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25 éves a demokrácia
„A mai naptól, 1989. október 23-tól országunk államformája és neve Magyar
Köztársaság.” Ezek voltak az első szavai a demokráciának azon az őszi napon, a
déli harangszót követően. A Parlament egyik erkélyéről Szűrös Mátyás ideiglenes
köztársasági elnök kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot.
Október 23-át tekintve a magyar emberek tudatában elsődlegesen az 1956os események élnek. A forradalom, mely több mint három évtizedig ellenforradalomként volt elkönyvelve. Az a forradalom, mely az elnyomás és a diktatúra
ellen zajlott, s a szabadságért rengeteg ártatlan ember áldozta életét. Sajnos, akkor
eredménytelenül...
Október 23. sokáig titkolt ünnep volt. A forradalom és szabadságharc igazságáról esetleg csak otthon, titokban, sugdolózva lehetett beszélni, de még úgy sem
volt tanácsos. A harc sok-sok emberéletet követelt, a hősök csak ilyen hosszú idő
után kaphatták vissza becsületüket. Ezért is kiáltották ki ugyanezen a napon a
köztársaságot, tisztelegve a harminchárom esztendővel azelőtti események és hősök előtt. Utat nyitva a demokráciának.
A ’80-as évek végére Európán végigsöpört a változás szele. A szocializmus
megbukott, és az egykori keleti blokk országaiban sorra megtörténtek a rendszerváltozások. Magyarország volt az első ebben az időben, amely megnyitotta a
határait nyugat felé, s így más, szocialista országokból hazánkon keresztül szabad
volt az út a kapitalizmusba. Érdekesség, hogy a németek ezt nem feledték, és idén,
a 25. évfordulón országszerte „Danke Ungarn!” feliratú plakátokkal tisztelegnek a
magyarok előtt, hálájuk jeléül.
Eltelt egy emberöltő, felnőtt több generáció ’89 óta. Ha visszatekintünk: mit
mondhatunk, mennyire volt sikeres a magyar rendszerváltás? Eredményesnek
bizonyult, hiszen vér nélkül zajlott. Ez nem minden országban alakult így, Romániában harcok folytak, és kivégezték az egykori diktátort. A másik nézőpont,
hogy a változások békés kimenetele miatt nem lehetett számon kérni az előző
hatalom vezetőit. Ezáltal később olyan politikusok is részt vehettek a demokrácia
irányításában, akik azelőtt a szocializmust építették. Kinek kéne tehát dönteni a
rendszerváltás sikerét illetően? Valószínűleg senkinek. A múlton nem lehet változtatni. Egy dolgot lehet, megemlékezni róla. Tegyük mi is ezt!
Méliusz Juhász Péter szobra az Egyetem téren.
Füredi Richárd alkotása (1934)				

Faragó Dávid

Ha…
Ha nem volna Lucifer-hatásra megszédült szerzemények kora. Ha az
élet lelassulna, mint az android processzora. Ha a dolgok millió hajszálgyökerei egyetlenegy út felé törnének, az előre láthatóba. Ha minden
térkép szertefoszlana, és a világ egy volna. Ha a sors kiszámítható volna,
mint az óra mutatója. Ha a vigyor nem csak ördögi képmásként bólogatna. Ha nem volna roppant fontos a daliásság, csak a mélység őszintesége. Ha nem csak akkor látnánk a fa message-ét, amikor elénk hullna.
Ha a tükrök széttörnének, nem látná magát többet az álarcos pofa. Ha
mindenki felrúgná hiedelmeit, fohászkodna. Ha vérző sebből dermedt
vér nem hullna hiába porba. Ha az aradi hősök tekintete egy őszi estén
lassan bekúszna a gondolatba. Ha a meztelen fák sikolya messze szólna.
Ha szent sírokra a megsárgult levél könnyedén lehullana.
Gyönyörű Tamara

Magyar református tábori lelkészek, tanárok, diákok az I. világháborúban címmel szeptember 18-án tudományos szimpóziumot, kiállítással egybekötött emléknapot tartott a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem. A világháború kitörésének századik évfordulója alkalmán
nyílt tárlat a Kollégium történeti relikviái által, egyedülállóan mutatja be az egyház tagjainak
akkori szolgálatát. (Interjúnk a 3. oldalon)
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De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek mint a sasok,
futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. (Ézs 40, 31)

Az erő, a szeretet, a józanság lelkével
Dr. Fekete Károly, a DRHE rektora
ünnepi beszéde a 100 éves Debreceni
Egyetem és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem közös
tanévnyitóján, amelyet jelenlétével
megtisztelt Orbán Viktor miniszterelnök is.

