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2 RöviD Hírek

SzabolcsiCafé

A tavaszi szemeszter első
napján adták át a Nyíregyházi Egyetemen a LEGO
Közösségi Teret. A LEGO
Manufacturing Kft. és az
egyetem tavaly novemberben
kötött együttműködési megállapodást, ennek eredménye
a „B” tanulmányi épület folyosóján megépített közösségi tér, ahol pihenni, beszél-

getni, olvasni vagy laptopon
dolgozni, és természetesen,
legózni is lehet. Dr. Kiss
Ferenc, az egyetem általános rektorhelyettese szerint
ez a tér egy új közösségi élményt nyújt, alkalmat a pihenésre és a játékra, a LEGO
szellemisége immár beköltözött az egyetem falai közé is.
Polányi Péter, a LEGO

Fotók: MTI, Balázs Attila

Legózhatnak az
egyetemisták

Manufacturing Kft. gazdasági igazgatója arra buzdítja a hallgatókat, oktatókat,
hogy jöjjön, használja, formálja és játsszon, hiszen „ez
a kreativitás tere.” A gyár

egyébként keresi a Nyíregyházi Egyetem hallgatói
között a LEGO nagykövetét, aki erősítheti a jövőben
a hallgatók, az egyetem és a
LEGO közötti kapcsolatot.

Az ő munkája legyen a mérce!
Keresik Nyíregyháza süteményét

Gombóc Artúrnak a csokoládé volt a gyengéje, sokan a gyümölcsösre esküsznek, másokat a krémessel lehet megbabonázni. Most kiderül, hogy a nyíregyháziakat mivel lehet leginkább
levenni a lábáról. A szavazók között sorsolnak március 10-én!
Szavazni online lehet, akár a cukrászda Facebookján keresztül (facebook.com/gyongyossycukraszda). Három szerencsés
nyertesnek kedvenc ízükben készítenek egy-egy 12 szeletes tortát a Gyöngyössy cukrászda cukrászai. 
A kép illusztráció

Nyíregyházi tűzoltó érdemelte ki az év tiszthelyettese
címet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság legutóbbi évértékelő és
feladatszabó állománygyűlésén. Góra Zoltán vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató 2016-ban
– a szakmai feladatok végre-

hajtásában kiemelkedő és magas színvonalon nyújtott teljesítménye elismeréseként – az
év tiszthelyettese címet tűzoltósági kategóriában Virág
Csaba tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltójának
adta át.
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SzabolcsiCafé

Opitz Barbara
kirepült

Az X-Faktor győztese, a sonkádi
Opitz Barbaramaga mögött hagyta szülőfaluját; nemrég Budapestre
költözött, hogy a fővárosban folytassa pályafutását. A 16 éves gimnazista
elmesélte, hogy testvérével gyermekKiderült, kit visz magával kora óta nagyon szoros a kapcsolata,
aki a nevelésébe is besegített, míg
a csodálatos Panamába szüleik dolgoztak. A tehetségkutatóSonkád büszkesége. ban egyik legnagyobb támasza nővére, Dzsina volt, aki biztatta, segítette,
fáradhatatlanul kampányolt érte. Nővére pedig úgy nyilatkozott húgáról,
hogy magabiztosabbá és határozottabbá vált a verseny alatt. A két nővér
ugyan nem együtt él, hiszen a Barbitól több évvel idősebb Dzsina már
hamarabb kirepült a családi fészekből, de napi szinten tartják a kapcso| campUS
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4 Nőnemű

Nő a föld
fölött
A debreceni
Gálovits Zsuzsával arról,
hogy a nullából
hogyan lesz szerelem.

SzabolcsiCafé
Elképzelem, ahogy Gálovits Zsuzsa hazamegy Székelyudvarhelyre,
és a vasárnapi ebéd közben halkan
előadja a szüleinek, akik szépen
kitaníttatták angolra és a magyarra a Debreceni Egyetemen, hogy rúdtáncol…
Kissé talán szokatlan a kép,
de semmiképp sem szürreális. Főleg annak ismeretében, hogy minden ízében
nőies, kitartásra, türelemre
és mély önismeretre nevelő
sportról van szó.
– Bár a két öcsém köszönhetően mindig szép fekvőtámaszokat
nyomtam,
soha, semmi közöm
nem volt a mozgáshoz azon túl, hogy a
párom rendszeresen
fut, így olykor én is
vele tartottam, de ebből
a tevékenységből sem lett
szerelem. Úgy álltam hozzá,
hogy jó a mozgás, de tudjuk
le a kötelező köröket.
Zsuzsa középiskolai tanárként végzett, de másfelé vitte
az útja. Egy székelyföldi kitérő
után visszatért a cívisvárosba,
ahol egy multinacionális cégnél
helyezkedett el. – A mostani debreceni munkahelyemen minimum
8 órát töltök gép előtt, ezért mindenképp kerestem valamit, ami
könnyed
mozgásforma,
ezért gondolkodtam
jógában és pilatesben is.

