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Az élet versenyre bocsájtotta leggyorsabb, futóját, az időt. Minden nap felhúzzuk 
futócipőnket, újult erővel a starthoz lépünk, fél térdre ereszkedünk a cél előtt. 
Szívünkben egyre gyorsabban araszol a másodpercmutató, hátunkon a múlt háti-
zsákja, kezünkben a jövő fáklyája lobog. Nem az a lényeg, hány métert haladtunk, 
hanem az: amit láttunk, hallottunk, azt átéljük, amiért elindultunk, megismerve 
gyengeségeinket, teljes erőnkkel az utolsó leheletünkig küzdjünk. Az egyszeri és 
felejthetetlen pillanatok erősítsék hitünket. 
Az akadályok előtt a türelem zászlaja leng, lassítanunk kell, talán meg kell állnunk, 
a visszafordulás is lehetséges. Az ember nyugtalan, mindig lesz ereje folytatni. Ne 
féljünk az újabb kezdettől, a hátizsákban mindig marad hely az emlékeknek. A 
mulandó dolgok örök részünkké váltak, de nem találhatjuk meg bennük az állan-
dóságot, így a leggyorsabb futót nem érthetjük utol sohasem. Nyújtsunk kezet az 
időnek, és a győzelem kupájából oltsuk együtt szomját a jelennek.  

Kovács Margit Anita
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Kinyílnak a pinceajtók, gurulnak a boroshordók, há-
tunkra nehezednek a puttonyok. Dr. Orosz István tör-
ténészprofesszorral egy szép hagyományról, a szüreti 
népszokásokról beszélgettünk.  

TArTAlMuNKból:

Tizenötödik állomásánál tart Juha richárd szobrász-
művész és Turcsányi béla festőművész Szabó Magda-
vándorkiállítása. A sikeres országos tárlatsor tapasztala-
tait riportcikk összegzi. 

Duray Miklós felvidéki magyar író, politikus a szlová-
kiai magyarság jelen helyzetéről is nyilatkozott Koltay 
Gábor a Szabadság ára című dokumentumfilmjének 
bemutatóján. (11. oldal)

A leggyorsabb futó

pál rómaiakhoz írt levelében olvasható az ige, amely luther Mártont el-
indította a bűnbocsátó cédulákkal kikövezett rögös úton, amit az utókor 
reformációnak nevez. Ebbe a szóba tömörítve mindazt, amit luther tett, 
amiért küzdött.
luther Márton �5�7. október 3�-én szögezte ki 95 tételét a wittenbergi 
vártemplom kapujára; ezek lényege, hogy Isten a hívőnek ad üdvösséget, 
igazságot kegyelmesség útján oszt, a szentek nem járhatnak közbe az em-
berekért, és bűnbocsátó cédulákkal nem lehet megváltást vásárolni. A re-
formátornak akkor még nem fordulhatott meg a fejében az egyházszakadás 
gondolata, de a megújulásé sem. Arra végképp nem számíthatott, hogy 
több száz évvel később még mindig piros betűs ünnep lesz ez a nap követői, 
a protestáns vallásúak számára. Ő csak hitvitára szólította fel a jelentke-
zőket, de nem akadt ellenfele, hiszen már évek óta ismerték tanításait, és 
egyetértettek vele. 
Mégis volt valami a levegőben. A nyomdászok megsejtették az esemény 
súlyát, hogy itt többről lehet szó, mint az elődöknél. Gyorsan nyomtatni 
kezdték a tételeket, és rövidesen Németországban, majd egész Európában 
elterjedtek. A katolikus egyház nem hagyhatta szó nélkül luther népsze-
rűségét, így következett szép sorjában az eljárás: először kihallgatás, utána 
pedig nem sokkal a kiátkozás, de segítőkből sem volt hiány. luther Márton 
elkerülte az előreformátorok gyakori sorsát (máglyahalál, akasztás), s foly-
tathatta munkáját. 
A teljes bibliafordítás köszönhető neki, amivel megteremtette az egységes 
német nyelvet. Ezen kívül prédikált és énekszerzéssel is foglakozott. 
Hatását és tételei lényegre látását a mai napig érezhetjük, tanulmányoz-
hatjuk. A kezdetektől megemlékezések kísérték a jeles dátumot, de később 
ez bővült. Már évek óta október a reformáció hónapja. Ilyenkor mindig 
programok sora idézi fel a reformátor alakját, szellemét, tanait és tetteit. 
De nem elégedhetünk meg mi, protestánsok ennyivel! Én hiszem, hogy a 
reformáció nemcsak egy nap, de nem is egy hónap, hanem �5�7. október 
3�-től kezdve a protestáns ember létének minden perce. Ezt szem előtt 
tartva éljük meg hitünket!

Piskóty Teréz
Méliusz.  Az Egyetem téri szobor Füredi Richárd alkotása (1934)  

Az igaz ember hitből él

(4. oldal)

(10. oldal)



2 20��. októberHITÉlET

„Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, 
és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, 

hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, 
és ti is őáltala a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.”

(2Thessz 1,11-12)

minden évben – halottak napja előtt 
két nappal, megtelnek a protestáns 
templomok a megszokott rendben. 
a lelkész luther mártonról, a re-
formációról beszél, és az ő vakmerő 
tettéről, a 95 pont kiszögeléséről, 
amely cselekedet egy pillanat alatt 
megváltoztatta a mindennapi élet 
menetét.

Megpróbáltam elképzelni, milyen is 
volna a világ, ha luther, avagy Kál-
vin nem fejti ki tevékenységét. rá-
ébredtem, e dilemmával nem vagyok 
egyedül. Még Illyés Gyula sem tudta 
elképzelni. 
Érzéseimet, gondolataimat a költő 
már rég megírta,  A reformáció genfi 
emlékműve előtt című versében: 

Hiszed, hogy volna olyan-amilyen
magyarság, ha nincs – Kálvin? 

Nem hiszem.

Vagy mást mondok: szobádban volna 
villany,

ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe?
Hol kezdődött, hogy atomerő is van
S holnap rakétán repülsz ki az űrbe?
Övék az érdem, kiket sem a máglya

nem riaszthatott vissza, sem a gálya –
sem harcaik bukása,

a léptenként fölmeredő „hiába”! 

Gondoljunk bele: ez a kiforrott világ, 
amelyben élünk, mennyi minden-
nel volna szegényebb! Nem tudnánk 
Svájcról, nem létezne polgári demok-
rácia. Ha luther nem születik meg, 

nem lettek volna Európa forradalmai; 
ha nincs reformáció, a „Myflower” so-
sem indul el az új világ felé. A katoli-
kus egyház sem olyan volna, amilyen, 
a barokk sem szerepelne a művészet-
történetben.
De nem is kell messzire mennünk, 
hogy érezzük azt, mi mindent köszön-
hetünk ennek az embernek és annak a 
napnak. Ha nincs Kálvin, mi magya-
rok sem létezünk. Ady Endre versei 
sem hangoztak volna olyan szépen, 
Arany János s megannyi magyar álla-
mi iskolába járt volna, Szabó Magda 
sosem írt volna olyan feledhetetlen 
könyveket a reformáció szelleme nél-
kül. Ha nincs reformáció, ma ez az 
újság sem biztos, hogy ilyen nyelven 
íródik és nem biztos, hogy bárki is 

értené ezeket a szavakat. Nem hiába 
felelték a magyarok a „milyen vallású 
vagy?” kérdésre azt, hogy magyar. be 
kell látnunk: ez az ország és nemzet re-
formáció nélkül nem volna az, ami.
Hálával tartozunk annak az ember-
nek, aki nem a lázadás miatt, hanem a 
segítő szándék és saját üdvössége okán 
95 pontját a wittenbergi vártemplom 
kapujára kiszögelte. Hogy az igazság, 
ami előtte nyilvánvalóvá vált, minden-
ki számára elérhető lehessen. Még ha 
nem is gondolta, hogy kicsiny kala-
pácsütéseinek hangja egész Európában 
mekkora visszhangot vert. Ezért kell 
megemlékeznünk róla, örülnünk és há-
lásnak lennünk �5�7. október 3�-ért. 

Csomós Balázs

is kalapácsütések nagy visszhangja

Hamarosan felépül Debrecen huszadik református temp-
loma, melynek alapkövét október 8-án tették le a város 
dél-keleti csücskében, a lencz-telepen. a százhúsz sze-
mélyt befogadni képes templom átadását 2013-ra tervezik. 

Az ünnepi istentiszteleten – egyelőre még a szabad ég alatt 
– bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli református Egyházmegye 
püspöke hirdetett igét. Hangsúlyozta: az egyháznak Jézus a 
fundamentuma, az itt épülő egyház és a vele egyszerre alaku-
ló új gyülekezet is csak akkor lesz időtálló és működőképes, 
ha Krisztusra építik. „Jézus azt mondja, aki az eke szarvára 
teszi a kezét, és hátranéz, az nem alkalmas az Isten országára. 
Csak aki rá tud nézni a célra, képes arra, hogy egyenesen 
haladjon a keskeny úton. Hisszük, hogy amikor Krisztusra 
tekintünk, nem a levegőbe csapkodunk, hanem biztosan áll 
előttünk a cél”. Ezekkel a szavakkal bíztatta a helyieket az 
előttük álló munka hittel való elvégzésére a püspök. 
Kósa lajos, Debrecen polgármestere tájékoztatta az egybe-
gyűlteket arról, hogy az önkormányzat 99 évre ingyen bo-
csátotta a református egyház rendelkezésére a Monostor-
pályi út és a Cseresznye utca sarkán található két, egymás 
melletti telket. A tervek szerint már idén befejezik az ala-
pozási munkálatokat, a jövő évre tervezik a templomszer-
kezet tényleges felépítését, hogy 20�3-ra már csak a belső 
munkálatok, a templom berendezése és átadása maradjon 
hátra. Mindeközben persze a gyülekezetépítés hasonlóan 
embert próbáló munkálatai is aktuálisak, ebben pedig va-
lamennyi helyi gyülekezet imatámogatására számítanak.
A leendő harangláb mértani középpontjába az ünnep-
ség végén Kósa lajos polgármester és bölcskei Gusztáv 
püspök időkapszulát helyezett az erre a különleges napra 
emlékeztető ereklyékkel – például az aznapi újsággal – az 
utókor számára.  

Kovács Dorottya

Jézus a fundamentum
egyre többen áldoznak kétévenként három 
napot jótékonykodásra, közmunkára, és arra, 
hogy kezük munkájával dicsérjék a minden-
hatót. Negyedszer rendezték meg hazánkban a 
72 óra kompromisszumok nélkül címet viselő 
jótékonysági rendezvénysorozatot. 

A kezdeményezés 2002-ben Németországból in-
dult, s mára már Ausztriában, Svájcban, Szlová-
kiában, bosznia-Hercegovinában, Szlovéniában 
és Magyarországon is kétévente áldoznak egyre 
többen három napot jótékonykodásra, közmun-
kára, és arra, hogy kezük munkájával dicsérjék a 
Mindenhatót. 
Debrecenben és környékén idén október �3-
tól �6-ig mintegy százhatvan fiatal vett részt az 
aktív munkában (országos viszonylatban ez a 
szám eléri a nyolcezret). A rendezvény debreceni 
koordinátora, révész Orsolya teológushallga-
tó portálunknak beszámolt a városba tervezett 
és mostanra már kivitelezett programokról. Az 
igencsak színes listában a szemétszedésen, ker-
tészkedésen, öregotthon-látogatáson kívül olyan 
tevékenységek is szerepelnek, mint a homokozó 
építése óvodásoknak vagy az állatkert-látogatás 
fogyatékos gyermekekkel, továbbá börtönláto-
gatás is. 
Október �3-án délután a Debreceni református 
Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet templomában 
rendezték a megnyitót, és osztották ki a felada-
tokat, majd a hétvége további részében követ-
kezett a megvalósítás, vasárnap pedig a munka 
értékelése és a záró alkalom zajlott. utóbbinak 
a Széchenyi kerti református gyülekezet adott 

otthont. A legtöbb embert a szemétszedés moz-
gatott meg, az aktivisták között pedig többen a 
Fazekas Mihály Gimnáziumból, a Dóczy-gim-
náziumból, a Csonkatemplom gyülekezetének 
ifjúságából, a Kossuth utcai ifiből, a kerekestele-
pi ifiből, az egyetemi gyülekezetből érkeztek. 
Az öt-huszonöt tagú csoportok összesen mint-
egy tizenöt akciót hajtottak végre Debrecenben 
hetvenkét óra alatt, mindezzel szépítve a várost, 
örömet szerezve sokaknak, és mindenekelőtt 
együtt, szeretetben, az ökumené jegyében szol-
gálva a Teremtőt. 

