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Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét.
Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott 
semmi, önmagát csalja meg.
Minden ember pedig az ő maga cselekedetét 
vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve 
lesz dicsekedése és nem másra nézve.
Mert kiki a maga terhét hordozza.
A ki pedig az ígére taníttatik, közölje minden ja-
vát tanítójával.
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert 
a mit vet az ember, azt aratándja is.
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat vesze-
delmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat 
örök életet. A jótéteményben pedig meg ne res-
tüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el 
nem lankadunk.

(Gal 6, 2– 9)

Havi aforizmánk

� Angyal Ádám  montázsa

Arany(os) esztendőt zártunk
Minden évben visszaemlékeznek a különböző médiumok 
a sportélet elmúlt esztendőbeli legszebb, legmeghatóbb 
mozzanataira. Már szokássá vált, hogy összefoglalják a hazai 
és nemzetközi sikereinket, hogy a szurkolók szemébe még 
egyszer könnyet csaljon a meghatódottság és a büszkeség. 
S ilyenkor – legalábbis a leglelkesebbek – ahogy monda-
ni szokás: sírunk, nevetünk, meg vagyunk hatódva. Én sem 
gondoltam másképp, hiszen nekünk is feladatunk boldogan 
emlékezni.

Hogy kinek mit jelent egy-egy hazai siker, szemlélet kérdé-
se. Az azonban, azt hiszem, minden magyar ember megha-
tott pillanata, amikor – függetlenül attól, hogy élőben, vagy 
televízióközvetítés által – meglátja a piros-fehér-zöld lobo-
gót, s hozzá, „zenei aláfestésként” meghallja hazája himnu-
szát. A szívszorító, s összetartásra sarkalló dallamot az elmúlt 
évben bőven volt alkalmunk győzteseinkkel együtt dúdolni. 
Nem szeretnék felsorolásba bocsátkozni, ez az írás nem arra 
hivatott, hogy statisztikai adatokkal szolgáljon. Végül is, aki 
nyomon követte az eseményeket, tisztában van a sikerekkel. 
Csupán összefoglaló jelleggel szeretném feleleveníteni a leg-
fényesebb érmek történetét.

Az év legnívósabb hazai eseményének titulálták a huszon-
nyolcadik Úszó- szinkronúszó-műugró- és hosszútávúszó-
Európa-bajnokságot, amelyen Cseh Laci – szokásához hűen 
– győzedelmeskedett, legalább olyan magabiztosan, mint a 
cívisvárosban megrendezett Rövidpályás Országos Bajnok-

ságon; csupán azzal a különbséggel, hogy Debrecenben 
hatszor állhatott a dobogó legfelső fokára. Az Ob-n azonban 
nem csak ő örvendeztetett meg bennünket, hiszen Verrasztó 
Evelyn is hat-, míg Boulsevicz Bea négy aranyat gyűjtött be; 
és ezzel még nincs vége: két-két arannyal búcsúzott városunk 
közönségétől Mutina Ágnes, Bor Katalin, Hosszú Katinka és 
Kis Gergő. Gyurta Dániel is visszanyerte a közönség hódola-
tát, ugyanis az ifjú titán hosszas visszaesés után bebizonyí-
totta: mellúszásban ő a legjobb az országban.

A múlt év óriási szenzációja volt kajak-kenusaink teljesít-
ménye is a szegedi világbajnokságon. Mondani szokás: ha 
kajak-kenu, akkor magyar siker! Ebben eddig sem csalódtunk, 
ám a tavalyi aranyeső még a legoptimistábbakat is meglep-
te, hiszen női sportolóink kedvéért tizenkétszer szólalt meg a 
„haza éneke”; ezzel minden számban maguk mögé utasítva 
az ellenfelet. Olimpiai bajnok párbajtőröző büszkeségünk, 
Nagy Tímea is berakhat a vitrinbe még egy aranyat, ugyanis 
a Vívó-világbajnokságon lesöpörte, vagyis „leszúrta” ellenfe-
leit a pástról.

Mint írtam, nem akarok elveszni az adatok sűrűjében, 
csupán a sport nemzeti összetartó erejére kívántam utalni. 
Hiszen, ha máskor nem is, legalább egy-egy ilyen esemény 
kapcsán tegyük a szívünkre a kezünket, és legyünk büszkék 
nemzetünkre, sportolóinkra, himnuszunkra – s egy kicsit ta-
lán magunkra, magyarokra…

Tar Anita

Most ismét álmodnak Magyarországon, és az álmokat nem 
mindig lehet megfejteni az eddigi kulcsokkal.

(Krúdy Gyula: Az álomlátók)
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Közösség reménységben
Egymásra találás, együttműkö-
dés, misszió – így fogalmazta 
meg a Csillagpont 2007 lényegét 
Rozgonyi Emőke, a rendezvény 
koordinátora. A találkozó július 
17. és 21. között lesz Sárospata-
kon.

A Csillagpont témája a Krisztus-
hitből fakadó várakozás, remény-
ség, illetve a reménységben élők 
közössége, akik „a váradalom vég-
ső távlatában osztoznak”. 

A szervezők szerint az országos 
találkozónak nem csak a maga a 
program a lényege – az előkészítés 
során sokan csatlakoznak a csapat-
hoz, hozzájárulva az önálló projek-
tek sokszínűségéhez. 

Ez lehetővé teszi a munkatársak 
számára, hogy jobban megismer-
kedjenek, barátságok alakuljanak 
ki, ezáltal pedig egy olyan országos 
hálózat jöjjön létre, amely más mó-
don aligha lehetséges.

Rozgonyi Emőke szerint – töb-
bek között – az lehet a célkitűzése 
egy ilyen nagy országos találkozó-
nak, hogy az összegyülekező fia-
talok együttlétén és a programok 
sokszínűségén keresztül „össz-
hangba kerüljön a minőség a men-
nyiséggel”. 

A délelőtti evangelizációs elő-
adások utáni kiscsoportos beszél-
getéseken mintegy száz csoport 
is alakulhat, s a hallottakat meg 
tudják vitatni a résztvevők. Ezzel 
családiasabb közösségi jelleget 
kaphat ez az esemény, erősítve 
a hit megélésének, gyakorlatba 
helyezésének lehetőségét. A ren-
dezvény koordinátora kiemelte: a 
végső cél, hogy a fiatalok megerő-
södve, inspiráltan menjenek vissza 
gyülekezeteikbe, vagy találjanak rá 
jövőbeli közösségükre. 

– Maga a sárospataki tábor-
hely, ahol a találkozóra sor kerül, 
nincs teljesen kiszakítva a városból 
– mondta. – Minden elérhető tá-
volságban van. Ezt az adottságot 
kihasználandó, szeretnénk, ha a 
kisgyermekes fiatal házaspárok is 
csatlakozhatnának a találkozóhoz. 
Gyermekprogramokat, gyermek-
megőrzőt, csendes szálláshelyet 
szeretnénk adni nekik. 

A programba beépítjük a már 
házas fiatalok kérdéseit, az azokra 
adható lehetséges válaszokat, vala-
mint lehetőséget kívánunk nyújtani 
arra, hogy az ebben az élethelyzet-
ben lévők mind örömeikről, mind 
pedig problémáikról beszélhesse-
nek.

MEDIÁRIUM néven új folyóiratot 
indított a Kölcsey-főiskola Kom-
munikáció- és Médiatudományi 
Intézete. Az új orgánum – a mely-
nek főszerkesztője dr. Völgyesi Zol-
tán főiskolai tanár – rendszeresen 
beszámol majd a főiskolán folyó 
kutatói műhelymunkáról, folyama-
tos feljegyzésekkel dokumentálja 
az oktatók szellemi érdeklődését, 
szem előtt tartva az elmélet mö-
gött a gyakorlati hasznosságot. 
Mint az első, a 2007 téli szám jelzi, 
a Mediárium a média és társada-
lom, a kommunikációs színterek, a 
hagyomány és változás viszonyla-
tában gondolkodva, fórumként is 
szolgálni szándékozik. (Recenziónk 
a 7. oldalon olvasható.)
    
EFOTT A VEKERINÉL. Gazdag kul-
turális rendezvények, hat zenei 
színpad, sport- és turisztikai prog-
ramok, a nemzetek, városok kultú-
ráját bemutató helyszínek várják 
majd az érdeklődőket az Egyete-
misták és Főiskolások Országos 
Turisztikai Találkozójának (EFOTT) 
idei nyári rendezvénysorozatán, 
július 24. és 29. között. Az EFOTT-
ot a Debreceni Egyetem Hallgatói 
Önkormányzata szervezi, egy szol-
gáltató közhasznú társasággal kar-
öltve. A programoknak a Vekeri-tó 
közege ad otthont.  

SZERETETÜNNEP. A Kölcsey-főis-
kola szakszervezeti bizottságának 
nyugdíjas-alapszervezete decem-
ber 16-án tartotta szeretetünne-
pét. A vendégeknek a gyakorlóis-
kola alsó tagozatos tanulói ünnepi 
műsorral, betlehemes játékkal és 
énekkel kedveskedtek. Az ünnep-
lőket Lengyel László református 
lelkész köszöntötte.

MESEMONDÓK SIKEREI. A XX. Be-
nedek Elek Országos Mesemondó 
Versenynek Vác adott otthont, no-
vember 6-7-én. Az óvó-, tanító- és 
tanárképző főiskolák hallgatói az 
ország minden részéről és a hatá-
rainkon túlról érkeztek. Főiskolánk 
két hallgatója is sikerrel szerepelt: 
a 24 induló közül Rácz Aliz negyed-
éves tanító szakos hallgató külön-
díjat, Molnár Csilla harmadéves 
tanító-kommunikáció szakos hall-
gató pedig 5. helyezést ért el.

NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK 
FIGYELMÉBE! A tantárgyfelvétel a 
Neptunon január 29-én 8 órától 
február 9-én 24 óráig lehetséges. 
A regisztráció ideje: január 29-én 
8 órától február 2-án 12 óráig. A 
regisztrációs lap letölthető honla-
punkról „Bejelentés a tanulmányok 
folytatásáról” néven: http://www.
kfrtkf.hu/index3.html. A nappali ta-
gozatos hallgatók órarendje január 
25-től letölthető  a főiskola honlap-
járól. Az oktatás február 5-én, hét-
főn kezdődik.

A kultúra éltet és táplál
Egybegyűltek az ünneplők janu-
ár 21-én, hogy közösen vallják 
magyarságunkat, hazaszerete-
tünket, a magyar kultúra és Köl-
csey életművének értékeire való 
büszkeségünket. 

Megszólalt Szatmárcsekén Isten 
házának harangja, és ökomenikus 
istentisztelet kezdődött. Kiss-Rigó 
László római katolikus püspök és 
Nagy László református püspök-
helyettes igehirdetése nyitotta a 
magyar kultúra napjára emlékező 
ünnepséget. A római  katolikus 
püspök beszédében arra hívta fel 
a figyelmet: aki az igazi kultúrát 
műveli, az emberi közösséget for-
mál. Aki kultúránkhoz hozzá tudott 
járulni, az segítette a nemzet kö-
zösséggé válását, az igazság kere-
sését. Ezért az utókor köszönettel 
tartozik. Nagy László püspökhe-
lyettes átadta Bölcskei Gusztáv 
református püspök üdvözletét (ő 
ebben az időpontban a kárpátaljai 
református püspököt szentelte fel). 
A püspökhelyettes prédikációja 
azt üzente, hogy a kultúra éltet és 
táplál, magyarrá tesz, meghatároz-
za magatartásunkat, jellegzetessé 
teszi kifejezés módunkat. Amikor a 
Himnuszt meghalljuk és énekeljük, 
olyat érzünk, mint soha máskor. 
„Ilyenkor tudod, hogy ki vagy, hogy 
hova, kik közé tartozol, kikért vagy 
felelős, miért, vagy kikért élsz.”

