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„Az igaz ember pedig
hitből fog élni”

Tamus István: „Kell egy-ház!” (linómetszet)

1517. október 31. Ezen a napon Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kitűzte 95 tételét, Vitatkozás a búcsú erejéről címmel a wittenbergi vártemplom
kapujára. Nem volt e mögött semmilyen forradalmi szándék, a szerző nem
önmagára akarta felhívni a figyelmet, nem a nagyközönség támogatását szerette volna megnyerni.
Nem akart egyházszakadást előidézni, vagy a pápát megbuktatni. Sokkal
inkább célja volt, hogy ráirányítsa a teológia tekintetét kora egyik égető problémájára: a búcsú kérdésére, annak teológiai és etikai visszásságaira. Arra az
eljárásra, amellyel az akkori katolikus egyházvezetés, az egyszerű, tanulatlan
emberek lelkiismeretére hatva, pénzt gyűjtött grandiózus építkezéseire, saját
apparátusának, hierarchiájának fenntartására és hitelei törlesztésére. A búcsú
lényege az volt, hogy az ember pénzzel megválthatta valamelyik rokonát vagy
magát a purgatóriumból, másképpen mondva: „bűnbocsánatot” vásárolhatott.
Luther ezen a napon hadat üzent az Isten nevében zajló nyerészkedésnek,
az egyszerű lelkek félrevezetésének. Hadat üzent a Krisztus helyébe lépett egyházi kánonjognak, amely kalitkában tartotta az evangéliumot. Hadat üzent,
de ekkor még valószínűleg nem sejtette, hogy mekkora lavinát indít ezzel az
útjára. Olyan lavinát, melyben benne van az 1517 előtti egyházi reformtörekvések minden feszültsége, benne van az a majd’ egy évszázados felismerés,
hogy a katolikus egyház radikális megújulásra szorul, benne van John Wycliffe
és Husz János szelleme.
1517. október 31-én Luther eredeti szándéka és akarata ellenére került
bele a történelem sodrásába, és írta be magát, kitörölhetetlenül, az emberiség
históriájába. Ez a sodrás azonban nem fojtotta meg, nem temette menthetetlenül maga alá, hanem éppen ellenkezőleg, Isten felemelte őt, és végérvényesen a saját megtörhetetlen munkásává tette. Ez után a nap után minden
támadás, az egyházi és a világi agresszió ellenére is, védelmezte tantételeit.
(folytatás a 4. oldalon)

Elfújta a szél(?)

Mintha örök ősz volna. Nemcsak a rezes faleveleket viszi messzire egymástól a rideg
őszi szél, hanem néha minket is. Ez az erő nemcsak az ősz árnyas fuvallata, hanem
a kor „vívmányos” vihara. Nem kérdezi, jöhet-e, felkap, és elsodor mindent s mindenkit. Az idő megváltoztatja erényét, amint a tél is átöltözteti a fákat. Csak egyegy biztos: talpakon álló lény tudja felvenni vele a küzdelmet. Aki meginghatatlan
erővel tiltakozik ellene. De akkor sem biztos, képes-e megállítani. Egyedül nem. A
természeti pusztítás ereje csekély az ősszel ellentétben színezetlen ábrázatokhoz, hisz
az emberi lélek sokkal maradandóbb és erősebb bárminél.
Néha egy tárgy, egy kő jobban odafigyel a beszélő emberre, mint sorstársa. Számtalan
az üres tekintet... Ki hinné, hogy közülük valakiben felmerül egyszer is az elsodródás
elleni kényszerű fellépés? Ki gondolná, hogy bárkinek is legfőbb vágya nem az, hogy
gerjesztője legyen e sodrásnak? Nem sejthető előre, mikor csillapul. Megállításához
szükséges érezni a szabadság előszelét és a közönyös világ elleni kényszert. De minden
szó kevés, ha süket füleken keresztül áramlik be, s tétova kézben válik érinthetővé.
Nem engedhetjük elillanni a jelent, hogy mindenki sodródjon még tovább. A csodához, változtatáshoz bátorság kell. Világtalannak lenni a világban önszántából senki
sem akar, sem most, sem később.
Gyönyörű Tamara

A közoktatás idei tanévét is nemzeti tanévnyitó indította útjára, amelyet a
475 éves Debreceni Református Kollégiumban rendeztek, de az eső miatt a
Kölcsey Központban tartottak meg, szeptember 1-jén. (Részletes tudósítás és
videofelvétel: licium.hu)
Révész Gábor felvétele
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hit-élet

Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak nemzedékről nemzedékre.
Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljétek! (2 Mózes 12,14 )

Oktatási-nevelési egységben
A teológiai és a pedagógiai képzés
régi honfoglalásai a Debreceni Református Kollégium 475 éve alatt.
E címmel tartott beszédet dr. Fekete
Károly rektor a DRHE évnyitóján.

Dr. Fekete Károly rektor nyitotta
meg beszédével a tanévet. – Intézményünk fennállásának 475., jubileumi
évének derekán nem mehetünk el
szó nélkül amellett, hogy a Debrece-

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem szeptember 8-án
tartotta istentisztelettel kezdődött
ünnepi tanévnyitó közgyűlését a
Nagytemplomban. Az istentiszteleten igét hirdetett Vad Zsigmond esperes. Áldása után kezdetét vette az
ünnepi egyetemi közgyűlés.

ni Református Kollégium a magyar
iskoláztatás sajátos és értékes letéteményese – nyitotta gondolatait dr.
Fekete Károly. Kiemelte, hogy Debrecenben, a reformáció hazai fellegvárában korszakról korszakra egymás
mellett élhettek a szabadon fejlődő
tudományterületek. S mint mondta,

a tudományokkal kapcsolatban teológiai álláspont lett az, hogy az igazi
tudomány előbb utóbb elvezet a tudomány örök forrásához, Istenhez.
A históriai, oktatástörténeti összefoglaló után kiemelte: – Azért
tartottam fontosnak vázlatosan feleleveníteni a történeti tényeket,
hogy kimondhassam: a ma kezdődő
tanévvel a Kollégium falai közé fizikailag is visszaköltöző nem hitéleti
képzéseinkkel nem történik egyéb,
mint helyreáll az az oktatási-nevelési
egység, amely századokon át jól megfért az ősi épületben – hangsúlyozta
a rektor. – A nem hitéleti képzések
visszatérése a Kollégiumba egy olyan
második honfoglalás, amely közös
épületünk fizikai megújulásával párhuzamosan közös szellemi építkezésre hív. A Szentháromság Isten legyen
velünk az úton, hogy ne csak előre
nézzünk, hanem fölfelé is, hogy ne
csak haladjunk, hanem találjunk rá
a tápláló tiszta forrásokra, és ne csak
fejlődni kívánjunk, hanem kiteljesedni abban, amit igaznak és helyesnek ismertünk meg!      
A 2013/2014-es tanévben összesen 171 elsőéves hallgató kezdheti

meg tanulmányait az egyetemen. Fogadalomtételüket dr. Kustár Zoltán
általános rektorhelyettes segítette.
A kórházi lelkigondozói gyakorlatra készülő teológus-lelkész szakos
hallgatók esküjét dr. Bodó Sára intézetvezető vette ki, kibocsátva őket
a gyakorlatra. Az egyetem öt hallgatójának – két teológus-lelkész (Hurja
Valéria, Papp Éva Adrienn) és három
tanító szakosnak (Bálint Ágnes, Lévai
Zsófia, Madarasi Zsófia) – Pinczésné
dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes nyújtotta át az új tanévre szóló köztársasági ösztöndíjak elnyerését
tanúsító okiratot.
A tanévnyitó istentisztelet végén
a DRHE rektora tájékoztatta az egyetemi közgyűlést, hogy az egyetem két
intézetének s más egységeinek nyárra
tervezett átköltözése a Péterfia utcai
épületből a Kálvin téri épületbe megtörtént, s az ütemtervnek megfelelően zajlott le.
Csermely. Gábor
Varga Eszter Zsuzsanna felvétele
A teljes rektori beszéd elolvasható, az
ünnepség megtekinthető: licium.hu