K. D.

72 óra másokért, a Teremtőt szolgálva

K
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a sokak által ismert európa rádió 
Debrecenben is megkezdte sugárzá-
sát, a 94,4 mHz-en hallgatható. a cél 
a református vallás megismertetése és 
megszerettetése nemcsak a kálvinista 
rómában és a tiszántúlon, hanem az 
egész kárpát-medencében. az október 
3-i megnyitó ünnepségen Bacsó István 
ügyvezető igazgatóval beszélgettünk 
a rádióról, annak működéséről, vala-
mint a jövőről, mely már korántsem 
tűnik olyan távolinak.

» Milyen hitvallást képvisel pontosan az 
Európa Rádió?
› Erre nagyon könnyű a válasz: abszolút 
módon református hitvallást. Ahogy a 
püspök urak említették megnyitóbeszé-
dükben: a rádió nem direkt módon és 
keményen közvetíti ezt a nézetet – mely 
esetleg elriaszthatja az olyan hallgató-
kat, akik például nem reformátusok 
–, hanem igyekszik az értékrendek út-
ján, azok által bemutatni a reformáci-
ót és a református hitvallást. Nem kell 
feltétlenül mindig elhangoznia Jézus 
Krisztus nevének vagy a református 
kifejezésnek, inkább az a lényeg, hogy 
a mi tanításunk, a mi hangunk, a mi 
értékrendünk hassa át a műsorokat, és 
ez minden tekintetben jelenjen is meg. 
Természetesen ez műsorfüggő is: egy 
színházi közvetítés során ugyanis eset-
leg kevésbé érvényesülhet közvetlenül 
a hitvallásunk, de ha egy hitéleti mű-
sort veszünk példának, az nyilván száz 
százalékban rólunk fog szólni, rólunk, 
reformátusokról.

» Nyilván a gyermekeknek szóló műsorok 
között is igyekeznek a református hitval-
lást képviselni, velük megismertetni a 
protestáns értékeket.
› Természetesen. Van este egy mesesá-
vunk, amelybe olyan meséket válogat-
tunk be, amelyek a református egyház 
értékrendjének is megfelelnek. Nem 
titok: a meséket egy református lelkész-
hölgy mondja már évek óta. 
Különféle ifjúsági műsoraink is vannak 
a nagyobb korosztálynak, tehát gim-
nazistáknak, főiskolásoknak, egyete-
mistáknak egyaránt. Amelyek jelenleg 
a rádióban futnak (egy vagy két lel-
kész irányítása alatt), azok beszélgetős 
műsorok az ifjúság mai problémáiról, 
ügyeiről. Semmilyen múltba révedés, 
semmiféle olyan szöveg nincs tehát 
bennük, amit a fiatalok ne érezhetné-
nek magukhoz közel. röviden össze-
foglalva fiatal lelkészek beszélgetnek 
fiatalos módon a fiatalokkal, mindezt 
az éterben.

» Így tehát bizonyára az idősebb korosz-
tály is megtalálhatja a számára érdekes 
műsorokat.
› Az a jó egy rádióban, hogy napi 24 
órán keresztül sugároz, így gyakorla-

tilag szinte óránként más stílusokat és 
más csoportokat tudunk megszólítani. 
Megvannak a műsorstruktúrában azok 
a részek, melyek nem az ifjúságnak, 
hanem az idősebbeknek szólnak, az ő 
igényeikhez igazodnak. Van orvosi adá-
sunk, amely tanácsokat ad idősebbek-
nek, vannak színházi műsoraink, van 
hangoskönyv is, amely a magas szépiro-
dalmat közvetíti. Tehát mindenki meg-
találhatja a maga kedvére valót. 
Vannak főzős programjaink, amelyek 
főleg a középkorosztályt igyekeznek el-
érni, esetleg az otthon lévő hölgyeknek 
segítenek a vasárnapi ebéd kitalálásá-
ban. Szerződésben állunk éttermekkel; 
s bár rádióban nem könnyű bemutatni, 
hogyan készül, hogyan fest egy-egy étel, 
de a séf igyekszik mindezt elmagyaráz-
ni… Tehát egy fajta hangélmény útján 
az ember szinte részt vesz egy-egy étel, 
fogás elkészítésében.

» Ezek központi műsorok, vagy a debre-
ceni rádió saját műsorrendet alakít ki? 
Van-e különbség a központi és az itteni 
műsorok között?
› Valamennyi különbség nyilván érzé-
kelhető, amellett, hogy a standardizá-
lás fontos szempont, vagyis központi 
irányítás és koncepció alapján dolgozik 
a debreceni stúdió is. A helyi állomás 
azonban emellett négyórányi adást sa-
ját kezűleg is előállít. A 4 óra úgy osz-
lik meg a nap folyamán, hogy reggel 
(7-től 9-ig) és délután (�5-től �7-ig) 
2–2 órányi adást közvetítünk. A műsor 
szerkesztését a Méliusz (Online) rádió 
munkatársaira bíztuk, hiszen ők igazán 
ismerik azt, hogy itt milyenek az igé-
nyek. Szabad kezet kaptak abban, hogy 
egy kicsit debreceniesre faragják ezt a 
4 órát, de az ő anyagaik természetesen 
meg fognak jelenni a másik 20 órában 
a központi műsorban is. Ezenkívül a 
központi műsor értékesebb hangjait 
ők is át fogják majd venni azért, hogy 
a debreceni közönség is mindent meg-
kapjon, amit csak megkaphat az Euró-
pa rádiótól.

» Ismeretes, hogy az Európa Rádiónak 
Magyarországon már több stúdiója van. 
Milyen a rádió lefedettsége ez alapján?
› Az első adó a rádió történetében Mis-
kolcon épült ki, a következő évben in-
dult egy záhonyi és egy mezőkövesdi, 
majd egy kisújszállási stúdió. Ezután 
következett Nyíregyháza és Debrecen, 
hamarosan Szeged is bekapcsolódik 
majd a sugárzásba. Összesítve tehát a 
Tiszántúl nagymértékben (hat megyé-
vel) le van fedve. Ezek az adók az állam 
által meghatározott paraméterek alap-
ján sugároznak, ami azt jelenti, hogy 
egy adó egy-egy várost és annak vonzás-
körzetét fedi le. A debreceni stúdió így 
egész Debrecenben, valamint a városon 
kívül 20–25 km-es körzetben fogható 
egy épületen belül zsebrádióval. Az au-
tókkal szerencsésebb a helyzet: a határ-
tól Gyöngyös környékéig az autópályán 
végig hallgathatjuk a rádiót, menet 
közben ugyanis mindig átváltanak az 
adók, attól függően, melyik körzetbe 
lép be az utas.

» Tervezik-e a lefedettség bővítését a ké-
sőbbiekben a Tiszántúlon kívül is?
› Természetesen. Az álom az, hogy az 
Európa rádió országossá nője ki magát. 
Sok terv, elképzelés van ennek a megva-

lósítására, ez azonban még a jövő titka. 
A fenntartóknak és az egyháznak az a 
koncepciójuk, hogy legyen református 
adás az Európa rádión kívül is. A Kár-
pát-medencében több partnerrádiónk 
is van, ezek azt a célt szolgálják, hogy 
a későbbiekben mindenhol hallhatók 
legyenek a református hitvallást közve-
títő műsorok.

» Van-e lehetőségük a rádió hallgatóinak 
bármilyen véleményközlésre, javaslatok 
tételére?
› Ez abszolút lehetséges. Ennek a legprak-
tikusabb módja a modern korban a 
rádió weboldala, ahol megtalálható az 
e-mail címünk, és elérhetőségeink. A 
legjobb, ha e-mailt írnak nekünk, mert 
azt biztosan elolvassuk, ugyanakkor az 
idősebbek, akik nem használnak inter-
netet, telefonon keresztül is bármikor 
elérhetnek minket. Külön ügyfélszol-
gálat fenntartására nincs lehetőségünk, 
mert a rádió üzemeltetői viszonylag kis 
csapatot alkotnak, ha azonban csörög 
a telefon vagy érkezik egy e-mail, arra 
mindig reagálunk.

» A megnyitón is elhangzott, Ön is em-
lítette: a Méliusz (Online) csapata szer-
keszti a debreceni adót. A Hittudományi 
Egyetem hallgatói milyen mértékben ve-
hetnek majd részt a rádió műsorainak a 
szerkesztésében? 
› A helyszínt az egyetem adja, tehát lé-
nyegében azokon az eszközökön gyárt-
juk a helyi 4 órás műsort, amelyekkel 
a Méliusz rádió adásai is készültek. 
Nagy minőségi követelményeknek 
kell megfelelnünk. Amennyiben olyan 
anyagokat képesek készíteni a munka-
társaink a hallgatókkal karöltve, hogy 
azok adásba kerülhetnek, azt nagyon 
szívesen vesszük, és leadjuk. Tanrádió 
tekintetében azonban nem fogunk 
úgy működni, mint a Méliusz. utóbbi 
megmarad annak, internetes adásával 
egyetemben.

Hájer Nóra Mara

Felcsendült a református hitvallás hangja
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szabó magda: az író, a költő, a műfordító. a nő, a 
barát, a feleség, az ember. életében számtalan sze-
repet, arcot hordott a szívében s a lelkében. Cso-
dálatra méltó volt ő, bája, empatikus képessége, 
amellyel az emberekhez közeledett íróként, magán-
emberként, a halála után is élővé tette őt. Turcsányi 
Béla festő- és Juha Richárd szobrászművész szabó 
magda arcait, jellegzetes mozdulatait vitte vászon-
ra, illetve öntötte szoborformába.     

A két művész Szabó Magda halála után egy évvel 
döntött úgy: az írónőről lelkükben, gondolataikban 
élő képet megosztják a nagyközönséggel is, s így az 
emlékezés nem csupán a múltba réved: velünk élhet 
a jelenben, tekintve egyszersmind a jövőbe. Hiszen 
akárcsak egy regény, s a benne megbújó betűtenger, 
úgy a festmény és a szobor is beszél, hozzánk, értünk 
szól. Egységesít és közösséget teremt a festőecset 
vonása és a szoborban hagyott minden vésésnyom. 
Ahogy az irodalom, úgy a képzőművészet is családdá 
egyesíti az embereket, vagy éppen szorosabbra fűzi a 
családi kötelékeket: Turcsányi bélát és Juha richár-
dot nemcsak alkotó pályájuk köti össze, hanem dr. 
Juha Enikő művészettörténész által a rokoni szálak 
is. Ahogy maga Szabó Magda írta egyszer: „Minden 
látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, 
aki nélkül nincs életmű” – s igaz ez Enikőre is, aki 
a kiállítás-sorozat – az ő szavaival élve – ötletadója, 
szülője volt. 
Az Aranybika Szállóban, 2008-ban volt a tárlat ős-
bemutatója, s akkora sikere volt, hogy országjáró 
kiállítássá növekedett. Az állomások kialakításában 
a művészek dr. Szurmainé Silkó Máriától, a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium közművelődési főosz-
tályának vezetőjétől, a Szabó Magda Alapítvány 
kuratóriumi elnökétől kaptak segítséget. Idén már 
tizenötödik állomásán jár a vándorkiállítás – szakrá-
lis helyszínen is bemutatták, így legutóbb Debrecen-
ben, a Füredi úti református templomban lehetett 
megtekinteni. Korábban jártak a művek többek kö-
zött a fővárosban, illetve Tégláson, Földesen, Sáros-
patakon, Nyírbátorban, Szentmártonkátán, Alsóné-
mediben, Pusztadoboson.  

