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A debreceni református ifjúság művelődési lapja

Úgy hajnali fél kettő lehet. Az ágya-
mon ülök épp, körülöttem csend 
honol. Kint némaságba burkolózik 
a környék, nem jár senki az utcán. 
Csak a hópelyhek hullanak méltó-
ságteljes lassúsággal, jelezvén: itt 
most a tél az úr! Idén nem először 
– mondhatnám. Vissza-visszatér a 
tél, nem adja meg könnyen magát. 
Alighogy melegszik kicsit az idő, 
hamarost szállingózni kezdenek a 
pelyhek az ég sötét, kövér felhőiből. 
Furcsa, de miközben e sorokat írom, 
eszembe jut az egyik rádió műsor-
vezetőjének a napokban elejtett 
mondata: „véget ért az év leghalot-
tabb hónapja”. 

Megint – fűzhetném hozzá, hisz 
minden évben újra és újra magunk 
mögött hagyjuk. Én mégis csak ül-
dögélek, s az elmúlt heteken töp-
rengek, miközben várom, hogy 
elnyomjon az álom. De várok mást 
is. Bár inkább várunk. Várjuk, felüs-
se végre fejét a tavasz, hogy meleg-
séggel töltsön el immár valami új 
is, ne csupán a fakuló, egykor kris-
tálytiszta emlékek. Ám a hideg nem 
akar múlni. 

Még nem. Nap mint nap didereg-
ve húzom össze magam, ha kilépek 
az utcára. S mégis, reszkető testem 
boldognak tűnik. Mert élhet. Átvé-
szelte a „leghalottabb hónapot”. 
Ismét. Minden nap egy-egy apró 
győzelem, s elmém rejtett zugaiban 
ott motoszkál a bizonyosság: lassan, 
de annál biztosabban melegszik az 
idő, jön a tavasz. 

Melegszik a szívem is, noha téli 
gyerekként nincs nagy bajom a hi-
deggel. De várom a tavaszt. Várom, 
hogy kivirágozzanak a fák – s az em-
berek. 

A lányok arcán – bár csupán lopva, de – keresem a pírt, 
mely szépségüket új élettel tölti el. Tudom, minél jobb az idő, 
a tél zord ridegsége alatt átfagyott szív annál jobban fölen-
ged, megenyhül. S ahogy a szív is, úgy az ember is farsangi 
maskarát ölt. Bohócokká válunk, hogy kacagva kiálthassuk: 
„üdvözlégy tavasz”. 

Ám egykoron ennél többet jelentett az ünnep. A közép-
korban a „bolondosan beszélők gyülekezetének” tagjai 
ilyenkor bátran megmondhatták a „máskor tilos” igazságot, 
éppen a „bolond beszéd” védőpajzsa alatt. Egy-egy maszka-
bál során az álca alatt eltűntek a társadalmi rangok, különb-
ségek, a „rabszolgák is az uralkodók asztalánál foglalhattak 
helyet”. Még a gyáva szerelmes is színt vallhatott idegenként, 
mégis „saját nevében”, hisz arcát jótékonyan elfedte a maszk. 
Kitárhatta szívét, s kitárt szívre lelhetett.

De a világ ezt a lehetőséget elvette. Üzletet formált belő-
le. Ünnepet, mely a pénzről szól. A „szerelmesek napja”, mint 
„jótevő” kopogott be az ajtón, s mi 1990-ben be is enged-
tük. Átadtuk a napot a pénznek, pedig a magyar néphitben 
korábban is fontos volt február 14-e. Igaz, eléggé másféle. 
Nálunk ugyanis az ünnep keresztény jellege volt a megha-
tározó, hiszen az itáliai ókeresztény vértanú, Valentin (Bálint) 
legendáját nálunk is ismerték. 

De ma? Ma csak az üzletek akcióit ismerjük, ölre megyünk 
az árusoknál, hogy rózsát és édességet adhassunk kedve-

sünknek, elfelejtve, hogy még van néhány nap az évben, 
mikor megtehetjük ugyanezt. Egykor ezt írtam: „A Valentin 
nap rózsaszín, csöpögős, hiteltelen álboldogság, a „kirakatba 
dobott szív” meghurcoltatása saját szeretni vágyásunk által, 
ámbátor kijelenthetem: ostobák vagyunk. Ostobák, hisz a 
szerelemnek nincs, és nem is lehet ára. Szeretni mindig lehet, 
s mindig kell!” 

Mi mégis „letudjuk” ezen a napon, pedig nagyobb örömet 
okozhatunk, ha váratlanul, más napokon is apró ajándékot, 
vagy akár egy szívből jövő mosolyt ajándékoznánk! De ma 
minden „olcsóbb”, ma minden megkapható, hogy „boldo-
gabbak” legyünk. Persze mint mindennek, így ennek is ára 
van. Az, hogy elveszítjük az érzéseink igazi értékét. Azokét az 
érzésekét, melyek nem változnak egyik napról a másikra, me-
lyet sem a boldogság, sem a veszteség nem képes megtörni. 

Mert az érzés hozzánk tartozik. S talán igazabb, mint mi 
magunk. 

Így hát várom a tavaszt. Várom, hogy felmelegedjen szí-
vem. De valahol, mélyen legbelül tudom, ez a tavasz sem lesz 
más, mint a tavalyi. Hogy ez jó, avagy rossz? Ki tudja?! Január 
nyomot hagyott bennem. Mint örök „béte noire”, riaszt majd. 
De a remény él, hisz január egyszer leveszi majd jeges kezét 
szívemről. 

Tudom!
Szőke Mátyás   

Megjelenik havonta ≠ VI. évfolyam 2. (49.) szám ≠ 2006.  február

„Vigyázzatok, 
hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; 
hanem mindenkor jóra törekedjetek 
úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 
Mindenkor örüljetek.”

(1 Thess 5,15-16)

Havi aforizmánk
„Az emberek mennél idősebbek – szóval mennél inkább romlik 
az esélyük –, annál elégedettebbnek vallják magukat. Úgy lát-
szik, sötétnek, szomorúnak, igazán bátornak lenni, csak a türel-
metlen, hősi ifjúság kiváltsága.”

Kosztolányi Dezső: Mátyás

Debreceni cseréppipák, parasztpipák, egy kínai ópiumpipa, 
valamint egy tajtékpipa, amely Törökországból származik; 
utóbbit tengermagkőből, kézzel faragva készítettek 1811-
ben. Többek között ilyen érdekes darabok láthatók Benei Pé-
ter pipakészítő mesternek március 31-ig látható kiállításán. A 
debreceni Tímárházban nyílt tárlat a pipák régi formavilágát 
eleveníti fel.

 6. oldal

A pipakészítés 
hagyományáról

„A mi himnuszunk nem pattogó harci induló, nem éltet csá-
szárt és királyt, nem szólít fegyverbe, és nem hirdet véres bos-
szút. A mi himnuszunk ima, fohász a Magyarok Istenéhez.
Minden január elsején, az újév első napján, az év első percei-
ben ezt énekeljük: Isten, áldd   meg a magyart! Isten. Ez min-
den újév első szava a magyarok ajakán.”

 4. oldal

A mi ügyünkről 
van szó!  

Azt hiszem, nem az előítéleteim fiókját húzom ki, amikor azt 
veszem észre, hogy a mai hallgatók rosszabbul tudnak an-
golul, mint a 10-15 évvel ezelőtt erre a főiskolára járók tud-
tak – itt most természetesen a statisztikáról beszélek, tehát 
mindenhez hozzá kell gondolni, hogy „általánosságokban 
szólva” – nyilatkozta a Debreceni Főnixnek Kőszeghy Attila, 
a KFRTKF Idegennyelvi Tanszéke angol szakcsoportjának ve-
zetője. 

 3. oldal

„Nyelvet tanulni 
nem rossz 
befektetés”
 

Angyal Ádám felvétele

Január mumusa, tavasz reménye
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RÖVIDEN

EGYÖNTETŰ SZAVAZÁSSAL VÁ-
LASZTOTTA meg az új Diákjóléti Bi-
zottság (DJB) tagjait a KFRTKF Hall-
gatói Közgyűlése, február 14-én. A 
háromtagúra bővült új DJB-elnöke 
Szekeres Ferenc harmadéves taní-
tó-kommunikáció szakos hallgató 
lett.  Célkitűzései között szerepel, 
hogy pályázatok útján újabb tá-
mogatásokat szeretne igényelni a 
hallgatók számára. A DJB alelnöke 
Kiss László, aki az elmúlt években 
HÖK-összekötő és DJB-felelős volt. 
A Bizottság operatív tagjának Mády 
Mariannát választották.

ÜNNEPI, ÖKUMENIKUS ISTENTISZ-
TELETET tartottak január 22-én 
Szatmárcsekén, a magyar kultúra 
napja alkalmából, a Kölcsey Társa-
ság és a helyi önkormányzat szer-
vezésében. Az istentiszteleten Erdő 
Péter bíboros, esztergomi érsek és 
Bölcskei Gusztáv, a Magyar Refor-
mátus Egyház Zsinatának lelkészi 
elnöke, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke hirdetett 
igét. A programon adták át a Köl-
csey Társaság emlékplakettjét is, 
melyet a kultúra valamely terü-
letén kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó alkotónak ítélnek oda. Idén 
Péreli Zsuzsa Munkácsy-díjas go-
belinkészítő vehette át a Himnusz 
ihlette szőtteséért. Az ünnepség 
után megkoszorúzták Kölcsey Fe-
renc sírját a szatmárcsekei kopjafás 
temetőben. 

A HÖK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁST 
HIRDET. Ezzel a szociálisan hátrá-
nyos helyzetű hallgatóknak nyújt 
anyagi segítséget. Az űrlapokat a 
www.kolcseyhok.hu weboldalról is 
le lehet tölteni, vagy a HÖK-irodá-
ban lehet kérni. A kifizetések az áp-
rilisi ösztöndíjjal együtt, illetve azt 
követően folyamatosan érkeznek. 
A pályázatok leadási határideje: 
március 10.

ÚJ SEGÍTŐT KAPOTT A KFRTKF-HÖK. 
A pályázati időszakban, tanulmányi 
és pályázati ügyekben a Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola másodéves hallgatójához, 
Nemes Anikóhoz lehet fordulni. Új 
segítőre azért volt szükség, mert 
Demeter Éva, a HÖK tanulmányi és 
információs ügyvivője vidéki tanítá-
si gyakorlatát teljesíti. A HÖK hama-
rosan bevezeti a fogadóórák rend-
szerét is, ezzel könnyítve és gyorsít-
va a hallgatói ügyek intézését. 

„PRO RENOVANDA CULTURA HUN-
GARIAE-DÍJ”. Az alapítvány 1993-
ban hozta létre a díjakat az oktatás, 
a kultúra, a közművelődés és a tu-
domány területén kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó személyiségek 
elismerésére. A díjakat 2006. január 
14-én adták át. A díjazottak között 
volt Berkesi Sándor Liszt-díjas kar-
nagy, a Magyar Kórusok és Zeneka-
rok Szövetsége Egyházzenei Szak-
bizottságának elnöke, a Debreceni 
Kollégiumi Kántus vezetője is. 

Birki Bernadett felvétele

Internetes lap indult

Szakestek és különböző szakmai 
összejövetelek támogatására 
pályázatot ír ki a HÖK különbö-
ző hallgatói csoportoknak. Pá-
lyázat információk és űrlapok a 
HÖK-irodában igényelhetők. A 
támogatás anyagi juttatás (nem 
személyi). 

A pályázat elbírálása a bead-

vány komolyságától függ. Csak 
azokat a pályázatokat fogadják 
el, melyek pontosan ismertetik 
a rendezvény műsorát, jellegét, 
időpontját, illetve a szervezők 
elérhetőségeit. 

A HÖK csak a szorgalmi idő-
szakban rendezett eseményeket 
támogatja.

Pályázat

Elindult az Esszencia on-line, főis-
kolánk Hallgatói Önkormányzatá-
nak internetes magazinja, amely 
a www.kolcseyhok.hu alatt fut. Az 
új orgánumot a KFRTKF hallgatói 
szerkesztik. Az Esszencia szórakoz-
tató és információs portál, amely az 
érdekességek mellett felsőoktatási 
hírekkel jelentkezik. 

A magazin egyelőre próba jelle-
gű, folyamatosan fejlesztik, várha-
tóan a következő, őszi szemeszter-
re épül ki a teljes hálózat. A végső 
cél egy teljes körű információs há-
lózat kiépítése a HÖK és a hallgatók 
között.

