
FŐNIX
DEBRECENI

A debreceni református ifjúság művelődési lapja

Kettős jubileumot ünnepel márciusban a Debreceni Főnix: 
2001. márciusában indult útjára az újság, és most, éppen ötö-
dik évébe lépve, 2006. márciusban jelenik meg az ötvenedik 
lapszám. Egy főiskolai diáklap esetében öt év már szinte tör-
ténelem. Nem is vállalkozom az ötéves történet összefoglalá-
sára, inkább kérdést fogalmazok meg: Miért fontos számom-
ra a Főnix, s  milyen továbblépési lehetőséget látok benne? 

Az első kérdést végiggondolva, öt lényeges érvet talál-
tam.

A Főnix gyakorló terep. Az újság meghatározó szerepet tölt 
be a kommunikáció szakos hallgatók gyakorlati képzésében. 
Az újságírás mesterségének elsajátítása folyamat, s a Főnix 
sokat segít azzal, hogy megjelenési helyet biztosít a hallga-
tók írásainak az első „szárnypróbálgatásoktól” indulva. Emel-
lett a „kiválasztottak” diákszerkesztőként részt vehetnek a 
lap készítésében, megismerkedhetnek a szerkesztőségi mű-
helymunka elemeivel. Gyakorolhatják a lapnál a diákok a tör-
delést, a fotózást, a képszerkesztést.

A Főnix hagyományőrző. Az újságírás  legszebb hagyomá-
nyait ápolja a lap, megtartva azokat a klasszikus műfajokat, 
melyek mára a sajtóból szinte kikoptak, mint például a port-
ré, a glossza, a jegyzet vagy a tárca. A hagyományőrzés, ami 
a Főnixnek indulástól vállalt, s azóta is következetesen képvi-
selt célja, azt jelenti, hogy a szenzációkeltés és a hírverseny, 
a mindenhol érzékelhető újítási „viszketegség” helyett törek-
szik a meglévő értékek megtartására.

A Főnix tanít. Talán meglepő, hogy ezt a szót használom, 
de a Főnix lapjain szinte átsüt – sok más diáklappal ellentét-
ben – hogy elismeri a felnőttek mesterségbeli tudását és a 
tanári-tanítói tekintélyt. Minden számból érezhetjük, hogy 
tanulni akarnak az ide író ifjak az előttük járó generációktól, 
legyen szó akár hivatásos írókról, újságírókról, képzőművé-
szekről vagy főiskolai oktatókról, akiknek alkotása, tudása, 
véleménye rendre megjelenik az újság hasábjain. S a Főnix 
ezt közvetíti a diákság felé.

A Főnix tükör.  A Főnix minden hónapban tükröt tesz elénk: 
ezt tapasztaltuk a főiskolán, így látjuk a képzést, a főiskolai 
életet, Debrecent, a Nagyvilágot, a diákok helyét szűkebb és 
tágabb környezetükben. De a Főnix nemcsak a diákoké. Bár a 
református ifjúság lapjának hírdeti magát, nagyon sok felnőtt 
olvasója van, „örökifjú” tanárok, újságírók. Én mindig várom 
a megjelenését, s örömmel veszem kezembe a felelős szer-
kesztőtől a saját példányomat, melyen mindig ott olvasható 
a kedveskedő megnevezés: „Völgyesi Mesternek”… Tanártár-
saimnak üzenem: Vegyük komolyan a diákok lapban megfo-
galmazott véleményét, meglátásaikat, hisz ők is komolyan 
vesznek bennünket, sőt – ami talán még fontosabb – saját 
magukat is komolyan veszik!

A Főnix lehetőség. Igen, a Főnixnek nemcsak múltja, de 
jövője is van. Fejlődési lehetőség rejlik benne, amit érdemes 
kiaknázni. Csak hármat sorolok: 1. A Főnix még nem vált a 
kommunikáció szakos hallgatók általánosan elterjedt olvas-
mányává, bár sokan olvassák. Valamikor kitűzetett egy cél: 
legyen a Főnix – a 2003-ban megjelent válogatás és az újabb 
számok – a gyakorlati újságírás általános kötelező irodalmá-
vá. Tudjuk, hogy nem lett az máig sem, vizsgáljuk meg miért, 
s tegyünk további lépéseket érte! 2. A Főnix szerkesztőségé-
be egyre többen kopogtatnak, de még nem elegen! Sok írás-
hoz kedvet érző, íráskészséggel megáldott vagy önkifejezési 
kényszerrel „megvert” diák még nem kopogtatott. Talán félsz 
teszi, talán a kapcsolathiány, talán több forum kellene, talán 
még több bátorítás… 3. A Főnix még nem jutott el minden-
kihez, aki keresztény-keresztyén értékeket vall, aki diák vagy 
örökifjú, aki hasonlóan gondolkodik újságírásról, kultúráról, 
hagyományokról. 

Lehetséges-e eljuttatni a főiskolai lap üzenetét a potenci-
ális olvasók ezreihez? Igen, van rá megoldás : egy jól működő 
honlap vagy inkább médiaportál kell. A terv kész, meg kell 
valósítani! 

Dr. Völgyesi Zoltán

Megjelenik havonta ≠ VI. évfolyam 3. (50.) szám ≠ 2006.  március

A miket pedig néktek írok, ímé Isten előtt mondom, 
hogy nem hazudom.

(Gal 1,20)

Havi aforizmánk

„Már nemcsak a bőr épségének hasznos dolog ebben 
az országban butának lenni, de előkelő divat is.”

Ady Endre: A mennyeknek országa

Mondhatjuk nyugodtan: beleszületett a történelembe. Szöőrné 
dr. Antal Ilona, főiskolánk docense, a háború végén látta meg a 
napvilágot Szatmárnémetiben – amikor az még Magyarország-
hoz tartozott. Ám menekülniük kellett, és a történelemtanár 
édesapa – aki később öt évet töltött hadifogságban – Győrben 
„rakta le” őt édesanyjával, így ott nőtt fel. Ezek után nem kérdés 
a történelem iránti vonzalom. 

 6. oldal

Tolerancia nélkül
nincs polgári 
társadalom

Őszinte 
megörökítés

Méltó emléket állítani a történelem nagyjainak, és bemutatni 
az emberi sorsokat úgy, hogy azok a valóságot és a tényleges 
személyiséget tükrözzék. Ez a célja Juha Richárd fiatal kortárs 
szobrászművésznek, akinek tavaly nyitották meg első kiállítá-
sát; nemrég pedig a Terror Háza Múzeumban állították ki két 
munkáját. Mansfeld Péter és Tóth Ilonka ’56-os vértanuk szemé-
lyes története közel áll a művészhez. A róluk készített munkája 
egy letűnt, kegyetlen kor lenyomata.  

 6. oldal

Miért nézek erre az emberre másképp, mint a társaira? Mit gon-
doljak róla? Magam sem tudom. Mindennap látom, mindig 
ugyanott. Egy kérdés nem hagy nyugodni, állandóan itt mo-
toszkál a fejemben: mit keres ő idekinn az utcán? Pont ő. Gyakor-
latilag már ismerjük egymást: én mindennap elmegyek mellet-
te, ő mindig megszólít; hát miért ne szólíthatnám meg most én? 
Az elhatározást tett követte. A villamosmegállótól pár méterre, 
az egyetem irányában, illedelmesen szólítja meg az arra járókat 
Biki László, pár forintot kérve.  

 3. oldal

Fedetlen fővel

Öt év, öt érv, három lehetőség

Angyal Ádám montázsa

50. jubileumi 

szám!  
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Debreceni Főnix

RÖVIDEN

A KoLLégIUM BLUeS című könyv 
írójával, Perjéssy-Horváth Barna-
bással találkozhatott a közönség a 
Debreceni Református Kollégium 
Dísztermében rendezett „Kollégiu-
mi Esték”-en, március 11-én.

„MADARoRSZág”. Ez a címe Buka 
László festményének, amelyet a 
Dóczy Galériában, március 13-án 
avattak.

FoTóDoKUMeNTáCIóS KIáLLí- 
TáS nyílt „Rákóczi és kuruc emlék-
helyek Európában” címmel a Nagy-
templom Kálvin Toronygalériájá-
ban, március 12-én. 

DíSZPoLgáRI CíM, PRo URBe-, 
MeCéNáS- éS SAJTóDíJ jutalma-
zottairól döntött Debrecen képvi-
selő-testülete, a város napja alkal-
mából. Díszpolgári címet vehet át 
az áprilisi városnapi ünnepségen 
dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspö-
ke és Miklóssy Ferenc, a megyei ke-
reskedelmi- és iparkamara elnöke, 
a KEVIÉP Kft. ügyvezető igazgatója. 
Pro Urbe Díjat érdemelt ki Fodor 
András, a Római Katolikus Egyház 
püspöki helynöke és Halmos Sán-
dor, a Debreceni Zsidó Hitközség 
ügyvezető igazgatója. Mecénás 
díjban részesül György Zoltán, a 
DH-Szerviz Kft. ügyvezető igazga-
tója és Miskolczi István, a Mimax 
Bt. Vezetője. A város Sajtódíját Tóth 
Dénes, a Debrecen hetilap szer-
kesztője veheti át. (deol)

NeMZeTKöZI PeDAgógUSKoN-
FeReNCIáT szervez a Magyar Pe-
dagógiai Társaság Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
tagozata és a Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképző Főiskola, 
március 24–25-én. A konferencia 
hangsúlyos feladata a felnőttkép-
zés fejlesztése, a magyar oktatási 
intézmények s a határon túli ma-
gyar ajkú oktatók tapasztalatcse-
réje. A beszámolók témái érintik 
a felnőttképzés itthoni és európai 
helyzetét, a tanárképzés jövőjét, a 
szellemi és erkölcsi nevelés fontos-
sága, valamint a Bolognai Folyamat 
által teremtett új lehetőségek hatá-
sát is. (deol) 

A Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző  Főiskola hírei:

HeLYeSíRáSI VeRSeNY lesz már-
cius 29-én, 16.30-tól, a földszinti 
33-as teremben. MeSeMoNDó 
VeRSeNY lesz április 4-én, 16.30-
tól, a 160-as teremben. SZAVALó-
VeRSeNY lesz április 3-án, 16.30-
tól, a 301-es teremben. 

eRDéLYI KIRáNDULáST szervez 
a KFRTKF-HÖK sport és kulturális 
ügyvivője, Magyarosi Árpád. A ki-
rándulás június 1. és 4. között lesz, 
ha legalább negyvenen jelentkez-
nek a HÖK-ügyvivőnél (telefon:  20-
520-95-74).

Az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra emlékeztünk 
a Kölcsey Ferenc Református Ta-
nítóképző Főiskolán. A nemzeti 
ünnep alkalmából összeállított 
műsort a főiskola hallgatói és ta-
nárai adták elő március 14-én, a 
főiskola feldíszített tornatermé-
ben. 

Petőfi Sándor Nemzeti dalát Bárdos 
Ede szavalta, míg a régi magyar 
népdalokból álló csokrot Balogh 
Renáta énekelte el.

Arany Lajos, a Debreceni Főnix 
lap szerkesztője ünnepi beszé-
dében a költőt idézte: „A magyar 
magyarnak lenni elfeled vagy szé-
gyenel…” E sorok kapcsán elmond-
ta: „Miközben például a franciák 
vagy az olaszok nemzeti nyelvű fel-

iratokkal és nemzeti beszédformá-
val élnek, büszkélkednek, nálunk 
még mindig tobzódnak az idegen 
nyelvű feliratok az utcán, a cégek, 
üzletek megjelölésein.” 

Hozzátette: Petőfinek óriási élet-
bizalom hatotta át egész életét és 
költészetét, s bízzunk abban, hogy 
önmagunkra találunk újra – mint 
költőnk is sürgette. Hátha meg-
érhetjük, amit a franciák, olaszok 
– és más nemzetek – régen tudnak: 
az Unióhoz tartozni úgy is lehet, 
ha közben féltve őrizzük nemzeti 
identitásunkat. Önazonosságun-
kat nemcsak e napon, kokárdával, 
hanem egész esztendőben, egész 
életünkben kötelességünk őrizni. 

Az ünnepségen a néptáncbe-
mutató után fellépett a KFRTKF ze-
nekara, a Dióhéj együttes is.

Hőseinkre emlékezve

Jelentős károkat okozott a Köl-
csey-főiskola vezetékhálózatá-
ban az elmúlt hónap hideg idő-
járása. Ismeretes, hogy január 
végén az intézmény második 
emeletének mennyezetében el-
fagyott a tűzoltórendszer kétco-
los vízvezetéke, ennek hatására 
nagy mennyiségben ömlött a víz 
a plafonból. A megrongálódott 
hálózat több tantermet és tan-
széket is veszélyeztetett, a szak-
emberek éberségének köszön-
hetően azonban hamar sikerült 
megoldani a problémát. 