Kasztovszky László, a Kölcsey 

Társaság titkára kö-
szöntötte a résztve-
vőket, majd Csikos 
Sándor Jászai-díjas 
színművész elszavalta 
a Himnuszt. Az idén a 
társaság emlékpla-
kettjét Nagy Gáspár 
Kossuth-díjas költő 
kapta - posztumusz 
(a poéta a  közelmúlt-
ban elhunyt). Dr. Imre 
László irodalomtörté-
nész, a Kölcsey Társa-
ság elnöke szavaival: 
„Nagy Gáspár szemé-
lyisége és költészete 
tisztaságot sugároz. 
A legbátrabb és leg-
szelídebb költője volt 
a 70-es, 80-as évek 
magyar irodalmának, 
akire se hírnév és di-
csőség se fenyegetés 
nem hatott. Maradt 
szerény, de vakmerő 
önmaga.” Az elnök a 
plakettet és az okle-
velet a költő felesé-
gének adta át. Csikos 
Sándor tolmácsolásá-
ban  gyöngyszemek hangzottak el 
Nagy Gáspár verseiből. Közremű-
ködött a  Vox Antiqua énekkar, Kiss 
Csaba karnagy vezényletével. A re-
formátus temetőben az állami szer-
vek, intézmények képviselői, vala-
mint magánszemélyek tiszteletük 

jeléül felvirágozták a síremléket. A 
Himnusz születésnapján, 22-én a 
város, az intézményrendszer kép-
viselői hagyományosan megkoszo-
rúzták a tanítóképző főiskola előtti 
Kölcsey-szobrot.     

Molnár Csilla 

Friss�diplomások�a�Kölcsey-főiskolán.�A�levelező�és�esti�tagozaton�
végzetteknek�–�csaknem�negyven�felnőttnek�–�nyújtott�át�okleve-
let�ünnepi�szenátusülésen�dr.�Csorba�Péter�rektor�január�18-án,�a�
Debreceni�Református�Kollégium�Oratóriumában.�A�friss�diplomá-
sok�közül�harmincan�tanítói,�öten�református�hitoktatói�képesítést�
kaptak,�egy�oklevél�tulajdonosa�kommunikációs�szakemberként�
végzett.�S�egy�személy�zárta�tanulmányait�nappali�tagozaton:�taní-
tó–kommunikáció�szakon�szerzett�képesítést�

(Ozsváth Sándor felvétele)

Ozsváth Sándor felvétele

Közélet, animáció
Az oktatás nagy kézikönyve tar-
talmazza az összes olyan infor-
mációt, amelyre a területen dol-
gozóknak csak szükségük lehet. 
Közérthető nyelvhasználata, szer-
kesztése a kötetet „civilek” szá-
mára is jól használhatóvá teszi.

Németh Erzsébet logopédus, 
szociálpszichológus a közéleti 
kommunikáció gyakorlatának és 
elméletének egyik legelismer-
tebb hazai szakértője, kutató-
ja és oktatója „Közszereplés - A 
társadalmi szintű kommunikáció 
kézikönyve” című műve bemu-
tatja, hogy társadalmi méretű 
kommunikáció nélkül ma már 
elképzelhetetlen a nagyobb vál-
lalatok, a politikai, a társadalmi-, 
a tudományos szervezetek, szak-
mai ágazatok, érdekképviseletek 
tevékenysége.

Dizseri Eszter „És mégis mo-
zog… - Az animáció nagy meste-
rei” című könyvében a szerző azt 
kutatta, mely műhelyekből indult 
el a XX. század elején a magyar 
animációs filmművészet. 33 mű-
vész portréja rajzolódik ki doku-
mentumokból, visszaemlékezé-
sekből, fennmaradt műveikből, 
akik közül több világhírűvé vált.

Baj van a tanulással címmel dr. 
Tánczos Judit a tanulási zavarok 
korrigálásról írt könyve is kapható 
a főiskola könyvesboltjában.
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Precizitás és pontosság
Beszélgetés Kertész Gyula bibliográfusról, helytörténészről – Goda Éva tanárnővel 

Dr. Kertész Gyula (1935–2002) 
egykori intézeti tanár, főiskolai 
docens tiszteletére emlékülést 
és szaktanterem-avató ünnep-
séget rendezett december 14-én 
főiskolánk. E  rendezvény ap-
ropóján beszélgettünk a néhai 
főiskolai oktató életéről és mun-
kásságáról dr. Goda Éva tanárnő-
vel.

– Mit érdemes tudni dr. Kertész Gyu-
la munkásságáról?

– Az egykori Tanítóképző Intézet-
ben tanított, főiskolai docensként. 
Tanár Úr az akkor nagyon divatos 
népművelő-könyvtáros képzésben 
vett részt. Könyvismeretet, illetve 
a könyvtári tájékoztatás című tan-
tárgyakat oktatta. Rendkívül precíz 
embernek ismertem meg, aki azt 
a bizonyos „nagy könyvet” ponto-
san úgy kérte vissza a hallgatóktól, 
ahogy ott le volt írva. Dr. Kertész 

Gyula ezt a pedáns mentalitását 
nagyon jól kamatoztatta a bibliog-
ráfiai tevékenysége során. 

Tanár úr oktatói munkásságá-
nak eredménye, hogy elsőként 
szerkesztette meg a könyvtári tájé-
koztatás négykötetes felsőoktatási 
szintű jegyzetét. A tanár úr által 
írt első kötet 1975-ben jelent meg, 
1981-ben már a 6. változatlan után-
nyomása látott napvilágot. 

Amikor az iskolából elkerült, ha-
talmas munkába kezdett. Összeállí-
totta ugyanis a magyar könyvészet 
retrospektív bibliográfiájának hi-
ányzó részét (az 1921-1944 közötti 
szakaszt). Tanár úr a negyedik kö-
tetet társszerzőként, a harmadik, il-
letve ötödik részt egyedül szerkesz-
tette meg. Őt úgy tartjuk számon 
mint bibliográfust, helytörténészt, 
illetve helytörténeti munkával fog-
lakozó kutatót. Amikor 12 év után 
elkerült a főiskoláról (megszűnt a 

könyvtáros szak), Budapestre ment 
dolgozni, a mai Országos Idegen-
nyelvű Könyvtárba. 

Ezután az Országos Széchényi 
Könyvtárba került, s ott folytathat-
ta bibliográfiai tevékenységét. Eb-
ben az időszakban több mint száz 
publikációja, cikke jelent meg.

– Tanárnő szerint mi volt a tanár úr 
pedagógiai hitvallása? E tekintetben 
milyen élménye maradt róla?

– Tanár úr precizitása és pon-
tossága nagyon hatott rám, illetve 
életem során meghatározóvá vált. 
Eleinte - hogy őszinte legyek - nem 
nagyon tetszett nekem se a könyv-
tári tantárgyak tanulása. Kertész ta-
nár úr vizsgáitól nagyon féltünk. 
Mindig arról beszélt nekünk, hogy 
a mindennapi munka során men-
nyire fontosak lesznek a szakon 
elsajátított ismeretek. Nem elég 
csak kettesre megtanulni, mindig 
az ötöst kell célul tűzni… 

A tanár úr nagyon emberséges volt, 
és szerette a diákjait.

– Hogyan jött az ötlet, hogy a 202-
es tantermet róla nevezzék el?

– Dr. Kertész Gyula tanár úr özve-
gye bejött hozzám egy délután, 
és férje szellemi hagyatékának 
egy részét ajánlotta fel a főiskolá-
nak, illetve a könyvtáros képzés-
nek. Néhány nap elteltével sokat 
gondolkoztunk azon, hogyan 
kellene meghálálni ezt az „eszmei 
ajándékot”. Akkor jutott eszem-
be, hogy a 202-es könyvtári szak-
tantermet nevezzük el dr. Kertész 
Gyuláról. Így is történt: rektor úr 
támogatásával és jóváhagyásával 
szép tanteremavató ünnepsé-
get rendeztünk, amelyen a kol-
légák, egykori hallgatók együtt 
emlékeztek az egykori főiskolai 
docensre. A mai napig szívesen 
emlékszünk tanár úrra.

Bihari Szabolcs

„Az élet egy keringő, de nem 
mindegy, hogy kivel táncolod 
végig” – tartja a mondás. Dér Ist-
vánt, a Fantasy Tánc-Show mű-
vészeti vezetőjét – aki tizenhá-
rom éve koptatja a parkettet – a 
táncról és annak reneszánszáról 
kérdeztem.

– A városban számtalan táncstúdió 
működik. Miért gondolta mégis úgy, 
hogy alapít egy új tánciskolát?

– A tánciskolában eltöltött évek 
alatt nagyon sokan tanítottak, 
és sokszor nem értettem egyet a 
módszerekkel. Szerettem új dolgo-
kat kitalálni; már gyerekkoromban 
is nagy álmom volt, hogy legyen 
egy saját csoportom. Az álomból 
valóság lett. Megkerestem az egy-
kori társaimat, akik azóta kiléptek, 
ebből a formációból alakult ki a 
Fantasy Tánc-Show. Elhatároztam, 
hogy azokat a „csiszolatlan gyé-
mántok”-at fogom tanítani, akik 
ugyan nagyon tehetségesek, de 
mégsem foglalkoznak velük más-
hol.

– Miben más ez az iskola, mint a 
többi?

– Januárban indul az ovisok tán-
ca, illetve a hastánc és a zász-
lóforgatás. Nem versenyekre 
készítjük a táncosainkat. Fontos 
számunkra, hogy a gyerekek 
úgy érezzék magukat, mintha a 
második otthonuk volna a tánc-
terem közössége. Ezzel ugyanis 
elérjük, hogy sokkal jobban fi-
gyelnek egymásra.

– Kinek a fantáziáját tükrözi a tánc-
iskola neve?

– Elsőként a Karnevál tánciskola 
jutott eszembe, de éreztem, hogy 
ez nem az igazi. 

Édesanyám ötlete volt, hogy 
legyen: „Fantázia”. Elkezdtem ját-
szani a szavakkal, és így lett végül 
Fantasy.

– Milyen tulajdonságok szüksége-
sek ahhoz, hogy valakiből jó táncos 
legyen?

– A legfontosabb a nagyfokú 
teherbírás, az elkötelezettség és a 
kitartás. Emellett az alázat. 

Mindez manapság már elég elcsé-
pelten hangzik, mégis ez az, ami 
nélkül nem lehet jó táncos senki-
ből. 

– Fontos az előképzettség?
– Mindenképp előny, de ez a 

többségre nem jellemző. Azért va-
gyunk, hogy megtanítsuk a gyere-
keket táncolni. Amire alapvetően 
szükség van, az a ritmusérzék.

– Mi alapján történik a csoportba 
való beosztás? 

– Van olyan csoport, amelyik 
esetében nagyon fontos a magas-
ság.  A hiphop-csoportban azon-
ban az alapján kategorizálunk, 
hogy kinek milyen tudása van, míg 
a társastánchoz mindkettő egyará-
nt nagyon fontos.

– Melyik korosztály a leginkább ér-
deklődő? 

– A 10 és 18 év közötti lányok, 
de nagyon sok olyan gyerekkel ta-
lálkoztam, akik csak a szüleik miatt 
jönnek el.

– Milyen táncokat oktattok?
– Arra törekszünk, hogy minden-

ki megtalálja a magához illő táncot. 
Tanítunk hiphopot, mazsorettet, 
jómagam pedig latin és standard 
táncokat, valamint a nemzetek tán-
cait is oktatom.

