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Százhúsz. Százhuszonegy. Ennyi ponton múlt, 
hogy most ne ezt a cikket írjam, hanem va-
lamilyen pedagógia vizsgára készüljek. Csak 
ennyi, csak egy apró pont, amelyet bárhol el 
lehet vesztegetni vagy bárhol meg lehet talál-
ni, össze lehet kaparni. Ha három éve jobban 
koncentrálok a matematika érettségin, és nem 
szúrom el az egyik ötpontos feladatot teljes 
egészében, vagy jobban kifejtem Széchenyi 
István nézeteit a magyar gazdaságról, most a 
Debreceni Egyetem hallgatójaként görnyed-
nék a könyvek fölé. De nem, mert lemarad-
tam egy ponttal. És egy egészen más világba 
léptem. Olyan négy évet kezdtem, amelyet 
megélni, majd befejezni sokkal tanulságosabb 
és szívfájdítóbb, mint gondolnánk. 
 Előfordul, hogy négy évet hosszúnak 
érzünk. Van, hogy azt hisszük, már sokat él-
tünk, sokat tudunk, mert az elmúlt három 
évben annyi minden történt velünk, ami 
véleményünk szerint senki mással. Persze 
rájövünk, hogy ez az idő csak pillanat, fő-
leg ha értelmesen töltöttük, mert akkor 
olyan, mintha tegnap kezdtük volna az első 
tantárgyfelvételünket. Mintha tegnap áll-
tunk volna ott a bejáratnál félszegen, mint-
ha tegnap tolongtunk volna a gépteremnél, 
a futófolyosó sötétjében, félelemmel telve, 
és azon gondolkodva: mi lesz most velünk.
 Mintha csak tegnap lett volna. Mintha el 
sem telt volna három év. Mintha nem ké-
szülnénk semmiféle vizsgákra, csak állnánk 
most is értetlenül, bambán, még mindig azon 
gondolkodva: mi lesz most velünk. Ez való-
ban velünk történik? Valóban főiskolára fo-
gunk járni (jobb esetben) négy egész évig? 
Hogy fogunk boldogulni? Mi lesz azzal a 
sok-sok emberrel? Kik vesznek majd körül? 
Lesz barátom? Megértenek majd? Mi lesz a 
vizsgákon? Hogy lehet megtanulni egyik nap-
ról a másikra akkora mennyiségű anyagot?

 Mintha tegnap történt volna, hogy még 
nem tudtuk, mi az a csúfos bukás, milyen 
az utóvizsga íze, milyen a zárthelyi dolgo-
zat javítása. Még nem tudtuk, hogy min-
den zh alkalmával megkérdezi majd valaki: 
„és mikor lesz a pótzéhá?” Nem tudtuk, 
hogy gyakorlatra kell majd járnunk, órát 
kell majd tartanunk, könyvtárban kell ül-
nünk, és kiszolgálnunk az oda érkezőket.
 Mintha csak tegnap lett volna minden 
egyes pillanat; itt van a fejemben minden 
fontos perc, minden emlékezetes mon-
dat, szó, dicséret, köszönés, és minden, 
ami keserű. Mintha tegnap lett volna az 
első ismerkedés a csoporttársakkal. Mint-
ha nem ismerném már három éve az év-
folyamtársakat. Minden nap valami kicsi-
nyes dologgal foglalkozunk, és észre sem 
vesszük, hogy mit jelentünk egymásnak.
 De a három év elszállt hamar, és meg kell 
állnunk elgondolkodni. Elgondolkodni azon, 
hogy röpke egy év múlva mit fogunk itthagy-
ni. Kiktől kell majd megválnunk, kik lesznek 
azok, akikkel bármennyire szeretnénk, nem 
fogunk már találkozni minden nap. Meg kell 
állnunk néhány perce, és el kell kezdenünk 
a csöndes búcsúzást. Magunkban csak, nem 
mutatva. De azért fel kell készítenünk a lel-
künket, hogy egy főiskoláról kilépni nem a 
legegyszerűbb feladat. Még akkor sem, ha 
esetleg biztos helye van, lesz az illetőnek.
 Be kell látnunk, hogy végérvényesen és 
rohamosan felnövünk. Hogy eltűnik a meg-
szokott időszámítás. Hogy már nem szept-
embertől júniusig számoljuk az évet, hanem 
januártól decemberig. Most már nem lesz 
két hónap édes semmittevés, most már csak 
akkor lesz szabadság, ha a főnök elenged né-
hány napra, hétre. Most már nem a reggel 
nyolc órához viszonyítunk (illetve hát ki-ki 
belátása és beállítottsága szerint a délelőtti 

órákhoz), hanem ez már más rendszer lesz.
 Elszomorító tény, hogy egy év van hátra, 
és távoznunk kell. Kicsit úgy érzem magam, 
mint A remény rabjai című film szereplői: ők 
harminc-negyvenévnyi raboskodás után sza-
badulnak ki a börtönből. Teljes életüket leél-
ték a falak között, intézményfüggők lettek. 
Az ő világuk már a börtön, nem a való élet. 
Mi fiatalságunk egy részét töltjük egy intéz-
ményben. Egy olyan korban, mikor változunk, 
sokat változunk. Mikor utat keresünk, néha 
eltévedünk, belegabalyodunk a rengetegbe. 
Aztán sokan megtaláljuk. Viszont innentől 
egy nagyobb kihívás vár minket. Tudnunk kell 
járni is azon az úton. Megtalálni sem könnyű, 
viszont úgy lépkedni rajta végig, hogy azzal 
meg legyünk elégedve végül, ez már sokkal 
összetettebb feladat mindannyiunk számára.
 És ebben már nem segítenek az iskolatár-
sak. Már nem állnak mellettünk a jól ismert 
arcok, akikre számíthatunk. Már nem fogunk 
segítségért rohanni a tanárainkhoz, most 
már kénytelenek leszünk magunkra hagyat-
va megvívni a nehézségekkel. Most már nem 
lehet tanulni, most már dolgozni kell. Már 
a kezünkben lesz a diploma, és bizonyíta-
nunk kell, hogy nem érdemtelenül kaptuk. 
Meg kell mutatnunk, hogy igenis van értéke.
 Így aztán nem tudom azt mondani, hogy 
irigylem a negyedéveseket. Nagyobb felelős-
ség nyomja a vállukat, mint nekünk. Mi élvez-
hetjük a helyzetet még egy kicsit. Az elkö-
vetkező egy évben már rutinosabban fogunk 
a gyerekek elé állni, rutinosabban segítünk a 
könyvtárban tanácstalanul álldogálókon, és 
rutinosabban fogunk interjút készíteni, cik-
ket írni, hírt gyűjteni. Kevesebb pótzéhánk 
lesz, kevesebb vizsgánk is, csak a minősége 
fog emelkedni. És persze a tétje. De még van 
egy nagy dobásunk. Az utolsó. Az utolsó év.

Moldován Tünde    

Az utolsó dobás



Százéves a Nyugat! Nagyügy-e a nagy 
ügy? Felmerülhet-e egyáltalán ez a 
banálisnak tűnő gondolat? Kérdése-
inknek elméletben határt sem erkölcs, 
sem törvény nem szab. Helyesbítsünk 
rögtön: gyakorlatilag. 

 Engedtessék meg mégis a kérdésem: 
mi közünk a Nyugathoz? Ismerjük? Sze-
retjük? Milyen képzeteket társítunk hoz-
zá? S nem csak ez itt a kérdés, hanem 
az is, mit üzen számunkra. Értjük-e? És 
így tovább. Igaz, megfelelni semmiképp 
sem fogok tudni saját költői kérdéseim-
re. Akkor miért mégis? Céltalan egy cikk.
 1907 tele, korán sötétedik. Rikkancsok 
róják az utcákat, és a legfrissebb újságokkal 
kiabálják tele a fagyos, kormos levegőt. Eltelt 

néhány év, s a hangok által elsőként azon a 
télen kikiáltott újság is megszűnt ’41-ben. 
Telerótt soraiból azonban valami ránk ma-
radt. Kávéház, a New York, de legyen bár a 

sarki kocsma, ahol fellapozzuk egyik számát 
a Nyugatnak. Olvasunk erről-arról; irodal-
mat; nézegetjük a korabeli reklámokat. Miért 
szükséges a kávéház? A hangulat! Füst, kávé-
illat. Újságíró és dohány. Újságíró és kávé. Új-
ságíró és kávéház. Olvassunk kávéházban, és 
átélhetjük a megírás pillanatát. Éppúgy, mint 
egy klasszikus zenei darab megkomponá-
lását, ha olyan helyen járunk; vagy akár egy 
festmény születését egy kiállításon. Katarzis?
 Kapcsolatom eme fogalommal igen-
csak döcögősen indult. A művészet va-
lami emelkedettséget vált ki a lélek-
ből? Nem is így fogalmaztunk, hanem 
talán egy mű bizonyos részlete volt, 
vagy egy bizonyos részlet adott pillanat-
ban keltett hangulata. Érzés? Gondolat?
 Nehézségek ma is akadnak a definícióal-
kotásnál, de tisztában vagyunk 
vele, elmélet és gyakorlat kö-
zött mekkora űr tátong. A meg-
értéshez azonban mindkettő 
szükséges, tudjuk, persze, ezt is.
 Térjünk vissza a Nyu-
gathoz. Az ideája már jóval 
korábban megfogant, de a 
századelőre érett be az a 
nemzedék, mely képes volt 
az elméletet gyakorlattá vál-
toztatni – vagyis feltételek 
nélkül felkarolni a tehetsé-
geket, védeni az irodalom 
függetlenségét, és egy újfajta, 
európai nemzetszemléletet 
érvényesíteni –; nem is olyan egyszerű ez.
 Tanulunk, tanulgatunk, eredménye pe-
dig nincs; fejcsóválás: érthetetlen. Előtte is 
írogattak újságokat és minden mást is, mi 
mégis a Nyugatot ünnepeljük. Amint vé-
giggondoljuk, rájövünk, jó okkal tesszük, 
hiszen az előzőekhez képest nem csak új 
szemléletet, magatartást valósított meg.
 Az 1800-as évek második felének hány 
íróját, költőjét tudnánk megemlítetni Arany 
János, valamint Jókai és Mikszáth mellett? 
Nem arról van szó, hogy ne lettek vol-
na rajtuk kívül remek alkotóink, mégis 

azt látjuk, kik jöttek utánuk. Avagy Babit-
sot idézve: „Nagy szó, nagy szó a mi kirá-
lyunk! / Mi dadogunk, de várj, ki jön utánunk.” 
 Egy eszme és Ady Endre, Babits Mihály, 
Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Kaff-
ka Margit, Füst Milán, Molnár Ferenc, Szabó 
Lőrinc, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Néme-
th László, Nagy Lajos, Weöres Sándor, Zelk 
Zoltán, Déry Tibor, vagyis voltak néhányan, s 
a többi „csupán csak nevet” meg sem emlí-
tettük...  Az idő elmos mindent: testet, tettet, 
hangot, arcot. Minden, ezt megőrizni szándé-
kozó találmány a közelmúltra tekint vissza. 
Írott kultúránk célja eredetileg nem a sze-
mély, író, alkotó megőrzése, nem a nevének 
glóriába foglalása lehetett.
 Ma sincs másként: tudást, ismeretet és 
önmagunk lehetőségeit találhatjuk meg a 

művész nekünk ajánlott gondolataiban. A 
Nyugatban nem őket, nem a neveket keres-
sük, hanem saját, mindennapi életünket és a 
fejlődés eszközeit; nem csak a tettvágyat, az 
erőt is. Mert a Nyugat több volt, mint hét-
köznapi folyóirat. Eszméje a magyar irodal-
mat világszínvonalra emelte. Hogyan tette? 
Lényegesebb, hogy újságírói újságírók voltak.
 Füstös, zajos kávéházunkban olvasmá-
nyunkból most emeljük fel egy pillanatra a 
tekintetünket. Körülöttünk írják a múltat, a 
jelent s eljövendő életünket a puszta Nevek.