A webside rovatai: Jó-Pofa, Sa-
láta, Kult, Buli, Életmód, Publicisz-
tika, Sport, Kukta, Hasznos. Kovács 
Zoltán, a KFRTKF HÖK elnöke kér-
désünkre elmondta: – Az interne-
tes magazint a HÖK saját keretből 

finanszírozza, azzal a szándékkal, 
hogy fejlessze a hallgatók és a HÖK 
közötti kommunikációt, illetve 
megjelenési felületet teremtsen 
számukra.

Az Esszencia felelős kiadója a 
HÖK mindenkori elnöke, aki egy-
ben a főszerkesztő is. A nyelvi 
lektorálást KFRTKF anyanyelvi és 
irodalmi tanszékének oktatója, dr. 
Pintérné Dr. Sümegi Anikó végzi. 
A portál főszerkesztő-helyettese: 
Kovács Orsolya, a rovatokat nyolc 
főiskolai hallgató szerkeszti. 

Kovács Zoltán elmondta: – Min-
den hallgató, aki kedvet érez az on-
line újságíráshoz, vagy akár csak 
szeretné megosztani a szélesebb 
nyilvánossággal a véleményét, 
bátran jelentkezhet az esszencia@
citromail.hu e-mail címen, vagy 
személyesen, a HÖK irodában.

Folytatódnak az ingyenes film-
történeti vetítések a KFRTKF 301-
es teremben. A Hátraidő II. című 
egyetemes filmtörténeti sorozat 
– az előző, őszi félév folytatásaként 
– 10 éves metszetekben vizsgál-
ja a kultúra fejlődését, mutat be 
nagy rendező személyiségeket az 
1950-es évektől az 1970-es évekig. 
Bár a filmklub látogatása a főiskola 
kommunikáció szakos hallgatóinak 
tanegységben való felvétellel aján-
lott, a vetítéseken – kredit nélkül is 

– bármely más szakos érdeklődők 
is részt vehetnek. A Kölcsey Orbis 
Pictus Filmklub előadásai február 
és május között, keddenként 18 
órakor kezdődnek.
Február 28. HITCHCOCK: A kötél 

(1948, amerikai) 
Március 7. ROSSELINI: Németország 

0 év (1947-48, olasz) 
Március 14. DE SICA: A gyerekek fi-

gyelnek bennünket (1942, olasz)
Március 21. EIZENSTEIN: Jégmezők 

lovagja I–II. (1938, szovjet) 

Újra filmklub

MEGNYITOTTA KAPUIT DEBRECEN 
LEGÚJABB REFORMÁTUS TEMPLO-
MA és gyülekezeti háza, a Füredi 
út és a Nádor utca sarkán, február 
13-án. A gyermekfoglalkoztató he-
lyiséggel kibővített, karzatos temp-
lomtérben istentiszteletek, koncer-

tek, előadások és kiállítások lesznek 
a jövőben. Az alagsor különböző 
méretű termei tanfolyamoknak, 
foglalkozásoknak, kötetlen be-
szélgetéseknek, teadélutánoknak 
és játéktevékenységeknek adnak 
majd otthont.

TÖBB MINT 180 ÉVE, HOGY JANUÁR 
22-ÉN KÖLCSEY FERENC TOLLÁ-
BÓL MEGSZÜLETETT A HIMNUSZ. 
A rendszerváltozás óta ezen a na-
pon ünnepeljük a magyar kultúra 
napját. Főiskolánk számára azon-
ban ez többet jelent egy szokásos 
ünnepségnél, hiszen mindemellett 
intézményünk névadójára is em-
lékezünk. Az esemény alkalmából 
Fátyol Zoltán és Tamus István Köl-
csey-ihletésű grafikáival díszítet-
ték a tanácstermet, az ünnepi ülés 
helyszínét. 

A nagyszámú megjelenő érdek- 
lődve figyelte az alkotásokat, me-
lyekhez a Zrínyi dala és a költő 

nevét viselő Kölcsey című szerze-
mények, valamint Kölcsey Ferenc: 
Parainesis című intelme nyújtottak 
emelkedett hangulatot – sorrend-
ben Pintye Erika és Molnár Csilla, 
a KFRTKF másodéves hallgatóinak, 
utóbbi Dálnoki István negyedéves 
hallgató tolmácsolásában. A prog-
ram további részében meghallgat-
hatták Kölcsey: Huszt című művét 
Zádor András komponálásában, 
Wágner Lajos operaénekes közre-
működésével. A megemlékezésen 
dr. Imre Lászlóné és Tamus István 
mondott beszédet.

(Publicisztikánk 
a 4. oldalon olvasható)

Nagy Ágnes Katalin felvétele



Választunk, és vállaljuk a válasz-
tásunkkal járó következménye-
ket. Ezt tettük valamennyien – 
mai negyedévesek –, mikor négy 
évvel ezelőtt úgy döntöttünk: 
vállaljuk az angol műveltségterü-
lettel járó összes nehézséget, és 
persze a nehézségeket követően 
könnyebbségeket is szeretnénk. 
Mielőtt választunk – legyen szó 
párról, pártról, pályáról, vagy 
csak egyszerű, hétköznapi dol-
gokról –, sok-sok kérdés merül 
fel bennünk. Végzős hallgatóvá 
válva még több kérdés merül 
fel, például a műveltségterüle-
tünkkel kapcsolatban, amelye-
ket elsősorban egymás között 
vitatunk meg. Mindenesetre a 
tapasztalatok négy év után is 
jelentősek – mondjuk egy első 
éves, esetleg egy leendő hallga-
tóhoz viszonyítva. Ezekről a kér-
désekről beszélgettem a KFRTKF 
Idegennyelvi Tanszéke angol 
szakcsoportjának vezetőjével, 
Kőszeghy Attilával.

– Milyen előnyökre tehetnek szert a 
hallgatók, más műveltségterületekhez 
képest?

– Ez fontos, talán a legfontosabb 
kérdés. A ’90-es években végig az 
a tendencia érvényesült: akinek a 
diplomájában benne volt az a szó, 
hogy „angol”, annak nagyságren-
dekkel voltak jobb esélyei az elhe-
lyezkedésre. Ezért ért bennünket – 
minden tanítóképző főiskolát, ahol 
volt ilyen képzés – súlyos veszte-
ségként a tanító-angol nyelvoktató 
szakpár eltörlése, amelyet egyetlen 
minisztériumi tollvonás rendelt el, 
1996-ban. Ehelyett keletkezett az 
angol műveltségi terület, amelyet 
tartalmában igyekeztünk az angol 
nyelvoktató szakhoz olyan közel 
megőrizni, amennyire csak lehe-
tett. Ennek eredményeként ma is 
lehet magas szintű angol nyelvtu-
dást szerezni főiskolánkon, amel-
lyel még mindig nagyobb eséllyel 
indulhat valaki a munkaerőpiacon 
– és nem csak az oktatásban – egy-
egy állás megszerzéséért. Ehhez 
persze szükség van arra (is), hogy 
a csaknem 750 szakóra, amelyet 
egy műveltségi területes hallgató 
a majd 30 szaktantárgy kapcsán a 
négy év alatt hallgat, az ne csak a 
kötelező nyűg legyen a számára, 
hanem valami, amit ő szívesen és 
rendszeresen tanul, nem sajnálja 
tőle az energiáit és az idejét.

– Végzős hallgatóként talán már 

tapasztalatból is mondhatom, hogy az 
angol „műv.területre” jelentkezők szá-
mára – ahogy mondani szokás – „ma-
gasabban van a léc”, és a lécet a tanító 
szak sokrétű elvárásainak hatására 
egyre lentebb helyezzük magunk előtt 
– téve így a legrosszabbat nyelvtanulá-
sunk hatékonysága ellen. Mindemellett 
azt gondolom, hogy talán 
nem is készakarva adjuk meg 
magunkat ennek a nyomás-
nak. Milyen vélemény alakult 
ki a hallgatókról az évek so-
rán?

– Idézhetném Woody 
Allen gondolatát olyan 
formán, hogy visszakérde-
zek: „Melyik hallgatóra tet-
szett gondolni?” De ezzel 
nem akarom megkerülni 
a válaszadást. Természe-
tesen mindenkiben kiala-
kulnak klisék és előítéle-
tek; aki naposcsibéket vá-
logat futószalagon, abban 
éppúgy, mint aki modern 
festményeket szokott ki-
kiáltani, naponta több 
millió dollár értékben.  
Tehát, aki tanít, annak is 
van egy csomó előítélete, 
meg némi összegezhető 
véleménye a hallgatókat 
illetően (is). A legnehe-
zebb ennek a kettőnek 
a szétválasztása. Azt hi-
szem, nem az előítéleteim 
fiókját húzom ki, amikor 
azt veszem észre, hogy a 
mai hallgatók rosszabbul 
tudnak angolul, mint a 
10-15 évvel ezelőtt erre 
a főiskolára járók tudtak 
– itt most természetesen 
a statisztikáról beszélek, 
tehát mindenhez hozzá 
kell gondolni, hogy „álta-
lánosságokban szólva”. A 
mai hallgatók valószínű-
leg magyarul is rosszabbul tudnak, 
miközben félelmetes a kompu-
ter-jártasságuk. Ez utóbbira – az 
idősebb generációknak már csak 
magyarázatokkal érthető – példa, 
hogy amikor a dolgozat-beadások 
időszakában az internet használat 
és a „copyright” kérdéskörét jártuk 
körül, az egyik hallgató csak ennyit 
mondott: „Tanár úr, ami jó, az jó: 
kontrol cé, kontrol vé!” A mai diákok 
vélhetően sokkal kevesebbet olvas-
nak, valószínűsítem: fehér holló kö-
zöttük, aki valaha is elolvasott egy 
ötszáz oldalas klasszikus regényt, 
miközben a gyorsolvasás – az in-

ternet-szörfölésnek köszönhetően 
– sokkal jobban mehet nekik, mint 
bármely, korábban élt generáció-
nak mehetett valaha is. Ezek csak 
véletlenszerűen kiragadott példák, 
amelyek vélhetően látni engedik: 
egyik generáció sem képes az utá-
na jövőket reálisan felmérni, mivel 

a jövő egyaránt rejtély számunkra, 
akár húsz évesek vagyunk, akár 
nyolcvanhárom.

– Melyek a műveltségi terület sajá-
tosságai?

– A műveltségi területtel kap-
csolatos hátrány, hogy hallgatóink 
rendkívül túlterheltek. Az ellent-
mondás az, hogy az a heti 7-11 óra, 
amelyet a műveltségi terület jelent, 
a tényleg intenzív nyelvtanuláshoz 
kevés, a 32 általános tantárgyi órá-
val együtt viszont már nagyon sok. 
A ’90-es évek elején a tanítóképző 
főiskola képzési ideje háromról 
négy évre változott. Akkor volt egy 

olyan évfolyam, amelyik „kapott 
egy ajándék évet”: általános tantár-
gyaik már nem voltak, két féléven át 
csak angolos tárgyakat hallgattak. 
Akkor is azt gondoltam, most is azt 
gondolom, hogy valahogy így kel-
lene. Az idegennyelv-tanulás ter-
mészetéből fakadóan több olyan 

sajátosság következik, 
amelyek miatt el kellene 
fogadnunk egy másfajta 
képzési rendet, amely en-
nek a főiskolának a keretei 
között nyugodtan meg-
férhet – az egyik a szóbe-
liség fontossága. Nagyon 
lényeges – sok szakember 
szerint a legfontosabb –, 
hogy az oktatás lehetőleg 
minél többször történ-
jen olyan környezetben, 
amelyben mestersége-
sen létrehozunk egy ide-
gennyelvi közeget, ahol 
a hallgató kipróbálhatja, 
gyakorolhatja a nyelvet. 
Az anyanyelvünkön ta-
nult tantárgyaktól – nem 
lebecsülve azok bonyo-
lultságát, nehézségét 
– ezért kell és lehet az ide-
gen nyelv tanulását meg-
különböztetni; mivel az 
előbbiek esetében sokkal 
nagyobb hányad bízható 
az egyéni felkészülésre, 
míg az utóbbiaknál dön-
tően azok az órák számíta-
nak, amelyeket a hallgató 
ebben a mesterségesen 
létrehozott idegen nyelvi 
közegben (vagyis a nyelv-
órán) tölt. Egy másik ilyen 
tényező az életkor jelen-
tősége. A legtöbb nyelv-
tanulás-elmélet szerint, 
persze, egy 18-19 éves 
hallgató – nyelvtanulás 
szempontjából – már 

túl van a huszonnegyedik órán. A 
gyakorlati nyelvtanítás azt mutat-
ja, hogy az életkor előrehaladtával 
nem szűnik meg egy idegen nyelv 
elsajátításának képessége, csak 
nagyságrendekkel gyorsabban 
csökken, mint az anyanyelvünkön 
elsajátított ismeretek szerzésének 
képessége. 