Turcsányi béla mindig is érdeklődött Szabó Magda 
személye, szellemisége iránt. A holtig haza írónője 
mindhármukat meghívta kerepesi otthonának titkos 
falai közé, a művészek előtt felfedve a külvilág elől 
addig rejtett arcát. Magda néni otthonában úgy mu-
tatkozott az ecset és a véső mesterei előtt, ahogy csak 
kevesen ismerhették őt: „mindig nagyon elegánsan, 
kisminkelve lépett a pódium elé, de előfordult, hogy 
velünk leengedett hajjal beszélgetett, úgy ahogy 
más nem láthatta”. S élete végén már foglalkoztatta 
a halál gondolata, az elmúlás félelmetes de egyben 
megnyugvó pillanata, melynek regényeiben is han-
got adott élete során. Mint az írónő sorai tanúsítják: 
„Szerencsére sok előhalál van a valódira való felké-
szülésig. Az ember az ő élete folyamán sokszor érzi 
úgy, hogy se útja, se jövője, se ereje nincs már. A 
végleges, a záró meglepően könnyen lezajlik majd. 
Mosolyogva halsz meg. utolsó mozdulattal becsu-
kod a könyvet. Akkorára már annyit féltél, sírtál, 
próbálkoztál hiába, hogy alig marad szegény halál-
nak valamije, amit elrabolhat Tőled.”
„Kérdezte is, hogy vajon megéli-e a 90. születés-
napját. Én mondtam neki: ugyan már Magda néni, 
persze. Erre azt válaszolta: hát kislányom csak éljem 
meg…” – emlékezik vissza a beszélgetésekre Juha 
Enikő. A sors tintájának ecsetvonását talán már 
megsejtette ekkor: nem sokkal később, két hónap 
múlva meghalt. lehet, hogy megérzett valamit. 
S talán Turcsányi béla is jelet kapott az élettől akkor, 
amikor Szabó Magda portréfestményeinek megvaló-
sítását magára vállalta: „érdekes volt, hogy Magda 
néni október 5-én született és november �9-án halt 
meg. Az én édesanyám is október 5-én született. 
Ezek talán sorsszerűségek”.
Az emlékezés színhelye a lélek, miképp a kiállítóte-
rem is, ha fel- és megidéznek az alkotások. S a mű-
vész a szoborkompozíciókba önmagából is beleépít 
darabokat, gondolatokat, rezdüléseket. Juha richár-
dot nemcsak Szabó Magda személyisége, hanem írói 
nagysága, Abigél című regényének példaszerű, szép 
nyelvezete is magával ragadta, s láthatatlan segítő-
társa, aki kezét fogta az alkotás közben, talán maga 
az írónő volt.  

Az alkotás a művész számára az élet, az élet a művé-
szet számára a legfontosabb alkotóelem: abból táp-
lálkozik, általa s vele együtt lélegzik. A kultúra, a ne-
mesen és szenvedéllyel létrehozott alkotás sohasem 
öncélú, sosem az alkotóért, hanem a befogadóért 
létezik, s általa nyer örökkévalóságot. Turcsányi béla 
és Juha richárd a finom ecsetvonások élethű színe-
ivel és a szoboralakzatok életesen plasztikus formái-
val, az alkotásoknak a  szívdobbanások hatását keltő 
érzékeny mívességével úgy örökítik meg Szabó Mag-
dát, mintha szobája bensőséges falai között fogadná 
a látogatót. A képeken az írónőt látjuk, egyúttal a 
barátot, a nőt, a hűséges társat is. Szobotka Tibor 
hűen szerető társát, az örökfiatal és fiatalon is bölcs 
íróóriást, akinek színes személyisége egész életében 
tündökölt, s lelki rezdülései a festményeken sem 
tompulnak el.
Megfesteni a megfesthetetlent, megformálni a meg-
formálhatatlant – a két művész hivatása összekapcso-
lódik Szabó Magda írói ars poeticájával is: ő regénye-
iben lelkének s a gondolatainknak elmondhatatlan 
mélységét és valóját tárta elénk, megfogalmazta a 
megfogalmazhatatlant, szavakba öntötte a szavakkal 
talán a legnehezebben elmondhatót, a szeretetet, a 
hűséget, a baráti bajtársiasságot, a fájdalmas bánatot 
és a tündöklő boldogságot.  
A holtig haza írónője a két művész munkáiban – is 
– továbbél. lelki valójából ők is mentettek meg szá-
munkra csillagmozaikokat, színekkel takarva el a 
halál megmásíthatatlan tényét, szoborrá formálva a 
mindannyiunk gondolatában létező Szabó Magda-
képet.
               Harmati Edina

Megfesteni a megfesthetetlent, 
megformálni a megformálhatatlant
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mint mindig, most is nagyon jókedvű 
volt, sugárzott belőle a derűs életszem-
lélet. Nemcsak fogyatékkal élő embe-
reknek mutat hatalmas kitartásával 
példát. Krizbai Teca megtette azt, amit 
mi nem merünk: éli az álmait.
a fehérbot alapítvány jótékonysági 
koncertje előtt találkoztam vele. 

» A Csillag születik című tehetségkutató 
műsor harmadik szériájában te lettél a 
legjobb énekesnő, és eljutottál a döntőig. 
Mi motivált a jelentkezésben és, hogy 
érezted magad ebben az időszakban?
› Elsősorban az osztálytársaim biztattak, 
hogy jelentkezzem a műsorba. Engem 
is izgatott ez a verseny, mivel már har-
madszor próbálkoztam. A megmérette-
tés alatt csodálatosan éreztem magam, 
életre szóló élményeket szereztem. Erre 
az időszakra, azt hiszem, még nagyma-
makoromban is emlékezni fogok…

» Tizenhat éves korod ellenére nagyon cél-
tudatosnak tűnsz. Honnan merítesz erőt 
a mindennapokban?
› Alapvetően ilyen a természetem, álta-
lában soha sem szoktam hosszútávon 
elkeseredni, jókedvű vagyok.

» Koraszülöttként jöttél világra, emiatt 
van a látásod hiánya is. Soha nem érez-
ted, hogy veled úgymond elbánt a sors?
› Nem éreztem ezt sohasem. Valószí-
nűleg azért nem, mert a közvetlen kör-

nyezetem nem érezteti velem azt, hogy 
ez „szerencsétlenség” volna.

» Csodálatra méltó módon képviseled azt, 
amit csinálsz, számos díj, elismerés tu-
lajdonosa vagy.  Mégis mire vagy eddigi 
életedben a legbüszkébb?
› A legbüszkébb a Csillag születik című 
műsorban elért eredményemre, illetve a 
saját szerzeményeimre vagyok.

» Hogy éled meg saját életedben a népsze-
rűséget, hogyan fogadod, ha felismernek 
az utcán?
› Nagyon szeretem, ha felismernek, szí-
vesen megállok beszélgetni, fényképez-
kedni, dedikálni. Jó érzéssel tölt el ez a 
népszerűség.

» Mit jelent neked a hit? Miben hisz ma 
egy fiatal sikeres lány?
› Én hiszek Istenben, református vallá-
sú vagyok. Saját magamban is hiszek, 
mert ha sokat gyakorolok, tanulok, 
akkor annak előbb-utóbb meglesz az 
eredménye. Hiszek a családomban, a 
barátaimban és hiszem, hogy az élet 
csodálatos.

» Ez a jótékonysági koncert a látássérült 
emberek elfogadását segíti elő. Mit gon-
dolsz, a társadalom hogyan viszonyul ma 
egy vak emberhez?
› Eltérően. Vannak, akik teljes életet 
élő partnerekként kezelik a látássérül-

teket. S vannak, akik úgy tekintenek 
ránk, mint akik a Holdról jöttünk, il-
letve vannak, akik nem foglalkoznak 
velünk, levegőnek tekintenek – valószí-
nűleg nem tudnak velünk mit kezdeni. 
Mindenesetre nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy egy ilyen koncerten részt 
vehetek.

» A Fehérbot Alapítvány célja a vak em-
berek támogatása. Te a lakhelyeden mű-
ködő egyesület tagja vagy. Miben segít 
neked az egyesület?
› Több ügyben is segített, legutóbb a 
gimnázium alapító okiratának módosí-

tásában. A gimnázium fenntartója nem 
kívánta módosítani az alapító okiratot, 
mert ebbe az iskolába eddig még nem 
járt vak tanuló. Azt hitték, nem is tud 
elvégezni egy gimnáziumot egy látássé-
rült. Az egyesület személyesen járt el az 
érdekemben az alapítóval való tárgyalás 
során.

» És mit gondolsz, te mivel tudnád segí-
teni a látássérült emberek életét? Érzed, 
hogy jelenléteddel a köztudatban erőt 
adsz nekik és reményt?
› Három éve gyűjtök a csepeli vakvezető 
kutyákat kiképző iskolának úgy, hogy 
jótékonysági koncerteket adok társa-
immal együtt. Körülbelül 800 ezer fo-
rinttal tudtuk segíteni a kutyakiképzőt. 
Igen, érzem, hogy mi, sérült emberek is 
versenybe tudunk szállni ép társainkkal 
az élet bármely területén.

» Fiatal, ragyogó, sikeres lány vagy, a pá-
rod és a családod hogy viseli a népszerűsé-
geddel járó elfoglaltságaidat?
› Mindenki nagyon megértő, támogató 
segítő.

» Ki a példaképed?
› Az én példaképem Szandi, mert nem-
csak az éneklésben, hanem a család, a 
gyereknevelés és emberség, kedvesség 
tekintetében is példamutató.

 Varga Csilla

A látássérült segítő 
Exkluzív beszélgetés Krizbai Tecával, a Csillag születik legjobb énekesnőjével

A protestáns szellemi örökség szimbólumai
„A jelképekben önazonosságunk szintén kifejezést 
nyer, a szimbólumok segítségével is megnevezhet-
jük önmagunkat” – olvashatók Fekete Károly, a 
Debreceni református Hittudományi Egyetem rek-
torának szavai, ajánlva Vitéz Ferenc művészeti író 

új, Protestáns könyvjegyek – Kálvin és a kálvinizmus 
hatása az ex librisekben; avagy a református művé-
szetfelfogás sajátos (le)nyomatai című monográfiáját. 
A kötet a Kálvin-évek alkalmából és Debrecen me-
zővárossá nyilvánításának 650. évfordulóján jelent 
meg nemrég, a Tiszántúli református Egyházkerü-
let kiadásában.
Ex libris, mint az emlékezés intim tere – szól a könyv 
egyik fejezete, mely tudatosítja: a grafikai vagy nyom-
dai eljárással készített papírlap, művészeti rajz kettős 
jelentésű. Egyrészt tagadhatatlanul történelmünk, 
protestáns emlékezetünk történeti lenyomatai e 
könyvjegyek, másrészt – mint a könyvtulajdonos 
nevét jelző kép – emberi életeket, portréelemeket is 
tartalmazó rajzok, grafikai megoldások. Jelentős kul-
turális, tudományos eseményeket, művészi hitvalláso-
kat idéznek meg, szimbolizálva a szakrális felfogás s a 
világi szemlélet koronként változó stílusjegyeit. Meg-
elevenednek rajtuk a református egyház szimboliká-
jának fontos képei, mint amilyen a lángokban újjá-
születő főnixmadár, a Magyar református Egyháznak 
és Debrecen városának címermadara, aki a mi utun- 
kat – s a Debreceni Főnix útját is… – megmutatja. 