Csendom Andrea

Mónus Anikó felvételei

Száz év előtt

Lapunk, a Debreceni Főnix tavasztól – a Lícium 
Médiaportál, az integrált médiafelület egyre 
intenzívebb élete okán – a korábbiaknál még 
karakteresebben érvényesítheti az általa 
mindig is képviselt minőségigényt: elsősor-
ban a portálon megjelenő legjobb hallgatói 
írásokat gyűjti egybe, ekképp hallgatói pub-
licisztikai antológiaként is szolgál majd. Mint 
eddig, a jövőben is számos interjút, cikket, 
portrét, szépirodalmi jellegű írást (verset, 

tárcát, naplót) tartalmaz majd, s mindig iro-
dalmi igénnyel, a lehető leggondosabb nyelvi 
megalkotottsággal. Mindez persze fordítva is 
elfordul: a Főnixnek készített anyagok kerül-
nek majd fel a Líciumra.
 Az internetre való felkerülés már eleve 
szavatolja a minőséget, s a jók közül vá-
lasztja ki majd a legjobbakat a felelős szer-
kesztő, az aloldalszerkesztők és a hallgatói 
szerkesztők által alkotott grémium. Kis-

sé megnő tehát a lap szerkesztői gárdája.  
Ezzel az újdonsággal ünnepeljük mintegy a 
lapunk fennállásának 7. évfordulóját. Ez az új 
Főnix, a lap ismételt, immár harmadik meg-
újulása: előbb a terjedelem nőtt, majd a mé-
ret, most pedig a szellemi igény nő még na-
gyobbra. Kissé a formát is megváltoztattuk, 
reményeink szerint az olvasók tetszésére.

Arany Lajos 
felelős szerkesztő      

A legjobb írások antológiája

múlt és jelen
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Ha valaki, akkor én nem! Nem megyek oda! Kézzel-
lábbal tiltakoztam az ellen, hogy érettségi után a Köl-
csey-főiskolán fényezzem tovább elmémet. Az volt az 
álmom, hogy a Debreceni Egyetemen töltöm majd 
életem következő, küzdelmesen szép öt évét. De az az 
„egy pont híja” fordulatot hozott életembe. 
 Nem fogadtam örömmel a hírt, mely szerint 
felvettek a Kölcsey-főiskolára. Minden követ meg-
mozgattam, hogy az egyetemen tanulhassak, de 
akárhová léptem, mindenütt mattot kaptam. Nem 
értettem, folyton csak pöröltem magamban: miért?
 Csüggedten, csöndes megadással tekintettem a 
jövő harcmezejére, ahol négy éven át kell a tanító–
kommunikáció szak megpróbáltatásait kiállnom. Az-
tán mesébe illő fordulat következett. A Nagytemplom 
egyik padjában ülve Bölcskei Gusztáv püspök tanévnyi-
tó prédikációját hallgattam; s megértettem mindent. 
Véletlenek nincsenek. Ide kellett jönnöm. Hogy miért, 
azt még nem tudtam, egyszerűen csak éreztem, mert 
valami lágy melegség öntötte el szívemet a templom 
csöndjében.
 Ha nehézkesen is, de elindultunk a négyéves úton. 
Az első pár lépés nem volt könnyű. A kezdet kezdetén 
le voltunk terhelve: mindennap reggel nyolctól este ha-
tig előadásokon, szemináriumokon ültünk: annyiféle is-
meretet próbáltak belénk sulykolni, amennyit sohasem 
képzeltünk. Többé-kevésbé sikeresek voltunk a bizo-
nyítás perceiben is. Erről tanúskodnak a jeles szigorla-
tok; kiemelt, köztársasági, külföldi ösztöndíjak; orszá-
gos helyezések; szakmai elismerések és sorolhatnánk.
 Ha kimondjuk, ha nem, a közösség ereje nagy moti-
váció egy hallgató életében. Nem jó elmaradni a töb-
biektől. Jó együtt feszengeni a szigorlat napján és kö-
zösen lazítani a kemény munka után. Bizony köttettek 
életre szóló kapcsolatok.
 Az oktatókat megismervén ismét csak hálát ad-
hattam, hogy idekerültem. Széleskörű műveltségű 
tanáraink, amellett, hogy próbálták tudásuk legjavát 
átadni, emberszámba vettek minket. Mind a szakve-
zető tanítóink, mind a kommunikációs gyakorlatve-
zetőink megmutatták, hogyan kell az elméletet gya-
korlatba áthelyezni. És ez minden, amit egy oktató 
adhat diákjainak. (Persze minden kétoldalú. Vannak 
kivételek, rossz tapasztalatok, de ez most szófecsér-
lés lenne.) S azt hiszem, visszagondolva, egykor majd 
büszkén mondhatjuk: „Bizony engem tanított…”.
 Nos, a kérdésre, hogy jól jártam-e a tanító–kommu-
nikáció szak elvégzésével, a válaszom egyértelmű és 
szilárd: igen. Ha nem sikerül elindulni az egyik irányba, 
elindulok a másikba, s idővel bizonyára sikeresen tudom 
majd kamatoztatni a tudást, amit magamba szívtam. 
 A főiskolánkról terjengő negatív kritikákat pedig 
meg kell cáfolnom. Bárki bekerülhet? Talán igen. De 
nem mindegy, hogyan teljesít! Éppen csak átcsúszik a 
lécen, vagy magasan átível fölötte? Ez legyen fontos nek-
tek is fiatalabb sorstársaim, jövendő nemzedék! Igye-
kezzünk szellemiségünkkel iskolánk hírét fényesíteni!
 Megértettem, miért irányította ide útjaimat Isten. A 
tudásnál többet kaptam négy év során ebben az iskolá-
ban. S hogy mi többet adhat egy felsőoktatási intézmény? 
Emberséget, életre való felkészítést, értékrendszer for-
málást. A legfontosabb pilléreit egy emberi életnek.

Molnár Csilla

Életpillérek

többesszámban

Magyarország kincsesládája Debrecen. Hiszen melyik vá-
rosban élt, él annyi művész, mint itt? Költők, írók, festők, 
szobrászok, grafikusok, színészek, zenészek kötődnek a Haj-
dúság fővárosához. Országunk első, a világon elismert hege-
dűkészítő családját, a Tanczereket is „magáénak tudhatja”.

 Az 1800-as évek második felében a magyar kormány tartha-
tatlannak tartotta azt az állapotot, hogy hazánkban zenészeinknek, 
színházainknak nincs egy nagy tudású hangszerésze. Ezért idegen 
földrészeken kezdtek el keresgélni, és végül a Drezda városában élő 
Tanczer- családdal, Tanczer Gergely György hegedűkészítővel vették 
fel a kapcsolatot. Már ekkor híresek voltak a Tanczer-hegedűk. Ifj. 
Tanczer G. György már magyar földön látta meg a napvilágot. Tizen-
két éves lehetett, mikor édesapja elkezdte tanítani a hegedűkészítés 
mesterségére, csodáira. 
 Legalább 10–15 év kell ahhoz, hogy valaki jól meg tudja tanulni 
ezt a szakmát. Egy mesterhegedű egy évig készül. Nagyon apró-
lékos kézimunka. Minden hegedű három fafajtából készül. Az alja 
habos juhar, a nyakrésze szintén, a felső teste vörös fenyő, a griff 
pedig ébenfa. Tehát gyakorlatilag kinézetre minden violin ugyan-
olyan, csak kisebb eltérések vannak, melyeket a mesterek sok 
éves munkával, kísérletezéssel találnak ki. Ennek célja, hogy minél 
jobban szóljon a hegedűjük, minél egyénibb és szebb hangzásuk 
legyen. Ezért szárítják ki jól a hangszerfákat, a még nyersanyago-
kat. A hegedű hangzását a lakkozás is befolyásolja, ez a legfonto-
sabb, a legegyedibb részük a mesterhegedűknek.
 Minden hangszerkészítőnek meg volt a maga lakkreceptje. A Tanc-
zer-lakk is közismert a mesterek között.  Egy-egy hegedű befejezése 
a felhúrozásokkal, hangolással és a névjegy megjelölésével történik.
 A hangszerkészítés és a hangolások abszolút hallást követel-
nek a mestertől. A Tanczereknek ez az adottságuk megvolt, s e 
képesség híre hamar bejárta az országot. Így történhetett meg 
az, hogy egy napon az ifjú Tanczer G. Györgyöt Debrecen veze-
tői elcsábították Budapestről. A színháznak és a városnak szük-
sége volt zongorahangolóra, ehhez viszont tökéletes hallás kell. 
 A sok költözés ellenére sem veszítettek népszerűségükből a 
Tanczer-hegedűk, még így is sok külföldi zenész kereste meg őket. 
Debrecenben, a Batthyány és Kossuth utca sarkán volt a galéria. Az 
ifjú Tanczer már nagybőgőket, csellókat és – a II. világháború után – 
gitárokat is készített. Társasági ember volt, mindennap ellátogatott 
a művészek és újságírók népszerű helyére, az Aranybika kávézójába. 
 A II. világháború után a szovjet hadsereg bevonult a városba, és 
amit csak lehetett, tönkretettek. Bejutottak a galériába is, és az ott 
lévő összes hangszert összetörték, kivéve egyet, egy harmonikát 
hagytak meg. Ez a zeneszerszám az oroszok kedvence, így történ-
hetett az, hogy ezt az egyet megkímélték.
 A munkatáborokba besorozások idején Debrecen – és az 
ország – hegedűkészítőjét is „behívták”. Bár sokan felajánlották 
neki, hogy elbújtatják, de ő becsületes akart lenni, így elvitték. Két 
évet töltött Szibériában. Az első nap mindenkitől megkérdezték a 
foglalkozását. Mikor kiderült, hogy ő hangszerész, kapott egy mű-
helyet, ahol harmonikákat kellett javítania, hangolnia. Itt készített 
egy hegedűt is bicskájával és néhány saját kezűleg gyártott szer-
számmal. Nem a legszebb violinja lett, de számára nem is ez volt 
a legfontosabb. Miután hazajött, mindent elölről kellett kezdenie. 
A szocializmus nem támogatta a művészeket, így ő elsősorban 
harmonikák javításából és teniszütők húrozásából élt meg. Az 
évek során négy gyermeke született, sajnos hirtelen jött betegsé-
ge 1962-ben elvitte, így nem tudta továbbadni tudását. Hegedűi, 
az  apja, és nagyapja munkái viszont még ma is emlékeztetik az 
országot, a világot a háromgenerációs Tanczer-hegedűkészítőkre.