Az iskola: Isten veteményeskertje
Hálaadó istentiszteletet tartottak a
Debreceni Református Kollégium
fennállásának 475. évfordulója alkalmából szeptember 28-án, a Nagytemplomban.
Az eseményen igét hirdetett dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke, köszöntőt
mondott dr. Fekete Károly, a Kollégium Igazgatótanácsának elnöke,
emlékbeszédet mondott dr. Győri L.
János, a Tiszántúli Református Egyházkerület és DRK Református Művelődési és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója.
Dr. Bölcskei Gusztáv igehirdetésében felidézte: ő maga is a Kollégium falai között tanulta meg egykori
magyartanárától, hogy nem az a legerőteljesebb parancs, amikor valakit felszólítunk. Hisz amikor Jézus
az emberekhez fordul, akkor ő sem
parancsol, hanem kér. A Kollégium
falára vésett mondat, az orando et laborando, az ’imádkozva és dolgozva’
lehetőséget, életstílust fogalmaz meg

– nem parancsolnak ezek a szavak, hanem olyan kérést fogalmaznak meg,
amelynek az ember nem tud ellenállni, minden kollégiumhoz kötődő ember életére pecsétként helyeződött. Ez
az, amely idehozza, itt tartja, és amely
innen kibocsájtja, újra és újra, mindig
megelevenedő módon a diákok sokaságát: álljatok elé Isten igéjével, és
hirdessétek az Evangéliumot!
„Nem kisebb ösztönző erő vezette
ebben a régieket, mint az a felismerés,
melyet Hóseás próféta fogalmazott
meg: elvész az én népem, mivelhogy
tudomány nélkül való. Ez a tudomány két alapvető dolgot jelent: az
istenismeretet és az emberismeret
tudományát. Hogy az elveszés ne következzen be, ezért talált otthonra a
tudományok egyetemessége a Debreceni Református Kollégiumban” – fogalmazott dr. Fekete Károly a köszöntőjében. S elmondta: a Kollégiumhoz
kapcsolódó iskolarendszer kiépítése
abból a lényegi felismerésből fakadt,
hogy a Bibliát ismerő lelkipásztor és a
Bibliát olvasó gyülekezet együtt tehet

a babonák, a tévtanítások, a manipulációk ellen. Miközben Isten igéjének
veteményeskertjei, vagyis az iskolák az
Úr által nevelik az egyház tanítására a
lelkipásztorokat és az iskolamestereket. Isten igéje nem lehet csupán kevesek privilégiuma.
Dr. Győri L. János – aki több, a
jubileumi év alkalmából megjelent
kiadvány szerzője, szerkesztője is
– beszédében emlékeztetett: minden
jeles évforduló kettős ünnep, hisz
miközben felidézzük, áttekintjük az
elődeink által ránk hagyományozott
örökséget, egyúttal reménnyel is tekintünk a jövő felé. S van egy közös
pont, amely a jövőbe tekintést is segíti: minden történés, az ősök munkálkodása a közösség érdekében tett
áldozat irányába mutat, mindenkor a
nemzet előmozdulásáért, gyarapodásáért végeztek szolgálatot.
A TTRE gyülekezetei, a határainkon túli és külföldi testvérintézmények, a Generális Konvent részegyházai, a hazai református kollégiumok,
az egykori partikulák, a Debreceni

Egyetem és a TTRE egész közössége
is köszöntötte a Kollégiumot. Derencsényi István, egyházkerületi főjegyző a TTRE gyülekezetei nevében így
szólt Magyarországnak és Erdélynek
világosító lámpásáról: „kívánjuk és
kérjük Istentől, hogy az ősi intézmény
szellemi és spirituális, intellektuális
fáklyafénye továbbra is magasan lobogva, jótékony módon világoljon rá
gyülekezeteinkre, segítve őket, hogy
ebben a gyakran átláthatatlan és kiismerhetetlen globalizált világban képesek legyenek jól tájékozódni, tisztán látni, helyesen dönteni és bölcsen
ítélni. Éljen, növekedjék, virágozzék
továbbra is Isten kegyelméből!”
Az ünnepi istentisztelet után a
résztvevők megkoszorúzták a Kollégiumi Diákok I. Világtalálkozójának
emléktábláját.
Harmati Edina
A tudósítás teljes terjedelmében médiapartnerünk, a Reformátusok Lapja október 3-i számában olvasható.
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Reformáció

A káté válaszhoz segít az új helyzetekben is
A 450 éves, történelmi jelentőségű
dokumentum, a Heidelbergi Káté
megszületéséről is megemlékezett
dr. Fekete Károly a rektori beszédében,
a DRHE 2012/2013-as tanév istentisztelettel kezdődött ünnepi diplomaosztó tanévzáró közgyűlésén, a Nagytemplomban, június 29-én.
Alább e beszédet rövidítve közöljük, a
reformáció hónapja alkalmából. (A teljes
szöveg, jegyzetapparátussal – a www.licium.hu oldalon olvasható.)
Heidelbergben 1518-ban tett látogatást
Luther, ahol az Ágoston-rendi kolostorban ismertette reformátori nézeteit, s
ennek hatására fogadta el a fiatal Martin
Bucer is, a későbbi strassbourgi reformátor, Luther tanításait. Magának a városnak a reformációja 1538-ban történt
meg. (…) A kálvini irányzat elterjedése III. Frigyes uralkodása alatt történt
1559-1576 között. A fejedelem felelősséget érzett alattvalói testi-lelki szükségeiért, ezért a félig-meddig végbement
reformáció révbe juttatását határozta el.
(…) Újraszervezte a város egyetemét és
a teológiai fakultásra kálvini szellemiségű professzorokat nevezett ki: Caspar
Olevianus-t (1536–1587) és Zacharias
Ursinus-t (1534–1583). (…)
A hagyományos felfogás egészen
az 1960-as évekig úgy tartotta, hogy
a Heidelbergi Kátét tartalmilag Ursinus (1534–1583) alkotta, és a végleges
megszövegezésben Olevianus segített
neki. (…) Az újabb kutatások szerint
biztos, hogy „csapatmunkával” készült.
Egy olyan munkatársi közösség készítette a Kátét, akik között ott volt a
fejedelem, ott voltak Heidelberg neves
teológiai professzorai és lelkipásztorai
is, ott voltak a környékbeli lelkészek,
tanítók, és világi egyháztanácstagok is,
akik besegítettek a munkába, akik a 16.
század minden jelentős teológiai iskoláját képviselték. Mögöttük a reformáció
nagy alakjai álltak, akik egykor tanító
mestereik voltak. A Heidelbergi Káté
ezért olyan gazdag tárháza a reformátori tanításnak, amely méltán tette széles
körben elfogadottá és máig mértékadó
hitvallási irattá.

