
FŐNIX
	 	 A	református	ifjúság	művelődési	lapja IX.	évf.	4.	szám	(74.	szám)	

2009.	november–december

D
E
B
R
E
C
E
N
I

Vajon él-e igazán ma az emberekben a 
várakozás, a szeretetteljes viselkedés 
vágya? Értjük a karácsony eszményét?

Ha a kérdés nem csak tovaillanó gondolat, egy 
minden ember szívében megtalálható, hiányzó 
alak elnyomott sóhaja – amelyet oly gyorsan 
utasítunk rendre, mint amilyen sebesen helyet 
követelt gondolataink közt –, akkor kalandos 
mezsgyéken vezethet keresztül utunk. 
A nagyvállalatok korában a sokad ölnyi fogas-
kerekek hibás értékekkel igyekeznek feltölte-
ni az űrt. A szeretet maskaráját arcukra 
húzva próbálják a hiányérzet hömpölygő 
lavináit megszelídíteni. Mert nekik így igazán 
gömbölyű a világ.
De mikor megvettünk mindent, mit vágy-
tunk, a mesterségesen keltett érzelmi dagály 
kívánalmainak eleget tettünk. S már nem 
vesz körül minket más, csak a vásárlásaink 
skalpjai,nak sora, talán joggal morzsolhat-
nánk el egy-egy könnycseppet. Felfedezzük, 
hogy szüleink ölelése, kacagások csattogó 
zaja, illetve nagymamánk – mesterien csa-

vart, remegő kézzel hintett porcukorhegyek 
alá temetett – bejglije hiányzik. S ha netán 
adott lenne, karácsony igazi mivoltától így is 
messze kullognánk.  
Sokak szerint a karácsony nem több, mint   
poros hagyomány, olyan külsőség, mellyel il-
lik kifejezni az érzelmi kötődést, Ennek al-
kalmán nem is áll napjuk másból, mint, hogy 
felkészüljenek kimutatni, mennyire tudnak 
ragaszkodni. Nem is sejtenénk, mennyi apró 
öröm mosolyog a tüsténkedő családra! Szit-
kozódva lakást cicomázhatnak, megannyi 
– óvatosan orr alá morgott – jó  kívánság-
gal, sokféle étel-remeket varázsolhatnak az 
asztalra, vagy épp karácsonyfát díszíthetnek 
dühtől torzuló arccal. Bár szép számmal jelen 
van apraja – nagyja, itt-ott elcsípni egy maró 
megjegyzést, amely épp csak kikandikált 
a bajusz alól, mikor már mindenki bizony-
ságot tett a – parázs légkörben szinte 
látható – szeretetről. Látszólag minden 
jóra is fordul, azonban ezzel még mindig 
nem sikerült leásnunk a válasz rejtekéig.
Amennyiben elszántságunk a végsőkig kitart, 

a választ az élet könyvének sorai közt bók-
lászva pillanthatjuk meg, miért fészkel ben-
nünk egy mással ki nem elégíthető sóvárgás, 
miért ilyen dicsőséges, szentséges ama este.
Egy kisded születésének „évfordulójáról” 
és mindarról az önzetlen szeretetről szól, 
mellyel Isten ajándékozta meg a világot. Az ő 
szeretett fia által. Erről emlékezünk meg, ez 
a karácsony eszményének lényege.

„És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert 
ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az 

egész népnek öröme lészen: Mert született 
néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, 

a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: 
találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni 

a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az 
angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az 
Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség 

a magasságos mennyekben az Istennek, 
és e földön békesség, és az emberekhez jó 

akarat!” (Lk 2,10–14)

Nagy Roland

A meghittség vágya

Ács Edina felvétele
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Az Immánuel Otthon Pacsirta utcai épületében a halmo-
zottan sérült gyermekek életkörülményei egyre csak ja-
vulnak különböző épületfejlesztések révén. A Debreceni 
Nagytemplomi Református Egyházközség intézménye 
egyidejűleg három pályázatot nyert meg.

– Kiknek és milyen otthont nyújthat intézményük? 

– Nem bentlakásos, de én tágabban értelmezem az otthon kérdését, 
Tamási Áron-i értelemben: „azért agyunk a világban, hogy valahol 
otthon legyünk benne”. Erre egy házaspár, szülők inspiráltak. Néhány 
évvel ezelőtt bejöttek az irodámba, mert sérült gyermeküket min-
denhonnan elutasították, és miközben csemetéjük körbeszaladgált 
az irodában, fel-, le- és kiborítva, amit lehet, kétségbeesve mondták: 
„Igen, tudjuk, nem könnyű eset, de valahol csak van helye ebben a 
világban az ilyen gyereknek is.”
És akkor visszacsengett nekem Tamás Áron mondata. Azért van ránk 
szükség, mint egyházi intézményre, hogy azok a gyerekek, akik kiszo-
rulnak minden intézményből, itt megtalálják a helyüket. Egyébként ez 
a nappali szociális intézmény közoktatási és egészségügyi feladatokat 
is ellát. A gyermekek kötött napirenddel képességeiknek megfele-
lően gyógypedagógiai oktatásban vagy fejlesztő iskolai oktatásban, 
mozgásterápiában és logopédiai, valamint alternatív kommunikációs 
fejlesztésben (AAK) részesülnek.

– Milyen fejlesztésekre nyertek pályázatokat a szebb otthon kialakításáért? 

– Az udvar komplex akadálymentesítése az egyik, melyet egy norvég 
alap finanszírozott. Korábban a közlekedőrámpáink nem volt megfe-
lelően meredekek, például önállóan nem tudott volna felmenni rájuk 
egy kerekes székes. Most már a korlátaink is speciálisak, úgynevezett 
kétsoros kapaszkodókorlátok ezek, melyekből nem tud kicsúszni 
a szék kereke. A rámpákra pedig új, csúszásgátló burkolat került. S 
úgynevezett infokommunikációs akadálymentességet nyújtó vezető 
sávokat helyeztek el – kontrasztos színű sáv jelöli a bemenő utakat, 
a bejárati ajtókat, és a korlátok is eltérő színűek. A parkolóhelyek is 
át vannak festve, ugyanis sokkal nagyobb a helyigénye egy mozgás-
korlátozott embernek. Egy hazai épületkorszerűsítési pályázat ered-
ményeként pedig az egyik tetőrészt cseréltük.  

– Milyen foglalkozások és milyen céllal történhetnek majd itt?

– A műhelyet a pinceszinten égetőkemencével, gyertyaöntő beren-
dezéssel és agyagozóval alakították ki. Az agyagozás és a gyertyaön-
tés lehetőséget ad a hasznos munka elérésére és a kreatív készségek 
fejlesztésére, így készíthetnek majd a gyerekek például kis figurákat, 
kaspókat, mécstartókat, s abba beleönthetik a gyertyát. Fontos, hogy 
érezzék, ők nemcsak a gondoskodás tárgyai, hanem maguk is létre 
tudnak hozni egy produktumot, tudnak ajándékot készíteni másnak, 
és nem mindig ők az ajándékozottak. Eddig is készítettek ilyen tár-
gyakat, de nem látták az egész munkafolyamatot, mert a keramikus-
nak el kellett vinnie az agyagokat kiégetni. Ez a munka egy nagyon 

lassú folyamat a halmozottan sérültek esetében, és minden súlyosan 
sérült gyermek mellé kell, aki segít a mozdulatokban. De az agyag 
mindenkinek a kezében valamivé alakul, és több-kevesebb rásegí-
téssel létrehozható egy maradandó alkotás, ezért minden gyermek 
használhatja majd a műhelyet. Ez a szülők részére is egy fajta misszió, 
hogy higgyék el, a gyermek többre képes, mint amit látnak benne.

– „… azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, 
hogy megszégyenítse az erőseket…” (1Kor 1,27) Hogyan valósul meg ez 
az ige az otthon falain belül?