– Mottód?
– Nagyon fontos a kitartás. „Aki 

mer, az nyer!” Ha annak idején nem 
mertem volna belevágni a táncstú-
dió alapításába, akkor ma talán 
még mindig nem azt csinálnám, 
amit mindennél jobban szeretek. 
Mindent lehet, csak akarni kell. Az 
volt az álmom, hogy legyen egy 
tánciskolám, és addig dolgoztam, 
küzdöttem, ameddig ezt meg nem 
valósítottam.

– Egyre többször hallani mostaná-
ban, hogy akár középkorú emberek el-
kezdenek táncot tanulni. Ismét divatba 
jött a tánc?

– Az embereket jelentősen 
befolyásolják a kereskedelmi 
televíziók által sugárzott táncos 
show-műsorok. Azt azonban 
nem látják, mennyi munkával 
és áldozattal jár mindez.  Csak 
a csillogást érzékelik. Mégsem 
tartom annyira rossznak ezeket 
a műsorokat, mivel felhívták a 
figyelmet a táncra, ami eddig 
nem volt jellemző.

– A tánciskolában veled csaknem 
egykorúak a táncosok. Mennyire vesz-
nek komolyan? 

– Az, hogy én is fiatal va-
gyok, nagyban megkönnyíti 
a közös munkát, hiszen bár-
mi problémájuk van, bátran 
oda mernek jönni hozzám. A 
táncosaim elég szigorúnak 
tartanak, így a tekintélyem 
nincs veszélyben. Fontos a 
családias hangulat. 

– Milyen terveid vannak a jövőre 
nézve?

– Szeretnénk részt venni a 2007-
es debreceni virágkarneválon, To-
vábbá minél több országos és vá-
rosi rendezvényen. 
Erdélybe és Horvátországba is kap-
tunk meghívást.

Daróczi Szilárd

Tánc és – Fantázia
Teherbírás, elkötelezettség, kitartás, alázat

Remélem, megismerem, hiszen 
csak egyszer, a nyáron találkoz-
tunk – töprengek magamban, 
miközben várakozom. Szerintem 
ő lesz az – hunyorgok a távolba. 
És valóban ő az, Pálfi Andrea, 
akinek idén júniusban nyílt meg 
első kiállítása a Nagytemplom-
ban. A harmincnégy kép magá-
val ragadja az embert, és arra 
ösztönzi, hogy a fantáziájára tá-
maszkodjon. Engem viszont az is 
érdekelt, hogy milyen személyi-
ség rejlik ezek mögött az alkotá-
sok mögött. 

Kezdésként, gondoltam, felte-
szem a legkézenfekvőbb kérdést: 
„Mindig is festő akartál lenni?” A 
válasz őszinte: – Nem, én nem va-
gyok festő. Festőnek lenni össze-
tett dolog: rengeteg ismeret, hiva-
tástudat, tapasztalat és adottság 
is szükséges hozzá. Én igazából a 
tanítást mondanám hivatásomnak. 
Számomra természetes volt, hogy 
rajzolok, festek, mégis úgy döntöt-
tem, tanítani fogok. Olyan magától 
értetődő, ha egy tanár valamilyen 
művészeti ágban tevékenykedik. 
Mégsem értettem, hogy egy tehet-
séggel megáldott ember miért épp 
tanítani akar.

– A folyamat a lényeg – jelenti 
ki határozottan. – A művész alko-
tása mesél: értelmet és érzelmet 
egyszerre akar közvetíteni. A várt 
hatás azonban többnyire elmarad 
a közönség részéről. Ha belegon-
dolunk, ez igaz, ugyanis a többség 
leragad annál, hogy „de szép ez a 
kép”. De hogy mit akar közvetíteni, 
arról csak halvány sejtelmünk van. 
Meg sem próbáljuk megfejteni a 
sokszor egyértelmű kódokat. Igaz, 
ma, a harmadik évezredben sokré-
tűbb a jelrendszer, mint régen. Ez 
azonban nem mentség. 

– Meg kell próbálnunk beszéd-
be elegyedni a képpel – magyaráz-
za. – Órákig is lehet őket fejtegetni. 
Ezért nehéz olyan kiállítást végig-
nézni, amelyen egymást érik a re-

mekművek. Sokszor csak nézünk, 
de nem látunk, s épp a körülöttünk 
lévő apró szépségeket nem vesszük 
észre. Talán ezért lettem rajztanár.

És ebben a pillanatban világossá 
válik: Andrea nem elsősorban ön-
magát akarja megértetni, hanem 
a világot próbálja közelebb hozni 
hozzánk. A mai, szélsebes világunk-
ban ugyanis elsiklunk a legegysze-
rűbb dolgok felett. Egyfajta széthú-
zó erő érvényesül az élet minden 
területén. Nemcsak a művész és kö-
zönség között nem jön létre párbe-
széd, köztünk, a mindennapokban 
sem. Nem feltétlen kell műértőnek 
lenni egy kép felfedezéséhez. Erre 
kitűnő példa az alábbi. 

Andrea megkérdezte: mondjam 
el, mit látok ezen a képen. – Nem 
akarok butaságot mondani… – De 
éppen az a lényeg, hogy ki merjük 
mondani a nyilvánvalót – bátorí-
tott. – Nagyon fontos az anyagi 
világgal való kapcsolat. Annak 
szerves részei vagyunk. Ez az érzéki 
tapasztalat a képeken is kommuni-
kációs elem. Egy kőszerűen érdes 
felület követ jelent, a bársonyosan 
puha bársonyt idéz. Érzetként jel-
lé válnak. A formák terén is olyan 
szimbólumokkal próbálok dolgoz-
ni, amelyeket bárki megérthet.

Mindannyian keresünk valamit. 
A művészek az általános, a közös 
nyelv kifejezésének lehetőségeit 
kutatják. 

E közös nyelv egyaránt sajátja al-
kotónak és befogadónak, és ennek 
éltetése mindkét fél felelőssége. 

Gelányi Enikő

Ne csak nézd, 
lásd a világot!

Dr.�Goda�Éva

Angyal Ádám felvételei



Én már útrakész voltam, csak álltam 
a mikrobusz mellett, és csodálkoz-
va néztem, minek nekünk három-
zsáknyi zsömle, meg két doboz lek-
vár. Igaz, hogy messze indultunk, 
Erdély szívébe, de csupán három 
napig leszünk távol. Nem kérdez-
tem semmit. Úgy voltam vele, hogy 
Józsi bácsi ezt úgyis jobban tudja, 
meg biztos ajándékba visszük ven-
déglátóinknak a rengeteg élelmet.

Nem sokkal a határ átlépése 
után útitársam közölte velem, be-
nézünk még egy helyre Nagyvára-
don. Mikor megálltunk a ház előtt, 
akkor vált világossá számomra: ár-
vagyerekek kapják az ennivalót.

Az ember mindig távolságtartó 
kicsit azokkal, akik valamiféle segít-
ségre szorulnak, akik még tudnak 
kérni, és akik várják a választ, ha 
kérdeznek. Különösen akkor van 
ez így, amikor gyerekekkel találko-
zunk. Miért nincs bennünk öröktől 
fogva a segíteni akarás, az odafi-

gyelés embertársunkra, és a köz-
vetlenség? 

Ezek a gyerekek nem tanul-
tak még annyi mindent, mint mi, 
felnőttek, mégis: nálunk többet 
tudnak az életről, a szeretetről, és 
annak hiányáról. Mi, átlagembe-
rek, arra vagyunk beprogramozva, 
hogy mosolyogjunk, dicsérjünk, hí-
zelegjünk, vagy épp lehordjunk va-
lakit. Nem szabad mélyebbre ásni, 
mert akkor a lélek és a szív rozsdás, 
olajozatlan kerekei netán elkezde-
nek forogni.

Én éreztem, milyen fájdalmas, 
amikor működésbe lép ez a rég nem 
használt üzem, és elkezdi termelni 
a hőt. Amint két kisfiú jobbról és 
balról megfogta fagyos kezeimet, 
először a bal (mert az közelebb esik 
a szívhez), majd a jobb kezem kez-
dett el olvadni. Folyton tudtak mit 
kérdezni, és igazán kíváncsiak vol-
tak a válaszomra. Milyen érdekes, 
hogy mi már az első „Hogy vagy?”-
nál befuccsolunk, mert kérdezünk 
ugyan, de a választ már nem várjuk, 
vagy nem halljuk meg! Szép lassan 
így dermed jéggé, majd kővé a 
mellkasunk, és szürkül be életünk.

Végigjártuk az egész házat, és 
a gyerekek egy pillanatra sem en-
gedték el a kezem. És hogyan tud-
nak a szemek egyszerre mosolyog-
ni és szomorkodni, most láttam 
először. Pillantásuk lelkemig hatolt. 
Ezeknek a gyerekeknek vagy meg-
haltak a szüleik, vagy eldobták őket 
maguk mellől. Akit megérintenek, 
abból kikényszerítik a szeretetet 
ezek az ismeretlen ismerősök. 

Hogy miért ismerősök annak el-
lenére, hogy még nem találkoztunk 
velük? Mert bennünk élnek. Mi ma-
gunk vagyunk azok. Vessünk egy 
pillantást a bensőnkre: hát nem va-
gyunk árva gyermekek, akik várnak 
valamit? Egész lényünkkel kívánjuk 
azt, hogy szeressenek, megbecsül-
jenek minket, és vigyázzanak ránk. 
Ahogy járunk-kelünk a világban, 
minden mozdulatunkból, pillantá-
sunkból, szavainkból ordít: vegyél 
már észre, szeress, és engedd, hogy 
szeresselek! De olyan sötétszürke 
fátylat vont körénk a régi ellenség, 
a személytelenség, hogy nem lát-
juk, és nem halljuk egymás siko-
lyát. Tépd le a leplet, mert egyedül 
maradsz, hiába fekszik melletted 
valaki!

Sokan vagyunk olyan kivételes 
helyzetben, hogy körülvesznek 
minket szerető emberek. Közelebb 
jönnének, de mi „megállj!”-t paran-
csolunk, ha már csak pár lépés ma-
radt a lelkünkig. Ezek a gyermekek 
tárt kapuval várják, várnák azokat 
az embereket, vagy csak egyet, aki 
törődne velük, és szeretné őket. 

De nem jön senki. Az utca üres. 
Nem tudják, hogy valaha lesz-e egy 
kóbor lélek, aki arra vándorol. Hoz-
zánk már elértek ilyen zarándokok, 
és kezünkben a kulcs, hogy been-
gedjük őket „lakásunkba”.

Szívembe zártam a nagyvára-
di árvagyerekeket. Megtanítottak 
arra, hogy kincsként tekintsek min-
denre, és főleg mindenkire, akik 
„felszállnak az életem vonatára”.

Vasas Katalin
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Takács Péter Levente felvételei

ElárvulvaA nyíri vinkó
Gyászol atyánkfia is, mint sok 
százezren e hazában s milliók 
a nagyvilágban. Eltemették 
Puskás Ferencet, a világ va-
laha élt talán legnépszerűbb 
focistáját.

Atyánkfia még fiúcska korá-
ban látta játszani egyszer – de 
igaziból! – az Aranycsapatot a 
Népstadionban, talán ötvenöt-
ben, vagy ötvenhatban. 

Apja vitte magával, ki a foci 
szerelmese volt. Mutogatta, hogy 
melyik piros mezes Nándi, melyik 
Öcsi, Kocka, Cucu, Púpos meg 
a Sváb, de olyan messze ültek a 
nézőtéren, hogy az arcukat nem 
láthatta. 

Már arra sem emlékszik, kivel 
játszottak, csak arra, hogy győz-
tünk, s ha a mieink támadtak, 
akkor mindenki kiabált, a gólnál 
pedig egyszerre ugrott fel a sta-
dion. 

