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A DRHE október 4-én a Kálvin téri campus dísztermében tisztelgett az 
aradi vértanúk emléke előtt.

A kép Aradon készült: a kripta lejárata a vértanúk obeliszkje alatt.
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Elmúlt a nyár. Rövidülnek a nappalok, a fák sárga, piros, barna és zöld ruhákba bújva 
ünneplik a hűvös évszak beköszöntét. Aztán szépen és csendben leveszik ünneplőjüket, 
amikor a kedves vendég továbbáll.  
Az emberek kicsit máshogyan örülnek az ősz eljövetelének. Megtisztelve a hideget, ki-
nyílnak a szekrények, és a mélyéről előkerül a bundás kabát és a meleg csizma.
Ebben az évszakban még sok kinti feladat vár azokra, akiknek gyümölcsöseik, kertjeik 
vannak. A megérett szőlők leszüretelése és préselése sokaknak ad kellemes, ámde izzad-
ságos munkát. Ám a fáradozás busásan megtérül. A finom must és a bor kárpótol min-
denért. Az almafák szinte összeroskadnak terméseik alatt, így a gyümölcsszedés egy fajta 
közösségi elfoglaltságának többen is hódolnak. A kerteket felkészítik a télre.
Az ősz tökéletes alkalom arra is, hogy egy kicsit elmélyüljünk, követve a természet rit-
musát.
Ilyenkor minden elcsendesül és nyugodttá válik. Ellenben a természet vidám sétára hív, 
még utoljára, a zord tél előtt. Az erdei barangolások során, miközben a sárga avar 
körbeöleli lábunkat, a friss, csípős levegő ellenére még ki tudjuk élvezni a nap sugarait, 
amelyek a fák tarka lombjain átszűrődve pajkosan játszanak szemünkkel.

Kiss Regina Kornélia

Az �456-os diadal után 500 évvel szóltak a harangok �956-ban. Mert győz-
tünk. Nándorfehérvár és az októberi forradalom is sikeres volt. Azonban nem 
örülhettek őseink a győzedelemnek, hiszen hamarosan „vendégek” lepték el 
hazánkat, mint tudjuk, egyik vizit sem volt rövid idejű. Vajon a sors fintora 
az, hogy a történelem fél évezred elmúltával ismétli önmagát?
Hunyadi és serege Nándorfehérvárnál, míg Pest utcáin a forradalmárok véd-
ték a túlerővel szemben, hazánk, illetve Európa szabadságát, szellemét, jövő-
jét. Magyarország mit kapott cserébe? Tétlenséget. Olyan tétlenséget, amely-
nek súlyát az ország mind a mai napig a hátán cipeli.
�50 év három részre szakadva, nyugaton ez mit sem számított, hiszen volt egy 
ország, amely felfogta a török hadat, így környezetünkben zavartalanul halad-
hattak a fejlődés útján. Az, hogy az egyetlen szakrális állam Európa szívében a 
pusztulás otthonává vált, nem rázta meg a környező népeket.
Megszállót megszálló követett, évtizedekig, évszázadokig.
De „felszabadították” szétszabdalt hazánkat. Vagy mégsem? Keleti „segítség” 
érkezett. „Segítség”, melyet folyamatos bebörtönzések, az értelmiség háttérbe 
szorítása és a tudat átalakítása követett. Ébrednünk kellett, hogy ne követ-
kezhessen be országunk mélyzuhanása. �956. október 23-án egy kis ország 
naggyá szeretett volna válni, megszabadulni rabigáitól. 
Beteljesedett a csoda, igaz �2 napig, de nagyok lettünk. Megmutattuk, hogy 
fel tud emelkedni az ország a hanyatlásból. A reménysugár megcsillant.
Ma körbenézve országunkban, számos kérdés merül fel bennem. Mi történt 
velünk? Egy nép nem talál önmagára? Járnak még köztünk hétköznapi hő-
sünk, mint régen, akik annyit tettek e hazáért?
Sajnos a válasz nem könnyű, de ébredni kell!

Papp Ferenc

Melocco Miklós szobrászművész 1956-os emlékműve 
Debrecenben, az Egyetem téren (2003). Révész Gábor felvétele
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Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.
Megtaláltok engem – így szól az Úr... 

 (Jer 29,13 – 14)

Az iskolabarát múzeum fontosságát hangsúlyozta 
a Debreceni Református Kollégium Múzeumában 
tartott sajtótájékoztatón Gáborjáni Szabó Bo-
tond.

Az ódon iskolapadokban mások között Arany Já-
nos és Móricz Zsigmond is ült... E padsorok előtt a 
gyűjteményi igazgató a múzeum művelődéstörténeti 
programjainak tapasztalatairól beszélt. A progra-
mokon összesen több mint ezernégyszáz tanuló vett 
részt. Ötvennyolc rendezvényt szerveztek az elmúlt tíz 
hónapban, öt iskola diákjai részvételével. A gyerekek 
szakkörökön, témanapokon és vetélkedőkön mérhet-
ték össze tudásukat.  
A kollégium gyűjteményi igazgatója kiemelte a láto-
gatók – főként diákok – aktivizálását, játékos formá-
ban, versenyhelyzetekben. Mindez a neveléstörténet 
nagy változásának köszönhető, a szemléleti oktatás 
létrejöttének. Felhívta a figyelmet: ennek jegyében, 
a személyiség egészének fejlesztése érdekében a diá-
kokat meg kell ismertetni a valóságos világgal, ebben 
nagy szerepük lehet az iskolabarát múzeumoknak. A 

szakember szerint az volt az egyik legfontosabb cél, 
hogy a múzeumban jellemző „ne nyúlj hozzá” szemlé-
letet megváltoztassák.
A játékos feladatok között szerepelt kollégiumtörté-

neti teszt, szerepeltek egyéb csoportos programok, s a 
diákok egyénileg is bizonyíthatták tehetségüket vers-
írás, éneklés, rajzkészítés, valamint zsoltárfelismerés 
formájában. Mindezek mellett a korábbi, irodalom-
órákon megszerzett tudásukra is szükség volt, amikor 
Csokonai Vitéz Mihály kicsapatása mellett és ellene is 
érveket kellett felsorakoztatniuk a tanulóknak.
A témanapok sokszínű, változatos, programokkal teli 
egész napos foglalkozások voltak. Ezeken az alkalma-
kon két intézmény, a Debreceni Református Kollégi-
um Óvodája, valamint a Dévaványai Szügyi Dániel 
Református Általános iskola nebulói vettek részt. (Az 
általános iskolában főként hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű diákok tanulnak.) A bemutatott 
programok az oktatási-nevelési intézmények pedagó-
giai programjára épülnek. 
A programok ösztönzők és önbizalmat erősítők voltak 
– mondta el a DRK Dóczy Gimnáziumának tanára, 
Földiné Kövendi Magdolna. Vélekedése szerint ezek 
az alkalmak formálták a(z osztály)közösséget.

Kép és szöveg: Vékony Viktória Szabina

Tanár-csillagok iskolateremtő együttállása
Megkezdődött a 475., jubileumi tan-
év a Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetemen. A szeptember 
16-án rendezett ünnepi eseményen, a 
Nagytemplomban dr. Bölcskei Gusz-
táv, a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke hirdetett igét. 
 
igazi ünnep az idei tanévkezdés az in-
tézmény számára, hiszen �00 éve be-
szélhetünk egyetemi rangú képzésről, 
teológiai oktatásról Debrecenben. Az 
idáig vezető nem volt egyszerű, tudtuk 
meg dr. Fekete Károly rektori köszön-
tőjéből: „A Debreceni Református Kol-
légium tanár-csillagainak iskolateremtő 
együttállása többször is felvillantotta, 
hogy ebből a tőkeerőből egyszer fel kell 
táruljon a tudományos kibontakozás 
olyan távlata, amely elvezeti a Kollé-
giumot és a várost az egyetemmé válás 
korszakához.”
Az évekig tartó harc �9�2-ben érte el 
sikerét, hiszen az állam ekkor megala-
pította a Debreceni Egyetemet. Így 
születhettek meg a különböző hittudo-
mányi karok is. „A református hittu-
dományi kar struktúrájára vonatkozó 

végső miniszteri leirat �9�3. május 2�-
én született meg. igazából ez nyugtatta 
meg a kedélyeket, amelyben hét tanszék 
szerepelt: ószövetségi írásmagyarázat és 
teológia (�), újszövetségi írásmagyará-
zat és teológia (2), egyháztörténelem 
(3), dogmatika (4), vallásbölcsészet és 
vallástörténet (5), szónoklat és liturgika 
(6), lelkipásztorkodás-tan és az egyház 
belső élete (7) tanszék.”
Így immár százéves egyetemi képzésről 
beszélhetünk a majdnem félévezredből, 
amelyet a Kollégium betöltött a ma-
gyarországi oktatási életben. 
Az egyetem vezetője szólt a minisztériu-
mi elvonások következtében szükséges-
sé vált intézkedési tervekről, s elmondta 
többek között azt is, hogy az idei tanév 
elején az első évfolyamokra 209 hallga-
tó iratkozott be; nem hitéleti képzésre 
6�6, hitéletire 288, így a hallgatóink 
összlétszáma a tanév kezdetén: 939. 
Az idén 60 éves dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök köszöntése is a jubileumi év-
kezdésen történt meg.
„Úgy köszöntjük Bölcskei Gusztáv 
püspök urat, mint a hívő realizmus em-
berét. Egy interjúban hangzott el ez az 