Ám az élet megelőzte: a postaládában talált egy rúdtáncos szórólapot, elment, kipróbálta,
megszerette.
– A nulláról
kezdtem, a
rúdra sem
tudtam felmászni. Az
elejét tehát
csak próbáltam
túlélni,
hiszen szörnyű
izomláz követett
minden edzést,
holott különféle

Nőnemű 5

Fotók: Oláh Tamás

SzabolcsiCafé

órák váltják egymást: erősítés, rúdgyakorlatok, táncos óra, gyakorlás. Azóta ott
tartok, hogy már az edzőterembe a lépcsőn felfelé menet átszellemülök, hiszen
tudom, ott egy kiváló, bátorító közösség
vár. A rúdtánc az 1920-as évek cirkuszi
miliőjéből került át a bárok világába, és
több válfaja létezik; ugyan én a rúdfitnesst gyakorlom, de van színházi elemekkel tarkított és „egzotikus” válfaja is,
ami a köztudatban az erotikus rúdtáncot
jelenti.

Kecses, légies, nőies dolgokat művelnek
a rúdon, ami, lássuk be, kőkemény erőnlétre épít, hiszen meg kell tartani a saját
tömeget, ami megmozgatja a vállizmokat, a hasizmot, de hangsúlyos a láb, a
kar is. Zsuzsa elmondta, egyszerre egyéni
és csapatsportról is van szó: itt mindenki
a saját tempójában halad, egyedül van a
rúdon, ám a közösség inspirál, biztat, segít, kijavít, ha kell. Egyes elemeket több
hónapig gyakorolnak, a szintek tekintetében pedig az számít haladónak – lefor-

dítva egyszerűre –, akit fejjel lefelé látunk
a rúdon.
– Életkor és testalkat tekintetében is nagyon változatos nálunk a csoport összetétele, ami közös, hogy a rúdtánc révén
idővel mindenki ráébred, sokkal többek
vagyunk annál, mint amit gondolunk
magunkról. Ez a mozgásforma mutatja az
utat: könnyebb általa a boldogságot megélni, vagy feldolgozni a veszteséget, a bánatot. Továbbá figyelmeztet: túl kell lépni
saját korlátainkon.
Bereczki-Csák Helga

Az ELEKTRONIKUS modern életünk
minden területét érintő
szupertudással
rendelkező szakember.

A szakképesítés megszerezhető
nyolcadik osztály után

a Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban!
INFO: WWW.DSZC.HU • 52/437-311
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Aki magyar
szót vitt
Amerikába
Lutter Imre Nyíreházától
George Washington
bizonyítványáig jutott.

SzabolcsiCafé
Épp az új amerikai elnök beiktatása
idején érkezett az Egyesület Államokba
a Nyíregyházáról elszármazott, Budapesten élő Lutter Imre. Az egybeesés véletlen, hiszen az előadóművész,
producer, újságíró, drámapedagógus a
magyar kultúra napja alkalmából utazott a tengerentúlra. S ha már ott járt,
megkérdeztük, mi a helyzet odaát.
Lutter Imre: Bár egy kedves régi
barátom, Szabó Gábor, Beverly Hillsben élő ügyvéd meghívott, hogy vegyek részt vele a beiktatási ceremónián
Washingtonban, nem fért volna bele
az időmbe. Amikor az előadásokat
szerveztük, természetesen, tudtuk,
hogy történelmi pillanatoknak leszünk
szemtanúi, hiszen négyévente minden
alkalommal január 20-án történik az új
elnök beiktatása. És hazudnék, ha azt
mondanám, hogy ez nem okozott izgalmat a készülődés közepette.
SzabolcsiCafé: Mi az emberek
véleménye az új elnökről?
Lutter Imre: Vegyes a fogadtatása. Aki Trump vagy a republikánusok
táborához tartozik, alapvetően változást vár az országban. Ezért volt nagyon találó a „Make America great
again” szlogen, amit tudomásom szerint két évvel ezelőtt maga Trump talált
ki és védetett le. Kicsit furcsa helyzet,
amikor az ember kézbe vesz egy ilyen
szlogennel díszített ruhadarabot, mert
miközben Amerika naggyá tételéről
szól, aminek egyik leghatározottabb
ígérete az állampolgárok munkahelyének védelme, minden egyes darabot
Kínában gyártatott le Trump.
Határozott, konkrét intézkedéseket
várnak tőle, annak érdekében, hogy
több szabadságot kapjon az egyén, az
állampolgár, illetve maguk az egyes államok. Ami a leglényegesebb, hogy az
amerikai történelemben hosszú ideje
Trump az első olyan vezető politikus,
aki egyre bizonyosabb, hogy összejátszott a választási kampány során
Moszkvával. Az tudniillik, hogy Putyin
rezsimje közel egy éve dolgozik azon,
hogy ne Hillary Clinton és a demokraták nyerjenek, elfogadhatatlan az
amerikaiak többsége számára. A másik
nagy szító tűz az a stílus, amit Trump
képvisel. Szembetűnő, ahogy Obama
viselkedett a nőkkel, a sajtóval, a másként gondolkodókkal. Trump – a kriti-