– Talán mindannyiunk nevében 
mondhatom: négy éve a könnyebb el-
helyezkedés reményében döntöttünk 
az angol műveltség terület mellett. 
Most, négy évvel később, remélhetjük 
ugyanezt?

– Természetesen négy év alatt is 

sokat változhatnak a dolgok, főleg 
egy olyan országban, ahol annyira 
ingatag még minden, mint nálunk. 
Nehezen prognosztizálható, hogy 
ha valaki ma választ egy szakmát, 
akkor mivel fog szembesülni négy-
öt év múlva, amikorra tanulmányait 
befejezi. Mindezekkel együtt, úgy 
érzem, hogy nyelvet tanulni nem 
rossz befektetés. Csak saját, ma-
gánstatisztikámra hagyatkozhatom 
– tudtommal nem készül statisztika 
a végzettekről nálunk sem –, ami-
kor azt mondom: a lista, mely azo-
kat a foglalkoztatókat tartalmazza, 
ahova felveszik volt tanítványain-
kat, igazán impozáns: a miniszter-
elnöki hivataltól, a külkereskedelmi 
vállalatokon át a bankokig.

– A jövőre nézve milyen változások 
és tervek lehetnek?

– Tervek mindig vannak, és 
változások főleg. Már említet-
tem az angol nyelvoktató sza-
kot, amely nagyon jól működött 
– mi több, nagy társadalmi igényt 
elégít(het)ett (volna) ki, amíg egy-
szer csak azt nem mondta vala-
ki, hogy nem. Hogy kinek fájt az, 
hogy olyan tanítókat képezzenek 
a tanítóképző főiskolák, akik kicsi 
gyerekeknek (6–12 éves korig) ta-
níthatnak például angol nyelvet, 
de úgy, hogy ezt a diplomájuk neve 
is mutassa – rejtély. Az előző tanév 
nyitóján hangzott el az a számadat 
– miniszteri és államtitkári ajkak-
ról –, hogy ugyanannyi gyermek 
iratkozott az általános iskola első 
osztályába, mint ahányan a felső-
oktatás első évfolyamaira felvételt 
nyertek; s ma nem tudunk úgy be-
kapcsolni egy tv-csatornát, hogy 
ne lássunk két-három reklámot, 
amely egy-egy főiskolát vagy egye-
temet reklámoz, abban a médiá-
ban, amelyben idáig csúcsidőben 
csak gépkocsikról és borotvákról 
szóló hirdetéseket láthattunk. A 
változások iránya tehát egyértel-
mű. Éppen ezért érdekünk, hogy a 
főiskolán folyó képzés minél előbb 
– struktúrájában is – megújuljon. 
Mi, akik nyelvoktatással foglalko-
zunk a főiskolán, meg vagyunk 
róla győződve: ha ez az átalakulás 
úgy történik meg, hogy az minél 
inkább szolgálja hallgatóink valós 
érdekeit, akkor abból nem marad-
hat ki idegennyelv  oktatásuk sem; 
hiszen alig-alig maradt mára olyan 
felsőoktatással megszerezhető 
diploma, amelynek ne volna előfel-
tétele legalább egy nyelvvizsga.

Joó Zsanett
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„Nyelvet tanulni nem rossz befektetés”
A műveltségterület választása vállalás is

Kultúra a belvárosban

Nagy Ágnes Katalin felvétele

Mit tegyen a kultúra iránt fogékony 
ember, ha otthon a tévét bekapcsol-
va csak az unalmas sorozatok és az 
idényjellegű sztárocskák borzolják 
a mindennapi gondoktól amúgy 
is megviselt idegeit? Ráadásként 
immár bárhol, bármikor ránk tör-
het a kampány, hogy elhitessen 
velünk mindent – és mindennek az 
ellenkezőjét. És ilyenkor még csak 
egy jó könyv sincs kéznél. Gyakori 
panaszok jelzik, hogy a kultúrára, 
művelődésre igény van, csak nehéz 
hozzájutni. Mert nem divat. De aki 
nyitott szemmel jár, könnyen segít-
ségre talál.

Kellemes környezet, impozáns 
épület, változatos, igényes prog-
ramok – ez jellemzi az egy éves 
fennállását ünneplő Belvárosi Kö-
zösségi Házat. A helyi önkormány-
zat által létrehozott Debreceni 
Művelődési Központ működteti a 
különböző városrészekben lévő öt 
közösségi házat (belvárosi, újker-
ti, homokkerti, józsai, kismacsi), a 
Debreceni Mű-Terem Galériát, a 
Tímárházat – a Kézművesek Házát, 
valamint a Honvédtemető és Mau-
zóleum emlékhelyet is;  a Belvárosi 
Közösségi Ház pedig mindezek köz-
pontja. A kultúrára szomjazó em-

berek kielégíthetik igényeiket, hisz 
kiemelkedően gazdag művészeti 
rendezvényeket, kiállításokat szer-
veznek a Kossuth utca 1. szám alatti 
intézményben. A város szívében 
található felújított, patinás épület 
megfelelő színtere a közművelő-
désnek, itt mindenki megtalálhatja 
a számára legkedvesebb művészeti 
ággal összefüggő rendezvényeket. 

A Közösségi Ház egyik legfon-
tosabb feladatának tartja közös 
programok megvalósítását he-
lyi, megyei és nemzetközi amatőr 
művészekkel. Ezáltal lehetőség kí-
nálkozik ismert és kevésbé ismert 

alkotók bemutatkozására. A repre-
zentatív épület kiállítóterme kivá-
lóan alkalmas napjaink kortárs kép-
ző- és iparművészeti alkotásainak 
bemutatására. A paletta igen szí-
nes: fotó- és festőművészek kiállítá-
sai, zenei programok, színjátszó- és 
moderntánc-találkozók, fesztivá-
lok, valamint sok más érdekesség 
kecsegteti az érdeklődőket. Külön-
böző klubok és művészeti csopor-
tosulások tartják összejöveteleiket 
az intézményben. A ház rendezvé-
nyei közül talán a legismertebb a 
„Regényünnep”: e sorozatban – az 
Alföld folyóirattal összefogva – a 

kortárs magyar irodalom legjelen-
tősebb alakjait hívják meg a város-
ba. Ezek a beszélgetések próbálják 
közelebb hozni az alkotókat az ol-
vasókkal.

Eddig olyan nagy művészek 
engedtek betekintést az írói mű-
helytitkokba, mint Závoda Pál, Spi-
ró György, Nádas Péter, Kukorelly 
Endre. A közeljövőben érkezik Deb-
recenbe Bodor Ádám, Esterházy 
Péter. Ezeknek az irodalmi találko-
zóknak a célja az értékek közvetí-
tése, a helyi kulturális élet további 
élénkítése, fejlesztése.

Bencsik Ildikó



Giccs-csapda
DARÁZS

Valentin római püspök volt, akit ke-
resztény hite miatt börtönöztek be. 
Bár a börtönőr leányának visszaad-
ta a látását, 270. február 14-én kivé-
gezték. Az ítélet végrehajtása előtt a 
leánynak egy üzenetet küldött: „A Te 
Valentinod.”

Február 14-e Valentin-nap. Ez 
a szerelmesek Amerikából átvett 
„ünnepe”. Szó sincs róla, hogy a 
szerelmeseket akarom ezzel a cik-
kel megsérteni. Azokra haragszom, 
akik kihasználják ezt, és sok minden 
mást is…

A kirakatok üvöltenek a piros 
szívek arzenáljától, a giccses figu-
ráktól. A legkeresettebb portéka az 
ölelkező macipár, amint egy piros 
szívecskében egybeforrnak. Oh… 

A „legcukibb” benne az, hogy ha 
megnyomjuk a szerelem jelképét, 
akkor azt „nyávogja”: „Áj láv jú!” Mi-
lyen romantikus…(!) Akárcsak egy 
focimeccsen megkérni valakinek 
a kezét úgy, hogy közben (s)öröm-
mámorban úszik.

Szerintem sokkal meghittebb és 
őszintébb is, ha valaki egy „valen-
tini” rövid üzenettel, vagy csupán 
egyetlen szóval, s nem olcsó, gagyi 
ajándékokkal fejezi ki érzelmeit. 

Akárki, akármit mond mindan-
nyian beleszaladunk a saját ma-
gunk csapdájába. Hiszen tudat alatt 
akkor is szeretnénk, hogy a párunk 
meglepjen minket valami apróság-
gal, akár ünneplünk, akár nem.

Fürtös Andrea

Angyal Ádám felvétele

KOMMENTÁR

„…és mégis közel” – folytathatnánk 
az István, a király című rockopera 
egy dalszövegének idézését, de 
fordítva is megállná a helyét a mon-
dat. Mit értek ezen? A társadalom 
technikai fejlődése következtében 
elértük, hogy a szobánkban ülve is 
beszélgethetünk akár – hogy elég 
távolit mondjak –ausztrál ismerő-
seinkkel. Ám mindeközben azt is 
elértük, hogy a szomszéd házban 
lévő barátainkkal is főleg így tart-
juk a kapcsolatot. Elmondható hát: 
hiába hozott minket közelebb egy-
máshoz a modern világ, legalább 
annyira el is távolított. 

A konvencionális és a kevésbé 
megszokott kapcsolattartás hí-
vei tulajdonképpen csak egyetlen 
dologban értenek egyet: nem jó 
egyedül lenni. A virtuális világ en-
nek megoldására számtalan alter-
natívát kínál. A chaten kívül az úgy-
nevezett kapcsolatépítő webolda-
lak a legjobb megoldások mind-
erre. Idegenekből barát, barátnő, 
szerencsés esetben társ válhat, de 
sajnálatos módon – mint minden-
hol – itt is felbukkannak a másokkal 
játszó, őket kihasználni akaró em-
berek. Tény, az „arctalanság” leplé-
be bújva könnyű visszaélni helyze-
tünkkel. Mégis, nem tekinthetünk 
mindenkire úgy, hogy „ő úgyis csak 
játszik velem”. 

Ez a hozzáállás az életben sem 
működik, ugye? Ezeket az oldala-
kat elsősorban lehetőségnek kell 
tekinteni, akárcsak azt, amikor egy 
idegen lányhoz vagy fiúhoz (ki-ki 
gusztusa szerint) odalépve beszél-

getni kezdünk. Ha a másik fél elég 
intelligens, még akkor sem küld el 
„melegebb földrajzi övezetbe”, ha 
esetlegesen nem viszonozza szim-
pátiánkat. 

Természetesen nekünk is illik 
megtisztelni az „előtte kő’ kóla?” 
szintű köszönésnél némileg szín-
vonalasabb, önmagunkhoz hű 
mondattal. Ha nem magunkat ad-
juk, úgyis kiderül, s az csak ront a 
helyzeten. Ugyanígy működik ez a 
neten is. Ha korrekt módon állunk a 
másikhoz, nagy baj nem érhet.  Per-
sze van egy másik változata is en-
nek, mely elsősorban a kapcsolatok 
„karbantartására” szolgál. A reklám 
veszélyének elkerülése végett csak 
annyit mondok: négybetűs portál, 
s van benne két darab „w”. Akik 
tagjai, azok nyilván felismerik ezt 
a tagoktól való meghívást igénylő 
kapcsolatépítő (és ápoló) portált. 
Megkereshetjük általa ismerőse-
inket, megismerhetjük azok isme-
rőseit, s az ismerős ismerőseinek 
ismerőseit is. 

Figyelmeztet azok születés és 
névnapjára, virtuális „drótposta-
ként” működik, s fórumokon cse-
rélhetünk eszmét a fontosnak vélt 
dolgokról. Még akár szerelemre 
is lelhetünk. E portál látszólag ös-
szegzi a fentebb említett oldalak 
legszerencsésebb és legjobb tulaj-
donságait. Így tehát mi, emberek, 
csak egyet tehetünk: Fordítsuk 
egymás felé legszebb arcunk, de 
ne feledjük, ez lehetőség, mellyel 
élni kell, nem visszaélni! 

Szőke Mátyás

„Oly távol vagy tőlem…”

ÁHÍTAT

„Én vagyok az út, az igazság és az 
élet, senki nem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam.” 
(János 14:6)

„Az igazság relatív” – mondják 
az emberek, és gondolkodás nél-
kül egymás mellé állítják Jézus 
Krisztust, Mohamedet, Buddhát, 
Krisnát. Azt állítják, hogy Jézus 
Krisztus csak egy a lehetséges 
igazságok közül. Ma különösen, 
mikor a globális kultúra hat, ez 
nem kerüli el a hitet sem. Megfi-
gyelhető egyfajta szinkretizmus. 
Például: „Nyugodtan lehet valaki 
szcientológus attól, hogy magát 
keresztyénnek vallja” – mondják 
a szcientológusok. Hát igen. Ez 
van, amíg az emberek csak a fel-
színt látják. Addig az igazságnak 
– úgy tűnik – sok oldala létezik; 
addig a sok „kis igazság” meg-
fér egymás mellett. A felszín alá 
nem akarnak nézni, nem veszik 
a fáradságot, hogy komolyan 
vizsgálják a dolgokat. Csupán azt 
mondogatják, amit másoktól hal-
lottak.