Kálvin ereje és mélysége
Egyik méltatója, Philipp Schaff
(1819–1893) joggal jellemezte így a
Heidelbergi Kátét: „A káté egyesíti Kálvin erejét és mélységét – az ő elutasító
modora nélkül, Melanchthon bensőségességét és melegét – határozatlansága
nélkül, Zwingli egyszerűségét és tisztaságát – az ő hűvös józansága és a miszitikától való idegenkedése nélkül.”
A Heidelbergi Káté mértékadó kiadásának az 1563 novemberében, a
Pfalzi Istentiszteleti Rendtartásban meg-

jelent negyedik kiadását tekintik. (…)A
pfalzi rendtartásba illesztett Heidelbergi
Káténak nemcsak strukturális üzenete
van, hanem lényeges és figyelemre méltó teológiai mondanivalója is. A pfalzi
egyházi vezetők tudatosan helyezték
el a kátét a keresztelés és az úrvacsora
közé. Ez azt jelzi, hogy a megkeresztelt
gyermekeknek a káté tanításain felnőve
kell eljutni az istentiszteleti úrvacsoráig. Mindaz, amit a káté megismertet
és tanít, annak folyamatosan jelen kell
lennie a gyülekezet életében. (…) A
Heidelbergi Káté alapvetően beépült a
református gondolkodásmódba, mentalitásba, a teológiai és egyházi nyelvezetbe.

Fekete Károly kommentárkönyvét a Kálvin Kiadó gondozta. Június 28-án, a Magyar Református Egyház ünnepi zsinata
alkalmán mutatták be Debrecenben.
III. Frigyes vallásügyi intézkedései
a tartomány egységességét megteremtették az 1560-as években, de a fejedelem nehéz helyzetbe került a többi
tartomány fejedelme és a császár előtt.
Mivel további intézkedéseivel befogadta és letelepítette az üldözött holland
és francia kálvinista lelkipásztorokat és
tanítókat, néhány év alatt kálvinira fordult a fejedelemség hitvallása. Ez teljesen új helyzetet eredményezett, mert az
1555-ös augsburgi vallásbéke még nem
tartalmazhatta és nem engedélyezhette
a kálvini irány szerinti szabad vallásgyakorlatot. Azzal, hogy III. Frigyes a
kálvini reformáció mellé állt, megszegte
a vallásbékét. A lutheránus fejedelmek
be is vádolták Frigyest a császárnál és ki
akarták záratni a birodalmi egységből,
megfosztva őt fejedelmi méltóságától
és halálbüntetést akartak adatni neki.
Ezért az 1560-as években szükséges volt
kiterjeszteni a vallásbékét a református
reformáció követőire is. Ki kellett mondani, hogy ez az irányzat nem azonos a
rajongók irányzatával, de azt is, hogy ők
mások, mint a Luther-követők. (...)
A kálvini irány híveinek törvényen

kívüliségét III. Frigyes, mint felelős
uralkodó nem nézhette el. Alattvalóinak jogbiztonságáért az 1566. évi augsburgi birodalmi gyűlésen szállt síkra.
Érveinek megtámogatására a neves zürichi teológustól, Heinrich Bullingertől
kért segítséget, aki a II. Helvét Hitvallásként ismertté vált, már korábban
– mint lelki-teológiai végrendeletként
– megírt hitvallását küldte el erre a célra. III. Frigyes ennek segítségével bizonyította a császár és a birodalmi gyűlés
tagjai előtt, hogy amit Pfalzban hisznek, tanítanak és hirdetnek, az megegyezik a reformáció tanításaival. III.
Frigyes bátor megjelenésével, hitvalló
kiállásával, elmondott beszédével olyan
mély benyomást tett a többi fejedelemre, hogy elálltak az erőszaktól, és békés
útra terelődött a pfalzi reformátusok
jogállásának rendezése. A fejedelem az
1566-os augsburgi birodalmi gyűlésen
kapta a „Kegyes” előnevet, s úgy vonult
be a német történelembe, mint Kegyes
Frigyes.
Számomra ez a hitvalló kiállás imponáló és példaértékű. Eszembe juttatják a hitvallás három bibliai kulcsszavát, mint három alapkövetelményt: 1./
martyria - azaz tanúságtétel szóval, tettel, életet is áldozva az Igéért, ha kell (Jn
1, 7); 2./ homologia - azaz az Istenhez
tartozás megvallása őszinte bűnbánó
imádságban; és 3./ symbolon - vagyis
az összetartozó részek beleillesztése az
egészbe, amely Augustinus egyházatya
szerint „a hitnek rövid és fontos szabálya; rövid a szavak számára nézve, de
fontos a tartalom súlyára tekintettel”.
Így lett a hitvallás kapcsolódási ponttá
az egyén és a gyülekezet között (Ef 4,
16). A töredékes hitismeret értelmet
nyerhet, a keresztyén ember megtalálja helyét a keresztyén közösségben. A
hitvallás minden egyetemessége mellett
is személyes. Ezt a kettős érintettséget
fejezi ki a „hiszek”, illetve a „hisszük és
valljuk” mondatkezdés.

Erősítse hitünket!
A hitvallás akkor tölti be ma is a
feladatát, ha eligazítást ad a Szentírás
tanításában, vagyis lépésről lépésre vezet, de nem válik Biblia-pótlóvá; erősíti
az egy hiten levők összetartozás-tudatát
(Ef 4, 4–6; 1Pt 1, 1), s emlékeztet: az
egyház tagja nem légüres térben él, hanem a régen éltek és a ma élők azonos
hitvallása összeköti a nemzedékeket és a
kortársakat az előző és a következő korokkal, s a mellettük lévőkkel; megőrzi
a tiszta tanítást a bibliátlan tévtanokkal
szemben; és válaszhoz segít az új helyzetek kihívásai közben.
A „Hitvallás évé”-ben fedezzük fel
újra, gazdagítsa meg és pezsdítse fel ismét keresztyén hitünket a Heidelbergi
Káté ihletett tanítása!



Örökség
A nyomdaalapító

Huszár Gál (1512–1575), a hírneves
reformátor, nyomdász és énekszerző
Krakkóban szerezte meg teológiai és
zenei végzettségét. Ott ismerkedett meg
a reformációval, mint új irányzattal, s
elszántan terjesztette annak tanait. Magyaróváron 1558-ban létrehozott egy
nyomdát. Ugyanez évben első könyvét
is kiadta, az első magyar prédikációs
könyvet. 1560-ban kezdte el az első
magyar énekeskönyv (A keresztyéni
gyülekezetben való isteni dicséretek)
gondozását. Néhány darabját ma is énekeljük. Ennek nyomtatását a kálvinista
Rómában fejezte be, s itt nyomtatta ki
többek között Méliusz Juhász Péter műveit. E műhely máig él, Alföldi Nyomda
néven. Fia, Huszár Dávid az édesapja
hivatásait folytatva, 1577-ben Pápán
anyanyelvünkre fordította (több kutató
feltételezése szerint ez Huszár Gál tette
volt) és kinyomtatta a Heidelbergi Káté
szövegét „A keresztény hitről való tudománynak rövid kérdésekben foglaltatott
sommája” címmel. Ez volt a káté első
magyar fordítása.
A cívisváros méltán őrzi emlékét, az
Egyetem téren, az Ohmann Béla által
1938-ban készített szoborral is. Ez Huszár Gál élete legértékesebb tevékenységét örökíti meg. Kifejezi könyveknek
élő elhivatottságát, utókorra hagyott
nemes örökségét.
Varga Eszter Zsuzsanna