A hiba elhárítása korántsem volt 
egyszerű, hiszen hosszú órákon át 
próbálták elzárni a vízcsapot, s erre 
az időre a második emeleten kikap-
csolták az áramot is. Ez jelentősen 
megnehezítette több tanszéken 
dolgozó munkáját. A tantermek 
napokig használhatatlanná váltak, 
mivel több teremben – így a 222-
esben is – több centiméteres víz állt. 
A második emeletnek ezt a részét 
– balesetveszély miatt – teljesen le-
zárták, hiszen látványosan omlani 
kezdett a vakolat a mennyezetről, 
amely könnyen be is szakadhatott 

volna. A nagyobb kár elkerülése a 
szakemberek gyors reakciójának 
volt köszönhető. A főiskola üzemel-
tetési előadója, Papp Sándor sze-
rint az ilyen jellegű váratlan esetek-
re nem lehet előre felkészülni. – Ha 
éjszaka, vagy esetleg hétvégén 
történt volna a baleset, akkor min-
den bizonnyal jelentősebb kárról 
beszélhetnénk; részben a szeren-
csének is köszönhető, hogy tanítási 
időszakban következett be a baj 
– mondta az előadó. A baleset ész-
lelése után rögtön statikus vélemé-
nyét kérték. A kár nagyságát rög-
tön a helyszínen megállapították, 
s a helyreállítás körülbelül négy-öt 
millió forintot igényel majd. Ezt az 
összeget a biztosító állja. 

Dr. Csorba Péter, a KFRTKF rekto-
ra elmondta: van válságterv a bel-
átható technikai problémák meg-
oldására, de abban nem szerepel a 
vízvezeték tetőtéri elfagyása. Ennek 
bizonysága, hogy a kárfelmérés és 
a helyzet normalizálása mindössze 
fél napot vett igénybe. 

Papp Sándor szerint jelenlegi 
állapotában nem balesetveszélyes 
a mennyezet, viszont szinte biz-
tos, hogy azt le kell bontani, mivel 

előbb-utóbb megismétlődhet ez a 
kellemetlen eset. A helyreállítás a 
tavaszi szünetben várható, a mun-
kálatok várhatóan április közepén 
fejeződnek majd be.

A természet egyébként már 
nem először „tréfálta meg” az in-
tézményt. Két éve villám okozott je-
lentős kárt a főiskola számítógépes 
hálózatában. Ennek következtében 
tizenöt gép teljesen tönkrement. 
Problémák vannak az intézmény 
gyakorlóiskolájának tetőszerkeze-
tével is: gyakori eset, hogy a tor-
naterem is beázik. A hasonlóan 

jelentős technikai problémákat a 
főiskola csak külső segítség igény-
bevételével tudja orvosolni.

A természet okozta balesete-
ket szinte lehetetlen megelőzni, 
ugyanakkor a kialakult meghibá-
sodást még csírájában meg lehet 
szüntetni olyan berendezésekkel, 
melyek időben jelzik a hiba kialaku-
lását és forrását, ám ezek létesítése 
jelentős beruházást feltételez. Ezek 
szükségére a január 25-ei esemény 
mindenképpen felhívta a figyel-
met.

Bögre Zoltán

Éberség a fagy ellen

Angyal Ádám felvétele

önálló havilap, Thália társaság, 
közönség-felmérés – mindez csu-
pán töredéke azoknak a közeljö-
vőben várhatóan megvalósuló 
elképzeléseknek, amiket a Cso-
konai Színház új igazgatója, Csá-
nyi János terjesztett elő. Március 
elején egy szakmai beszélgeté-
sen az új terveket és a várható 
változásokat ismertette.

A vezetés szándéka szerint a 
következő év elején új helyszínre 
költözik a Kamaraszínház, mivel a 
Víg mozi technikai adottságai nem 
felelnek meg a modern kor igé-
nyeinek. Ám a Latinovits Színház-
ra még legalább két évig várnunk 
kell, ezért Csányi János ideiglenes 
megoldásként könnyűszerkezetes, 
csarnokjellegű létesítmény meg-
építését tervezi a belvárosban. 

Már az igazgatói pályázat őszi 
kiírásakor ismertté vált a város-
vezetés koncepciója: Debreceni 
Színházi Régió létrehozása, amely 
várhatóan egy-másfél év múlva 
valósulhat meg. A Csokonai, a La-
tinovits Színház és a Vojtina Báb-
színház – jogilag és gazdaságilag 
önálló egységként – alkotja majd a 
már említett kört. Jövőre, a bemu-
tatókon kívül, három fesztivál meg-
rendezésére készülnek. Az elsőt 
várhatóan már az idén ősszel meg-
tartják, az Avignoni Színházi Fesz-
tivál jelenlegi elnöke, Nagy József 
munkásságának 20. évfordulójára. 
A februári Deszka-fesztivál elneve-

zésű rendezvény kínálata – többek 
között – tizenkét új magyar drá-
ma ősbemutatója, valamint a Háy 
János által vezetett beszélgetés-
sorozat és felolvasó színház. Jövő 
tavasszal egy nemzetközi fesztivál 
megvalósítására vállalkozik a Cso-
konai Színház direktora. 

A nagy költségigényű operaelő-
adások ezen túl más társulatokkal 
készülnek közösen, így megoszla-
nak a kiadások, valamint több hely-
színen is játszhatják a darabokat.

Eddig hét koprodukciós szerző-
dést kötöttek, köztük két külföldi 
színházzal. Április elejére elkészül 
a közönségfelmérés, mely külön-
böző korú, végzettségű, vidéki és 
városi nézők igényeit méri fel. Kül-
ső szervezési hálózat létrehozása is 
a tervek közt szerepel, amely Deb-
recen 30 kilométeres vonzáskör-
zetében, 40 települést érintene. A 
vidékiek számára igény szerint akár 
közvetlen buszjáratok indítását is 
elképzelhetőnek tartja az igazga-
tó; nem titkolt szándéka ezzel az 
utóbbi évek csökkenő nézőszámá-
nak növelése. A művészek és a kö-
zönség közvetlenebb kapcsolata 
érdekében alakul meg hamarosan 
a Thália Társaság, havi rendszeres-
séggel szerveznek majd bálokat és 
más társadalmi eseményeket.  

Saját, műsorfüzetként is műkö-
dő havilapot ad ki szeptembertől 
a színház. E kiadvány várhatóan 
a másfél hónap múlva elkészülő 
megújult honlap része is lesz. 

Színház: 
lap, társaság, felmérés

A határainkon túli magyarok is megemlékeztek az 1848–49-es for-
radalomról és szabadságharcról. Képünkön kolozsvári teológushall-
gatók készülnek a felvonulásra. Orbán László felvétele
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Hogyne. Persze. Mindig megál-
lok, ha megszólítanak. Ha kér-
nek, mindig adok. Ha kínálják az 
újságot, csak azért veszem meg, 
mert tudom, szükségük van a 
pénzre. Sajnálom őket. Igen, 
mindig adok. (ez nem igaz.) 
Ugyanolyanok, mint én. Nem 
különböznek tőlem semmiben. 
Ugyanúgy nézek rájuk, mint a 
többi emberre. Hogy is gondol-
hatnék mást? Nem, nem megyek 
odébb, ha leül mellém. Nem za-
var a fanyar szag. (Hazugság.) 
Miért nézek erre az emberre 
másképp, mint a társaira? Mit 
gondoljak róla? Magam sem tu-
dom. Mindennap látom, mindig 
ugyanott. egy kérdés nem hagy 
nyugodni, állandóan itt motosz-
kál a fejemben: mit keres ő ide-
kinn az utcán? Pont ő. gyakorla-
tilag már ismerjük egymást: én 
mindennap elmegyek mellette, 
ő mindig megszólít; hát miért ne 
szólíthatnám meg most én? 

Az elhatározást tett követte. A 
villamosmegállótól pár méterre, 
az egyetem irányában, illedelme-
sen szólítja meg az arra járókat Biki 
László, pár forintot kérve. Persze 
nem sok halló fülre talál, s még ke-
vesebb adakozóra. Ideges voltam, 
nem tudtam, hogyan szólítsam 
meg, s mit fog majd ahhoz szólni, 
hogy írni szeretnék róla. Nem mer-
tem rögtön elé állni, s a megállóból 
egyenesen odamenni hozzá. Előbb 
megkerültem a bokrokat, s úgy kö-
zeledtem felé. Előttem ment valaki. 
Őt is leszólította, de nem reagált. 
Ő erre intelligensen megköszönte 
a semmit, s bocsánatot kért, hogy 
zavarta egy fél pillanatra. 

Soha nem láttam még senkit így 
koldulni. Szemernyi irónia sem volt 
a hangjában. Mikor rám nézett, el-
mosolyodtam. Talán azért, mert 
hozzám nem úgy fordult, mint aki 
kérni akar. Láthatta, hogy most én 
szeretnék tőle valamit. Csak annyit, 
hogy meséljen magáról, mondja el, 
hogyan került ide. Tágra nyílt sze-
mekkel hallgatott, aztán egy kicsit 
zavarba is jött. Nem sűrűn „zaklat-
ják” ilyesmivel. 

– És mikor érne rá csevegni ve-
lem egyet? – kérdeztem.

– Kis hölgy, én mindig ráérek!
Egy cetlire ráírtam egy időpon-

tot és a nevem, de László közölte 
velem, hogy fölösleges, mert ő nem 
szokott elfelejteni semmit. Kikötöt-
te, hogy a nevét pontos i-vel írjam, 
mert ő így szokta. Elbúcsúztunk. 
Az emberek érdeklődve fordultak 
felénk, nem megszokott látvány 
az „ilyen” beszélgetés egy hajlék-
talannal. Folyamatosan az utolsó 
mondata járt a fejemben. Mit keres 
ő az utcán, ha van családja?

Találkoztam egy volt évfolyam-
társammal az egyetemi villamos-
megállóban, aki látta, hogy egy 
kéregető emberrel beszélgettem. 
Érdeklődve nézett rám, mikor oda-
mentem hozzá. Megkérdeztem, 
hogy mit gondol erről a hajlékta-
lanról, és szinte számítottam is a 
válaszára. Érdekes, hogy minden-
kiben ugyanaz fogalmazódik meg 
vele kapcsolatban: olyan értelmes-
nek látszik, annyira udvariasan szól 
az emberekhez, vajon mi okból él 
az utcán? Van, akivel kellemesen 
eltársalog, majd mindenki csodál-
kozva áll előtte. 

Hamarosan választ kaptam min-
den kérdésemre. 

•  •  •

Gyönyörűen sütött a nap, leül-
tünk az egyetem előtti parkban. 
Már várt. Megjegyezte, hogy ha-
marabb érkeztem (három perccel). 
Meg kellett várnunk még egy ba-
rátját, a legjobb barátját, akit ne-
kem is bemutatott. (Persze el sem 
kell mondanom, hogy figyeltek 
most is az emberek!) Tudniillik ő 
váltotta fel Lászlót a „munkában”, 
amíg velem beszélgetett. Nagyon 
barátságos volt ez az ember is, 
bemutatkozott, de a nevét hamar 
elfelejtettem. Annyit mondott a 
barátjáról, hogy majd meglátom, 
én is nagyon meg fogom kedvelni 
őt, hisz egy „arany ember”. Mint-
ha Jókai mondta volna! „Na, majd 
meglátjuk!” – gondoltam. 

Kerestünk egy padot a parkban, 
egy szemetes kosár állt mellette. 
Nem bírta ki László, hogy meg ne 
jegyezze: 

– A szemét mellett 
beszélgetünk; nincs is 
hely, ahol ne lenne sze-
mét! 

Azt hiszem, ezzel a 
világra célzott. 

A padnak, melyet 
találtunk, egyébként 
sáros volt az ülőkéje. 

– Nem értem a mai 
fiatalokat! Én sosem ül-
nék egy pad támlájára, 
ha kényelmesen helyet 
foglalhatok az ülőkéjén 
is! Szerintem ezek a fia-
talok a világban érzett 
kisebbrendűségüket 
akarják ezzel kompen-
zálni! Így akarnak na-
gyobbnak látszani.

Erre a megjegyzésre 
nem tudtam mit felelni, 
egyre csak az járt a fe-
jemben, hogy ha ez az 
ember ilyen intelligens, 
akkor hogy juthatott az 
utcára? 

•  •  •

Biki László 1945-ben 
született. Ő volt a ki-
sebbik gyerek, már volt 
egy fiútestvére. Apját 
sajnos csak ötévesen 
ismerte meg, mivel őt 
katona lévén állandóan messzire 
szólította a kötelesség. Mikor az-
tán hazajött, elköltöztek Tiszalök-
re, ahol ’52-ben meg is kezdte az 
iskolát. Rá egy évre elváltak a szü-
lei. Nagy törést jelentett ez a gye-
rek életében, hiszen épphogy csak 
megismerte az apját. Megszokta, 
hogy ott van velük folyamatosan, 
máris széthullott a család. Megint. 
Igazából sosem volt rendes csa-
ládja, talán ez lehetett egyik oka 
annak, hogy később sem tudott 
végleg megállapodni senkivel.