– Sokszor annyira érzékenyen tudnak reagálni gyermekeink a má-
sikra, hogy az megszégyenítő. Ők hamarabb észreveszik, ha egy kol-
legának valami gondja van, és megkérdezik: Hogy vagy? Én sokat 
tanultam abból a bölcsességből, ami ezekben a „gyerekekben” van, 
mert amíg mi mindig túl intellektuálisan próbáljuk megközelíteni az 
Isten dolgait – és sokszor nem is férünk hozzá –, azt látom, hogy ők 
Isten igéjéből sok esetben többet éreznek. Ez legtöbbször tényleg 
olyan nehezen megfogható, mert azt látjuk, csillog a szeme, annak 
ellenére, hogy szenved. Volt olyan gyermek, aki nagyon nagy szen-
vedéseken ment keresztül, és heteken át haldoklott, de ott volt a 
szemében az a fény, ami nekünk adott erőt! A velük való találkozá-
sok nem arról szólnak, mint amikor két ember találkozik, és elkezd 
a semmiről beszélni, hanem szeretettel fordulnak hozzánk – valami-
kor „csak” annyi történik, hogy mikor elmegy mellettük az ember, 
elkapják, megpuszilgatják, megsimogatják, és ez már feltöltődést ad 
a mindennapokra.

Péter-Szarka László

„Azért vagyunk a világban, 
hogy valahol otthon legyünk benne”      

Ács Edina felvétele

Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.  (Zsolt 130,5-6)
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Fények. Nyüzsgés. De mégis rohanás. Idős és egészen fiatal. Van 
valami közös ezekben az emberekben. Mindenki egy cél felé ha-
lad. Mindenki látni szeretné a fényeket, a vásárt. Ahogyan sétálok, 
gondolkodom. Mit jelent a Karácsony?
Egy kis apróságot látok egy kivilágított fa körül. Szeme csillog, 
és bár beszélni még nem tud, nagyon is sokat mond. A fa fényeit 
visszalátom gyönyörű kis „tükreiben”, és érzem, ahogyan piciny 
szíve dobog, minden egyes pislogásánál… olyan kis szapora… 
és olyan tiszta még. Tanulhatnék tőle. Kissé lelkiismeret furdalá-
som van, hogy miért nem látom meg minden dologban a szépet. 
Lassan elhaladok, és ő még mindig követ szemeivel.  Újult erőre 
kaptam. És büszkén indultam tovább. Bár még néha hátra nézve 
tekintetemmel elbúcsúztam tőle. Amint előre fordultam, bele 
botlottam egy idős bácsiba. Tekintete szomorú, és megviselt. So-
kat megélt és tapasztalat. Nagyon magas, hosszú kabátja sötétebb 
volt, mint az éjszaka. Menése kissé nehézkes és léha. Biztosan 
megszokta már, hogy neki mennek néha. Amint kimondtam, hogy 
„elnézést”, mint, ha meglepettséget láttam volna arcán. Kissé fel-
húzta sűrű és kusza szemöldökét, és megértően tovább haladt. 
Mégis úgy éreztem, hogy nem érdekelte. Épp csak egy legyintés 
hiányzott. Kezei zsebeiben motoszkáltak, vagy csak úgy benne 
tartotta őket. Nem tudom. Ahogyan azt sem, hogy miért lehet 
oly szomorú az arca. Magányos, és boldogtalan. Hátranéztem, 
és ő csak araszolt tovább. Nem is nézett körül, csak maga elé. 
Nem vette észre mind azt, amiről az imént a kisgyermek szemei  
meséltek nekem. Pedig úgy elmeséltem volna neki… Szívesen 
leültem volna vele egy padra, és elmeséltem volna neki, hogy 
miért szép az élet. Aztán rájöttem, hogy felesleges lenne… sőt, 
kissé szemtelen. Ne hogy már még én meséljek neki. Annyi év 
után a háta mögött, ne hogy már arról győzködjem, hogy szép… 
Lehet én is elzavarnám annyi idősen. Aztán bevillant valami, csak 
úgy. Hirtelen. És mire eszem be jutott az a valami, már be is 
teljesedett. 
Visszafordultam, senkit észre nem véve, egyre gyorsabban, és 
izgatottan követtem. Kerestem. Fejemet ide-oda fordítottam, 
de sehol nem találtam. Kezdtem megijedni. Mire észbe kaptam,    
visszatértem a fához. Ugyan ahhoz a fához, ahonnan az imént 
én is elmerengtem. És a bácsi ott állt előtte. A gyermek mellett. 
Csak nézték egymást meredten.  És nézték a fát épp ugyan olyan 
tisztán és izgatottan. Közöttük a szavak feleslegesek voltak. Néz-
tek a fára, és néztek egymásra. Egy hangot nem ejtett ki egyikük 
sem. A szemükkel beszélgettek. Okították egymást felváltva. A 
bácsi lelke csillogott, szemein keresztül. Majd, mint ha lassan, és 
komótosan végig folyt volna egy könnycsepp az arcán. Benne volt 
minden. Az egész élete. Lehet, hogy már csak ennyit bírt kifacsar-
ni magából? A csöppség homloka összeráncolódott és odanyúlt. 
Nyújtotta apró kezecskéit, bízva abban, hogy a bácsi megérti: 
nincs egyedül.  Öreg testét kihúzta végre, és nagyot sóhajtott. 
Láttam, ahogy leheletén keresztül a lelke is távozik testéből. Ki-
rázott a hideg. Talán ez volt az utolsó boldog pillanata? Oda hajol 
a gyermekhez, remegő kezeit felemelte, és végig simította piros 
kis pofiját. Ahogy végig simította, a kicsi megfogta a kezét, és ott 
tartotta. Megsimogatta remegő ráncait, és csak nézték egymást. 
Sírtak mind ketten. 
Nem hangosan, nem feltűnően. Csak halkan, a szívükben…A ka-
rácsony szelleme, mely mindenkit áthat, üzen nekünk. Ezekkel az 
apróságoknak tűnő mozzanatokkal.

Dorcsák Nikolett

 Együtt       

Fogságban
Sírni akartam. Éreztem, hogy valami nyomaszt, hogy valami 
ki kíván törni. Nem ment. Csak ültem fehér takaróm öle-
lésében, és meredten néztem magam elé. A gondolataim 
olyan gyorsan cikáztak, hogy szinte nem is értettem.
Üresség fogott el. Nem értettem, mi zajlik le bennem, miért 
érzek most így. Talán ezért is olyan különleges a lélek, mert 
olykor megmagyarázhatatlan. 
Csend volt, az est sötétjét csak az ablakokból kiáramló fé-
nyek törték meg. A máskor oly hangos kollégium most elhall-
gatott. Egyedül voltam. Sírni akartam. Éreztem, hogy valami 
nyomaszt, hogy valami ki kíván törni. Nem ment. Csak ültem 
fehér takaróm ölelésében, és meredten néztem magam elé. 
A gondolataim olyan gyorsan cikáztak, hogy szinte nem is 
értettem. 
Tudtam, hogy írnom kell, akkor jobb lesz, megkönnyebbülök. 
Felszabadulok. De mégis hogy írjam le azt, amit még magam 
számára is képtelen vagyok megfogalmazni? Egyszerűen nem 
tudtam mi az, ami ennyire rám telepedett. Hatalmas űr volt 
bennem, valakinek vagy valaminek a hiánya. Hiány? Hát lehet-
séges lenne? Létezik, hogy ez az aprócska szó ekkora hatással 
van rám?
Milyen érdekes, ha az ember életében csak egy területen is 
felmerül a hiány, máris alulértékeli a máshol szerzett örömö-
ket. Velem is ez történt, pedig küzdöttem ellene. Nem akar-
tam ezt érezni, nem akartam gondolkozni, de nem tudtam 
harcolni. Hatalmába kerített, és nem engedett el. Bilincsben 
volt a szívem, de szabadulni vágytam. Tennem kellett valamit, 
nem hagyhattam, hogy magával húzzon a mélybe. 
Olyan kicsinek és elveszettnek éreztem magam. Mintha va-
lami játszana velem, és én tehetetlenül hagynám. Zuhantam. 
Nem tudtam megkapaszkodni, pedig láttam a fogódzókat, 
tudtam, hogy ott vannak. Biztos pontok, mégsem segítettek. 
Kerestem azt, ami visszaránthat az életbe. Oly sokáig keres-
tem, de nem találtam sehol. Egyvalamire lett volna szükségem. 
Arra az egyetlen dologra, ami most úgy látszik, nem lehet az 
enyém. Annyira akarom, vágyom rá, szükségem van rá. Min-
dent megtennék, csak magaménak mondhassam. Most mégis 
itt ülök és hagyom, hogy mindez megtörténjen velem.
Talán az ősz teszi ezt. A hideg, a komorság, a hulló levelek, a 
kopaszodó fák.  Egy magyar számot hallgatok:  „..én fogom a 
szárnyad. Emelj még…!”
Lehunyom a szemem, álmodom. Tudom, hogy reggel a felkelő 
nap sugarai felvidítanak, és meglátom az őszben mindazt a 
csodát, amit az előző este nem hagyott észrevenni.