Huszár Gál nyomdászjegye
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művelődés

Kultúrák hídteremtője a fiatal népzenésznő
Guessous Majda Mária még csupán
a 20-as évei elején jár, mégis számos
díjat és elismerést tudhat már a magáénak. Zenéje rendkívül lendületes, magával ragadó, őt magát pedig
körüllengi egy fajta szívmelengető,
kedves, derűs kisugárzás.
Koncertjei felejthetetlenek, de nemcsak a hangja, hanem a lénye miatt is.
Példa lehet sokak számára, hiszen korán felismerte, hogy mi az útja, és álmaiért, a céljaiért hajlandó volt tenni
is, aminek meg is lett az eredménye.
Külföldi ösztöndíj, koncertek, fellépések, egy országos tehetségkutató első
helyezése, és egy szólólemez. Mondanivalójára érdemes odafigyelni.
Beszélj magadról! Hogyan kerültél közel az énekléshez?
Zeneszerető családból származom.
Alapvetően magyar népzenével foglalkozom, később jött a török, a marokkói, ami lényegében a másik felem
– édesapám révén. Hogy is kezdődött?
Amióta az eszemet tudom, szeretek
énekelni, verset mondani, fellépni.
Kicsi korom óta közel áll hozzám
a zene, közel állnak más művészeti
ágak. A családom berket adott ennek,
hiszen nálunk ez természetes. Egyszerűen belenőttem…
Miért éppen a magyar népzenét választottad?
Debrecenben születtem, nem éltem
Marokkóban. Nekem ez volt a világ,
a zene. Persze tudtam, hogy marokkói vagyok, és az életem szerves részét
képezi az arab népzenei, zenei világ,
de azért én itt nőttem fel. A magyar
népzene volt az, amellyel először találkozhattam, és teljesen magával ragadott. Amikor tudatosult bennem,
hogy nekem a magyar népzenével
komolyan dolgom van, körülbelül
12 éves lehettem, ekkor kezdtem
járni a Simonffy Emil Zeneiskolába
(most Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakközépiskola), Sáriné Szebenyi Ju-

dithoz, aki elkezdett segíteni ezen az
úton, nála tanultam nagyon sokáig a
népdalokat.
Amikor ösztöndíjra jelentkeztél, miért
Törökországot választottad?
Harmadikos zeneakadémista lehettem, amikor megjelent bennem és a
környezetemben is, hogy én marokkói is vagyok, és ez a zenei világ is
hozzám tartozik, hozzám tartozhat,
és hogy ez engem nagyon érdekel, fel
akartam fedezni. Ezt tudván, dr. Sípos János, a török népzene kutatója,
aki Bartók Béla nyomán folytatta a
török népzenekutatást Törökországban, figyelte és a mai napig vizsgálja a
török népzenének a magyar népzenével való szerves kapcsolatát. Ő hívta
fel a figyelmemet arra, hogy Törökországban lesz egy verseny, azon részt
kellene vennem, látni, hogy milyen
az a világ. Érdekelt. Odautaztam, és
annyira megtetszett, jól éreztem magam. Az Erasmus-programmal lehetőségem volt Törökországban tanulni.
Igaz, hogy nem Marokkó, de mégis,
valahogy nekem az lett a másik otthonom Magyarország, és Marokkó mellett. Rendkívül jól éreztem magam. A
nyelv is nagyon könnyedén ivódott
belém.
Aztán megnyerted ezt az országos népzenei tehetségkutató versenyt. Milyen
érzés volt? Sokat készültél rá?

(folytatás az 1. oldalról)
Kiállt az egyedül a Szentírás, az egyedül hit által,
az egyedül kegyelemből, az egyedül Krisztus és az egyedül Istené a dicsőség elvei mellett, a kiátkozás, majd a
wormsi birodalmi átok ellenére is. Ezzel együtt egész
Európában egy új teológiai munkálkodást indított el,
mely olyan jeles személyiségekkel gazdagította egyházaink és az emberiség történelmét, mint Zwingli Ulrich, Philipp Melancton, Kálvin János, vagy hazánkban
Dévai Bíró Mátyás és Huszár Gál, hogy csak a kor jelentős alakjai közül emeljek ki néhányat.
1517. október 31-e óta eltelt 496 év, ennek a napnak és az azt követő eseményeknek azonban még mindig aktuális üzenetük van számunkra. Ezen a napon

Nagyon magával ragadott. Két-három hetente voltak fordulók, és mindig valami újat, és egyre több percben
kellett mutatni. Én szólistaként indultam, a hangszerrel együtt kellett valamit felmutatnom, ami megállja a helyét. Nagyon intenzív próbatétel volt
ez, mindig jött olyan téma – például
a vándorlás, az ember útkeresése, párkeresése, önmaga megismerése –, ami
érdekelt, ami által elgondolkodtam,
hogyan lehetne ezt zenébe átültetni.
Úgy vélem, a népzenével abszolút ki
lehet fejezni például az említett témákat. Tehát fordulóról fordulóra egy
ilyen intenzív beavatáson vettem rész.
Eztán jelent meg a szólólemezed. Melyik korosztálynak szól?
A lemez a születéstől kezdve az Istenhez való visszatérésig ívet ír le. Benne
van a szerelem, a házasság, a gyerekkor. Persze nem tudja az egész életet
leírni, de nem is ez volt a cél, hanem
a nagy fordulópontok kiemelése. Az
emberi életnek a három nagy fordulópontja: a születés, a házasság és az
Istenhez való visszatérés. Ezt dolgoztam fel. Kikhez szólok? Vannak gyerekdalok, melyek a legfiatalabbaknak
szólnak, vannak, melyek érettebb kort
igényelnek. Volt, hogy gyerekeknek
adtam koncertet, és ez utóbbiakból
is énekeltem, persze megfelelő megfogalmazásban. Tetszett nekik. Úgy
érzem tehát, mindenki megtalálhatja
a neki való dalt.

bár közvetetten, de Luther lerakta a jelenlegi protestáns egyházak alapját, 496 év teológiai munkásságát
és hitbeli elköteleződését készítette elő. Mindezt nem
az önjelölt próféta vagy a mindent tudó megmondó
ember szerepében tetszelegve tette, hanem egyedül Istenre támaszkodva, az Ő kegyelmében bízva.
Egyházunkat ma is rengeteg támadás éri minden
fronton, azonban soha nem szabad feladnunk az öt reformátori alapelvet, azt a hitbeli, értékrendi tartalmat,
ami ez elvek mögött nyugszik, bármit is akarjon ránk
kényszeríteni a „korszellem”.
Mindig ki kell állnunk az isteni igazság mellett,
minden világi vagy akár egyházi nyomás ellenére is.
Ne akarjunk a világi problémákra a világból jövő választ adni, és annak megfelelni!