•  •  •

Kérem szépen, az az intelligens 
öreg, rőtszakállú bácsika az egye-
temnél egy község főagronómusa 
volt, mégpedig a Kaposvártól har-
minc kilométerre levő Mike nevű 
községben. Háromszor nősült. El-
mondása szerint csak az utolsó fele-

ségével „alkottak” gyermekeket; ők 
az értelmiségi pályát választották. 
Az apa sokat tud róluk, ők viszont 
csak annyit: apjuk Debrecenben 
él. Cím nincs – az mindig változó. 
László megpróbálta megértetni 
velem, hogy tartja a kapcsolatot a 
gyermekeivel, feleségével, tudnak 
egymásról, ahogy ő mondta: „Be-
lőlem élnek!” Ez volt az a pillanat, 
amikor hirtelen nem tudtam, hogy 
sajnáljam, vagy nevessek rajta.

Úgy éreztem, nem őszinte ve-
lem, de megpróbáltuk helyre rakni 
a dolgokat. 

– Akkor hogy is van ez? Ön tart-
ja el a családját, miközben önnek 
nincs fedél a feje felett, és nincs 
keresete? Ne haragudjon, de ez ért-
hetetlen számomra. 

Bevallom, úgy éreztem, jelentő-
sen felnagyítja a dolgokat László, 
vagy egyáltalán nem is mond iga-
zat. Épp ezért láthatott rajtam egy 
kis bosszúságot.

– De igen, úgy van, ahogy 
mondtam. Amikor a mikei terme-

lőszövetkezettől eljöttem, kaptam 
hatvan hektár földet, amelyet kiad-
tam bérbe. A bérlőnek kikötöttem, 
hogy ő minden hónapban fizeti 
a gyerektartás összegét, ugyanis 
közben elváltam a harmadik fele-
ségemtől is, év végén pedig elszá-
molunk. 

Így lehetséges, hogy még ilyen 
távolról is, ilyen körülmények köze-
pette Lászlóból él a családja, akiket 
elhagyott, ugyanis azok a földek 
még mindig megvannak az ő tu-
lajdonában. Érthető! Az embernek 
nagy hideg idején van kalapja, de 
mégsem teszi fel a fejére, mert így 
jobban érzi magát. El kell viselnie a 
hideget, fázik, de a kalapját akkor 
sem veszi fel! Fedetlen fővel jár.

•  •  •

Miközben beszélgetünk, két 
ember közeledett felénk. Beval-

lom, kirázott a hideg, ahogy rájuk 
néztem; még a szemük sem állt jól. 
Úgy tettem, mintha nem zavarna, 
mikor közel jöttek hozzánk, de egy 
kicsit féltem. Lászlóval akartak be-
szélni: vagy menjen vissza koldulni, 
vagy engedje meg, hogy ők tele-
pedjenek le a helyére. Kénytelen 
volt engedni a nyomásnak. 

A két férfi elindult, de a tekinte-
tük szikrát hányt felém; nem néz-
ték jó szemmel ezt a kis csevelyt. 
Abban reménykedtem, hogy nem 
jegyezték meg az arcomat. Mikor 
megkérdeztem Lászlót, kik voltak 
ezek a szép szál emberek, csak úgy 
jellemezte őket, hogy szemetek, 
mint ez itt mellettünk…

•  •  •

Kíváncsi voltam, hogy került ez 
az ember Debrecenbe olyan mes-
sziről, Mikéről? Abban a pillanatban 
fátyolos lett a tekintete, komorabb 
az arca, s csak röviden válaszolt, 
nagy hallgatás után. 

– Mikor elváltam 
a feleségemtől, el 
akartam menni, minél 
távolabb akartam ke-
rülni, így jöttem Deb-
recenbe, ’94-ben. A 
bátyámék is itt éltek 
akkor. 

Később alkalmi 
munkákat vállalt, és 
így tengette az életét. 
Majd rájött, hogy kár, 
nem tud sehol sem 
megállapodni. Kár így 
élni, mert szerinte ez 
nem élet. Kár dolgozni 
itt is, ott is, kár fenntar-
tani egy lakást, amely 
nem is az övé, kár így 
a létért. 

Egy ember, aki nem 
lát mást, csak a jelent, 
nem néz vissza, nem 
is akarja látni a múltat, 
az embereket, akiket 
maga mögött hagyott. 
Egy ember, aki csak azt 
látja, ami van, és ami 
van, az rossz – neki.

– Miért? – kérdez-
tem. 

A válasz: mert gyen-
ge. Nem tud alkalmaz-
kodni. És ezt férfiasan 
be is vallja. Nem látom 
rajta, hogy nagyon 
bántaná ez a helyzet. 

Beletörődött. Ám nemcsak a bele-
törődés miatt van ez, hanem mert 
„szereti” ezt a létformát. Ő válasz-
totta. Még a bátyja is felajánlotta 
neki, hogy költözzön hozzájuk, de 
ő nemet mondott. Megszokta, és 
nem gondolkodik azon, hogy vál-
toztatni kellene rajta. Az a kedves 
úriember, akit nekem László a leg-
jobb barátjaként mutatott be, most 
odajött egy percre hozzánk. Nem 
akart alkalmatlankodni, láttam 
rajta, egy kicsit zavarban is volt. 
Csupán annyit kérdezett tőlem, tu-
dom-e, hogy mi az a zsúp. „Nem” 
– feleltem. Annyit tudtam, hogy 
valamilyen tetőféle, de – mint kide-
rült –, őt Zsupos Mihálynak hívják, s 
ezért kérdezte ezt tőlem.

„A zsúp rozsszalmából készül” 
– ezzel is okosabb lettem. Mihály 
pedig, miután engem felvilágosí-
tott, odébbállt – vagyis ült –, így 
folytathattuk a beszélgetést.  

Lászlónak van jövedelme. Van, 
hiszen elmondása szerint még 
mindig megvannak azok a földek, 
amelyeket a „téesz”-től kapott. Van 
egy fél háza, hiszen a harmadik fe-
leségével való közös otthonuk fe-
lét, vagyis annak értékét a bíróság 
a váláskor neki ítélte. Miért él akkor 
mégis az utcán? Azt hiszem ez az a 
kérdés, melyet vele kapcsolatban 
nem győzhetünk elégszer feltenni. 
Látszólag már választ kaptunk erre, 
ám józan gondolkodású ember 
számára ez nem kielégítő. 

Azok alapján, amit elmondott 
nekem, Biki Lászlónak adott a lehe-
tőség, hogy „normális” életet éljen, 
ám ő ezt nem használja ki; saját vá-
lasztása ez. Kérdezhetné az ember: 
ezek után milyen tervei lehetnek a 
jövőre nézve – ha egyáltalán képes 
a jövőbe tekinteni? És képes rá! 

Vannak tervei, határozott el-
képzelése. Erről először nem akart 
beszélni. Egy darabig húzódozott 
a témától; végül megsúgta nekem, 
hogy nem akarja már sokáig foly-
tatni ezt az életet. 

– Az a föld, tudja, amit én kap-
tam, és bérlőnek kiadtam, minden 
évben termel hasznot, azon kívül, 
hogy a volt feleségemnek nagy ré-
szét oda kell adnom. Neki pedig az 
a kívánsága, hogy vegyek neki egy 
ahhoz hasonló lakást, amelyben 
eddig élt. 

Minden hónapban félreteszek 
valamennyit, s ha elérem azt az 
összeget, akkor veszek neki egy la-
kást. Én pedig visszamegyek ugya-
noda, ahonnan eljöttem. 

Csillogó szemekkel mesélte ezt 
nekem László; van valami ezek sze-
rint, amiben hisz. Mindezt pedig 
már egy-két éven belül megvalósí-
taná. Nem vitás, ki akar törni ebből 
a létből. Bár sok értelmes ember 
van a hajléktalanok közt is – ő nem 
is társul mindenféle részegeske-
dőkkel, össze-vissza fetrengőkkel 
–, mégis benne van néha a normá-
lis élet utáni vágy. 

– Például hiányzik néha, hogy 
meghódítsak egy-egy gyönyörű 
hölgyet. Bár nem vagyok egy Ado-
nisz külsejű ember, de ha elkezdek 
beszélni…

És beszélt. Intelligens ember, aki 
tudja élvezni az életet, ilyen nehéz 
körülmények között is. Persze ezt 
csak mi, kívülállók látjuk nehéznek 
– Lászlónak legalábbis ez a véle-
ménye. Ő valóban jól érzi magát 
így. Mikor mindketten felálltunk a 
padról, ismét odajött hozzánk Zsu-
pos Mihály, a legjobb barát, és ezt 
mondta:

– Látja, kedves hölgy, én meg-
mondtam, hogy megszereti ezt az 
embert. Ő legalább őszinte, nem 
úgy, mint a többiek… 

S azzal a „többiek”-kel nem a 
hajléktanokra célzott…  

•  •  •

Mindketten kezet csókoltak 
nekem, én pedig megköszöntem, 
hogy megismerkedhettem velük. 
Végig a szemembe néztek. Őszinte 
volt a tekintetük. 

Miért van az, hogy akárhányszor 
megszólít egy hajléktalan az utcán, 
mindig a szemembe néz? Én pedig 
sosem nézek vissza. Ő lát engem. 
Olyannak, amilyen vagyok. Most 
először néztem vissza – rájuk.

Vasas Katalin

Fedetlen fővel

Angyal Ádám felvétele



Egy a sok közül…
DARÁZS

Nemrégiben volt alkalmam kiláto-
gatni egy – számomra kevésbé, de 
amúgy ismert – magyar zenekar 
koncertjére. Fogalmam sem volt, 
milyen érdeklődésű emberek lesznek 
ott, vagy egyáltalán mire számítsak. 
Meglepetésemre, erőteljes klikkese-
dés volt megfigyelhető. Voltak „ret-
rós” bemcsisek, csilli-villi cicababák, 
a közönség magját képező divat-
rockerek, tinibuborékok, és még ki-
tudja… 

A műsor még el sem kezdődött, 
amikor a dühöngő közepén egy ku-
pac kuporgó fiatalra lettem figyel-
mes. Kényelmesen „melegítettek” a 
koncertre. Az járt a fejemben, miért 
van az, hogy ennyi látszólag kü-
lönböző ember egyazon együttes 

kedvéért van itt. Vagy lehet, hogy a 
lelkük mélyén egyformák, csupán a 
külcsín változó? 

De akkor miért vannak oly nagy 
előítélettel egymás iránt? Mikor szín-
padra lépett a csapat, akkor együtt 
csápolt a rocker a divatbabával, a 
tinilány a retro sráccal, szóval teljes 
volt a stíluskavalkád, a zene élmé-
nye összekovácsolta ezt a vegyes 
társaságot. 

De ez a kellemes idill csak ideig-
óráig tartott. A koncert végeztével 
külön-külön távoztak az egyes cso-
portosulások. Úgy látszik, hogy a 
zene toleránssá tesz. Bárcsak ne érne 
ez véget az utolsó dallamok elcsen-
desülésével.

Bencsik Ildikó

KOMMENTÁR

ÁHÍTAT
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Sólyom László köztársasági elnök 
április 9-ére, illetve 23-ára tűzte ki 
az idei országgyűlési választásokat. 
E tény hallatára sokan csak a vál-
lukat rángatják, mások hevesen és 
izgatottan politizálni kezdenek. De 
vajon melyik a helyes magatartás? 
Természetesen mindenkinek joga 
úgy élni és vélekedni, ahogy csak 
akar; ám én mégis Horatius szava-
ival élnék, miszerint csakis az arany 
középút járható. Az élet megannyi 
területén alkalmazható ez a filozo-
fikus gondolat, és talán itt is meg-
állja a helyét. Mit jelent ez a gyakor-
latban?

Minden magyar állampolgár-
nak joga és kötelessége – ha a jog 
másként nem rendelkezik –, hogy 
a választásokon részt vegyen és 
szavazzon a különféle pártpolitikát 
képviselő jelöltekre és pártjukra. 
A Magyar Köztársaság Alkotmá-
nya a következőképp fogalmaz: „A 
Magyar Köztársaságban minden 
hatalom a népé, amely a népszuve-
renitást választott képviselői útján, 
valamint közvetlenül gyakorolja.” 
Ez azt jelenti, hogy érdekeinket és 
véleményeinket egy megválasztott 
honatya képviseli. A választópol-
gárok négyévente nyilváníthatják 
ki akaratukat, figyelembe véve a 

mögöttünk hagyott esztendőket, 
a sikereket, a kudarcokat, a prog-
ramokat, illetve azt, hogy jobban, 
vagy esetleg rosszabbul élünk-e…

És mi fiatalok gyakoroljuk-e al-
kotmányos jogunkat? 