H. E.     (Számunk önálló illusztrációi e kötetből valók.)
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Az országot egy különös érzés lengte át, amely már rég csak az emberek emlékei-
ben élt: a Szabadság érzése. 
Fiúk, lányok, férfiak és asszonyok mérhetetlen dühe tört felszínre. A béklyókba 
kötött Testekből szabadulni kívánt a lélek. Az elvtársaknak bélyegzett polgárok 
nem bírták tovább. Évekig tűrtek, nyeltek és féltek. De most már elég! – kiáltotta 
a Nép. Isten népe, Magyarország népe, Debrecen népe.
Október 23-a sorsfordító napján lélegzetvisszafojtva állott egymás mellett a Kossuth  
téren két igaz szív. Egy Férfi és egy Nő. A szerelem és a forradalom szent lángja 
fűtötte őket. Tudták, ez a nap ugyanolyan fontos, mint amilyen első találkozásuk, 
első csókjuk és egybekelésük napja volt.
A Nőnek selyem haja akár a gesztenye, szemei pedig mint az ég, úgy tündököltek. 
A Férfi fess volt, méltóságteljes és komoly, de tekintete maga volt a titokzatosság.
– Ez a mi napunk! – mondta a Férfi határozott hangon.
– Én félek! biztosan helyesen cselekszünk? Mi van, ha nem nekünk van igazunk? 
Mi van, ha magunkra maradunk, mi van, ha az egész csak álom és egyszer csak 
felébredünk? Mi van, ha… – Ekkor a Férfi gyengéden megérintette a Nő szélfújta 
ajkait.
– Ne kételkedj! Hagyd, hogy sodorjon az ár! Nem szabad elbizonytalanodni! Most 
nem fontos, hogy mit hoz a holnap! A jelenre kell koncentrálnunk! látod ezt a 
rengeteg embert? Hallgasd a szívük hangját! Érezd az én szívdobbanásom! – és 
ekkor a nő kezét a mellkasára helyezte. – Ez a szív nem hagyja, hogy bármi bajod 
essen!
A Nő arcán egy halvány mosoly csillant meg, de hírtelen egy könnycsepp is lecsor-

dult. A Férfi igéző szemeivel szerelme lelkéig hatolt, miközben lassan lecsókolta a 
lány sós könnyeit. 
A Nő látszólag megnyugodott, de legbelül még mindig nyomasztotta valami meg-
magyarázhatatlan nyugtalanság, valami baljós előérzet. úgy szorította a Férfi ha-
talmas kezét, mint aki attól fél, hogy a szélvihar elszakíthatja őt tőle.
A nép tombolt, forrongott, élt. Együtt lélegzett minden debreceni cívis.
– Elég volt az elnyomásból! – ordított valaki a tömegből.
– le az elvtársakkal! Nem kérünk a hatalmukból! – hallatszódott egy másik bari-
ton.
Az ifjak haladtak előre. Minden egyes lépés erőt és bátorságot sugárzott, percről 
percre nőtt az emberhad.
A Kossuth tér ekkorra már megtelt.
– látod őket? Ők mind velünk vannak! Nem állíthat meg bennünket most már 
senki sem! – ahogy a Férfi ezeket a szavakat mondta, olyan volt, mintha nem is 
e világ szülötte lett volna, hanem valami mesebeli hős lovag, aki előtt nincsenek 
akadályok. – Édesapám kiskoromba behívott a szobájába és elmondott egy histó-
riát. A történet az �848-49-es forradalom és szabadságharc idejében játszódott. Az 
én üknagyapám is ott volt budapesten, amikor az a mesés nap volt. Ott harcolt 
ő is az igazságért. Egy hős volt. rendíthetetlenül hitt abban, hogy eljön majd egy 
szebb világ, ahol mindenki egyenlő és szabad. De nem így történt. Ők elbukták a 
forradalmat. Én ezt nem hagyom! A mi gyermekeink, unokáink a szabad Magyar-
ország földjén fognak élni! – ekkor finoman megsimította a Nő hasát… a fiúk már 
egy jobb világba fog érkezni.

lassan alkonyodni kezdett, októberben már hat óra tájban elfoglalja a világosság 
helyét a sötétség. Az emberek lelkesedése nem csüggedt, mind inkább éltette őket 
a remény. bár hangzavar volt, mégis valamiféle megnyugtató izgatottság ült a vá-
roson. 
Szerelmes házaspárunk egymást átölve állt a tömegben. Kettőjük, illetve hármójuk 
számára pár pillanatra megállt az idő.
– Már nem félek! Igazad van, ez a mi napunk és nem veheti el tőlünk senki sem! 
Ahogy téged sem tőlem! – mondta a lány a titokzatos szemű hős lovagnak, miköz-
ben az szorosan karjaiba zárva óvta a törékeny kis madarát.
Hirtelen a Férfi összeesett. Már nem bírta tartani magát erős lábain, összecsuklott, 
miközben a Nő még mindig próbált belekapaszkodni.
– úristen, ne! Mi történt? – sikoltozott a Nő.
A Férfi hátába egy golyó fúródott bele. Egyenruhába öltözött áVH-sok belelőttek 
a tömegbe. 
– Hallasz engem? Válaszolj! – jajgatott könyörögve a nő a földön fekvő férfinak.
– Emlékszel még arra a mesére, amit az édesapám mondott nekem? – kérdezte a 
halál kapujában álló férfi el-elcsukló hangon a nőtől.
– Persze! – könnyét visszafojtva bólogatott a Nő.
– Ígérd meg, hogy te is elmeséled majd ezt a fiúnknak! És mond meg neki, hogy 
sajnálom!
– Mit sajnálsz?
– Hogy cserbenhagytam! 
– Nem hagyod cserben! Majd te elmesélsz neki mindent! 

A férfi már nem válaszolt… A hőst magához szólította a halál.
– Nem! Ne!!!!!! – kiáltott a nő a végtelenbe. – Kérlek Istenem, ne tedd ezt! Ne!...
Hírtelen minden elsötétült…
– Anya, mi a baj? – kérdezi egy középkorú, titokzatos szemű férfi, miközben gyön-
géden megérinti a vállát a Nőnek, aki felett eljárt az idő.
– Miért kérded? – kérdezte az idős Nő, akit mintha most csöppent volna vissza a 
valóságba.
– Az előbb hírtelen elkezdtél sírni és azt kiáltottad, hogy Kérlek Istenem, ne tedd 
ezt!
Az öreg hölgy nem válaszolt semmit, csak végigsimította a fia arcát, és elmoso-
lyodott.
– látom, édesapám fényképét nézegeted! Már 55 éve, hogy meghalt…
A távolból egy kisfiú rohant a két emberhez. Huncut, játékos, romlatlan kisgyer-
mek volt.
– Nézd csak nagymama, hoztam neked virágot! Ki az ott a képen? – kérdezte.
– Ő a te nagyapád! Tudod, ő igazi hős volt, ’56 hőse! Igaz, anya? – miközben 
ezeket a szavakat mondta, átölelte erős karjával törékeny édesanyját, miközben 
elindultak hazafelé a Kossuth térről.
Az öreg hölgyet elöntötte a melegség. Ahogy a fiát és az unokáját nézte a Férfira 
gondolt, akit még mindig tiszta szívéből szeretett. A Férfira, akit elragadott a for-
radalom... A Férfira, aki hős volt…

Harmati Edina   

Egy pillanat volt az egész

1956. október 23-a távoli és közeli is egyben. Hozzánk is elér, el kell érnie.  az 
azon a napon cselekvők közül sokan itt vannak még közöttünk, akik ha akar-
nának, tudnának beszélni azokról az időkről. De szerintem sokan tisztában va-
gyunk azzal, mik történtek, miért s milyen végkimenetellel. a szabadság és egy-
ségesség ünnepe ez. olyan ünnep, amikor fejet kell hajtanunk azoknak a bátor 
lelkeknek az emléke előtt, akik harcoltak azért, hogy ne legyen mindegy, hogyan 
él a magyar. elég volt a megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, 
az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbírósági perekből – kiáltották 
akkor együtt. azért harcoltak, hogy az utókornak is félelemmentes és szabad 
legyen az élete. 

Félelmetes belegondolni, hogy szinte gyerekek, egyetemista korúak fogtak fegy-
vert. Mertek nemet mondani a diktatúrára, és ennek hangot adni. Sokan életü-
ket is adták ezért.
Egy biztos: ez a nap a szabadság és bátorság napja, amikor büszkék lehetünk 
az akkori hős nemzedék(ek)re, és tisztelgünk az elhunytak emléke előtt. utat 
mutattak ők a szabadság és az egység jegyében, és minden napnak erről kelle-
ne szólnia továbbra is: az egységes magyar nemzetről. Ma már a koszorúzások 
mellett kitüntetéseket adnak át ezen a napon, és megemlékezések hangzanak el 
országszerte. Érdemes a szavak mögé gondolni, miközben erről beszélünk, mit 
érezhettek ők akkor, milyen hatalmas erők munkálkodtak bennük. Akkor talán 
megérthetjük őket.
Az ország mai napig magán hordozza nemcsak az október 23-i felemelő esemé-
nyek emlékét, hanem az azt követő események nyomait is, s olykor nehéz súllyal 
cipeljük lelkünket. Albert Camus azt mondta: „a magyar vér olyan nagy értéke 
Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét”. Megszívle-
lendő gondolat.
Ünnepeljük ezt a nemes, világtörténelmi jelentőségű napot, október 23-át Ma-
gyarország történelme egyik jelentős állomásának évfordulóját büszkeséggel. 
Vajon ők, az ’56-os hősök is büszkék lennének ránk, visszatekintve?

Faragó Melinda
Mónus Anikó felvétele

Az ország hangja
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V

Az országot egy különös érzés lengte át, amely már rég csak az emberek emlékei-
ben élt: a Szabadság érzése. 
Fiúk, lányok, férfiak és asszonyok mérhetetlen dühe tört felszínre. A béklyókba 
kötött Testekből szabadulni kívánt a lélek. Az elvtársaknak bélyegzett polgárok 
nem bírták tovább. Évekig tűrtek, nyeltek és féltek. De most már elég! – kiáltotta 
a Nép. Isten népe, Magyarország népe, Debrecen népe.
Október 23-a sorsfordító napján lélegzetvisszafojtva állott egymás mellett a Kossuth  
téren két igaz szív. Egy Férfi és egy Nő. A szerelem és a forradalom szent lángja 
fűtötte őket. Tudták, ez a nap ugyanolyan fontos, mint amilyen első találkozásuk, 
első csókjuk és egybekelésük napja volt.
A Nőnek selyem haja akár a gesztenye, szemei pedig mint az ég, úgy tündököltek. 
A Férfi fess volt, méltóságteljes és komoly, de tekintete maga volt a titokzatosság.
– Ez a mi napunk! – mondta a Férfi határozott hangon.
– Én félek! biztosan helyesen cselekszünk? Mi van, ha nem nekünk van igazunk? 
Mi van, ha magunkra maradunk, mi van, ha az egész csak álom és egyszer csak 
felébredünk? Mi van, ha… – Ekkor a Férfi gyengéden megérintette a Nő szélfújta 
ajkait.
– Ne kételkedj! Hagyd, hogy sodorjon az ár! Nem szabad elbizonytalanodni! Most 
nem fontos, hogy mit hoz a holnap! A jelenre kell koncentrálnunk! látod ezt a 
rengeteg embert? Hallgasd a szívük hangját! Érezd az én szívdobbanásom! – és 
ekkor a nő kezét a mellkasára helyezte. – Ez a szív nem hagyja, hogy bármi bajod 
essen!
A Nő arcán egy halvány mosoly csillant meg, de hírtelen egy könnycsepp is lecsor-

dult. A Férfi igéző szemeivel szerelme lelkéig hatolt, miközben lassan lecsókolta a 
lány sós könnyeit. 
A Nő látszólag megnyugodott, de legbelül még mindig nyomasztotta valami meg-
magyarázhatatlan nyugtalanság, valami baljós előérzet. úgy szorította a Férfi ha-
talmas kezét, mint aki attól fél, hogy a szélvihar elszakíthatja őt tőle.
A nép tombolt, forrongott, élt. Együtt lélegzett minden debreceni cívis.
– Elég volt az elnyomásból! – ordított valaki a tömegből.
– le az elvtársakkal! Nem kérünk a hatalmukból! – hallatszódott egy másik bari-
ton.
Az ifjak haladtak előre. Minden egyes lépés erőt és bátorságot sugárzott, percről 
percre nőtt az emberhad.
A Kossuth tér ekkorra már megtelt.
– látod őket? Ők mind velünk vannak! Nem állíthat meg bennünket most már 
senki sem! – ahogy a Férfi ezeket a szavakat mondta, olyan volt, mintha nem is 
e világ szülötte lett volna, hanem valami mesebeli hős lovag, aki előtt nincsenek 
akadályok. – Édesapám kiskoromba behívott a szobájába és elmondott egy histó-
riát. A történet az �848-49-es forradalom és szabadságharc idejében játszódott. Az 
én üknagyapám is ott volt budapesten, amikor az a mesés nap volt. Ott harcolt 
ő is az igazságért. Egy hős volt. rendíthetetlenül hitt abban, hogy eljön majd egy 
szebb világ, ahol mindenki egyenlő és szabad. De nem így történt. Ők elbukták a 
forradalmat. Én ezt nem hagyom! A mi gyermekeink, unokáink a szabad Magyar-
ország földjén fognak élni! – ekkor finoman megsimította a Nő hasát… a fiúk már 
egy jobb világba fog érkezni.

lassan alkonyodni kezdett, októberben már hat óra tájban elfoglalja a világosság 
helyét a sötétség. Az emberek lelkesedése nem csüggedt, mind inkább éltette őket 
a remény. bár hangzavar volt, mégis valamiféle megnyugtató izgatottság ült a vá-
roson. 
Szerelmes házaspárunk egymást átölve állt a tömegben. Kettőjük, illetve hármójuk 
számára pár pillanatra megállt az idő.
– Már nem félek! Igazad van, ez a mi napunk és nem veheti el tőlünk senki sem! 
Ahogy téged sem tőlem! – mondta a lány a titokzatos szemű hős lovagnak, miköz-
ben az szorosan karjaiba zárva óvta a törékeny kis madarát.
Hirtelen a Férfi összeesett. Már nem bírta tartani magát erős lábain, összecsuklott, 
miközben a Nő még mindig próbált belekapaszkodni.
– úristen, ne! Mi történt? – sikoltozott a Nő.
A Férfi hátába egy golyó fúródott bele. Egyenruhába öltözött áVH-sok belelőttek 
a tömegbe. 
– Hallasz engem? Válaszolj! – jajgatott könyörögve a nő a földön fekvő férfinak.
– Emlékszel még arra a mesére, amit az édesapám mondott nekem? – kérdezte a 
halál kapujában álló férfi el-elcsukló hangon a nőtől.
– Persze! – könnyét visszafojtva bólogatott a Nő.
– Ígérd meg, hogy te is elmeséled majd ezt a fiúnknak! És mond meg neki, hogy 
sajnálom!
– Mit sajnálsz?
– Hogy cserbenhagytam! 
– Nem hagyod cserben! Majd te elmesélsz neki mindent! 