önjellemzés: »számomra az első és leg-
fontosabb realitás az isten realitása. A 
második a Szentírás realitása, a harma-
dik pedig az, hogy nekünk most nagyon 
komolyan kell vennünk azt a realitást, 
amiben élünk«” – hangzott a dr. Fekete 
Károly által mondott köszöntőben.
Ezután dr. Fazakas Sándor professzor 
köszöntötte dr. Bölcskei Gusztávot, 

majd dr. Gaál istván, a Debreceni 
Egyetem rektorhelyettese, a DE Tudo-
mányegyetemi Karok elnöke laudációja 
következett.

(A tanévnyitó istentisztelet teljes egészé-
ben megtekinthető a www.licium.hu ol-
dalon.)

A  s z e m é l y i s é g  e g é s z é t  f e j l e s z t i k 
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Ötvenhat éve robbant ki Magyarországon a forrada-
lom és szabadságharc. 56 éve emlékezünk! Voltak idők, 
mikor az emberek magukban, szívük legrejtettebb mé-
lyén emlékezhettek 1956. október 23-ára, mert tiltot-
ták a szót, a múltunk felidézését. Ma már koszorúkkal, 
ünnepségeken gondolhatunk ’56 mártírjaira, a for-
radalomra. A nemzeti ünnep alkalmából Filep Tibor 
újságíró–történésszel beszélgettem. 

» Az 1956-os forradalomról 1956 és 1989 között nem 
írhatták meg Magyarországon a valóságot a tankönyvek, 
a történészek pedig párttörténetet írtak. Hogyan értették 
meg mégis a magyarok 1956 igazságát?
› Nagyon különös sorsa volt hazánkban az �956-os 
forradalomnak. Közismert, hogy �956. október 23-án 
győzött a forradalom, és pár nap alatt megszületett a 
demokratikus és független Magyarország. De �956. 
november 4-én Kádár János és csoportja a szovjet had-
sereg segítségével leverte a magyar forradalmat. Nem-
csak a főváros utcáin harcoló fegyveres csoportokat 
morzsolták fel, hanem következett egy olyan hossza-
dalmas és kemény megtorlás, amelynek következtében 
több mint 300 embert kivégeztek, 22 ezret zártak bör-
tönbe, s mintegy �5 ezer magyar állampolgárt inter-
náltak. Azoknak a számát még megbecsülni sem lehet, 
akiknek elvették a munkahelyét, és lehetetlenné tették 
az életét. Az ország számára pedig óriási veszteséget je-
lentett, hogy 200 ezer ember elhagyta a hazáját. A 200 
ezer emigráns között nagyon sok olyan fiatal volt, aki 
a forradalomban részt vett, és ha itthon marad, akkor 
börtönbe került volna vagy az akasztófára.
Kádár János és az úgynevezett Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány �956 emlékét igyekezett kitörölni 
a nemzet emlékezetéből. Kádár ugyanott folytatta 
a politikát, mint elődei �956 előtt. A szétzilálódott 
rendszert restaurálták, és igyekeztek meggyőzni az em-
bereket arról, hogy Magyarországon fasiszta lázadás 
zajlott le.�989-ig Magyarországon tisztességes könyv, 
film nem készülhetett a forradalomról. Kádár János 
megbocsáthatatlan bűne, hogy a magyar nemzet legna-
gyobb XX. századi kollektív nemzeti élményét akarta 
kitörülni a nemzet történelmi tudatából. �968-ban a 
Prágai Tavasz, a cseh események és az ottani szovjet ka-
tonai beavatkozás után kezdett rádöbbenni a magyar 
értelmiség egy része, hogy Magyarországon forradalom 
és népfelkelés volt �956-ban: miért ne beszélhetnénk 
’56-ról? A magyar emigráció szerte a nagyvilágban 
viszont nemcsak megőrizte �956 emlékét, hanem 
harcolt a forradalom igazságáért, ápolta mártírjainak 
emlékét. �968 után itthon is megnőtt az érdeklődés a 
forradalom igaz története iránt.  A forradalom emlékét 
őrizték azok az emberek, akik évek múlva kijöttek a 
börtönökből. Akik sztrájkoltak, harcoltak, akik meg-
fogalmazták a forradalmi követeléseket. Életük megha-
tározó élményének tartották a nemzet szabadságharcát. 
Hiszen a magyar nép azokban a napokban nemzetté 
emelkedett. De még hosszú évekig kellet várni, hogy a 
forradalomról és szabadságharcról lehulljanak a hazug-
ság, a rágalom és a gyűlölet vadvirágai. �988-ban döntő 
fordulat következett be, megalakult a Történelmi Em-
lékbizottság. Megtörtént Nagy imrének és mártírtársa-
inak a jelképes újratemetése, síremlékének a felavatása 
Párizsban, és akkor elemi erővel fogalmazódott meg a 
magyar értelmiségben, hogy �956-ot rehabilitálni kell. 
Ezt gyorsította fel Pozsgay imrének, az MSZMP akkori 
reformpolitikusának a bejelentése �989. január 28-án, 
hogy Magyarországon �956-ban nem ellenforradalmi 
lázadás, hanem népfelkelés volt. Ekkor a forradalom 
emléke hangsúlyozom, újraéledt! 

» Tanár úr a tapasztalatai alapján hogyan látja: az 1956-
os forradalom ma mit jelent a fiataloknak? 
› Mint említettem, �957–89-ig a forradalom emléke 
csak a magyar emberek nagy részének szívében élt.  
Beszélni róla nem lehetett. A felnövekvő generáció 
pedig azt tanulta az iskolákban, hogy ellenforradalom, 
szörnyű lázadás volt a néphatalom ellen �956 őszén. 
Az érettségizettek szinte semmit sem nem tudtak a for-
radalomról, a pesti srácokról, a tüntető százezrekről a 
nemzet mártírjairól. 
�989 nyarán, amikor megtörtént Nagy imre és már-
tírtársai újratemetése, nagyon megnőtt az érdeklődés 
�956 iránt. Elsősorban az ’56-ot átélt nemzedék érezte 
meg, hogy ennek a forradalomnak az emlékét mégsem 
tudták kitörölni a nemzet emlékezetéből. A magyar 
ifjúságot sajnos a forradalom reneszánsza nem igazán 
érintette meg. Annál is inkább, mert a középiskolai ta-
nárok vagy nem tanították �956-ot, vagy továbbra is 
ellenforradalomként beszéltek róla. El kellett telnie né-
hány évnek ahhoz, ahhoz, hogy a �956-os forradalom 
elfoglalta méltó helyét a közvéleményben: �848-hoz 
mérhető, ahogyan akkor ránk tekintett az egész művelt 
világ. �956-ban pedig Magyarország a szovjet diktatú-
ra, egy világhatalom ellen lázadt fel hazája függetlensé-
géért és szabadságáért. 
Azóta sorra emelték az ’56-os emlékműveket, megje-
lentek a forradalom résztvevőinek emlékiratai, hozzá-
férhetővé váltak az addig elrejtett történelmi források. 
Rengeteg embert rehabilitáltak. A forradalom résztve-
vői kaptak elismerést, emlékérmet, anyagi kárpótlást is. 
Ezekben az években volt a legnagyobb az érdeklődés 
�956 iránt. Azt gondolom, a magyar közoktatás nem 
találta meg az utat ahhoz, hogy a középiskolásokkal 
megismertessék a forradalom igazi történetét és igazsá-
gát, közel vigyék �956 emlékét a mai ifjúsághoz. 
Megítélésem szerint az �956-os forradalom az idősebb 
generáció szívében ott élt és él, de a mai magyar fia-
talok döntő többségét érintetlenül hagyja �956, bár-
mennyire szomorú ezt kimondanom.  De ez az igazság. 
Ha elmegy valaki október 23-án vagy november 4-én 
Debrecenben egy ünnepségre, koszorúzásra a Meloc-
co-szoborhoz, a Kossuth utcai sortűz emléktáblájához 
vagy Debrecen városának mártírjai, Szilágyi József és 
iván-Kovács lászló emléktáblájához, ott nem lát fiata-
lokat, csak idős emlékezőket. Az ünnep, mint minden 
történelmi évforduló, protokolláris eseménnyé vált: 
koszorúzás, zászlófelvonás, de igazából tartalom nélkül. 