A válasz szerintem igen egysze-
rű, hiszen minden egyes döntés, 
amit a Parlamentben meghoznak, 
az a mi életünket is befolyásolja. 
Gondoljunk csak az oktatásra, az 
egészségügyre, a gazdaságra. Így 
hát joggal vetődik fel bennünk: 
nélkülünk ne döntsenek! Akara-
tunkat és véleményünket csak úgy 
tudjuk érvényesíteni, ha valamelyik 
pártra szavazunk – itt a nagy dilem-
ma, hogy melyikre? Többfajta meg-
közelítés létezik. Van, aki meggyő-
ződésből, illetve ideológiai alapon 
szavaz. Mások kizárólag a pártok 
programjai alapján teszik le voksu-
kat. A felelősség tehát a mi vállun-
kat is nyomja, hiszen megfontolt és 
alapos elhatározást kell hoznunk. A 
választások kimenetelétől függet-
lenül, aki elmegy szavazni, már jó 
döntést hozott, hisz’ élt alkotmá-
nyos jogával.

Élsz-e a demokrácia adta jogod-
dal, vagy feladod azokat?

„Ez a kérdés, válasszatok!”
Bihari Szabolcs

Éljünk alkotmányos  
jogunkkal!

Kiskoromban imádtam, mikor me-
séltek nekem. Nem is volt annál 
jobb, mikor az otthon melegében 
valamelyik felnőtt lekapta a leg-
vaskosabb könyvet a polcról, mely 
könyvnek már színes borítója is iz-
galmat rejtett, és mesélni kezdett. 
Kedvenc történeteim telis-tele vol-
tak ámulatba ejtő, messzi tájakkal, 
bátor és vakmerő hősökkel, kalan-
dorokkal, akik nem féltek harcba 
szállni a gonosz ellen, és mindig 
valamilyen nagyszerű cselekedetet 
hajtottak végre.

Felnőttem, most már az élet me-
sél, és lám, újra ráakadtam hőse-
imre, akik ezúttal már nem is olyan 
elérhetetlenek…

A történet 1971-ben kezdődött, 
mikor egy maroknyi bátor ember 
tengerre szállt egy bérelt halászha-
jóval, hogy tiltakozzanak az ame-
rikai atomtesztek ellen. Akciójuk 
sikeresnek bizonyult: még ugyan-
ebben az évben a környezetszen-
nyező teszteket leállították. Mottó-
juk, a „Let’s make it a green peace” 
35 év alatt az egész földkerekséget 
bejárta.

Bátrak voltak akkor is, mikor 
gumicsónakjukkal a bálnák közt 
manővereztek, farkasszemet néz-
ve a bálnavadászok hegyes szigo-

nyaival. Ennek eredményeképp 
1986-ban egy nemzetközi bálna-
vadászati tilalom lépett érvénybe; 
de kiharcolták azt is, hogy a nukle-
áris hulladékokat ne a tengerekbe, 
óceánokba süllyesszék és égessék 
el; az Antarktiszon állomást hoztak 
létre a kontinens védelméért, és az 
őserdők kiirtása ellen is eredmé-
nyesen léptek fel.

A ’70-es évek közepén egy Cree 
elnevezésű indián törzs sámánja 
a „Rainbow Warriors” megtisztelő 
címet adta nekik. Ez egy „Eyes of 
Fire” nevű indiánasszony régi jóslá-
sával függ össze: ha a Föld beteg és 
pusztulni kezd, akkor a világ összes 
országából az emberek össze fog-
nak jönni, hogy megmentsék a Föl-
det a szennyeződéstől és a pusztu-
lástól – ők a Szivárvány-harcosok.

Mára az elszánt, vakmerő hő-
sökkel teli kis csapat nemzetközi 
szervezetté nőtte ki magát: 39 or-
szágban nyitott irodát, 101 ország-
ból mintegy két és félmillió ma-
gánember támogatja őket anya-
gilag, hogy minél sikeresebben és 
eredményesebben szállhassanak 
harcba a környezetszennyezőkkel 
szemben. „Gyermekeid 21. száza-
dáért harcolsz – pokolba a szabá-
lyokkal!” – adta hírül a világnak az 

egyik alapító tag, David McTaggart. 
Ez a Greenpeace.

Mi is a legújabb probléma, ami 
ellen a „greenpeacesek” felemelték 
hangjukat? Erős aggodalomra ad 
okot az a tény, hogy a legfrissebb 
magyarországi kutatások szerint 
a magyar feldolgozott hústermékek 
igen nagy része tartalmaz geneti-
kailag módosított hozzávalókat. Ez 
minket igen nagy mértékben érint, 
hiszen a tej-, tojás- és húsfélék, illet-
ve más állatokból előállított élelmi-
szerek címkéin hazánkban nem kell 
feltüntetni a génmódosítás tényét. 
A címkéken való jelölés a fogyasz-
tók választási szabadságának alap-
ja, mellyel jelenleg mi, vásárlók, 
nem rendelkezünk.

A Greenpeace aláírásgyűjtő 
megmozdulást indít „Ön tudja, 
hogy mit eszik?” címmel. Az elkö-
vetkezendő hetekben további tíz 
vidéki nagyvárosba is ellátogat, 
hogy összegyűjtse az egymillió 
aláírást, felhívva ezzel a figyelmet a 
termékjelölési hiányosságokra. 

Kedvenc történeteim telis-tele 
voltak bátor és vakmerő hősökkel, 
akik nem féltek harcba szállni a go-
nosz ellen.

Vajon mi is szembeszállunk…?
Szabó Beatrix

Szivárvány-harcosok

„Az Úr küldött engem, hogy jó 
hírt vigyek a szegényeknek…, 
az öröm olaját a gyászruha he-
lyett, ujjongást kétségbeesés 
helyett..” ézsaiás 61,1-3

   Sok tévhit él a kereszténység-
gel kapcsolatban. Ezek közül az 
egyik, hogy a keresztények élete 
szomorú, keserű, unalmas, öröm-
telen. Ennek a véleménynek talán 
sokszor mi magunk vagyunk az 
okozói. Jól van ez így? Kell, hogy 
keresztényként besavanyodottak 
és keserűek legyünk? A válasz 
a Szentírás alapján egyértelmű: 
nem. 

Jézus Krisztus önmagát az 
öröm követeként határozta meg, 

Ő az öröm olaját akarta osztani, 
és nem gyászruhát. Nekünk pe-
dig, mint Krisztuskövetőknek, 
nem gyászruhát kell hordanunk, 
hanem az öröm illatát áraszta-
nunk.

Pál apostol azt mondja a Fil-
lippiekhez írt levélben: „Örülje-
tek az Úrban mindenkor, ismét 
mondom, örüljetek!” (Filippi 4,4) 
Az apostol nyomatékosan buzdít 
minket az örvendezésre. 

A Példabeszédek könyvében 
azt olvassuk, hogy a „vidám szív 
a legjobb orvosság, a bánatos lé-
lek, pedig a csontokat is kiszárít-
ja.” (Példabeszédek 17,22) 

Ne legyen bánatos a lelkünk, 
ne legyünk keserűek, mert ha 

a szívünkben ott él Jézus Krisz-
tus, akkor az Ő valósága örömet, 
vidámságot kell hozzon az éle-
tünkbe!

 „Amivel csordultig van a szív, 
azt szólja a száj” – mondja Jé-
zus a Máté evangéliumában. Ha 
a Megváltó él a szívünkben, az 
öröm követe, akkor a szánknak 
tele kell lennie örvendezéssel, uj-
jongással.

Isten egyedül az embernek 
adta a nevetés képességét, nem 
hanyagolhatjuk a Teremtőnek 
ezt a nagy ajándékát. Nevessünk, 
mosolyogjunk hát sokat, hadd 
lássa a világ, hogy megtaláltuk az 
örök öröm, vidámság forrását!

Szilágyi Boglárka 

Öröm a kereszténységben

Angyal Ádám illusztrációja

Angyal Ádám felvétele
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Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások 
nem szeretik, mert belerondít a 
játékba, vagyis a szerencsébe.

Az Új Korban a nagy „béte noi-
re”, a „fekete vadállat”: Fekete 
Péter – ‘kinek társasága egyenlő 
a csőddel –, különös kedvtelésnek 
hódol: lelépked a kártyalapról! 
Persze, karaktere az Idők során 
mit sem változott: ahol megje-
lenik, ott leleplez mindenkit, aki 
hamisságokat cselekszik a nap 
alatt. 

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

Minden olyan jól indult, minden 
olyan ragyogón. Reggel volt, végre 
friss, üde, új fényekkel teli márciusi 
reggel; mint egy szippantás a tisz-
ta, harmatos hegyi levegőből. Ma-
dárcsicsergésre ébredt, mely hang 
boldogan szállt; s minden csivitelés, 
minden fütty az Élet nagy, szent 
harmóniáját dicsérte. Fekete Péter 
valamelyik embertől úgy tanulta: 
ha sokáig nem hallunk madárdalt, 

megbetegszünk. Ma reggel ezt ő is 
elhitte.

Jókedvében rohanni akart, ki a 
szalonból, csak ki, ki a szabad leve-
gőre! Elég volt már a dohányfüstös, 
hunyorgató szemű, végtelen éjsza-
kákból! „Nem játszani semmilyen 
szerepet, csak lenni, lenni, mint a 
madárdal” – gondolta.

Ahogy a bejárati hatalmas üveg-
ajtóhoz ért, gyermeki örömhullám-
mal öntötték el szívét a beömlő, szín-
arany napsugarak. Úgy esett ki az aj-
tón, mint akit löknek: perdülve, szinte 
táncolva röptében. Azonban amint 
kiért, megtorpant. (Akár egy óvatlan 
turista, aki leszalad a hegyről, s nem 
látja az előtte tátongó halálkatlant, s 
a szakadék peremén egyensúlyoz.)

Borzalmasan hideg, metsző észa-
ki szél sikoltott az arcába.

Járása lelassult. Bármennyire ne-
kifeszült a jeges orkánnak, bármen-
nyire beledőlt, egyre jobban sodró-
dott – hátrafelé.

– Mi az ördög?! – szitkozódott a 
foga közt. – Hát tavasz ez?!

Látta, hogy a körülötte lévő em-
berek is nekifeszülnek, de minden 
szitkozódásuk ellenére csak dobálja 

őket a szél, hátrafelé. Kipirult arccal, 
visszafelé lejátszott filmkomédiához 
hasonlóan, egyre távolodtak kitűzött 
céljuktól.

Fekete Péter az erdőbe ért, ahol 
egy szerelmes pár jött vele szembe. 
Sietve, szinte menekülve haladtak 
el mellette, télikabátjukat egészen 
összehúzva. Széltépte, fakó, beteg 
arccal bámultak rá, vagy inkább csak 
lopva pillantotak fel, mint a lelep-
lezett tolvajok. Mire utánuk nézett, 
már nem voltak sehol. 

Aztán egy nagy emléktáblára lett 
figyelmes, melyre ráfagyott a hó; úgy 
festett a kopár fák között, mint az 
utolsó emlék a végső, nagy háború 
után. Fekete Péter, akár egy űrruhá-
ban kutató felderítő egy kihalt boly-
gón, elkezdte törölgetni, kapargatni, 
lesöpörni a táblára fagyott jeges hó-
darabokat.

„Jó így csendesen nézni a fákat, / 
Érezni a derűt, mely mindent áthat;” 
– olvasta az így láthatóvá vált szöve-
get.

Fekete, ahogy körbenézett a go-
nosz, tomboló szélben, csak borút 
érzett, mely mindent áthat. A fák kö-
zött boszorkányos átokként zörögtek 

a letört, fagyott gallyak, s a tavalyi 
ősz korhadt leveleit egy angyalszerű 
alakká csavarta össze a szél. A ha-
talmas szárnyak árnyékot vetettek 
arcára. 

– Menj innen, te rút, őszi szél! – ki-
áltott az angyalszerű semmire. – Ta-
valy már meghaltál! Honnan jössz 
elő, honnan kísértesz ismét, mondd?! 
– azzal térdre rogyott, és elájult.

Csak alkonyatkor tért magához. 
Tántorogva tápászkodott fel a zörgő 
avarból; távolról azt hihette volna 
az ember, hogy egy részeg csavargó, 
akinek semmije sincs. A beteg szél-
ben a hópelyhek nem is lefelé estek, 
hanem felfelé szálldostak. 

A közelből beszédet hallott, de 
nem tudta eldönteni, kik lehetnek 
– senkit sem látott. A nyelv is, amit 
beszéltek, érthetetlen volt: néha la-
tinnak tűnt, aztán görögnek, majd 
hindinek vagy bengálinak, aztán 
meg teljes halandzsának hallotta.