 Aki nem meri feltéte-
lezni, hogy a Biblia igazat mond 
– már alapból fel sem merül ez 

nála –, az soha nem ismeri meg 
az igazságot. „Az a legvakabb, 
aki nem is akar látni.” (angol köz-
mondás) De ha valaki komolyan 
és őszintén, objektíven vizsgáló-
dik, az meg is találja az igazságot. 
Ehhez azonban vállalni kell a hit 
kockázatát. Az nem ismeri meg, 
milyen élmény az ejtőernyőzés, 
aki egy tízemeletes ház tetejéről 
ugrik le. Vállalni kell a szükséges 
magasság kockázatát. Úszni is 
csak vízben lehet megtanulni – 
istenismeretre is csak az juthat el, 
aki meri vállalni a hit kockázatát.

„Így szólt akkor Jézus azokhoz 
a zsidókhoz, akik hittek benne: 
Ha ti megtartjátok az én igémet, 
valóban a tanítványaim vagytok, 
megismeritek az igazságot, és az 
igazság szabaddá tesz titeket.” 
(János 8, 31-3) Jézus itt azt taná-
csolja a zsidóknak, kötelezzék el 
magukat arra, hogy vele élnek, 
és akkor Jézus kezeskedik arról, 
hogy megismerik az igazságot.

  „Annyi úton / Elindul-
hat az ember / Mind egyre megy 
/ Mert jó válasz / Csak egy van 
/ Egyetlen Egy.” (Ákos: Egyetlen 
Egy) 

A mai ember ennek az iga-

zságnak az abszolút jellegét nem 
hajlandó elismerni. Megmagya-
rázza: ez nem más, mint naiv lo-
kálpatriotizmus, olyan emberek 
részéről, akik soha nem jártak 
saját hazájuk határain túl.

„Igen, Krisztus az Isten szívé-
hez vezető egyik út” – ismerik el 
a hinduk is, mégpedig lelkese-
déssel. Indiában mindig képek-
ben gondolkodnak. Jézusról is 
úgy beszélnek, mint aki Isten 
nyakékén egy gyöngyszem, Is-
ten fuvolájának egyik hangja. Jó 
helyen van az emberiség többi 
vallásalapítója mellett, de azt 
nem fogadják el, amit Pál apos-
tol ír róla: „…engedelmeskedett 
mindhalálig, mégpedig a kereszt-
halálig. Ezért fel is magasztalta őt 
az Isten mindenek fölé, és azt a 
nevet adományozta neki, amely 
minden névnél nagyobb, hogy 
Jézus nevére minden térd meg-
hajoljon, mennyeieké, földieké és 
föld alattiaké.” (Filippi 2:8-10)

Isten nem mond ellent önma-
gának, ez még logikailag is kizár-
ható.

És ezen érdemes elgondol-
kodni…

Kovács Orsolya

Egyetlen Egy

Cseke, január 22., l823.
E dátumot írta kézirata aljára 

Kölcsey Ferenc, e napon fejezte 
be ódáját, nemzeti imádságunkat, 
a Himnuszt. A Kölcsey Társaság 
kezdeményezésére l989 óta e nap 
a magyar kultúra napja. Bár nap-
tárunk nem így jelöli, itt, a „keleti 
végeken” bizony piros betűs ün-
nep, hiszen költőnk, a  mi költőnk 
a szomszédos Szilágyban született, 
itt élt Biharban meg Szatmárban, itt 
lett naggyá, ide vonult vissza, Csek-
ébe – háromszor is – a világ zajaitól, 
s teste is itt, e földben pihen.

A Magyar Kultúra Napja nem 
véletlenül esik hát egybe Kölcsey 
Ferenc Himnuszának születésnap-
jával! A mi himnuszunk nem patto-
gó harci induló, nem éltet császárt 
és királyt, nem szólít fegyverbe, 
és nem hirdet véres bosszút. A mi 
himnuszunk ima, fohász a Magya-
rok Istenéhez.

Minden január elsején, az újév 
első napján, az év első perceiben 
ezt énekeljük: Isten, áldd meg a 
magyart! Isten. Ez minden újév első 
szava a magyarok ajakán.

Hál’ istennek, az utóbbi években 
ismét feltámadni látszik a nemzeti 
érzés – minden elfojtani igyekvő 
szándék ellenére –, s különösen 
a fiatalság körében. Gyermeke-
ink, ifjaink egyre többen vállalják 
s vallják meg magyarságukat. Ezt 
az identitáskeresést, ezt az önma-
gunkhoz visszatalálást kell nekünk, 
magyar pedagógusoknak segíteni, 
különösen már az általános iskolás 
korban!

Nostra res agitur! – mondták az 
ókori rómaiak. A mi ügyünkről van 
szó!  E feladatot senki sem végez-
heti el helyettünk. 

Voltak történelmünknek bizonyos 
korszakai, mikor hol nyugaton, hol 
keleten „jelölték ki” helyünket, s 
mondták meg nekünk, hogy kik 
is vagyunk mi, magyarok. Valójá-
ban nekünk, önmagunknak kell 
feltennünk s megválaszolnunk a 
kérdéseket: kik vagyunk, milyenek 
vagyunk, s miért éppen ilyenek va-
gyunk? De nemcsak az imént feltett 
kérdéseket kell megválaszolnunk, 
hanem a valóságos önmagunkkal 
is meg kell ismertetnünk Európát! s 
másságunkkal, mely másságot ma-
napság másoknál nekünk illik tole-
rálni, mert például mások a szoká-
saink, jelképeink, tér-időszemléle-
tünk, nyelvünk, gondolkodásmó-
dunk – hogy csak a fontosabbakat 
említsem. Európának is tisztában 
kell lenni a mi igazi értékeinkkel, 
hogy ne a régi történelmi reflexek 
alapján ítéljenek meg bennünket a 
jövőben.

Magyarországnak – mint ahogy 
azt Habsburg Ottó mondotta volt 
egykor Debrecenben – nem az Eu-
rópai Unió cselédszobájában van 
a helye. Rangunknak megfelelően 
bánjon hát velünk e „gyönyörű nő”, 
mert a mi hozományunk, magas-
rendű, több ezer éves kultúránk 
nem akármilyen részt képvisel a 
közösben!

Üzen-e ma valamit az új évezred 
emberének, magyarjának Kölcsey?  
Vannak-e ma is érvényes intelmei 
az ifjúságnak?

Mindenképpen! Világunkban, a 
vanitatum vanitas, vagyis a hiúsá-
gok hiúsága világában talán e négy 
szót kellene ismét legfontosabbnak 
tartanunk: A haza minden előtt!

Kölcsey Pozsonyban, 1833. júni-
us 14-én vetette papírra e sort. Az 

akkori haza fizikai valójában ma 
már nem létezik. 85 éve Trianonban 
a nagyhatalmak önkénye elszakí-
totta tőlünk életének legfontosabb 
színtereit. Szülőfaluja, Sződemeter, 
s a szívének oly kedves Szilágy ma 
Romániához tartozik. Ugyancsak 
ott található politikai karrierjének 
első színtere, a szatmári megye-
háza is. A legnagyobb küzdőtér, a 
pozsonyi diéta ma Szlovákia fővá-
rosában keresendő. Bús düledékű 
Huszt vára és Beregszász – a legkö-
zelebbi postakocsi-állomás, ahová 
újságért, levélért Csekéről beszeke-
rezett – jelenleg éppen Ukrajnáé. A 
Kölcsey-emlékhelyekhez ma négy 
országban kell elzarándokolnunk!

E testében oly sokfelé szakadt 
hazát, az itthoni és határainkon túl 
élő testvéreinket fogja össze mégis 
Kölcsey szelleme! Valljuk mi is a Pa-
rainesis soraival:

„A mi háznépünk e nemzet, s ősi 
házunk az egész ország; ennek ha-
tárain kiterjedve virúl az élet, mely-
nek zajában munkálva és hatva fo-
rognunk kell”!

Ozsváth Sándor

A mi ügyünkről van szó!  
Gondolatok a magyar kultúra napján

TPL felvétele

Giccs-csapda
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Hirtelen becsukódik előttem az 
ajtó, s mintha valami súlyos örök-
ség terhe szakadna roppant vál-
lamra. A gőzös nagyokat köhögve, 
szép lassan elindul. A kicsiny állo-
más szapora népe megáll egy pilla-
natra, s figyel. Alig észrevehetően. 
Ők nem tudják, mégis: a száguldó 
idő tehetetlen rabjai lettek. Nincs 
senkijük azokban a szűkös és a 
múlt bűzével átitatott kocsikban, a 
fülkékből senki nem gondol rájuk a 
várakozás feszültségével, s az abla-
kok mocsoktól megszürkült üvege 
mögül nem réved rájuk meredten, 
könnyes szemmel, a búcsú minden 
praktikájával senki. Mégis megáll-
nak, s a távolodó szerelvény után 
néznek. Mintha kevesebbek lettek 
volna valahogyan, mintha jellemük 
egy része szállt volna fel a pöféke-
lő vasútra, s forró verejték kúszik 
végig, lassan, rideg hátukon. Úgy 
tűnik, mintha a lélek sokaságának 
egy kicsiny darabja haladna tovább 
az ismeretlen felé. Még érintetlen 
tájak, szűz hegycsúcsok, végtelen 
mezők mellett elrobogva érzik a 
békét – csak néhány pillanatra. 
Nagyot sóhajtanak, majd tovább-
állnak.

Én azonban meredten nézek 
az egyre távolodó füstfelhő után, 
mely úgy tűnik, mintha egy kép-
zeletbeli préri soha nem látott 
indián törzse üzenne az újra meg 
újra felszálló kazánfüst képében. A 
természetnek ez a sajátos kommu-
nikációs eszköze bámulatba ejt, s 
az alkalmi ködbe bámulva megele-
venedik előttem egy másik világ, 
mely csábítóan hívogató. 

Egy fiút pillantok meg – a sínek 
mellett áll. Maga elé mered. Olyan 
feltűnő mozdulatlansággal, mintha 
egy nem evilági szobrász mesteri 
alkotását figyelném. Körülötte a 

táskákkal megrakott, rohanó min-
dennapok csaknem magukkal so-
dorják; ám ő rendíthetetlen, s csak 
később veszem észre: a vonat után 
tekint. Arcán bánat pihen. Az idő 
végtelen gyermeke ő, aki olykor 
ellentmond kérlelhetetlen atyjá-
nak, s önmagában a végtelenségig 
szemléli a szép emlékeket, melyek 
az apai bosszú termékeként meg-
foghatatlan gyorsasággal szállnak 
el a semmibe, az idő végtelen koz-
moszába. 

Kezeit világos színű nadrágja 
zsebében pihenteti, s ugyan nem 
látom, mégis érzem: ujjait ökölbe 
szorítja, s fájdalmas küzdelem dúl 
bensőjében. Fejét leeresztve tartja, 
így arca alig látható a kicsiny állo-
más délutáni félhomályában. Köze-
pesen hosszú haja lágyan simogat-
ja bánatos szemeit, melyek még a 
szolgálatkész hajfürtök takarásá-
ban is izzanak a kíntól, melyet egy 
eszevesztett, értelmetlen, s elkap-
kodott búcsú fájdalmas epilógusa 
hagyott hátra örökségül. 

A fiú lassan felemeli fejét, s 
szőkésbarna hajkoronája alól egy 
gyerekképű költő arca elevenedik 
meg. Motyog valamit. Gondolom, 
talán egyik versének valamely tü-
zes strófáját szavalja el magában; 
az ajkából elszálló szavakat a szinte 
már nem is látható vonat felé küldi. 
Annak egy utasának, kinek moso-
lyát talán mindörökre magában rej-
tik azok a szavak, melyek még soha 
másnak nem szóltak oly erővel, len-
dülettel, gyönyörrel, s fájdalommal, 
szerelemmel s gyűlölettel, átokkal 
és dicsőséggel. Úgy látom, rövid so-
rokat mormog, s ha nem ismerném 
már az ifjú poéta ártatlan arcát, ke-
servét azt gondolnám: varázsigét 
mormol – Merlin jól kitanított tanít-
ványa. Szemei egyre tüzesebben s 

egyre vadabbul kísérik a távolodó 
múzsát. Tekintetével integet. Nem 
csupán búcsúzik, hanem emlékezik 
is. Békés délutánokra, önfeledt reg-
gelekre, örökkévalónak tűnő séták-
ra, forró érintésekre, a hamvas bőr 
finom tapintására, mely a termé-
szetbeli csodák véletlenül földre 
száműzött ékességei. Ezt poétám is 
tudja, s egyre kristályosabb a kép: 
valami nagy értéket veszített el az-
zal, hogy a gőzös – mely már rég el-
tűnt a horizonton – lassan, fáradtan 
hagyta el a kicsiny állomás füllesztő 
közönyét.