Szabó Kinga
A teljes cikk a licium.hu-n olvasható

Debrecen hegedűkészítője

3

2008	május-június Többes számban



Ahogyan ereimben a vér, úgy lüktet, 
áramlik körülöttem az élet. Ha meg-
tanulok jól figyelni, talán elcsíphetem 
a fontos dolgokat ebből a hatalmas, 
hömpölygő „folyóból”, s szavakká, 
mondatokká formálhatom azokat.
 Kihívás, de ugyanakkor játék is a ma-
gyar nyelvvel, hisz kimeríthetetlenek 
forrásai! Azt hiszem, ez az ősforrás 
(föld) – ahová születtem – táplálja 

egész lényemet, s nem hagy nyugodni, míg le nem ereszkedem, 
s föl nem emelkedem észveszejtő bugyraiból. A tapasztalás vá-
gya, az írás szerelme nem engedik, hogy a szürkeségbe vesszen 
lelkem, s jajszavai elhaljanak a sok ezer kiáltozó között. Ha nem 
hagyom, hogy elnyeljen a tömegemberek vad hordája, meg-
válthatom sorsomat, s megőrizhetem az örökkévalóságnak...

Rácz Edina

„Mint hideg kegyetlen tél 
után a márciusi forró ta-
vasz, mely hihetetlen len-
dület erejével,és frisses-
ségével felforgatja egész 
környezetét.”

 Ezt írta rólam egyszer 
egy kedves barátom, aki 
igen jól ismer. Nos ez 
igaz! Sokszor kavarom 
fel az állóvizet. Nem sze-
retem ugyanis, ha valami 
túl sablonos és túl „koc-

ka”. Ez a munkára is igaz. Szeretem a kreatív, új dolgokat.
 A főiskolán rengeteg tapasztalatot kaptam, mind a szakma 
terén, mind pedig emberismeretből. Fantasztikus érzés volt 
négy éve először nyomtatásban látni a nevemet, majd később 
a tv-képernyő sarkában olvasni ismét. Én úgy gondolom, hogy 
végig kell járni a szamárlétrát, mert így tud az ember igazán 
tapasztalatot és gyakorlatot szerezni. Lassan én is török fel-
felé, mint a talajvíz, de nem egyszerű megfelelni saját magam 
elvárásainak sem. A neheze ugyanis még ezután következik.
 800 karakter nem elég arra, hogy mindent leírjak. Sőt! 
Bár belegondolva, ha egyszer életem véget ér, a lelkész is 
egy papírlapnyi betűhalmazba foglalja bele létemet, akkor 
most nem panaszkodhatok. Próbálok hát úgy élni, hogy azon 
a lapon olyan dolgok álljanak majd, amire büszke lehetek!

Bencsik Ildikó

Az írás művészet, tudomány és 
társadalmi tett – írja Veres Péter, 
s a főiskolai tanulmányaim során 
az újságírás lényegét is hasonló 
szavakkal ecsetelték a szakma ta-
pasztalt tanárai.

 A jó írás éppen ezért az em-
beri létről és az azt körülvevő 
dolgokról készül; az értelem 
erejével hat, mely a nyelv já-
tékos gyönyöreit kihasználva, 

esztétikussá válik. Mindezt megtanulni nem könnyű és talán 
nem is megy mindenkinek. Jómagam azonban az elmúlt röpke 
szép években sok mindent megtanultam az írásról a magyar 
és világirodalom kiemelkedő alkotóitól, valamint tanárok-
tól, illetve azoktól, akikkel a szerkesztői munka során együtt 
dolgozhattam fiataloktól egészen a szakma „aggastyánjaiig”.
 A főiskola épületét diplomával a kezemben elhagyva, mind-
ez már csak emlék marad. Ám amint legkedvesebb íróm, 
Kosztolányi Dezső írta a Pesti Hírlap hasábjain: „az emlékek 
örökké élnek, változatlanul. Csak a valóság halványul el, mely tér-
ben és időben van. Az megöregszik, elpusztul, megsemmisül, mi-
velünk együtt, kik ennek a valóságnak tünékeny részei vagyunk.”

Kovács Barna
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A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola az idén meg-
alapította Az év hallgatói újságírója díjat.
 Ebben a kitüntetésben – népszerű nevén a Médiadíj-ban – min-
den tanév végén az a hallgató részesül, aki az adott időszakban az 
intézmény összes médiaműhelyében tevékenykedő diákok közül 
a legnívósabb munkát végezte. A díjat a szenátus adományozza a 
Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet oktatóiból és a média-
műhelyek vezetőiből alakult szakmai zsűri javaslata alapján. Az elis-
merést a rektor nyújtja át a diplomaosztó ünnepi szenátusülésen.
 Az intézet és a HÖK különdíj elismerésben részesítik az 
egyes médiumok legjobb újságíróit a médiaműhelyek vezetői  és 
az intézet javaslatai alapján. E jutalmakat szintén a diplomaosztón 
vehetik át a díjazottak.

Médiadíj

Új hallgatói médiadíj(ak) 
a Kölcsey-főiskolán 

Mindezidáig közétett cikke-
imből kiderülhetett – még 
ha nem is egészében –, mi-
ként látom a világot. Tehát 
eltekintenék egy önjellem-
zéstől, melyből itt és most 
egyébként is mindössze egy 
fontos részlet érdemel fi-
gyelmet.

 Eddig tanulmányaim során 
volt szerencsém olyan taná-

rokat ismerni, akik láttak bennem valamit. Mennyire meghatározó 
ez? Nem rajtuk múlott, hogy tanulok, akarok, küzdök-e vagy sem.
 Életünk szereplői mellett sokszor csak úgy elhaladunk; le-
het, hogy nem is emlékszünk majd pontosan, nem tudjuk 
már, ki mit változtatott rajtunk. Pedig mind nyomot hagytak.
 Sok felejthetetlen mondatból állt össze ez a valaki, akit most 
önmagamnak nevezhetek. Közülük egyet a gimnáziumi évek vé-
gén kaptam a magyartanárnőmtől. „Ha ezt a pályát választod, 
viheted valamire!” – valahogyan így hangzott. Egy egyszerű bú-
csúszó, mely ki tudja, hová vezet majd; igazán nem is ez számít.
 Ilyen alkalmakkor mindig eszembe jut a mondat, melyet 
még egy olyan kislánynak mondtak, aki a jelenlegi szemében 
értéktelen volt. Sok más mellett ezért is rendkívül hálás va-
gyok Önöknek, akik nem csak tanítottak, hittek is bennem!

Köszönettel:
Csendom Andrea

C V  h e l y e t t

A Médiadíj nyertese: Csendom Andrea

A Debreceni Főnix különdíjasa: Kovácsa Barna

A Kölcsey Stúdió különdíjasa: Bencsik Ildikó

A Lícium Médiaportál különdíjasa: Rácz Edina



Életem nagy szerelme a gye-
rekek és a rádiózás. Nem 
rólam mintázták a visszakér-
dezés nélküli engedelmesség 
mintaképét.
A Méliusz Rádióban a szer-
kesztők és a technikusok is 
minden szakmai segítséggel 
elláttak, és a mai napig is 
megosztják velem tapaszta-
lataikat, ami hasznomra válik 
munkáim során. Nem titok, 
vonz az a nem elhanyagolha-

tó tény, hogy amennyire lehet, szabad kezet kapok. Megvalósítha-
tom ötleteimet, véghezvihetem terveimet. Új dolgokat próbálha-
tok ki, ezáltal gyarapíthatom tudásomat, és tapasztalatot szerzek. 

Jó érzés egy hosszú munkafolyamatban a kezdetektől részt venni. 
A Lícium Médiaportál elindulása is lehetőséget teremtett a hallga-
tóknak, hogy próbálgassák a szárnyaikat.  Rádiós ajánlókat kezdtem 
el írogatni. Észre se vettem, hogy szinte minden nap reggeltől es-
tig a rádióban vagyok. Újraindítottunk egy sorozatot (Eszterlánc): 
a vendégeim gyerekek. A Líciumon nemcsak a saját munkámmal 
foglakozom, hanem mindig agyalok valamin: mi az, amin változtatni 
kéne, amit érdemes lenne alkalmazni, amiről le kellene mondani, 
amit jó lenne publikálni, és ha van téma, de nincs hanganyag, akkor 
készítsünk interjút. 
 Örömömet lelem a gyerekekkel való műsorkészítés minden 
mozzanatában, a líciumos teendőimben, még akkor is, ha csak én 
tudom, mennyi időmbe került az oldal frissítése. Talán ezért is min-
den nap eszembe jut Vértessy Sanyi bácsi mondata: „Gyötrelme-
sen szép mesterség” ez.

Farkas Tímea

Idén sem maradt a Kölcsey-főiskola igazán hangulatos mulatság for-
gataga nélkül. A HÖK által szervezett végzősbált az Aranybika Szálló 
patinás épületének üvegtermében rendezték május 16-án: az iskolá-
tól idén elköszönő hallgatók ünnepeltek.
 A vendégek megérkezésüket követően kezükbe vehették év-
könyveiket, majd elfoglalták helyeiket a díszesen megterített asztalok 
körül. Dr. Csorba Péter rektor ünnepi köszöntője után tanárok és 
hallgatóik közös vacsorája következett. Az asztalok vagy éppen az 
italpult körül a jókedv egy percre sem lankadt: a főiskola közelgő 

befejeztével főként 
– ahogy az ilyen-
kor már csak lenni 
szokott – az elmúlt 
évek legjelentősebb 
pillanatai idéződ-
tek fel. A mulatság 
ezután vette igazán 
kezdetét. A Salome 
Tánc- és Sport-
egyesület táncosai-

nak műsora fergeteges latin hangulatot varázsoltak a terembe, meg-
hozva ezzel a vendégek számára is a kedvet az önfeledt szórakozáshoz. 
A Sütő Band zenekar kora hajnalig húzta a talpalávalót, és aki még bír-
ta, egy szállodához közeli szórakozóhelyen folytathatta a vigasságot.             