Amikor egész közel ért, egyetlen 
szót tudott csak kivenni: „kali-yuga”. 
Közeledtére a beszélgetés hirtelen 
abbamaradt. Csak a szél fütyült. Fe-
kete Péter egy fába kapaszkodott, 
szédelegve dülöngélt, akár egy ré-

szeg szájhős, akiben a korcsmából 
kijövet bennrekedt valami nagy böl-
csesség.

A komor, vaskos fák között egy 
fehér, angyalszárnyú hóörvény csa-
varodott egy fekete, csuklyás alak 
mellett. Fekete Pétert tudta, hogy fi-
gyelik, kissé szánakozva, a hatalma-
sok nyugalmával.

– Miért nem távoztok el innen, 
ősznek és télnek, elmúlásnak és ha-
lálnak démonai?! – kiáltott rájuk.

A fehér, angyalszárnyú örvény 
erre mintha vállat vont volna.

– Hát csak ennyi? Vállat vonsz? 
– kérdezte Fekete, leleplezőn.

– Amikor a Magasságos ügyéről 
van szó, ti is csak vállat vontok. Érde-
meltek hát szép tavaszt? – kérdezett 
vissza az angyalszárnyú fehérség, s 
egy hófúvással eltűnt.

 
Fekete Péter a befagyott Békás-

tó fölé hajolt, s a tavaszi szélre 
gondolt, amely vizet áraszt; s a ki 
nem pattant virágok fájdalmára. 
„Ez a tavasz így sehogy sem megy 
át a történelmen” – tűnődött, s 
már csak a csodában bízott.

Andriska János

Fekete Péter és a tavaszi szél

Nánási Ágnes Katalin 

Tűz lánya
Üres csöndek

Fájó foltok
Nem hallasz már

Pedig rikoltok
Zajos álmok

Bennük járok
Örvény magja

Jajok anyja
Én vagyok

Éj!
Félj!

Lüktet
A kéj! 

Húz a bosszú 
Fekete lepelben 

Táncolok én
A tűz közepén

A szél peremén
A fény tenyerén

Az élet egén

Jajong a lábam
Sikítva tárjam 
Szét a karom

Mondjam: akarom
Hogy ölembe bújhass

Mellemen sírhass

Halott! 
Én 

a fény 
lánya 

Vagyok!

Mi is történik a „nagy bumm” után? 
Az új élet kezdete? A régi elveszté-
se? A kérdés az, hogy vajon melyik 
ér többet. Próbáld csak azt monda-
ni: éld át, és megtudod.

Az új feltétlen jobb, mint a régi? 
Nem biztos. Hát mi az? Biztosan 
meg kell próbálni, ha az ember 
meg akarja tudni. Vajon mindenki 
meg akarja?

Félszeg sikoly…
Nagy művész halt meg azon a na-
pon. Melyiken is? Az új élet első 

felvonásán. A nő, persze, azt hitte, 
számára ez az utolsó. Első jelenet-
ként lánya is halovánnyá vált, ho-
mályba borult örökre.

A nő szeme viszont ragyogott – 
a könnyektől. Ha az ember jobban 
belenézett, láthatta benne a régi 
és új világ összes felvonását. Vajon 
már mindben szerepelt? 

Nem…
Az újat még meg kellett írni. De 
kinek? A zeneszerző, aki eddig írt, 
immár halott. 

A lánya ki a következő szín mú-
zsája volt, már másé. Már sír… 
Hát kimaradt belőle?  Vagy nem is 
volt? Ez csak egy rossz álom… ak-
kor… én is az vagyok! Vagyok, aki 
vagyok? Vagy csak az, aki voltam? 
Ki mart ki belőlem? Mi maradt be-
lőlem? Csendes magam, az árnyak 
világában.

Ismeretlen világ. Vagy csak sö-
tét? A szemünk könnyes fényétől 
nem látjuk, hogy csak előttünk dúl 
zivatar. Csak két cseppet vettem, 

kölcsön… vagy az összeset kiköl-
csönöztem?  Véletlenül?… Adták… 
Pont nekem… Kiváltság, vagy átok? 
Mi a váltsa meg az átkot? Ki…? …in-
nen…! Légy átkozott…!

Mit hozott? Üres perceket, me-
lyek ahhoz is kevesek, hogy egy 
napot megtöltsenek.

Ki tölti újra… „ó fájdalom”-mal 
terhes kelyheket? Mert miután ki-
ürült érzem, hogy csordultig mér-
gezett. Vagy megérkezett ki üze-
nettel érkezett? Nem értem mire ez 

az igyekezet?! …Én igyekszem, de 
hova, is sietek? …Menekülök halott 
életem rezzenései elől, de hisz … 
én… élek?! 

– Minek… vagy Kinek? 
– Kinek egyáltalán nem mind-

egy, hanem egy vagy.  
– Én? Ön kért? Vagy önként…? 

Hazugság!
– Akkor hol az Igazság? 
– Nem találom…
– Mert nem is kerested.

Andirkó Zsuzsanna

Minden nappal tovább szenvedett. 
A magány szegődött mellé állandó 
útitársul, épp, mikor szüksége lett 
volna támogatóra. Körülnézett, és 
rájött, semmi keresnivalója nincs 
ebben a világban. Céltalanul bo-
lyongott évek óta, csak azt hitte, 
van vezérlő cél előtte, van iránytű-
je az életben. De tévedett… Soha 
nem volt, nem is lesz. Szemében 
félelem csillant. Mi lesz vele? Mit 
hoz a holnap? Melyik esőfelhő hoz-
za már el a megváltást? Félt a hol-
naptól, a jövőtől, melyet senki sem 
tudott kifürkészni. Csak ürességet 
látott maga előtt, üresen kavarog-
tak előtte a gondolatok.

Soha nem is volt különleges, 
gondolta. Soha nem mondta senki, 
van benne valami, mi másban nincs. 
Nem volt, aki igazán szerette volna, 
nem találta a helyét. Cél nélkül mi-
nek élni? Miért kell ennyit szenved-
ni, és még szerencsétlenebbnek 
éreznie magát, mikor mások bol-
dogságát látja? Mert elhagyta már 
minden, amiben hitt, mindenki, 
akiben bízott. Megtagadták, kita-
gadták, ide-oda dobálták. Meg-
vetették, kigúnyolták, száműzték. 
Sodorta az élet árja, de nem tudta, 
hova. Csak ment, ment az úton, de 
nem nézett se előre, se hátra, csak a 
lába elé. Nem tudta, honnan jött, és 
nem tudta, hová megy. Csak egyet 
tudott: ő van, és szenved.

Csak ballagott a poros úton, 
magányosan. Fújt a szél. A nyugati 
szellő híreket suttogott a fülébe, 
reményeket, melyeket rögtön el-
vetett, célokat, melyeket nem mert 
megfogalmazni. Megrázta a fejét, 
és nem figyelt a remény hangjára, 
gondolván, az nem az ő sorsa.

Hirtelen megállt. Megállt, és vis-
szanézett. Lábnyomok vezetettek 
végig a sivatagon, ameddig a szem 
ellátott. Egy pár, kicsi lábnyom a 
hatalmas sivatagban. Lehajolt, és 
megérintette ujjával a fehér ho-
mokot. Ez tehát a múlt, gondolta. 
Céltalan útkeresés a végtelenben. 
Felnézett az égre, egyenesen a fe-
lette ragyogó Napba.

– Ezt akarod? – kiáltotta.
Felmarkolt egy marék homokot, 

és a szélbe szórta. Megszilárdult 
benne az elhatározás. A változást 
hozó nyugati szél tovább fújdogált 
a fehér buckák között. Felállt, és to-
vábbindult. De most már nem cél-
talanul…

Lábnyomok a porban. Két láb-
nyom, egymás mellett. Egy em-
bertől származtak, kinek minden 
egyes lépésével egy újabb lábnyom 
rajzolódott a homokba, a sajátja 
mellé. És ő boldogan mosolygott 
az ismeretlenbe, mert már tudta, 
nincs egyedül, és soha többé nem 
is lesz…

Zeöld Emese

Lábnyomok a porban

Add vissza  a  perceket!
Birki Bernadett felvétele
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Őszinte megörökítés
Juha Richárd szobrai a Terror Háza Múzeumban

Méltó emléket állítani a törté-
nelem nagyjainak, és bemutat-
ni az emberi sorsokat úgy, hogy 
azok a valóságot és a tényleges 
személyiséget tükrözzék. ez a 
célja Juha Richárd fiatal kortárs 
szobrászművésznek, akinek ta- 
valy nyitották meg első kiállí-
tását; nemrég pedig a Terror 
Háza Múzeumban állították ki 
két munkáját. Mansfeld Péter 
és Tóth Ilonka ’56-os vértanuk 
személyes története közel áll 
a művészhez. A róluk készített 
munkája egy letűnt, kegyetlen 
kor lenyomata. ezzel az időszak-
kal is – mint történelmünk más 
szeleteivel – farkasszemet kell 
néznünk, őszintén kell róla be-
szélnünk.  

Juha Richárd a szobrászattal 
mint alkotói folyamattal még álta-
lános iskolában találkozott, ugyan-
is ekkor felvételt nyert a nyíregy-
házi művészeti szakközépiskolába, 
s ott szobrász-bronzöntő szakon 
tanult. Ez az intézmény nem sokkal 
később megszűnt, így a Janus Pan-
nonius Tudományegyetem Művé-
szeti Karán tanult tovább. Számára 
a szobrászművészet nem volt isme-
retlen, mivel korábban rendszere-
sen rajzolt a debreceni Medgyes-
sy-körben, ahol sikerült az alapokat 
elsajátítania. 

● Egy szobrásznak feltétlenül tud-
nia kell rajzolni? 

■ Nagyon fontos, hogy az alko-
tói munka legelején a művészben 
megszülessen egy kép arról, mit 
akar megformálni. Vázlatokat ké-

szít akár egy aktról, akár egy szo-
borkompozícióról, egyszóval már 
az elején vizualizálja leendő művét. 
A rajzolás szerves része, elenged-
hetetlen kelléke az alkotói folya-
matnak. Persze nem úgy rajzol egy 
szobrász, mint egy grafikus 
vagy egy festőművész, min-
dinkább a tömegre, az ará-
nyokra koncentrál. 

● Milyen témák, karakterek 
foglalkoztatnak leginkább?

■ Főleg a mintázó szob-
rászvonal követőjének vallom 
magam, ám nem zárkózom 
el egyik ábrázolási formától 
sem, ha az őszintén mutatja 
meg a mondanivalót. A szob-
rászatnak és az alkotóművé-
szetnek a szépsége: az őszin-
teség, a személyesség, az, 
ahogy a művészen átszűrődik 
a látvány, és ahogy azt egy sa-
játos formanyelvre lefordítva 
ábrázolja. Leginkább figurális 
portrék, alakformálás, kisebb 
lovasszobrok, plakettek, ér-
mék, kisplasztikák, az emberi 
tartalom megjelenítése, a ha-
gyomány és a teremtés érde-
kes együttese foglalkoztat, és 
ezek jellemzően megjelennek 
a munkáimban is.

● Szerinted milyen szerepe van ma 
a szobrászatnak?

■ A szobrász valahogyan tör-
ténetíró, s számomra nagyon so-
kat jelent, hogy szülővárosomhoz, 
Debrecenhez kötődő emberek tör-
ténetét, és a várossal kapcsolatos 
események alakulását meséljem 
el, hiszen a cívisváros az én életem-

ben is nagyon fontos helyet tölt be. 
Debrecen hangulata, református 
szellemisége különös erővel ösztö-
nöz az alkotó munkára. Éppen ezért 
kötelességemnek érzem azt, hogy 
méltó emléket állítsak azoknak 

az embereknek, akik maradandót 
alkottak Debrecenben, így készí-
tettem már portrét például Szabó 
Magdáról és Latinovits Zoltánról is. 

● Legutóbbi munkádban egy na-
gyon szomorú történetet mesélsz el, 
s Mansfeld Péter és Tóth Ilonka ’56-os 
vértanúkról készített portréidat a Terror 
Háza Múzeumban is kiállították. Tóth 

Ilonka mellett miért éppen a tizennyolc 
évesen mártírhalált halt fiatalember 
karakterét formáltad meg?