A mozgalmas pályaudvar elhal-
ványul, valójában így otthonos, s 
bár méretei nem változtak – na-
gyobbnak tűnik. Körülöttünk már 
egyetlen lélek sem mérgezi meg az 
egyre inkább elmélyülő magányt. 
A fiú szenved. Lelkének sakktáblá-
ján a fekete-fehér bábuk élet-halál-

harcot vívnak, s a sötétek már ka-
szabolják a világos „honvédőket”. A 
költő kezei még mindig a zsebben 
tanyáznak, ám ujjai már nem gör-
csösek – lemondóan elernyednek. 

A láthatatlan gőzös felé mereng-
ve vállára veti térdig érő kabátját, s 
lassú léptekkel hagyja el a peront, 
majd alig észrevehetően egy csó-
kot int a távolodó sors után. Ez alatt 
a szorongató szertartás alatt  egy-
szer sem találkozott a tekintetünk, 
ám mikor elhaladt mellettem, ész-
revette tolakodó kíváncsiságomat. 
Tapintható volt zavarodottsága, s 
gyorsabbra fogta lépteit. Fura gon-
dolat futott át a fejemen. Mintha 
bejelentés nélkül zökkentettem 
volna ki katartikus világából köl-
tőmet, aki tolakodásom hatására 
egy pillanatra visszatért egy olyan 
dimenzióba, amelyet a legtöbben 
magyarázat nélkül valóságnak ne-

veznek. A költő azonban ebből 
az ingertelen pusztaságból kíván 
szabadulni még itt, a hétköznapok 
legvalóságosabb csomópontján is. 
Egyszemélyes világát most egyet-
len pillantással eltiportam, s kezd-
heti újra prométheuszi szenvedé-
seit. Talán még visszatér egyszer 
ide, erre a szűk peronra, ahol a nap- 
sugarak csak „ünnepnapokon” csik-
landozzák meg a várakozó arcát, s 
azok a szavak, melyek számomra 
érthetetlenül hagyták el a poéta 
száját, talán értelmet nyernek majd 
valaki számára.

Hamarosan a kicsiny állomás 
újra megtelik emberekkel, s nagy 
sikítás közepette egy vonat foglalja 
el egykori cinkosának helyét, hogy 
aztán magába fogadjon valakit, 
akit egy másik poéta könnyeivel 
küszködve gyászol majd, a sors pá-
lyaudvarán.  Bögre Zoltán

„Egyszobor-gondolat 
A megkövült harag 
Egy testet öltött érzés, ami szent…”

(Bonanza Banzai : Monumentum)

Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri.  

Az Új Korban a nagy „béte noi-
re”, a „fekete vadállat”: Fekete 
Péter – ‘kinek társasága egyenlő 
a csőddel –, különös kedvtelésnek 
hódol: lelépked a kártyalapról! 
Karaktere az Idők során mit sem 
változott: ahol megjelenik, ott le-
leplez mindenkit, aki hamisságo-
kat cselekszik a nap alatt. 

A minap Fekete Péter megint 
egy furcsa kalandba kevere-
dett…

A kaszinó párkányán állt; onnan 
nézte a szakadó havas esőt, melytől 
olyanná vált a Város hajnali látké-
pe, mint egy rézkarc. „Mintha tízezer 
gombostűt dobálna ránk az Ég” 
– gondolta. „Milyen furcsa, hogy míg 
a szerelem hónapja vitathatatlanul 
május, a szerelmesek napját febru-
árban ünnepelik…” – gondolta to-
vább.

Fekete Pétert ez a reggel tehát na-
gyon leleplező hangulatban találta 
– először magát a Rendet leplezte le. 

„Hehe” – nevetett fel kurtán, vissza-
fojtott haraggal. „Vajon mit ígér ez 
a nap, így, nyirkosan, szomorún? A 
szerelmesek, ha kimennének sétálni 
a parkba, legfeljebb egy arcüreg-
gyulladással lehetnének gazdagab-
bak…”

A metsző északi szél, leleplezésé-
nek igazolásaképp, lependerítette 
a párkányról, s a városi forgatagba 
röpítette. A reklámok neonfényei az 
aszfalton tükröződtek, a seszínű ég-
bolton a felhők résnyire sem nyíltak 
meg: február idén sem tagadta meg 
önmagát. A hétköznapi élet e napon 
is dísztelenül indult, az időjárás sem 
írt ünnepi, regényes éneket. A virág-
üzletekből azért mégis vörös rózsá-
val jöttek ki néhányan, mindannak 
dacára, hogy a Valentin-nap formá-
lis, szirupos hangulatától – állítólag 
– mindenki irtózik.

Miközben Fekete Péter a „valen-
tinos ellentmondásokon” tűnődött, 
hirtelen egy hatalmas, csillogó auto-
mobil verte rá a sarat. 

A gépcsoda akkora volt, mint egy 
hajó; a pláza előtt nem is megállt, 
hanem – kikötött.

A kocsiból egy gyönyörű pár szállt 
ki. Fekete Péter hunyorgó szemmel 
figyelte minden mozdulatukat. „Mi-
lyen szépek, erősek, egészségesek. A 
természetes szelekciót velük lehetne 
bemutatni egy antropológia szemi-

náriumon…” – tűnődött lenge ciniz-
mussal.

A férfi nagy, színes, kibontatlan 
ajándékot fogott a kezében, a nő pe-
dig egy rózsát; kialvatlan szemükből 
ítélve egész éjjel szórakoztak, s gon-
dolhatták, betérnek még egy italra. 
Ahogy a bár felé tartottak, Fekete az 
útjukat állta.

– Bocsánat, üdv a szerelmesek-
nek! – szólította meg őket. 

A szerelmesek – mert hát nyilván 
azok voltak –, gyanakodva néztek 
rá.

– Csak egy kérdés… – mondta 
Fekete a szőke vampnak, kinek olyan 
volt az arca, mint egy álom. – Csak 
egy kérdés.

A férfi keze ökölbe szorult, s raga-
dozó farkasként nézett a sötét kár-
tyalapra.

– Ha a barátod, akit nagyon sze-
retsz…

– Nyögd már ki! – förmedt rá inge-
rülten a férfi.

– Igen, nagyon szeretem, ezt jól 
mondod! – mosolygott a lány, némi-
leg oldva a feszültséget.

Erre Fekete, kissé bátortalanul, de 
mégis feltette a bátor kérdést:

– Szóval, ha a barátodat a 101-es 
szobába vinnék, utánamennél?

– Miféle kérdés ez?! – kiáltott rá 
férfi, s már lendült is a jobb horog.

– Egyszerű kérdés, nemde – vála-

szolta volna Fekete, de már repült is 
a lakótelep irányába, ahol ekkor épp 
a Költő várta kedvesét. A szerelem ősi 
jelképét, a vörös rózsát, a szájában, a 
foga között tartotta, miközben csön-
getett.

– Jó reggelt, mister! – köszönt a 
Költőnek.

– Nincs valami jó színe… – mor-
molta a Poéta.

– Bal lábbal keltem – válaszolta 
Fekete.

A Költő haja vizes volt, mint aho-
gyan a zakója is; ázva, meg-meg-
rezzenve várta a Lányt, az északi 
szélben. Némán álltak, az egészben 
Péter sejtett valami nagyon meghit-
tet. A Múzsa lassan megérkezett, s 
Fekete – tőle szokatlan módon – el is 
bizonytalanodott. S bár ezúttal na-
gyon tapintatlannak érezte, mégis 
feltette azt a bátor, de otromba kér-
dést a Költőnek.

Halálos csend következett; nem is 
csend – csönd, olyan, melyben úgy 
csöng az ember füle, hogy ha az eső 
hangja nem lenne, hamar beleőrül-
ne.

– Utánam jönnél, Kornél? – kér-
dezte a Lány, halkan, szelíden.

Kornél szeme fátyolos lett, alig 
láthatóan ugyan, de mégis.

Nem szólt semmit, csak állt ott 
mozdulatlanul, mint aki az ítéletre 
vár, az elkerülhetetlen Végzetre; majd 

gyorsan megtörölte arcát, mintha 
csak a fagyos hideget törölné.

Fekete Péter meghajolt ez előtt a 
csönd előtt. S amikor a Lány átölelte 
a Költőt, mindhárman tudták a vá-
laszt. Fekete zavartan hátrált a be-
tontömb melletti bokrok mögé. Úgy 
tűnt el a sötétben, mint egy hajnali 
fénynél visszahúzódó árnyék.

Még hallotta Kornél halk kiáltá-
sát: „Petronella!” Kicsit szégyellte 
magát – nyilván túlzás volt ez, nyil-
ván otromba. Mert hát mégis, tény-
leg, valóban: miféle kérdés ez??? 

Úton a kaszinó felé azon gondol-
kodott, hogy ez a srác már meg is jár-
ta a poklot, s már áll is a szobra ott, 
ahol csak a halál lakik. S a talapzatra 
már a felirat: „Mert ahol Te vagy, ott 
leszek Veled én is…”

S visszafojtott dühében legszíve-
sebben világgá kürtölte volna mind-
ezt. Az iszonyatos bronz láttán talán 
megrendülne az a sok felfuvalko-
dott, kemény szív, s újra őszinte fény 
lobogna a szemekben, a mammon 
bálvány helyett…

„Igen, lehet, hogy már csak egy 
ekkora áldozat segítene…” 
– gondolta Fekete Péter, amikor 
belépett a kaszinóba. „Mert hát 
ez a Valentin-nap így sehogy se’ 
megy át a történelmen.”

Andriska János

Fekete Péter és Valentin szelleme

A sors pályaudvara

Angyal Ádám felvétele



Mindenki életében megjelennek 
súlyos, jelentős lelki problémák, 
krízishelyzetek, melyek nem 
minden esetben oldódnak meg 
egyik napról a másikra. A leg-
többször ezekben az emberek-
ben erőteljesen az elveszettség 
érzése kerekedik felül. Ennek 
oka talán abban rejlik, hogy az 
elesett, mentálhigiénés prob-
lémákkal küzdő emberek nem 
részesülnek megfelelő támoga-
tásban, nem kapnak elegendő 
segítséget. A Lelkierő Egyesület 
ezen a kilátástalanságon kíván 
javítani.

Az egyesület már három eszten-
deje, 2003 márciusa óta foglalko-
zik olyan fiatalokkal, akik valódi, 
főként az iskolai teendők, vizsgák 
okozta kríziseket élnek át, s ezeket 
a nehézségeket önmaguktól, segít-
ség nélkül nem tudják megoldani. 
A szervezet gondos figyelmet for-
dít arra, hogy ezeket a fiatalokat a 
lehető leghatékonyabban bevon-
ják az aktív társadalmi életbe, s 
megpróbálják elterelni a figyelmü-
ket attól az érzéstől, mely szerint 
kívülállókként, kirekesztettekként 
tekintenek magukra. Az 
egyesület vezetői fontos-
nak tartják, hogy a fiata-
lok kiköthessenek vala-
hol, és önkéntesek, szak-
emberek segítségével, 
a gátlások feloldásával 
túlléphessenek problé-
máikon. Az egyesületnél 
dolgozók munkája azért 
nagyon fontos, mert a 
fiatal – felnőtté válása 
során – többször olyan 
megoldhatatlannak tűnő 
akadályokba ütközik, 
amik hátráltathatják a 
személyiség fokozatos 
fejlődését, éretté válását.

Az egyesület 2004-
ben indította el a Kikö-
tő programot, melynek 
lényege, hogy a fiatalo-
kon fiatalok próbálnak 
segíteni. Ez egyedülálló 
az országban. A men-
tálhigiénés gondokkal 
küzdő 18 és 30 év közötti 
„betegek” ugyanis kön-
nyebben megnyílhatnak 
kortársaiknak. A prog-
ramban nagyon fontos szerepet 
kap a törődés, hiszen éppen ez kü-
lönbözteti meg bármely pszichiát-
riai intézettől, s mindinkább a köz-
vetlenségen van a hangsúly. 