H. Varga Eszter

Mónus Anikó felvételei
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A Méliusz Rádió különdíjasa: Farkas Tímea

Az Esszencia Online különdíjasa: Babicz Tibor

Tizennégy évesen eltört a kezem biciklizés közben. Addig nem tör-
tént semmi érdekes, rendes. jóravaló kölyökként éltem mindennapi 
csínytevéseimet. A baleset azonban változásokat hozott életemben.
 Nem nagyot, de mégis. Mint amikor egy madár meglebbenti a 
szárnyát valahol, és erre egy másik helyen elered az eső. Kéztö-
réssel feküdtem a kórházban megfigyelés ürügyén, amikor édes-
apám beállít egy Autó-motor nevű újsággal. Addig is szerettem 
a kocsikat, de az újság által egy új világ nyílt meg előttem. Így let-
tem egyszerre autóbolond (így e drága hobbimért egyértelműen 
édesapám a felelős) és rendszeres újságolvasó ember. Ennek ha-
tására kerültem be később a gimnáziumi újság szerkesztőségébe, 
majd innen egyenes út következett a kommunikáció szak felé. Itt 
rájöttem, cikket írni vagy újságot szerkeszteni nem ilyen egysze-
rű, de nem adtam fel. Vártam az alkalmat, mikor bizonyíthatok.
 Írni szerettem, de nem akármiről. Kezdetben híreket, informá-
ciókat írtam, de nem igazán éreztem rá az ízükre. Rájöttem: az au-
tókról akarok írni! Másodévem elején be is adtam jelentkezésemet 
az összes autós médiumához… Hatástalanul. El voltam kenődve, 

amikor is a HÖK irodája előtt 
felemeltem a fejem: amatőr in-
ternetes főiskolai laphoz keres-
nek szerkesztőket, cikkírókat. 
Nosza, próbáljuk meg! Kovács 
Zoltán, közismertebb nevén 
Mammuth, az ötletgazda tartotta 
az első gyűlést. Megemlítettem, 
írnék az autókról, s neki nagyon 
tetszett az ötlet. Írtam teszte-
ket, tovább alakítottuk az arcu-
latot, s az akkori főszerkesztő, Nemes Anikó megkérdezte, vállal-
nám-e a főszerkesztő-helyettesi posztot. Naná, elvállaltam! Sokkal 
több hírt írtam, belejöttem a szerkesztésbe, és tovább finomítot-
tuk az oldalt, s azon kaptam magam, hogy én lettem a főszerkesz-
tő! Sokat tanultam a tanáraimtól és elődeimtől. Éreztem, hogy amit 
megkaptam elméletben, azt meg lehet csinálni a gyakorlatban is.

Babicz Tibor



Indulatok, melyeket lekötözött az idő 
ereje, de az a rég várt találkozás min-
denkiben felszakítja a sebeket – jelle-
mek, érzések „összecsapásának” szín-
terei tárulnak a néző elé Márai Sándor, 
Eszter hagyatéka című regényéből 
készült filmben. Márai oly jellegzetes, 
éles mondatait, szófordulatait hallhat-
juk vissza a színészek szájából, mely 
nélkül nem is lenne „igazi” az alkotás.

 „De aztán megalvadt bennem az érzés, 
mint ahogy a sebben megalvad a vér” – ta-
lán ez a mondat érzékelteti a legjobban, mi 
volt a célja Márainak e regény megírásával; 
talán ez az a pillanat, melyet meg akartak ra-
gadni a film készítői – a pillanat, mely után 
már azt hisszük, nem fájnak az indulatok. 
De ha felszakad a seb, újra elkezd lüktetni a 
fájdalom! Merész vállalkozás megfilmesíteni 
egy regényt, melynek minden egyes mon-
datának értelme, értéke van, úgy, hogy azt a 
könyv olvasása nélkül is megértse az ember!
 A parádés szereposztás – Nagy Kálózy Esz-
ter, Cserhalmi György, Törőcsik Mari, Hámori 
Gabriella – már önmagában is felejthetetlenné 
tette a filmet. Ahhoz, hogy el tudják játszani 
ezeket az igazi, életszagú szerepeket, meg kel-
lett érteniük Márai Sándor világát, azt a világot, 
amely sorsokban, karmikus családi kapcsola-
tokban itt él közöttünk – kimondva, kimondat-
lanul, de látjuk, érzékeljük őket... Azt hiszem, 

megértették, megérezték Márait e regényben!
 Az 1930-as években járunk, a Balaton-
felvidék magával ragadó táján. Itt él Eszter, 
a hűséges, jólelkű „vénkisasszony”, akit 
megérintett egyszer a szenvedély forró 
szele, de mégis a metszően hideg magány 
jutott osztályrészéül. Már semmit sem 
vár az élettől, amikor jön egy távirat, ame-
lyet Lajos küldött... Igen, Lajos, akit 20 éve 
nem látott. Igen, Lajos, aki a nővérét vette 
el feleségül helyette, s most idejön, mert 
akar valamit, mert el akar venni valamit... 
 A notórius hazudozó, Lajos, aki mindent 
és mindenkit átvert, aki még az ördögnek 
is tartozik, visszajön tettének színhelyére, 
a nőhöz, akiről tudja, hozzá rendeltetett 
– mert még a gazembereket is szereti va-
laki. Eszter sem tehet mást, szereti, szeret-
nie kell egy felsőbb parancsnak engedel-
meskedve, mely elől nem lehet kibújni. Ha 
elkezdődött valami, azt be is kell fejezni!
 Úgy várja, mint egy fiatal lány a szerelmét, 
oly naivan, reménykedve. De amikor megér-
kezik Lajos az idegenekkel, felébred az érett 
nő határozott keménysége, s kiszakadnak a 
húsz éve elfojtott vádak, félelmek, igazságok. 
 Az idegenek, Eszter nővérének gyerme-
kei, s egy asszony a fiával, aki jókor volt jó he-
lyen – megfogta Lajost –, erőltetett, kényel-
metlen helyzetet teremtenek, az amúgy sem 
felhőtlen látogatás során. Eszter révedezve 
nézi Évát, aki az ő lánya is lehetne, s Lajosé... 

 Márai Sándor nem arról híres, hogy egy 
regénye elolvasása után megyünk tovább, vé-
gezzük a dolgunkat, mintha mi sem történt 
volna. Megálljt parancsol, mert olyan borzon-
gató, a legapróbb sejtünkig hatoló igazságokat 
mond ki, melyek fölött nem lehet elsiklani! 
 Amikor elolvastam a regényt, az utolsó 
mondatot is, becsuktam a könyvet, s nem 
mozdultam; töprengtem, milyen hatalmas, 
kusza háló az életünk; milyen ravasz, hatal-
mas pók szövögeti az emberi sorsokat... 
 Ha életünk végén visszanézünk, mint ahogy 
Eszter is tette, talán a kuszaságból egy hibát-
lan hálót látunk kialakulni. Talán ez a magyará-
zata, hogy Eszter odaadja Lajosnak az utolsó 
dolgot, ami még megmaradt neki a családjá-
ból: a házát. Megértette, hogy hasztalan pró-
bálkozik, tesz, vagy nem tesz ellene, nem me-
nekülhet a végzete elől, mert visszajött, hogy 
elvegye mindenét, ami még megmaradt. Bele-
törődött, megadta magát, mint a haldokló, aki 
számot vetett életével, s várja a megváltást.
 Olykor a rossz is megváltás, tudja ezt Esz-
ter is: közük volt egymáshoz – elkerülhetet-
lenül –, s addig nem nyughat meg a lelke, míg 
meg nem kapja a „kegyelemdöfést”, mert 
ez méretett ki, ezzel bevégezte. Többet már 
nem vehet el tőle...  Amikor vége lett a film-
nek a moziban, s az utolsó kocka is eltűnt a 
szemeim elől, nem mozdultam, nem szólal-
tam meg, mert nem tudtam mit mondani...

Rácz Edina

Metsző szenvedélyek

Mindenki keresi a választ életében. A kérdések koronként változó-
ak, de egy örök kérdés mindig ott matat az agyunkban: hogyan is 
lehetünk boldogok? Sokan hiszik, hogy a pénz boldogít, mások az 
szerelemre esküsznek, vagy az egészségre, akárhogy 
is, mindenkinek megvan a maga elképzelése, miképp 
lehetne boldog, saját maga szerint legalábbis. Aztán 
sokan rájönnek, hogy hiú ábrándokat kergettek, 
mert hiába érték el a kitűzött célt, hiába kapták meg 
azt, amit akartak, a várva várt boldogság valahogy 
mégis elmaradt. És ekkor döbben rá az ember, hogy 
igazából nem is a cél elérése teszi boldoggá, hanem 
az út, ahogyan azt eléri. Az alapoknál dől el ugyanis 
minden.
 Ha az ember végiggondolja egy nyugodt pil-
lanatában, rájön, az élet nem másról szól, mint 
a boldogság kereséséről. Az örök harc a hét-
köznapokban, a rossz pillanatok és minden, 
ami keserűséget hagy bennünk, azért viselhe-
tő el, mert tudjuk, hogy majd lesz jobb is, és várjuk a jobbat. 
 Az út keresése sokszor egy egész életen át tart, vannak, 
akik messzire jutnak rajta és vannak, akik eltévednek. Akár-
hogy is legyen, mindenki életében eljön minimum egyszer az a 
pont, amikor arra gondol, hogy bárcsak megmondaná neki va-
laki, mit kell tennie, amikor imádkozik a helyes útmutatásért. 
De a válasz bennünk van, csupáncsak eddig nem tudtunk róla.  
Rhonda Byrne  könyve, a The Secret – A Titok, megmutatja az utat, 

amely elvezet legmerészebb álmaink és vágyaink valóra váltásához. 
Az utat, amelyen bárhova eljuthatunk, amelyet a történelem során 
kevés ember ismert. Ezek az emberek sikeresek és boldogok vol-

tak életük folyamán, és mindezt a birtokukban lévő 
titoknak köszönhették. És hogy mi is ez a titok? Nem 
más, mint a vonzás törvénye. Ez a titok mindig is az 
emberiség birtokában volt, csak megfeledkeztünk róla. 
Mondhatni, már-már annyira egyszerű, hogy elsiklot-
tunk felette, és ezért a sötétben kezdtünk el tapo-
gatózni, hogy megtaláljuk azt, ami már öröktől fogva 
bennünk lakozik. Ez pedig a saját elménknek és az Uni-
verzumnak egy olyan törvényszerűsége, amely zavarba 
ejtően egyszerűen, am annál pontosabban működik.
 A könyvben egytől egyig e vonzás törvé-
nyének ismerői, használói és mesterei szólal-
nak meg, történeteket mesélnek el, amelyek ál-
tal igen hamar világossá válhat minden olvasó 
számára, hogy mi is ez az ősi törvény, amely felülír 

minden mást. Ez az élet igazi titka. Ismerői közé tartozott má-
sok között Platon, Shakespeare, Newton, Beethoven, Einstein.
 Rhonda Byrne könyve már több nyelven is megjelent első kiadása 
óta, és ezáltal egyre több embernek nyílt rá lehetősége, hogy megvál-
toztassa életét,, és olyanná tegye, amilyenné mindig is akarta.  Magyar 
nyelven tavaly adták ki először, így most már előttünk is nyitva áll a le-
hetőség, hogy megtegyük az első lépést a hőn áhított boldogság felé.