Az is nagyon tetszett neki, 
hogy az a rengeteg ember úgy 
állt, mint a feszület, mikor a Him-
nuszt énekelték, s eszébe jutott, 
hogy a rádió mellett otthon is 
mindig felálltak, ha ezt játszotta 
a zenekar.

Egyszer aztán közelről is lát-
hatta a fiúkat! Ötvenhatban, még 
a forradalom előtt Mátészalkán 
játszottak hírverő mérkőzést (a 
felnőttek ezt így hívták). 

Apja, a Nagyecsedi Traktor SE 

mindenese oda is magával vitte, 
igaz, nem a mérkőzésre, csak a 
bankettre a szalkai restibe (akko-
riban ott még cigányzene szólt, a 
vendégnek damasztabrosz s élő-
virág dukált, meg kerthelyiség és 
kuglipálya).  

Vége felé járt már a vacsora, 
mikor a helyiek öreg szertárosa, 
zenekari tusra, egy láda borkü-
lönlegességgel kívánt kedves-
kedni a vendégeknek. 

„Őrnagy elvtárs – így az asz-
talfőn ülő Öcsinek - egy kis hosszú 
nyakú, ha meg nem sérteném…”. 
Puskás ránézett a pakkra: „Tata, 
ilyenben én lábat szoktam mos-
ni.” 

De, látva, hogy az öreg el-
szontyolodik, még hozzátette: 
„Tudja mit? Hozzon nekem egy 
kis igazi nyíri vinkót, fröccsbe az 
a legjobb, azt szeretem’”. Másra 
már nem emlékszik atyánkfia, 
csak még arra, hogy az öreg id-
vezült arccal elszáguldott vala-
hova, a többiek meg szeretettel 
lapogatták tovább a fiúk vállát, s 
mindenki nagyon örült, hogy ott 
lehetett.

Minden Magyarok Öcsije – aki 
nemcsak lélekben volt az! – né-
hány napja odafönn már az égie-
ket kápráztatja cseleivel. Atyánk-
fia meg fényesedő szemmel azon 
tűnődik, mennyire hiányzik - ide-
lenn!

Ozsváth Sándor

Anyag és lélek
 Dr. Kiss Sándor szeretné a fizika iránt közömböseket „megtéríteni”

Tudományos, szakmai beszélge-
tésre készültünk dr. Kiss Sándor 
főiskolai tanárral, a technika 
tanszék vezetőjével, de helyette 
a varázslatok világába csöppen-
tünk. Irodája falain a naiv mű-
vészet képei, a polcokon pedig 
számos – első ránézésre semmit-
mondó – apró tárgy sorakozik. 
De ha egy kicsit jobban figye-
lünk, észrevehetjük, hogy a fest-
mények a falakon történeteket 
mesélnek el, a szekrényen a hol-
mik pedig életre kelnek, hogy a 
fizika törvényeit megtréfálják. 
Itt minden megtörténhet, akár 
még a mágnes azonos pólusai is 
vonzhatják egymást…

Nagyon fontos feladatának 
tartja az érdekes módszerek, je-
lenségek – emellett az izgalmas és 
különleges tárgyak – működésé-
nek megmagyarázását. Ezenkívül 
szeretné a fizika iránt közömböse-
ket „megtéríteni”, megnyerni, és 
az elhivatottak számára a fizikát 
érthetővé tenni. Egyebek mellett 
ez az egyik feladat, amivel a múlt-
ban foglalatoskodott, amin most is 
munkálkodik, és amivel a jövőben 
is szeretne törődni.

Úgy véli, hogy aki valamilyen 
módon érdeklődő, tehetséges, és 
az elszántsága, kitartása is megvan 
hozzá, ma nem természettudo-
mányi pályára készül, hanem más 
területre. Nem sok esélyt lát arra, 
hogy a hallgatói közül különlege-
sen tehetségeseket fedezzen föl, 

ezért úgy gondolja, hogy egész 
fiatal korukban kell az embereket 
megnyerni a hivatásnak. Ezt a célt 
szolgálja – többek között – öt éve 
a Debreceni Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziumában működő 
Varázskuckó is, amelynek az egyik 
alapítója.

De nem volt ez mindig így. Volt 
idő, amikor a fizikus mivolta egy 
kicsit háttérbe szorította a reformá-
tusságát, ideje sem volt ilyesmivel 
foglalkozni. A fizika főleg az anyag-
gal dolgozik, és kevésbé a lélekkel. 
–„Nekem is volt egy periódusom, 
amikor konkrétan a szilárd testek-
kel foglalkoztam, és nem az elmé-
lettel” – teszi hozzá. 

Még nem volt egyházi intéz-
mény a főiskola, amikor idehívták 
tanszékvezetőnek. Ekkor kezdett 
előjönni belőle a másik énje: a se-
gítés és a harmónia gondolata kez-
dett csírázni lelkében: – Nem csak 
a racionalitás, hanem az is fontos, 
hogy tegyünk valamit másokért, 
tegyünk jót másokkal, vagy segít-
sünk abban, hogy olyan dolgokat 
szeressenek meg, amit eddig nem 
szerettek. A tudományos, szakmai 
munkálkodásával párhuzamosan 
beérett a reformátussága is. 

– Szeretek itt oktatni. Az iskola 
egyházi  jellege mindig egy fajta 
többlet volt. Én azt tapasztalom, 
hogy ez a  politikai viszálykodástól 
és ellenségeskedéstől megóvja a 
hallgatókat. Egy állami intézmény-
ben könnyebben elszabadulnak a 
politikai indulatok. Itt megvan egy 

stabil vonal, vagy legalábbis aki 
akarja, ezt magában megtalálja; és 
védelmet is lel hozzá. Ez egy állami 
iskolában nem biztos, hogy ugyan-
így elérhető. A tanító szakosoknak 
feltétlenül többletet nyújt, hogy 
egyházi iskolában végeznek – so-
rolja véleményét Kiss Sándor.

A segítőkészségét tanúsítja az is, 
hogy Magyarországon tizedikként 
kapta meg a Paul Harris Fellow nem-
zetközi kitüntetést, 2001-ben. Ez az 
egyetlen díja a - klubokra tagoló-
dó - Rotary világszervezetnek. A 
Debrecenben – 1993-tól – működő 
klubnak, ő is alapító tagja volt. „Te-
gyünk a városért és a rászorulókért” 
– ezt az eszményt hangsúlyozzák, a 
zászlójukra tűzve.  A politikamen-
tes és kiemelten nemzetközi szer-
vezet tagságára és tevékenységei-
re szigorú szabályok vonatkoznak. 
Erre kifejezetten büszke, bár erről 
kevesen tudnak, hiszen a kitűzött 
jelvényt csak a Rotary klubbal kap-

csolatban állók ismerik. Büszkén 
vállalják a klubtagok, hogy tesznek 
a városért és a rászorulókért, mind 
a tehetségükkel, mind anyagi se-
gítséggel is; főleg a fiatalokért, a 
szellemi- és mozgássérült tehetsé-
gekért szoktak tevékenykedni. Dr. 
Kiss Sándor a nemzetközi csere–
diák-kapcsolat kelet-magyarorszá-
gi fő koordinátora. A szakmájáért 
kapott kitüntetések közül viszont 
„A technikai nevelésért” – orszá-
gos díjra a legbüszkébb. Ezt Szűcs 
Ervinnel vehette át. Ez is egy fajta 
szakmai elismerés, a kutatómunka 
sokszínűségéért adományozzák.

Most pedig a Tudományos és 
Művészeti Bizottság kitüntetéséért 
gratulálhatunk. Ezt a díjat a főisko-
lai tanács hozta létre, amely sze-
rint minden évben maximum két 
személynek adhatnak, egyiket a 
tudományos a másikat a művészeti 
munkásságért.

Kulcsár Éva, Szabó Írisz

Fejes Márton felvétele

Az irigység 
szimbólumai

Mi kell ahhoz, hogy egy 
tárgyból ma státuszszim-
bólum legyen?

Egy fantáziadús ember, 
aki egyedit alkot, olyat, 
amilyet addig még senki. 
Egy ötlet, amely egy picit 
más, mint amit Te találtál 
ki. Megfelelő minőségű 
anyag, amelyből a legtöb-
bet lehet kihozni. Kellő 
szakértelem, hogy ezt kifo-
gástalanul kivitelezhesd. 

Néhány ember, akik 
beszélnek róla. Olyanok, 
akiknek pénzük sok van, 
de eszük semmi. És mind-
azok, akik nélkül ez a fo-
lyamat nem érhetné el a 
célját, mindezt státusz-
szimbólummá emelik: ren-
geteg olyan ember, akik-
nek a felsoroltak közül 
valamelyik hiányzik. 

Közülük kerülnek ki 
azok, akik a legtöbbször 
támadják ezeknek a szim-
bólumoknak a létét, illet-
ve kialakulását, s az egész 
„rendszerben” az a legiro-
nikusabb, hogy nélkülük 
ezek a státuszszimbólu-
mok nem is alakulhatná-
nak ki. Mert, mint tudjuk, 
amiről nem beszélnek, 
alighanem már nem is lé-
tezik. 

Szűcs Anita   
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Kisgyerekként én is elképzeltem, 
milyen lesz az életem. Azt is tud-
tam, mikor lesznek gyerekeim, s 
hogy fiúk lesznek vagy lányok. Tud-
tam, hogy ügyvéd leszek, s elkép-
zeltem, hogyan szerepelek majd a 
tisztelt bíróság előtt: minden pert 
megnyerek, s még az ügyészt is 
lenyűgözöm az érveimmel. Saját 
irodám lesz, és válogatok majd, kit 
képviselek. A fizetésemből pedig 
telik két nyaralásra is egy évben. 
Nem igaz. Aztán tinédzserként már 
más életről álmodoztam. Menő te-
levíziós személyiség akartam lenni, 
akinek az élete a tévé épületében 
zajlik. Nyomában a paparazzik, ha 
kiteszi a lábát az utcára. Rohanás, 
gyorsétterem, 160 km/óra, Merce-
des, szép szerető odahaza. Család, 
gyerekek – ugyan már, hogy lenne 
minderre idő?! Meg aztán nekik 
is jobb egy ilyen szülő nélkül. Az 
életet ötös sebességi fokozatban 
élni, partikra járni meg Thaiföldre 
nyaralni – ideális világ lett volna. 
Hazugság.

Még jó, hogy csak egy gyermek 
képzeletében éltek ezek a jövőké-
pek.

Az iskolában és otthon azért 
kezdtem odafigyelni arra, hogy 
vajon a szüleim hogyan „csinálják” 
az életüket, vagy mit tanácsolnak 
a tanáraim a NAGYBETŰS-re. De 
mivel a gyermekek már elég korán 
elhatározzák, hogy ők biztosan 
másképp csinálnak mindent, mint 
elődeik, vagy ahogyan elvárnák 
tőlük később, kezdtem magam 
egészen kényelmetlenül érezni: 
nem hiszem el, hogy nem vagyok 
képes egy jó kis életet, egy nagy 

célt kitalálni magamnak! Nem lát-
tam semmit magam körül, csak 
egy nagy homályos cél lebegett 
a szemem előtt. Aztán lassan kez-
dett körvonalazódni bennem, mit 
is szeretnék az élettől, mit várok el 
magamtól, és milyennek akarom 
láttatni magam a külvilággal. Egy-
re biztosabb lettem az emberben, 
akit alakítottam. Tudtam, hogy 
bizonyítanom, kell, elsősorban az 
apámnak, hogy végre életemben 
először halljam a szájából: „jól csi-
nálod, büszke vagyok rád”. Ám in-
kább volt ez belső kényszer, és saját 
magamnak való megfelelni akarás; 
ezt vetítettem ki arra az emberre, 
akinek a véleménye mindig a leg-
fontosabb volt nekem. Keményen 

dolgoztam, és jól tanultam, hiszen 
csak így érhető el a kitűzött élet-
cél – gondoltam. És hogy mi is volt 
az, amit el akartam érni, pontosan 
még akkor sem tudtam. Csak haj-
tottam érte évekig. Egymás után 
kapcsoltam feljebb a sebességet, 
s olyan gyorsan száguldtam már, 
hogy elsuhantak mellettem nem-
csak évek, napok, percek, hanem 
egyre elmosódottabban láttam 
azoknak az arcát, akikhez korábban 
közel álltam. Mégsem sajnáltam, mi 
több, biztos voltam benne, hogy jó 
lesz majd nekem AKKOR, amikor… 
Meg hogy felnéznek majd rám az 
emberek, és sokan akarnak később 
rám hasonlítani!