kusai szerint – képtelen önmagán kívül
bárkit szeretni, becsülni, támogatni, ráadásul gyakran érzelmi alapon beszél, s
ezért tartanak attól, hogy a döntéseit is
hasonlóképp fogja meghozni.
SzabolcsiCafé: Mi a mostani
utazásod célja?
Lutter Imre: Egyrészt a magyar kultúra napja alkalmából két meghívásnak teszek eleget, és az Ócska keringő
című önálló versszínházi előadásomat
mutatom be West Hollywoodban és
San Diegóban. Emellett a Magyar Versmondók Egyesülete részéről tárgyalok új, költészeti, zenei és versszínházi
produktumok turnéjának lehetőségéről a tengerentúlon, hogy az amerikai
magyar diaszpórában a legfontosabb
összekötő erő, a magyar nyelv, a megszólaló, színpadra állított költészet
klasszikus és modern előadásait házhoz
vihessük a kint élő magyarságnak, és
megismertessük a másod-, illetve harmadgenerációs, sok esetben magyarul
már nem beszélő amerikai magyarok
körében. San Diegóban – egy hirtelen
jött betegség miatt – végül a versszínházi előadás helyett egy rendhagyó
irodalomórát és interaktív beszélgetést
tartottam „Megszólaló költészet” címmel a városi Hölgyklub kibővített, urak
által is látogatott találkozóján. A mesés
Balboa Parkban, sok apró gombaház
között található Márai Sándor fája és
padja mellett egy kicsinyke házikó, ami
a Hungarian House nevet viseli. Kis
magyar könyvtárral, kalocsai, matyó
és egyéb magyar kézműves alkotásokkal, ereklyékkel, és rendkívül kedves,
értelmes és művelt közösséggel. West
Hollywoodban az Ócska keringő című
versszínházi előadásomat láthatta a
közönség. Az előadás anyagát elsőként
Kaliforniában hallgathatták meg az érdeklődők, hangoskönyv formájában.
Nagy jelentőségű, hogy az úgynevezett
„standing ovation”, vagyis az előadás
végén az állva taps során négyszer, tiszta szívből tapsoltak vissza, s a közönség
soraiban ülő kamaszok is azt mondták:
ez jó volt. Versek esetén kint élő magyaroknál ez nem kis dolog, azt gondolom.
SzabolcsiCafé: Mekkora siker
a mostani turné?
Lutter Imre: A turné nagyon sikeres, mert két célt sikerült elérni:
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Fotók: Magánarchívum
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a magyar nyelv ápolása, a magyar emberek összekovácsolása mellett – az
együttgondolkodás, illetve az újszerű
versszínházi trendek képviselete révén
– a magyar kultúra nagyon fontos szegmensének, a klasszikus mellett a kortárs
költészet és annak színpadi megszólaltatása, a kulturális identitás erősítése is
megvalósult. Ezúttal egyedül utaztam
ide, de nem vagyok egyedül, mert na-

gyon sok barát, kulturális szövetséges,
a szabadidejét önként feláldozó ember
vesz körül. Önmagában is siker, hogy az
Ócska keringő című előadás hanganyaga – a Kávészünet zenekarral közösen
– egy rendkívül igényes válogatás formájában megjelent, és a limitált példányszámú amerikai kiadást – remélhetőleg – kereskedelmi forgalomba kerülő
magyar kiadás követheti. Erről hazaér-