Krocsek Andrea

A titok
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Az angyalokat hajnalban visszahívják
Tóth-Máthé Miklóssal harmincadik, 
talán legszemélyesebb, legvallomáso-
sabb művének megjelenése után be-
szélgettem. Az angyalokat hajnalban 
visszahívják című regénye annak a sze-
mélynek állít emléket, aki az író sze-
retett felesége, társa és múzsája volt 
hosszú évekig. A Hiányod hűsége című 
verseskötet prózai megfelelőjeként is 
értelmezhető mű, két ember közös 
életét meséli el a találkozásuktól a 
művész hitvesének elvesztéséig.  Az 
írót egy Debrecen környéki település 
könyvtárában tartott író-olvasó talál-
kozó után kérdeztem.
– A felolvasás előtt említette, hogy nagyon ne-
héz és hosszú folyamat volt, mire megszületett 
ez a könyv.
– Olyan valakiről írni, akiről tudom, hogy itt 
van, és mégsincs itt – ez egy átkozottul ne-
héz dolog. Még akkor is, ha – mivel hitem 
van – tudom azt, hogy az elválásunk időleges. 
Hiszek abban, hogy nem csak ennyi az élet.
– Az író-olvasó találkozón felolvasott részletből, 
és abból, ahogyan a feleségéről beszél, érződik, 
hogy nagyon szerette őt.
– Csak egy ember volt az életemben olyan, 
aki a mindent jelentette, és jelenti számomra, 
az pedig Enikő. A szerelem az, amit nem le-
het erőltetni, elhatározni – az vagy jön, vagy 
nem. Arról nem tehettem, hogy megtaláltam 
őt, vagy hogy ő rámtalált. Az Isten küldte ne-
kem akkor Enikőt. A legjobbkor jött, éppen 
az írói pályám elején jártam, ráadásul válá-
som után találkoztunk. Ezért is írtam azt a 
verset, amelyiket felolvastam: „Akkor álltál 
mellém, mikor szerencsecsillagom végképp 
leáldozni látszott”.
– A feleségének emléket állító regény befeje-
zésével talán mintha kissé meg is könnyebbült 
volna.
– Inkább azt mondanám, hogy amit szándé-
koltam, hogy neki méltó emléket állítsak, a 
verseskönyvvel és a regénnyel sikerült. Bi-
zonyos fokig meg is könnyebbültem, igen. 
Addig nyugtalan voltam. Az írónak szerintem 
kötelessége annak emléket állítani, aki a leg-
többet jelentette számára. Utána azonban 
van az emberben egy fajta kiüresedés is, és 
kérdi: most akkor hogyan tovább. Az is ben-
nem van, most ki olvassa el, kinek olvassam 
fel, ha valami jót írok. Az ember a sikereit 
is szereti megosztani valakivel. Enit jobban 
érdekelte, hogy mit írok, mint saját magamat. 
Nekem volt jó, hogy bizonyíthattam neki. A 
legtöbb író-olvasó találkozómon részt vett, 
és biztató, megnyugtató volt a jelenléte.
– Van azonban Önnek egy szatirikusabb, hu-
morosabb oldala is. Említette is előadásában, 
hogy kétarcú írónak tartja magát. Sokat gon-
dolkodtam a műveinek sokféleségét megismer-
ve: hogyan tud megférni együtt a vallomásos 
hangnem, a református mély hit, amely sok 

korábbi regényének és drámájának témája, és 
a szatirikus hangnem, amely sok más írásán 
átsugárzik?
– Ez egyszerűen alkat kérdése is, másrészt 
nehogy azt hidd, hogy aki református, hívő 
ember, annak kötelező humortalannak len-
nie, a humor éppúgy hozzátartozik. Attól 
még lehet valaki hívő ember, hogy humo-
ra van, és szereti is azt. Sőt, még a Bibliá-
ban is vannak humoros részek, elég ha a 

Jónás könyvére gondolunk. Nekem alap-
vetően humoros alkatom is van, és élve-
zem, egy fajta föloldódás is ez. Megőrülnék, 
ha csak komoly dolgokról kellene írnom.
– Ahogy az előbb az író-olvasó találkozón is em-
lítette: humorral még a humortalan embereket 
is könnyebb elviselni.
– Ez tényleg így van. Ráadásul hatni is le-
het vele. Sokszor nem tudja az ember, hogy 
mikor igazán komoly. Van, mikor szatírával, 
humorral komolyabb dolgokat lehet el-
mondani, mint a komoly irodalommal, csak 
éppen oda is figyelnek arra, amiről szó van.
– Tehát fel lehet hívni a figyelmet?
– Persze, egyértelműen.
– Ez a szatirikus humor érződik egyik bevallot-
tan kedvenc regényében, a Pecúrokban is. Ne-
héz témát dolgoz fel, mégis vannak olyan részei 
– főleg a párbeszédek –, amelyeknél az olvasó 
nem tud mást tenni, csak mosolyog.
– Valóban, képzeld csak el. Tíz évig csak a 
falujában volt az ember, és bekerül egy ősi 
gimnáziumba – ősi volt ott minden. Olyan 
volt, mintha Amerikába kerültem volna, na-
gyon más volt. A Pecúrok központi monda-
nivalója ez a kiszolgáltatottság, amelyet egész 
életemben gyűlöltem. Nincs szörnyűbb, mint 
egy kisdiák kiszolgáltatottsága – minden-
ki felette van, belerúg, kihasználja. Érdekes, 
hogy ma már annyira összekeveredett a 
hajdani valóság meg a regény, hogy szin-
te magam sem tudom már különválasztani.
– A regény végén olvasható az a jelenet, 

amelyben a gimnáziumból való szökésük után 
édesapja megígértette, hogy soha többé nem 
futamodik meg a nehézségek elől. Ismerve az 
életrajzát, tudom, sokat küzdött élete során: a 
színészpályán, és mikor íróvá vált.
– Így van. Amit elértem, Isten után valóban 
magamnak, és később drága feleségemnek 
köszönhettem. Soha nem alkudtam meg, 
semmi olyat nem tettem az ún. karrierem 
érdekében, ami idegen lett volna az egyé-
niségemtől. Nagyon erős erkölcsi alappal 
bírtam – már csak a felmenőim miatt is –, 
és a Jóisten is mindig megsegített, soha nem 
kellett lobbiznom azért, hogy bemutassák 
a darabomat – előbb-utóbb bemutatták 
–, vagy hogy a könyveim sikeresek legyenek. 
Nehéz dolog volt ez, hiszen évekig azt gon-
dolták rólam: Tóth-Máthé Miklós – a színész, 
aki ír. El kellett telnie egy bizonyos időnek, 
mikor már Tóth-Máthé Miklós az író lettem, 
aki színész volt. Nehezen lehetett ezt elérni, 
mert mi egy sznob ország vagyunk, nehezen 
veszik azt tudomásul, hogy egy színészből 
is lehet jó író. Itt szinte majdhogynem az a 
trend – persze ez rossz trend –, hogy azt 
gondolják, ha elvégzed a bölcsészkart, utána 
lehetsz író. Csak éppen ez nem megy – a 
nagy íróink, költőink kilencven százaléka nem 
végzett bölcsészkart. Ez teljesen tehetség 
függvénye. Egyik legnagyobb költőnk, Sinka 
István például juhászbojtár volt, úgy kezdte.
– Talán hátrány is volt, hogy Ön színészként dol-
gozott előtte?
– Igen, bizonyos fokig hátrány volt. Gondold 
el: akik együtt járnak egyetemre, és később 
írók, költők lesznek, már eleve van kötődé-
sük egymáshoz. Nekem színészkötődéseim 
voltak, írókkal nem is találkoztam akkor.
– Van is egy társaság, amelynek alapító tagja.
– Persze, elnöke is voltam a Szellemi Sza-
badlegények Társaságának. Sőt, még most 
is megvan, Szellemi Szabadlegények Szuverén 
Szuterén Klubja néven, annak is én vagyok az 
elnöke. Voltak operaénekes tagjai, színészek, 
írók, zenészek. Amikor még a nagy társaság 
működött, múzeumokba jártunk fellépni, csak 
azt kötöttük ki, hogy egy jó vacsorát kapjunk. 
Tulajdonképpen a barátságunkat erősítettük 
ezzel, és végül egy művészkompániává érle-
lődtünk. A társaság szűkebb magjaként elindí-
tottuk a Szuterén Klubot, Ujváry Zoltán nép-
rajzprofesszor házának szuterénjében máig 
össze-összejövünk, jól érezzük  magunkat. 
Mert a barátság bizonyos mértékig kohéziós 
erő, és szükség van rá. Nekem is nagyon so-
kat jelentett, mikor egyedül maradtam. Akkor 
nem is akartam Debrecenben maradni. Akkor 
azt mondták nekem: „Miklóskám, hová men-
nél, itt vagyunk mi, a barátaid”. Igenis meg 
kellett éreznem: valóban így van. Mert hiszen 
nagyon nehéz itt, minden tele van emlékekkel. 
Ez egyfelől fájó dolog, másfelől viszont jó is.