A férfi már nem válaszolt… A hőst magához szólította a halál.
– Nem! Ne!!!!!! – kiáltott a nő a végtelenbe. – Kérlek Istenem, ne tedd ezt! Ne!...
Hírtelen minden elsötétült…
– Anya, mi a baj? – kérdezi egy középkorú, titokzatos szemű férfi, miközben gyön-
géden megérinti a vállát a Nőnek, aki felett eljárt az idő.
– Miért kérded? – kérdezte az idős Nő, akit mintha most csöppent volna vissza a 
valóságba.
– Az előbb hírtelen elkezdtél sírni és azt kiáltottad, hogy Kérlek Istenem, ne tedd 
ezt!
Az öreg hölgy nem válaszolt semmit, csak végigsimította a fia arcát, és elmoso-
lyodott.
– látom, édesapám fényképét nézegeted! Már 55 éve, hogy meghalt…
A távolból egy kisfiú rohant a két emberhez. Huncut, játékos, romlatlan kisgyer-
mek volt.
– Nézd csak nagymama, hoztam neked virágot! Ki az ott a képen? – kérdezte.
– Ő a te nagyapád! Tudod, ő igazi hős volt, ’56 hőse! Igaz, anya? – miközben 
ezeket a szavakat mondta, átölelte erős karjával törékeny édesanyját, miközben 
elindultak hazafelé a Kossuth térről.
Az öreg hölgyet elöntötte a melegség. Ahogy a fiát és az unokáját nézte a Férfira 
gondolt, akit még mindig tiszta szívéből szeretett. A Férfira, akit elragadott a for-
radalom... A Férfira, aki hős volt…

Harmati Edina   

Egy pillanat volt az egész

Kart karba öltve ballagott egy házaspár a város utcáin.
– Gondoltam, üdítő változatosság lenne önnek egy kis séta, hiszen mindig 
csak a földek gondjaival foglakozik. 
– Jó ötlet volt, kedvesem! Már el is felejtettem, milyen gyönyörű az ősz, hi-
szen ilyenkor annyi a munka! Nehéz az aratás és szüret időszakában pihenni.

MIHElyT A PÉNZ… kipp-kopp

– Megvette már a cédulát? Anyuka a doktor úr szerint, nincs jól.
– Elintéztem kedvesem, bár az árak egyre magasabbak. Szép lesz a templom!

A PErSElybEN CSÖrrEN… kipp-kopp

– Aggódom a gyermekekért is. Alig mozdulnak ki, különösen Johann ül ott-
hon sokat, és folyton olvas.
– Ne féltse kedvesem, abból a gyerekből pap lesz!

A lÉlEK Már… kipp-kopp

– Mi lehet ez a kopácsolás? Itt is építkeznek?
– A vártemplom előtt nagy a tömeg. Jöjjön kedvesem, nézzük meg, mi tör-
tént!

AZ ÉGbE rÖPPEN… kipp-kopp

– Már látom! Valami írást szegeztek ki a kapura, ami 95 pontból áll, és hitvi-
tára szólítja fel a papokat.
– Hmm, igen érdekes témákat feszeget, ebből még per is lehet. A wittenber-
giek közül ki mer ilyet kiszögezni �5�7-ben?

P. T.

Szemtanúk
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„az évek alatt a tanítás és a művészet iránti elkö-
telezettségem egymást erősítette. Ha nem lettem 
volna tanár, meglehet, nem volna ilyen gazdag a 
repertoárom” – hangzanak Tamus István festő- és 
grafikusművész szavai. a debreceni simonffy ga-
lériában beszélgettem vele a nemrégiben megnyílt 
kiállítása kapcsán.

» „Újra otthon” címmel nyílt kiállítása a Simonffy Ga-
lériában. Honnan „tért vissza”, hogy most újra „ott-
hon” érzi magát? – kérdezem a hittudományi egyetem 
művésztanárától.
› A nyitógrafikám címe az, hogy „újra Otthon” – al-
legorikus megfogalmazásról van tehát szó. A képen 
egy régi szobabelső látható bölcsővel és nagy keretes 
ággyal. Ez a jelenet az egyik művésztelepi emlékemet 
örökítette meg: egy skanzen belsejében dolgoztunk, 
és megláttam magam a tükörben, háttérben ezekkel 
a tárgyakkal. Eszembe jutott az, hogy egykoron min-
den szobabelső így nézett ki, s mára mind ez már 
a múlté. Másrészről a kiállítótársam, Drienyovszki 
János elszármazott Debrecenből, és a fővárosban vált 
művésszé. Neki ebben az értelemben számít ez a ki-
állítás hazatérésnek.

» Van-e valamilyen koncepció, amely alapján ezeket az 
alkotásokat tárlattá fűzte össze?
› Egyrészt olyan alkotások láthatók, amelyeken a táj 
kapja a központi szerepet. A táj és a felhő, a föld és 
az ég viszonya foglalkoztat engem. Az ember mindig 
kis földet lát. És nagy eget, s azon különböző formá-
jú felhők úsznak. Mindennek változásait igyekszem 
visszatükrözni. Másrészt a művésztelepi munkáim 
közül szemezgettem.

» Melyik motívumot emelné ki, mint amely időről idő-
re megjelenik az alkotásain?
› A napraforgó motívuma minden évben előbukkant 
nálam. Kedvelem a formáját, a nap sárga színét, az 
apró zöld leveleit. Ennek a virágnak az a sajátossága, 
ha alul levágják, abban a pillanatban elindul a herva-
dása, az elmúlása. Van Gogh nagyon sok napraforgós 

csendéletet festett, ez ügyben Aix en Provence-ba is 
elment. Az ő vágyódása engem is megérintett.

» A kiállítását egy teljesen új darabbal egészítette ki, a 
kávéskészlettel. A fazekasság művészetébe belekóstolva 
mit gondol, egy új „szerelem” veszi kezdetét?
› Így is lehet mondani. A nyugat-európai utazásaimról 
hazatérve nagyon tetszett az, hogy a műtárgyak képei 
edényeken, bögréken is megjelentek. Számos euró-
pai múzeummal ellentétben, nálunk annyira ez még 
nincs elterjedve. Ettől eltekintve kísérletezni kezdtem, 
hogyan lehetne az alkotásaimat használati tárgyakkal 
ötvözni. A készlethez nem szabályos, hanem kissé 
amorf csuprokat választottam, s ezeket egyik grafikám 
részletével díszítettem.

» Milyen technikai megoldást alkalmaz akvarellképei 
készítése során?
› Nedves változatát használom az akvarell papírnak. 
Amikor előveszem, egy üveglapot teszek alá, hogy 
lassabban száradjon a felülete. Többnyire sniccerrel 
és ecsettel dolgozom attól függően, hogy mennyire 
akarok lágy vagy karakteres vonalakat húzni. Ha a 
színek intenzitását szeretném befolyásolni, zsebken-
dővel itatom fel a színeket. Az újságpapírt pedig azért 
kedvelem, mert általa porózus felületet tudok repro-
dukálni.

» Több alkotásában is visszatérő elem Rembrandt arcké-
pe. Ő példakép, vagy az akkori korstílus imponál Tamus 
művész úrnak, amely stílust Rembrandt személye által 
eleveníti meg?
› Mindkettő állítás igaz. Az ő munkásságát nagyra 
becsülöm. A maga korában meglehetősen modern 
festőnek számított. Emellett az az életmód is megfo-
gott, amely akkoriban jellemző volt. Illetve 2006-ban 
rembrandt születésének 400. évfordulóját ünnepel-
ték szerte a világban, és jómagam is készítettem a mű-
vésszel kapcsolatos munkákat.

» Akvarellképein hangsúlyos szerepet kap az égbolt. A 
hétköznapi jelentésen túl Önnek mit jelent az égbolt? 

Valaminek a teljességét, hiányát? Légüres teret vagy kap-
csolatteremtő közeget?
› A madarak a föld és az ég közötti kapcsolatot te-
remtik meg. Az emberben is él egy fajta vágyakozás 
a repülés képessége után. Az elmúlásban szintén jelen 
van az égbolt, hiszen azt mondják, hogy a lelkünk az 
égbe távozik. Ez talán azért jutott most eszembe, mert 
a feleségem és én is hirtelen vesztettük el egy-egy szü-
lőnket. Ettől függetlenül már régóta foglalkoztatnak a 
felhők, ezek a szép égi jelenségek.

» Dolgozik-e most valamilyen művészeti projekten?
› Folyamatosan dolgozom akvarelleken, grafikákon. 
Nagyobb projektbe most nem kezdtem bele. Ami a 
terveim között szerepel, az a litográfia-, illetve a port-
rékészítés.

Keczán E. Mariann

Bölcsőtől az égig

mitől vagyunk mi boldogok emberek? merjünk-e 
minden új dologba belevágni? Nagyon sok minde-
nen múlik a boldogság. egy társon, egy baráton, aki 
fel tudja vidítani a mindennapjainkat.

Nagyon sokszor boldogok vagyunk, de ez hamar el-
múlik – egy szempillantás alatt. Mindenki a boldog-
ságot keresi, csak nem sokan találják meg. 
A boldogság nagyon sokszor megjelenik az életünk-
ben, és ekkor azt érezzük, nincs számukra lehetetlen. 
Olyankor bármilyen rossz dolgot el tudunk feledni, 
főleg a múltunkból. Sokan nem szeretnek a tovatűnt 
időkre gondolni, pedig az alapozza meg jelenüket és 
a jövőnket. Gondoljunk csak bele: Sok ember ki-
be sétál az életünkben, de mégis tovább kell lépni, 
és megmutatni: képesek vagyunk felállni. Valahogy 
mégis a múltat kutatjuk, hibába akarunk ez ellen 
bármit tenni. Pedig muszáj tovább menni, és megta-
lálni az új, remélhetőleg boldogabb utat. 
Mindenki hoz rossz és nehéz döntéseket, de ebből 
tanulunk. Nagyon nehéz kimondani azt, hogy bol-

dogok vagyunk, hiszen még mi sem tudjuk, mikor 
lennénk igazán boldogok. Sokszor érezzük: több 
kell, nem elég. Ekkor elgondolkodunk, mit is kel-
lene tennünk, hogy igazán boldogok legyünk. Küz-
denünk kell érte, és van mikor hiába. Ideig-óráig 
tart az öröm: később rájövünk, mégsem lett jobb, 
s csalódunk. Sokan külsőre boldognak látszanak, de 
legbelül nem azok, mégsem tesznek ez ellen semmit, 
mert félnek. 
Félnek attól, hogy csalódás éri őket. Keressük az élet 
apró örömet, keresünk valakit, aki igazán boldoggá 
tesz bernnünket. Csak akkor tudjuk meg, hogy iga-
zán ki a fontos, amikor döntöttünk. Elhatároztuk, 
hogy továbblépünk, és nélküle folytatjuk az életet. 
Azt hisszük, ez boldoggá tesz bennünket, de később 
rájövünk, mindig arra vágyunk, amit egyszer már 
elveszítettünk. De ez nem ilyen egyszerű. Hiába is 
fáj, inkább elfelejtjük a múltat, hogy megpróbáljunk 
újra boldogok lenni…

Gáll Viktória

Boldogság

N„…nem intézheti el 
ezt a forradalmat mint egy 

elkeserített, óvatlanná vált nép felkelését
az ámuldozó vagy fejét csóváló világ sem. 