És eljött ő. Egy ismeretlen barát: 

a Felismerés. Hallottam már róla 
másoktól, de nem hittem igazán a 
létezésében. De igenis él. Épp akkor 
jött, amikor jól megvoltam nélküle, 
hiszen amiről meg vagy győződve, 
hogy nem létezik, az nem is hiá-
nyozhat. Mikor először beszélt ne-
kem arról, hogy nincs ez így jól, ki-
nevettem, és elküldtem. Visszajött. 
Nem értettem, mit keres megint 
itt, hiszen világos voltam első ta-
lálkozásunkkor: nem akartam tőle 
semmit. Kitartó volt, és sikerült jól 
felhúznia okoskodásával: napokig 
papolt arról, hogy a kapcsolataim 
így, meg úgy nem működnek, vagy 
megszakadtak, és nem is vagyok 
ilyen személytelen (hát persze, 
hogy nem!), blabla… Az borított ki, 
bevallom, hogy elgondolkodtam 
szavain, annak ellenére, hogy ismét 
elküldtem, és kizártam az életem-
ből. Gyötrelmes volt a Felismerés. 
Megkérdezte tőlem: ha elmennék 
nyaralni két hétre, mondjuk Olasz-
országba, s végigjárnám a gyönyö-
rű szicíliai tengerpartokat, sétál-
nék a velencei Szent Márk téren, 
aztán Rómában, a Colosseumban 
elképzelném, ahogyan küzdöttek 
valamikor a gladiátorok, majd ha-
zajönnék, s lefeküdnék itthon a 
saját ágyamba, mi jutna eszembe 
a kirándulásról? Az, amikor vége 
volt, és hazaindultam, vagy azokra 
a helyekre és sétákra gondolnék, 
amelyeket végigéltem az út alatt? 
Ekkor már egyszerű volt a válasz 
számomra. 

A lényeg nem az út, hanem az 
UTAZÁS: ahogyan és akikkel élem 
az életet.

Vasas Katalin

Úton, úton, úton...

Angyal Ádám felvételei

 Én az életben álmodom,
És álmaimban élek.

Hogy miről szólnak? Nem tudom.
Vagy csak kimondani félek.

 
Mert minden álom hamis:

Az a hazudós fajta.
Néha még magam is
Csodálkozom rajta.

 
Álmok!

Ti rózsaszín ördögök!
Rajtatok

Úgy látom, már hiába őrködök.
 

Folyton becsaptok,
Mindig lóvá tesztek,

S ó, én mégis boldog vagyok,
Hogy ti is léteztek!

Bodnár Máté

Álmaim

Fekete Pétert, azt hiszem, nem 
kell bemutatnom senkinek – őt 
mindenki ismeri. A kártyások nem 
szeretik, mert belerondít a já-
tékba, vagyis a szerencsébe. Az 
Új Korban a nagy „béte noire”, a 
„fekete vadállat”: Fekete Péter 
–  ‘kinek társasága egyenlő a csőd- 
del –, különös kedvtelésnek hódol: 
lelépked a kártyalapról… Ahol 
megjelenik, ott leleplez mindenkit, 
aki hamisságokat cselekszik a nap 
alatt. A minap megint egy furcsa 
kalandba keveredett…

Az újra és újra felröppenő galam-
bokból lehetett látni, hogy van va-
lami a főtéren. Valami megzavarja a 
Város nyugalmát, lassan hömpölygő 
hétköznapjait. Fekete Péter, aki pont 
azon tűnődött, hogy januárban 
nem történik semmi, természetesen 
nagyon izgatott lett. A felröppenő 
madarak felé vette az irányt, s hamar 
észre is vette azt a különös alakot, 
akiről egyre többet beszéltek az em-
berek.

Hosszú bőrkabátban, kócos haj-
jal, ide-oda rohangálva prófétált, 
szakadtságában is volt némi diszkrét 
elegancia. Fekete Péter hamar felis-
merte benne a Madárijesztőt. Időn-
ként megbotlott, elesett, aztán, mint-
ha tényleg szalmából lenne, azonnal 
felpattant, s futkosott tovább.

 – Megfogtam a kezét!!! Értitek, 
megfogtam a kezét! – kiáltozta, 
néha meg, mint aki titkot súg, sut-
togva ordította: - Tudom, hogy hi-

hetetlen, de a kezét fogtam, s most 
boldog vagyok!

Fekete Péter egy pad támlájára 
ült, cigarettára gyújtott, s onnan 
kémlelte az eseményeket. A Ma-
dárijesztőt az emberek inkább bo-
londnak nézték, mint boldognak. 
„A kettő között talán nincs is olyan 
sok különbség…”, gondolta Fekete 
Péter, miközben fújta a füstöt a ja-
nuárhoz túlságosan is tavasziasnak 
tűnő szélbe.

Kisvártatva a Madárijesztő talán 
kicsit elfáradt, s csak állt a üzemen kí-
vüli szökőkút mellett, mint egy igazi 
madárijesztő a kietlen, kiszáradt, téli 
szántáson. Kattant feje himbálózott 
a nyakán, mint egy lendületét vesz-
tett búgócsiga. Elárvultnak tűnt, s 
kissé szomorúnak, mint aki nem tud-
ja senkivel megosztani az örömét.

– Tényleg megfogtad a kezét? 
– lépett oda hozzá Péter.

A Madárijesztő arca azonnal fel-
élénkült az iménti tétova sápadtsá-
gából, s szinte üdvrivalgásban tör-
tek ki belőle a mondatok:

– Hát ez az!!! Ez az!!! Igen, igen, és 
ezerszer: IGEN!

– Meséld el… – suttogta a fülébe 
Fekete, rendkívül bizalmasan.

A Viola nevű korcsmában a bár-
pultnál ültek, háttérben felmorduló 
félkarú rablók társaságában; s volt 
még néhány fáradt tekintetű, re-
ményvesztett figura ott, akik múmi-
aként bámultak az egyre lassabban 
ürülő poharukba.

– A trolibuszon utaztunk, a hiva-

talból jöttem, csak a szokásos, unal-
mas hétfő reggel… - kezdte a törté-
netét a Madárijesztő. – És mellettem 
állt Ő, mint egy világszép rózsaszál, 
abban a keserű, szürke tömegben. 
Ekkor kis szünetet tartott, édes bo-
rába kortyolt, amely élénkvörösre 
színezte a száját.

– Szóval, mellettem állt, s kacér 
pillantásokat vetett rám – folytatta. 
– Olyan volt a tekintete, mint két fé-
nyesen szikrázó csillag. Egyik kezem-
mel kapaszkodtam, másikkal meg az 
aktatáskámat fogtam, amikor a troli-
busz nagy svunggal kanyarodni kez-
dett, s a lány keze az enyémhez ért.

– Hát, ez így nem annyira egyér-
telmű – vágott közbe Fekete Péter, 
mire a Madárijesztő nagyon sértő-
dött arcot vágott.

– Micsoda egy ünneprontó alak 
vagy te – förmedt rá. – Folyton köz-
bevágsz! Mert a kanyar után újra 
megérintett, közben rám se nézett, 
csak úgy mellékesen megfogta a ke-
zem, mintha nem lenne fontos, vagy 
tiltott dolog lenne. Éreztem, ahogy 
az ujjai összefonódnak az én ujja-
immal, legalább fél, de lehet, hogy 
egy egész percen át. Végül is, az ide-
jét nem is tudom, olyan furcsán jár 
ilyenkor az óra.

A Madárijesztő, látván, hogy 
beszélgetőtársa mennyire figyel, 
annyira belelkesedett, hogy azon-
nal felhajtotta a bort, és rögtön in-
tett a pultosnak, hogy hozzon még 
egyet.

– Van fogalmad róla, hogy mit 

jelent ez?! – kérdezte, szinte ingerül-
ten, Pétertől.

– Mit jelent? – kérdezett vissza 
Fekete, kicsit hitetlenül.

A Madárijesztő arcán átfutott 
némi csalódottság.

– Várj csak, hogy is kezdjem, hogy 
magyarázzam? – sóhajtotta. – Most 
ez olyan, olyan, mintha leszakadna a 
csillagos ég!

A Viola korcsma ablakán ekkor 
beragyogott a napfény, sugara 
aranyszínű csóvát fúrt a cigaretta-
füstbe, mely barokkosan kavargott, 
gomolygott szelíden.

– Az emberek már nem tudják, 
milyen az, amikor négy év várako-
zás, vergődés és álmatlan éjszaka 
után valaki megfoghatja annak a ke-
zét, akire várt, és aki miatt vergődött 
álmatlanul éjszakákon át – mondta 
a Madárijesztő, egy szuszra. Fekete 
Péter pókerarccal ült, s meghatottan 
hallgatott.

– Akkor te szerelmes vagy – jelen-
tette ki egyszer csak.

– Alighanem – bólintott a Madár-
ijesztő. – Bár ez most nincs divat-
ban.

– És mi van a tüskékkel? – kérdez-
te Fekete komoran.

– Miféle tüskék?
– Említetted, hogy világszép ró-

zsaszál…
– Ah, a tövisek… – szisszent fel a 

Madárijesztő, mint akit kissé kínosan 
érint a történetnek ez a része. – Nem 
tudom, pontosan mire is gondolsz.

Fekete Péter ekkor nagyon szigo-

rúan nézett, tekintete sötét és rideg 
lett, akár az ébenfekete világűr.

– Van valami különös a rózsában 
– mondta rekedt, halk, szerelmesen 
bánatos hangon. – Amikor nyílik, az 
maga a költészet, de a szára olyan, 
mintha szögesdrótot markolnál.

– Mit akarsz ezzel? – förmedt rá 
a Madárijesztő, most már tényleg 
dühösen.

– Nem véletlen – folytatta Fekete, 
idegesítően precíz szakértelemmel. 
– Igazad volt, amikor azt mondtad, 
sok ember valóban nem tudja már, 
mit jelent, ha két kéz egymásba ol-
vad. Mint ahogyan ma már a szere-
lem is csak egy butikszó.

– Butikszó?
– Értsd jól. Te most tényleg szerel-

mes vagy. És boldog. De a szerelem 
nem színtiszta boldogság. Hanem 
inkább a boldogtalanság gyógyítá-
sa. Ha leszakítasz egy rózsát, min-
denképpen megsebzed magad. Fel 
vagy készülve erre?

A Madárijesztő erre kirúgta maga 
alól a bárszéket, és elrohant. A Viola 
korcsma előtt felröppentek a galam-
bok. 

Fekete Péter elnyomta a ciga-
rettáját, s a kialvó parázs láttán 
arra gondolt, hogy a Madárijesztő 
vajon miként rohan át majd a sa-
ját történelmén. És hirtelen nem is 
tudta volna megmondani, hogy a 
szirmok gyönyörétől, vagy a tövi-
sek fájdalmától félti-e jobban.