Az a nemzedék, amelyik átélte ’56-ot, és tagjai éveket 
töltöttek börtönben, internálták őket, évtizedeken át 
éltek másodrendű állampolgárokként, lassanként eltá-
voznak, és az emlékek fakulnak. Az �956-os forrada-
lom és szabadságharc megkapta a rendszerváltozás után 
a demokratikus kormányok részéről az elismerést. �989 
előtt a demokratikus ellenzék: az MDF, a Fidesz volt az 
a politikai erő, amely küzdött ’56 igazáért.   Mégis azt 
gondolom, el kell majd jönnie egy olyan időnek, ez öt-
ven–száz év múlva lesz, amikor kellő történelmi távlat-
ból a felnövekvő magyar ifjúság megismeri �956 igazi 
értékeit, csodás ragyogását és fényét. Akkor ugyanolyan 
megbecsülése lesz a magyar közvéleményben, mint 
amilyen �848–�849-nek volt és van, ugyanúgy fogják 
tisztelni az �956-os forradalom mártírjait, mint ahogy 
ma tiszteljük az aradi �3-at.
Nem szabad lenne Magyarországon úgy érettségiznie 
egyetlen diáknak sem, hogy a középiskolás éveik alatt 
ne vinnék el őket, az osztályokat a Rákoskeresztúri 
Köztemető 30�-es parcellához, oda, ahol Nagy imre, 
Maléter, losonczy, Szilágyi, Gimes és a sok ártatlan ál-
dozat van eltemetve, a Magyar Nemzeti Panteonba. 
A másik tényező, amiért nem tudják átérezni a fiatalok 
�956-ot, az pedig az, hogy más a kor. Ebben a világban 
a közösségi élmények, értékek elsorvadnak, az a fon-
tos, hogy mindenkinek mobiltelefonja, autója legyen, 
divatosan öltözködhessen, utazhasson, egyszerűen nem 
érdekli a fiatalok nagy részét a múlt és a történelem. 
Ez baj, nagyon nagy baj. S még súlyos következményei 
lehetnek.

» Hogy tekintettek más nemzetek, más országok Magyar-
országra 1956 után? 
› Magyarországon, miután nem lehetett �956-ról be-
szélni, nem lehetett külföldre utazni, a magyar lakos-
ság nagy része nem tudta, hogy az egész polgári világ 
– Ausztriától Dél- Amerikán keresztül Ausztráliáig 
– milyen csodálatosnak tartotta a magyarok szabad-
ságharcát, az �956-os forradalmat. Nem jutottak el a 
Párizsban megjelenő irodalmi Újság számai hazánk-
ba, nem voltak olvashatók például Faludy Györgynek 
a forradalomról írt versei, vagy Márai remekei. Nem 
tudtak az emberek róla, hogy milyen tüntetések voltak 
Nagy imre kivégzésekor! Európában! 

Szabolcsi Gabriella
(A teljes interjú a ww.licium.hu oldalon olvasható)

iNTERJÚ

Ifjúságunknak is meg kell ismernie 1956 igazi értékeit  

1993-ban avatott emléktábla az 1956. október 23-i debreceni sortűz áldozatainak emlékére 
(Debrecen, Kossuth utca 8.). Révész Gábor felvétele
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Huszár Gál (1512–1575), a debreceni nyomda alapí-
tója. A bronzszobor Ohmann Béla szobrászművész al-
kotása (1938).

Október a reformáció hónapja. Október 31. a re-
formáció emléknapja. 
 
Ennek kapcsán idézzünk előbb egy csaknem fél évez-
rede megfogalmazott reformációs tételből kiinduló, a 
máig ívelő, aktuális gondolatsort, egy beszédből. Dr. 
Fekete Károly, a DRHE rektora az egyetem múlt tan-
évet záró, diplomaosztó istentiszteletén, június 30-án, 
a Nagytemplomban arra hívta fel a figyelmet: „Ne-
künk drága kincsünk van! luther Márton kilencvenöt 
reformációs tételének egyikében azt mondja: »Az egy-
ház igazi kincse az isten kegyelmének és dicsőségének 
legszentebb evangéliuma.« (62. tétel) Mi nem bóvlit, 
leértékelt holmit, selejtet vagy illegálisan beszerzett 
portékát kínálunk katedráinkon és szószékeinken, elő-
adótermeinkben és templomainkban, hanem az érték-
álló, egészséges, legális, krisztusi evangéliumot. Olyan 
kincs van a birtokunkban, amelyre alapozható a jöven-
dő, amely bázist jelenthet, amire érdemes odafigyelni. 
Ez olyan átörökítésre érdemes kincs, amely elérheti, 
hogy korunk kincskereső nemzedéke ne legyen kifosz-
tott, értékválsággal és tekintélyválsággal küszködő ge-
neráció. Aki tisztában van a nála letett kincs értékével, 
az érzi, hogy ő maga is értékessé válik. 

Érzi, hogy az élete másokat gazdagító élet. A nála letett 
kincs átörökítendő örökség.” S citáljunk egy ugyancsak 
örök aktualitású gondolatokat hordozó költeményből, 
illyés Gyula A reformáció genfi emlékműve előtt c. 
hatalmas, �52 soros, �946-os keltezésű verséből: 

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”!
  

     Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út:
a múlt, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:

előre! és ők vállalták a sorsot –  
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

HAGyOMÁNy

Az igazi kincs

Emléktáblát avattak október 5-én a debreceni Püs-
pöki Palota építésének �00. évfordulója alkalmából. 
A Hatvan utcai bejárat felől elhelyezett táblát –  Ma-
gyar Mihály iparművész alkotását – dr. Bölcskei 
Gusztáv tiszántúli püspök leplezte le. Az ünnepsé-
gen felavatták a felújított belső udvart is. A püspök 
úr beszédét követően dr. Baráth Béla egyháztörté-
nész emlékezett meg az épület történetéről. A meg-
emlékezés után a jelenlévőket beinvitálták belső 
udvarra, amelynek csatorna- és csapadékvíz-elveze-
tő hálózatát, valamint burkolatát az egyházkerület 
nemrégiben csaknem 20 millió forint beruházással 
újíttatta fel. Az udvaron a református szeretetszol-
gálat önkéntesei tortával kínálták a lakókat és a ven-
dégeket. 

A palotát Bálint Zoltán és Jámbor lajos budapesti 
építészek tervei alapján építették. Első lakóit �9�2 
novemberében fogadta a kálvinista Róma belvárosá-
nak egyik legismertebb, a Kossuth tér sarkán, a Hat-
van utca �. szám alatt álló, szecessziós stílusban ké-
szült épülete. Az i. számú egyházi bérház elnevezése 
úgy született, hogy egykor itt állt Méliusz püspök 
rezidenciája, melyet �740 körül lebontottak. �9�2-
�9�4 között itt laktak mások között: Szabó Elek 
(Szabó Magda édesapja), Dienes János, Holló lász-
ló festőművészek, Hajós Alfréd építész. Az épületet 
a ii. világháború után államosították. �992-ben ke-
rült vissza a református egyházkerület tulajdonába. 
Ma �30 lakórészt találunk benne.

Erdélyben jártunkkor az Erdélyi Kutatócsoport 
Egyesület alapítóit kérdeztük az egyesülettel kap-
csolatos terveikről, céljaikról. 