■ Mansfeld Péter történetét két-
három évvel ezelőtt ismertem meg, 
s nagyon megragadott a tragédi-

ája. Még nem volt tizennyolc 
éves, amikor igazságtalanul, 
egy még igazságtalanabb 
rendszer lázadójaként bebör-
tönözték, megvárták, míg be-
tölti a tizennyolcadik életévét, 
majd kivégezték. Azzal, hogy 
ezt a pesti srácot meztelen fel-
sőtesttel ábrázoltam, a kiszol-
gáltatottságot, a derékba tört 
életút fájdalmát igyekeztem 
kifejezni, szemében pedig 
azt a gyermeki-suhanci dacot 
akartam megformálni, aho-
gyan a kivégzőosztagra tekin-
tethetett. Igyekeztem szemé-
lyük jelentőségéhez mérten 
emléket állítani a két vérta-
núnak, s történetük megér-
téséhez, illetve tanulságához 
talán a Terror Háza Múzeum a 
legjobb hely. Egy szobrásznak 
mindenképpen politikailag 
függetlennek kell maradnia, s 
a Terror Házában kiállítani iga-
zi megtiszteltetés. 

● A Mansfeld Pétert ábrázoló 
szobor szeméből árad a dac, az iga-
zságtalanság elleni lázadás, a remény-
telenség érzése. Fontos egy szoborport-
réban a tekintet? 

■ A szobor feladata elsősorban 
az, hogy ne csak geometriai para-
métereiben modellezze az adott 
figurát, az emberi arcot, hanem ér-
zelemmel és mondanivalóval töltse 

meg. Jelen esetben ez itt a legfon-
tosabb. 

● Ha a szobrász történelmi témát 
örökít meg, mire kell figyelnie? 

■ A saját erkölcsi értékeit min-
denképpen szem előtt kell tartania, 
s mivel ezek a témák főként felké-
résre érkeznek az alkotókhoz, ér-
tékrendjének és elveinek megfele-
lően kell a munkát megválasztania. 
Ugyanakkor tájékozódnia kell a té-
máról, ihletet kell merítenie belőle. 
El kell utaznia abba a korba. 

● Beszélhetünk napjainkban irány-
zatokról?

■ Nem ragaszkodom az éppen 
aktuális trendekhez. Nem annak 
a híve vagyok, hogy új „hangje-
gyeket” kell kitalálni, inkább úgy 
vélem, a rendelkezésre álló lehető-
ségekből kell harmonikus alkotáso-
kat létrehozni. Az adott kor mindig 
megmutatja magát az alkotásokon.

Bögre Zoltán

Mondhatjuk nyugodtan: bele-
született a történelembe. Szöőr-
né dr. Antal Ilona, főiskolánk do-
cense, a háború végén látta meg 
a napvilágot Szatmárnémetiben 
– amikor az még Magyarország-
hoz tartozott. ám menekülniük 
kellett, és a történelemtanár 
édesapa – aki később öt évet töl-
tött hadifogságban – győrben 
„rakta le” őt édesanyjával, így ott 
nőtt fel. ezek után nem kérdés a 
történelem iránti vonzalom. 

Nyolcadikos korától nyaranta 
a győri Xantus János Múzeumban 
dolgozott. Ott nemcsak a római 
korral, hanem a céhekkel is köze-
lebbi kapcsolatba került. 

Harmadikos gimnazistaként tör-
ténelmi Ki mit tud?-vetélkedőn har-
madik helyezést ért el, így az érett-
ségi befejeztével bármely egyetem 
történelem szakára besétálhatott. 
Így került a Debreceni Egyetemre 
(akkor még Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem). És hogy melyik volt 
a másik szak? Természetesen a ma-
gyar. 

Hiába volt háború, és kellett 
menekülni, a könyvek mindig ott 
voltak. A Jókai-összes, a Révai Nagy 
Lexikona, Mikszáth, Móricz és a kor 
többi klasszikusa. – Azonban az 
irodalom az élet minden szakaszá-
ban mást és mást üzen, ez az, ami 
gátat szab az irodalom tanításának, 

például középiskolában – mondja. 
– A történelem az más: a történe-
lemben ott vannak a tények – azok 
a makacs tények –, amelyeket meg-
másítani nem lehet. Ha azt az em-
ber megtanítja, akkor a hallgató azt 
értékelheti, utána olvashat, 
kialakíthat magában egy vi-
lágképet. 

Az egyetemen végzettek 
közül a legjobb eredményű 
öt kapta a legjobb munkahe-
lyet, a többieknek, pedig ami 
jut, így kicsit el is szomoro-
dott, mivel szakmunkáskép-
zőbe került mint magyar-tör-
ténelem szakos tanár. 

Ez, mint kiderült, jó lecke 
volt, hiszen az egyetemi ok-
tatásnak nem volt erőssége a 
módszertan és a pedagógia, 
s így itt tanulta meg, hogyan 
kell igazából tanítani. Akkor 
még hetente 33 órát tanított, 
s a diákok nagyon hálásak 
voltak. – Társak voltak a ta-
nulásban, s ha ez nincs, akkor 
nem juthatunk előre. 

Aztán a negyedik évben 
a városi középiskolai szak-
referenssé nevezték ki, azaz 
tanulmányi felügyelő lett. 
Három évig dolgozott ebben a 
munkakörben, azonban rájött: ő 
tanítani akar. – Kutya rossz dolog 
hivatalnoknak lenni! – mondta. 
Elege lett a „Kinek jelentsük, hogy 

a csap elromlott?” című történe-
tekből. Így fele pénzért, de jelent-
kezett a főiskola filozófia tanárse-
gédi állására. Ekkor kezdte le az 
ELTE filozófia szakát, ahol Ancsel 
Évánál a tolerancia és az önzés té-

makörében írtra szakdolgozatát. Ez 
az a téma, amely a történelemben 
is leginkább foglalkoztatja. – Tole-
rancia nélkül nincs polgári társada-
lom. Tisztelni kell mások nézeteit. A 

mai fiataloknak előítéleteik vannak, 
pedig nem szabad elviselni, eltűrni, 
hogy bárkit kirekesszünk. A mi né-
pünk azért olyan tehetséges, mert 
annyi néppel érintkezett, kevere-
dett. Ezért éltünk túl mindent. Így 

a tolerancia hozzátartozik a 
polgári léthez. 

Attól senki nem lett pol-
gár, hogy 1989-ben kikiáltot-
tuk a köztársaságot. Az angol 
polgár már négyszáz éve ta-
nulja a polgári létet, mi pedig 
ennek még nagyon a kezde-
tén vagyunk. Az, amit Márai 
Sándor írt az Egy polgár val-
lomásaiban, számunkra még 
a távoli jövő, de egyszer biz-
tosan elérjük. 

El kell fogadni a másikat, 
hinni kell a közösség erejé-
ben, s így tudunk változtatni a 
dolgokon. Jogainkat is akkor 
követeljük, ha teljesítettük a 
kötelességeinket, a családdal, 
a munkahellyel és a hazával 
szemben. Nem attól magyar 
valaki, hogy derékig érő ko-
kárdát hord, hanem hogy tesz 
valamit a hazájáért. 

S hogy mit segíthet ebben 
a történelem? 

– Aki ismeri a történelmet, azt 
nem lehet manipulálni, befolyá-
solni; az szabad ember, szabad 
gondolatokkal. Sajnos azonban a 
mai Magyarországon több a törté-

nelemértő, mint a történelemtudó 
ember.

Visszaevezve a történelem vizei-
re, kiderül, hogy a rendszerváltozás 
óta van egy mag, akiket érdekel a 
történelem, és szívesen foglalkozik 
vele. Azonban ez szűkréteg ahhoz 
képest, amit vártak annak idején, 
hiszen nekik csak 1945-ig taní-
tották az eseményeket. – Ma már 
nehéz lépést tartani, a frissebbnél 
frissebb dolgokkal. 

Megjelentek a szélsőségek is, 
ez önmagában nem baj, csak nem 
szabad elcsúszni rajta. Több oldal-
ról meg kell nézni a dolgokat, és 
persze ott vannak azok a bizonyos 
tények: semmit nem szabad elhall-
gatni, hiszen a demokrácia lénye-
ge, hogy az ember választ. Ahol 
csak egy lehetőség van, az nem 
demokrácia. Csak az válhat szabad 
emberré, aki tud választani. 

– A jövőt tekintve optimista 
vagyok, hiszem, hogy az unokám 
igazi polgári társadalomban fog 
felnőtté válni. Most meg kell küz-
deni a kapitalizmus kezdeti idősza-
kával, a felhalmozással. A szociális 
háló még nem fejlődött ki, amely 
kiegyenlítettebbé tenné a nagy kü-
lönbségeket. 

Azonban hit nélkül nem lehet 
élni, és én hiszem, hogy az utánunk 
jövőknek tisztességesebb világuk 
lesz. 

Takács Péter Levente

Tolerancia nélkül nincs polgári társadalom
Portré Szöőrné dr. Antal Ilona tanárnőről

TPL felvétele

Juha Richárd 

Mansfeld Péter-szobor
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A tornaszertár ajtaja nyitva áll, a 
gyerekek piros rövidnadrágban és 
fehér atlétában várják Imre bácsit, 
a „vaskezű” edzőt, s erre várva Don-
gó Miklós éppen egy galamb röptét 
figyeli, ahogy bejutva a mindenkit 
elnyelő tornaterembe rászáll egy 
magasban lévő gerendára. Az ifjú 
tornászok éppen sebeiket, horzso-
lásaikat, zúzódásaikat orvosolják a 
maguk egyszerű módján. A terem 
másik végén piros dresszben a lá-
nyok gyakorolnak könnyed mozdu-
latokkal. Ekkor lép ki a szertár ajtaja 
mögül a rettegett edző, tekintélyét 
kissé aláássa sípjának halovány 
hangja. Az elektromos kapcsoló se-
gítségével elhúzza a hatalmas füg-
gönyt a fiúk és a lányok gyakorlási 
helyszínét határoló vonal mentén. 
Hatalmas vívókarddal a kezében 
sétál végig a sor előtt, s akinek akár 
csak a lábujja is átér a fehér vonalon, 
annak lábára csúnya sebhely kerül.
Hajdú Szabolcs debreceni rendező 
– azt hiszem – minden eddigi film-
jénél nagyobbat alkotott. Megtör-
tént eseményt dolgoz fel, melyben 
Dongó Miklós tizenévesként kerül 
a krétaporral vegyült tornatermi at-
moszférába. A Fehér tenyér műfaját 
tekintve életrajzi film, dráma, de a 
sportfilmtől sem áll messze. A te-
hetséges színészi játékkal, a monu-
mentális zárt termekkel, az itt-ott 
felbukkanó belső képi vágásokkal 
sikerült egy nem hétköznapi tör-
ténetet megismernem egy olyan 
világról, amelyben a fájdalom és 
a megaláztatás könnyei a későbbi 
sportsikerekhez vezetnek.

De nézzük a történetet dióhéj-
ban. A felnőtt Dongó Miklós tor-
nászedzői munkát kap  Kanadában, 
s felejthetetlen akcentusával lassan 
be is illeszkedik a kis közösségbe. 
Innen a film felváltott idősíkon mu-
tatja be a tornászfiú gyermek- és 
felnőttkorát. Megismerhetjük Imre 
bácsit, aki úgy vezeti be a gyere-
keket a tornászok embert próbáló 
világába, hogy eközben a fiatalok 
különböző sérüléseket szenved-
nek – s nem mindig véletlenül… 
1980-ban járunk, ahol elvárás volt 
a teljes torokból, egyszerre történő 
köszöntés. 

Az izzadtságszagú, tornasze-
rekkel zsúfolt helyen csak a síp és 
a vívókard hangjának párbaja kom-
munikál a gyerekekkel, a hatalmas 
ablak előtt pedig az ellenfényben 
kötélre mászók alakja bontakozik 
ki. Ekkor olyannyira fekete-fehér 
a kép, mint a gyermeki lélek a hi-
bázás lehetőségét is kizáró közeg-
ben. Dongó énjét senki nem akarja 
igazán megérteni. Hazafelé menet 
majdnem agyonüti egy lakópanel 
ablakából kidobott karácsonyfa. 
Otthon minden ügyességét be kell 
mutatnia egy rokonnak, aki egy 
majomhoz hasonlítja mozdulatait.

Újra a jelen. Furcsa fintora a sors-
nak, hogy a kanadai tornászoknál 
elcsattan egy pofon, és ekkor Don-
góra visszaköszön saját gyermeki 
múltja. Ez már nem az a világ, ahol 
a szigor az úr. Büntetésül egy olyas-
valaki magánedzője lesz, akivel 
nehezen ért szót pubertáskori visz-
ketegségei miatt. De a tanítvány 

ügyesebbnek látszik, s ím’ kiderül, 
hogy a mester is tanulhat a tanít-
ványtól. Megint visszatérünk a te-
hetségnek tartott, immár tizenhat 
éves fiúhoz, aki ellenáll a megaláz-
tatásnak: a vékony kardot elkapja, 
majd elhajlítja. Fellázadva a torna 
ellen elszökik, és egy cirkuszhoz 
siet, ahol az egyik artista hiánya 
miatt helyettest keresnek. A film in-
nentől nagyon gyors vágási megol-
dásokkal tárja elénk a cirkuszi, és a 
2002. évi tornászbajnokság esemé-
nyeit, mintegy párhuzamba állítva. 
Itt éri el tetőpontját a feszültség: 
kudarc és siker harcol egymással; 
a cirkuszi zenekar is megáll egy 
pillanatra, a sportcsarnokban meg-
reccsen az ugródeszka. A cintányér 
véget parancsoló hangjára pedig 
szinte minden magyarázatot nyer.