kezésem után tárgyalunk. A szakmai
sikerek mellett egy személyes élményt
is hadd osszak meg, mert nagyon meghatározó. Mivel mindketten elég elfoglalt emberek vagyunk, talán két év után
találkoztam újra egy régi barátommal
Hollywood mellett, Beverly Hillsben.
Hozzám hasonlóan maga is becsüli és
gyűjti a valódi értékeket, ereklyéket. Az
egyébként személyesen, névre szólóan neki címzett Kennedy-levelek, vagy
a családjuk Roosevelttel és feleségével
folytatott levelezései mellett megnézhettem, kezembe vehettem a Függetlenségi Nyilatkozat egyik piszkozati oldalát, Benjamin Franklin saját kezűleg
írt és javított szövegváltozatával, vagy
George Washington eredeti gyermekkori, általános iskolai bizonyítványát.
Felemelő érzés. Abban bízom, hogy a
jövőben a Magyar Versmondók Egyesülete, újabb művészkollégákkal karöltve,
a magyar kultúra még szélesebb skáláját
tudja házhoz vinni az Egyesült Államok
és Kanada magyarságának és a magyar
kultúra iránt érdeklődő amerikai közönségnek.


Cservenyák Katalin
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Tejszínes
gomba, rizzsel
Hozzávalók: fél kilogramm barna csiperke, két
kisebb fej vöröshagyma, két-három gerezd fokhagyma, egy darab kaliforniai paprika, tíz dekagramm bacon, vagy füstölt kolozsvári szalonna, mangalicazsír, két-három koktélparadicsom,
só vagy darált pritamin paprika, bors, kakukkfű.
Elkészítés: Kevés zsiradékon „kikönnyeztetjük” a szalonnát (nem kell kisütni teljesen), rátesszük a vékonyan szeletelt vöröshagymát és
az apróra vagdalt fokhagymát, megpároljuk,
aztán jöhet bele a vékonyra vágott paprika,
szeletekre vagy negyedekre vágott gomba. Fűszerezzük darált pritaminnal vagy kevés sóval
(számoljunk azzal, hogy a szalonna kissé sós),
borssal, kakukkfűvel, és pár perc után mehet
bele a negyedelt koktélparadicsom is. Amikor
minden ressre párolódott, felöntjük a tejszínnel, beforraljuk és párolt rizzsel tálaljuk.
Jó étvágyat kíván:
Iglai János

Házi kenyér, tepsiben
Hozzávalók: 200 g teljes kiőrlésű búzaliszt, 80 g teljes kiőrlésű rozsliszt, 80 g fehér liszt, 40 g graham liszt (a szórásokhoz
is ezt használtam), 2 ek. lenmagtöret, kb.
1-1,2 g élesztő, 1-2 tk. só, csipet cukor
(élesztő miatt), kb. 3 dl langyos víz (vagy
amennyit felvesz a liszt. Én kenyérsütőben
való dagasztás során is szoktam figyelni.
Pótolom, ha szükséges. Inkább először
kevesebb menjen bele.), 2 ek. olívaolaj.

Elkészítése: Langyos vízben felolvasztottam a cukrot és sót. Ezt az üst aljába
öntöm. Erre pakolom a száraz hozzávalókat, és rámorzsoltam az élesztőt.
Mivel az olajat kihagytam alulról, így
azt is erre csorgattam, de nem okozott
gondot. Szóval, lehet a nedves hozzávalókhoz is adni, és a lisztre is rátenni.
A kenyérsütő megdagasztotta a tésztát.
Én kb. 15-20 percig dagasztom a gép-

pel. A tepsit, amiben sütöttem a kenyeret, margarinnal kikentem, liszttel
megszórtam, és egy kis átgyúrás után
beleillesztettem a tésztát. A tetejét vízzel lekentem, és megszórtam liszttel.
Ruhával letakarva, meleg radiátor mellett kb. 40 percig kelesztettem. Előmelegített sütőben, 180 fokon, alsó-felső
sütéssel kb. 70 percig sütöttem.
Jó étvágyat kíván:
Rózsa Éva
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Önök
küldtek
ünnepet
a drámai
körülmények
közé
Nyíregyházáról és környékéről is
rengeteg adomány érkezett
a Gargóczi családhoz.