Szondi Réka
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Tanító szak
Angol műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Magyarics Tamásné

Bárdos Zita
Bónácz Edit
Hegedűs Zsanett
Juhász Nándor
Mandzák Adrienn
Szentesi Katalin
Szokolai Katalin
Vámosi Judit
Varga Anett
Vincze Viktória

Tanító szak
Matematika 
műveltségi terület

Hosszu Tünde
Kertész Viktória
Papik Szilvia
Peres Margit
Tóth Ibolya

≠

Tanító szak
Német műveltségi terület
Csoportpatrónus:
Dankóné Kovács Réka

Kiss Katalin
Lutter Ágnes
Simon Edit
Sipos Beáta

Tanító szak
Családi, háztartási, gazdasági 
ismeretek műveltségi terület

Andrási Erika
Bacskai Adrienn
Dienes Mónika
Dominyák Ágnes
Farkas Eliza
Fehér Magdolna
Feskó Judit
Gulyás Hajnalka
Hunyadi Krisztina
Sándor Tünde
Szepessy Alexandra
Tar Barbara
Tóth Anett
Tóth Anita
Tóth Nikoletta
Vojtó Noémi

Tanító-kommunikáció 
szak
Ember és társadalom 
műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Dr. Völgyesi Zoltán

Andicsku Tímea Kitti
Balog Nóra
Balogh István
Berke Orsolya
Bihari Nóra
Bokor Judit
Czibere Petra
Dósa Renáta Júlia
Drótos Felícia
Elek Nikolett
Farkas Krisztina
Farkas Tímea
Fehér Diána
Galvács Mónika
Hajósi Márk
Kardos Tímea
Kerekes Marianna
Kiss Beáta
Koszta Beáta Tünde
Kovács Tímea Irén
Kovács Sándor Zoltán
Lukács Zsuzsanna
Máró Ildikó
Molnár Csilla
Monostory Zsuzsa Eszter

Tanító-informatikus
könyvtáros szak 
Informatika 
műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó

Andó Anita
Dobos Írisz Ilona
Kiss Éva
Kovács Tünde
Mester Balázs
Szendrődi Katalin Irina
Szűcs Melinda
Vári Anita
Zimán Réka

Tanító szak
Informatika műveltségi 
terület

Antal Judit
Fekete Mónika
Karacs László
Katona Edit
Kovács Emma
Kovács Gréta Katalin
Nagy Beatrix
Nagy Tamara Eszter
Orosz Angelika
Orosz Dénes
Révész Anett
Vígh Ivett

Tanító szak
Magyar nyelv és iroda-
lom
műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Dr. Imre Lászlóné

Andorkó Ibolya
Bodnár Eszter
Dankó Veronika
Debreczeni Klára
Enyedi Mariann
Huszti Krisztina
Kajtácsi Zita
Keresztesi Tímea
Kiss Judit
Kiss Melinda
Kollár Tímea
Krakkó Boglárka
Krankovics Beáta
Lakatos Adrienn
Lóránt Liza
Lovácsi Linda
Molnár Tímea
Nagy Dorina
Nagy Ildikó
Orosz Adrienn
Pálfi Rita
Pap Tímea
Sápi Szabina
Simon Réka
Stumpfné Dorogi Beáta
Szabó Anita
Tóthné Meggyesi Melinda
Viski Beáta

Tanító-kommunikáció szak
Ember és társadalom
műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Dr. Pintér Jenő

Berkes Andrea
Galvácsi Anett
Nyeste Ágnes
Pap Tímea
Pécsi Éva
Pintye Erika
Rékai Ágnes
Rubóczki Babett
Tóth Marianna
Vancsai Rúben
Zakor Csilla

Tanító-református hitokta-
tó szak
Ember és társadalom mű-
veltségi terület

Bagi Ibolya
Bukovenszki Anita
Máté Krisztina

Tanító szak
Vizuális nevelés műveltségi 
terület
Csoportpatrónus: 
Fátyol Zoltán

Berei Csilla
Borsos Hajnalka
Dobai Beáta
Fekete Zsuzsa
Fosztó Orsolya
Gazsó Gréta
Hajdú Anita
Horváth Györgyi
Kajtor Krisztina
Kelemen Mónika
Kocsis Adrienn
Koronics Renáta Mária
Magyarosi Árpád
Molnár Balázs
Szűcs Anita
Tóth Titanilla
Török Ákos László
Vörös Nóra

Tanító szak
Testnevelés és sport
műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Benyáts Balázsné

Baranyi Péter
Baranyi Zoltán
Benke Zoltán Péter
Bojtor Rita
Cseh Gergely
Dombrády Éva
Fazekas Béla
Halász Ildikó
Koponyás Attila Béla
Kricsfalusi György
Máté Katalin
Pál Anett
Pethő Melinda
Siket Orsolya
Szabó Szilvia
Varga Edit
Varga Emese

Diplomások

≠

≠

≠

≠

≠

≠

≠

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola tanévzáró és diplomaosztó ünnepi szenátusülésén, június 
21-én 10 órától a Nagytemplomban az alábbi hallgatók veszik át oklevelüket:
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Tanító szak
Technika műveltségi terület

Péter Botond

Tanító szak
Ember és társadalom művelt-
ségi terület

Marjai István
Tordai Ildikó

Diplomások

Tanító szak
Ének-zene műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Szabóné Fodor Adrienn

Benei Anita Izabella
Felföldi Edit
Novák Ágnes
Novák Mónika
Petrik Judit
Rácz Ildikó
Somossy Melinda
Teremi Alexa
Tóth Erzsébet

Informatikus könyvtáros
kommunikáció szak

Csoportpatrónus:
Lupkovicsné Major Edit

Angyal Ádám
Babicz Tibor
Bencsik Ildikó
Csongár Anita
Deák Enikő
Demkó Anikó
Fehér Péter
Fekete Ákos
Fekete László
Gál Boglárka
Gelányi Enikő
Halász Dóra
Hegyi Edit
Herbák Ágnes
Jepure Mariann
Kabódi Eszter
Kamuti Judit
Kádár Norbert
Képíró Renáta
Kiss Judit
Kopcsák Jolán
Kóti Zsuzsanna
Kovács Barnabás Lőrinc
Kovács Fruzsina
Kulcsár Éva
Lénárt Tímea
Lipcsei Ádám József
Magyar Mária
Magyar Zoltán
Tiba Zsófia

Informatikus könyvtáros
kommunikáció szak

Csoportpatrónus:
Dr. Nagy Zoltán

Albert Anett
Andriska János
Batai Tibor Mészáros Kitti
Mile Anikó
Nagy Tünde Anita
Németh Zoltán
Németi Anett
Opavszki Hella
Pásztor Szilvia
Poller Ádám
Sári Ádám
Sipos Adrienn
Solymosi Miklós
Szabó Péter
Szabó Valéria
Szutor Mirjam Inez
Tamás Andrea
Tomasovszki Anita
Tomcsik Adrienn
Topa Zoltán
Tóth Kitti
Trenyisán Tímea Mária
Ugrai Edina Ilona
Varga Eszter
Végh Viktória
Végh Zsuzsa
Vékony Erzsébet
Vezse Mária
Zsupos Tímea

Esti és tagozat
2004-2008

≠

≠

≠

Tanító szak 
Magyar nyelv és irodalom 
műveltségi terület

Csoportpatrónus:
Erdeiné Nyilas Ildikó

Balla Andrea
Balla Ildikó
Bodai Mária
Botos Renáta
Csikósné Kovács Erika
Fábiánné Kiss Ágnes
Gali Szilvia
Háló Margit
Iski Anikó
Karácsonyné Hákli Gyöngyi
Kádár Csilla
Kirs Mónika
Lukácsné Bucskó Judit
Nagy Éva
Nagyné Fábián Katalin 
Nagyné Kelemen Mónika
Pappné Nánási Anita
Tímáriné Sebestyén Márta
Szerdi Ágnes
Szilvási Ágnes
Vojcskóné Görgey Edit 
 Zsuzsanna

Tanító szak
Angol esti műveltségterü-
let

Csoportpatrónus:
Kőszeghy Attila

Barnáné Farkas Zsuzsa
Batiz Erika
Deák – Erdei Eszter
Galgóczi Éva
Horváthné Mile Erika
Hunyadiné Antal Anikó
Kissné Lantos Éva
Nagy Attiláné
Nagy Bálint László
Nagy Lajos
Négyesi Tímea
Rácz Enikő
Répásiné Nagy Krisztina
Tamusné Molnár Viktória
Tengeri Éva
Törőcsik Istvánné
Vásárhelyi Andrea

Tanító szak 
Ember és társadalom 
műveltségi terület

Csengeri Krisztina
Fenyves Judit
Gajdics Hajnalka
Halász Renáta
Király Anett
Kissné Lakatos Erika
Mocsári Melinda
Parti Zoltán
Szabó Nóra
Szombati Tamásné
Szűcs Edina
Verő Jánosné

Tanító szak 
Technika műveltségi terület

Beke Beáta
Csatáriné Kiss Judit
Göblyösné Diós Katalin
Horváth Tímea
Kissné Tóth Ágnes
Márton Szabolcs
Nagy Ágota
Rózsa Ágnes
Veres Tímea

Tanító szak
Vizuális nevelés
műveltségi terület

Farkas Viktória

Tanító szak 
Testnevelés és sport
műveltségi terület

Kató Anita

Tanító szak
Családi, háztartási, gaz-
dasági
ismeretek műveltségi 
terület

Koi Ibolya

Tanító szak
Informatika műveltségi 
terület

Köbli Brigitta

Tanító szak
Német műveltségi te-
rület

Veres Botond István
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Pontosabban a Lamprocyphus augustus nevű ormányosbogár külön-
legesen zöld páncélja. A hazánkban élő aranyos rózsabogáréhoz (Ce-
tonia aurata) hasonló. Az érdekes színt nem pigmentek, hanem egy 
speciális kristályszerkezet okozza, amely a későbbiekben a hatalmas 
áttörést hozó, fény-alapú informatikai eszközök megalkotásának 
alapjául szolgálhat. 
 Az elektromos és a fény alapon működő számítógépek működé-
si sebessége között szinte felfoghatatlan a különbség. Ami a jelenlegi 
elektron alapú gépek teljesítményével évekbe kerülne, az egy fénnyel, 
vagyis fotonokkal működő számítógépnek csupán másodpercekbe.
 Az eddig egyedülálló fénytörési képességű felszínt a bogár 
páncéljának anyagszerkezete alakítja ki. A természet olyan gyé-
mántszerű kristályokat állít elő, amelyek alkalmasak a látható 
fény irányítására, manipulálására. Így ez a kristályszerkezet lehet 
az alapja a számítástechnika következő generációjának. A kris-
tály azért is rendkívül érdekes, mert ahogyan Michael Bartl, az 
amerikai Utah Egyetem kémikus-fizikusa fogalmazott: „A ter-
mészet egyszerű módon képes létrehozni olyan anyagokat és 
struktúrákat, amelyek a több millió dolláros berendezések és 
mérnöki tudás ellenére mind a mai napig számunkra elérhetet-
len”. Ez a felfedezés tette lehetővé a tudósok számára első íz-
ben, hogy olyan anyagszerkezettel dolgozhassanak, amely ide-
ális – ha nem a legjobb – felépítése a fotonikus kristályoknak.