» Hogyan és mikor indult az Erdélyi Kutatócsoport?  
› Vásárhelyi Gábor József: 2006-ban indítottam el. 
A Magyarországon megjelent Wiking Kutatócsoport 
adta az ötletet. Mivel számunkra is nagyon fontos a 
hősök tisztelete, emlékük megőrzése, ezért úgy gon-
doltam, itt, Erdélyben is létre kell hozni egy ilyen cso-
portot. Valamennyiünk családjában volt katona, aki 
harcolt az első és második világháborúban, s volt köz-
tük, aki életét adta a hazáért. 2007-ben sikerült elin-
dítanunk az Erdélyi Kutatócsoport honlapját, mellyel 
célunk, hogy összefogjuk, közelebb hozzuk egymás-
hoz a hasonló gondolkodású embereket. A honlap 
segítségével közösen megvitathatjuk, megoszthatjuk 
egymással a bennünk felmerülő kérdéseket, megva-
lósíthatjuk ötleteinket. Továbbá itt mutathatjuk be a 
családban maradt, padláson felfedezett háborús relik-

viáinkat: fényképeket, tábori lapokat, kitüntetéseket. 
Nem utolsósorban megismerhettünk/megismerhe-
tünk új embereket.

» Hogyan, mikor lett a kutatócsoportból egyesület? Mi 
az egyesület célja?
› V. G. J.: 20�� őszétől működünk egyesületként. 
immáron Erdélyi Kutatócsoport Egyesület néven. A 
megalakításra azért volt szükség, mert másként nem 
vehetünk részt pályázatokon. A pályázati úton befolyt 
összeget a haditemetők rehabilitációjára fordítjuk.

› Szakács Erőss lóránd: Egyesületként, hivatalos for-
mában könnyebben tehetünk szert partnerekre. Egy-
szerűbben tudunk kapcsolatot teremteni akár külföldi 
partnerszervezetekkel is. Bejegyzett, civilegyesület-
ként részt vehetünk pályázatokon. Hosszútávon mi 
magunk, az egyesület tagjai mindezt önerőből nem 
tudjuk támogatni. Szükség volna állami támogatásra 
Romániából és Magyarországról is.

› Sz. E. l.: Cél felkutatni, beazonosítani az Erdély-
szerte, Kárpátok-szerte ismeretlen helyen nyugvó ka-
tonákat, és méltó emléket állítani számukra. S katalo-
gizálni kell, mert nap mint nap futnak be új meg új 
információk idős emberektől, leszármazottaktól. Ez 
egész életre való munka. Célunk továbbá az egzisztens 
katonai temetők, az Úz-völgyi, a gyimesbükki, a csík-
szeredai  karbantartása.    

» Kik lehetnek az egyesület tagjai?Mit kell tenni ahhoz, 
hogy valaki tag lehessen?
› Sz. E. l.: Bárki tag lehet, aki tanúbizonyságát 
adja, nemzeti érzületének, és hajlandó is tenni ezért 
valamit. Nagyon fontos az aktív részvétel. Valamilyen 
módon hozzá kell járulnia, segítenie kell az egyesüle-
tet céljai elérésében. Ez megnyilvánulhat fizikai mun-
kában, promóciós tevékenységben egyaránt.   

Vékony Viktória Szabina    

A hősök emlékét őrzik

A Püspöki Palota centenáriuma

Anzix az egykori épületről
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A Debrecenben töltött négy év meghatározó volt 
az életében. A színház számára azért izgalmas, mert 
óriási felelősséget s örömöt ró a színészre.

Vándor Éva színművész �976-ban végzett a  Színház- 
és Filmművészeti Főiskolán, majd a kecskeméti Ka-
tona József Színházhoz szerződött. Játszott a miskolci 
Nemzeti Színházban, a debreceni Csokonai Színház 
társulatának is volt tagja. Majd a Józsefvárosi Színház 
színésze lett. Jelenleg a József Attila Színházban és a 
Körúti Színházban is dolgozik. �989-ben Jászai Mari-
díjat kapott. 

» Egy ideig a debreceni Csokonai Színház társulatának 
is tagja volt. Hogy érzi magát Debrecenben amikor vis-
szatér ide vendégszínészként? Jó emlékei vannak a cívis-
városról?
› Nagyon szeretem Debrecent, az anyukám hajdúhad-
házi lány, és én �0 éves koromig minden nyaramat 
Hadházon töltöttem. Sárban tapostam, ettem a zsí-
ros kenyeret hagymával, és úgy emlékszem rá, mint 
a legszebb dologra az életemben. Már ott elkezdtem 
úgymond színészkedni, összegyűjtöttem a falu apra-
ját-nagyját, és akkor színházat kellett csinálni... Én 
voltam minden, a színész, a rendező, irányítgattam 
a többieket. �979-től �983-ig voltam itt Debrecen-
ben, ez idő alatt sok szép és izgalmas feladatom volt. 
Életem legnagyobb sikerét Pinczés istvánnak köszön-
hetem, Szép Ernő Május c. darabjával. Számtalan jó 
emlékem van, ez a négy év eléggé meghatározó volt 
az életemben. Aztán Budapestre szerződtem. Na-
gyon szívesen és boldogan térek vissza Debrecenbe. A 
Körúti Színházzal is állandóan jövünk, azelőtt meg a 
József Attila Színházzal is rengeteget voltunk itt. Na-
gyon szeretem Debrecent.

» Melyik a nagyobb próbatétel: a televíziós szereplés vagy 
a színházi szerep eljátszása?
› A színház számomra izgalmasabb, mert nagyobb 
felelősséget és örömöt ró ránk, hat hét alatt kell egy 
utat bejárni, megtanulni a szerepet, megtenni amit 
kell, és esténként mindezt ugyanazon a hőfokon meg-
ismételni. A filmszerepben megtanuljuk a szöveget, és 
erősen koncentrálunk rá. Ha egy úgynevezett köze-
lit el akarsz érni a színpadon az óriási munka, míg 
a filmben, ha beadnak egy közeli képbe, a szemeden 
látszik hogy gondolsz-e valamire, vagy esetleg éppen 
üres a tekinteted. A színházban ha ezt a közelit el 
akarom érni estéről estére, olyat kell produkálnom, 
hogy a néző érezze, premier planban látja az arcomat, 

és pontosan kiolvassa a gondolataimat; fontos, hogy 
minden este bejöjjön az a poén, vagy épp ott törjön 
meg a sírás, ahol kell. Szóval azért a színház az igazi 
próbatétel!
Önt választották a Hónap Magyar Szinkronhangjá-
nak 20�0 szeptemberében. Hogyan jött a gondolat, 
hogy ezzel kezd foglalkozni a színészkedés mellett?
Ez vele jár. Hét évig dolgoztam vidéken, és amikor 
a fővárosba kerültem, a színház mellett elindultak a 
szinkronfeladatok is. Először az ember egy mondatot 
mond, aztán kis szerepet, majd főszerepet kap. Szink-
ronizálni: kedvemre való. Vissza kell adni az eredeti 
színész hanglejtését, szándékát, indulatait. Az igazi 
szinkronszerepeket akkor osztják ki igazán jól, ha va-
lami olyat találnak meg a magyar színészben, ami az 
eredeti színész lelkének legmélyén él, mert akkor az 
ugyanonnan fog megszólalni.

» 2009-ben megkapta Shirley Valentine szerepét. 
› Ez nagy szerelem, de féltem tőle, mert egyedül len-
ni két órán keresztül... Közben az ember nem tud-
ja, hogy elég érdekes-e, hogy jó-e, leköti-e a nézőt. 
Mindig kérdezik, jó-e egyedül szerepelni. igen, jó 
egyedül, mert nincs partner, és rossz, mert nincs part-
ner… De ebben is a közönség a partnerem. Maga a 
darab is direkt megszólítja a közönséget. Csodálatos 
jutalomjáték. S csodálatosak a visszajelzések, ahány 
nő megtalált, jelezte: megérinti a dara, jobb, mintha 
pszichológusnál volna. Egyszerű nyelven szól, mégis 
lenyűgöző.

Barabás Fruzsina

A beszélgetés teljes terjedelmében elolvasható a  
www.licium.hu felületen.

