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Tisztelt Közgyűlés!
Minden település és közösség történelmében vannak olyan meghatározó egyéniségek, akik
szellemiségükkel, munkásságukkal irányt szabnak, értéket teremtenek, maradandót alkotnak.
Debrecen ebből a szempontból kivételesen gazdag. Az idei év megemlékezéseinek sorából
kiemelkedő jelentőségű a szűkebb pátriáját rajongásig szerető Szabó Magda író, akinek
munkásságáért mi utódok nem lehetünk elég hálásak. Az a szellemi kincs, amelyet létrehozott,
nem csak Debrecen, hanem a nemzet gyarapodását is szolgálja.
Szabó Magda (1917-2007) Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas író születésének
centenáriuma kiváló lehetőséget kínál arra, hogy maradandó alkotásokkal hívjuk fel a
debreceniek és városunkba látogatók figyelmét Szabó Magda debreceniségére, az életútját
meghatározó helyszínekre, s rangjához méltó módon ápoljuk szellemi örökségét.
Szabó Magda saját szavai szerint „írónak is tanár volt”, hiszen írói munkájának szerves része
volt a tanítás, a diákok nevelése. Kevés olyan alkotója van a magyar irodalomnak, akinek oly
sok a kötődése a pedagógiához, mint Szabó Magdának. A 19. század második felétől a 20.
század végéig tartó bő évszázad nevelését, oktatását, szerteágazó színvilágát kevesen
ábrázolták olyan gazdagon, mint Szabó Magda.
1923-ban Szabó Magda belép a régi Dóczi elemi iskolájába, ahol elkezdődik a tizenkét éven át
tartó képzése, nevelése. A Dócziban töltött éveket, annak szigorúságát, vasfegyelmét számos
alkalommal papírra vetette, amely a nagyközönség számára leginkább az Abigélből ismert. A
Termékeny sivatag című esszében „puritán College a hajdúsági Oxfordban" névvel illette a
Dóczit, amely híres volt szigorú nevelési elveiről, magas követelményeiről. Akik nem viselték
el a hétköznapi és a vallási élet minden területére kiterjedő szigorú szabályokat, azoknak
neheztelés nélkül ajánlottak másik tanintézetet. Szabó Magda mindig nagy elismeréssel
nyilatkozott iskolájáról, amely magyarságukban és hitükben elkötelezett, az átlag
középiskolásoknál nagyobb és alaposabb tudással felvértezett lányokat bocsátott útjára.
Szabó Magda nem csak diákja, hanem 1940-42 között tanára is volt a Debreceni Református
Egyház Dóczi Leánynevelő Intézetének.
A centenárium alkalmából önkormányzatunk a Debreceni Református Kollégium Dóczy
Gimnáziuma és a fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerület egyetértésével domborműves
emléktáblát helyez el a gimnázium épületén.
A Juha Richárd szobrászművész által készített dombormű Szabó Magdát könyvvel és tollal a
kezében, dedikálás közben ábrázolja, arca mosolygós, tekintete figyelmes. A bronz
domborműves emléktábla anyaga jura mészkő, 140 cm x 80 cm nagyságú. Az emléktábla
szövege:
„…végtelen szerencsénkre bennünket valóban arra készítettek fel
ami nem égi mása, de valódi modellje volt az életnek…”
SZABÓ MAGDA
1923 és 1935 között diákja, 1940 és 1942 között pedig tanára volt
a Debreceni Református Leánynevelő Intézetnek.
Az író születésének 100. évfordulója alkalmából az emléktáblát elhelyezte
Debrecen város önkormányzata
2017

Az emléktábla költsége:
Juha Richárd szobrászművész az írónő iránti tisztelete jeléül a bronz domborművet ingyen
készíti el. Az önkormányzatot a kőtábla és annak megmunkálási költsége terheli, amely bruttó
284.500,- Ft.
Az emléktábla avatására az iskola hagyományának számító Matula Napokon kerül sor. A
Matula Napok olyan, egy héten át tartó kulturális rendezvénysorozat, amelynek kezdő
napja Szabó Magda születésnapja, zárónapja pedig az iskola névadójának, Dóczy
Gedeonnak a névnapja.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-sa
értelmében a művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való
elhelyezéséről a település önkormányzatának képviselőtestülete dönt és gondoskodik
fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan
szakvéleményt kell beszerezni. A nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti
alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselő-testülete - szakvélemény kikérésével - védeni
köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.
Önkormányzatunk a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-t kérte fel a
szakvélemény elkészítésére. A szakvélemény - megtekinthető DMJV Polgármesteri
Hivatalának Kulturális Osztályán (Debrecen, Kálvin tér 11. 116.sz. iroda) - az emléktábla
megvalósítását és elhelyezését támogatja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
8. pontja, valamint az 1991. évi XX. törvény 109. §-a alapján, a MANK Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői véleményére
figyelemmel
1./ támogatja Szabó Magda domborműves emléktáblájának elhelyezését a 8876/1 hrsz.-ú, a
valóságban 4024 Debrecen, Kossuth u. 35-37. szám alatti Debreceni Református Kollégium
Dóczy Gimnáziuma épületének falán, Juha Richárd szobrászművész tervei szerint.
2./ Elfogadja az emléktáblára kerülő alábbi szöveget:
„…végtelen szerencsénkre bennünket valóban arra készítettek fel
ami nem égi mása, de valódi modellje volt az életnek…”
SZABÓ MAGDA
1923 és 1935 között diákja, 1940 és 1942 között pedig tanára volt
a Debreceni Református Leánynevelő Intézetnek.
Az író születésének 100. évfordulója alkalmából az emléktáblát elhelyezte
Debrecen város önkormányzata
2017

3./ Biztosítja az 1./ pont szerinti emléktábla elkészítéséhez szükséges bruttó 284.500,- Ft, azaz
kettőszáznyolcvannégyezer-ötszáz forint összeget a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet
„Közművelődési feladatok” elnevezésű 5. melléklet 15. cím 15.1.12 alcím „Irodalmi emlékév”
elnevezésű sora terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:
Gazdálkodási főosztály vezetője
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos további
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. szeptember 19.

Szentei Tamás
osztályvezető