Miniszterelnök Úr! Püspök Úr! Rektor Úr! Igen tisztelt Vendégeink! Kedves Egyetemi Oktatók és Hallgatók!
Hölgyeim és Uraim!
Népvesztő válságidőkben, lélekpusztító korokban, veszedelmes ideológiai áramlatok között tartotta meg
az Élő Isten mindmáig a Debreceni
Református Kollégiumot, amely a
biblikus-humanista, görög-latin műveltség és az empirikus-természettu-

dományos gondolkodás révén lett
városunkban a tudományok európai
őrhelyévé és világítótornyává.
1870-ben ennek tudatában vetette fel először Török József orvos,
akadémikus az egyetemmé alakulás
ideáját. Innentől kezdve 42 éven át
folyamatosan jelen volt a helyi és az
országos egyház fórumain a debreceni
protestáns egyetem ügye. A szándék
és a megvalósítás azonban sorozatosan
megakadt az anyagiak hiánya miatt.
A tiszántúli református egyházkerület és a város 1907-ben határozta
el magát az önálló cselekvésre. Eredményes tanszékalapításokkal 1908-ra
megszervezték a bölcsészeti kart, és
tovább erősítették a teológiai képzés
mellett a jogi kart is.
Aztán háttértárgyalások, ígéretek,
emlékirat felterjesztés és miniszteri
leiratok váltogatták egymást. A költségekről és a terhekről számháborúk,
a városi, állami és egyházi érdekekről
pedig sajtóviták zajlottak az egyetempártiak és az egyetem-szkeptikusok
között. Demonstrációkban sem volt
hiány: 1911. október 26-án például
600 fős küldöttség és mintegy 100 országgyűlési képviselő járt az egyetem
ügyében Budapesten a miniszternél,
hogy tanúsítsák: a debreceni egyetem
létrehívása országos érdek.
Baltazár Dezső püspök méltán
mondhatta, hogy ennek a folyamatnak a protestáns egyetem lett volna
az igazi koronája, de „ha a magyar
nemzeti művelődés az ellenkező szelek fúvása mellett csak úgy tudhatott

magának újabb szilárd templomot
építeni, ha fundamentumába egy református intézmény gránitköveit építi
bele: odaadjuk a gránitkövet”.
Mivel 1913-ban elkészült a 180
fős akadémiai internátus és a főgimnázium új épülete, ezért az Egyházkerület felajánlotta a Református
Kollégium épületét az egyetem-indítás céljaira. Ennek köszönhetően az
egyetem 1914 őszén nem felmenő
rendszerben nyitotta meg a kapuit,
hanem a Kollégium épületegyüttesében. A hittudományi, a bölcsész és a
jogi kar minden évfolyama egyetemi
tanévet kezdett. Az Egyetem még két
évtizedet maradt az ősi Kollégiumban, és részese lett a genius loci folyamatos hatásának. Itt voltak hivatalok,
a három kar több mint 30 tanterme,
az aulaként használt kollégiumi díszterem, és természetesen az internátusi
szobák is. Az egyetem 28 tanszékéből
19-nek került az élére kollégiumi professzor.
Kedves Vendégeink! Így lett a
Debreceni Tudományegyetem bölcsője a Református Kollégium és ezért
emlékeztet bennünket ez a centenárium arra, hogy száz éve lett egyetemi
rangú a teológiai oktatás Debrecenben, ami együtt járt a teológiai tudomány fejlődését serkentő doktoráltatási joggal is.
A Trianon utáni bonyolult szellemi-lelki-politikai viharok közepette a
debreceni Hittudományi Kar tudományos műhelyében olyan protestáns
szellemiségű, átgondolt, bibliai és