SzabolcsiCafé

Lassú a tél Hajdúhadházon: lopkodja a hideg befelé az embert a házba. Dér is
van, csend is, egy sánta kutya gyalogol mögöttünk, aztán két pár kilométerrel
arrébb meg már előttünk jár. Tudjuk jól, nem az öröm szigete felé autózunk.
A vasútállomás környéke – mint mindenhol – baljóslatú; itt áll a sarkon Gargócziék langyosra fűtött kis háza. Öten élnek benne. Vizesek a falak, kevés és
régi a bútor, rengeteg minden hiányzik. Legjobban a meleg víz, a fürdőkád
és a mosogató. Anikó, bár tudja, hogy jövünk, megilletődve fogad, és látszik,
igyekezete ellenére a romlás lassan megeszi mindenüket. Kiabál a portáról a
férfierő hiánya: rendetlen az udvar, szelektálni, pakolni, sőt rakodni kellene.
De András nem tud segíteni. Fekszik, ahogy a három évvel ezelőtti agyvérzése
óta szinte mindig. A két fiú megteszi, amit az édesanyjuk kér, ám az ide kevés.
A 12 éves kis Anikó szótlan, elnémította a hirtelen ott termett tömeg, és megzavarta a sok zsák, hiszen egyszerre felfordult az otthonuk, de megígérjük,
estére rend lesz.
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A két kisebb még iskolás, Krisztiánnak
oklevele is van a falon – kitűnő tanuló
–, autista bátyja viszont már elmúlt 17,
kikerült a rendszerből, az ő jövőjéből
egyszerűen nem látszik semmi. A Debrecenből és a Nyíregyházáról érkezett
két teherautóról rengeteg segítség ömlik
be a házba: falfesték, ágyak, bútorok, fotel, tükör, tűzhely, zsákszámra függöny,
takaró, ágynemű, szőnyeg, a kisebb csomagokban pedig legalább több mázsa
élelmiszer. Délután Anikó ajándék konyhaszekrényében már sorakoznak az olajok, kilószámra a cukor, liszt, tele a romos fürdőszoba illatszerrel, bekötik az új
mosógépet is.
A környéken sétáló helyiek nem hagyják szó nélkül a látványos felfordulást:
Aki még szívesen segítene
Gargóczi András
4242 Hajdúhadház, Deák Ferenc utca 33.
Bankszámlaszám: 11773384-02253345

mondják, kántálják, rájuk is rájuk férne a
segítség. Tudjuk. És tudják a családsegítő
helyszínen lévő, készséges munkatársai
is, de mindenkin – főként egyszerre –
képtelenség. Gargócziék élete sem oldódik meg a gyűjtéstől.
Nagy adag házi habos mákos is érkezik
késő délutánra, összeszerelik a franciaágyat, helyére kerül a mosogató (bár kimenete még nincs, de lesz), és a mester is
megérkezik, felméri az ablakokat, ajtókat,
amiket üvegezni kell, Krisztián pedig teljesen meghatódik, mikor az egyik zsákból egy komplett számítógép kerül elő.
Anikó a nap végén nagyobb összegű
vásárlási utalványt is kap: egy kis időre
fellélegezhet, esetleg olyasmit is megvehet, amit máskor nem engedhet meg maguknak. Szegények, de együtt vannak. És
nem adják fel. Amíg Anikó nem adja fel.
Hiányérzettel jövünk haza, mert annyi
minden tennivaló lenne még. Az egész

házat rendesen át kellene fűteni, kiszárítani, megölni a penészt, megszereltetni
a meleg vizet, beüzemelni a gyönyörű
cserépkályhát, festeni, csempézni. Most
ennyi tellett.
A Szabolcsihír szerkesztőségében ös�szeírtuk az adományozók nevét, ám azt
nem tesszük közzé. Intézményvezetőtől a
nyugdíjasig, a politikustól az egyetemistáig, az erdészettől a nagyvállalkozóig, a
fuvarostól a pakolókig nagyon sokan adtak valamit a Gargóczi családnak. És többen voltak olyan „arcatalan” jótevők is,
akik az ország másik végéből készpénzt
küldtek Anikó bankszámlájára, vagy
postai csomagot. Valahol itt vannak köztünk. Lehet, hogy mindenhol. Csak meg
kellett őket szólítani. Hálásan köszönjük!

További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu

Bereczki-Csák Helga

12 szemüveg
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Nagyon sötét lesz
Megérkezett a világhírűvé vált A szürke
ötven árnyalata című mozi folytatása.
Amikor a megsebzett Christian megpróbálja visszacsábítani az óvatos Anát
az életébe, ő új megállapodást akar, mielőtt adna még egy esélyt a férfinak. Miközben ők ketten megpróbálják újra felépíteni a bizalmat egymás iránt, baljós
alakok bukkannak elő Christian múltjá-

ból, és elkezdik bekeríteni a párt, hogy
szétzúzzák a közös jövővel kapcsolatos
reményeiket...
A sötét ötven árnyalata/Fifty Shades Darker
Magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 119 perc
Korhatár: 18!
Főszerepben: Dakota Johnson, Jamie Dorner
Rendező: James Foley
Író: E. L. James
Forgatókönyvíró: Niall Leonard