Az évezredes Titok tudói olyan történelmi 
nagyságok voltak, mint Platón, Galilei, Bee-
thoven, Edison, Carnegie, Einstein, és még 
sok más feltaláló, teológus, tudós és elismert 
gondolkodó. 
Most mi is megismerhetjük a titkot, amely 
örökre megváltoztatja az olvasót. Ez a könyv a 
The Secret című (interneten óriási sikert elért) 
film írott változata. Rhonda Byrne A Titok 
című könyve arra hivatott, hogy szemünk elé 
tárja a vonzás törvényét, és megtanít minket 
arra, hogyan alkalmazzuk azt életünk minden 
területén. Segítségével felfedezhetünk ma-
gunkban egy kiaknázatlan erőforrást, mely 
képes megszépíteni az életünket. 
Sokan, ennek az erőnek a birtokában, legyőz-
ték a betegségeiket, mesés vagyonra tettek 
szert, és leküzdötték az előttük tornyosuló 
akadályokat, és olyan teljesítményre voltak 
képesek, amit a legtöbb ember lehetetlennek 
gondolt.
Mint a Bevezetésben olvassuk: „Ha megisme-
red a Titkot, megtudod, hogyan érhetsz el és 
tehetsz magadévá bármit, amit csak szeretnél. 
igaz valód tárul fel előtted. Rájössz, hogy mi-

csoda nagyszerű dolgok várnak rád az életben.” 
A könyv megnyerte a Nautilus-könyvdíjat az 
Ösztönző/Motivációs könyvek kategóriájá-
ban! A Nautilus különleges elismerés, mellyel 
olyan szerzőket és műveket tüntetnek ki, akik 
és amelyek hozzájárulnak társadalom tuda-
tosodásához és jóllétéhez, és olyan spirituális 
és ökológiai értékeket közvetítenek, mint az 
együttérzés, a fenntarthatóság, az egyszerűség 
és a világbéke.
Számomra nagyon érdekes ez a könyv. Ha egy 
kicsit is elhisszük, amit olvasunk, már pusztán 
azzal nyertünk, ha derűlátóan gondolkodunk, 
részben ezen alapszik a Vonzás törvénye is. A 
jó gondolatok bevonzzák a jó dolgokat. Tehát 
aki jókedvű, és bizakodással viszonyul az élet-
hez, azzal kevesebb rossz dolog történik. 
Ajánlom ezt a könyvet azoknak, akiket csak 
egy kicsit is érdekelnek az élet rejtelmei. Ez 
a könyv sok emberben felébresztette a sikere-
sebb élet reményét, és a visszajelzések szerint 
sokan sikeresen alkalmazták a Vonzás törvé-
nyét. 
Neked miért ne sikerülne?

Küzmös Norbert

MűVElőDÉS

A színház igazi próbatétel 

Feltárul a Titok Magyarnak lenni jó
Büszke vagyok a származásomra és arra, aki vagyok. Mindenkinek 
büszkének kellene lennie arra, hogy magyarnak született, hiszen egy 
ilyen nagy múltú nemzet tagjának lenni csodálatos és megtisztelő.
Nem is tudom, hol kezdhetném azt, hogy miért is jó magyarnak lenni. 
Először is itt van az anyanyelvünk. Azt hiszem, bátran elmondhatom, 
hogy ennél szebb nyelv nincs a világon! Még egy ilyen nyelv, amely így ki 
tudná fejezni azt, amit gondolunk, az érzéseinket és minden mást. Nem 
véletlen, hogy a világ legnehezebben tanulható nyelvei közé sorolják. 
Vagy ott van a csodálatos magyar kultúra. Legyen zene, irodalom vagy 
táncművészet, szinte nincs olyan hely a világban, ahol nem hallottak 
volna még kultúránkról. 
Jellegzetes magyar ételeink vannak, amiknek ha csak a nevüket meg-
halljuk, összefut a nyál a szánkban. Gondoljunk csak a külföldiek ál-
tal közkedvelt szóra, a „Gulasch”-ra. Vannak turisták, akik a magyar 
konyha specialitásai miatt utaznak hazánkba. Erre is joggal lehetünk 
büszkék. 
A gyönyörű tájegységeinkre is figyel a világ. Lehet, hogy nincs tenge-
rünk, de itt van nekünk a Balaton, nekünk a „magyar tenger”, és el-
mondhatjuk, hogy méltán érdemelte ki ezt a címet. S büszkék lehetünk 
a Világörökség részének nyilvánított Hortobágyra és annak élővilágára 
is.
Én hálát adok, hogy magyar lehetek, és örülök annak, hogy bármi tör-
ténjen, ezt tőlem soha, senki nem veheti el.

 Barabás Fruzsina
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„A teljes szeretet kiűzi a félelmet”
MANNA

Ez a nap is véget ért... 
A buszmegállóban rengeteg ember várakozik. Főként 
gimnazisták. Vidámak, látszólag nincs gondjuk a világ-
ra. Abban a pillanatban, amikor meglátják a buszt, úgy 
viselkednek, mintha egy világsztár közeledne. Ujjonga-
nak, mozgolódás indul a tömegben. Indul a verseny, ki 
érkezik először a busz ajtajához, ki szállhat fel elsőként. 
Idősekkel, kisgyermekesekkel nem törődve. 
„Siess, mert nem lesz helyünk!” vagy „Foglalj nekem is!” 
Effélék hangzanak többek szájából. Annyira lázba jön-
nek, hogy szinte remegnek, azt sem veszik észre, ha fellö-
kik vagy összetapossák a másikat. Mikor végre feljutok, 
még van szabad hely, így leülök. Nagyon sokan utaznak 
a buszon. A következő megállóban felszáll egy idősödő 
hölgy. Nagy csomag van nála, amikor meglátom, szólok 
neki, hogy üljön le a helyemre. Ő azt feleli, maradjak, 
mert ő úgyis egész nap ül. Akkor is csak felállok, nem ha-
gyom annyiban. Aztán leül, én pedig az ajtóhoz megyek, 
és megállok. Nézem, hogyan haladnak el mellettünk a 

házak a fák, az emberek… Hat éve szinte minden nap 
megteszem ezt az utat, amióta Debrecenbe járok tanul-
ni. Már minden házat megismerek. Ahogy a várost el-
hagyjuk, egyre távolodunk a vasúti sínektől. 
Az út bal oldalán temető. Ezen az útszakaszon mindig 
elszorul a szívem, Édesapám ebben a temetőben nyug-
szik. Idén van a halálának a 10. évfordulója. A régi em-
lékek jutnak az eszembe, amikor még kicsi voltam. Úgy 
elmélázok, hogy időközben észre sem veszem, hogy már 
rég elhagyjuk a temetőt. Mire magamhoz térek, már a 
benzinkútnál jár a busz. 
Baloldalon a Sportakadémia félkész épülete látható. Még 
mindig folynak a munkálatok. Kíváncsi vagyok, mikor 
lesz kész. Hamarosan fák ölelik két oldalról az utat, saj-
nos nem olyan hosszan, mivel egy nagy területen kivág-
ták az összes fát, hogy újakat ültessenek helyükre. Nem 
sokkal később már látni lehet a településünket. Elhala-
dunk a temető és a szántóföld között. Készülök leszállni.
Amint megáll a busz, ismerős arcokat pillantok meg. 

Mégis, mindenki olyan távol van. Éppen köszönünk 
egymásnak, de mindenki rohan. Akikkel éveken át osz-
tálytársak voltunk, nap mint nap találkozhattunk, most 
távoli idegenek. Néhány perc, és otthon leszek. Már nem 
is nézek semerre, gépiesen haladok. Csukott szemmel 
is hazatalálok. A kisbolt tulajdonosa kiáll, és nézi az 
úton elhaladókat. Köszönök neki, majd továbbmegyek. 
Befordulok az utcánkba, már alig várom, hogy hazaér-
jek. Számolom a métereket visszafelé. Végre meglátom a 
kerítésünket, a kertet, az öreg diófát, a házat. Keresem 
a kulcsomat, nyitom a zárat. Meglátom a virágokat a 
kiskertben, az apró halakat a kerti tóban, amint a víz 
felszínéről csipegetik a kenyérmorzsákat. A kiskutyám 
szalad felém farkcsóválva. Körülugrál, és ugatással jelzi, 
hogy örül nekem. 

Itthon vagyok...

Orbán Lilla   

„Az a jó magyar, aki jó keresztyén, az a jó keresz-
tyén, aki jó magyar” – vallja Oláh Attila reformá-
tus lelkész. 