teológiai válaszok kristályosodtak ki,
amelyek iránymutatást jelentettek az
egyetem falain belül és kívül.
A Kar tagjai belső lelki szabadsággal kötelezték el magukat arra, hogy
a revizionizmus és a terjedő fasizmus
kettős szorításában a debreceni Kollégium legjobb hagyományait erősítsék fel a leendő lelkipásztorokban.
Nemzet- és emberismeretüket nem
a szűklátókörű provincializmus és
a pöffeszkedő sovinizmus jellemezte, hanem a bibliai mércéjű kritikus
nemzetszeretet.
Kedves Oktatók és Hallgatók! Ez
a múlt elkötelez bennünket amellett,
hogy komolyan vegyük a legendáshírű Csikesz Sándor teológiai professzor szavait: „Az Univerzitás a nemzet
szellemi pénzverdéje. Minden kiadott
diploma, amely mögött nem áll megfelelő szellemi tálentum-fedezet: szédületes arányú, bűnös bankóhamisítás
a nemzet becsülete és szellemi erkölcsi
tőkéje ellen.”
Igyekezzünk ebben a tanévben is
együtt arra, hogy hitünk aranyfedezetének segítségével gyarapítsuk egyházunk szellemi-erkölcsi tőkéjét és óvjuk nemzetünk becsületét. „Mert nem
a félelem lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság
lelkét.” (2Tim 1,7)
Ezekkel a gondolatokkal a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 477. tanévét megnyitom.
A beszéd elhangzott szeptember 7-én,
a felújított Nagytemplomban.

A Nagytemplom megújulásáról
A Debreceni Református Nagytemplom
már csaknem két évszázada határozza
meg Debrecen város arculatát és hirdeti
minden embernek elődeink hitének maradandó munkáját.
Az évek során a templom ellen állt – ha
nem is mindig sértetlenül – a két világháború és a kommunista időszak minden romboló munkájának és folyamatosan táplálta az emberek reménységét
az újrakezdésre.
A megújulás, mint református egyházunkban jelenlévő állandó folyamat,
meghatározta a mostani felújítás terveit. Hiszen egyrészről szerettük volna
megőrizni a templomunk, egyházközségünk értékeit és hagyományait,

másrészről törekedtünk olyan fejlesztésekre, amely a modern technika vívmányait is hasznosítja gyülekezeti tagjai és az ide látogató emberek számára.
Az elmúlt év novemberében kezdődtek a felújítás munkálatai, a kivitelező cég Épker Service Zrt. munkatársai júliusig dolgoztak a templomban
kívül és belül, így Újévtől-Húsvétig az
istentiszteleteket a gyülekezeti teremben és a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában tartották.
A templomot kívülről lefestették,
valamint lecserélték a vörösréz lemezborítást. Belül az egyik leglátványosabb
változás az új mészkő padlóburkolat.
A világítást korszerű és környezetbarát
LED-re, a hangtechnikai berendezést

pedig egy modernebb új rendszerre
cserélték.
Új arculatot kapott az úgynevezett
Kossuth kiállítás, amely bemutatja az
1849. április 14-én kiadott Függetlenségi Nyilatkozat történetét és itt található a híres Kossuth szék is. Sokan
nem tudják, hogy egyedülálló Bibliai
Makett kiállítás van a templomban.
A bibliai eseményeket és helyszíneket
bemutató makettek komoly restauráláson mentek keresztül.
Látogathatóvá vált a Keleti torony,
amelyben immár lift is közlekedik,
hogy akadálymentesen megközelíthető
legyen a karzat és padlástér. Utóbbiban
helyezték el a „Jeruzsálemtől Debrecenig” című tárlatot. Itt a keresztyénség