Évek óta menekülsz a
múltad elől? Most utolér
Batman!
Kösd fel a gatyád!
Egyáltalán nem kockák. Dilisek, felelőtlenek, tele vannak ötlettel. A LEGO kaland
bebizonyította, hogy sok humorral és fantáziával világokat lehet teremteni, és azután átépíteni őket, és most az előző film
alkotói újabb dilivel támadnak: LEGO Batman történetével. Gothamben hatalmas
változások készülődnek, és Batmannek
komolyan fel kell kötnie a köpönyegét, ha
meg akarja menteni Jokertől az otthonát.
Lehet, hogy az ügy érdekében magányos
hős sem lehet többé, mert együtt kell működnie másokkal... Lehet, de nem biztos.
Majd meglátjuk.

Leah Mills úgy él, mint aki örökösen menekül egy borzasztó nap üldözi a múltjából. Magányos, társaságba nem jár, barátai nincsenek. Aztán egy napon, mert
oly nagyon vágyik már kapcsolatra, megismerkedik Juliannel. Most először meri
elhinni, hogy normális életet élhet. Ám
annak a bizonyos napnak a tizennegyedik évfordulóján kap egy üdvözlőlapot.
Valaki tudja az igazat, tudja, mi történt.
És nem fog leállni, amíg szét nem rombolja az életet, amit a fiatal nő felépített. De Leah valóban az, akinek látszik?
Vagy megérdemli mindazt, amit rámérnek?Mindenkinek vannak titkai. Némelyik azonban halálos.
Hátborzongatóan lebilincselő, fordulatos
pszichológiai thriller A lány a vonaton és
a Holtodiglan rajongóinak, amely hónapokig állt a bestsellerlisták élén..

Lego Batman – A film

Kathryn Croft: A lány, akinek nincs múltja

Magyarul beszélő, amerikai családi animációs film
105 perc

Művelt Nép Könyvkiadó Kft.
320 oldal, kötés: karton, 3590 forint

Hirdetés 13

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Fotók: Szkárossy Zsuzsa

4.

Nyíregyházi 21-es:

Hegedűs D. Géza

5.

Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban,
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
1.

2.

Az önnel készült interjúkban sosem
felejti el megemlíteni, hogy ibrányi.
Miért érzi ezt fontosnak?
A sorsom, életem origója Ibrány. Innen
indult minden. Minden alapélmény,
amelyből a mai napig táplálkozom.
Emberi kapcsolatok, táj, a történelem,
ami ott lezajlott, mind-mind az enyém,
bennem van.
Mit jelent önnek Ibrány?
Ibrány nekem kicsiben sűrítve az, ahová elértem, ahogy tágultak a körök.
Érettségi Debrecenben, a főiskola Budapesten. Eljutottam a világ számos
földrészére, óceánjához, tájaira, soksok embert megismertem. Mégis, mindenütt valamiféle analógiával szemléltem a világot. Hogy jé, itt ugyanúgy
virítanak a virágok, mint Ibrányban,
ugyanúgy rügyeznek a fák, mint Ibrányban, ugyanúgy csiripelnek a madarak,
mint Ibrányban, az Ontario-tó partja
ugyanolyan, mint az ibrányi Tisza-part.
Mindenütt otthon vagyok; nem jövök
sohasem zavarba.

3.

A városban a Hegedűs köztiszteletben álló család. Sajnos, a szülei
már nem élnek, de tudjuk, húgát
gyakran látogatja.
Az ember a világban a biztonságát
kicsi gyerekként is akkor érzi meg,
és akkor tud magabiztosan, szorongás nélkül élni, ha van kihez tartoznia. Ha azok, akik körülveszik, szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok,
mind szeretik őt. A nővérem Pesten,
a húgom Ibrányban él fiai családjával, unokáival. Van egy rítus az életünkben. Minden vasárnap reggel
felhívom a húgomat, és kibeszéljük
az egész hetet. Tudok minden mozdulásáról szeretett Ibrányomnak.
Kapom az Ibrányi Hírlapot. Azzal
kezdem, hogy elolvasom, kik kötöttek házasságot, kik születtek és kik
haltak meg. Borika unokáin keresztül értesülök arról is, mi történt az
iskolában és az oviban. Intenzív ez
a kapcsolat, és élvezem. Ha virtuálisan is, bennem van Ibrány.

6.

7.

