két csoportban 
mérte össze az erejét. A kölcseys 
csapat a DE Természettudomá-
nyi Kara és a Hajdúböszörményi 
Főiskolai Kar csapataival került 
egy csoportba. 

Az első mérkőzésünket a TEK-kel 
játszottuk, és sajnos, nem túl nagy 
ellenállást kifejtve, elvesztettük. 
Annyit azonban meg kell jegyezni, 
hogy az ellenfél csapatából mind 
a hat játékos NB I-, illetve NB II–es 
bajnokságban játszik. Nekünk csak 
egy profi játékosunk van, nagy 
meglepetés lett volna, ha sikerül a 
győzelem. 

Játékosaink egy része rég, 3-4 
éve játszott, azóta alig-alig talál-
kozik labdával, másik része pedig 
ismerkedik a játékkal, sőt van olyan 
játékos itt, aki kézilabdás, csak kise-
gíteni jött a csapatot, nélküle nem 
tudtunk volna kiállni.

Második csoportmérkőzésün-
ket könnyedén nyertük a Böször-
ménnyel szemben, így a harmadik 
helyért játszhattunk az Orvostudo-
mányi Kar ellen.

Sajnos, nem jó előjelekkel ké-
szültünk a meccsre, Herceg Ági 
megsérült, nem tudta vállalni to-
vább a játékot. És mivel csak három 
lány játékosunk volt (és legalább 
három lánynak a pályán kell lennie), 
úgy nézett ki, nem tudunk kiállni. 

De eljöttek drukkolni kommuniká-
ciós hallgatóink, és egyikük vállalta, 
hogy segít nekünk. Beállt Kata, és 
játszhattunk. Nehéz dolgunk volt, 
az ellenfél jelentős játékerőt kép-
visel, több igazolt játékosuk van, és 
évek óta együtt játszanak, a mi kez-
dőcsapatunkban három olyan játé-
kos volt, aki életében először lépett 
pályára mérkőzésen. De nagyon jó 
meccset játszottunk, és nem sokon 
múlt a dobogó! Az első szettben is 
volt játszmalabdánk, a másodikban 
pedig, ha lehet, még jobban küz-
döttünk, de 32-30-ra vesztettünk.

Negyedikek lettünk, de dicséret 
illet minden játékost! Nagyon jól 
küzdött mindenki! 

Benyáts Balázsné

A bajnokság végeredménye:
 

III. DE Természettudományi Kar
III. DE Műszaki Főiskolai kar
III. DE Általános Orvostudomá-
III. nyi Kar
IV. Kölcsey Ferenc Református  
III. Tanítóképző Főiskola
IV. DE Hajdúböszörményi Peda-
III. gógiai Főiskolai Kar

A IV. helyezett csapat tagjai:

Baranyi Péter, Fazekas Béla, Her-
ceg Ágnes, Tóth Kitti, Tóth Szabolcs 
IV. évfolyamos; Parti Zoltán III. évfo-
lyamos; Bacskó Márk, Fehér Emese, 
Nyíri István,Rácz Katalin II. évfolya-
mos hallgatók