Andriska János

Fekete Péter és a Madárijesztő ámokfutása



A közszolgálatiságot is felvállal-
ta az alapvetően kereskedelmi 
jellegű Partium Rádió, mivel a 
nagyváradiaknak egy olyan sa-
ját médiumra volt szükségük, 
amely foglalkozik a helyi ese-
ményekkel, teret ad a magyar 
kultúrának. Daróczi Istvánnal, 
a rádió egyik műsorvezetőjével 
arról beszélgettem, hogyan vált 
valóra ez az álom.

– Tavaly egy teljesen magyar nyelvű 
rádió jött létre Nagyváradon. Miért csak 
most valósult meg? Hiszen az igény már 
régóta jelentkezett.

– Igen, az Országos Audiovi-
zuális Tanács régi adósságát tör-
lesztette azzal, hogy jóváhagyta 
a rádió működését. Nagyváradon 
magyar nyelvű adó még nem volt, 
holott négy-öt románul sugárzó 
kereskedelmi rádió is működik már 
a városban. Igaz, a kisebbségi adá-
sokban magyar műsorok is vannak, 
de ezek igen rövidek, és általában 
olyan műsorsávban adják őket, 
amikor senki sem rádiózik. Mi, ma-
gyarok elvárjuk, hogy egyenrangú 
állampolgárokként kezeljenek Ro-
mániában, de tennünk is kell érte, 
élnünk kell jogainkkal. Most épp 
azt tettük. Hogy miért  most? Talán, 
mert csak most jött össze minden, 
ami ehhez kell. Egy ember, aki elég 
befolyásos, pénz, technika – és egy 
lelkes stáb.

– Kikhez és miről szól elsősorban a 
Partium Rádió? Milyen szerepet vállalt 
a médiában?

– A nagyváradiaknak szüksé-
gük van egy saját rádióra, amely 
kicsit helyi közszolgálati csatorna-
ként működik. Eljut valamennyi 
magyar otthonba, foglalkozik a 
nagyváradiak gondjaival, problé-
máival, bemondja a helyi híreket, 
s fórum, ahová betelefonálhatnak. 

Egy olyan rádiót szeretnénk, amely 
hozzánk, váradiakhoz szól. Tehát a 
kereskedelmi jelleg mellett a köz-
szolgálatiságot is felvállaltuk, mert 
úgy éreztük, így értéket tudunk 
majd képviselni, és nagyobb lesz az 
érdeklődés.

– Csak a nagyváradiakhoz szólnak 
a műsoraik?

– Elsősorban. De nem csak nekik. 
Adásaink helyi jellegét szeretnénk 
megőrizni. A váradiaknak szeret-
nénk fiatalos, lendüle-
tes műsorokat összeál-
lítani. Hírszerkesztőnk 
naprakész hírcsokrot 
olvas be. Szerkesztési 
szempontjaink szerint 
nagyváradi, bihari, or-
szágos információkat 
közlünk, és a nagyvi-
lág híreit mondjuk el. 
Tehát nemcsak Nagy-
váradhoz, hanem a 
város környékéhez is 
szólni kívánunk, de ma 
már online módon is 
hallgatható a Partium, 
úgyhogy bárki foghat 
minket. Ebből is látszik, 
hogy minél szélesebb 
körhöz szeretnénk el-
jutni.

– A hallgatók érdeklő-
dése mennyire felel meg 
az önök által kívántnak?

– Nem panaszkod-
hatunk, elég sokan hallgatnak min-
ket, nyilván nem minden magyar, 
de többségük igen. Már kezdettől 
folyamatosan „égnek a telefonvo-
nalak”, ebből is látszik, hogy igény 
van a rádióra.

– Milyen jellegű műsorokat sugároz-
nak?

– Olyan sokszínű műsorrácsot 
igyekszünk összeállítani, mely a 
nagyváradi magyarok minden ge-

nerációjának elnyeri a tetszését, 
sok zenével, hírekkel, beszélgetős 
estekkel, kívánságműsorokkal, já-
tékkal. Állandó beszélgetős műso-
raik is vannak. Tehetségkutató mű-
sort is útjára indítottunk. Ez igen 
sikeresnek bizonyult.

– Fel tudják, fel akarják egyálta-
lán venni a versenyt a magyarországi 
adókkal?

– Nem konkurálunk a nálunk is 
fogható magyarországi közszolgá-

lati médiával, sem a népszerű keres-
kedelmi adókkal, azt fedjük le, amit 
ők nem: Nagyváradot. Még akkor 
is, ha az nem nyereséges gazdasági 
vállalkozás, hiszen műsoraink csak 
egy húszezres réteghez szólnak

– Kik alkotják a stábot?
– A magyar társtulajdonos Kiss Sán-

dor, aki rengeteget dolgozott azon, 
hogy létrejöjjön a rádió, a főszerkesztő 
Sallai Mihály, aki a váradi kábeltévétől 

került ki, a tizenkét tagú stábban egy 
hírszerkesztő és egy technikus dolgo-
zik, a többiek pedig az állandó műsoro-
kat szerkesztik.

– Milyen a légkör a stúdióban?
– Szeretünk együtt dolgozni. 

Általában jó hangulat van, mert 
már régóta ismerjük egymást több 
munkatársammal. Persze, minden-
hol vannak súrlódások, nálunk is. 
Főleg amikor valami nagyon sür-
gőssé válik. De hát ez természetes.

– Gondolom, sok munka van egy 
ilyen rádióban. A saját műsoraik szer-
kesztésén kívül vannak más feladatok 
is, amelyek a stáb tagjaira várnak?

– Igen, ez így van, rengeteg a 
dolog, nem unatkozunk egy percet 
sem, hiszen színvonalas rádióadá-
sokat szeretnénk készíteni. És nem 
csak a saját műsorainkat szerkeszt-
jük és vezetjük, hanem gyakran 
vagyunk reklámhangok, és szigná-

lok is készülnek a mi hangunkból. 
Emellett gyakran hívnak különbö-
ző rendezvényekre, és mi is szer-
vezünk néha programokat, ame-
lyeken szintén konferálunk, műsort 
vezetünk. Legutóbb például a te-
hetségkutató műsorunk döntőjét 
vezettük egy kedves műsorvezető 
társammal. 

– Hogyan tudja összeegyeztetni a 
munkáit? Hiszen, ha jól tudom, bábszí-
nészként is dolgozik.

– Nem könnyű, de meg kell ol-
dani. Az időmet úgy kell beoszta-
nom, hogy mindenre jusson belő-
le, a munkára és a magánéletre is. 
Ez néha nagyon nehéz, és nem is 
mindig sikerül jól megoldani, de 
igyekezni kell.

– Mit szeret jobban: bábszínésznek 
lenni vagy rádiózni?

– Ez nehéz kérdés. Mindkettőt 
szeretem, és mindkettőt más miatt. 
Bábszínész azért lettem, hogy lát-
hassam a gyerek mosolyát, amelyet 
a figuráink életre keltésével mi csa-
lunk az arcukra. Ez óriási élmény. 
Rádiózni viszont teljesen más. Itt 
nem láthatjuk az emberek reagálá-
sát, csak remélhetjük, hogy sikerül 
felvidítanunk őket. De mindkettőre 
jellemző, hogy nem lehet lelkese-
dés és elkötelezettség, szenvedély 
nélkül csinálni.

– Mi a véleménye a rádió egészéről?
– Azt gondolom, ez egy jó kis 

rádió, jó stábbal, jó zenével, jó 
műsorokkal. A technikán még 
van mit javítani… De folyamatos 
a fejlesztés. Igyekszünk, hogy 
minél jobb és színvonalasabb 
műsorokat sugározzunk. Hiszek 
benne, hogy ha elég kitartóak 
vagyunk, sikerülni fog, és meg-
mutathatjuk, hogy mi magya-
rok itt, Romániában is képesek 
vagyunk valami jót alkotni.

Fekete Enikő

Régi álom vált valóra
Huszonnégy órában szól a Partium Rádió Nagyváradon – magyarul

„Eszméletlen” alkotás
Baráth Pál: „Az egész élet lényege: másoknak örömet szerezni”

 „Teljesen mindegy, hogy hol 
készítetted a képet, az a kép 
hatni fog” – mondja Baráth Pál, 
festő- és grafikusművész, a Cso-
konai Vitéz Mihály Gimnázium 
tanára. Tudatosan készült a mű-
vészi pályára. A festészet előtt 
volt díszletszobrász, dekoratőr, 
illusztrált napi- és hetilapokat, 
versköteteket. Burai István kol-
légájával közös munkájuk a 
Csokonai-gimnázium felújított 
épületének látványterve, üveg-
ablakainak mintázása.

– Kik voltak az első mesterei?
– Már általános iskolás korom-

ban felfigyelt rám a rajztanár, és ki-
állításom is volt. Ezután tudatosan 
irányítottam az eseményeket. Már 
amennyire lehet. A Medgyessy Kör 
tagjává váltam. Ott jó mesterem 
volt Félegyházi László és Bíró La-
jos. Az egri főiskolán Dér Istvántól 
sajátítottam el a szakma lényegét, 
etikáját.

– Több országos és nemzetközi ki-
állítást, tanulmányutat tudhat maga 
mögött. Ezek közül melyek voltak a le-
gemlékezetesebbek?

– Mindegyik… De a szívem-
hez legközelebb a párizsi uta-
zások állnak. Összesen nyolc-
szor voltam ott tanulmányúton, 
először 1974-ben. Jártam még 
Olaszországban, Spanyolor-
szágban, Lengyelországban, az 
egykori Szovjetunióban. Részt 
vettem művésztelepeken: Fran-
ciaországban, Lengyelország-
ban és itthon, barátaimmal, Ta-
mus Istvánnal és Burai Istvánnal 
együtt. Az utóbbival közös, gim-
náziumi munkánk - a látvány-
terv és az üvegablakok festése - 
okán a felújított épületet a saját 
„gyermekünknek” tekintjük… 

– Szeret tanítani? 
– Nagyon. Jól érzem magam a 

diákok között – úgy hívnak a hátam 
mögött, hogy Salvador „Pali” –, de 
kezd fárasztóvá válni a fegyelme-
zés. Ha tehetném, csak festenék.  

– Hogyan jellemezné saját stílusát, 
alkotói tevékenységét?

– Mostanában a szürrealizmus 
felé is elkalandozom, de alapve-
tően expresszív jellegű fickónak 
tartom magam, emberileg is, mű-
vészileg is.

– Ezt tanúsítják azok a tusrajzok is, 
melyeket a Medgyessy Terem kirakatá-
ban láthat a szemlélődő polgár?

– Sokféle eszközt kipróbáltam a 
széntől az akvarellig, de a tus meg 
én „megtaláltuk” egymást. Tussal 
dolgozni olyan, mint egy álom. El-
indul, rendszertelenül elkezdődik, 
és folytatódik mindaddig, amíg föl 
nem ébredsz. A jó rajzaim így, „esz-
méletlenül” keletkeznek. De nem 
tudom, mi vezeti a kezemet. 

– Hogyan fog hozzá egy új kép ké-
szítéséhez?

– Őszintén. Csak őszintén lehet 
viszonyulni a festészethez. Az em-
ber nem kézzel fest, az csak egy 
szerszám. 

– Befolyásolja ezt az őszinteséget a 
külvilág?

– A művészet csak ott tud mű-
ködni, ahol jó akaratú emberek, 
mecénások vannak. Ahol zűrzavar 
van, nagyon nehéz. Bár a kontrasz-
tok inspirálnak, a nyugodt légkör 
segíti az alkotói munkát.

– Egyszerű a kérdés, épp ezért a vé-
gére hagytam. Mi a motiváció? Belső 
késztetés, vagy a külvilág elismerése?