2000 éves történetét és a magyarországi reformációt lehet megismerni.
Ezt követően néhány lépcső megmászása után bárki beleélheti magát a
tűzfigyelő emberek életébe, akik a keleti toronyban levő szobából figyelték,
hogy hol lobban fel láng a városban.
Tovább haladva a harangok mellett
panorámajárdára léphetünk ki, amely
a két tornyot köti össze. A szabad ég
alatt csodás kilátás nyílik a főtérre és az
egész városra.
Debreceni egyik legismertebb
emblematikus épülete az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Programban 962 847 444 forint pályázati
pénzből újult meg.
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Méliusz Juhász Péter, a „magyar Bullinger”
A magyar reformáció egyik legnagyobb alakja, Méliusz Juhász Péter
nemcsak kiváló teológus, hanem igazi
polihisztor volt a XVI. században.
1536-ban született a Somogy megyei Horhiban. 1549-ben a tolnai iskola diákja, ahol két lutheri reformációt valló tanára volt, Tövis Mátyás és
Eszéki (Zigerius) Imre. 1552 és 1554
között a nagy dunántúli reformátor,
Szegedi Kis István diákja, az ő hatására
kezd el érdeklődni a kálvini reformáció
után.
1556. október 23-tól Méliusz
a wittenbergi egyetem hallgatója; a
magyar diákok lakó- és munkaközösségének, a Coetus Hungaricusnak a
seniora. Már ott több diáktársával a
kálvini szempontok szerint gondolkodik az úrvacsoráról. Bár teológiailag
Luthertől és Melanchtontól indult el,
mesterével, Szegedi Kis Istvánnal való
vita után Kálvin és Bullinger tanait követte. Ezekben az időkben fordítja le
Kálvin kátéját, és ennek hatására maga
is ír egy kátét 1562-ben. Ezért sokan
nevezik őt a „magyar Kálvinnak”, de
valójában ez helytelen megállapítás,
mivel Bullinger teológiája sokkal közelebb áll Méliuszhoz.
Bullinger Henriknek hatalmas hatása volt a magyarországi reformációra.

A XVI. századi magyar könyvtárakban,
nagy példányszámban megtalálhatóak voltak az ő kötetei. Továbbá mind
a mai napig hitvallási iratunkat, a II.
Helvét Hitvallást is ő írta – személyes
hitvallásaként kezdte el papírra vetni.
Méliusznak ugyanazokkal a problémákkal kellett megküzdenie, mint
Bullingernek, meg kellett szabadítania
az egyházat a „római kovásztól”, és a reformáció táborának az ellentéteit is fel
kellett oldania egy olyan teológiával,
amely Bullinger után az emberszerető
Istent vallja. Méliusz teológiájának ez
az istenkép a középpontja.
Teológiája krisztocentrikus (Krisztus-központú) akárcsak Bullingernél,
és fontosnak tartja a szövetség teológiáját, mely szerint az Isten és ember
közötti szövetség által az Atya fiaivá
fogadja az emberi nemzettséget. Ezzel
egyenesen elveti az Ószövetség törvényeskedő judaizmusát, és a középkori
érdem-teológiát (miszerint a jócselekedetekkel érdemeket szerzünk magunknak a Mennyben).
Mint említettem, Méliusz a reformáció kálvini irányhoz tartozott,
azonban teológiai gondolkodásában
sokat vitázik a nagy előddel. Kálvin az
Institutióban és a Genfi Kátéban abból
indul ki, hogy az egész teológia Isten
és az ember megismeréséből áll. Ezért

ez a két irat külön-külön foglakozik az
Istennel és az emberrel. Méliusz azonban az embert mint imago Dei-t (Isten képe) szorosan együtt szemléli az
Istennel.
Sok egyéb teológiai vitát fel lehetne
még sorolni Kálvin és Méliusz között,
azonban meg kell említenem azokat
a tényezőket is, amelyekben közös a
genfi reformátorral: az antitrinitáriusok (szentháromság tagadók) elleni
vita, az egyházszervezet kialakítása.
1561-ben befogadja Debrecen városába a híres vándornyomdászt és reformátort, Huszár Gált, aki a városban
nyomdát is alapít. Ugyanabban az évben jelenik meg „ A Szent Pál apostol
levelének melyet a kolossabelieknek írt
prédikációk szerént való magyarázatja” című kommentárja. Szintén abban
az évben lett a Tiszántúli Református
Egyhzkerület harmadik püspöke. Elődei Kálmáncsehi Sánta Márton és Bogácsi Demeter voltak.
1569-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem jelenlétében vitázott Dávid
Ferenccel az unitáriusok vezérével.
1572-ben a nagy reformátor visszaadta
lelkét a Teremtőnek. Nemcsak számtalan prédikációja jelent meg, hanem
énekeket is írt, bizonyos részeket lefordított a Bibliából, és egy füveskönyvet
is köszönhetünk neki írt.