B. Csák Amarilla

„
Ács Edina felvétele
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„A kifejezőeszközök között egyedül 
a fénykép az, amely rögzíti és meg-
örökíti a múló pillanatot. A fotográfus 
látja igazán világosan, hogy a jelensé-
gek szüntelenül változnak, és ha egy-
szer elhaltak, nincs a földön olyan erő, 
amely életre keltené őket.”

A Debreceni Helytörténeti 
Fotótár immár 40 éve követi  
Henri Cartier Bresson fotográ-
fus nézetét. Egy fénykép segítsé-
gével visszaidézhetjük a múltat.

A Helytörténeti Fotótár 
sok elmúlt pillanatot tár elénk. 
A múltról és a jelenről beszél-
getünk a Hatvan u. 57. sz. alat-
ti helyiségben Bécsiné Kléri 
Ágotával, a Fotótár vezetőjé-
vel. Negyven évvel ezelőtt – az 
1919-es Tanácsköztársaság 
kikiáltásának ötvenedik évfor-
dulójára emlékező kiállításról 
készített fotókkal – kezdődött 
a gyűjtés, majd iskolatörté-
nettel, képző-, szép- és iparművészettel 
kapcsolatos képekkel folytatódott, s ezek 
mind megtalálhatók itt a mai napig. Neve-
zetes személyiségekről, rendezvényekről és 
évfordulókról készült fotók is nagy szám-
ban képviseltetik magukat, a XIX. századtól 
napjainkig. A legnagyobb érdeklődés talán a 

régi városrészekről készült képeket övezi, s 
a közlekedéssel, mezőgazdasággal, kereske-
delemmel kapcsolatosak is sok érdeklődőt 
vonzanak.  Volt olyan kutató, aki külföldön 
élő magyar, de a nagyapja régi üzletéről sze-
retett volna egy fényképet. Mivel az 1969-
ben indult Fotótár elődje, a Film- és Fotó-
dokumentáció Stúdió meghatározott célja 

Debrecen város szellemi életének nyomon 
követése, fontosabb eseményeinek meg-
örökítése volt, amibe a város arculatának 
változása is beletartozik, ilyen kérdésben is 
segítséget tud nyújtani a gyűjtemény.

Nemcsak Debrecenben készített fotókat 
találhatnak itt a kutatók, kis számban ugyan, 

de az ország egész területéről vannak do-
kumentumok. Ezek nagy része a megyében 
készült, főleg a Hortobágy életét mutatja be, 
továbbá a határainkon túl készült felvételek 
is rejtőznek a gyűjteményben. A legértéke-
sebb a Petheő-gyűjtemény. Ez múlt század 
eleji képeslapokat tartalmaz, de ez csak rep-
rodukció. A fotótár néhány éve kezdte meg 

a fényképek digitalizálását, meg-
könnyítve a keresést. S így má-
solatot készítenie is egyszerűbb 
a kutatónak.

Pályázati támogatással 2004- 
ben lehetővé vált egy digitális 
helytörténeti fotóadatbázis in-
dítása, így az érdeklődők már 
az interneten kereshetnek a 
feltöltött képek között.  A Vá-
rosi Könyvtár honlapján  (www.
dbvk.hu) a fotótár képanyagá-
ból összeállított folyamatosan 
bővülő kiállítások tekinthetők 
meg.  A fotótár rendezvénye-
ket is szervez. Iskolákkal vették 
fel a kapcsolatot, és diákoknak 

tartanak előadásokat Debrecen történel-
méről a fotók projektoros kivetítésével. 
Várostörténeti vetélkedőn is bemutatják a 
gyűjteményt. A 40. évfordulót egy december 
10-én nyílt kiállítással ünnepelik. A tárlat a 
városban végbement változásokat kívánja 
bemutatni.  

Debrecen megörökített pillanatai

A magyar tudomány napja al-
kalmán hallgatói, oktatói és 
dolgozói munkákból fotókiállí-
tás nyílt a Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképző Főiskola 
Bakoss Tibor Galériájában. 

A megnyitón Máthé András fotó-
művész beszédében áttekintette 
a fotózás történetét. Elmondta, a 
fényképészet kezdetén háromféle 
fotográfust különböztettek meg: a 
festőből lett fotóst, a művészt és az 
amatőrt, később persze voltak át-
menetek is. Majd kitért arra, hogy a digitális 
fényképezés milyen új távlatokat nyitott. 
Máthé András felhívta a figyelmet, hogy a 
kiállításon 12 olyan fotós képeit láthatjuk, 
akik a főiskola falain belül „szemben állnak” 
egymással, de van bennük valami közös: a 
fotózás szeretete. 

A fotók jellemzik alkotóikat is, hogy mi-
lyen témához vonzódnak igazán. Természet, 
humor, művészet, Debrecen és még ék-
szerek is megjelennek, de nem maradunk 
Magyarország határain belül, ha megnézzük 
a kiállítást, hiszen Finnország, Lengyelor-
szág, Csehország, sőt még a messzi Kína és 

Hawaii csodálatos tájaival is megis-
merkedhetünk. Az alkotások között 
találhatunk olyanokat is, amelyek 
kicsit kifordítják oly jól ismert vilá-
gunkat; hogyan is néz ki a Főiskola 
a Plaza nagy ablakain tükröződve, 
milyen a Magyar Református Egy-
ház Alkotmányozó Zsinata egy ki-
csit más szemszögből, és milyen is 
pontosan egy impresszionista po-
csolya. Mivel fényképezésről van 
szó, volt alkotó, aki ezt szó szerint 
vette és fényt vitt képre. Portré és 
fekete-fehér képek kisebb számban 

képviseltetik magukat, de nem hiányoznak 
a kiállításról. A tárlat élő példa rá, hogy a 
képeket, ha nem függőlegesen állítjuk ki, ha-
nem vízszintesen, akkor sem kell üveg alá 
rejteni, hiszen minden négyzetcentiméterre 
szükség van ennyi kitűnő fotó elhelyezésé-
hez és megtekintéséhez. 

Fényírók

A kép a helyi fotótárából gyűjteményéből való 

Tripsó Vivien felvétele
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Az oldalt írta Piskóty Teréz
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Sétálgattam Debrecen belvárosában 
és spontán módon besétáltam a Misz-
tika Galériába. Életem egyik legjobb 
döntése volt. Abban a szerencsében 
részesültem, hogy ismerkedhettem 
David Beeri festőművész munkáival.
 
Mi fogadott ebben kicsi, de annál barátságo-
sabb, vidámabb és hangulatosabb galériában? 
Azt első nekifutásra lehetetlen szavakba ön-
teni. Író-palántaként is – akinek elvileg illenék 
álmából felébresztve is azonnal önteni magá-
ból a kifejező mondatcsokrokat – nehezen 
tudtam kifejezésre juttatni azt a sokszínű, hi-
permodern és mégis az ember által azonnal 
befogadható, intenzív és vibráló érzésvilágot, 
amelyet David Beeri művészete tárt elém. 
Több hónapnyi folyamatos kapcsolatot a 
művésszel és félévnyi belső érlelést igényelt, 
amíg végre sikerült megtalálnom a megfelelő 
szavakat, hogy méltóképpen érzékeltethes-
sem, mit kaphat egy ember, amikor belekós-
tol David Beeri csodálatos művészetébe.
Pályafutását szabóként kezdte – bár rajzké-
pességei már gyermekkorában megmutat-
koztak, családja nehéz anyagi körülményei 
miatt csak 24 éves korában nyílt lehetősége 
megfesteni első képét. 1979-tól olyan ne-
ves mesterek irányítása alatt „bontogatta 

művészszárnyait”, mint Bodó Károly, Korga 
György és Mizser Pál. 1983-ban rendezte 
meg első kiállítását, amely hatalmas sikert 
aratott. Azonban a politika David Beeri mű-
vészetének is gátat akart szabni, mint olyan 
sok csodálatos művésznek és írónak azokban 
az időkben, így 1987-ben disszidálni kénysze-
rült az akkor egyéves kislányával és várandós 
feleségével.  David nem hagyta magát megtö-
retni a politika vasöklével, és úgy tért vissza 
Magyarországra 1990-ben, hogy addigra már 
világszerte ismerték festészetét, ugyanis kül-
földön eltöltött évei alatt nem fukarkodott 
az alkotással, és kiállították műveit Párizs-
ban, Sapporóban, Tokióban, Nagoyában, New 
Brunswickben, Washingtonban, New Yorkban, 
Tel Avivban és más világvárosokban. Úgy tért 
haza, hogy számtalan megerősítést kapott a 
világból művészetének létjogosultságára.