Hogy érzed, a fiatalok mennyire kötődnek a népzenéhez? Mennyire érinti meg
őket ez a stílus?
Én azt látom: egyre inkább. Megértik,
hogy a népzene nem (csak) arról szól,
amit elsőre az emberek gondolnak.
Az is például, hogy a Zeneakadémián népzene tanszék indult, közelebb
hozza a fiatalokat ehhez a zenéhez, és
eléjük tárja, hogy miről is szól igazán,
ténylegesen a népzene. Egyre többen
válnak népzenerajongóvá. Hiszen
annyira szép mondanivalójú dalok
születtek a nép ajkán, hogy érdemes
ezt közkinccsé tenni, közkincsként
számon tartani.
Szerinted a népzene üzenetei aktuálisak
a mai ember számára?
Abszolút aktuálisak, nagyon differenciáltan fejezik ki az érzelmeket, és az
egész életet magukban foglalják. Hiszen a nép, az ember az életének különböző szituációiban fogalmaz meg
zenével helyzeteket, állapotokat, érzéseket, gondolatokat…
A pályád során mire vagy a legbüszkébb, amit elértél?
Valójában nem büszkeséget érzek,
hanem egy fajta jó érzés van bennem,
hogy azt teszem, ami a dolgom, ami
a feladatom. Látom az utat magam
előtt. Hála Istennek!
Hogyan képzeled el magad tíz év múlva?
Szeretnék babákat, gyerkőcöket.
Ezenkívül szeretném a kultúrák közti
párbeszédet segíteni a zenémmel, hogy
különböző kultúrájú, vallású emberek
tudjanak találkozni, és nyissanak egymás felé. Mert a koncertjeim során azt
tapasztalom, hogy a zeném ezt segíti,
nekem célom, hogy ezt tegyem. Ez a
fajta hídlét az én feladatom.
Czibere Zsuzsanna
Kovács Anita Noémi

Ezzel együtt azonban nem téveszthetjük szem elől
a folyamatos megújulás igényét és hasznosságát sem.
Persze, nem kívülről ránk erőltetett, a világhoz való
odasimulásra gondolok, és nem valakinek a kényszerű
érdekérvényesítésére a „megújulás” jelmondata alatt,
hanem a belülről, az isteni igazságról való meggyőződésből táplálkozó megújulási szándékra, melynek nem
lehet célja az elnyomás a kirekesztés, a beolvadás az
egyéni érdekek minden áron való érvényesítése.
Ecclesia semper reformari debet – Az egyházat mindig reformálni kell!
Porkoláb András József
V. éves teológus – lelkész szakos hallgató
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hagyomány



A szabadságharc tündöklő idején nyílt rózsa
talmas és kimúlhatatlan rózsa, amelynek szárából óriási tövisek nőttek ki,
mutatva azt a nehéz utat, amelyen
keresztülment a magyar állam (hisz
tüske nélkül rózsa sincs), s láthatjuk
a bimbót (a legfelsőbb állapotot), a
virágba borulást, a forradalom győzelmét.

A bátor és félelmet nem ismerő egyetemi ifjúság, akik megelégelték a
kommunista diktatúrát, és egy jobb
világban kívántak élni, a debreceni egyetem főépülete előtt kezdték
tüntető menetüket 1956. október
23-án.
Ma ezt a pillanatot egy szál fehér rózsa jelképezi azon ahelyen, amely az
ég felé tör, és sosem hervad el. Ez a
nap a forradalmak világtörténetében
is jelentős esemény, mert nem egy
kizsákmányolt osztály, hanem egy
egész nemzet lázadt fel méltóságáért.
Heroisztikus és optimista hozzáállását
megmutatta a magyar nép.

Ha valakik képesek arra, hogy
megelégelve az elnyomást, céljaiknak,
akaratuknak hangot adjanak, azoknak utat, lehetőséget nyújt az élet a
kitörésre, és megkapják, amire régóta
áhítoznak. Ez az emlékmű ott gyökerezett, és ott állít jelképet, ahol a lángoló lelkű diákoknak azon a bizonyos
őszi napon állniuk kellett.

Melocco Miklós hófehér carrarai
márványból készült alkotása, egy ha-

’56-os emlékmű Debrecenben,
az Egyetem téren. Melocco Miklós
szobrászművész alkotása (2003).
Révész Gábor felvétele

Gyönyörű Tamara

Tudás, gondolkodási és ítélőképesség
- csak az lehet jó újságíró, aki mindezek birtokában van
Ön következetesen kiáll a konzervatív,
keresztény értékrend mellett. Miért tartja
ez szükségesnek?

„Nagyon fontos számomra, hogy magyar vagyok, és a magyar néphez tartozom, és szeretném, hogy hazánk minél
jobban boldoguljon.
Ha valaki nemzeti érzelmű, akkor az
nyilvánvalóan teljesen máshogy viszonyul a közéleti, politikai, gazdasági és
kulturális folyamatokhoz, mintha csak
és kizárólag a személyes individuumával törődne.”
Faggyas Sándor, a Magyar Hírlap és a
PolgárPortál.hu szerkesztője nyilatkozta ezt lapunknak. Az újságírót a DRHE
tanév eleji, hagyományos csendes napi
programján kérdeztük, többek között a
hazai sajtó és média helyzetéről.
Ön több mint három évtizede tevékenykedik újságíróként, így volt alakalma a
rendszerváltás előtt és után is gyakorolni ezt a hivatást. Véleménye szerint mi
változott a Kádár-rezsim vége óta, van-e
ma ténylegesen szabad sajtó Magyarországon?

Hazánk helyzete 1990-ben gyökeresen
átalakult. Azelőtt még egy központi
akarat – amit mi pártállamnak hívtunk
– irányította az élet minden területét,
így természetesen a sajtót is. Én ekkoriban még pályakezdő újságíró voltam,
szakszervezeti lapoknál dolgoztam,
ahol nem is volt szabad politizálnom,
a dolgozók mindennapi problémáiról
tudósítottam. A rendszerváltás után
kialakult Magyarországon is a plurális
sajtó, szabadon, mindössze az alkotmányos keretek betartásának kötelezettségével lehetett médiumokat létrehozni.
Ilyen értelemben tehát megvalósult
a sajtószabadság, ám ezt sokan össze
szokták keverni az újságírói szabadsággal. Ez utóbbi minden esetben az adott
médium tulajdonosától függ, hiszen a
financiális hátteret szavatoló személy
politikai, világnézeti meggyőződésének
megfelelően megkövetelheti – és általában meg is követeli – a neki dolgozó
újságíróktól az ehhez való igazodást.

Én már fiatalkorom óta nemzeti elkötelezettségűnek tartom magam. Nagyon fontos számomra, hogy magyar
vagyok, és a magyar néphez tartozom,
és szeretném, hogy hazánk minél jobban boldoguljon. Ha valaki nemzeti
érzelmű, akkor nyilvánvalóan teljesen
máshogy viszonyul a közéleti, politikai,
gazdasági és kulturális folyamatokhoz,
mintha csak és kizárólag a személyes
individuumával törődne. A liberális
beállítottságú ember mindent alárendel a saját egyéni szabadságának, jogainak, a konzervatív gondolkodásúak
pedig inkább a közösség érdekeit tartják elsődlegesnek. Nagyon egyszerű és
nyilvánvaló következtetés tehát, ha egy
több millió lakosból álló nemzet sikeres
és prosperáló akar lenni, akkor ez csak
úgy lehetséges, ha az azt alkotó egyének
számára is fontos az, hogy egy közösségbe tartozónak vallják magukat, és
ennek megfelelően illeszkedjenek be a
társadalomba. Manapság nemzetek fölött álló pénzügyi hatalmak mozgatják
a világgazdaságot, akik számára a profitteremtés az egyetlen mérvadó tényező, így ők természetszerűleg az egyéni
fogyasztókhoz kívánnak eljutni, tehát
tulajdonképpen nem érdekeltek abban,
hogy a közösségi gondolkodás színterei
(nemzetek, egyházak) fennmaradjanak.
Ön szerint ilyen erőteljes ellenszélben van
esély arra, hogy megerősödjön a nemzeti
értékeken alapuló újságírás és – tágabb
értelemben – média?