Több mint 40 éve dolgozik ugyanott. Mit jelent önnek a Vígszínház?
Az akkori igazgató, Várkonyi Zoltán
1975-ben szerződtetett, de 1973-tól
már ott voltam főiskolás gyakornokként.
A Vígszínház egy olyan különös hely – én
akkor ezt még nem tudtam –, hogy egy
kis Európa-szigetre csöppentem. Nagyon nagy léptékű művészek alkották
a társulatot. A magyar irodalom színe-java megfordult itt, kortárs darabjaikban játszhattunk; olyan, egymást
követő nemzedékek találkoztak itt,
amelyektől mesterséget, játékkedvet
tanulhattunk. Tág horizontú szellem
jellemezte. Amiket amerikai, európai
színházakban játszottak, mi velük
egy időben ugyanazokat játszottuk
a Vígben. Nagyon nagy a színház és
a repertoár; én a három játszóhelyen most 10 darabban játszom, és
emellett újabb és újabb bemutatókra
készülünk. A töretlen művészi kíváncsiságom mindig és mindig újabb
partnerekre talált.
Igazgatója, a nemrég Páger Antal-díjjal is elismert Eszenyi Enikő
szintén megyebeli, csengeri. Fél
szavakból is megértik egymást?
Nagyon-nagyon szeretjük egymást,
olyanok vagyunk, mint két testvér.
Támogat, építi a pályámat, és én viszont megadok neki mindent. Enikő a
sok válsággal átitatott világban nagyszerű színházat csinál, s a közönség
gyarapszik. Vannak olyan bérleteseink, akiknek már a nagyszüleik is
bérlettel jártak a színházba.
Eddigi pályafutásának melyik volt
a legszebb szakasza?
Minden periódusomnak megvoltak
a maga állomásai, feladatai, magánéletbeli ajándékai. Számomra a
legnagyobb ajándék az volt, amikor
a gyerekeim megszülettek. Akkor értettem meg valamit az emberi életből.
Valamit, ami transzcendens is. Akkor
tudatosult bennem, hogy van valami
megmagyarázhatatlan és fenséges
az emberi életben. Folytonos és megismételhetetlen. És ez olyan szép.
Hány kalapja van?
Apukám is kalapos ember volt, nagyapám is. Amikor a felnőttség bizonyos
fokára jutottam, fontosnak tartottam,
hogy kalapot viseljek. A polgáriság
egyik külső jegyének tekintettem;
része lett az életemnek. Sokféle kala-

Szabolcsi 21 15

SzabolcsiCafé

12.

13.

8.

9.

10.

11.

pom van; télen, nyáron, tavasszal,
ősszel fontosnak tartom, hogy fejfedő
nélkül ne menjek az utcára.
Színész, rendező, egyetemi tanár.
Jó a sorrend?
Nem tudok különbséget tenni. Együtt
teszik teljessé a napomat.
Hogy áll össze egy napja?
A Színház- és Filmművészeti Egyetem
általános rektorhelyettese vagyok.
Ma reggel már ott voltam, elvégeztem
az adminisztrációs teendőimet, majd
a Vígben próbáltam a Szentivánéji álmot négy órán át, egy szünettel. Vannak bizonyos szakmán túli, közösségi
vállalásaim is, tagja vagyok néhány
kuratóriumnak. Kurátor társaimmal
az Európa kávéházban 35 perc alatt
megbeszéltünk mindent, majd felszálltam a villamosra, átmentem a
Blaha Lujza térre, onnan besétáltam
a közeli színművészeti egyetemre,
ahol 3-tól 6-ig tanítottam a most másodéves színész-osztályomban, majd
visszajöttem a Vígbe játszani.
Előfordult-e olyan, hogy kapott egy
szerepet, amit nagyon nem akart
eljátszani?
Amit rám osztottak, eljátszottam.
Soha zokszó nem hangzott el részemről. Egy színész dolga, hogy a
rá osztott szerepet köteles a legjobb
tudása szerint eljátszani.
Ibrányban mesélik, rendszeresen
elviszi előadásokra az időseket,
Budapestre.
Ha fontos bemutatóra készülök,
meggyőzöm az ibrányiakat, hogy jöjjenek, üljenek buszra, és nézzék meg
a nyilvános főpróbát. Így látták a –
többi között – a Hegedűs a háztetőn,

14.

15.

16.

17.