A film kisebb hiányossága, hogy 
az operatőr nem békült ki a kame-
raállvány használatával, így csak 
nehezen szokta meg a szemem az 
indokolatlanul sok remegést. A vá-
gás előtt viszont emelem kalapom: 
a feszültségkeltés nagyszerű példá-
ját mutatták meg itt. A sztori vége 
kissé elhamarkodottnak tűnik, de 
ezt leszámítva megragadó az al-
kotás. A film zenéje kellő mennyi-
ségben és helyen van, tudatosan 
összeválogatva. Ajánlom minden-
kinek, aki gyerekként már elgon-
dolkodott azon, hogy milyen jó is 
lenne galambként egy tornaterem 
mennyezetén üldögélni, figyelve 
azokat, akik egyszer olyan szaba-
dok lehetnek, mit ő maga.

Gólya György

Fehér tenyér

Petőfi Sándor több volt, mint költő 
– róla is megemlékezünk március 
15-én, nemzeti ünnepünkön. Forra-
dalmár volt, sőt, bizonyos értelem-
ben maga volt a forradalom, hisz 
tetőtől talpig, szívében-vérében 
forrongott, lázadozott. És mindezt 
miért? A hazáért, a népért, a ma-
gyarért. E kifejezésmód tengernyi 
sok versében és – sajnos, kevésbé 
ismert – drámájában is érzékelhető. 
Rímeit is a hazájának, a szülőföldjé-
nek ajánlja, s azt szerelemmel tel-
ve veti papírra. Sorról sorra gyors, 
de mégis alapos és körültekintő 
munkával születnek egymás után 
költeményei. Petőfi úgy 
élt, mintha már születé-
sekor megsúgta volna 
neki a Teremtő, hogy az 
1848–49-es szabadság-
harcban, a csatamezőn 
önfeláldozóan kell meg-
halnia; tehát ennyi ideje 
van, hogy megírjon min-
dent, amihez köze van a 
magyar érzéseknek. Azt 
hiszem, erején felül tel-
jesített.

A debreceni születésű 
kiváló szobrászművész, 
Medgyessy Ferenc, a 
szabadságharc cente-
náriumára bronzból ké-
szített művében Petőfi 
személyiségének ezt az 
árnyalatát mintázta meg. 
A képzőművész másfél-
szeres életnagyságban 
ábrázolja a lírikus költőt, 
akinek alakja – talán túl-

ságosan is magas – négyméteres 
természetes kőtalapzaton áll. Jobb 
keze magasba lendül, verset sza-
val, s közben harcra lelkesít, esküre 
késztet; jobb lába nyugalomban 
marad, balja pedig magabiztosan 
toppan előre. Ezt a nem hagyomá-
nyos, dinamikus testtartás, melyet 
Medgyessy terminológiájával kont-
ra-kontraposztos testhelyzetnek 
nevezünk, teljes mértékben jellem-
ző a költő személyiségére. Ha a róla 
elnevezett téren sétál az ember, és 
felnéz a szoborra, szinte megérinti 
valamelyik versének káprázatos 
sora… Kovács Barnabás

Emlékezzünk Petőfire!

Nagy Ágnes Katalin felvétele

FÜGGÖNY

Elgondolkodtató előadásra hivata-
losak a nézők a Horváth Árpád Stú-
diószínházba: március 10. óta Sütő 
András színművét, a Káin és Ábelt 
láthatják. A kétfelvonásos darabot 
Miske László állította színpadra, a 
címszerepeket Cservenák Vilmos 
és Révész Béla alakítják. 

A dráma Marosvásárhelyen, 
1977-ben született, mégis a bu-
dapesti Nemzeti Színház társulata 
mutatta be először – Erdélyben 
ugyanis tiltólistára került a darab, 
hiszen „ebben az időben a cenzúra 
abba is belekötött, ha egy novellá-
ban adjon istennel köszönt a hős”. 
Az Ószövetségből ismert Káin-alak-
ban a még javában működő dikta-
túrával ellenszegülő harcost vélték 
felfedezni. Büszkeség és alázat, 
ellenszegülés és behódolás, kétke-
dés és hit, szerelem és féltékeny-
ség kérdésköreit járja körül Ádám 
és Éva, Káin és Ábel. Az író a bibli-
ai őstörténetetbe szőtt egy újabb 
cselekményszálat. Arabella meg-
jelenésével a báty lesz öccse riváli-
sa, majd gyilkosa. A végeredmény 
megegyezik a Mózes I. könyvében 
olvasottakkal, ám más emberi indí-
tékok állnak a háttérben. 

Hősei szenvedélyek viharában 
keresik az elvesztett boldogságot, 
bizakodnak, majd csalódnak. „A fé-
lelem nem szövetség. A hűség nem 
félelem. A rettegés csupa hűség. Az 

alázat nem félelem. Az alázat gya-
lázat.” A testvérpár dialógusát hall-
gatva döbbenten szembesülünk e 
gondolatok súlyával. Sütő András 
tőmondatai örökké aktuálisak. 

A debreceni előadás érdekessé-
gei: rendezője a Csokonai Színház 
prózai tagozatának oszlopos tagja, 
Miske László, Éva és Arabella sze-
repét erdélyi művésznők játsszák, 
s a díszletért felelős Bozóki Marát 
is vendégalkotónak hívták meg. 
Több eredeti ötlet, izgalmasan 
megkomponált jelenet követhető 
nyomon, viszont nem tűnik egy-
ségesnek a rendezői koncepció. 
Miske László elsősorban több évti-
zedes színészi tapasztalatára épít, 
ösztönösen érzi a darab atmoszfé-
ráját, feszültségét, ám nem instru-
álja eléggé a művészeket, pedig át-
gondoltabb színészvezetéssel na- 
gyobb összhangot teremthetett 
volna a szereplők között. Míg 
Ádám (Kóti Árpád) mesebeli népi 
hősre emlékeztető alakja, humorral 
átszőtt bumfordiságával, látható-
an finoman megmunkált (igazán 
akkor van élet a színpadon, ha 
megjelenik), addig asszonya, Éva 
(Sebők Klára) az ókori tragédiák 
merev, szoborszerű nagyasszonya-
ként nem társa e játékban. Hason-
ló a helyzet a testvérpár esetében: 
Cservenák Vilmos szilaj, hajtha-
tatlan, sebzett vad Káinja mellett 

Révész Béla (Ábel) sokszor egysíkú 
játéka kevésbé hiteles. Igaz, az elő-
adás utolsó harmadában ígéretes 
pillanatokkal is megörvendeztetett 
bennünket. Bár Révész Béla érez-
hetően sokat foglalkozott figurá-
jával, talán éppen ez a koncentrált 
figyelem tette darabossá alakítását, 
s különösen az első részben tűnt 
játéka szövegfelmondásnak. Káin 
végig ösztönösen cselekszik, nála 
hang és mozgás, érzelem és indu-
lat egyaránt helyén van. Az előadás 
legnagyobb élménye Vencz Stella 
sokszínű interpretációja: szűzies 
ártatlanságtól buja kacérságig, na-
ivitástól csalfaságig a női lélek gaz-
dag tárházát keltette életre Arabel-
la személyében. 

A Stúdiószínházban, korhű jel-
mezekben (Kelemen Kata), puritán 
díszletek (Bozóki Mara) között be-
mutatott dráma az emberiséget 
ősidők óta foglalkoztató kérdé-
sekre keresi a választ: kik vagyunk, 
honnan jöttünk, miért kell szen-
vednünk, szabadok vagyunk-e, s 
dönthetünk-e önmagunk sorsáról? 

A debreceni bemutató nyomot 
hagy bennünk, a szereplők sorsán 
át magunk is részesei vagyunk a 
történetnek, kétségeik, vágyaik, 
végül tragédiájuk a mi tragédiánk 
is – reménytelen küzdelmük por-
szem mivoltunkra figyelmeztet.

Hassó Adrienn

Hárman párban

Véleményem szerint az általam 
választott szakma egyik legfonto-
sabb eleme a motiváció, hiszen ez 
lendít túl a kudarcokon és a sikere-
ken egyaránt – ezek a gondolatok a 
Film-merítés című előadássorozat 
első része után fogantak meg ben-
nem. Az idén tavasszal zajló három 
részes ankét két népcsoport köré 
épül. Az egyik a roma, a másik pe-
dig a magyar. Az elsőre meghívott 
vendégként kerültem, egy olyan 
rövidfilmmel, amelyet romákról 
forgattunk. De a többi film akkora 
hatással volt rám, hogy az élmény 
mérföldkövet tett le szakmai pálya-
futásom rögös útjára. 

Egyéni látásmódok, remekül el-
kapott jelenetek, spontán drama-
turgia és eredeti képi világ szem-
léltette számomra, hogy hová is 
lehet eljutni a filmezés területén. 
Rá kellett jönnöm, hogy van még 
mit tanulnom… – Rengeteget kell 
látni, tapasztalni ahhoz, hogy ké-
sőbb én magam láttassak, és má-
soknak élményt nyújthassak – ezt 
gondoltam az alkotásokat nézve. 
Véleményem szerint, aki komolyan 
akar foglalkozni a médiával, an-
nak nem elég felismerni a közjogi 
méltóságokat, hanem az élet azon 
szegmenseit is fel kell tárnia, ami 
nem átlagos, nem trendi, és nem 
tartozik, csak kevés ember minden-
napjához. De azért ezek nagyon is 

vannak, és jó lenne minél nagyobb 
publicitást adni nekik – legyenek 
romák vagy magyarok. 

Ezek az ankétok alkalmasak az 
egyéni látásmód elősegítésére, 
arra, hogy később egyéniségekké 
válhassunk. Ezt olyan nagy egyé-
niségek prezentálják, mint Sára 
Sándor, Moholy-Nagy László, Tóth 
Tibor, György István, és még sorol-
hatnám. Ők mind a magyar filmmű-
vészet nagy alakjai, tőlük érdemes 
tanulni. De figyelemre méltó egyé-
niség még az egész program atyja, 
Szűk Balázs is, aki felkészültségé-
vel, szakmai kapcsolataival és elő-
adásaival fényt visz az életünkbe. A 
vetítő fényét.

Mindenkinek ajánlom, hogy 
jöjjön el bátran a Film-merítés elő-
adásaira, mert ez tényleg egy másik 
világ…  Kovács Zoltán

Ez egy másik világ…

Varga Gábor Attila illusztrációja
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 Az emberi test szépségét megformáló sportág

Kilenc év után kapta meg az első 
Wing Tsun kung-fu mesterfoko-
zatot Fekete László, a KFRTKF 
másodéves kommunikáció és 
informatikus könyvtáros szakos 
hallgatója. Célja, hogy tökélete-
sítse tudását, és hogy mindent 
elsajátítson ezzel a harcművé-
szettel kapcsolatban. Kíváncsiak 
voltunk rá, miért…

● Mi fogott meg ebben a harcmű-
vészetben?

■ Hatodikos koromban ismer-
kedtem meg ezzel a harcművészeti 
stílussal, az általam eddig ismert 
stílusok közül technikailag ez a 
legtökéletesebb. Testnevelés órán 
oktatták, megtetszett, és rájöt-
tem: erre van szükségem. Azelőtt 
próbálkoztam focival, illetve más 
hasonló sportágakkal, de rájöttem, 
hogy az nem az én világom. A Wing 
Tsunban megtaláltam a számításo-
mat. Valójában azért kezdtem el, 
hogy saját magamat meg tudjam 
védeni, de egy idő után ez átalakult 
egyfajta hobbivá. Kilenc év után 
sem untam meg, mert még mindig 
tudok újat tanulni. Tetszett még, 
hogy nem tudtam olyan kérdést fel-
tenni a Wing Tsunnal kapcsolatban, 
amire ne kaptam volna választ a 
mesteremtől. Nincs olyan technika, 
amelyet a másik ne tudna legyőzni. 

Az egymás elleni küzdelmet nem 
az erő dönti el, hanem a technikai 
tudásszint és a gyorsaság. 

● Ki készített fel a mestervizsgára?
■ A mesterem, Sifu Széll Gábor, 

akinél tanulok, illetve a kecskemé-
ti mesteredzéseken Dai Sifu Mádai 
Norbert.