 Most azon dolgoznak, hogy képesek legyenek megtervez-
ni és elkészíteni a kristály szintetikusan előállítható változatát. 
Ehhez természetesen rendkívül alaposan, elektronmikroszkóp-
pal vizsgálták meg a bogár páncélját alkotó struktúrát. Ez an-
nyira parányi, hogy egy méternek a milliomodrészében fejezik 
ki a méreteit (200 mikron hosszú és 100 mikron széles). Meg-
állapították, hogy nem a hagyományos módon irányítja a fényt, 
bizonyos színeket (hullámhosszokat) különböző sebességek-
kel enged át, másokat viszont teljesen visszaver. Ez a tulajdon-
sága adja például a bogár páncéljának zöld színét és jellegzetes 
színjátékát. A fénnyel működő számítógépek esetében ez a tu-
lajdonság kulcsfontosságú, működésének alapja, hogy az infor-
mációt különböző speciális fényjelekben tárolva továbbítsa. 
 Jelenleg is léteznek optikai eszközök, amelyek a látható hul-
lámhosszú fénnyel (infravörös tartományhoz közeli) tudnak 
adatokat továbbítani, de ezeket a célba érve vissza kell alakí-
tani a számítógép számára használható elektromos jelekké. 
Ilyen módon működnek hazánkban is a legkorszerűbb számí-
tógépes hálózatok, sőt már a lakosság számára is elérhető az 
internet ezzel a technológiával. A fejlesztés célja a már tel-
jes mértékben fény alapon működő számítógép megalkotá-
sa integrált optikai körökkel az integrált áramkörök helyett.

Bertók Balázs

Megváltoztathatja a jövőnket egy brazil bogár

Idén Ázsiába költözik a sportvilág. Au-
gusztus 8-ától 24-ig Pekingben tábo-
roznak majd a legkiválóbb sportolók, 
hogy négy év után újra eldöntsék, kik 
érdemlik meg a világ talán legnagyobb 
becsben tartott sporttrófeáját: az 
olimpiai bajnoki címet.

Kevés esemény van, amely ennyire lázba 
hozza az emberiséget. A sors fura finto-
ra, hogy az egyik legszebb, legizgalmasabb 
versengést csak négyévenként rendezik. Vi-
szont így a rajongók óriási fordulatszámon 
pörögve élvezhetik két héten keresztül az 
olimpiát. Talán még azok is a televízió elé 
ülnek majd, akiket nem érdekel a sport, hi-
szen mikor a nemzeti himnuszokat húzzák, 
és felvonják a zászlót, nemigen van olyan, 
akinek ne lábadna könnybe a szeme, és ne 
dobbanna meg a szíve kicsit furán, kicsit úgy, 
mintha ő maga is állna a dobogó tetején a 
győztessel. Kicsit mintha mi is dolgoztunk 
volna a sikerért, mintha mi is készültünk vol-
na a fiúkkal, lányokkal.
 Mert készülnek ők, a mi fiaink, a mi lá-
nyaink, négy éven át mást sem tesznek, csak 
robotolnak, hogy elérhessék a kitűzött célt, 
az olimpiai bajnokságot. Közben persze 
megnyernek egy-két Európa bajnokságot, 
világkupát, világbajnokságot (amelynek a 
nevében ugye, benne foglaltatik, hogy a vi-
lág legjobbja a győztes), viszont korántsem 
örvend akkora tiszteletnek egy világbajnok, 
mint egy olimpiai bajnok! Ők pedig négy 
évben gondolkodnak, egészen másképp jár 
az idő az ő fejükben, nekik négy év nem an-

nyi, mint nekünk, nekik áll az idő addig. Majd 
ha vége annak a rövid kis periódusnak, rá-
érnek öregedni, ráérnek másra, addig nem 
engedhetik meg maguknak, hogy betegek 
legyenek, addig a sérülés sem fáj, addig mun-
ka van, nem sírás-rívás, addig összeszorított 
fogakkal tűrnek minden fájdalmat, mert a cél 
a célok legnemesebbike.
 Idén ugyan kevesebb magyar vesz részt 
a játékokon, az athéni kétszáz verseny-
zőhöz képest most csak 158 magyar kva-
lifikálta magát a tornára (bár ez a szám 
még nőhet), a remények azonban most is 
vérmesek, mint mindig. Valahogy mindig 
így van ez velünk, magyarokkal. Ha csak 
ketten indulnának, akkor is várnánk mini-
mum két aranyérmet. Néha még helyet-
tük is jobban akarjuk a győzelmet, akkor 
is, ha esetleg az illető nagyon jól tudja, 
mire képes, és tisztában van vele, ő még 
nincs felkészülve arra, hogy eséllyel meg-
küzdhessen a többi ország versenyzőivel.
 Már-már törvényszerű, hogy a férfi-ví-
zilabdacsapat esélyesként utazik Pekingbe. 
Ha valakit arra kérnénk, mutasson rá arra 
a versenyzőre vagy csapatra, amelyik sze-
rinte biztosan hazahoz egy aranyat, minden 
bizonnyal a Kemény-legények lennének a 
kiválasztottak. Hozzájuk csatlakozik a kajak-
kenus mezőny nagy része. Kovács Katalin 
Janics Natasával az oldalán megszenvedte 
a válogató versenyek rendszerét, hiszen az 
edzőjük, Fábiánné Rozsnyói Katalin nem en-
gedte Katit három számban indulni, majd vi-
haros hirtelenséggel ő is és két reménység, 
Szabó Gabriella és Kozák Danuta is elhagyta 

az edző csoportját, így most mindenki csak 
készül, de az egységek összetétele képlé-
keny. Így aztán csak találgatni lehet, ki sze-
rez érmet, pontokat. Felzárkóznak a férfiak 
is, kajakosok, kenusok egyaránt, náluk na-
gyobb a nyugalom, szoríthatunk Kammerer 
Zoltánért, vajon meglesz-e neki a negyedik 
olimpiai aranyérem. Drukkolhatunk Ka-
lucza Norbertnek is, aki Debrecenből küz-
dötte el magát Pekingbe. Az 51 kilogram-
mosok között indul városunk ökölvívója.
 Természetesen örökké esélyesek vívó-
ink, Athén ezüstérmese, Nemcsik Zsolt ta-
lán most behúzza az utolsó asszót is. Öttu-
sázóink is: Vörös Zsuzsanna megismételheti 
négy évvel ezelőtti csodáját, és most Balogh 
Gábor is beteljesíti talán, amit már nyolc 
éve vár tőle mindenki. És persze ne feled-
kezzünk meg cselgáncsozóinkról, birkózó-
inkról, sportlövőinkről, akik között újra ott 
van Igaly Diana, és újult erővel száll szembe 
az agyaggalambokkal.
 A női kézilabda- és vízilabda-válogatott 
szokásosan fekete lóként szerepel majd, ha 
a kézilabdázók megemberelik magukat, és 
elhiszik, hogy valóban tudnak győzni, oda-
érhetnek a dobogó közelébe, esetleg fel is 
léphetnek rá. A vízlabdázó lányok esetében 
valószínűleg a pillanatnyi forma dönt majd, 
több nemzet is felveszi a versenyt lánya-
inkkal, de lassan illő lenne a dobogó leg-
magasabb fokára hágniuk. Valamint a Cseh 
László vezette úszóküldöttség is fényes 
érmekkel, sok-sok ponttal térhet haza.

Moldován Tünde  
A teljes cikk a licium.hu oldalon olvasható

Az olimpiai láz
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Nem bírtad már nézni kínjaim,
ahogy vonaglik lelkem a kételyek romjain.
Megöl, ki megölelt volna,
segíts, szívem ősi démona!
Elindultál hát a hosszú útra,
dacolva a nappal, mert otthonod a sötét éjszaka.
Népekkel küzdöttél értem, szellemlovas,
tajtékzó paripád vérvörös szemétől
meghátrált a kísértethorda.
Mérgezett nyilaid nyomán hullottak a vadak,
s nem állhatta utad senki emberfia.
Követted az idegen utcákon lelkem jajszavait:
„Vigyél haza, szakítsd szét láncaim!”
Megérkeztél, ott álltál az angol kocsma ajtajában,
s odabenn ismeretlen szavak röpködtek a félhomályban.
„Édes magyar föld, ó, hogy hívsz!”
Fénylettek a lelkek az ember-gúnyákban,
s mind feléd fordult szemrehányóan.
Végre megláttad szellemem éjfekete ruhában,
ahogy küzdött vasra verve a vakítóan fehér gyávával.
Kirántottad ellenség vérétől áztatott kardod,
s egyetlen csapásodra széttörtek a láncok.
Újult erővel, még egyszer, utoljára, megállt,
s szembenézett lelkem a hazug csalárddal.
Nem szólt semmit, nem állt bosszút, de tekintete égetett,
s földre rogyott előtte a rabló,
ki magával vitte egyszer rég szívemet.
Jobban perzsel a napnál az igazság,
melyet a kártyából is kiolvas a cigánylány:
hazug álmokban fürösztöttek,
s az önző szellemkarok nem eresztettek.
De a szabadság lován eljött megváltásom erős démona,
kézen fogott, hisz odakinn várt a gyönyörű paripa.
Magunk mögött hagytuk az idegen földet,
nem néztem vissza, csak előre, a lüktető magyar hegyekre.

Hazafelé
Rácz Edina

Ez egy utazás. De a lélek és 
a test egyként hazavágyik, az 
Otthonukba, amely talán a vég-
telennel határos, és ahol lélek-
től lélekig nincs távolság. Gabri-
el Garcia Marquez azt mondta: 
nem fürdök, nem mosok fogat, 
nem öltözök fel normálisan, hi-
szen nincs kiért. Akiért kellett 
volna, nem számolta ezeket a 
pórias, vizuális bakikat. 
 Akkor csak nézett, de nem 
látott. Talán nem is akart. De az 
ember, ha újra fürödni indul, fo-
gát súrolja, ruháját nagy gond-
dal válogatja, ugyanazon valaki 
kedvéért, mi történik akkor? 
Hiszen látta már szakadt köpe-
nyét, sárban húzta maga után, 
akár lelkét, foszlott cafatokban. 
Látott vágyat, mely szemeken, 
testeken, érintéseken át osto-
rozta azt a dúló tébolyt, mely 
létet pumpált szíve helyett, s 
mely lélegzethez juttatta tü-
deje helyett, s amely lebontott 
minden mérget mája helyett. 
 Ami élni enged.
 Mégis akarja a test, hogy 
megtisztulva, megtisztelve lép-
hessen elő. Pedig lényege for-
mális, ez az egész egy kényszer, 
szükségszerűség. Mintha jelen-
tene bármit is. Érdekes, ahogy a 
test beszél a lélekről.
 Ez egy utazás. 
 De a lélek és a test egy-
ként hazavágyik, az Ottho-

nukba, amely talán a vég-
telennel határos, és ahol 
lélektől lélekig nincs távolság.
 Van otthonuk?
 Bizonyosan van. De az út 
közben csak vágyódva beszél-
nek róla. Más és más törté-
neteket mesélnek egymásnak.
 – Körbefont, fölemelt a te-
nyerében tartva, és odaadott a 
Napnak.
 – Mellette eszméltem rá, 
hogy nem vagyok egyedül, és 
soha nem is leszek.
 – Ilyet nem mondott!
 – De, csak nem lehetett 
hallani.
 ...Mondataik úgy keltek útra 
a széllel, ahogy ők magukat in-
dították el. Ugyan egymáshoz 
beszéltek, de nem egymásnak 
mondták a szavakat. Máshoz 
szóltak azok. Tetteik eredménye 
saját állapotuk: bolyongani, és 
közben hazavágyni. Hiszen úgy 
hasít pillanataikba a gondolat, 
ahogy szike a bőrbe. Visszavon-
hatatlanul, egy biztos kéz által. 
 Sorsszerűen volt bolond a 
sebészem. Otthonomat met-
szette a szívem fölé. Ahogy a 
hegen végighúzom az ujjam, 
nem érzek fájdalmat, kínt, 
hiszen eleven a hús. Mindig 
eleven. Meztelen balerina tán-
col a műtőasztalom mellett. 
Ott lesz, amikor felébredek?