– Elsősorban másoknak aka-

rok mondani valamit. Felnyitni 
az emberek szemét. Másoknak 
örömet szerezni, ennyi az egész 
emberi élet lényege. Ezáltal én 
is előbbre akarom vinni a világot 
egy téglával. 

Csak eggyel. Ha mindenki csak 
ennyit tenne hozzá az élethez, 
már előrébb volnánk. Ezért sze-
retnék az életemben készíteni pár 
jó munkát. De eddig még nem si-
került. Az, hogy most ezt valaki 
elismeri vagy nem: nem számít 
mindaddig, míg te nem érzed 
úgy, hogy a munkádat elismered. 
Én önmagamat még nem tudtam 
elismerni. „A mindenséggel mérd 
magad” – mondja József Attila. 
Engem nem érdekel, mennyire 
ismer el a fennálló politikai vagy 
szakmai csoportosulás. Azt hozzá 
kell tenni, hogy a barátaim véle-
ménye nagyon is érdekel.

-  Min dolgozik? Tervei?
- Folyamatban van egy életmű-

kiállítás szervezése. A közeljövő-
ben remélhetően fogunk látni egy 
retrospektív Baráth-kiállítást, itt, a 
városban.

Kántor Orsolya

Angyal Ádám felvétele
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TÁRLAT KORONG

Galéria az antikváriumban
„A felületek sóhaja” – Buka László tárlatáról

Különleges élményben le-
het része annak az érdek-
lődőnek, aki ellátogat a 
Jászai Antik Klubba, mert 
az ódon könyvritkaságok 
közötti csemegézés közben 
meg-megállhat, és gyönyör-
ködhet, elmélkedhet az ép-
pen aktuális kortárs alkotó 
– általában képzőművész 
– kiállításában, így a kultúra 
területének egyszerre két 
dimenziójában is mozoghat.

Jelenleg Buka László 
festőművész, rajztanár Füg-
gőlegesek című kiállítása 
tekinthető meg, az alagsori 
képgaléria kis labirintussze-
rű folyosóin. 

A huszonkilenc műből 
álló sorozat felületi arányu-
kat tekintve függőlegesek, s 
e méretet az alagsori csekély 
hely mindenképpen meg is 
kívánja. 

– Ezeknek a felületek-
nek van némi „palettaízük” 
– vallja a művész -, s hozzá-

teszi: - Sóhajuk azonban 
képpé-képszerűvé tette 
őket. 

Az alkotások farost lapra 
készültek, így természetes 
anyagra, természetközeli 
motívumok (virágok, Csilla-
gaim), léthelyzetek (Vihar) 
kerültek, amely nemcsak 
ötletes, de gazdaságos is. 
Érdekes hatást kelt például 
a Halak című kép, amelyen 
egy szerelmes halpáros 
szokatlan, vertikális hely-
zetben csókolja egymást. 

Szintén nem minden-
napi ábrázolásmódban 
látható a Napkelte című 
kép, mert egy néhány cen-
timéteres keskeny függő-
leges felületen, zöld és pi-
ros színek keveredésében 
rajzolódik ki e kora hajnali 
természeti esemény.

A művész nem titkolt 
vágya az életben, hogy egy 
mai templom szószékka-
zettáját megfesse. Ehhez 

figyelemreméltó terveket is készí-
tett – ezek szintén a tárlat anyagát 
képzik.

– Már harmadik éve rendezek 
kiállításokat azért, hogy az antik-
várium, és ezzel Debrecen városá-
nak szellemi és kulturális életébe is 
színfoltot vigyek, még ha aprócskát 
is – jelzi a célt Endrész Boldizsár, az 
antikvárium vezetője. 

A csendes kis helyiségben lévő 
kiállítások folyamatosan váltják 
egymást, és viszonylag sikeresek is. 

Ez nem meglepő, hiszen a vá-
ros és térségének szinte összes 
kiemelkedő alkotójának munkája 
járt már a Jászai Mari utca 2. szám 
alatti barátságos hangulatú kiállí-
tóhelységben. Láthatók voltak már 
mások mellett Burai István, Baráth 
Pál, Juha Richárd, F. Nagy Piroska 
munkái is, s a tervek szerint Hor-
váth László, Józsa Sándor és a Köl-
csey-főiskola fotósainak - Horváth 
Katalin fotóművész tanítványainak 
- kiállítása is megtekinthető majd 
– tette hozzá.

Kovács Barnabás

Ezzel a címmel látott napvilágot a 
Republic új nagylemeze 2006 no-
vemberében. A bemutató koncer-
tet december 27-én élvezhette a 
debreceni publikum. 

Az albumra került 12 dalról el-
mondható, hogy 
a zenekar köz-
érzeti dalai közé 
tartoznak, és egy 
kicsit szomorká-
sabbak, melanko-
likusabbak, télie-
sebbek. 

Viszont a líri-
kus hangvételűek 
mellett gyorsab-
bakat is találha-
tunk a lassan fel-
nőttkorba lépő 
együttes lemezén, akiktől ismét azt 
a jól megszokott hangzásvilágot 
kapjuk, amelyet már közel 17 éven 
át megszokhattunk. 

Ezzel megnyugtatva régi rajon-
góikat, akik pontosan ezért szeret-
ték meg őket, és egyben megmu-
tatva az újaknak, hogy mi az, amire 
számíthatnak, ha egy Republic-ko-
rong kerül a CD-lejátszójukba. 

Legújabb dalaikkal elrepítenek 
minket egy olyan különleges vi-
lágba, ahol azt mondhatjuk, hogy 
„Csak játssz a szívemmel”. Meg-
ismerhetjük azt, „Ahogy nyílik a 
kapu”, ahol már „Csak te vagy és 

én”. Beleszerethetünk Tyeresková-
ba, aki a legszebb álmainkban jár; 
miközben szépen belep mindent 
„A hátunk mögött a hó”. 

Bátran lehetünk azok, akik va-
gyunk, ábrándozhatunk Gagarin-

ról, vagyis közel 
ötven perc erejé-
ig egy kicsit kilép-
hetünk a megszo-
kott életünkből, 
k ikapcsolódha-
tunk, átadhatjuk 
magunkat a ma-
napság már szin-
te kiveszőfélben 
lévő, egyre rit-
kábban hallható 
igazi hangszerek 
dallamainak, va-

lamint Cipő, Boros Csaba és Tóth 
Zoltán jól ismert hangjának. 

Majd az album végén kapunk 
egy perc teljes csendet, amely így 
önmagában nem tűnik túl meg-
győzőnk egy CD esetén, azonban 
mégis van funkciója. Hiszen gon-
doljuk csak végig, mikor van lehe-
tőségünk igazán megállni, akár egy 
percre is, és szépen, csendesen el-
gondolkodni bármin is. 

Ilyen szemszögből nézve bizony 
ez a hatvan másodperces némaság 
többet jelenthet sok száz kimon-
dott szónál is…

Kerekes Zsolt

Kenyér vagy igazság

FOLYÓIRAT

A média diáriuma
A Főnix lap szerkesztőségében 
ültem, és egy igazi kihívást tartot-
tam a kezemben, a médiának a 
„diáriumát”, a Mediárium folyóirat 
első számát. Még ott, a szerkesz-
tőségben belelapoztam, és egyre 
nőtt kíváncsiságom, elsősorban a 
borító belső oldalán szereplő ne-
vek láttán. Azonnal szembe ötlött 
a szerkesztők neve, mások között 
Völgyesi Zoltán főszerkesztőé, Vi-
téz Ferencé, vagy éppen Arany La-
josé, akikkel már volt szerencsém 
találkozni tanórák keretében. To-
vábbpásztázva a „diáriumot”, egy 
pillanatra elmosolyodtam az első 
oldalon lévő cím hatására – Bekö-
szöntő. Nem egyszerűen bevezető, 
vagy előszó, mint már megszokhat-
tuk; a folyóirat címe után egy újabb 
írói furfang…

Ez felcsigázta érdeklődésemet, 
de a cikkekbe már nem tudtam be-
lekezdeni, indulnom kellett haza. 
Siettem is, hogy otthon újra elő-
vehessem a tanáraim által életre 
hívott „feljegyzést”, hiszen érdekes 
olyan emberek munkáját olvasni, 
akik már tanítottak vagy fognak 
tanítani. 

Otthon végre belekezdhettem 
az olvasásba. Meglepetten tapasz-
taltam, hogy ismerősek voltak 
számomra a témák, de az eddigi 
ismereteim sok új információval is 
bővültek. A Média és társadalom 
című rovatot Berek Sándor írása 
nyitja meg amely  tudományos, 
szakértői burokba foglalja Győzike 
és az Irigy Hónaljmirigy médiabeli 
szereplését; vagy megemlíthet-

nénk Arany Lajos Rossz divatok a 
mai média nyelvében című cikkét, 
amely egy újdondász zsurnalisztá-
nak kötelezően ajánlott. Völgyesi 
Zoltán pedig a Hagyomány és vál-
tozás rovatban bővíti ismereteinket 
a társadalomtudomány körében.

Azok számára, akik szeretné-
nek egy kicsit jobban belelátni a 
mai társadalom formálódásába, 
a média és a kommunikáció terü-
letének változásaiba, összefogó 
képet nyújt a szakemberek által 
írt folyóirat. Belepillanthatunk a ki-
sebbség helyzetébe, a mai média 
nyelvének szépséghibáiba, a sport-
kultúrába, és nem utolsósorban az 
egyházi kommunikációba. Az írá-
sok elgondolkodtatóak, kölcsönös 
eszmecserére késztetnek, egyes 
témákban különböző gondolatok, 
gondolatmenetek szembesítésé-
vel. A látókörét bővíteni kívánó 
olvasók mellett a kommunikáció 
szakos hallgató mindenképpen 
javára fordíthatja az olvasottakat; 
a lap a szerkesztők szavaival élve 
„azt a hármas cicerói retorikai elvet 
is igyekszik a gyakorlatba átültetni, 
hogy tanítson, gyönyörködtessen, 
azaz szellemi élvezetet nyújtson, 
illetve mozgósítson, abban az ér-
telemben, hogy gondolkodásra 
késztet”.

A kihívás a Mediárium elolvasása 
után kezdődik, amikor képesek va-
gyunk beültetni eddigi tudásanya-
gunkba, merünk elgondolkodni 
rajta, véleményt formálni róla, és 
merünk formálódni általa. 

Kapus GinaTakács Péter Levente felvétele
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Győzelmek sorozatával kezdő-
dött a szezon a DVSC női kézilab-
dacsapatának az EHF-kupában 
illetve a hazai bajnokságban. 

A Loki a román CS H. C. Zalau csa-
patával került össze a 2006/2007-
es EHF-kupa kiírásának harmadik 
fordulójában. Az első találkozóra 
Szilágy megye székhelyén Zilahon 
került sor január 7-én, vasárnap. 

A mérkőzésre több mint kétszáz 
lelkes drukker kísérte el a csapatot, 
és hangos szurkolásukkal elnyom-
va a hazai szimpatizánsokat terem-
tettek hazai környezetet kedvence-
ik számára. Így nem is csoda, hogy 
Gabicáék otthon érezték magukat 
és az első félidőt négygólos kü-
lönbséggel (12-16) zárták. 

A folytatásban ez tízre dagadt, 
és így 31-21-el már biztos tovább-
jutónak érezve magukat, várhatták 
a hazai visszavágót, amire egy hét 
múlva került sor. 

A szurkolók gondoskodtak a 
forró hangulatról és arról, hogy 
kedvenceik jól érezzék magukat. 
Konfetti parádéval lepték meg a 
pályára lépő csapatokat, melynek 
kapcsán csúszott egy pár percet a 
mérkőzés a takarítás miatt. 