A legtöbb egészségügy intéz-
mény nem tud mindenkin segíteni, 
holott a stressz helyzetek feldolgo-
zásából adódó problémák száma 
egyre magasabb. Jelenleg a fiata-
lok mintegy három-négy százaléka 
küzd mentálhigiénés problémák-
kal. A szakemberek a „betegek” 
többségét az egyesülethez küldik, 
tudva: itt jó kezekben vannak. A Ki-
kötő Klubban  hetente négy-öt fia-
tallal foglalkoznak személyesen, az 
eredményesebb és hatásosabb si-
ker érdekében rendszerint a szülők 
segítségére is számítanak a foglal-
kozások során; ezzel a szakembe-
rek és az önkéntesek megismerik 
a családi hátteret, illetve felmérik, 
felhasználják és aktivizálják a csa-
ládban rejlő erőforrásokat. 

A programban többek között 

olvasói klubok, zenei klubok, vi-
deó klubok szerepelnek, melyek 
erősítik a közösségi szellemet, va-
lamint az életvezetési tanácsadás, 
a pár és családkonzultáció mellett 
stressz-kezelő, problémamegoldó, 
tanulástechnikai és kommunikáci-
ós tréningek próbálják megoldani 
a fiatalok problémáit.

Az egyesület célja a megelőzés, 
így a legjellemzőbb magatartás a 
komolyabb depressziót kiváltó, ko-
rán felszínre kerülő tünetek haté-
kony és gyors kezelése. Ezzel tehát 
megelőzhető az egyén nagyon ne-
hezen visszafordítható pszichikai 
összeroppanása. 

A program gördülékeny, ered-
ményes munkáját egy koordiná-
tor és két szociális munkás segítik; 
emellett a gyakorlati és elméleti 
munkát jelentős mértékben meg-
könnyítik a klinikai és addiktológiai 
– azaz különböző függőségekkel 
foglalkozó – szakpszichológusok, 
valamint azok az önkéntesek, akik 
ugyan nem rendelkeznek szakké-
pesítéssel, de segíteni akarnak. 

A szakszerű ellátásra garancia a 
már említett szakpszichológusok 
magas szintű képzettsége, illetve 

a felsőfokú végzettséggel rendel-
kező és a pszichológia területén 
jártas, tapasztalt koordinátorok mi-
nőségi tevékenysége. 

Az egyesület és a program élet-
ben tartásához elengedhetetlenül 
szükséges a kontaktusteremtés 
más hasonló érdeklődésű érdek-
szférákkal, illetve az együttműkö-
dési kényszer – így állandó kap-
csolatban vannak a szociális és 
egészségügyi területeken dolgozó 
szakemberekkel. 

Az egyesület tervei között sze-
repel, hogy újabb csoportos tré-
ningekkel bővítsék programjukat, 
s az egykori, valamint a jelenlegi 
foglalkoztatottak is beleszólhassa-
nak ezek felépítésébe. A legfonto-
sabb az, hogy az egyesület a fiata-
lokra nem, mint betegekre tekint, 
hanem olyan emberekre, akiknek 
lelki problémáik vannak, s azokat 
közösen meg kell – és meg lehet 
– oldani. 

Bögre Zoltán

Mikor belépett az ajtón, valame-
lyik történetből a nyalka huszár 
jutott eszembe: vékony testal-
kat és felelősségteljes kinézet. 
Kecze László, iskolánk történe-
lemtanára. „Jó napot kívánok!” 
– mondta, és biccentett a fejével. 
Névsorolvasás közben nevemet 
elnézve Andrásnak szólított... 
Egy fél év után felhívtam telefo-
non. Nem volt otthon. „A lottó-
zóba ment” – mondta a felesége. 
Másodjára már sikerült elérnem. 
„Igen!” – hangzott a válasz. Kez-
dődött a történet…

Az érettségi előtt tanára megígér-
te: nem fog neki ötöst adni. Tudjuk, 
a szép szó úgy jó, ha betartják – így 
lett. Ekkor még nem értette, miért, 
de nem haragudott az oktatójára. 
„Hisz egy tanár soha nem haragud-
hat a diákjára! A feladata meglát-
tatni az emberek életét, és a haza-
szeretet fontosságát.” – vallja Kecze 
László. Ne szaladjunk ennyire előre. 
Induljunk a kályhától… 

Család. Se az anya, se az apa 
nem szóltak bele a pályaválasztás-
ba; ahogy ő fogalmaz: „abba nem 
szóltak bele, hogy történelem, csak 
abba, hogy egyáltalán továbbta-
nul.” A fizikai munka sem áll(t) tőle 
messze. Mégis elgondolkodott 
azon: egész életében a kapát akar-
ja-e fogni a kezében? Édesapja a 
maga egyszerűségével csak ennyit 
mondott: „…neki mindegy, de azt 
a fia is tudja, hogy ő segíteni nem 
tudja!” Így indult el Kecze László 
azon a bizonyos úton, mely min-

dig vezet valahova. Így emlékszik 
vissza: „Jól éreztem magam min-
denhol. Először 1968–69-ben vol-
tam külföldön. Az úticél – mondja 
nevetve – Csehszlovákia volt. Pon-
tosan Kassa, a Felvidék. Kisiskolás 
koromban, ami nem most volt, 
hanem a múlt évszázad közepén, 
már vastag könyveket olvastam. 
Kaptam egy történelemkönyvet, 
mely Erdély pusztulásáról szólt.” 
Elmesél egy anekdotát: egy állami 
gazdaságban dolgozott s munká-
ból igyekezett haza. A vonaton ült, 
mikor a kalauz leült mellé. Kérdések 
és válaszok váltogatták egymást. 
A vasutas csak ennyit mondott: 
„Gyerekek, csak Erdélyt ne hagyjá-
tok…!” 

Kedvenc olvasmányai mellett 
sem ment el szó nélkül. Egri csil-
lagok, Aranykoporsó. Külön említi 

Szilágyi István Hollóidő című regé-
nyét. A török időket mutatja be a 
mű. „Csodálatosan szép!” – jegyez-
te meg.

„1973. augusztus 1.” – mondja 
megfontoltan. Debrecen. Elérkezett 
iskolánk falai közé a Nagykunság és 
Szolnok után. „A diák mindig diák 
marad, az oktató változik. Viszont 
régen emberibb volt a kapcsolat a 
tanárok és a diákok között. Röplab-
dáztunk, kosárlabdáztunk. Tanárok 
a diákok ellen. Egy időben mindig 
megvertük a hallgatókat – persze, 
mert én is játszottam.” – emlékezik 
vissza. 

Hirtelen a szekrényhez lép. Ös-
szegöngyölített papírt vesz elő. 
Karikatúra kerekedik elő. Kecze 
Lászlót ábrázolja, kosárlabdával a 
kezében. Diákjai készítették róla. 
„…hisz már pakolok, 33 és fél éve 
tanítok” – jegyzi meg mosolyogva 
Az elmúlt évben már csak óraadó-
ként állt a katedrán. Az ő szavaival 
élve „…boldogítottam magukat.” 

Nyugdíjas, és az aktív pihenésre 
készül. Az a bizonyos föld, melytől 
fiatal korában elszakadt, most vis-
szatért az életébe. Van egy kert. 
Már évek óta műveli. Metszés, bor-
készítés, présház-felújítás. Játszik 
az unokákkal. Míg a nagyobbik fi-
úval régen focizott, addig most a 
kislány főz neki, és etikettre is tanít-
ja a nagyapát. Nevetve mondja: „...
nagypapának is fiatalon érdemes 
lenni!” Játszó embernek nevezi ma-
gát. „Aki nem tanul meg ultizni, az 
nem kap diplomát…!”

Tóth Andrea
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Birki Bernadett felvétele

Már érti a leckét…
Kecze László: „A diák mindig diák, az oktató változik”

Nagy  Ágnes Katalin felvétele

A legbékésebb kikötő

A pipakészítés hagyományáról
Debreceni cseréppipák, paraszt-
pipák, egy kínai ópiumpipa, va-
lamint egy tajtékpipa, amely Tö-
rökországból származik; utóbbit 
tengermagkőből, kézzel faragva 
készítettek 1811-ben. Többek 
között ilyen érdekes darabok 
láthatók Benei Péter pipakészítő 
mesternek március 31-ig látható 
kiállításán. A debreceni Tímár-
házban nyílt tárlat a pipák régi 
formavilágát eleveníti fel.

A foglakozást még a nagyapjától 
leste el, és szerette meg, aki aszta-
los volt ugyan, de szabadidejét szí-
vesen töltötte pipák készítésével, 
amikkel ismerőseit, barátait lepte 
meg. Abban az időben nap mint 
nap látta a pipakészítés minden 
egyes mozzanatát, fortélyait, így 
őt is vonzotta ez a foglalkozás; ám 
csak tíz évvel ezelőtt, a nyugdíjaz-

tatása után kezdett el behatóbban 
foglalkozni vele, annak ellenére, 
hogy sohasem dohányzott.

A pipák különböző gyümölcs-
fákból – így almafából, körtefából, 
cseresznyefából, vagy akár kökény 
gyöktörzséből, rózsa gyökeréből 
is – készülhetnek. Az alkotó a ré-
gies, nagyjából 80-120 éves mintá-
kat formákat gondolja újra, és ez 
alapján dolgozza ki a pipa formá-
it. A múltbéli hagyományokban 
nemcsak a pipa testének, hanem a 
szárának is jelentőséget tulajdoní-
tottak: egy-egy birtokosnak minél 
több földje volt, annál hosszabbra 
készítette a pipája szárát. A most 
kiállított pipák száma meghaladja a 
százat. Ötödük régi időkből össze-
gyűjtött darab, a többi pedig saját 
megmunkálású.

A pipa alapanyagául szolgáló 
fát csaknem két évig kell szárítani, 

csak ezután lehet hozzákezdeni a 
gondos megmunkáláshoz. 

– Az apró csiszolások, faragások 
elég időigényesek, ezért türelmet 
igényelnek, de a munkafolyamat 
végén a kezemben tarthatom az 
elkészült pipát és ez óriási örömet 
okoz – mondta a mester. Benei Pé-
ter az országban egyedülálló pipa-
készítő, mert régi stílusú, hosszú 
szárú pipát rajta kívül hazánkban 
nem készít senki. A tavaly május-
ban Biharkeresztesen megrende-
zett EXPO alkalmával a város kitün-
tető díját nyerte el.

Azért, hogy a pipázás és legfő-
képpen a pipakészítés nagyszerű 
hagyománya jövőben is fennma-
radhasson, önálló múzeumot sze-
retne létrehozni lakóhelyén, Ebe-
sen: ott a birtokában lévő összes 
pipát kiállítaná.

Kovács Barnabás

Benei Péter TPL felvételei



Vámos Miklós az egyik legsikere-
sebb, legismertebb kortárs magyar 
szépíró – köszönhető ez népszerű 
televíziós beszélgetőműsorának 
és remek köny-
veinek. A Hogy 
volt című kötet a 
60-as, 70-es évek 
irodalmi világába 
kalauzol minket; 
az elismert mű-
vészek, irodal-
márok, szerkesz-
tők életstílusát 
mutatja be, és a 
kávéházi újság-
írás világába en-
ged betekintést. 
Harminckét port-
ré sorakozik a 
könyvben; ezek a 
visszaemlékezé-
sek, ha szerkeze-
tükben nem is, de 
hangvételükben mindenképp egy-
séget alkotnak. Minden szösszenet 
címe három szóból áll. Hogy miért? 
– „CSAK, játékból” – írja a szerző. A 
szépírói eszközökkel megírt keser-
édes hangvételű vallomások egy-
kori gondolatok és benyomások 
alapján keletkeztek. 

A fiatal kamasz, majd a szárnyait 

bontogató író találkozásairól olvas-
hatunk. 

Az emlékképek hősei pedig az 
akkori idők nagyjai, akik már klasz-

szikusokká vál- 
 tak. Igen impo-
záns a névsor: 
Hofi Géza, Ka-
rinthy Ferenc, Ko- 
dály Zoltán, Ör-
kény István, Pi-
linszky János, 
Weöres Sándor, 
Zelk Zoltán; s raj-
tuk kívül is sok 
neves alkotóról 
tudhatunk meg 
személyes törté-
neteket. 

„Vámos Mik-
lós, a nagy me-
sélő” – ahogy ne- 
vezni szokták; a 
maga közvetlen, 

de lassan hömpölygő stílusában 
visszasétált saját ifjúkorába, és pa-
pírra vettette akkori élményeit. A 
Hogy volt című kötet igen hangula-
tos, olvasmányos alkotás, mindenki 
talál benne legalább egy olyan mű-
vészt, akiről szívesen tudna meg 
újabb és újabb információkat.