Kicsiny falunk, Tépe a régi Bihar és Szabolcs várme-
gyék közelében, a Kálló vize mellett, a hajdani Sárrét 
mocsarainak szélén terül el. A református vallásnak 
nagy a szerepe a hozzávetőleg mindössze ��00 lelket 
számláló helységben. 
A mai világban viszonylag kevesen járnak templom-
ba, kevesen gyakorolják szertartásszerűen vallásukat, 
de ez nem szegi kedvét lelkészünknek, mert munkáját 
hitből és szeretetből végzi. Oláh Attila tiszteletes úr 
örömmel jött 2004 májusában községünkbe. itt sze-
rinte az emberek erős öntudatúak, hagyományaikat 
rendkívül tisztelik. Ez a közösség összekovácsolásának 
is alapja.

» Szóljon röviden magáról és a családjáról!
› �978-ban születtem Debrecenben, családom Ko-
nyárról, Kismarjából költözött Debrecenbe, még a 
60-as években. lelkipásztorok, csendőrök és gazdál-
kodó parasztemberek, könyvelők a felmenőim. A 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 
érettségiztem, majd a DRHE teológus lelkész szakon 
szereztem diplomát. Majd a DE-AJK igazgatásszerve-
ző szakán kaptam oklevelet.

» A lelkészség egy kissé eltérő foglalkozás a többitől, hiszen 
itt az ember nem magáért dolgozik, hanem a gyülekeze-
tért. Volt-e valami belső késztetés arra, hogy a tiszteletes 
úr ezt a hivatást választotta?
› Volt belső késztetés, vallom, hogy e nélkül nem is 
szabad ezt a hivatást választani. Hitből és szeretetből, 
isten hívó szavára lehet választ adni, és szolgálni egy 
életen át.

» A mai fiatalság sokak szerint vallásszegénységben szen-
ved. Milyen megoldásokkal lehetne a gyerekeket hittan-
órákra és a templomba csalogatni, valamint a lelki-kö-
zösségi életüket elevenebbé tenni, magyarságtudatukat 
erősíteni?
› Nemcsak a fiatalság, minden korosztály elveszített 
valamit... Valakit, akire felnézhetünk, aki példakép, 
aki jó megoldásokat kínál fel krízishelyzeteinkre. is-
tent, közelebbről Jézus Krisztus személyiségét veszí-

tettük el. A fiatalság bármennyire is távolinak tűnik, 
szerintem a legfogékonyabb, hiszen igazságkereső, 
érzékeny, szeretetéhes, kapcsolatokra vágyik. Mindezt 
egy keresztény közösség képes megteremteni. Persze 
a kornak megfelelően. Sürgető zenei életünk megújí-
tása, a fiatalokat a saját nyelvükön kell megszólítani, 
szavakkal, zenével és közösségi programokkal.
A magyarságtudat benne gyökerezik a református egy-
házban. Sokszor a reformátusság egyet jelentett a ma-
gyarsággal. Azt vallom, hogy a nemzettudat kohéziós 
erő, amit használni kell, pozitív, építkező közösség- és 
kapcsolatteremtő eszközként. Tenni, jót cselekedni! 
Az a jó magyar, aki jó keresztyén, az a jó keresztyén, 
aki jó magyar, mert nem véletlenül születtünk ide, 
ebbe a kultúrába, nemzetbe, anyanyelvbe...

» Sokat tesz a tépei egyházért. Szerdánként bibliaórát 
tart, tájházat hoztak létre, felújították a parókiát, 
amelynek udvarán a gyerekek részére nyáron tábor gon-
doskodik arról, hogy játékosan kerüljenek közelebb a re-
formátus valláshoz; s konfirmandusokat készít fel... 
› Közös munka eredménye mindaz, amit elértünk. 
Állandó mozgásban kell tartani a gyülekezetet. A 

gyermektől az időskorúakig, mindenkit! És egyre 
nagyobb az igény ezen alkalmakra, nagyobb, mint a 
brazil tévésorozatokra... A lelkipásztor mellett a pres-
bitérium aktív segítője vagyok a gyülekezetépítésnek, 
fizikálisan és lelkiekben egyaránt. A tájházunk az egész 
térségben egyedülálló. Az �700-as években parasztba-
rokk stílusban, téglából épült lelkészlakás az �950-es 
évekig funkcionált. 2007-ben kezdtük el a felújítást, 
ez három évbe telt. A községben élő emberek hagyaté-
kaiból rendeztük be.
A bibliaórán egy rövid szakaszt felolvasok a szent 
könyvből, ahhoz néhány gondolatot fűzök, majd 
mindezt a résztvevőkkel közösen megbeszélünk. 
Szeretem a konfirmandusokat felkészíteni, az élet iga-
zi nagy kérdéseit végigvenni, keresztény szemlélettel. 
lényege: az egyházhoz szocializáljuk a fiatalokat.

» A tépei egységnek bihardiószegi testvérgyülekezete van. 
Hogy jött létre a kapcsolat? Mi az előnye? Milyen prog-
ramokat szolgál egymásnak a két gyülekezet?
› A testvérkapcsolat 20�0-ben jött létre, személyes 
ismeretség alapján. Gellért Gyula érmelléki esperes 
a lelkipásztor, a Bihardiószegi Református Egyház-
község vezetője. Megállapodtunk abban, hogy egy-
más örömeit és gondjait megosztjuk, ünnepeinkre 
egymást meghívjuk, közös programokat szervezünk. 
Tőlünk 50 km-re található Bihardiószeg, a távolság 
kicsi, mégis egy más világ az ottani. Sok tapasztalatot 
gyűjtöttünk a partiumi–érmelléki magyar reformátu-
sok életéből. A gyülekezeti életet felpezsdíti egy-egy 
találkozó. A tépeiek csaknem százan, már harmadik 
éve vesznek részt a nyúzóvölgyi Bocskai emléknapon.

» Van-e különösen kedvelt bibliai vezérigéje vagy szolgá-
latának vezérgondolata?
„A teljes szeretet kiűzi a félelmet” – �János 4,�8.

» Mint lelkipásztornak, mit jelent Önnek a magyarság?
A magyarság? Szolgálat, küzdelem. A hétköznapok 
embersége, minden szép, egyedi, népi hagyaték őrzése 
és továbbadása. A magyar társadalom, nemzet felvi-
rágzását én egy útban látom: a keresztyén útban. A 
viselkedési normákat, a gazdasági életet a krisztusi ta-
nítás alapjaira kell helyezni, és azon felépíteni.

Szénási László   

Úton hazafelé
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Agresszív és tolakodó az a médiakampány, amely az új 
tévécsatornák érkezéséről hivatott értesíteni a nagyérde-
műt. Véleményem szerint ilyen bárgyú, semmitmondó és 
szánalmas reklámokat ekkora mennyiségben még nem 
tapasztalhattunk az egyébként sem különösebben nívós 
magyar kereskedelmi televíziózás történetében. Lesaj-
náló mosoly kíséretében vettem mindezt 
tudomásul, aztán amikor megpróbáltam 
elemezni a helyzetet, ez a mosoly kese-
rű fintorrá torzult arcomon. Olybá tűnt 
ugyanis, hogy a reklámhadjáratok szlo-
genjeit kizárólag óvodás korúnál fiatalabb, 
nem különösebben éles elméjű gyermekek 
írták, akik még csak meg sem erőltették 
túlzottan magukat. A szomorú valóság 
azonban ennek az ellenkezője, hiszen 
amelyik vállalat ennyi pénzt áldoz vala-
mire, az nyilván minden lépését alaposan 
megtervezi, tehát ezeket a színvonaltalan, 
ostoba médiakampányokat szándékosan 
a magyar fogyasztókra szabták. Legalább 
nem árultak zsákbamacskát, az új adók 
műsorfolyama híven tükrözi a reklámok 
minőségét… (Teli már megbukott műso-
rokkal és személyiségekkel, szappanope-
rákkal, valóságshow-kkal, azaz kulturális 
fertő az egész). Tényleg idáig süllyedtünk 
2012-re, vagy csak ezt akarják velünk elhitetni? 
Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a nézettségért folytatott 
versenyben mára utcahosszal nyerésre állnak a keres-
kedelmi médiumok a közszolgálatiakkal szemben. Ezt 
többnyire azzal szokták magyarázni egyes – véleményem 
szerint fajsúlyukhoz képest mérhetetlenül felülreprezen-
tált – szakértők, hogy ezt is, mint minden piaci folya-
matot, a kereslet és kínálat törvényszerűségei okozzák, és 
mivel ezt kellő rendszerességgel ismételgetik, a fogyasztók 
többsége is hajlamos ezt elhinni. Mi azonban próbál-
juk meg végiggondolni: igaz-e ez az állítás? Szerintem 
egyértelmű, hogy ez a modern médiapiac legnagyobb 
hazugsága, egyszersmind a kereskedelmi csatornák sike-
rességének kulcsa is. 