Így folytatta itthon is az alkotást, és ezután 
számos kiállítása követte egymást:
Csaknem száz egyéni, két gyűjteményes és 
számtalan csoportos kiállítás Európában 
(Singen, Schwenningen, Párizs, Gent, Bré-
ma, Tilburg, Gersfeld, Hannovern, Nagybá-
nya), USA-ban (New York, New Brunswick, 
Washington, Philadelphia), Japánban (Tokió, 
Kobe, Toyama Unazuki, Hukuoka, Niigata), 
valamint Tel Avivban stb. 2005-től állandó ki-

állítása van a debreceni Misztika Galériában.
Mindemellett számos közgyűjteményben is 
találkozhatunk David Beeri műalkotásaival: 
Frankfurt – Néprajzi Múzeum; Budapest 
– Történeti Múzeum, Magyar Művelődési In-
tézet, Néprajzi Múzeum, Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma; Nyíregyháza – Jósa 
András Múzeum; Vaja – Vay Ádám Múzeum; 
Kisvárda – Rétközi Múzeum; Nagybánya 
– Telki Magyar Ház; Toyama Unazuki – Nis-
hida Múzeum.
Ezek David munkásságának állomásai, mér-
földkövei, azonban ezek az információk nem 
mutatják meg nekünk a Beeri-érzésvilágot. 
Ahhoz, hogy valakit úgy hatalmába kerítse-
nek a művész képei, mint engem, haladék-
talanul látnia kell az Emancipált hegedű, a 
Grófnő, a Napraforgócsalád, a Szellemkút II., 
a Reggel, vagy a Madárfelhők, az Életfa és a 
Fénytánc című festményeket, ezekkel talán 
némi betekintést nyerhet Beeri belső világá-
ba. Hihetetlen és lehetetlen színek, abszurd, 
de leheletnyi finomításokkal tűzdelt fény-ár-
nyék játékok, ámulatba ejtően modern, még-
is mélyen misztikus motívumok jellemzik ezt 
az elképesztően egyedi világot. 
A művész mélyen vallásos, keresztyén em-
ber lévén önmagára eszközként tekint, azt 
vallja, hogy ő csak kifejezi, amit Isten általa 
üzen az embereknek. 
A keresztyén szimbólumvilág egyszerre 
markáns és alig észrevehető, de elképesztő-
en egyedi módon jelenik meg festményein, 
úgy, hogy azt mindenki a maga örömére él-
vezhesse, érthesse és szerethesse, ahogyan 
magát David Beerit, Debrecen egyik legkü-
lönlegesebb tehetséggel és legnagyobb szív-
vel megáldott művészét.

Rácz Lívia

Klasszikus mosoly és lélek-tükör

Klasszikus mosoly

Lélek-tükör

Egyedül
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Névjegy:
Nyírbélteken született 1951-ben.
Festeni 1975-ben kezdett.
Négy évvel később országosan is elismerték.
Szakmai felkészülésében jeles mesterei voltak, 
Bodó Károly és Szabó László
Jelenleg családjával Debrecenben él.
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Egy nép érzelem- és gondolatvilágát tük-
rözik szokásai és hagyományai. Manapság, 
úgy látszik, mindez kihalóban van, hiszen a 
nagyvárosok forgatagában feledésbe merült 
mind. Pedig az emberek nagyon szeretik a 
szokásokat. Ilyenek például a babonák, és 
valljuk be, hogy ezeket nehéz figyelmen kí-
vül hagyni, még a mindennapos rohanásban 
is. Hiszen senki nem tud megfeledkezni ar-
ról, hogy ha péntek tizenharmadikára esik, 
óvakodjon a fekete macskától, kerülje ki a 
falhoz támasztott létrát, ne üljön az asztal 
sarkához, zárt szobában ne húzzon fel eser-
nyőt, a táskáját ne tegye le a földre stb. Még 
ha nem is veszi komolyan, akkor is tud róla. 
Akkor miért kellene azokat a népszokása-
inkat, babonáinkat elfelejteni, amelyek nem-
zetünkhöz és vallásunkhoz kötődnek? Ezek 
közé tartozik Luca napja is. 

Már a Luca név magában hordoz valami 
rejtélyt, hiszen jelentése: ’virradatkor szüle-
tett’. A télről általában a sötétség jut min-
denkinek az eszébe, erre a téli napforduló-
hoz közel eső december 13-i névnap éppen 
a fénnyel áll kapcsolatban. Persze mindennek 
megvan a magyarázata. Ugyanis a Gergely-
naptár bevezetése előtt erre a napra esett 
a téli napforduló, azaz ekkor volt a legrövi-
debb nappal. A sötétség, az éjszaka ilyenkor 
a leghosszabb, alkalmat teremtve a gonosz 
szellemek tevékenységére.  Ettől kezdve 
hosszabbodnak a napok, így a fény születé-
sét ünnepelték. 

Fontos kérdés még az is, hogy ki az a 
Luca. L. Kretzenbacher könyvében két Luca-
alak összemosódásáról beszél: a katolikus 
szentről, szirakuzai Luciáról, akit „világosnak” 

nevez, s akinek a kultusza főleg Itáliában élő, 
továbbá a népi tudatban élő „sötét”, boszor-
kányos Lucáról, akit a szlovén, osztrák, hor-
vát, magyar és szlovák falvak ismernek.   Dö-
mötör Tekla A népszokások művészetében 
ezt a gondolatmenetet követve felveti, Luca-
ünnepének az antik Lucina tiszteletével való 
kapcsolatának lehetőségét. Lucinát Juno 
mellékalakjaként tisztelték, ő volt a születés-
nél segédkező „szent bába”. Mindkettő neve 
a latin lux (fény) szóból származik. A kettőt 
összerakva a fény születését kapjuk.

A magyar néphitben szereplő Luca ti-
pikus anyaistennő, a női munka ellenőrző-
je. Ezen a napon munkatilalom volt a nők 
számára. Úgy tartották, ekkor Luca jár el-
lenőrizni, és megbünteti azokat, akik nem 
tesznek eleget a tilalomnak. Luca napján 
alakoskodni is szoktak. A Luca-alakoskodó 
fehér leplet hord, arca elé, vagy fejére szitát 
tesz, vagy szarvakat visel, így ellenőrzi a fia-
talokat, a lustákat pedig megszégyeníti. Ez a 
hagyomány Borbála napján is megjelenik.

Luca köré épült hagyománykört bővítve, 
még idetartozik a Luca-napi köszöntés, amit 
palázolásnak, parázsolásnak és kotyolásnak is 
neveznek. Ekkor fiúgyermekek jártak körbe, 
megpiszkálták a tyúkokat és minden jót és 
bőséget kívántak a ház lakói számára. Szokás 
volt még Luca napjától karácsonyig figyelni a 
napokat, amiből az új esztendő hónapjainak 
időjárására következtettek. 

A legismertebb Luca-napi hagyomány a 
Luca székének készítése. A férfiak december 
13-án kezdték faragni, és minden nap csak 
annyi munkát végeztek el rajt, hogy szentes-
tére készüljön el. Innen jön a mondás: Lassan 

készül, mint a Luca széke. A széket elvitték 
az éjféli misére, és ott ráálltak. A boszorká-
nyok ezen az éjszakán szarvat hordanak, így 
meg lehet látni őket. Utána el kell menekül-
ni, nehogy széttépjék a boszorkányok a szék 
gazdáját bosszúból, amiért felfedte kilétüket. 
Ilyenkor jó mákot szórni az útra, mert az ül-
döző sötét lélek köteles felszedni a mákot, 
és így megmenekülhetnek. A széket pedig 
jobb minél hamarabb elégetni.

A teljesség igénye nélkül is látható, men-
nyi népszokás és babona kötődik egyetlen 
naphoz. Valószínű, hogy a szokásokat nem 
fogjuk újraéleszteni, de megfeledkezni róluk 
nem szabad. Amint látjuk, sok hiedelem kap-
csolódik e jeles naphoz. 