A magyar forradalom nemcsak rólunk, róluk is szól – tükör 
az a világ minden népének, villámfény,  amelynél megláthatják, 

hová jutottak, s számos olyan vonása van, 
 amelynek nemcsak az érdekelt kortárs, de a történetbölcselő 

figyelmét is fel kell hívnia magára.”
(Németh László: A magyar forradalomról 

[keletkezett: 1956. november 10–20.; 
először megjelent: 

Hitel folyóirat, 2011. április] )
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Éppen kiléptem az egykori Kölcsey-főiskola kapuján, mikor a túloldalon dolgozó 
markoló úgy vett lendületet, hogy beleakadt az egyik utcai lámpába. Hatalmás 
csattanás szakította szét az utcákon közlekedő járművek mindennapos szimfóni-
áját. A járókelők némán emelték fel tekintetüket, hogy jobban lássák az esetet. A 
munkás majd’ kiesett a markolóból, úgy igyekezett megtudni, hogy pontosan mit 
tett. Mindenki arra az egy utcai lámpára figyelt. 
Évtizedek óta áll ott az a lámpa, legjobb tudása szerint végezve munkáját. Akkor 
dolgozott, amikor kellett, akkor pihent, mikor eljött az ideje. Nem feltűnősködött 
munkabeszüntetéssel, jól végezte feladatát, mégsem kapott még ekkora figyelmet. 
Most, hogy összetörték, porrá zúzták, mindenkinek érdekes lett. 
Miért csak akkor kapják fel fejüket az emberek, ha baj van? Miért nem örülnek és 
köszönik meg, ha valami (vagy valaki) feladatát úgy végzi, ahogy kell? Miért kell 
összetörnie ahhoz, hogy megkapja a kellő figyelmet? 
Hullottak az üvegszilánkok. S földet érve – gyémántnak tűntek. Mert hirtelen ér-
dekesebbnek, értékesebbnek látszott a lámpa, mint munkája közben, mikor fényt 
hoz a sötétségbe, utat mutat, biztonságot ad.  

Piskóty Teréz

Nekem azt tanították: harcoljak, ne adjam fel, mert amit szívemből akarok, az 
megvalósul. bizony, vannak dolgok, amelyekért nem éri már meg küzdeni, mert te 
megnyílsz, odaadsz magadból mindent, de lelked mégis sebekkel lesz tele. Ennél na-
gyobb fájdalom nem kell a szerető léleknek. Hittem valamiben, de nem azt kaptam, 
amit vártam. Nem tudom, hol hibáztam, és ezt még a másik fél sem tudja megma-
gyarázni. Annyira akartam, hogy sikerüljön, de közben mindig megpróbáltam az 
lenni, aki vagyok, tudatni valahogy vele, mennyit jelent ő nekem.
Annyiszor mást kaptam, mint amit vártam, és nem tudtam továbblépni: harcolni 
akartam. Ezért éltem. Idővel azonban rájöttem, milyen sokszor jelzett, csak nem 
értettem. Meg kellett tanulnom elfogadni: nincs tovább. Nem bírtam a hallgatást, 
a bizonytalanságot. Fájt, de ennek véget kellett vetnem. Kiáltanék, de nem jön ki 
hang a torkomon. Ellopta gondolataim, napjaim; jobban övé voltam, mintsem a 
magam élete fölött uralkodtam volna. 
Vérző sebek – gyógyulóban. újra kell építenem valamit. De lesz-e erőm ehhez még 
egyszer? újfent hinni, szeretni? S mégis mikor? Neki ez persze nem számít. Nem én 
hibáztam, de nem is kellettem. Ismételten én estem. lehet, hogy hónapok múlva, 
sőt egész életemben ezt fogom mesélni: volt egy történet, amely igazán felnőtté tett. 
Alaposan megszenvedtetett. Volt egy történet, amely felnevelt. Gyermeki álomból 
rémálommá lett. Felejteném, mégis, mégis itt van még…                 
                                                                                                      Faragó Melinda

Néma kiáltás

N„…nem intézheti el 
ezt a forradalmat mint egy 

elkeserített, óvatlanná vált nép felkelését
az ámuldozó vagy fejét csóváló világ sem. 

A magyar forradalom nemcsak rólunk, róluk is szól – tükör 
az a világ minden népének, villámfény,  amelynél megláthatják, 

hová jutottak, s számos olyan vonása van, 
 amelynek nemcsak az érdekelt kortárs, de a történetbölcselő 

figyelmét is fel kell hívnia magára.”
(Németh László: A magyar forradalomról 

[keletkezett: 1956. november 10–20.; 
először megjelent: 

Hitel folyóirat, 2011. április] )

Összetörve

Antropológiai írások, A gyertyák csonkig égnek, Egri csilla-
gok… mi a közös bennük? például az, hogy mindegyik ka-
pott egy fedő- és hátlapot. ezek általában színesek, figyelem-
felkeltők. mivel nem ruhadarabokról beszélünk, amelyek 
esetében fontos a szín és a forma, hanem könyvekről; vásár-
lási módjuk is eltérő. míg az egyiket felpróbáljuk és nézeget-
jük, a másikat, elvonulva a világtól, olvasgatjuk. 

A minap betértem egy könyvesboltba. Nézelődés, lapozga-
tás közben felfigyeltem egy fiatal pár beszélgetése. Akaratom 
ellenére is hallottam minden szavukat. Megtudtam, hogy a 
napokban költöztek be új lakásukba, és oda keresnek dísztár-
gyakat. Na de könyvesboltban? Elcsodálkoztam ezen, de úgy 
voltam vele, hogy ők tudják. böngésztem tovább, hirtelen a 
fiatal lány felháborodva, kicsit erélyesebb hangon leteremtet-
te barátját, miután ő kiemelt a polcról egy almazöld köte-
tet. Zavaromban felkaptam a fejem, jól hallottam-e. Igen. A 
lány ugyanis elkezdte ecsetelni, hogy a kezében tartott barna 
kötésű könyv mennyivel jobban illik a kanapéhoz meg a fal 
színéhez!
Én inkább nem vettem most semmit, út közben próbáltam 
feldolgozni a hallottakat, igyekezve megérteni, miért kezelik 
„dísztárgyakként” a könyveket. Igazuk van: egy átlagos lakás-
ban található több-kevesebb olvasnivaló, és egy szekrénysor-
nak elválaszthatatlan eleme a könyvespolc. De ez még nekem 
is új volt. Vesznek egy könyvet, lényegtelen, hogy milyet, csak 
a színe és a formája számít. Vajon mi lehet akkor, amikor in-
terneten rendel az ilyen ember? beírja a keresőbe, hogy har-
minc centi széles, mustársárga könyvet szeretne? Vagy eset-
leg színátmenetes sort rendel, és az összes földszínű borítós 
könyvből kér egy-két példányt? Nem is tudom, „melyik nézne 
ki jobban”!
Eljátszottam a gondolattal, hogy ez a fiatal pár mit tenne, ha 
szüksége lenne egy szótárra. A jól ismert angol-magyar szótár 
fedő- és hátlapja ugyanis élénk, piros-kék színt kapott. „Ciki” 
kint hagyni a polcon, a barnás árnyalatú szobában. Most vagy 
át kell festeni az egészet, vagy ki kell alakítani egy ezzel har-
monizáló dolgozószobát, vagy el kell dugni jó mélyre, nehogy 
valaki meglássa.
„A divat mindenre kiterjed”– mondogatják a „guruk”, de nem 
gondoltam volna, hogy a minden, az valóban minden. rossz 
belegondolni abba, hogy van olyan, aki József Attila váloga-
tott munkáit a kék kötése miatt hagyja a boltban, Pilinszky 
János kötete viszont „jól mutatna a szobában”, a maga vörö-
sesbarna borítójával. Eszembe nem jutna egy izgalmas regény 
helyett például egy bankkártya-enciklopédiát választani mére-
ti és színi adottságai miatt.
Ez nevetséges! Ennyire nem szeretnek olvasni az emberek? 
Esztétikum, vagy emberi butaság? Divat ide, divat oda, in-
kább engem mondjanak maradinak, vagy éppen ízlésficamos-
nak, de ha elmegyek egy könyvesboltba, maradok a jól bevált 
tartalmak böngészésével, figyelmen kívül hagyva a borító szí-
nét. Nem fogok behódolni a legújabb lakás-trendeknek, ame-
lyekben még a könyvespolc is harmonizál a függönnyel.
A konyhába sem azért veszünk sót, mert az passzol a konyha-
bútorhoz, vagy fájdalomcsillapítót, mert az illik a gyógyszeres 
dobozba.

Turzai Nóra

Esztétikum vagy 

emberi butaság?
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kinyílnak a pinceajtók, gurulnak a boroshordók, 
hátunkra nehezednek a puttonyok, érett szőlőfürtök 
várják a kései szüretet. édes illatukat messziről érezni 
az őszi hidegben.  Dr. Orosz Istvánnal, a Debreceni 
egyetem történelmi intézetének professzor emeri-
tusával egy színes magyar hagyományról, a szüreti 
népszokásokról beszélgettünk. 

» Mit jelképez a szőlő a magyar kultúrában?
› Sok formában szokták összekapcsolni a magyarságot a 
szőlővel, illetve a szőlőből készült borral. A magyarság a 
szőlőtermeléssel valószínűleg már a Kárpát-medencén 
kívül megismerkedhetett. A szűrrel, szürettel, a seprő-
borkészítéssel kapcsolatos kifejezéseink azt mutatják, 
hogy a szőlészetet már a honfoglalás előtt ismerhettük. 
A Kárpát-medencében a középkorban igen elterjedt 
volt a borkészítés. Ennek egyszerű oka van: akkoriban 
a víz mindenféle baktériumot terjesztett, hiszen nem 
voltak mélyfúrású kútjaink, csak rétegvizet ittunk, az 
pedig betegségeket okozhatott. Az egészség megőrzése 
érdekében a középkori ember sokkal több bort ivott, 
mint iszunk mi, mai emberek, napjainkban. A magyar 
borivó nemzetként szerepelt. Ezzel is elkülönítettük 
magunkat a Habsburg-uralom alatt lévő sörfogyasztó 
osztrákoktól és csehektől. A szőlőnek szakrális jelen-
tősége is van: a tanítások szerint a bor Krisztus vére, 
olyan ital, amely a mai napig jelentős szerepet játszik 
minden keresztény gyülekezet liturgiájában. 

» Jelezhető-e előre a jó szőlőtermés?
› Tudomásom szerint Kőszegen a város jegyző-
könyvében jegyeztek fel szőlővel kapcsolatos ismerete-
ket: amikor még nem virágzik a szőlő, annak vesszőiből  
tapasztalatok alapján meg tudták állapítani, milyen 
lesz a termés az adott esztendőben. 

» Körülbelül mikor vált ismert népszokássá a szüret?
› A szüret óhatatlanul összekapcsolódik a szőlőterme-
léssel. Ha ismertük a szőlő termelését, akkor a szőlő 
szedését és az abból történő lé szűrését is. Az biztos, 
hogy a rómaiak korában termeltek a Kárpát-medencé-
ben szőlőt. Marcus Aurelius Probus császár nevét szok-
ták emlegetni, aki a Dunántúl déli részére, Pannóniába 
telepített szőlőtőkéket. Ebben az időben ismert bor-
termelő területeink voltak a szerémségi, a mai villányi, 
pécsi, szekszárdi borvidékek, sőt a balatoni borvidéken 
található az egyik legjelentősebb római emlékünk, a 
balácapusztai római Villa: ott szőlőinda-ábrázolások 
tanúskodnak a telepített szőlőről. Azt, hogy a meg-
honosított növények megérték-e a magyar honfogla-
lást, nem tudni. Egy néprajzos kollégánk kutatásaiból 
tudjuk, hogy a nagy folyóvölgyekben máig fennma-
radt úgynevezett galériaerdők alakultak ki, s ott fára 
felfutott szőlőt is találhattak őseink. Ebben az esetben 
vadon termő gyümölcsöt szedtek. Forrásadatok bizo-
nyítják, hogy lényegében a Kárpát-medence minden 
részén, az északi hegyvidéken – a mai Szlovákia terü-
letét kivéve –, az Alföldön, Erdélyben, Dunántúlon, 
Délvidéken széles körben elterjedt a szőlőtermelés, 
ezzel együtt a szüret is. 