A revizor és A lovakat lelövik, ugye?
Most a közösségi közlekedési eszköcímű előadást.
zökön járok, villamoson, buszon, metrón és trolin, de amint kitavaszodik,
Melyik szerepére a legbüszkébb?
kerékpárra pattanok.
Most nagyon szeretem a házi színpadon Márai Sándor Hallgatni akartam
szerint ki a legjobb arc Ibrány18. Ön
című monodrámáját. Márai 1950-ben
ban?
írta, az önkéntes emigrációban töltött
Irénke néni. Az óvó néni, Puskás
évei alatt; másfél órás színpadi sűrítGusztávné. Az egyik legcsodálatosabb integráló személyiség. Csupa
mény készült ebből. Másfél órán keresztül egyedül vagyok a színpadon.
szív, lelkesedés. Összefogja a nyugdíVan még a bakancslistáján szerepjasokat, hihetetlen programokat szervez ezeknek a csodálatos hölgyeknek
álma?
Sosem kértem szerepet, mindig
és uraknak, akik végigdolgozták az
életüket.
megtaláltak a feladatok; most sem
gondolom, hogy lemaradtam volna
töltött káposzta, vagy
19. Szabolcsi
valamiről.
kelkáposztafőzelék?
Kedvenc színész? Példakép?
Minden csodálatos emberi táplálék
Gyerekkoromban, Ibrányban sokhíve vagyok. Mindenevő vagyok, de
szor ott ültem a moziban, amelyet
lemondani is tudok. 17 éve vegetáriánagyapám, Hegedűs Rudolf épített.
nus vagyok. Egyedül húst és húskéOtt ragadtak meg bennem a nagy
szítményeket nem eszem, tejet, tejszínészek, akik mind a mai napig
terméket, halat, tojást igen. A töltött
vezérelnek a pályámon. A magyar
káposztát imádom, és nagyszerűen
Páger Antal, a francia Jean Gabin
tudom elkészíteni, mert megtanulés az amerikai Spencer Tracy. Egyik
tam a szüleimtől. Csak én hús helyett
sem férfiszépség, romantikus hős.
szójagranulátumot használok. MegMarkáns, sűrű személyiségek, akik
fonyózom az édeskáposzta levelét,
magabiztosságot, erőt, belső szelkis darabokra tépem, hogy kicsi kálemi, lelki gazdagságot sugároznak.
posztákat kapjak. Teszek rá paradiIgazsághordozók ők. Kicsit az édescsomot is, pont, amennyi kell. Végül
apámra emlékeztetnek.
beteszem még párnák közé, hogy a
Ha utazás, akkor északra, délre,
saját gőzében dagadjon a rizs tovább.
keletre vagy nyugatra?
Sör, bor vagy pálinka?
20.
Még nem jártam Afrikában, de vágyom
A száraz bort szerettem. Alkoholt nem
oda, amióta az eszemet tudom. Az
ittam azóta, hogy vegetáriánus lettem,
Euro News fél éve elindította az Afrika
de esszét tudnék írni az ibrányi alNews csatornát. Csodálatos. Minden
mapálinkáról, az ibrányi vinkóról, ami
nap meglátogatom a számítógépeapám kertjében termett. Nem volt túl
men. Szeretnék eljutni Namíbiába.
nehéz, savanykás, fröccsnek épp jó.
Mi a legjobb és legrosszabb SzaMikor már nagyfiúként mentem húsbolcs-Szatmár-Beregben?
vétkor locsolni, kaptam egy-egy deci
Ha lenne varázshatalmam, minél több
bort. Mai napig fel tudom idézni, kinél
embernek megadnám azt a lehetősémilyen ízű volt a bor, pedig ugyanabget, hogy képességei szerint találja
ban a földben termett.
meg a maga örömét a munkában,
Magyarország 202421. Rendezzen
hogy biztonságban tudhassa a jövőben olimpiát?
jét, családját, gyermekeit. Eljusson
Az olimpia a legcsodálatosabb, a világ
hozzá minden kulturális és szellemi
összetartozását szimbolizáló sportérték, amire kíváncsi. Jó lenne, ha
esemény. De úgy vagyok vele, mint
megszűnne a munkanélküliség. MinWagner úr Rejtő Jenőnél, aki el sem
denki tanulhatna, aki szeretne. Megtudja képzelni, mennyi lehet 100 font,
találná a maga helyét, hogy otthon
mert még életében nem látott annyi
érezze magát nálunk.
pénzt. Előbb az lenne a fontos, hogy
Bicikli, motor vagy autó?
minden embernek jó legyen. Utána
Gyalogos vagyok. Megszereztem a
minden álom megvalósulhat.
Cservenyák Katalin
jogosítványt egy filmszerep kedvéért. 
Vezettem a kocsit, majd mikor befe- A teljes cikk és további érdekességek:
jeződött a forgatás, betettem a fiókba. www.szabolcsihir.hu
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