P.  T. 

Boszorkányos Luca
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Feltűnők
Mennyi ember! Mennyi-mennyi ember! Alig férnek el egymástól. Sok kis hangya az eldobott csokipapíron. Látják azt a széles karimájú kalapos 
hölgyet? Ott, jobb szélen! Már egy jó ideje válogat a plüssfigurák között. Megfogja őket, dörzsölgeti a kezében, mintha ettől eszébe jutna, mit is 
mondott a kisunokája, melyiket szeretné. No, mi lesz hölgyem? – az ingerült rákérdezéstől hirtelen kizökken, majd szelíd hanggal szól vissza a jól 
megtermett eladóhoz: Kérem, megmondaná, ezek még mit tudnak? Az eladó arcára széles mosoly ül. Asszonyom! Ezek nem kínai bérmunkások, 
egyszerű plüssállatok! Ön megveszi, a gyerek meg játszik vele! – annyira erőteljesen vitte le a hangsúlyt, mint aki ezzel végérvényesen lezárta 
a beszélgetést. 
Egy hosszú fekete szövetkabátos férfi verekszi át magát a tömegen. Próbál az ékszerekhez eljutni. Valami feltűnőre gondoltam! – szól oda a 
kisasszonyhoz. Majd folytatja: a pénz nem számít! – A fiatal lány arca elkerekedik. Majd hosszas válogatás után megjegyzi, hogy az elegáns férfi 
felesége milyen szerencsés, és hogy mennyire hiányoznak már rég az ilyesfajta férfiak a világból. Miután megtalálták a minden ízében tökéletes 
medált, a kis hölgy felajánlja, hogy szívesen belegravírozza a feleség keresztnevét. A férfi ezután sietősre fogja, a pultra löki a nem kis mennyiségű 
precízen összehajtott papírezrest, és köszönés helyett csak ennyit mond: Még csak azt kéne! 
A tömeget meglátván a fiatalasszony nagy levegőt vesz. Kell is, hogy erőt vegyen magán. A kezei rég elgémberedtek attól a sok szatyortól, 
amelyek az órák során felhalmozódtak a kezében. A slendrián szétnyitott kabáttól és a hanyagul a nyakába dobott sáltól teljesen kimelegedett 
az arca. – A bevásárlóközpont is fűt már rég. – Nem akarja levenni magáról, gondolván, akkor azokat is kézben kellene továbbvinni. Egy dísz-
kaspóhoz dönti a csomagokat, és türelmetlen keresésbe kezd zsebeiben. Kis idő után elővesz egy gyűrött fehér cetlit. Látszik a tekintetén, amint 
sorról sorra olvassa, fejében talán kis is pipálja azokat, amiken már túl van. Majd sóhajt, és nekiindul a tömegnek.

K. A.

Ács Edina felvétele
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z óra csörgött. Rendületlenül. Lassan nyitotta ki szemeit, sokáig csak homályosan látott. Eltelhetett egy-két perc mire képes volt felülni. 
Mancsait combjára helyezte, teste görnyedt volt. De már ült! Nem kell sok hozzá, hogy felálljon, és elkészítse reggeli kávéját. Amíg pöfögött 
a kotyogós masina, addig rágyújtott egy szálra az erkélyen. Ezzel indul csak be a napja. Félóra elteltével már a bejárati ajtónál állt. A 

kulcsok a kezében. Még hátranézett egy pillanatra, megvan-e minden. Nem szokott magánál hordani úgy igazán semmit. Csak egy reklámszatyrot. 
Igazolvánnyal, lakáskulccsal, némi pénzzel. Kell a hely, munka után még betér a közeli kisboltba vacsorának valót venni.
Komótosan lépett lefelé a panel lépcsőjén. Az amúgy is mackós testét csak még jobban erősítette téli műbőrkabátja. (De senki nem mondaná meg 
azt, hogy műbőr!) Felszállt az 56-os buszra. Ez áll meg legközelebb a gyárhoz, de még így is kell legalább tíz percet sétálnia. Átcserélte pulóverét gyári 
köpenyére, és beállt a sorok közzé. Mechanikusan végezte munkáját. Fel sem nézett a futószalagról. Csak másodjára hallotta meg azt is, hogy szól 
a kürt: ebédidő van. Nem szereti az ebédidőt. Olyankor mindig egyedül érzi magát. Éppen csak elszív egy szál cigit, és megy is vissza. Nem kap érte 
pluszpénzt. Nem is azért csinálja. Még a munka is jobb annál, mint hogy egyedül érezze magát. 
Pontban este hat órakor befejezi aznapra. Még gyorsan visszaöltözik, siet, hogy elérje a negyed hetes buszt. Egy megállóval hamarabb száll le, mint 
szokott. Be kell vásárolnia még. Vesz egy kiló kenyeret, két májkrémkonzervet, és egy szelet csokit. – Csak az íze miatt. Nem szabadna ennie, hízékony. 
Otthon az első dolga, hogy bekapcsolja a tévét, hogy szóljon valami. Olyan csönd van így. Magában meg nem szeret beszélni. Így a szomszédok is 
hallják, hogy van élet. 
Két órával később már alszik. Végignyúlva a kanapén. A televízió még szól, valami unalmas késő esti film megy rajta... Fejét mellkasa tartja, a nyaka már 
rég feladta. Néha-néha horkant egyet. Majd a műsort megszakító reklámoktól felrezzen. Lassan nyitja ki szemeit, sokáig csak homályosan lát…

Kovács Anikó

Micimackó-rekonstrukció

A közelmúltban birtokomba került egy hetvenéves levél, melyben egy az Egyesült Államokba kiutazott fiatal írt a tapasztalatairól 
a Lehetőségek országában.

Közli: Piskóty Teréz

A televíziózás (h)őskora
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Sírni, sírni, sírni…
Beszélik az ott élő emberek, hogy a templomból olykor fojtott zsolozsma-hangot, énekhangot hallottak kiszűrődni. Ady Endre többször ült templomok-
ban egymagában. Hogy pontosan mit csinálhatott, azt csak ő tudhatja. Ránk verseit, és újságbéli írásait hagyta. Hite, Igazsága és Személye így válik 
örökké. Tudta a múltat, érezte a jelent, látta a jövőt. Lelke, elméje, valósága borzongat és simogat. Magyar hazája élt lényében, s amit ő tudott, az „véres 
testamentum” volt…
A színpad áll. A nézősereg hallgat. Csak saját lélegzetvételedet észleled. Kimondanád az első szót, de még él benned a kép, amikor a templom ajtaját 
zárva találtad, és nem tudtál oda bemenni. A kórusvezető viszont int, el kell hát kezdened a verset. 
Belül zsoltárt énekelsz, kívül beszélsz. Az egymást követő szavak mégis dallamként szólalnak meg. A hangok folynak, mint amikor a Tisza kisebb vagy 
nagyobb hordalékával igyekszik nyugodt pontja felé, hogy majd egyszer megállhasson.
Ady erejét, értelmét érzed. Olykor beléd mar és beléd tapos a szó, mégsem fáj. Nem félsz. Önmagadban alázatot és szörnyűséget, békét és háborút 
érzel. Érzel egy olyan csatát is, amelyet Ady önmaga és a világ ellen vívott meg. A hang, a betű, a szó már nem üres fogalom, hanem tiszta Igazság.
Tudod: elérkeztél az utolsó strófához. A kórusvezetőd veszi a kabátját. Egyedül hagy két sorral. Itt hagy. Ráborulsz a magyarok koporsójára, és sírsz. A 
két sor, melyet Ady belevésett a templomai falába, a zsoltárénekek soraiba, és a koporsóba. „Véres testamentumot”, szörnyűt.
Nézed a hallgatóságot, ők pedig téged. Nehéz kiengedni a levegőt ujjaid közül, de lassan elhagyod a színpadot. Lassan visszatérsz helyedre, kilépsz 
templomodból. 
Aztán egymásnak verődő tenyereket hallasz. TAPS: a magyar hallgatóság visszajelzése.
Nem minden vers után kell meghajolni. Nem minden vers után kell tapsolni. Az Igazságot némán is be lehet fogadni. Talán csak így lehet.

Bogdán Szilvia

G. Nagy Ilián számára fontos a ma-
gyar nép eredetének, múltjának is-
merete. Talán ezt a mai kor embere 
nem tartja lényegesnek – elfelejtette 
őseinket. Az író most a csodaszarvas-
monda megírásán munkálkodik, ezzel 
is felhívva figyelmünket mindarra, ami 
népünk kialakulásához köthető. Mi-
vel külföldön tartózkodott, e-mailben 
kértem tőle interjút.