Ez a jelenkor újságíróinak és médiabefektetőinek legnagyobb feladata és
felelőssége. Én úgy látom, hogy a mai
magyar társadalomnak van arra igénye,
hogy a nemzeti-konzervatív értékek
sokkal inkább érvényesüljenek, mint
az eddigiekben. Ehhez persze arra is
szükség van, hogy a rendelkezésre álló
erőforrásokat minél hatékonyabban és
egységesebben állítsuk az ügy szolgálatába. A különféle civilszervezeteknek,
egyházaknak és egyéb közösségeknek
alkalmazkodniuk kell korunk piacgazdasági viszonyaihoz, ami igen nehéz út,
de hosszú távon ez látszik az egyetlen
lehetőségnek. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy a jelenleg
domináns, liberális világnézetű médiumoknak megfelelő vetélytársakat teremtsünk, ehhez pedig jelentős anyagi
és szellemi ráfordításra lenne szükség.
Mit tudna tanácsolni azoknak a magyar
fiataloknak, akik a későbbiekben újságírással szeretnének foglalkozni?
A legfontosabbnak azt tartom, hogy
már minél fiatalabb korban a lehető
legalaposabban ismerkedjenek meg a
magyar irodalommal és történelemmel.
Csak így alakítható ki egy olyan fajta
tudásanyag, illetve gondolkodási és ítélőképesség, amelynek birtokában művelni lehet ezt a hivatást. Ez egyébként
mindenki számára megszívlelendő, hiszen a jelen információs társadalmában
csak ezzel az eszközzel lehet hatékonyan
kiválasztani a valóban hasznos és értékeket közvetítő információkat, tehát a
világban való eligazodást is segíti.
Lamos Péter
Révész Gábor felvétele
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A művész szolgálata
„Tamus István, a Mester, miniátori türelemmel vési
a linót, karcolja a rézlemezt, futtatja ecsetét a vizes
papíron, tustollát az égbe mártva kottázza az angyali
szférák zenéjét.”
Szakolczay Lajos irodalomtörténész, művészetkritikus
szavait idéztük, melyek a debreceni születésű grafikusművész, Tamus István, a DRHE docense születésnapi
tárlatának megnyitóján hangzottak el Debrecenben, a
Kölcsey Központban.
Tamus István 60 éves lett, fordulóponthoz érkezett, ami ösztönözte egy jubileumi kiállításra, összegzendő eddigi alkotásait.
Az alkotótárs, Velényi Rudolf által rendezett nagyszabású tárlat révén bepillanthatunk élete fontosabb
szakaszaiba is. Saját bevallása szerint a linómetszés a
legkedvesebb technikája. Ezek mellett rengeteg akvarell és grafikai művek sokasága szerepel már alkotó
kezei termékeként.

Kovácsműhely (linómetszet)

Egyetemi oktató, rajztanár, a grafikusművészek
Ajtósi Dürer Egyesületének elnöke. A Debrecen Kultúrájáért Díj (1993), a XVI. Debreceni Országos Nyári Tárlat nívódíja (2000), a Holló László-díj (2004), a
Hajdú-Bihar Megyei Príma Díj kitüntetettje. Számos
egyéni és csoportos kiállítást tudhat maga mögött.
Születésnapján, szeptember 13-án nyílt meg az
eddigi harmincévnyi alkotómunkája gyümöcsét reprezentáló tárlat, s október 13-ig lehetett megtekinteni.
Szakolczay Lajos műkritikus értékelése körbefonta a grafikus munkájának sajátosságait, technikájának
díszeit és műértő szemüveget kölcsönzött az érdeklődőknek. Mint ebben elhangzott: „Tamus István, a
Mester, miniátori türelemmel vési a linót, karcolja a
rézlemezt, futtatja ecsetét a vizes papíron, tustollát az
égbe mártva kottázza az angyali szférák zenéjét. Teszi
a dolgát – munkás negyven év van mögötte –, mintha leszármazottja volna (valójában az is!) ama XVIII.
századi rézmetsző diákoknak, akik a tanítást elősegítő
művészi szolgálatukkal a Református Kollégiumot a
hitben fogant tudás és szépség szimbólumává avatták.”
„Grafikai arzenálja” és „fekete-fehér drámái” mesélnek nekünk, ugyanakkor elmerülhetünk az akvarelljeiben, ami egy új világot tár ki nekünk: „a színek
(a fekete-fehérben is megbúvó színek) egyszer csak
lángolni kezdenek.” A műkritikus úgy ítéli meg: „A
különféle technikák – tusrajz, szénrajz, linóleummetszet, kőrajz, akvarell, olaj – és a különféle, a szerkezetre
is kiható látásmódok a tamusi világnak csupán járulékos elemei, ami megidéződik általuk, az mélyebben
van. A lélekben.”
A kiállítás anyagából a tárlat címével – Átváltozások – azonos című kiadvány készült, amelyből többet

megtudhat az olvasó Tamus István életéről, művésziközéleti tevékenységeiről, ars poeticájáról. Olvashatunk ebben barátai, családtagjai által írt értekezéseket,
leveleket – mindez szeretetben gazdag és stabil hátterét, kapcsolatait tanúsítja. Szakolczay Lajos szavaival:
„Ha végigtekintünk a tárlaton, ezt a belső utazást látjuk: az átváltozások katedrálisát, amely egy törhetetlen művész hitén nyugszik. Attól erős.”
Tamus István mindig hű maradt Debrecenhez,
ezáltal a cívisváros is büszke nagytekintélyű gyermekére.
Ásztai Lili
Szakolczay Lajos teljes beszéde elolvasható a licium.hu
integrált médiafelülleten

Van Gogh levelei (rézkarc)

Európa és keresztyénség

A Studia Theologica Debrecinensis új számáról

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem teológiai szakfolyóirata, a
Studia Theologica Debrecinensis idei
első számát veheti kezébe az Olvasó.
A DRHE-n folyó teológiai munka
keresztmetszeteként a legújabb szám
most olyan témákban kínál teológiai
viszonyítási pontokat, mint: Európa és
keresztyénség, Reformáció és tolerancia, múltfeltárás a szocializmus idősza-

kából, az öngyilkosság témája a filmek
világában, illetve a bábjáték szerepe a
katechézisben.
Az immáron hatodik évfolyamnál
tartó, évenként két számmal jelentkező
folyóirat idei év első számának minden bizonnyal legélesebb arcvonását az
„Európa és keresztyénség” rovat jelenti.
Gaál Botond tanszékvezető egyetemi
tanár Keresztyén örökség az európai
tudományos gondolkodásban címet
viselő tanulmánya történeti bevezetőként, egyben vitaindító tanulmányként
is tekinthető a témakört illetően. Ezt
követően Hörcsik Richárd egyetemi
tanár, parlamenti képviselő Az Európai
Unió jövője – A jövő Európai Uniója
című tanulmánya az EU körül kialakult vitákba, illetve Magyarország EUn belüli helyzetének távlataiba enged
betekintést.
A keresztyén örökségéről megfeledkezni hajlamos 21. századi európai közgondolkodás és politika függvényében
igencsak időszerű a témakör körüljárása, „a folytatás a következő számok
szerzőin múlik” – jegyzi meg beveze-