Éles Árpád 

A balerina 

Létem nyomora, tudatom hatalma,
a nincs, angyalok bánatát idézi.
Légy a nevelőm, kend a lelkem
vérrel, léttel, bánattal, tudattal.

A szívem szép. Szavak, tettek, érdekek
szótlan szónoka volt mindig, örökké.
Bársony szavaim elhaltak az útközben, míg
füledet, lelkedet, kezedet, szemedet, elérték.

Bántó magányomért téged hibáztatlak!
Holott egyedüllétem tárgya a becstelen,
kínzó, emészthetetlen vágy. Remegtem
az utolsó, tudat-vesztett, bódult napot.

Bőröm alatt körmöd, fogaid, szavaid laknak.
S én mint jó házigazda, tűröm a sikolyokat.
Lelkem örök vágyát erkölcsöm nem bántja,
harsány szívem pulzálása tetteim ostora.

Ostoba kamaszként hiszek, érett felnőttként hiszek.
Bénult tudatom hanyatlóan remél,
álmatlan ágyam önkéntelen kaparja
a halott gondolatok csonkjait mellkasomról.

Széttört pillanatokat ragasztgatok
Meghazudtolt vágyakat ízlelek
S mondataim végére, nem teszek
semmilyen, de semmilyen írásjelet

Amon
Éles Árpád
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Reggel. Még sötét. Fekszem, azt hiszem, még 
alszom. Nem érzékelem a teret, a helyet, az 
időt és az életet. Mikor felriadok, hirtelen 
úgy érzem, mint aki csak most született erre 
a világra: most bárki kérdezhetné, ki vagyok, 
nem tudnám megmondani. Nem mintha 
egyébként tudnám… 
 Kell egy pár perc, mire magamhoz térek. 
Észreveszem, hogy az ébresztőeszközöm 
már fél órája kiabál. Hiába. Megint elalud-
tam. Pedig milyen hangos! Elkezdek készü-
lődni. Kapkodva, sietve, hisz nincs időm.
 Végre Úton vagyok! A hideg levegő 
erősen csípi az arcom, a szél úgy fúj, mint-
ha ölni akarna. A buszmegállóban egy tucat 
idegeskedő, feszült arcú ember vár. – Ők is 
késésben vannak! – gondolom magamban, és 
közéjük állok, ők pedig magukhoz fogadnak.
 Az autók hangosan dudálnak, minden-
ki kapkod, káromkodik: siet. Nagy nehezen 
odaporoszkál hozzánk egy busz. Ránézésre 
mondjuk inkább egy hatalmas ismeretlen 
állatfajnak látszik. Elöl a két lámpája helyére 
én inkább a szemét képzelem, mely mér-
gesen és komoran néz rám. Ráveszem ma-
gam, hogy felszálljak, helyet foglaljak ennek 
a nem túl szimpatikus lénynek a gyomrában.
 Velem szemben ül egy öreg néni. Fájdal-
masan pislogva néz ki az ablakon. Talán épp a 
fiatalságára gondol. Vagy papusra, aki otthon 
várja. Esetleg gyermekeire, akik már rég elköl-
töztek otthonról. Lehet, hogy a házimunkára, 
ami még otthon várja, vagy a süteményre, 
amit még ma este el kell készíteni, hisz a tész-
tának pontosan egy éjszakát kell kelnie. Az is 
lehet persze, hogy egyáltalán nem is gondol 
semmire, csak úgy nézelődik, és figyeli, hogy 
rohan a világ. Őt nézvén igyekszem az arcát 
szemüveg, fejkendő, ráncok nélkül elképzel-
ni. Hosszú, göndör hajat varázsolok neki, és 
csinos alakot. A képzeletbeli aplikátorommal 
szemhéját halvány kékre festem, hogy az pon-
tosan illeszkedhessen égszínkék szeméhez, aj-
kát rózsaszín szájfénnyel csillogóssá pingálom.
 És máris milyen fiatal! Így nézhetett 
ki… és nem is volt ez annyira régen…

 A busz mocskos ablakát nézem, a hajnali 
sötétség és az utcai lámpák fényjátéka az üve-
get tükörré varázsolja, és megpillantom benne 
magam… A játékot visszafele kezdem játszani: 
arcomra ráncokat képzelek, állkapcsomat szé-

lesebbé, markánsabbá teszem, hajam deressé 
és egészen röviddé válik. Szemem kimerülten 
csillog. Szarkalábaim is vannak. A busz hirte-
len megáll. Feleszmélve, újra fiatalos énem 
néz vissza rám, megkönnyebbülök, heves len-
dülettel ugrom le a buszról, és sietek tovább. 
 Útközben véletlenül nekimegyek pár em-
bernek, nem haragszanak, hisz nem is bizto-
sak benne, hogy én mentem nekik, és nem 
fordítva történt. Kapkod a város. Megállok a 
jelzőlámpánál: – Piros: akadály! – gondolom 
magamban. Még 30 másodperc – mutatja a 
lámpa mellett elhelyezett számláló. – Mi-
lyen sok! – ezt gondolom. Lopva a hátam 
mögött levő üzlet kirakatára pillantok, s 
kapzsin villognak rám a színesebbnél színe-
sebb, drágábbnál drágább ruhaköltemények. 

Bárcsak lenne egy kis időm …akkor be-
mehetnék nézelődni. Elgondolkodom azon, 
hogy milyen jó lenne, ha egy csettintéssel 
megállíthatnám az időt. A nap talán így két-
szer 24 órából állna, és akkor lehet minden-
re lenne időm. És tovább lehetnék fiatal…
 Ránézek a számlálóra. Már csak 10 má-
sodperc, és indulhatok. Öt másodpercnél az-
tán a mellettem álló férfi úgy dönt, nem vár 
tovább. Lelép a járdáról, és átsiet a zebrán. 
A mellettem állók erre felbátorodva elkez-
denek lelépdesni a járdáról, és megkönnyeb-
bülten átsietnek ők is a fekete-fehérre má-
zolt úttesten. Elgondolkodom: mi múlhat öt 
másodpercen? A munkahelyen a főnök vajon 
majd ránéz az órájára, és megdicséri az alkal-
mazottat, mondván, köszönöm, hogy 5 má-
sodperccel hamarabb befáradt? Nem tudom. 
Furcsamód én se várom meg, míg zöldre vált a 
lámpa, a többi emberrel tartok, sietek tovább.
 Beérvén az iskolába, megkönnyebbülök. 
Elértem úticélom: végre itt vagyok. A folyosón 
elhalad mellettem egy csomó fiatal. Olyan jó 
érzés, hogy közéjük tartozom, gondolataim 
is új ütemet vesznek fel, és nem gondolok 
már másra csakis az iskolai tennivalókra.
 Hirtelen azonban vége. Megint hazafelé 
ballagok. Érdekes, hogy sietek, most is. Pe-
dig rég kinőttem már abból a korból, hogy 
Anya konkrét időpontokra várjon haza. A 
főtéren álló kirakodóvásár útbaesik, keresz-
tülhaladok rajta. Kapkodva nézegetem. A sze-
mem nem is tudja tartani lábaim tempóját. 
Nincs ideje ennyi látványosságot befogadnia.
 Hirtelen hazaérek. Leülök: veszek egy 
nagy levegőt: elfáradtam. Szeretnék még ol-
vasni egy kicsit, esetleg tévét nézni, vagy be-
szélgetni a családtagjaimmal. Azonban fáradt 
vagyok. Nincs kedvem semmihez. Nincs is 
időm. Inkább lefekszem aludni. Megint sö-
tét van. Megint eltelt egy nap. Megint eltelt 
egy év. Megint eltelt egy élet… Milyen rö-
vid! Észre se vesszük, hogy megszülettünk, 
máris távoznunk kell. És én ma sem tettem 
semmi hasznosat, semmi halhatatlant…

Figeczki Ágnes 

Gyorsan élek

Mónus Anikó felvétele

Nem tudta, hogy került ide. Csak állt, és nézte az előtte tornyo-
suló kastélyt. A táj csendes volt. A lemenő nap vérvörös sugarai 
mindent elevenre festettek. Elindult a fákkal szegélyezett ösvényen.
 A kavicsok csikorgása volt az egyetlen zaj az alkonyatban. 
Léptei egyre gyorsultak, valami húzta a kastély felé. A súlyos vas-
ajtó nyögve engedelmeskedett. Bent volt végre. Tudta, hogy kö-
zel van, amit keres. Kongó léptei visszhangot vertek a falakon. 
Körülötte gyertyák égtek, fényük tánca mutatta az utat. Hosszú, 
keskeny lépcső vezetett lefelé. Megindult, érezte közel a célja.
 Olyan rég kereste már, hogy szinte minden szívdobbanásával 
ezt várta. Mintha már járt volna itt, úgy vitte a lába. A lépcső egy 
kis félhomályos helyiségben ért véget. A fény a terem közepén lévő 
oltárszerű kőoszlop tetejéről sugárzott. Biztos léptekkel ment kö-

zelebb. Érezte az egész lényét elárasztó különös bizsergést. Megta-
lálta végre. Leemelte a fiolát, és sebes léptekkel megindult visszafe-
lé. Az előcsarnokban már szinte futott. Tudta, hogy nincs sok ideje.
 A koromsötét éjszakában a fák hajladozva nyögtek a he-
ves szélben. Érezte a közeledő veszélyt. Hirtelen megtor-
pant. Árnyak cikáztak körülötte. Hisz ő csak szabadulni akart. 
Az emlékek mázsás súlya évszázadok óta emésztette. Nem 
vágyta már a halhatatlanságot. Csupán élni akart. Úgy, mint an-
nak előtte. Az erő, mely lassan elhatalmasodott rajta, mára 
csaknem felemésztette. Csak a saját sorsára vágyott ismét.
 A valót akarta.

Szatmári Alexandra
A teljes cikk a licium.hu-n olvasható

Fogva tartott lélek
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