Honnan jött az ötlet, hogy könyvben megírja a 
mondát?

n Amikor még mi jártunk iskolába, a ma-
gyarság ősi történetét az úgy nevezett finn-
ugor elmélettel intézték el. Bár számtalan 
munka napvilágot látott, a mai napig hamis és 
kizárólagos az iskolai tananyag. Kutatásaim 
alapján arra jutottam, hogy a magyarság tör-
ténete szinte megszakítás nélkül követhető 
egészen Nimród királyig. A munka megírására 
a magyar krónikák elolvasása után kaptam, 

ugyanis a magyar ősi iratokban nyoma sincs 
a finn-ugor művi okoskodásnak.

Miért tartja fontosnak ezt a témakört a mai 
ember számára?

n Hamis múltból csak hamis jelen, s főleg ha-
mis jövő következhet. Kevés olyan nép van, 
melyet ennyire félrevezettek az őseit illetően. 
Naponta tapasztalhatjuk a magyarság lekicsi-
nylését és a rossz-indulatot ezzel a néppel 
szemben: irigynek, marakodónak, rasszis-
tának, s ki tudja, még minek nevezik. Ahogy 
Ady Endre írta: ki egyszer rúgott a magyarba, 
szinte kedvet kap a rúgáshoz. A legrégebbi 
csodaszarvas történet szerint Hunor és Ma-
gor Isten-hívő emberek voltak, s Isten akara-
tát nem lehetett figyelmen kívül hagyniuk. 
Ma nem csak figyelmen kívül hagyják, de már 
Istenről is elfelejtkeznek. Ez nagy hiba.

Miben lesz a könyv más, mint amit eddig lehe-
tett tudni a mondáról?  

n A leghíresebb, s talán az egyetlen szépiro-
dalmi feldolgozás Arany János munkája, aki 
csak betét-versnek szánta a regét egy nagy 
művön belül, ami végül töredékben maradt. 
Elkeseredését csak fokozta, hogy láthatta, 
hogyan tüzelik el az Akadémián az ősi ira-
tokat a Habsburg-bérenc urak. Egy furcsa 
műnek megkegyelmeztek, mert törökül ír-
ták. Vámbéri Ármin hozta egy török bazár-
ból. Úgy 150 év után derült ki, hogy az ősi 
magyar krónika török fordításáról van szó. 
Ebben van egy olyan csodaszarvas történet, 
melyet Arany János nem ismerhetett…

A Géniusz szabadsága című verses kötetében 
már megjelent egy változat a mondára Nimród 
fiai és a csodaszarvas címen.

n Igen, az egy rövidebb, de tervezek egy 
hosszabbat is. S készül egy festményekkel 
illusztrált változat önálló kötetben, és van-
nak még más terveim is...

A Csodaszarvas újraéled

Kibelezett kenyérdarab várja,
jöjjön már az este,
mikor beköltöznek végre a szentek,
s újjá lesz a lelke.

Kifosztott jászol körül csupán
száradó héj fénylik szakadatlan,
csak az lakhat benne most már,
kinek a teste fogyhatatlan.

Kenyér háza

Turzai Nóra felvétele
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B. Csák Amarilla

Péter-Szarka László  

ó
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A 18 és 49 év közötti korosztály napi 3 óra 38 percet tölt 
tévézéssel – derül ki az AGB Nielsen Médiakutató Kft. köz-
leményéből. A cég az idei esztendő első hét hónapját vet-
te górcső alá, az eredményekből kiderül: 2009-ben még a 
tavalyinál is többször ültünk le a televízió képernyője elé, 
naponta átlagosan négy perccel tovább hódoltunk e sza-
badidős tevékenységnek, mint 2008 hasonló időszakában. 
Televíziós berkekben gyakorta hangoztatott szó az úgyne-
vezett fő műsoridő, nem véletlen, hiszen ez a kifejezés a 
legnagyobb, közönség által figyelemmel kísért műsorsávot 
takarja.

Magyarországon ez  az időszak 18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc 
közé esik. A kereskedelmi televíziózásban a citált intervallum rend-
szeresen kitolódhat akár 23 óráig is, valamint különbséget tehetünk 
a hét egyes napjai között, a hétvégi fő műsoridő nem mindig azonos 
a hétközivel. Fogadjuk el a kereskedelmi médiumok farkastörvényeit, 
vizsgáljuk meg: milyen műsorokból válogathat a becsületes magyar 
állampolgár, ha egy fárasztó nap után például hétfőn este kezébe 
veszi a távirányítót? 

18 óra 30 perc, a két nagy kereskedelmi csatorna ekkor kezdi 
sugározni a híreket adó fél óráját. A nagyvilág történéseinek har-
mincperces esszenciája – úgy gondolom, ennek megtekintése még 
az információkra kevésbé éhes emberek számára is ajánlott. A példa 
mutatja, amennyiben profi munkatársakra bízzuk a napi aktualitások 
ismertetését, akkor még az erősen fújdogáló szellő is kellemes le-
het. A köz szolgálatában állók tájékoztatását fél nyolctól láthatjuk, 
fájdalom, egyre kevesebb ember informálódik a királyi televízióból. 
Nincs időnk már az említett időben odakapcsolni, elvégre a celebek 
falatozása szent és sérthetetlen.

Sztárjaink estéről estére készítik finomságaikat, az avokádó egyik 
celebritás repertoárjából sem hiányozhat. Az alapkoncepció kiváló: 
ki ne szeretne bebocsátást nyerni a gasztronómia rejtelmeinek sajá-
tos világába? A műsorban azonban nem erről van szó, a fő attrakció, 

az étel szorul leginkább háttérbe. Legyen szó vacsoracsatáról, avagy 
kerüljön hal a tortára, az eredmény ugyanaz: a vendéglátó maga-
mutogatásán kívül nem kapunk semmit. A röpke hatvan perc kevés 
a mesterségesen gerjesztett konfliktusok bemutatására? Valóban az, 
de ne csüggedjünk, később kapunk még további fél órát, ott aztán 
tényleg aktívan fókuszálhatunk a kedvenceinkkel kapcsolatos törté-
netekre.

Ha a menü még nem feküdte meg teljesen a gyomrunkat, bátran 
pillantsunk bele napjaink sikersorozataiba. Egyszerűbbnél is egysze-
rűbb monológok, felszínes locsogások – aki látta valaha Latinovits 
Zoltánt játszani, az még véletlenül sem meri színészként aposztro-
fálni a mai szappanoperák hőseit. A produceri alapelv a következő: 
barátok közt vagyunk, tartsunk ki jóban-rosszban elképzelésünk 
mellett: a keresztnév elé márpedig határozott névelő kell!

Egy javaslat a műveltségi vetélkedők atyjainak: zárjuk be a szel-
lemi igénytelenséget egy hatalmas széfbe, a mostani helyett inkább 
szavazzunk bizalmat ismételten a honi média egyik legszimpatiku-
sabb alakjának, bizonyára sokan szeretnének vele ismét milliomosok 
lenni. Áll az alku?

Tévedhet-e 1 millió 367 ezer honfitársunk – tehetjük föl a kér-
dést magunkban akkor, amikor a hét legnézettebb műsoráról kez-
dünk polemizálni. Bizony, manapság ennyi magyart érdekel a művész 
úr feleségkereső kalandtúrája. Egy kis esti romantika? Netán Ady-
verset szaval a hős Rómeó? A válaszok ott hevernek a hétfői műsor-
sávban, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. 

A sportcsatornák minden estére kínálnak valami csemegét, a 
magamfajta tévé- és sportrajongó nem győz ezért hálálkodni nekik. 
Ám mit tegyen az, aki sport helyett az ismeretterjesztő, netán a kul-
turális műsorokban leli örömét? Aludjon keveset – éjfél körül eljön 
az ő ideje is. Olvasson sokat, példának okáért magyar klasszikusokat 
– a televíziós műsorok igénytelenségének gyertyái előbb-utóbb úgy-
is csonkig égnek, avagy egyszer talán a korosodó művész is leteszi 
a lantot. 

Papp Máté

Mit is nézhet a magyar?