Méltán nevezhetjük Méliusz Juhász Pétert a „magyar Bullingernek”,
hiszen ahogy a svájci reformátor a
nagy Kálvin tanítványa volt és vitte
tovább a művét, a debreceni püspök,
a kálvini reformáció első nagy magyar alakjának Szegedi Kis Istvánnak
(1505–1572) volt a tanítványa, örökségének továbbvivője. Legyen áldott az
ő emlékezetük!
(Kutatásom forrásaként, Bucsay Mihály
A protestantizmus története Magyarországon 1521– 1945 című könyvét
használtam.)
Rácz Gábor

A megpróbáltatások csak erősítették az összetartást
Tudományos szimpóziumot és emléknapot tartottak Magyar református
tábori lelkészek, tanárok, diákok az I. világháborúban címmel a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen,
szeptember 18-án. A rendezvényt
kurátorként dr. Baráth Béla Levente, a
DRHE docense jegyzi. A Kollégium
Oratóriuma előtt megnyílt tárlat a következő hónapokban megtekinthető.
Egyik fontos kutatási területe Baltazár
Dezső püspökségének időszaka. Ez a korszak magában foglalja az I. világháború vérzivataros éveit. A korszakról való
alapos ismeretei nyilván sokat segítettek a
rendezvény megszervezésében.

Még a doktori disszertációm témájához
kapcsolódó kutatások során, a 2000-es
évek elején kezdtem el foglalkozni a háború egyháztörténeti vonatkozásaival.
Tavasszal komplex megemlékezési és
tanulmányi program tervét állítottam
össze: ennek egyik eleme volt egy előadássorozattal és kiállítással egybekötött
egyetemi emléknap ötlete. Ez „a Nagy
Háború és emlékezete” c. tudományos
tanácskozással együttműködésben valósult meg.
Miért érdemes a háború református résztvevőire emlékezni, belőlük erőt meríteni?
A résztvevők akármelyik felekezethez
tartoztak is, olyan emberek voltak,

akik a háború „foglyaivá” váltak, kortársaikkal együtt kénytelenek voltak
elszenvedni ennek a helyzetnek megannyi nyomorúságát. Számunkra, az
események kezdete után három-négy
generációval később élők számára, az
általánosító történelmi ismeretek és
száraz tényadatok helyett a hozzánk
közel álló intézmények vagy személyek
konkrét történetei segíthetnek megérteni, újragondolni az egykori eseményeket. Emlékezetre méltó, ahogy
egyházunk a maga küldetéses módján,
például a tábori lelkészek szolgálata
vagy különböző speciális belmissziói
kezdeményezések által, igyekezett odaállni e korszakban is a rászorulók mellé,
és enyhíteni a katasztrófa következményeit. Ez szintén felekezeti határokon
túlmutató tevékenység volt.
Milyen tapasztalatokkal vértezték fel a
reformátusságot a világháborús események?
Az I. világháború tapasztalatai és a
protestáns tábori lelkészet szervezeti
átalakítására vonatkozó, akkor készített
tervezetek alapozták meg az önálló protestáns tábori püspökség létrehozását a
magyar honvédségben.
A háború okozta, számtalan területen megmutatkozó válság máig ható