Természetesen lányaink a tíz 
gól tudatában is komolyan vették 
a mérkőzést. Végig vezetve, jó já-
tékkal, 41-21-re győztek Bíró Imre 
tanítványai és ezzel a kettős győze-
lemmel, 72-42-es gólkülönbséggel 
jutott a legjobb tizenhat csapat 
közzé. 

A következő fordulóban a fran-
cia HB Metz Moselle Lorraine csa-
patával kell majd megmérkőzni a 
lányoknak. Tavaly a negyeddöntő-
ben játszottak velük, s akkor – 43-
41-es összesítéssel – sikerült őket 
kiverni. A gallok jelenleg vezetik a 
francia bajnokságot, s a bajnokok 
ligájából kiesve jutottak az EHF-ku-
pába. 

Ezzel párhuzamosan megkezdő-
dött a hazai bajnokság is. Elsőként 
a fővárosban, a Vasas otthonában 
játszottak lányaink. A Mocsai Lajos 
vezette gárda alul maradt a küzde-
lemben (23-26), és a két pontot el-
hozták Orbánék Angyalföldről. 

A 15. fordulóban igazi cseme-
gének ígérkező összecsapásra volt 
kilátás, ugyanis a Dunaferr látoga-
tott el hozzánk. A meccs nem úgy 
indult, mint ahogy mi vártuk. Fer-
lingék jócskán elhúztak és mi csak 
futottunk az eredmény után. 

A lányok kapkodtak és rengeteg 
kimaradt helyzet adódott, így az 
első játékrészt hat gólos hátránnyal 
(9-15) zártuk. A második félidőben 
sikerült faragni a nagy hátrányból 
és az 55. percben már 21-21 volt 
az állás. A végén azonban keserű 
szájízzel indultak haza a debreceni 
szurkolók, mivel a rangadót a Du-
naújváros nyerte 23-25-re. 

Az elkövetkező két fordulóban 
nem lesz könnyű dolga a lányok-
nak, hisz a Győrrel idegenbe és a 
Fradival itthon játszanak majd. 

Oláh Ákos

 Harc hazai és 
nemzetközi porondon

A sakk – életforma
„A sakk – fantáziavilág, amely 
mögé mindig elbújhat az ember” 
– vallja Lipták Éva, a Kölcsey-fő-
iskola harmadéves hallgatója. 
Sportoktatói tanfolyamra jár, 
emellett hétköznap délutá-
nonként tíz kicsi óvodást tanít 
sakkozni. Mivel mindig újabb 
célokat tűz ki maga elé, verseny-
bírói képesítés megszerzésére is 
készül.

– Mikor és kinek a biztatására kezd-
tél el foglalkozni a sakkal?

– Unokatestvéremmel és az ő 
barátnőjével kezdtem el, kilencéves 
koromban. Senki nem biztatott, sa-
ját elhatározás volt. Megkérdezték, 
van-e kedvem, és azt mondtam: 
„Persze!”

– Már az elején is élvezted a játékot?
– Nem, eleinte csak az elméletet 

erőltették, és mi semmit nem értet-
tünk. Két évig a sakk teher volt szá-
momra. Hétvégén volt az oktatás, 
amikor a legtöbb gyerek a szabad-
ban játszott. Nehéz volt odafigyel-
ni, mert a sikerélmény csak évekkel 
később jött.

– Az első sikerélmények milyen ha-
tással voltak rád?

– Eltántoríthatatlan lettem, ver-
senyekről versenyekre jártunk. 
Országos korcsoportos elődöntőn 
ötödik helyezést, diákolimpiai csa-
patbajnokságon első és második 
helyezéseket értünk el. Ezt egyéni-
ben is sikerült teljesítenem. 

Minden évben rendszeresen 
részt vettem az Aggteleki Cseppkő 

Open Nemzetközi Bajnokságon: 
gyermekként a felnőttekkel ját-
szottunk. Ebből sokat tanultam. Itt 
volt szerencsém találkozni Almási 
Zoltán sakk-nagymesterrel. Szi-
multánt adott: egy ember játszik az 
összes többi versenyzővel, sorban 
haladva. A mérkőzés döntetlennel 
végződött… Csapatban mindig a 
középmezőnyben zártunk. Ez na-
gyon jó eredménynek számított. 

A Borsod megyei ifjúsági leány-
csapatbajnokságon többször ér-
tünk el első helyezést. A szüleink 
csak akkor láttak, ha hazamentünk 
tiszta ruháért. Egy-egy győzelem 
annyi magabiztosságot adott, ami 
segített elviselni a hiányukat. 

Tinédzserként nagyon tetszett, 
hogy szabadabb vagyok, mint a 
társaim.

– Tizenhat évesen kiléptél az egyesü-
letből. Miért?

– Változásra vágytam, és szóra-
kozásra. Új barátokat szereztem, az 
ő életük nem csak a sakkról szólt. A 
zárt közösség miatt, amelyben fel-
nőttem, rengeteg élmény kimaradt 
az életemből. Az iskolai csapatban 
azért tovább képeztem magam.

– A sportoktató tanfolyamra egy 
barátod bíztatására jelentkeztél. Ho-
gyan fogadtak a focisták, aerobikosok 
egy sakkozó lányt?

– Nagyon megmosolyogtak. A 
tananyag is inkább erőnléti spor-
tokra épül, a fizikai megterhelésről 
szól. Ez a sakkban nincs. E sportban 
inkább az elméleti rész a fontos, 
mindig frissíteni kell a tudást, ez 

sokszor a győzelmet is meghozhat-
ja. Fizikai erőnlétre nem igazán van 
szükség.

– Kik, és hogyan kezdhetik el ezt a 
tanfolyamot? 

– Ötéves versenyzői múlt szük-
séges hozzá – bármely sportágból. 
A tanfolyamot a megyeházán tart-
ják, ott bárki érdeklődhet.

– Mikor mész legközelebb az óvodá-
ba oktatni?

– Hetente két alkalommal. A 
gyerekek mindig nagyon várnak. 
Ez új, izgalmas világ a számukra, 
nagyon lelkesednek érte. Minden 
alkalomra alaposan felkészülök, 
hogy ebben a világban egyre ma-
gabiztosabban mozoghassanak.

Bihari Nóra

Mónus Anikó felvétele

Angyal Ádám felvétele

Jót tesz a léleknek
„Van valami a ló testében, ami 
jót tesz az emberi léleknek” – ezt 
az igazságot Winston Churchill 
mondta, melyben a „valami” 
szinte megmagyarázhatatlan. 
Szladek Róberttel, a debreceni 
Lovasakadémia Kht. oktatójával 
beszélgettem az ember és ló kö-
zötti „kapcsolatról”, az akadémi-
áról, városunk lovas életéről, és 
a sport hazai kialakulásáról.

A Nagyerdő szélén lévő, 1997-
ben alapított Lovasakadémia Kht-t 
nyugodtan lehetne a béke szige-
tének is nevezni. Rohanó világunk-
ban a főleg amatőr és gyermekek 
oktatásával foglalkozó egyesület 
pár órányi megnyugvást hozhat 
életünkbe, ha kipróbáljuk ezt a 
sportot, melyben különbséget kell 
tennünk ló- és lovassport között.

Míg a lósportban a ló teljesítmé-
nyének a kipróbálása a cél – példá-
ul galopp, akadály- vagy kocsis ver-
senyben –, addig a lovassportban 
lovagolnak és ugratnak. (Utóbbit 
egyébként a századforduló környé-
kén csak katonák művelték, így a 
hadviselésben volt fontos szerepe.) 

Ma már igen sokféle verseny-
szám alakult ki, melyek közül ha-
zánk lovasai főként díjlovaglásban 
és fogathajtásban jeleskednek a 
különböző világversenyeken.

– Az elmúlt rendszerben úri tevé-
kenységnek kikiáltott sport, melyet 
nagyon művelni sem volt szabad, 
visszaesett népszerűségéből, de 
a rendszerváltás után ismét nagy 
lett az érdeklődés iránta profi és 
amatőr szinten egyaránt – mondta 

Szladek. A küllem és a származás 
alapján kiválasztott versenylovak 
akár húszéves korukig versenyez-
hetnek, és minél öregebb egy ló, 
annál rutinosabbnak és jobb ver-
senyzőnek számít. 

– Városunkban – folytatta az 
oktató – évente öt amatőr- és gyer-
mekversenyt rendeznek, míg profi 
szinten csak három tornára nyílik 
lehetőség. 

Ugyanis ami az anyagiakat illeti, 
amatőr módon, kedvtelés céljából 
a lovaglás szinte bárki számára el-
érhető tevékenység. Ám a profivá 
válás már igen költséges.

De – mint azt Szladek is elmond-
ta – sem a lovaglást, sem az akadé-
miát nagyon reklámozni nem szük-
séges. A versenyeken túl a lovaglás 
nemcsak a bajnoki érmek megszer-
zésében nyújthat örömet, de jót 
tesz testnek és léleknek egyaránt. 

Speciális tevékenységnek szá-
mít – a lovasakadémián is működő 
– lovas terápia: ott szellemileg sú-
lyosan beteg gyerekek és felnőttek 
képzése a cél. Ez az esetek több-
ségében sikeresnek mondható.

– Nagyon klassz dolog. Ha bármi-
lyen problémám van, csak felülök a 
lóra, kimegyek terepre lovagolni, 
és jól vagyok – vallja az oktató.

Aki már kipróbálta, az tudja, aki 
még nem, az csak sejtheti, hogy az 
alapok elsajátítása után – űzzük azt 
hobbi vagy profi szinten – a lovag-
lás és az a „valami” a nyeregben ta-
lán csak ahhoz hasonlítható, mint-
ha megszűnt volna körülöttünk a 
világ.

Varga Eszter

A mélység vonzásában
Felderíteni, hogy mit rejt a víz 
alatti világ: kíváncsiság? Eset-
leg megszállottság, vagy csak 
szimplán hobby? Erről beszél-
gettem Magyar Gábor haladó 
búvárral, aki hangsúlyozta a 
megfelelő technikai tudás fon-
tosságát, emellett beavatott a 
sportág szépségének rejtelmei-
be.

– Hajóroncsokat felkutatni, 
megismerni a víz alatti élővilágot, 
amely mellesleg nem veszélytelen, 
nagyjából ezt jelenti a búvárkodás 
– kezdi Gábor. A merülést azon-
ban csak a sportág szerelmesei 
élvezhetik igazán, azok, akik átélik 
a nagy pillanatot. Hiszen ahhoz, 
hogy szenvedéllyé váljon, elég egy 
pillanat. 

– De ez nem érkezik csak úgy 
– folytatja. – Bizonyos időnek el 
kell telnie ahhoz, hogy elmúljon a 
félelem, a bizonytalanság, s ezután 

igazán álomszerűvé válik a termé-
szet víz alatti csodája. Ahhoz lehet 
hasonló ez a súlytalansági állapot, 
mint amit az űrhajósok élnek át a 
levegőben, némi párhuzamot lehet 
vonni a két „világ” között. 

Ez azonban korántsem ilyen 
egyszerű, hiszen a több tíz méter 
mélyre való merülés, a megfelelő 
technikák ismerete nélkül, életve-
szélyessé válhat. Csakis megfelelő 
tudás és tapasztalat birtokában 
„úszkálhatnak” odalent önfeled-
ten. A kezdő búvár – open water 
– képzés három részből áll: először 
elméleti oktatáson kell részt venni, 
majd ha ezt teljesítették, jöhet a kö-
vetkező lépés. 

Ezután a zárt vízi – vagyis a me-
dencében zajló – vizsga, amin az 
elméletben elsajátított technikai 
követelményeknek kell eleget ten-
ni. Ha ez sikerült, kipróbálhatják 
magukat a nyílt vízen.

Tar Anita