9

Hivatalban az ablaknál:
– Jó napot kívánok!
A hivatalnok fel sem néz papírjaiból.
– Napot! Van sorszáma?
– Nincs, mert…
– Húzzon sorszámot! Következő!
– De…
– Sokan várnak, húzzon sorszámot!
– Nem vár senki.
– Itt mindig kígyózik a sor.
– Mára nem húztak sorszámot.
– Honnan veszi ezt?
– Én vagyok a sorszám-automata…

[pt]

Magyarázat
Egy szokványosan unalmas szerda délután szálltam fel a 
villamosra. Bár, ahogy Anne Shirley mondaná: „itt kevés tere 
nyílik a képzeletnek”, én mégis próbáltam elrugaszkodni a 
realitás talajától, s ezáltal az embertelen embertömegtől. 
Azonban az éber álmok világából egy kisfiú csilingelő 
hangja minduntalan visszahúzott:

– Nézd, Anya! Két tűzoltóautó!!! – rikoltotta a kisfiú.
– Látom.
– De hát nincs is tűz… – kontrázott a fiú. 
– Nem csak tűz esetén hívják a tűzoltókat – hangzott 
ismét a rideg válasz.
– Egy macska se volt a tetőn…
– Tényleg nem.
– Akkor miért voltak ott?
– Passzolom a kérdést.
– Szerintem inkább tényleg cica volt a tetőn. Láttam a 
hátul lévő szememmel.
– Igen? És mi vagy te?
– Én? Hát egy háromszemű kisfiú.

Erdélyi Ildikó  

Sorszám
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Emléknapok, világnapok
december 1. – a magyar rádiózás napja

1925. december 1-én este 8 órakor indult meg ava-
tóünnepséggel, majd hangversennyel a rendszeres rá-
diós műsorsugárzás. Az adóállomás Budapest néven 
jelentkezett. A megnyitón Demény Károly államtitkár, 
a Magyar Királyi Posta vezérigazgatója magyar, francia, 
angol nyelven szólt a rádióhallgatókhoz.  

december 10. – az emberi jogok napja

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kikiáltásá-
nak 60. évfordulója jegyében ünneplik. Ezen a napon 
adják át az UNESCO/Bilbao díjat az emberi jogok kul-
túrájának terjesztéséért.

december 26. – Szent István ünnepe 

Szent István diakónus a kereszténység első vértanúja 
(görögösen protomártírja). Története a Szentírásban 
olvasható. A görög nevű István (Sztephanosz) a zsi-
dók és keresztények közti vallási türelmetlenség első 
ismert áldozata volt. Szent István első vértanút dia-
kónusi dalmatikában ábrázolják, mivel egyike volt az 
apostolok által kinevezett első hét diakónusnak. Ő lett 
a diakónusok védőszentje.

Szent István napja a regölés napja is. Ez az ősi napfor-
dulati, jórészt ókori eredetű dramatikus alakoskodó 
tevékenység, illetve párokat összevarázsoló művelet. 
Európa új népeinél továbbélt. A regösök több szaka-
szos éneke a jöttüket bejelentő bevezetés után jókí-
vánságokat halmoz a gazdára, s a fiatalok párosításával 
fejeződik be.

december 28. – az aprószentek napja

Az egyházi liturgia szerint emlékünnep. Része az 
egyházi év karácsonyi ünnepkörének. A keresztény 
egyház szentjei és vértanúi sorában a Kr. u. II. szá-
zad óta azokra az ártatlan kisdedekre, fiúcsecsemők-
re – „Aprószentekre” – emlékezünk ezen a napon, 
akiket Heródes király a gyermek Krisztus keresése-
kor megöletett.

december 31. – Szilveszter napja

Az év utolsó napja és Szent Szilveszter emlékünnepe. 
Uralkodásának idejére esik a kereszténység történe-
tének első nagy fordulópontja. 

A római birodalom akkori uralkodója, agy Konstantin 
császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények ül-
dözésével, az intézkedései az egyházat egyenesen az 
állam első intézményévé tették.  

szeptember 4. – a béke világnapja 

A béke világnapját minden év január 1-jén és az ENSZ-
közgyűlés megnyitásának napján ünneplik

október 15. – a fehér bot napja

1918. október 15-én alakult a Magyar Vakok és           
Gyengén látók Szövetsége, valamint 1938. október 15-
én adták ki a Vakok Világa folyóirat 1. számát.

október 17. – a szegénység elleni küzdelem 
világnapja

1992-ben nyilvánította az ENSZ ezt a napot a sze-
génység elleni küzdelem világnapjává. A világnap 
gondolata Jozeph Wresinszky atyától származik. Ma-
gyarországon 1996 óta emlékeznek meg e napról.

november 3. – a magyar tudomány napja

1825-ben ezen a napon ajánlotta fel egy éves jövedel-
mét Széchenyi István gróf a Tudományos Akadémia 
létesítésére. 

november 4. – az emlékezés napja 
Magyarországon

Az 1956-os forradalom leverésének napja. A szovjet 
csapatok hajnalban kezdték meg a forradalom felszá-
molását. 

 november 16. – a tolerancia napja

Az ENSZ 1995-öt a tolerancia évének nyilvánította, 
ebben az évben ezen a napon az ENSZ közgyűlése 
elfogadta a „tolerancia elveiről szól nyilatkozatot 
és cselekvési programot”, majd az év végén felhívta 
a tagállamokat, hogy a jövőben november 16-án ün-
nepeljék a toleranciát, ismertessék annak alapelveit. 

november 21. – a televíziózás nemzetközi nap-
ja; a filozófia napja

A televíziózás nemzetközi napja megtartásáról 1996-
ban határozott az ENSZ közgyűlés, arra emlékezve, 
hogy 1996. november 21-én tartották első alkalom-
mal New Yorkban az ENSZ központjában a Televíziós 
Világfórumot.  
A filozófia napját az UNESCO felhívására 2002. no-
vember 21. óta ünneplik ezen a napon.  

november 22. – a magyar közoktatás napja

A magyar közoktatás napját a Pedagógusok Szak-
szervezete kezdeményezte 1991-ben a magyar 
közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatására, 
valós társadalmi megítélésének elősegítése, a közös 
cselekvés kialakítása céljából. 

2010. január 
Szent család ünnepe  

(Karácsony utáni első vasárnap) 

A Szent család ünnepét XIII. Leó pápa (1878–1903) szorgalmazta, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a századvégi 
nyugati világban egyre inkább kikezdett családeszménnyel imádságos alapokat adjon. 

Összeállította: Nádai Nikolett



A DVSC csapata a Levszki Szófia le-
győzése után egy új világban ért föl-
det – írtuk legutóbbi lapszámunkban. 
Nos, ez az új világ a Bajnokok Ligájá-
nak főtáblája, az (euro) milliomosok 
játszótere, ahol a Debrecen eddig öt 
meccset játszott. Honi együttes rit-
ka vendég errefelé, lévén a Ferenc-
város képviselte legutóbb a magyar 
színeket eme illusztris társaságban, 
még anno 1995-ben. Pont még nincs, 
tanulságok már annál inkább vannak. 
Megyénk büszkesége egyszer még fel-
lép a klubfutball legnagyobb cirkuszá-
ban, az utolsó csoportmeccsen a Lyon 
otthonában vendégszerepel a Loki.

Bajnokok Ligája? A liga világos, ám hol vannak 
itt a bajnokok – tehettük föl a költői kér-
dést magunkban a sorsolás után, amikor is 
világossá vált, a DVSC az E csoportba nyert 
besorolást. A kvartettet a francia Lyon, az 
angol Liverpool, valamint az olasz Fiorentina 
tette teljessé. Ha sommásan lajstromoznánk 
az ellenfelek tavalyi szezonját, megállapít-
hatnánk, a három gárdának fikarcnyi esélye 
sem volt megszerezni hazája bajnokságának 
aranyérmét. A Lyon harmadik helyen végzett 
a francia pontvadászatban, a Liverpool ezüst-
érmesként zárt az angolban, a reneszánsz 
kultúra bölcsőjének városában pedig negye-
dik helyezett csapatnak tapsolhattak a hívek.

A DVSC vezetése nem rejtette véka alá, 
ők bizony más riválisokat óhajtottak volna. 
– Én sem örülök a sorsolásnak, mert a Li-
verpoolon kívül igazi sztárgárda nem érke-
zik hozzánk, viszont a Lyon és a Fiorentina 
is nagyon erős csapat. A továbbjutás szem-
pontjából a H-csoport (Arsenal, Alkmaar, 
Olympiakosz), üzletileg pedig a C (Milan, 
Real Madrid, Marseille) lett volna a legjobb 
– mondta Szima Gábor, a DVSC tulajdonosa. 
Szavai világosak, a Real Madrid például ízig-
vérig az európai topklubok reprezentánsa, 
magyarországi vizitjük busás jegybevétellel 
kecsegtetett volna. Panaszkodásra persze 

így sincs ok, elvégre a DVSC mindhárom ha-
zai mérkőzését telt ház előtt vívhatta, külön 
köszönet a szurkolóbarát jegyárakért a klub 
vezetőségének. 