» Miért eltérő egyes borvidékeinken a szüret időpontja?
› Ez már a tapasztalat eredménye. általában szeptem-
ber a szüret hónapja, legkésőbb október eleje. Mindez 
az évi éghajlatváltozástól is függ: ha meleg, forró nyár 
van, akkor hamarabb, ha esős hideg, akkor később 
szüretelünk, de van különbség a tájegységek között 

is. Az alföldi tájakon a korai szedés a jellemző, olykor 
augusztus végén szüretelnek, a dunántúli szőlővidéke-
ken pedig szeptember második felétől. A legjellegze-
tesebb a Tokaj-hegyaljai késői szüret, október 28-án. 
Míg a középkorban a szerémségi bor a legkeresettebb 
és legjobb minőségű bor volt Magyar-
országon, a �6. századtól kezdve helyét 
Tokaj-Hegyalja vette át napjainkig. 
A késői szüret előnye, hogy akkorára 
beérnek az aszúszemek, összetöpped-
nek, magas cukortartalmat érnek el, 
ennek eredményeképpen jó minőségű, 
igen erős bor keletkezik. A szüret ideje 
emellett függ a szőlő fajtájától is. 

» Milyen készülődések előzik meg a szü-
retelést?
› Még az én gyerekkoromra vissza-
emlékezve általánossá vált a nagyobb 
gazdaságokban, hogy pásztort fogad-
tak a zsendülni kezdő szőlő őrzésére. 
A további előkészületek a pincében 
történnek: ki kell tisztítani az edé-
nyeket, hordókat, rendbe kell hozni 
a prést. Akinek nagyobb szőlőterülete 
van, annak fogadnia kell munkásokat. 
Gondoskodni kell az igavonó állatok-
ról. Dunántúlon és Nyugat-Magyar-
országon a présházak, pincék időnként a szőlőhegyen 
vannak, ott készül a must, azaz nem szükséges a szállí-
tás. Kelet-Magyarországon viszont nélkülözhetetlen a 
szállítás, pl. Tokaj-Hegyalján a pincék és borházak a 
falvakban helyezkednek el.

» Kik a szüret jellegzetes figurái?
› A szokás figurái azokból lettek, akik valójában is 
léteztek: szüretelő asszonyok, puttonyosok, taposó-
emberek. Tokaj-hegyaljai szereplők a sáfárok, akik a 
kiforrt bort gondozzák, ajánlják a vásárlóknak a szü-
retet. A korábbiakban jellegzetes alak volt a faktor, aki 
összehozta a termelőt és a fogyasztót. Napszámos tes-
tületek is jöttek létre az uradalmi szőlészetekben, szin-
tén Tokaj-Hegyalján: a református Kapás Társulat és 
a katolikus Fáklyás Társulat. A Fáklyás Társulat tagjai 
gyertyákkal álltak sorfalat az ünnepélyes miséken. A 
Kapás Társulat bálokat, különböző kiállításokat szer-
vezett. A kádármesterek, bodnárok is hatással voltak a 
hordók árának megállapításában. 

» Hogyan dolgozzák fel a leszedett szőlőt?
› A szőlőszemeket az asszonyok szedik, a kádba hordás 
a puttonyos férfiak feladata. Kelet-Magyarországon azt 
mondják, csömöszölni kell a szőlőt, össze kell törni, 
hogy levet eresszen. Dunántúlon ezt muszkolásnak 
nevezik. Az összetört szőlőszemeket a hagyományos 
kisparaszti gazdaságokban taposó zsákokra szedték. 
Egy 3 lábon álló kádban taposták a szőlőt, az alján volt 
egy lyuk, ahonnan az edényekbe folyt a must.  A ki-
taposott szőlő törkölyét présbe rakták. A kádból kijött 
must az mindig jobb minőségű volt, mint a préselt. 

» Kapcsolódik a szőlészethez valamilyen kultuszfigura?
› A kultusz a bor és mámor Istenével, bacchussal, a 
népnyelvben baksus pajtással kapcsolódik össze: be-
került ő a magyar néphagyományba. A bacchanáliák 
római ünnepek voltak, szertelenség, részegség, szexuá-
lis kicsapongás jellemezte a mulatságokat. Dr. ujváry 

Zoltán professzor úr Tokaj-hegyaljai gyűjtéseiből is 
ismerjük a baksushoz fűződő népszokások. 

» Miről ismerszik meg az igazán jó bor?
› Fontos, hogy idegen anyag ne legyen a borban, �7 

cukorfok alatt nem érdemes kiforr-
ni hagyni. Magyarországon kétféle 
bor van, az oxidatív és a reduktív. Az 
oxidatív bor hordóban érlelt, ízvilágá-
ban őrzi a pince levegőjét. A reduktív 
nedű előállításával arra törekednek, 
hogy a szőlőbogyó íze érződjék, így 
friss, illatos borok születnek.

» Nemzetközi viszonylatban hol he-
lyezkedik el a magyar bortermelés?
› Szeretnénk azt mondani, hogy elő-
kelő helyen, de ez sajnos még nem 
igaz. Magyarország �50 évvel ezelőtt 
a nagyobb európai bortermelő orszá-
gok közzé tartozott. Mindig Francia-
ország volt a legnagyobb bortermelő, 
a sorban Olaszország, Spanyolország, 
Portugália, rajna-vidék, azután mi 
követtük. Ezt a helyzetünket elveszí-
tettük. A bortermelő tájak kiszélesed-
tek, már Ausztráliában, új-Zélandon, 
Dél-Afrikában, Chilében és Dél-Ame-

rikában is kiemelkedő a borászat. Az utóbbi években 
mennyiségi bortermelésre vetettük a hangsúlyt. Ne a 
mennyiség legyen a döntő, hanem a minőség, gyako-
roljunk terméskorlátozást! Nem az a lényeg, hogy árt-
son, amit megiszunk, hanem hogy élvezzük a bor ízét! 
Hazai fogyasztóközösséget kell kialakítani. Előrelépést 
e tekintetben a jövőben a borturizmus hozhat.

Adjunk hálát az Istennek az idei jó termésért! Leljük örö-
münket az ősz gyümölcseiben, a szüreti mulatságokban!

Kovács Margit Anita
 Piskóty Teréz felvétele

A szőlőnek szakrális jelentősége is van 
A legjellegzetesebb a Tokaj-hegyaljai késői, október végi szüret
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Koltay Gábor filmrendező új, A szabadság ára című 
dokumentumfilmjének központjában Duray Miklós 
szlovákiai magyar politikus, közíró személye áll. Az al-
kotás a felvidéki magyarság életéről, sorsáról, megpró-
báltatásairól szól. Az írót a szlovákiai magyarság jelen 
helyzetéről is kérdeztük.  

» Mi volt „A szabadság ára” elkészülésének előzménye?    
› Amikor Koltay Gábor Trianonról készítette filmjét, a 
�4 részes sorozatot, sok órányi felvételt forgatott velem. 
Eközben fogalmazódott meg a gondolat: mindarról, 
amiről beszélek, külön filmben kellene szólni. A mun-
kásságom és a könyveim révén Koltay Gábor már régeb-
ben megismerkedett velem. Többet tudott rólam, mint 
én őróla. Az első elképzelés az volt: játékfilm készüljön, 
színészekkel, előre megírt, feszes forgatókönyvvel. Ez 
sajnos nem sikerült, mert a forgatókönyvíró közben el-
hunyt. A rendező egy-két évet még várt, majd döntött: 
készítsünk dokumentumfilmszerű mozifilmet. Az elő-
készületek 2008-ban elkezdődtek, 2009-ben leforgat-
tuk a filmet. 20�0 júliusában egy próbavetítés volt róla: 
a rendező születésnapi ajándéknak szánta, 65. évemre.  

» Miért nem vetítették tovább a filmet?  
› Kiderült, újra kell vágni, emiatt újabb utómunkálatok 
következtek, mire elkészült a mostani változat. Majd-
nem egy évig dobozban hevert, de jó is ez így, mivel 
akkor még hivatásos politikus voltam, és bárki félreért-
hette volna a helyzetet, esetleg azt gondolva, kampány-
filmet csináltattam magamnak. Ma ezt nem vethetik a 
szememre, mivel kiléptem a hivatásos politikából.

» Kik a megszólalók a filmben?
› Munkatársaimmal válogattuk össze őket azért, hogy 
minél több vélemény hangozzék el. A válogatás egyet-
len szempontja az volt, hogy beavatottak szóljanak hoz-
zá, mindazt, amit én elmondok, ők kiegészítsék.   

» Mi a véleménye: a rendszerváltozás folyamán mennyire 
változott a felvidéki magyarok helyzete?  
› Változott, hisz a rendszerváltozás ezt természetesen 
hozta magával. Annyiban mindenképpen változott, 
hogy a kommunista rendszer megbukott, és az egypárti 
elnyomás megszűnt. Az ember a véleményéért nem ke-
rülhet börtönbe, de polgárjogi pert indíthatnak ellene, 
ami lehet akár súlyosabb teher is, mint a börtön, hiszen 
egy célzott ítélettel akár koldusbotra is juthat az ember. 
Ezentúl nem biztos, hogy a többi változás pozitív, de ez 

nem csak a felvidéki magyarokra  vonatkozik, Magyar-
országon is érezhető:  az emberek létkörülményei nem 
igazán javultak úgy, hogy megelégedettségük növeke-
dett volna. Ez nem azzal függ össze, hogy az emberek 
általában elégedetlenek, hisz a fejlődés egyik mozgató-
rugója az elégedetlenség, de ezúttal az emberek okkal 
azok. Szerintem ez abból származik: a gazdasági viszo-
nyok a piacgazdaságra való átváltással egyrészt egészsé-

gesebbé váltak, mert növekedett a szabadság foka, ám 
megnőtt a kiszolgáltatottság foka is, mert a rendszer-
változás kezdetén, amikor még nem következett be az 
átállás, ami hosszú folyamat, azonnal ránk telepedett 
a tőke versenyszelleme. Csak azok tudtak e helyzetnek 
megfelelni, akik a kommunista rendszerben loptak (a 
kivétel nagyon ritka). Az elégedetlenség fő oka, hogy a 
gondolkodásunk nem változott meg, rögzült benne a 
kommunizmus, nem az ideológia, hanem a szisztéma. 
Az elmúlt húsz évet végignyomozva, kiderülne: a for-
mális változások mögött ott a változatlanság a gondol-
kodásban. Ez benne él a film üzenetében is, csak nincs 
egyértelműen kimondva. Az elnyomási szándékok to-
vábbra is megmaradtak.  Az ember, aki hatalomra jut, 
azt hiszi, ő rendelkezik ezzel, és nem tudatosítja, hogy 
kölcsönbe kapta a néptől, a választópolgártól. Ez a 
gondolkodásmód csak sokára fog megváltozni. A negy-
venéves vándorlás a pusztában nem véletlen, ennyi kell 
a gondolkodás átalakításához. Két nemzedéknek kell 
elmúlnia ahhoz, hogy az ember szellemileg is felszaba-
duljon, és elfelejtse a rabszolgaságot.   
» Sajnos aki felveszi a magyar állampolgárságot, az elve-
szíti a szlovákot. Mi erről a véleménye? 

› Egyelőre ez van érvényben. Ez a jogszabály bosszú-
törvénynek nevezhető, de nem tökéletes, mert vannak 
nehezen végrehajtható részei. A Magyar Országgyűlés 
törvényhozói, amennyiben hallgattak volna ránk, elke-
rülhető lett volna ez a újabb lélektipró helyzet.   

» Mi a helyzetük ma a felvidéki magyar iskoláknak?  
› Az �980-as években sikerült megmenteni a magyar 
iskolákat, és szerencsére azóta sem sikerült nekik meg-
szüntetni. Ma is csaknem 300 magyar iskolánk van.   