● Milből állt a vizsga?
■ Először formagyakorlatokat 

kellett végrehajtani, majd páros 
gyakorlatokat, a Wing Tsunra jel-
lemző reflexfejlesztő gyakorlatot, 
a Chi-Sau-t. A végén pedig volt egy 
szabad küzdelem.

● Hány mesterfokozat létezik?
■ Összesen tizenkettő létezik. 

Az utolsót halála után kapja meg 
az ember, ami tulajdonképpen egy 
tiszteletbeli cím, a tizenegyediket 
pedig akkor, ha a tanítástól már 
visszavonult. Magyarországon és 
egész Kelet-Európában egyedül 
Dai Sifu Mádai Norbert rendelkezik 
a hetedik mesterfokozattal. A mes-
terem, Sifu Széll Gábor, az ötödik 
mesterfokozatban van.

● Csak a mestereknek, vagy min-
denkinek van megszólítása?

■ Mindenkinek van, aki gyako-
rolja a Wing Tsunt. Tudásszintnek 
és a mester-tanítvány viszonynak 
megfelelően van a megszólítás; ezt 
a hagyományt Kínából vették át, 
ezek a családi rendszer kínai meg-

felelői. A viszony is olyan, mint apa 
és fia között. A tanítvány tiszteli a 
mesterét, de ez fordítva is igaz, mint 
ahogy a családon belül is megadják 
egymásnak a tiszteletet. 

● Neked mi a megszólításod?
■ Si-hing Fekete László, és edzé-

sen csak így szólíthatnak meg.
● Naponta jársz edzeni?
■ Legkevesebb hetente kétszer 

járok, de ezenkívül még ott vannak 
a hétvégi tréningek, a vasárnapon-
kénti országos mesteredzés Kecs-

keméten, illetve minden hónapban 
van egy mesteredzés szülőváro-
somban, Derecskén.

● Hogyan zajlik az edzés?
■ Tradicionális köszöntéssel kez-

dünk. Ezt követik az úgynevezett 
formagyakorlatok és a levegőben 
végrehajtott különböző bázisgya-
korlatok. Utána páros gyakorlatok 
következnek, a végén pedig egy 
rövid erősítés.

● A tudásszint az öltözékből ho-
gyan tükröződik?

■ A tanulók színe a fehér, a mes-
tereké pedig a fekete. Nálunk a ta-
nulóknak fehér pólójuk és fekete 
nadrágjuk van, a haladók öltözéke 
is ugyanez, de nekik van egy fekete 
csík a pólójuk szegélyén. Aki már 
instruktor, fekete pólót kap. A mes-
tervizsga előtt mindenkinek köte-
lező lejárni a mesterek edzésére. 
Miután sikerült a vizsga, megkapja 
a mesterruhát, amely egy fekete 
nadrágból és a hozzá illő tradicio-
nális kínai öltözékből, a mesterka-
bátból áll. 

● Milyen szabályokat kell betarta-
notok, hogyan folynak az edzéseken a 
küzdelmek?

■ A Wing Tsun teljes mértékben 
az utcai önvédelemre építi a tech-
nikáit, tehát szabályok nincsenek. 
Edzésen azért vigyázunk a másikra. 
Igyekszünk olyan pontokat megcé-
lozni, amelyeket nem lehet edze-
ni, úgymint a szem, az orr, a gége. 
Edzésen ezeket nem ütjük meg, 
hanem csak jelezzük, hogy oda 
ütöttünk.  

● Most, hogy sikerült elérni az első 
mesterfokozatot mi az, ami motivál 
téged?

■ Szeretném elérni a második 
mesterfokozatot. Nincs megállás, 
folyamatosan tanulok, hogy elér-
jem a céljaimat.

Oláh Ákos

„Mindig tudok újat tanulni” 
Wing Tsun – mesterfokon

Angyal Ádám felvétele

Fitnesz – testépítés. Ma egyre 
több embert vonzanak az edző-
termek, az aerobikórák, „min-
den sarkon” láthatjuk a felira-
tokat: Fitnesz, Cardio Fitnesz; 
számtalan wellnessközpont vár-
ja a megújulni vágyókat, aero-
bikórák sora csalogatja a fogyni 
akarókat, színvonalasan képzett 
edzők segítik az izmosodni kívá-
nókat. Pedig volt idő, mikor még 
nem létezett korunk forradal-
mian hódító sportága. Hogyan 
indult el útján, s vált az egyik 
legnépszerűbb mozgásformává? 
erről a Magyar Testépítő és Fit-
ness Szövetség elnökével, Huber 
Istvánnal beszélgettem, aki tájé-
koztatott az idei fitneszélet leg-
színvonalasabb eseményeiről.

● Kezdjük az elején. Hogyan és mi-
kor került kapcsolatba a testépítéssel és 
fitnesszel mint sportággal?

■ Ez nagyon régen történt, 
1975-ben. Előtte évekig sportol-
tam, bokszoltam. Megláttam egy 
fiatal srácot, amint súlyzós edzése-
ket végzett; nagyon megtetszett, 
izgalmasnak tűnt. ’92-’93 körül 
még nem volt Magyarországon 
fitnesz, még a világban sem ismer-
ték, csak a női testépítést. Ebben az 
időben kimentem Szlovákiába egy 
versenyre – akkor még Csehszlová-
kia volt –, és ott egy barátom, aki a 
szlovák szövetségben dolgozott, 
azt mondta: képzeljem el, valami 
újat találtak ki Arnolddal, és még 
nem tudják pontosan, mi lesz, csak 
azt, hogy fitnesz néven fog futni, 
és hölgyek fognak zenére „aero-
biktornázni”. Kérdezték, hogy segí-
tek-e ebben. Mondtam neki, hogy 
persze, ez elképesztő jó.

● Hogyan vált közismertté és hódí-
totta meg az egész világot ez az „elké-
pesztően jó” sportág?

■ Az akkori franciaországi EB-n 
még csak öt lány indult, köztük volt 
– ma már az évtized fitneszverseny-
zőjének titulált – Major Tímea, aki 
még akkor fiatal kislány volt. Szép 
lassan alakult ki a fitneszvonal.

●…és a fitnesz a férfiak körében is 
népszerűvé vált.

■ Így van. Elkezdtünk dolgozni 
rajta, s ekkor mondtam nekik, hogy 
el is indulok egy ilyen versenyen. 
Érdemes volt, második lettem.

● Versenyzőként – ezen kívül is – is 
szép sikereket aratott. Melyek voltak a 
legjobb eredmények, amelyeket maga 
mögött tudhat?

■ Tizenhárom évig űztem ver-
senyszerűen e sportágat. Voltam az 
Európa-kupa győztese, részt vet-
tem nemzetközi fitneszversenye-
ken, többször voltam magyar baj-
nok. Akkor még nagyon kevés le-
hetőség nyílt egy versenyző előtt.

● Miért hagyta abba a verseny-
zést?

■ Nem úgy mon-
danám, hogy abba-
hagytam. Nem érte 
meg tovább verse-
nyezni. Amit el akar-
tam érni, elértem. A 
versenyzőknek egy 
bizonyos idő után 
tudomásul kell ven-
niük: vannak határai 
a sportnak. A fiataloknak kell na-
gyon jó eredményeket elérniük.

● Nyilván hosszú utat kellett meg-
járnia ahhoz, hogy a Magyar Testépítő 
és Fitness Szövetség elnökévé váljon. 
Melyek voltak az állomások ezen az 
úton?

■ Valóban hosszú út volt. Kez-
dődött a versenyzői időszakkal, 
amikor csak az lebegett a szemem 
előtt, hogy minél jobb eredményt 
érjek el. Az nem érdekelt, hogy 
más sikeres-e. Azt gondoltam, mö-
göttem lehet bárki, de előttem ne 
legyen senki. Alapvetően önző do-
log a versenyzés. A 
versenyző nem tesz 
a sportért semmit, 
ő csak magáért tesz 
mindent. A sportolók 
mindig azt mondják, 
ők mennyit tesznek a 
sportért. Én meg azt 
felelem erre: semmit 
nem teszel a spor-
tért, te sportoló vagy, 
magadért teszed. A 
sportért a sportvezetők tesznek.

● Elérkeztünk a következő állomás-
hoz. Hogyan vált sportvezetővé?

■ Mikor abbahagytam a ver-
senyzést, rögtön szerencsém volt. 
Az előző elnök megkért, hogy le-
gyek az edzőbizottság elnöke, mert 

oktatni kellene az 
akkori edzőket. Majd 
felkért, hogy irányít-
sam az egész szak-
ágat. Elvállaltam.

● Hogyan került a 
magyar szövetség el-
nöki székébe?

■ Négy évvel ez-
előtt, az előző elnök, 
Szabó Péter halála 

utáni választáson rám szavaztak az 
elnökség tagjai, így lettem elnök. 

● Bizonyára nagyon sok munkával 
jár ez a pozíció. A versenyek szervezése 
is az elnök feladatkörébe tartozik?

■ Az elnökség feladatkörébe 
tartozik. Az elnök csak felügyeli az 

elnökség munkáját, valamint tartja 
a kapcsolatot az IFBB-vel, vagyis a 
Nemzetközi Testépítő és Fitness 
Szövetséggel. Szerencsére a szö-
vetség pozitív véleménnyel van 
a magyarokról, nem csak a felké-
szültségünkben, hanem sportdip-
lomáciai kérdésekben is.

● Hogyan zajlik 
egy verseny megszer-
vezése?

■ Először is, tudni 
kell, hogy mi a cél. Ha 
az a cél, hogy pénzt 
keressen az ember, 
akkor ne fitneszver-
senyt rendezzen.

●  Mi a motiváció?
■ Mi a verseny-

zőkért tesszük, s 
mindig van szponzor, aki ezen a 
vonalon szeretne megjelenni, s en-
nél fogva támogatást nyújt. Ilyenek 
a táplálék-kiegészítő, valamint az 
energiaitalokat és ásványvizeket 
forgalmazó cégek.

● Ez év áprilisában is lesz egy ver-
seny. Mit lehet erről tudni?

■ Az év legnagyobb versenye 
lesz, két napon át tart, Európa-baj-
noksági nívón.

● Bizonyára sokan szeretnének a 
sportággal versenyszerűen is foglalkoz-
ni. Milyen feltételei vannak, hogy valaki 
indulhasson versenyen?

■ Először is, jelentkezni kell. Kö-
zölni kell azt is, hogy egyéni induló, 
vagy valamelyik klubnak a verseny-
zője, ezenkívül megfelelő, színpad-
képes megjelenést kell nyújtani.

● A megfelelő megjelenésen mit 
ért?

■ Minden szempontból azt, 
ami az emberi szépség megfelelő 
lehetőségeit teremti meg. Mivel a 

sport mindig igényli, hogy a lehető 
legjobb tudásunkat nyújtsuk, mi is 
megköveteljük, hogy a lehető leg-
jobban felkészült sportolók jöjje-
nek. Szigorúnak kell lenni. Meg kell 
felelni a doppingvizsgálatoknak, ha 
vizsgálat van, akkor menni kell. Egy-
két probléma előfordul, én nem 
tartom azt az embert rosszabbnak, 
akivel megesett ilyesmi. Volt már 
olyan, hogy a versenyző hat kávét 
ivott, és kimutatták, hogy túl sok 
koffein volt a szervezetében. 

● Mi várható még 2006-tól Ma-
gyarországon az Európa-bajnokságon 
és az áprilisi versenyen kívül?

■ Sportos év lesz. Megyünk 
Szlovákiába az Európa-bajnokság-
ra, a magyar válogatott körülnéz; 
ez nem jelenti azt, hogy bekerü-
lünk az első ötbe.  Ilyen szinten 
már nincs nagy különbség az első 
és az ötödik helyezett között. A ta-
vaszi verseny helyszíne kérdéses: 
Olaszország, Spanyolország, vagy 
Magyarország. Ha itt lesz, mindent 
megteszünk, hogy jól érezze ma-
gát nálunk Európa. Csehországban 
lesz a testépítő-világbajnokság, 
legjobb versenyzőink indulnak.  

● Egy-két nevet meg lehet említeni?
■ Barna Róbert, Németh István, 

ők jelezték, hogy készülnek. Ezek 
az urak rendkívüli versenyzők. So-
kat várok tőlük; nem azt, hogy vi-
lágbajnokok legyenek – legyenek 
csak harmadikok, negyedikek. 

Az IFBB a világ egyik legnagyobb 
sportági szakszövetsége, ennél na-
gyobb nem nagyon van. Ezenkívül 
a Junior Fitness VB-k nagyon fonto-
sak számomra, két-háromévenként 
szeretnék ilyen versenyeket ren-
dezni Magyarországon.

Tar Anita

””
Tizenhárom 
évig űztem 
versenyszerűen 
e sportágat

””
Ha az a cél, hogy 
pénzt keressen 
az ember, akkor 
ne fitneszversenyt 
rendezzen.