Pénz. A Bajnokok Ligájában e négybetűs 
szó körül forog minden. Az UEFA már azt is 
honorálja, ha valaki bekerül a legjobb har-
minckettő mezőnyébe. A kvalifikáció pillana-
tában biztossá vált, az Európai Labdarúgó-
szövetség csaknem kétmilliárd forintot már 
biztosan utal a DVSC számlájára, ak-
kor is, ha hat kétszáz gólos vereséget 
szenved a magyar bajnok. Szerencsé-
re nem szenvedett, ám a pluszpénz 
egyelőre még várat magára, hiszen 
pont jelen pillanatban nem szerepel 
Herczeg András csapatának neve 
mellett. Lyonban érdemes lenne egy 
döntetlent összekaparni, ha másért 
nem, a 400 ezer eurós ponttarifáért 
mindenképpen. 

A Loki az Anfield Roadon mutat-
hatta meg magát először az európai 
futball krémjének – Czvitkovics Pé-
terék nem is okoztak csalódást, a 
középpályás még gólnélküli állásnál 
alaposan megtornáztatta Reinát, a Li-
verpool kapusát. Kétezernél is több 
Debrecen-drukker kísérte el a ked-
venceket a Mersey partjára, s láthatta 
azt, amint az 1-0-ra nyerő Vörösök 
szurkolói síri csendben figyelték a 
találkozó jelentős részét, a televízió 
előtt ülvén legtöbbször magyar szót 
hallhattunk a lelátóról. A financiális 
különbségek – a Liverpool költségvetése 
több mint ötvenszerese a Debrecenének – a 
pályán nem igazán jelentkeztek markánsan, 
megsüvegelendő a hajdúsági fiúk teljesítmé-
nye. 

Otthon is idegenben – ez lehetett vol-
na a mottója a DVSC hazai találkozóinak, 
tudvalévő, a gárda albérletbe kényszerült, 
a debreceni stadion alkalmatlansága miatt 
a budapesti Puskás Ferenc Stadionba érke-
zett a Lyon és a Fiorentina a következő két 

körben. Udvariat-
lan vendégnek bi-
zonyultak, mindkét 
csoportbéli rivális 
4-4 gólt helyezett 
el Vukasin Polek-
szics kapujába. A le-
látó népe azonban 
vastapssal honorál-
ta a játékosok pro-
dukcióját mindkét 
esetben, különösen 
a taljánok elleni ki-
lencven perc nyerte 
el a publikum tetszé-

sét: amíg a Lyon ellen eredménytelen maradt 
a magyar bajnok, addig az olaszoknak már 
háromszor is betalált, mindegyik gól gyönyö-
rű akció után született, Rudolf Gergely neve 
pedig gyaníthatóan bekerült egy-két európai 
menedzser noteszébe.

Firenzébe már egy fejben és testben 
egyaránt fáradt társaság benyomását keltő 
Loki utazott el, magyar csapat régóta nem 
kapott efféle pluszterhelést, mint a DVSC 

futballistái ezen az őszön. Olaszországban 
5-2-re nyert a Fiorentina, a győztes csapat a 
lefújás után sorfalat állt a vesztesnek – ma-
gyar bajnokikon edződött ember ilyenkor 
megvonja a vállát: lám, így is lehet.

Az ötödik körben jön a ’Pool, az angolok 
addigra már továbbjutnak, legjobbjaik el sem 
utaznak Budapestre, ellenük talán összejöhet 
a pontszerzés – vélekedett a sorsolás után 
több debreceni játékos. Nem lett igazuk, az 
angolok éppenséggel Pesten búcsúztak el a 
további küzdelmektől, hiába nyertek ismé-
telten minimális különbséggel, az odavágó-
hoz hasonlóan 1-0-ra.

Tanulságok? Labda nélkül, futásban fel-
vettük a versenyt az európai elittel, viszont 
gyorsaságban, gondolkodásban javulni kell, s 
infrastruktúra tekintetében is nagy a lema-
radás. A Bajnokok Ligája egy olyan világ, 
amelynek küszöbén jövőre is szívesen át-
lépnénk. A következő esztendő elején ismét 
csak bajnoki meccsek lesznek, ám ne feledjük: 
a bajnok újfent szerencsét próbálhat jövőre. 
Miért ne sikerülne ismét? És nem csak a baj-
nokság megnyerését értem a siker alatt…

Papp Máté
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Kozma Dávid felvétele   

Burai Luca felvétele 
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Ha…
Szeretni, Istenem, milyen nehéz! – szalad ki belőlünk 
sokszor ez a kínzó érzéssé fokozódó sóhaj.

Ezért mondjuk, hogy csak törekedni tudunk a szeretetre. De 
biztos, hogy helyesen fogalmazunk? Nem pontosabb-e így: leg-
feljebb törekedni tudunk a szeretetre? A szeretetre való tö-
rekvés nyomban megbénul bennünk, ha végleg elérhetetlennek 
tartjuk. És ha nem törekszünk folyton, valóban elérhetetlen 
is marad. Veszélyes játszma! Az igyekezet, törekvés kifejezések 
nagyon is a realitás talajában gyökereznek. Nem lemondani kell 
ugyanis a szeretni tudás lehetőségéről, hanem tisztában kell 
lenni a bennünk lévő akadályokkal. Egészséges önértékelés a 
valóságba vetett bizalom alapja. Ha elhisszük, hogy nem va-
gyunk képesek szeretni, akkor törekedni sem fogunk a sze-
retetre. És ha nem igyekszünk ezen az úton előre, mindig egy 
helyben maradunk, életünk értelmét fogjuk fürkészni állandóan 
– pedig az a lehető legközelebb van hozzánk. Ha ezen az úton 
haladunk, elégedetten – és helyesen – mondhatjuk: legfeljebb 
törekedni tudunk a szeretetre. A valódi igyekezet ekképpen 
válik céllá a részben, hogy az egészben teljesedjen ki. Ha tény-
leg az egészre tekintünk, és nem mindig csak a részre.

Péter-Szarka László
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„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek 
nagy örömet, amely az egész nép öröme 

lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.”

(Lk 2,10)

Jenes Diána felvétele

Az alábbi alapítványok kuratóriuma tisztelettel megköszöni mindazok segítségét, 
akik az 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották részükre. (Zárójel-
ben feltüntetjük, milyen összeg érkezett a segítők támogatásával az alapítványok 
számlájára.) Az alapítványok továbbra is köszönettel fogadják a felajánlásokat. 

 Református Tanítónőképzésért Giday Gabriella Emlékére Alapítvány, 4026 De-
brecen, Péterfia u. 1-7. (58.719 Ft.) Az összeget az anyagilag hátrányos helyzetű, 
tehetséges hallgatók oktatásának támogatására ösztöndíj és alapítványi díjjal járó 
jutalmak kifizetésére használják fel. Adószám: 19128874-1-09.
 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzésért Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-
7. (52.419 Ft.)Az összeget a külföldi kapcsolatok fejlesztésére, tanulmányutak támo-
gatására, tehetséges fiatalok támogatására, tudományos tevékenység elősegítésére, 
kulturális, művészeti, hitéleti és sporttevékenység jutalmazására használjuk fel. 
Adószám: 18550665-1-09.
 Pető József Alapítvány,4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. (20.225 Ft.) Az összeget a 
számítástechnika területén kiemelkedő eredményt elért hallgatók szakmai és tudo-
mányos tevékenységének támogatására használják fel. Adószám: 18553046-1-09. 
 Csoknyay Gyula Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. (8.064 Ft.) Az öszszeget 
az azoknak a hallgatóknak a támogatására használják fel, akik a magyar nyelv ápo-
lása, értékeinek megőrzése érdekében kimagasló eredményt értek el. Adószám: 
18558003-1-09. 
 Kölcsey Ferenc Református Ifjúsági Média Alapítvány, 4026 Debrecen, Péterfia u. 
1-7. (88.465 Ft.) Az összeget a kommunikáció szakos főiskolások oktatásának támo-
gatására, ösztöndíj és alapítványi díjjal járó jutalmak kifizetésére fordítják. Adószám: 
18563485-1-09.

Köszönet a támogatásért!