A közszolgálati médiumok célja finoman szólva sem 
egyezik kereskedelmi vetélytársaikéval, sőt ellenérdekel-

tek, ugyanis az előbbi szerepe leginkább a nemzeti kul-
túra megtartásában, értékeinek közvetítésében, az e kul-
túrába tartozó közösség tájékoztatásában nyilvánul meg, 
míg az utóbbiak kizárólag a profitteremtéssel foglalkoz-
nak. Többek között ezért is olyan szomorú, hogy már a 
közszolgálati adókban is megfigyelhető az elbulvároso-

dás. Ebből még önmagában nem fakad ellentmondás, de 
ha figyelembe vesszük még korunk gazdasági trendjeit, 
azt, hogy a legfőbb pénzügyi érdekek az erőltetett glo-
balizáció, a multikulti gondolkodásmód és a politikai 
korrektség minél szélesebb körű terjesztésének irányába 
terelik a föld teljes lakosságát, már egyértelművé válik 
ez a szembenállás. Ebből viszont kitűnik az is, milyen 
hatalmas anyagi hátránnyal kell szembenézniük a köz-
szolgálati médiumoknak. E helyzetben a kereskedelmi 
adók szinte monopolhelyzetbe kerülnek, így képesek arra, 
hogy megteremtsék maguknak az oly sokat hangoztatott 
keresletet. A kikapcsoló gombon kívül igazi választási le-
hetőségünk nemigen kínálkozik, legyen akár csak öt vagy 
éppen ötszáz csatornánk. Persze, még a magyar piacon 
is akadnak értékteremtő, a magyar nemzeti érdekeket 
képviselő kereskedelmi csatornák, ám számuk csekély, 
tőkéjük és céljaik folytán pedig relatíve alacsonyak a né-

zettségi mutatóik. A fenti érvelés ellenére azonban ter-
mészetesen a lakosságot (azaz a fogyasztókat) is hatalmas 
felelősség terheli, ez alól pedig nem lehet kibújni. Nagyon 
nehéz ugyan szembenézni a válságos gazdasági helyzet-
tel, illetve az ebből fakadó egyéb súlyos problémákkal 
(munkanélküliség, hanyatló egészségügy és oktatás, dep-

resszió, alkoholizmus és általános apá-
tia), ez azonban nem ment fel senkit 
a gondolkodás „terhe” alól. Márpedig 
sok ember, aki, akár bevallottan, akár 
titokban, a kereskedelmi médiumok 
mellett foglal állást, előszeretettel hivat-
kozik arra, hogy a fárasztó munkanap 
és a stresszes életvitel mellett számára 
az a legjobb, ha otthon a televízió előtt 
kikapcsolhatja az agyát, és szórakozhat. 
Emellett megjelenik egy olyan réteg is, 
amely mindössze szocializációs okokból 
követi napi szinten figyelemmel ezeknek 
az adóknak a műsorait, mivel az így 
megszerzett „információk” révén kerül-
hetik el a kirekesztettség érzését. 

Hová vezet mindez? Ez a fajta globali-
zált nem gondolkodás, az értéksemleges 
életmód bomlasztja a magyar kultúrát. 

Azt a kultúrát, amely túlélte több mint 
ezer év összes viszontagságát, háborúját, elnyomatását. 
Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, elég néhány évtized is, 
épp ezért nem fordíthatunk hátat ennek a kérdésnek. 
Nem állíthatom: a tudatos médiafogyasztás elegendő 
ahhoz, hogy változtassunk a vázolt helyzeten, azonban 
minél több ember ébred fel a virtuális álomvilágból, an-
nál jobb az esély a probléma megoldására. 

Mivel ez az írás októberben lát napvilágot, arra buzdí-
tok minden olvasót, emlékezzen büszkén a 13 aradi vér-
tanúra, valamint az 1956-os hősökre, a reformátorokra, 
mert szerencsére jó példáért nem kell messzire menniük 
a magyar embereknek, adjon ez kellő erőt, akaratot és 
egymás iránti bizalmat!

Lamos Péter

MOZAiK    

Kerecsensólyom végveszélyben, avagy: kulturális környezetszennyezés

Biztosan az ellenkezője is igaz, de olvastam, 
hallottam róla, és tapasztaltam is: az ember, ha 
igazán boldog, kevéssé tud alkotni, írni, vagy 
bármihez is fogni. Pedig szívesen teszi, de vala-
hogy kevéssé jön az ihlet. Mert olyankor nem 
tud másra nagyon gondolni, foglalkozni, nem 
észlel semmi mást, csak ez az érzés tölti meg, 
ez hajtja előre mindennap, és nem tud vele be-
telni...
Sok ember előtt ott lenne a lehetőség a boldog-
ságra, a kisebb dolgokban is, ha észrevenné. De 
nagyon sokan, épp amikor lehetőség nyílna, 
megijednek, és inkább elhessegetik maguktól 
az esélyt az igazán teljes boldogságra. Egyszerű-
en azért, mert könnyebb remélni, és vonzóbb 
az állandó vágyakozás a beteljesülés felé – még 
ha lett volna is már valamikor alkalma, hogy az 
ember megélje.
Pedig nincsen jobb, sem felemelőbb az élet-

ben, és meg kell ragadni, amikor ott van... Az 
is igaz, hogy mindenki, amikor a kezében van 
a boldogság és annak kulcsa, ahelyett, hogy 
igazán élvezné, attól fél, és azon kezd gondol-
kozni: „istenem, vajon meddig tart? Meddig az 
enyém? Nem akarom, hogy elmúljon...” Hidd 
el, ez is rajtad múlik. Addig a tiéd, míg érzed, 
amíg benned ez él, nem változik semmi. Nem 
félni kell, hanem kicsit minden ilyen napot 
úgy megélni mélyen, mintha az utolsó volna, 
és ma, míg a tiéd, minden boldog órát, percet, 
másodpercet megélni teljesen! 
A boldogságról nem beszélni kell, hanem érez-
ni és legmélyebben, intenzíven megélni... Mert 
a boldogságról beszélni sem tudunk... egysze-
rűen annyi, hogy ha a boldogságod tárgyára 
vagy tárgyaira gondolsz, minden pillanatban 
sírni tudnál, olyan tökéletesen jól van minden 
az életedben, ahogy van...

Faragó Melinda

Mersz boldog lenni?

Révész Gábor felvétele

Szatmári Dániel felvétele
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Élő legenda. Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüst-
érmes válogatott labdarúgó, az Aranycsapat védő-
je, a Nemzet Sportolója. Buzánszky Jenő 49-szer 
öltötte magára a címeres mezt.

Ma is részt vesz minden olyan rendezvényen, amelyen 
a sportágat, a magyarságot, az országunkat képvisel-
heti. Buzánszky Jenő mindnyájunknak példaképként 
szolgálhat hűségből, emberségből, hazaszeretetből. Az 
Aranycsapattal elért eredményei azt éreztetik, hogy 
büszkeség magyarnak lenni. 

» Önről neveztek el Debrecenben az Egyetemi Kupát. 
Aktívan részt vesz az akadémia életében is. Milyen érzés 
városunkba látogatni, mit gondol az itteni fiatalokról, 
akik a Buzánszky Jenő nevével fémjelzett kupáért száll-
nak harcba hétről hétre? 
› Nagyon szívesen jövök, úgy szoktam mondani: amer-
re a labda gurul, arra megyek én is. Most Debrecenbe 
gurult a labda, ott, ahol 8 éve van ez a kupa, amely 
az egyetemi futballt magába foglalja, és nagyon sokan 
vesznek részt a tanulók közül. Az életben a sport se-
gédeszköz, de a tanulást is művelni kell. Én a délutánt 
átfutballoztam, reggel 5-kor felkeltem, 7 óráig tanul-
tam. le is tudtam érettségizni, és a sportban is képes 
voltam eredményeket elérni. Remélem, ebből a nem-
zedékből is jönnek elő olyan képességű játékosok, akik 
látják, hogy nem a közönség viszi a futballt a pályára, 
hanem a futball viszi a közönséget. Szívből kívánom, 
a címeres mezt pályázzák meg. És nem elfelejteni: egy 
országot képviselnek, büszkék lehetnek majd rá, hogy 
megcselekedték, amit megkövetelt a haza!