Tudjuk, hogy ön stratéga. Több előadást tartott a területi 
fejlesztésről. Milyen felvidéki magyar fejlesztési terve van? 
› Jelenleg ez olyan elméleti kérdés, ami egyszerre vá-
lóságossá válhat, ha hozzáadódik a politikai akarat. A 
szempontok és eszközök fontosak. Néhány előadásom 
volt közgazdász-konferenciákon, bár nem vagyok köz-
gazdász, hanem geológus (bár a kettő nem áll messze 
egymástól, főleg a nagy szerkezeteket illetően). Azt kell 
tudatosítanunk: a felvidéki magyarok által lakott mint-
egy nyolcezer négyzetkilométernyi térség a gazdaságilag 
legelmaradottabb területe Szlovákiának. Azzá tették. 
Ez az államhatár közelsége miatt van, az infrastruktúra 
fejletlensége, nem-fejlesztése miatt és a tudatos vissza-
fejlesztés okán. E területeket csak a határon átnyúló  
együttműködés révén lehet valamennyire kiemelni a 
szegénységből és a nagy munkanélküliségből. Közös 
projekteket kell megfogalmazni magyarországi vállal-
kozókkal, közös pályázatokat létrehozni, indítani. Ez 
nagyon sokrétű feladat. A határ menti területet a határ 
mindkét oldalán egységes gazdasági térségnek kell te-
kinteni és humánpolitikailag is hasonlóan kell kezelni.  

» A film készítése alatt nem tépte fel a sebeket az emlékezés 
a múltra?
› Amit végigéltem, az a fizikai valóság. Abban nem ér-
zelmek voltak, hanem tervek, elképzelések, tevékenység 
és szervezés. A múlt ott kapcsolódik az érzelmekhez, 
hogy emberek szerencsétlenedtek el, jutottak tudati és 
erkölcsi válságba. Igyekeztem soha sem érzelmileg meg-
élni az elmúlt negyven-ötven évet. Noha itt-ott engem 
is elkapott ennek a hulláma. Az igazi érzelmek akkor 
csaptak fel,  amikor édesapámat elvesztettem, mert an-
nyira elgyengült az üldöztetések miatt, hogy nem bírta 
tovább fizikailag.

Ménes Henriett
A képen Duncsák Attila Kassán élő festőművész 

Századvégi táj c. akril-alkotása látható

A forma változott, a gondolkodás maradt
Exkluzív interjú Duray Miklós szlovákiai magyar íróval, politikussal

Képzeld el azt, te, kedves Olvasó, hogy kimész a 
rétre, a szabadba, lefekszel a fűbe, és a bárányfelhők 
bűvöletében a legfontosabb dolgokon gondolkod-
hatsz. Amikor képzeletedet nem korlátozza semmi, és 
arra gondolsz, amire vagy akikre szeretnél: szerelmed-
re, családodra, a barátokra és arra, ami az életedben 
a legfontosabb. Eközben a bárányfelhők furcsábbnál 
furcsább alakokat vesznek fel: hol szívecske, hol lo-
vacska idomokat. Talán ez a legszebb. Ahogy csiripel-
nek a madarak, repkednek a lepkék, minden nyugodt 
és harmonikus. Ebben a csodálatos pillanatban ott ül 
melletted a Szerelmed, és annyi, de annyi kérdésed 
akad a jövőtökkel kapcsolatban! Ezeket mégsem te-

szed fel, hiszen nincs itt az ideje. Mámorban égtek 
mind a ketten, ahogy egymást nézitek, szótlanul, 
eközben nem tesztek semmit ebben a gyönyörű sza-
badságban. Ebben a szent szabadságban.
úgy látom, eljár az idő felettünk, nincs az embereknek 
a másikra idejük. Mindenkinek érdemes lenne lazíta-
nia, és szabadságra mennie. Ekkor lenne ideje beszél-
getni a számukra fontos emberekkel, és gondolkodni 
a problémáinkon, hátha együtt megoldást találnak rá. 
Sőt, ha beszélünk gondjainkról, sokkal könnyebb lesz, 
és nagy eséllyel megoldódik. Így szép az élet.

Fodor Orsolya

A szabadságról
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SZEMSZÖG/lET

számos lehetőséget kínál a sportolni 
vágyók számára a Debreceni refor-
mátus Hittudományi egyetem. Így 
például a péterfia utcai campuson 
mód nyílik délutánonként röplabdáz-
ni; labdarúgóedzéseket is tartanak, a 
lányhallgatók jelentkezhetnek aero-
bikra. az intézmény Hunyadi utcai 
gyakorlóiskolájában pedig kosárlab-
dázhat, aki e sportágat kedveli.

Az intézmény egyik testnevelőtanára, 
Tóth Csaba felidézte a legkiemelke-
dőbb győzelmeket. A volt főiskola 
focicsapata hozta eddig a legkiemelke-
dőbb sikereket, nemcsak 
Debrecenben, hanem már külföldön 
is. Egykor ebben az intézményben 
tanult és focizott a lokinak, vagyis a 
DVSC-nek egyik mostani kiváló játé-
kosa, Kulcsár Tamás, valamint Fórián 
Zsolt is, aki jelenleg a DEAC vezető-
edzője.
Annak idején, amikor Kulcsár és Fó-
rián is a volt Kölcsey-főiskolán fociz-
tak, az országos kispályás-bajnokságon 
400–450 csapat indult évente. Ezek 
közül került a főiskola együttese a leg-
jobbak közé, jelentős helyezéseket ért-
ve el. Kétszer szerezték meg a harmadik 

helyet, egyszer másodikak lettek, vala-
mint egy alkalommal sikerült az első 
helyen végezniük. Ez óriási teljesít-
mény, hiszen Hajdú-bihar megyében 
64 csapat verseng, és közülük csak a 
négy legjobb jut be az országos döntő-
be. Abban az időben a jó eredmények-
kel értékes ajándékokat nyertek: részt 
vehettek a játékosok egy túlélő túrán 
a budai Hegyekben, raftingon, vagyis 
vadvízi evezésen Szlovéniában, illetve 
Görögországban pihenhettek.
Később gyengült a labdarúgás a volt 
főiskolán, mivel a mostani tendenciát 
is tekintve, jóval több nő folytat főis-
kolai tanulmányokat, mint amennyi a 
férfihallgatók száma.
újabban újra föllendülőben van a fut-
ballélet a Péterfián. A csapat a megyei 
rendezésű kupában, a buzánszky Jenő 
labdarúgótornán szerepel. E meg-
mérettetésben három osztály létezik. 
Mintegy �30 csapat szokott évente 
indulni. Mint Tóth Csaba minősít: 
– Jól teljesítenek a fiaink, mivel két 
csapatunk is a divízió �-ben, vagyis 
az első osztályban játszik, valamint a 
sportkommunikáció szakos hallgatók 
nemrég jutottak fel a divízió 2-be. Ta-
valy a főiskolai csapat a �27 indulóból 

meg is nyerte a buzánszky-tornát, s az 
egykori aranycsapat játékosától vehet-
ték át a fiúk az érmeket. A fiúk más 
kupaküzdelmekben is szerepeltek már, 
s igen jó eredményt értek el. röplab-
dában is indult már az intézmény csa-
pata az egyetemi kupákban is, és sike-
rült többször dobogós helyet elérniük.
Tóth Csaba mindezeket az eredménye-
ket hatalmas teljesítményeknek tartja, 
volt főiskola hallgatóitól, mivel mint 
mondja, például a Debreceni Egyetem 
25 ezer hallgatója közül sokkal kön-
nyebb kiválogatni a jobb játékosokat, 
mint abból a 70–80 fiúból, akik a Pé-
terfia utcában tanulnak. A hittudomá-
nyi egyetem Péterfia utcai campusán, 
a volt Kölcsey-főiskola tornatermében 
délutánonként a röplabda kedvelő-
ié a tornaterem; labdarúgóedzések is 
zajlanak a Péterfián, a hölgyhallgatók 
pedig aerobikra is jelentkezhetnek. A 
Hunyadi utcai gyakorlóiskolában le-
het kosárlabdázni. 
A sportolási lehetőségeket tekintve 
meg kell említeni az iskolán kívüli 
foglalkozásokat is. A sítábor és a vízi-
tábor is elérhető a hallgatók számára. 
Tavaly nem volt elég jelentkező a sítá-
boros kirándulásra. Idén sikerült a leg-

olcsóbban megszervezni, Tóth Csaba 
szerint valószínű, hogy idén meglesz 
a szükséges létszám, hiszen az intéz-
mény garantálja az ingyenes oktatást 
és sífelszerelést. A teológushallgatók is 
vettek már például tavaly a Péterfián 
rendezett házi focibajnokságon, s az 
idei szeptemberi integráció óta termé-
szetesen ugyancsak várják őket is a kü-
lönböző sportágak versenyei.
A tanár úr úgy látja, a mai ifjúság 
keveset mozog, az alapképességeik 
gyengébbek a tíz évvel ezelőtti generá-
cióhoz képest. Egyre kevesebbet spor-
tolnak a fiatalok, ez Tóth Csaba meg-
ítélése szerint egyrészt a számítógépek 
előtt eltöltött idő, valamint a dráguló, 
a szülőknek nehézséget okozó sportdí-
jak miatt lehet. Tóth Csaba azonban 
úgy látja: szerencsére a mai első- és 
másodéves hallgatók között is vannak 
tehetségek. Az intézmény igyekszik 
kiválogatni már a tanulmányok első 
félévétől kezdve a jó képességű spor-
tolókat. Vannak olyanok is, akik már 
játszanak valamely szervezet, klub kö-
telékében, nekik az egyéb kupákon, 
tornákon való szereplésre engedélyt 
kell kérniük az edzőjüktől.

Nemesszeghy Dániel

A mozgás öröme

magyarország vezető expedí-
ciós hegymászója Erőss Zsolt 
is iskolás gyermekekkel együtt 
ültette el az életet szimbolizáló 
nárciszhagymákat a magyar 
Hospice alapítvány hagyomá-
nyos rendezvényén, a méltóság 
mezeje című programon – ok-
tóber 11-én – Debrecenben,  
a baltazár Dezső téri virág-
óránál. 

E program során a csatlakozott 
városok ismert terein minden 
ősszel nárciszhagymákat ültet-
nek, tavasszal, a nárcisz virág-
zásának idején pedig futófesz-
tivált, illetve sétát szerveznek 
az emberi méltóság tisztelete 
jegyében. Az alapítvány célja, 
hogy Debrecenben pedagógu-
sok, pszichológusok, mentálhigiénikusok közremű-
ködésével intézményi és intézményközi tematikus 
és kreatív programokkal segítsenek közelebb kerül-

ni a felelősség, az élet értelme, 
a titkok, a tabuk, a barátság, a 
gyökereink, a kötődés, a vesz-
teség, a szabadság, a közösség 
fogalmához, jobban érteni eze-
ket. A rendezők reménye szerint 
minden elültetett nárciszhagy-
mával erőt adnak a beteg, elesett 
embertársainknak.

» Mit jelent Önnek a hegymá-
szás? – tettük fel a kézenfekvő 
kérdést Erőss Zsoltnak. 
› Az embernek szüksége van 
feladatra az élete során. Nekem 
ez a feladatom. A hegymászás 
lehet, hogy feleslegesnek tűnik 
mások szemében, de számomra 
értelmet ad az életnek.

» Súlyos baleset érte egy hegymá-
szás alkalmával. Kockázatosnak tartja ezt a sportot?
› Hegyet mászni csakis úgy lehet, ha az ember tanul-
ja és tudja az ezzel járó veszélyeket. Fel kell készülnie 

arra, hogy vele is bármi megtörténhet. Ez persze vo-
natkozik az életre is, csak a mindennapokban nincs 
ez ennyire tudatosítva az emberekben. Mivel ne-
kem hosszú évtizedek alatt kellett megélnem olyan 
helyzeteket, hogy társakat veszítek el, így el kellett 
fogadnom azt, hogy velem is történhet bármilyen 
baleset. 

» A szerencsétlenség után milyen gondolatok kavarog-
tak Önben?
› A hegymászás eléggé egyértelművé teszi, hogy az 
élet a legnagyobb érték, és azt tudni kell megbecsül-
ni, akkor is, ha az ember rokkanttá válik. Számomra 
az volt a legfőbb cél, hogy amennyiben lehetőségem 
van, vissza tudjak térni a baleset előtti életformám-
hoz, és tudtam, hogy ezért érdemes lesz dolgozni. 
úgy látszik, ezzel jól haladok. 

» Milyen fontosabb céljai vannak a jövőre nézve?
› Folytatom azt, amit eddig tettem; a Himalája leg-
magasabb, és legnehezebb csúcsaira szeretnék törni. 
remélem, hogy még 60 és 70 évesen is elég jó for-
mában leszek e feladatok megvalósításához.

Lakatos Szabina Anikó,  Rozsik Rita

„Az élet a legnagyobb érték”