Bencsik Ildikó

FÜGGÖNYKÖNYVMOLY

HANG-ÁR

CELLULOID
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Ha a perverz álmok valóra válnak
AVAGY amputáció üvegvitrinben

Donatien-Alphonze-Francois de 
Sade, a XVIII. század botrányos 
életű írójának nyilvános felda-
rabolására hivatalosak a nézők 
a Horváth Árpád Stúdiószínház-
ba. Almási – Tóth András ren-
dezésében a társulat egy újabb 
amerikai őrületet prezentált. Az 
elmegyógyintézetben játszódó 
kortárs darabra kitették ugyan 
a 18-as karikát, ám a szünet nél-
küli előadás garantáltan vér- és 
life-show mentes. A szadizmus 
földi helytartójaként – még jó 
ideig – Mertz Tibor borzolja a ke-
délyeket.

Az évadban már másodjára ta-
lálkozhatunk tengerentúli szerző 
alkotásával, hiszen David Lindsay-
Abaire Örbe Ügő című színműve 
nagy sikerrel debütált a Csokonai 
színházban, novemberben. A De 
Sade pennája, Upor László fordítá-
sában, a Titkosírás című kötetben 
is olvasható – igaz, a látottnál lé-
nyegesen hosszabb változatban. 
Dough Wright színművét már több 
mint tíz éve játsszák a világ számos 
színpadán; 2000-ben pedig Quills 
címen film is készült a műből, Mi-
chael Caine és Kate Winslet fősze-
replésével. 

„Az én gondolkodásmódom a 
saját gondolkodásom gyümölcse, 
elválaszthatatlan a létezésemtől, a 
szervrendszeremtől… ez minden 
örömöm a világon, úgyhogy az 
életemnél is jobban ragaszkodom 
hozzá.” (De Sade)

A hírhedt márki magát liberti-
nus-nak, azaz rabságból kiszabadí-
tott embernek tartotta, és megszál-
lottként gyártotta pornográf írásait. 
Életének huszonhét évét tizenegy 
börtönben (köztük kastélyokban, 
zárt intézményekben, várakban) 
töltötte. Provokatív történeteivel, 
merész meglátásaival, a XVIII. szá-
zadban, Antikrisztusként lépett fel 

a képmutatókkal, gyávákkal és prű-
dökkel szemben. A színmű a márki 
földi pályafutásának utolsó őrül-
tekházában eltöltött brutális évét 
követi nyomon. 

A charentoni intézet – kezdet-
ben – ideális terepnek bizonyult 
a grafo- és erotomániás De Sade 
(Mertz Tibor) számára, hiszen a 
körülményekhez képest fényes 
lakosztálya volt, s elegendő borral, 
tintával, meg persze pennával lát-
ták el. Sorsa az új főorvos, Dr. Roy-
er-Collard (Bakota Árpád) megér-
kezésével fordult rosszra, s torkollt 
végül tragédiába. 

Az eredeti, logikusan felépí-
tett történetben a szerző kínosan 
ügyelt a következetességre, ennek 
megfelelően fokozatosan fosztotta 
meg a márkit minden lehetséges 
íróeszközétől. Leleményes torzója 
azonban gondolatait kitépett nyel-
ve nélkül is kifejezte, kéz nélkül is 
megtanult írni, sőt lábait elveszt-
vén férfiasságát használta tollként. 

Az egyébként ötletes rendezés 
az eredeti szöveg durva csonkítá-
sával válik következetlenné (egy 
jelenetben hullnak le a végtagok és 
a márki legféltettebb kincse). Az est 
így jórészt két ember (De Coulmier 
abbé és a Márki), valamint két érzés 
(elfojtott vágyak és gátlástalanság) 
kegyetlen párharcát illusztrálja. 
Két egymással ennyire ellentétes 
személyiség ütköztetése persze 
izgalmas játék; a baj csak az, hogy 
így a többi szereplő, illetve cselek-
ményszál szinte teljesen funkcióját 
veszti. Sallai Nóra hiába fogadott 
hostessként az ajtóban, majd hiába 
halt meg Madeleine-ként, később 
hiába viháncolt főorvos felesége-
ként építész szeretőjével (Juhász 
Árpád): színpadi jelenléte (részben 
önhibáján kívül) igazán nem vit-
te előrébb a darabot. A De Sade 
elhallgattatására felbújtó hitves 
(Horváth Zsuzsa) markáns karakte-

rével ugyan ellenpontozta az inté-
zetvezetőt alakító Bakota Árpád bi-
zonytalanságait, ám dialógusaik – a 
már említett okok miatt – kevésbé 
voltak hangsúlyosak. Mertz Tibor 
Márkija elképesztően szuggesztív 
személyiség, obszcén történetei 
mesélése közben szinte kiprovo-
kálja a szemkontaktust a nézőkből. 
Egyszerre félelmetes és elbűvölő, 
ember legyen a talpán, ki sokáig 
állja tekintetét. A szereposztás lát-
tán aggódva, némi fenntartással 
vártam az előadást, ugyanis Szente 
Vajkot a titkon aberrált De Coulmi-
er abbé reverendájába bújtatták, 
melyhez talán idősebb karaktert 
képzeltünk el. A fiatal, tehetsé-
ges színész azonban hamarjában 
eloszlatott minden kétségünket, 
és hiteles, színes játékával végig 
egyenrangú partnere volt Mertz 
Tibornak.

Libor Katalin díszletei által bizarr 
kiállításra érkezik a közönség, meg-
álmodott színpadán életnagyságú, 
korhű ruhákba öltöztetett bábuk, 
pajzán faliképek mellett a márki re-
likviái is megtekinthetők. A kisebb 
üvegvitrinek közé helyezett óriási 
átlátszó kocka – De Sade cellája-
ként – nem túl szerencsés megol-
dás, hiszen rácsok híján teljesen 
beleolvad a múzeumi közegbe. A 
néző szempontjából sem túl ideá-
lis a játéktér, mert a színpad több 
pontja is kiesik látószögéből.

A kortárs amerikai darab ma-
gyarországi ősbemutatója meg-
mozgatja szürkeállományunkat, 
ám dramaturgiai egyenetlenségei 
miatt a várt katarzis sajnos elma-
rad. A Titkosírás című kötetben 
azért érdemes elolvasni a színmű-
vet, mert maga a textúra nagyon 
jó. Sőt, borzongató! Átgondoltabb 
koncepcióval, színészvezetéssel, 
térszervezéssel előadásként is iz-
galmasabb lehetett volna.

Hassó Adrienn

Újabb alkotás készült, amelyet jó 
lenne, ha minél többen láthatná-
nak. Egységes, hittel teli szellemi-
ségű, melyet prominens személyek 
is erősítenek. Kiindulópontjában 
meghatározónak érezhetjük a kö-
zös hitélet féltését, a templomok és 
az iskola őrzésének fontosságát. Az 
igényes vágóképek között el tud-
tam volna képzelni a Református 
Kollégiumot, vagy annak patinás 
könyvtárát.

Egy rendszer jelenik meg előt-
tünk, amelyben a tanítóképző főis-
kolának is kiemelkedő szerepe van. 
A Főnix újság felkarolja a méltó fő-
iskolás szerzőket is, s a film szintén 
nagyrészt a hallgatók munkája. Te-
hetséges alkotóknak sikerült meg-
szólítaniuk a kötődő személyiségek 
illusztris sorát: egyházi vezetőket 
– dr. Bölcskei Gusztáv püspököt 
és dr. Kocsis Elemér ny. püspököt 
–, Szabó Magdát, az egyházkerület 
örökös főgondnokát, Kossuth-díjas 
írót, Csikos Sándor színművészt, Ba-
logh Zoltán ref. lelkészt, a PMAK fő-

igazgatóját. Életképek segítik a film 
hatását. Az igazgatónő, Kunszabó-
né Dancs Edit és Buka László rajz-
tanár, festőművész a meggyőző 
tanerőt képviselik. Talán egy diák 
vallomásával több lett volna a mű. 
A Dóczy története számomra isme-
retlen volt. Szerencsére nem pro-

pagandafilmet láttunk, hanem a hit 
és a szeretet filmjét.

Kovács András
(A „Matula Gimnázium” című filmet fő-
iskolánk hallgatói közül Andriska János, 
Gólya György, Juhász Enikő, Katona 
Zoltán, Kondor Gyula, Kovács Zoltán és 
Takács Péter Levente készítették.)

A hit és a szeretet filmje

TPL felvétele

A hideg ellenére nagy sor gyűlt ös-
sze a Klinika Egyetemi Klub bejára-
ta előtt Jamie Winchester és Hrutka 
Róbert zenekarának fellépésére. 
Nem csoda, hisz a hírek szerint az 
eddig is túl sok zenekarban sze-
repet vállaló Borlai Gergő utoljára 
ütötte a bőröket Jamie-ék mögött. 

Mindenki magához vette ked-
venc nedűjét,  majd a tömeg 
megszállta a színpad előtti teret. 
Néhány perccel kilenc után szín-
padra is léptek a fiúk. Mivel lemez-
bemutató koncertről volt szó, vár-
ható volt, hogy főként az új album 
dalai kerülnek terítékre. S nehogy 
csalódnunk kelljen, egy rövid han-
gulatteremtő kezdés után felcsen-
dültek a „Hole” album első dalai. A 
számok folyamatosan izzították a 
hőfokot a teremben. Fokról fokra, 
nótáról nótára javult a hangulat, s 
az addig sem alacsony előadói szín-
vonal. Ám a kezdést még erősebb, 
sőt energikusabb folytatás követte. 
A zenészek igyekeztek megfelelni 
a városban minden alkalommal 
eléjük állított követelményeknek, 
mely szerint egy kitűnő közönség 
számára csak kitűnőt szabad nyúj-
tani. A számok sodró előadásmód-
ja egytől egyig magával ragadta 
a közönséget. Mint egy hatalmas 
hullám, úgy morajlott végig a küz-
dőtéren egyfajta érzelmi energia-
kisülés. A zenészek arcán is látni 
lehetett: mindent beleadnak, nem 
adhatnak kevesebbet. S bár a gya-
kori koncertlátogató észrevehette a 
vissza-visszatérő alapmotívumokat 
még az impovizatív részekben is, 

megunni valahogy senki sem unta 
meg. A korábban említett Borlai 
Gergő, akit hazánk legjobb dobosai 
között tart számon a zenészszak-
ma, mégis kissé idegesnek tűnt. 
Nyilván meg akarta mutatni még 
egyszer utoljára magát, tehetségét, 
ezáltal háláját a közönség felé. Kis-
sé görcsös, s egy-két apró hibával 
telített dobszólóját mégis dübörgő 
taps követte. Ekkor ült ki a megha-
tottság a kitűnő zenész arcára.

A koncert végéhez közeledve 
egyre sűrűsödtek az igazi koncert-
dalok, s bár rendkívül fáradt volt 
mind a közönség, mind Borlaiék, 
a tempó mégsem lassult. Jamie is 
egyre nehezebben énekelt, mégis 
mind többet és többet igyekezett 
kisajtolni fáradt torkából. Kötelez-
te rá egyfajta „betyárbecsület”. S 
gyakran ez a kissé erőltetett hang 
varázsolta még dinamikusabbá a 
dalokat, s ez egy kis pluszt adott az 
utolsó percekre. A visszatapsolás 
természetesen most sem maradt 
el, sőt! Korábban sosem fordult elő 
ilyen, de kétszer is engedtek a küz-
dőtéren állók tomboló vágyának, s 
visszatértek a színpadra megkoro-
názni az estét. Utolsó visszajöve-
telükkor egy kedves gesztust tett 
Hrutka Róbert: „Bár mindnyájato-
kat magunkkal vihetnénk minden 
koncertre egy kis dobozban. De ha 
máshogy nem is, a szívünkben min-
dig ott lesztek, mert egy zenésznek 
az a legcsodálatosabb, ha ilyen kö-
zönség előtt játszhat. Köszönjük!” 
Nem – gondoltam. Mi köszönjük!

Szőke Mátyás

Szívdoboz és Borlai 
búcsúja

Vámos Miklós:

 Hogy volt



„A játék maga a XXI. század. 
Gyors tempó, ravasz trükkök, 
cseppnyi kegyetlenség, a min-
dent jóvá tevő közösségi szel-
lem, és a végén a meccs közben 
halálos ellenségeknek látszó el-
lenfelek kézfogása. Egy sportág 
mint a való élet tükre. Szóval ez 
a hoki.” Röviden így jellemez-
te a jégkorongot a Debreceni 
Hoki Klub elnöke, Korcsinszky 
György. Az országos bajnokság-
ban tizennyolcadik alkalommal 
szereplő debreceni gárda egyik 
tagjával, Bereczki Szabolccsal 
beszélgettem a csapat eredmé-
nyeiről, s a hokiról – úgy általá-
ban.