» Hamar kiderült, hogy Jenő bácsi a futballra fogja adni 
a fejét. Mit kellett a sikeresség érdekében tenni?

› Tizenkét éves koromban kaptam az első labdát a 
szüleimtől: látták, szeretem a futballt. Az ő segítségük 
nélkül nem tudtam volna előrelépni. Köszönöm ne-
kik, hogy segítettek. Ma is, amikor kimegyek Dom-
bóváron a temetőbe, megköszönöm nekik hangosan, 
mert nélkülük nem lettem volna az, aki vagyok. A 
sikert nem adják ingyen, mindent meg kell érte tenni. 
A tehetség istenadta lehetőség, amivel élni lehet, ha az 
ember sok mindenről lemond. A futballra tettem fel 
mindent, és hál’ istennek, megérte! Az én életem arra 
ment, amerre a labda gurult. 

» 1953. november 25-én az Aranycsapat a londoni 
Wembley Stadionban, a 90 éve otthonában veretlen an-
gol válogatott ellen 6–3-ra győzött az „Évszázad mér-
kőzésén”. Ez  a diadal nem csak akkor, még ma is óriási 
eredménynek számít...
› Ezek az élmények nemcsak az én fejemben vannak 
meg, hanem az egész magyar nemzet fejében is. A 
6–3 egy világ tudatában él. A mérkőzés után a cson-

ka Magyarországot keresték a térképen, hol is van, 
és a győzelmünk által sokan ismerték meg hazánkat. 
Örültünk annak, hogy a magyar embereknek örömet 
tudtunk szerezni. Azt mondom: ha sikerült nekünk, a 
többi magyarnak is sikerülhet. 

» Van Jenő bácsinak egy humoros megfogalmazása az 
életkoráról: „Attól függ: ki kérdezi meg. Ha reggel be-
lenézek a tükörbe, elmondom, de szép vagy ma. Más 
úgyse mondja…Ha a lányok kérdezik, úgy mondom: 
76+áfa…”.
› Tegnap egy nappal fiatalabb voltam. Remélem, ezt 
sokáig tudom még mondogatni... Az ember nem egy 
rokkant huszárként született, hanem egészségesként. 
Most a 87. életévemben gyalogolok. Kívánom, na-
gyon sok sportoló érje meg ezt a kort, gyalogoljanak 
ők is... Sokat adtam, de rengeteget visszakaptam az 
élettől a mai napig is. Még mindig itt lehetek, és sok 
gyereket látok, ahogy kergetik a labdát.

» Grosics Gyulával, korábbi válogatott csapattársával 
egyetemben együtt részesültek a „Nemzet Sportolója” 
címben. Ennél nagyobb elismerést nem kaphat sportoló. 
Mit jelent ez Jenő bácsinak?
› A „Nemzet Sportolója” elismerés nagyon nagy meg-
tiszteltetés. Ezenkívül a Príma Primissima díjat is 
megkaptuk. És büszkék lehetünk, mert ránézve az 
otthoni szekrényre, amely egy kis múzeum már, azt 
mondhatom: mégiscsak valaki vagyok! 
Az Aranycsapatba is egyetlen vidékiként tudtam be-
kerülni, és stabil tagja tudtam lenni. lehetetlenség 
nincs, csak jól kell játszani, és a tudás legfontosabb.

Szénási László

SZEM/SZÖGlET

Debreceni Főnix. Református ifjúsági lap. Kiadja a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)
Felelős kiadó: Dr. Fekete Károly, a DRHE rektora ≠ A kiadó székhelye: Debrecen, Kálvin tér �6. Tel.: (52) 5�6-820

Szerkesztőség: 4026 Debrecen, Péterfia u. �–7. Tel.: (52) 5�8-500 ≠ E-mail: fonix@kfrtkf.hu
NMHH-nyilvántartási szám: iO/4�52-2/20�2

Főszerkesztő: Arany Lajos ≠  Tördelőszerkesztők: Szatmári Dániel, Bodnár Zsolt ≠ Fotós: Egresi László 
≠ integrált médiafelületünk: www.licium.hu

Készült a litográfia Nyomdában, Debrecenben – felelős vezető: Vécsei Tibor HU ISSN 1787-7652

Megcselekedte, amit megkövetelt a haza 

Fergeteges volt számunk-
ra a 2012-es londoni 
olimpia. A 157 tagú ma-
gyar küldöttség végül 8 
arannyal zárt. Ez a világ 
összetettjében az előkelő 
9. helyet jelentette. Au-
gusztus 9-én a média és az 
egész ország a Debreceni 

Sportcentrum büszkeségét, Risztov Évát éltette.

A kiváló sportoló teljesítményét leginkább a zseniális, 
a váratlan és az elkápráztató jelzők fémjelezték, mi-
vel olimpiai aranyérmes lett a �0 km-es, hosszú távú, 
nyíltvízi maratoni úszószámban. Szinte az egész ország 
tudja, milyen bámulatos dolgot vitt véghez az olimpi-
ai bajnok úszónő, soha nem adta fel, mindvégig hitt 
álmai beteljesedésében. 20�2. október 4-én Debrecen 
városa nagyszabású közönségtalálkozót szervezett Éva 
számára. A Kölcsey Központban, több mint száz ér-
deklődő előtt válaszolt az egész eddigi életét átfogó 
kérdésekre, olykor humorosan. Többször szó került az 

olimpiai szerepléséről, milyen taktikát választott, ho-
gyan készült testileg és lelkileg a versenyre, és mikép-
pen tudott megszületni ez a bűvös idő, az �:57:38.2.  
– Én úgy mentem oda, hogy most nyerni fogok. Vi-
szont egy dolgot kizártam, azt, hogy ez milyen ver-
seny. Azt, hogy ennek mekkora jelentősége van. Én 
se tudtam, mivel most éreztem meg, hogy mit jelent 
egy olimpiai arany... Tudtam,  mik voltak a feladatok, 
meg volt beszélve, mikor frissítek, felkészültem a haj-
rára, az volt a taktikám, hogy maradjon bennem erő a 
végére – mondta az olimpikon. 
Jövőbeli terveiről kiderült: szeretné elvégezni az egye-
temet. Természetesen további sikereket is szeretne 
elérni Risztov Éva, a következő, 20�3-as úszó-világ-
bajnokságon, Barcelonában is győzni akar. Kemény 
edzéseket folytatnak a mesterekkel. Az úszónő elárul-
ta: naponta �8–22 kilométert szokott leúszni. 
A 2006-os visszavonulása után az újbóli, 2009-es vis-
szatérésében nagy szerepe volt Debrecennek, mostani 
sikerét Risztov Éva nagyrészt a cívisvárosnak köszönte 
meg, hiszen bevallotta, ha nem keresik meg őt az itteni 
edzők, valószínűleg nem tért volna vissza versenyezni. 

– Két-három éve felkerestek, hogy nem akarok-e újra 
úszni, de ehhez Debrecenbe kéne menni... – említette 
meg az úszónő – lényeg, hogy Orendi Misi bácsival 
röviden beszélgettünk, ez végül is két és fél órányira 
sikeredett, és úgy éreztem, hogy itt várnak...
Azt is elmondta: nagyszerű sikerét 20 évnyi kemény 
edzésnek köszönheti, de a londoni arany megszerzésé-
hez a cívisváros segítsége is kellett.
Szabadidejében főleg az állatmenhelyeken segédke-
zik, ami már egy előző, az egyetemünk által rendezett 
ElÁN nevű rendezvényen is kiderült. A „show” meg-
lepetése volt, hogy a DVSC egyik kiváló labdarúgó-
ja, Bernáth Csaba behozta a közönségnek Éva egyik 
kedvenc kiskutyáját, „akit” szeretnének örökbe adni 
egy szerető gazdinak. Éva több más sportot is űzött, 
többek között cross-motorozott, és focizott, valamint 
volt alkalma kipróbálni egy 600 cm3 -es versenymo-
tort is a Hungaroringen. Sztárok videoüzenetben üd-
vözölték az aranyérmest: a legjobban példaképe, Eger-
szegi Krisztina üzenetének örült, mivel az ő sikerein 
felbuzdulva kezdett el úszni. 

Nemesszeghy Dániel

Risztov Éva győzni ment Londonba