tőjében Hodossy-Takács Előd felelős
szerkesztő.
A „Tanulmányok és vendégelőadások” rovatot Ulrich H. J. Körtner
bécsi evangélikus rendszeres teológus
professzor német nyelven közreadott,
eredetileg vendégelőadásként elhangzott tanulmánya nyitja. A Reformation
und Toleranz címet viselő tanulmány
a tolerancia-intolerancia kérdéskörét
elemzi a protestáns tradíciót illetően,
hiszen a Reformáció 500 éves jubileuma felé közeledve igencsak aktualitást
nyer, hogy a Reformáció árnyoldalai is
ki- és átértékelésre kerüljenek.
Molnár János A 343-as probléma
című tanulmánya nem kevésbé érzékeny területen kíván tisztább látást
kínálni, a szocializmus időszakát illető
múltfeltárás témájához kíván hozzájárulni, romániai kontextusban. Ezt
követően újabb vendégelőadás szerkesztett formáját lapozhatják át az
olvasók, Marek Lis katolikus pap, az
Opolei Egyetem Teológiai Karának
médiatudományokban is jártas professzora az öngyilkosság témájának meg-

jelenésével és ábrázolásával foglalkozik
a mozifilmek világában, s ezt egy teológiai-etikai nézőpontból értékeli ki.
Milyen fokú médiahatással lehet számolni e területen? Ahogy vizsgálódásai
mutatják, az öngyilkosság témája széles körben megjelenik a mozivásznon,
azonban az öngyilkosság ábrázolásának
társadalmi, etikai következményeit eddig csak szórványosan vették számba.
Kustárné Almási Zsuzsanna doktorandusz A bábjáték szerepe és lehetősége a
katechézisben című tanulmánya zárja a
rovatot.
A számot olyan recenziók zárják,
amelyek az egyetem oktatóinak érdeklődési köréhez, illetve az intézmény
vonzásköréhez, és a teológiai tudományterülethez kapcsolódó újabb szakirodalomban kínálnak eligazítást.  
A legújabb szám szerkesztői nevében a felelős szerkesztő, Hodossy-Takács Előd egyetemi docens előszavában
megjegyzi, szeretné azt hinni: valóban
tartalmas, továbbgondolásra érdemes
számot adhat az Olvasók kezébe.
Jenei Péter  
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Hogyan népszerűsítsük portálunkat a közösségi oldalakon?
oldalunk linkjével, így újabb követőkre és lájkolókra tehetünk szert. Erre az oldalra csak okostelefonról
vagy táblagépről tölthetünk fel az alkalmazás segítségével, de a képek számítógépről is megtekinthetőek.
Természetesen mindegyik oldalon fontos a folyamatos posztolás, azaz mindig töltsünk fel friss híreket,
hogy a köztudatban maradhassunk.
Intézményünk, a DRHE is kezdi felvenni a versenyt az online közösségben. Nyomtatott lapunk, a
Főnix, online verziója pedig a Lícium Médiaportál
(facebook.com/licium), amelyet már a Facebookon is
megtalálhattok, megtalálhatnak.
Írásainkat nemcsak képek, hanem videók is bővítik, melyeket a Kölcsey Stúdió jóvoltából kapunk, az
interjúk pedig meg is hallgathatók az egyetem oktatórádiójának köszönhetően.

Ma már nem újdonság, hogy egy-egy weboldal a Facebookon és a többi közösségi site-on is jelen van.
Egy jól beillesztett Like gomb segítségével képeket
és rövid leírásokat tudunk megjeleníteni a weboldalunkat kedvelő felhasználók hírfolyamában.
Ennek a közösségi jelenlétnek több oka is van; egyrészt önmaga népszerűsítése, másrészt ezeknek az oldalaknak a funkciói miatt, mivel egyre több az olyan
médium, amelyben már nem csak cikkeket jelentetnek meg, hanem saját online tévét üzemeltetnek, így
a hírek online megjelenését extra videókkal gazdagítják.
Erre a legjobb hely a YouTube: ott saját csatornát készíthetünk, és népszerűsíthetjük kisfilmjeinket,
anélkül, hogy ráerőszakoltuk volna a fogyasztókat,
hogy az oldalunkra klikkeljenek. Képeinket, melyeket írásainkhoz használunk fel, a nemrég, 2010-ben
indult Instagramon is megoszthatjuk, természetesen

Rangász Ottó

Média-élmény? - avagy: értékes műsorokra várva...
Közismert tény, hogy a televízió nézettsége rohamosan
csökken, mióta az internet hatalmas léptekkel tör utat
magának az emberek életébe. Vannak tévécsatornák,
amelyek minduntalan „mossák kezeiket”... Mintegy áldozatként, ujjal mutogatnak a világhálóra, amely lassacskán úgymond tönkreteszi őket. Ilyenkor merül fel az
igényes tévénéző fejében az a kérdés: ők nem látják azt,
amit én?
E csatornák megannyi, elmondásuk szerint igényes
és színes (?) produkcióval vették fel a harcot a világháló
térhódítása ellen. Érdemes átgondolni, mit is látunk mi
valójában.
A média fő feladata az információ közlése/átadása,
ám ehelyett a csatornák egy része igen gyakran kicsinyes
és felszínes programokkal szórakoztatja a nagyérdeműt.

Hová tűnt az igényesség, és miért vehette át az uralmat a
gagyi? Hogyan válthatták fel a frappáns ötleteket a külföldi licenc alapján gyártott produkciók?
Kérdőjelek sora jelenik meg a fejünkben, miközben
többnyire értetlenül szemléljük a televíziózás lecsúszását.
Hiányzik a minőség, és a régi időkre oly nagyon jellemző
elhivatottság. Nem tucatnak, hanem egyedinek kellene
lenni, ahhoz, hogy a műsorszórás újra visszanyerje hajdani fényét.
A magyar közönségnek a valóság bemutatására, a
tudásra és a kultúrájáról szóló új ismeretekre van igénye.
Országunk oly színes és egyedi, nyelvünk oly dallamos
és sokrétű, hogy mindezeket nem engedhetjük eltűnni és
elveszni a sémák „erdejében”.
Az új generációs média fő céljává a szenzáció és a

„Arad
a magyar
Golgota.”
(Kossuth Lajos 1890-ben nevezte
így metaforikusan – az egyetlen
(fonográfon) rögzített beszédében
– a tizenhárom vértanú 1849. október 6-i kivégzésének színhelyét.)

Halász Lívia metszete

celebek „gyártása”, majd „eladása” vált. Önkifejezéssel,
nyelvünk helyes használatával igencsak küszködő „sztárok” volnának tehát a helyes, követendő példa számunkra?
Korántsem! Makogó vagy éppen a „kérem, szavazzanak!”
szavakat üvöltöző műsorvezetők helyett kanyarodjunk
vissza az igazi, ízes, izgalmas témájú értelmiségi körasztal-beszélgetésekhez, más műfajú kulturális értékekhez,
amelyeken tátott szájjal csügg a hallgatóság.
Hassanak mélyen a produkciók, gondolkodtassák el
a nézőket, és indítsanak el bennük valamit, ne csak a
felszínt kapargassák! Értéket közöljenek és okítsanak! Ám
sajnos, amíg nem a minőség, hanem a mennyiség lesz
fontos, a tévécsatornákon gyökeres változásokra a közeljövőben nem számíthatunk.
Honti Orsolya
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Nem csak nemesek sportága
Vajon csak az urak
fogtak kardot, tőrt
vagy párbajtőrt, hogy
egymás között lerendezzék nézeteltéréseiket még a 18-19. században?
Ugyan a vívást sokszor nemesi berkekben
űzték, és az arisztokraták sportjának is
nevezték, viszont nem
szabad elfelejteni, hogy
lovagok, vitézek és katonák is kardot vagy tőrt rántottak, amikor csatába indultak. Legyen ez Krisztus előtti
időkben, vagy éppenséggel a reneszánsz korszakában,
a kardforgatás művészete mindenhol jelen volt.
Manapság a vívás nemcsak a nemesek sportja, hiszen ma már az ötkarikás játékok egyik tradicionális
sportága, amely a magyarok számára is többször is
nagy örömre adott okot. Az idősebbek emlékezhetnek, hogy Schmitt Pál a párbajtőrcsapatunkkal kétszer is olimpiai aranyérmes lett (1968: Mexikóváros;
1972 München), ám elég, ha a kétezres évek elejére