A Debreceni Hoki Klub 1988-ban 
alakult, a felnőtt csapat háromszo-
ros arany- és ezüstérmes a másod-
osztályú bajnokságban, és szintén 
három alkalommal állt a képzelet-
beli dobogó harmadik fokán.

– Mi az oka annak, hogy ilyen 
eredményekkel nem került fel a 
csapat a bajnokság első osztályá-
ba?

– Egyszerű oka van. Hiába vívtuk 
ki évről évre a jogot az élvonalban 
való szerepléshez, nem volt megfe-
lelő a hátterünk.

– Melyek azok a hátterek, ame-
lyek nem álltak rendelkezésre?

– Elsősorban az gátolta az elő-
relépést, hogy nem volt fedett 
jégpályánk. Miután 2004-ben fel-
épült a tócóvölgyi jégcsarnok, ez a 

probléma megoldódott. Most már 
csak az anyagi helyzet tartja vissza 
a csapatot a magasabb szintre való 
emelkedéstől, hiszen a legmaga-
sabb osztályban való szerepléshez 
nem egy-két millióról van szó.

– Bizonyára sokan szeretnék 
közelebbről is megismerni ezt a 
sportágat. Melyek a legfontosabb 
tudnivalók?  

– A pályán egy időben csapa-
tonként hat játékos lehet: a kapus, 
a jobbhátvéd, a balhátvéd, a jobb-
szélső, balszélső és a középcsatár.

– A játékidő eltér a szokványos 
két félidős felosztástól, mint a csa-
patjátékoknál lenni szokott...

– Igen, a hokiban három félidőt 
játszunk egy mérkőzés alatt, húsz 
perces időbeosz-
tással. A harma-
dok között tizenöt 
perc szünet van, 
közben jégfelújí-
tást végeznek az 
illetékes szakem-
berek.

– Miért szüksé-
ges a jégfelújítás 
egy mérkőzés idő-
tartama alatt? En-
nyire sérülékeny a 
felület?

– Igen, nagyon. 
Ugyanis a jég felü-
lete hatvan perc 
alatt jelentősen 
romlik. Sőt, olykor 

már az első félidő után is korrigálni 
kell a pályát.

– Meglehetősen egyedi eszkö-
zökkel „harcoltok” a győzelemért, s 
még korcsolyázni is tudni kell. Nem 
egyszerű…

– Valóban eléggé nagy összpon-
tosítást kíván, ráadásul az öltö-
zékünket sem a kényelme miatt 
szeretjük. Nem könnyű, de egy idő 
után ugyanúgy, mint minden más 
mozgásforma, rutinszerűvé válik, 
s ettől kezdve igazán élvezhető 
– nemcsak a nézők számára, de 
számunkra is. Ütőket használunk a 
korong kapuba juttatásához, ezek 
általában fából vagy műanyagból 
készülnek.

Tar Anita
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Kiharcolta a nemzetközi kupa-
szereplést garantáló ötödik he-
lyet a DVSC női kézilabdacsapat, 
a tavalyi pontvadászatban. Ez-
zel lányainknak idén – a bajnok-
ság mellett – az EHF-kupában is 
helyt kell állniuk. 

A Loki az EHF-kupa második fordu-
lójában kapcsolódott be a küzdel-
mekbe. Az orosz bajnoki negyedik 
helyezett Asztrahanyocska Asztra-
hany csapatával mérkőzött meg le-
gelőször. Lányaink Oroszországból 
25–23-as vereséggel tértek vissza, 
ám idehaza Loki siker született. Ke-
rekiék 21–18-ra diadalmaskodtak, 
így 44–43-as összesítéssel bejutot-
tak a legjobb 32 csapat közé. 

A következő ellenfél a norvég 
pontvadászatban szereplő Tertnes 
Bergen csapata volt. A mieink az 
oroszlánbarlangnak titulált Hódos 
Imre Sportcsarnokban fogadták 
Lars Riis Ellingsen tanítványait. 
A hangulat a régi időket idézte, 
ugyanis a mérkőzés előtt egy órá-
val már majdnem teltház volt, ami-
re nemigen volt példa az elmúlt 
időszakban. 

A kezdő sípszót követően Szű-
csék hamar magukhoz ragadták a 
vezetést, jelezve: itt nincs keresni-
valójuk a skandinávoknak. A deb-
receni szurkolótábor fantasztikus 
hangulatot varázsolt a lelátóra, s 
szinte nyolcadik emberként küz-
dött a győzelemért. A félidőben 

már nyolc góllal vezettek, s ez 
megnyugtatónak tűnt. A végére 
tizenkettő lett a különbség, s ezzel 
bebiztosították a továbbjutást, így 
a lányok 31–19-es végeredménnyel 
mehettek zuhanyozni. 

A visszavágón 28–20-ra kikap-
tak ugyan, de még így is 51–47-es 
összesítéssel jutottak tovább, s 
kiemeltként várták a folytatást. A 
negyedik fordulóban a lengyel SPR 
Icom Lublin csapatával kerültek ös-
sze Bíró Imre lányai. Az első mérkő-
zést Debrecenben játszották. 

A szurkolók ismét bebizonyí-
tották, hogy városunknak van a 
legjobb szurkolótábora. Az ellenfél 
pályára lépését követően az ultrák 
egy – az egész oldalt betöltő – „Hey 
Brother, welcome to hell” feliratú 
transzparenst feszítettek ki, majd 
ezután, pokoli hangulatot teremt-
ve, a lelátón egy emberként buzdí-
tották a lányokat. 

Az első félidő 15–7-es debreceni 
sikert hozott. A lengyelek próbál-
tak faragni a hátrányukból, de nem 
igazán sikerült. A legnagyobb kü-
lönbség tízgólnyi (20–10) volt, mel-
lyel kiegyezett volna minden deb-
receni kézilabdabarát, de végül be 
kellett érniük nyolccal. A végered-
mény 24–16 lett, s ez a nyolc gól 
igen csak kecsegtető a számunkra. 

A visszavágóra február 18-án 
kerül sor, s remélhetőleg a mieink 
továbbjutását hozza majd.

Oláh Ákos

Vigyázz, Európa! 
Jövünk!

„Egy sportág mint a való
 élet tükre”

Félévszázados a Bocskai-emlékverseny
A négy nap alatt tizenöt ország, 
százhúsz nemzetközi és negy-
ven magyar versenyző – röviden 
így lehetne összefoglalni az öt-
venedik alkalommal megrende-
zett Bocskai István Nemzetközi 
Ökölvívó-emlékversenyt. A fél 
évszázad alatt nemzetközi szin-
ten is nagy tekintélyt szerzett 
eseményen a sportág kiválósá-
gai vettek részt, a Hódos Imre 
sportcsarnokban, február 1. és 
4. között. A színvonalas viadal 
legjobb öklözője Bedák Pál, míg 
legharcosabbja Káté Gyula lett. 
A debreceni Kalucza Norbert 
bronzérmet szerzett. Magyar 
szempontból remekül zárult az 
50. Bocskai István Nemzetközi 
Ökölvívó-emlékverseny, mivel a 
11 súlycsoportból hatban hazai 
siker született.

Az emlékversenyen szűkebb ré-
giónkat Hajdúsámsonból Varga 
Miklós és Balogh Tamás, Hajdúbö-
szörményből pedig Boros Attila 
képviselte. Természetesen itt vol-
tak válogatottjaink, mint ahogyan 
számos, világversenyt megnyert 
külföldi bokszoló is részt vett a ren-
dezvényen.

Az első napon a magyarok több-
nyire győzelemmel kezdtek. A 
vb-ezüstérmes Bedák Pál örmény 
ellenfelét verte magabiztosan, 
Varga Miklós szíriai riválisát győz-
te le aránylag szoros mérkőzésen, 
míg Dudás Tibor egy indiait múlt 
felül, könnyedén. A legmeggyő-
zőbb ugyanakkor a vb-bronzérmes 
Káté Gyula volt, és döntő fölénnyel 

lépett át moldovai ellenlábasán; 
mellettük Szili István is győzött. 
De szépen bokszolt a junior kor-
ból még alighogy kinőtt két fiatal, 
a szombathelyi Kemény János és a 
kőszegi Nemes Erik is.

A csütörtöki nap sok szoros mec-
cset hozott, ám a szurkolók nagy 
örömére Varga Miklós örmény, Ka-
lucza Norbert pedig szíriai ellenfe-
let győzött le – viszonylag maga-

biztosan. A magyar válogatott ke-
rettagjai is remekül szerepeltek, az 
egyik legkellemesebb meglepetést 
Bacskai Balázs, a Vasas junior korú, 
kisváltósúlyú versenyzője okozta: 
25–13-as pontozással legyőzte ruti-
nos horvát ellenfelét, Boris Katalini-
cet. Bedák Pál döntő fölénnyel győ-
zött német ellenfelével szemben, 

Kemény János is kitett magáért, és 
elődöntős lett. Némi felzúdulás kö-
vette a Dudás Tibor–Görbics Gábor 
összecsapást: 27–17-re a válogatott 
kispesti Dudást látták jobbnak a 
pontozók, a nézők nemtetszésüket 
fennhangon tudatták. Káté Gyula 
nagy fölénnyel győzte le a negyed-
döntőben a szombathelyi Kiss Ádá-
mot, viszont Kállai Tibor nem bírt 
a török Korogluval. Ugyanebben 

a kategóriában Szili István nyert a 
román Stanca ellen: 29–9-re. Varga 
Miklós pénteken is sikerrel vette 
az akadályt, pontozással győzte le 
cseh ellenfelét. Kemény János is 
nyert. Nem sikerült ez a debrece-
ni Kalucza Norbertnek: vereséget 
szenvedett a világbajnok és olim-
piai bronzérmes moldáv vetély-

társától. Bedák Pál indiai (31–7) 
ellenfelét, míg bátyja, Zsolt egy 
iráni versenyzőt győzött le (30–13) 
nagy fölénnyel. Hozzájuk hason-
lóan győztesen tudta le feladatát 
Darmos József, valamint Szili István 
is. Káté Gyula az örmény Javakjan 
elleni 22–8-as sikerrel ünnepelte 
24. születésnapját, melynek alkal-
mából Csötönyi Sándor, a magyar 
szövetség elnöke aranykesztyűt 

ajándékozott neki. A fiatal Bacskai 
Balázs másik elődöntős mérkőzé-
sén győzött. Dudás Tibor és Kur-
tucz Csaba viszont kikapott – utób-
bi a német Stefan Köbertől, a nézők 
percekig tartó füttykoncertjéből 
ítélve kérdéses módon.

Szombaton Bedák Pál a román  
Poczo elleni csatája nyitotta a prog-

ramot. A kispesti bokszoló végig 
jobban küzdött ellenfelénél, akinek 
edzője talán a túlzottnak nevezhe-
tő pontkülönbség láttán feladta a 
küzdelmet. Bedák Zsolt kiváló pro-
dukcióval esélyt sem adott a szin-
tén román Stannak: 37–8. 

Varga Miklós Kemény Jánossal 
mérkőzött meg az aranyéremért; 
fantasztikus küzdelemben, a kö-
zönség fergeteges buzdításától 
hajtva Varga a döntőt is megnyer-
te: 37–32. A magyar–magyar csata a 
papírformának megfelelően Bacs-
kai Balázzsal szemben Káté Gyula 
sikerét hozta; a győzelmet azonban 
beárnyékolta, hogy Bacskait edző 
édesapja, Bacskai István visszalép-
tette a második menet után. Ezt 
követően Szili István biztosan verte 
a török Koroglut, az utolsó magyar, 
Darmos József pedig a horvát Dipa-
lót győzte le. A kétszer is megintett 
Darmos ugyanakkor a nézők szerint 
csak a pontozóknak köszönhetően 
nyert, ezért kifütyülték.

A Bocskai István Nemzetközi 
Ökölvívó-emlékversenyen minden 
adott volt a kiváló hangulathoz, 
hiszen nyolc magyar lépett a köte-
lek közé a finálékban, a helyiek pe-
dig szinte teljesen megtöltötték a 
Sportcsarnokot. Két döntőt vissza-
lépés miatt nem rendeztek meg, a 
többi kilencen pedig a versenyzők 
teljesítményére nem lehetett pa-
nasz. A hazai bokszolók közül min-
denki hozta, amit elvártak tőlük, hi-
szen magyar öklöző csak honfitár-
sával szemben hagyta el vesztesen 
a szorítót.

Kerekes Zsolt

Derencsényi István felvétele