tekintünk vissza, amikor is Nagy Tímea (2000: Sydney; 2004: Athén) ugyanebben a fegyvernemben,
csak egyéniben szintén kétszer állhatott fel a dobogó
legfelső fokára. Szilágyi Áron neve sem ismeretlen sokak számára, hiszen tavaly Londonban, kardot rántva
vívta ki magának az aranyat.
A vívóláz Debrecent is elérte: a helyi klub, a Debreceni Honvéd Sport Egyesület (DHSE) ma már több
mint 300 sportolót foglalkoztat egyetemi, illetve közép- és általános iskolai fokon, 250-et pedig hobbiés versenyszinten, minden korosztályban és fegyvernemben. A már lassan 150 éves vívómúltú cívisváros
talán egyik legismertebb vívója az a Békessy Béla, aki
az 1912-es stockholmi ötkarikás játékokon egyéniben
szerzett kardban ezüstöt, és debreceni vívócsarnok is
az ő nevét viseli. S ne feledkezzünk el Tersztyánszky
Ödönről sem, aki 1928-ban, Amszterdamban, egyéniben és csapatban is felállhatott a dobogó legfelső
fokára, szintén kardban. Dr. Kamuti Jenő, 5-szörös
Universiade-győztes, kétszeres olimpiai ezüstérmes
tőröző múltja is a cívisvároshoz köthető.
Napjaink legnagyobb nevei közé tartoznak a Serra
testvérek – Serra Bendegúz, György és Solt –, akiknek köszönhetően a hajdúsági vívás komoly tényezővé vált a magyar sportéletben, elég csak Mihály Kata,

Serra Solt és Zavoda Dóra, párbajtőrben elért sikereit
említeni, vagy dr. Szentkirályi István Eb- és vb-eredményeiről beszélni. A Serra fivérek lelkes és kemény
munkájának köszönhető, hogy vívóik egy hangulatos
és jól felszerelt csarnokban, a Békessy Béla Vívócentrumban készülhetnek a megmérettetésekre, tapasztalt
és kiváló szakmai munkát végző edzők, mint Kőrösi László mesteredző, Nyisztor Sándor olimpikon, a
BEK-győztes Zalai Sarolta, a magyar bajnok Dezső
Tibold vagy éppen a Serra testvérek segítségével.
Mindemellett a vívás oktatása nemcsak az edzőteremhez van kötve. A sportág hatása már az iskolákban is megtalálható: Hajdú-Bihar megyében három
oktatási intézményben is tanítják a testnevelés órákon
a fegyvernemek használatát: a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában, az Arany János
Általános Iskolában, valamint a hajdúhadházi Földi
János Kéttannyelvű Általános Iskolában.
A DHSE-ben a jövőt megalapozták, a jelenben
pedig versenyzőik halmozzák a sikereket, dicsőséget
szerezve ezzel egyesületük számára. Minden bizonnyal
innen is kikerülhet a jövő új vívógenerációja, amely az
olimpiákon is diadalt arathat.
Makranczi László

Biczó Bence: A legtöbbet kell akarni!
tetés az az év fő versenye. Ha a 2014-es évet vesszük:
ez az Európa-bajnokság lesz, de országos bajnokság
szintén nagyon fontos állomása a felkészülésemnek.
Nem lehet azt mondani, hogy erre a versenyre mondjuk kevésbé készülök, hiszen ez egy jól felépített és
megtervezett folyamat. Nyilván a vb a cél, de egy ob
is fontos, presztízs, és az országban is elég nagy esemény.

Ha valaki nem sportol, nem biztos, hogy szavakba
tudná foglalni, miért választják ezt az életformát.
Biczó Bence országos bajnok úszónkkal arról beszélgettünk, hogyan tölti ki életét ez a sportág.
A sportoló 2012-ben igazolt edzőjével, Sántics Bélával
a Debreceni Sportcentrumhoz.
Nem tudhatom, kiben, milyen kérdés merülhet fel legelőször, ha egy sportolóval beszélget. Nekem elsőként mindig
az jut eszembe, hogy miért éppen ezt a sportot választották hivatásuknak?
Elsősorban az volt az úszásnak a szerepe az életemben,
hogy ha vízbe dobnak, akkor ne fulladjak bele. A mai
világban alapnak tartom, hogy valaki tudjon úszni,
hiszen ez bármilyen helyzetben jól jöhet. Az évek alatt
nekem is sikerült ennél a sportnál megragadnom. Ez
annak a légkörnek, közegnek is köszönhető, ami a
kezdetek kezdetén fogadott.
Mit jelent számára az úszás?
Most már sokkal inkább életforma, mint szenvedély.
Számomra tekinthető munkának is, mivel az egész
életemet az úszás köré kell építenem.
A mindennapokban hogyan mutatkozik ez meg? Hogyan néz ki egy átlagos napja?
A napom 6 óra körül indul, ugyanis reggelente 7-re
járok edzésre. Délelőtt az uszodában 3-4 órát töltök

≠

el, amibe beletartozik egy vízi és egy szárazföldi edzés
is. Délután négyig van egy kis szabadidőm, amit általában tanulással és pihenéssel töltök, aztán ismét
vissza az uszodába, és újra nekiállok annak, amit már
reggel elkezdtem.
Említette, hogy a tanulást is bele kell szorítania a mindennapokba. Hogyan egyeztethető össze ez a két, mindennapos tevékenység?
Az egyetemre muszáj időt szorítanom. Megpróbálok
lépést tartani a tanulmányok tekintetében. Ez egészen
jól alakul.
Melyik verseny az, amire legjobban készül, esetleg változik-e bizonyos versenyek előtt a megszokott edzésterve?
Nyilván mindig a legnagyobb horderejű megméret-

Az ob sikerei után, sajnos a vb-n nem sikerült a döntőben úsznia. Változtat-e ezek után az eddig megszokott
felkészülésén?
2011-ben, életem első világbajnokságán döntőt úszhattam, a 8. helyen végeztem. Mindenképpen változtatnunk kell, és néhány kis apró módosítást végezni a
felkészülés során. Ha már elér egy bizonyos szintet, az
alá nem szívesen ad az ember. A vb-re erőteljesebben
és jóval alázatosabban fogok készülni.
Mi jelentené a pályája csúcsát?
Ha karriercsúcsról beszélünk, akkor az, amiért minden fiatal elkezd sportolni: az olimpia. Természetesen
az olimpiai bajnoki cím az, ami mindenkit megmozgat, és nekem is ez a fő célom. Nem mondom azt,
hogy megelégszem egy ezüsttel, mert ha nem a legtöbbet akarjuk, az mindig kevesebb lesz...
Huszár-Ujvári Ivett
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