változásokat idézett elő az európai államok politikai, társadalmi berendezkedésében, polgárainak ön- és világképében. Ebben része volt a háborút
lezáró békerendszernek is, mely Európa
határait oly’ szerencsétlenül formálta át, hogy számos későbbi konfliktus
magvait is elvetette.
A mi helyzetünket sem csupán a háború, hanem ennek elvesztése és az ezt
követő, esetünkben rendkívül hátrányos rendezés együttesen befolyásolta.
Az akkori változások következményeit,
a részletek ismételt módosulásai nyomán, a széttagolt kárpát-medencei református egyházak testületei és vezetői
ismételten kénytelenek voltak újragondolni.
A széttagoltság, a kisebbségi, sok helyen pedig egyenesen diaszpóra-helyzet, és az ezekből adódó hátratételezések meghatározóan formálták a térség
reformátusságának önértelmezését is. A
közösen átélt megpróbáltatások pedig
a reformátusságban talán még inkább
hangsúlyossá tették a hittestvéri közösség, az egymásrautaltság, az összefogás
jelentőségét, tapasztalatát.
Harmati Edina (Reformátusok lapja)
A képen Medgyessy Ferenc domborműve
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A világosság is megérkezik
„Mi, a világünnep előkészítői...” Így
szólította meg a megjelenteket Jókai
Anna, aki azért érkezett Berettyóújfaluba, hogy Éhes élet címmel előadást
tartson. Azonban nem irodalmi műveiről volt szó, hanem annak a háttérnek
a feltárásáról, amely világnézetből,
hitből és szeretetből ő táplálkozott,
míg könyveit írta.
A Kossuth- és Prima Primissima-díjas írónő varázslatosan hatott arra, ami
mindenkiben a „legtisztább” – a lelkekhez szólt. A szeretet, szerelem, család
fontosságán és a gyermekek megfelelő
társadalmi szocializációs, egyszersmind
felelősségteljes, meghatározó szerepén
át a mai média hatáskörét érintve, a
nemzeti tudatosság fontosságát hir-

detve, eljutottunk az európai és teljes
világképet összefoglaló hitvallásáig.
Minden gondolat benső feltöltődést,
gazdagodást, igazi „lelki-elixírt” nyújtott a hallgatóságnak.
A legfontosabb üzenetet a jövő generációjának, a fiataloknak hagyta: a
lelki tisztaság megőrzése legyen mindennél fontosabb; ne veszítsük szem
elől azt, melyet a mérleg nyelve jelent:
a Krisztusi bölcsességet. Ez mutatja
meg, mi a helyes és mi nem, valamint
megállapítja az emberek felénk irányuló „jóindulatának mértékét”.
Értékrendünk megítélése szerint a
Rosszat sem szabad gyűlölettel tovább
táplálni, hanem be kell bizonyítani a
másiknak, hogy „itt vagyok, nézd, én
ebben hiszek, és az életem rá a példa.

Ezután te döntöd el hogyan tovább”.
Jókai Anna hittel beszélt arról, hogyha
igenis figyelünk, és nyitva hagyjuk az
„ajtót”, akkor a rosszal együtt a világosság is megérkezik.
„Mindenki tehet az egységért, már
csak azzal is, ha maga feladatát végrehajtja a Földön. Európa süllyedt le
sajnos, elfelejtette feladatát, pedig a
szintézis szivárványát kéne létrehozni,
tanulni nyugatból, keletből, északból és
délből, majd itt, Európa szívében létrehozni az emberi nagyság erkölcsiségét.
Kicsiny, de annál fontosabb feladat a
miénk, a nagy világünnep előkészítői
vagyunk” – hallottuk Jókai Annától.
A lélekemelő gondolatok legmeghatóbb pillanata egy Kalkuttai Teréz
anyát felemlítő történet volt: egy in-

terjúkészítés alkalmával megkérdezték
tőle, ő mit tart saját szerepének, mi az,
amit ő tud tenni ezért a világért, a változás eléréséért? Nem gondolja, hogy ő
„kevés ehhez” ? Nem tudja talán, hogy
a világegyetem mennyire züllik?
Erre Kalkuttai Teréz anya azt felelte: „Tetszik tudni, nagyon jól tudom,
hogy a világ egy hatalmas, bűzös, romlandó óceán, de én és a lányaim azért
élünk, hogy minden nap egy cseppet
elvegyünk ebből az óceánból. Ez a feladatunk, hogy megtisztítsuk...”
Zárásként Jókai Anna bevallotta,
számára az írás az, amivel ő próbál és
igyekszik cselekedni-adni, a könyvei
azok, melyek elveszik azt az egy-egy
cseppet.
Faragó Melinda

„A színeknek gyógyító erejük van”
Szín-képek. E címmel nyílt meg
Potyók Tamás kiállítása október 7-én a
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetben, a Kenézy Art szervezésében;
ennek célja a művészet és a gyógyítás
összekapcsolása. A tárlaton alkalmunk nyílt részt venni és beszélgetni
a festőművésszel.

Hogyan indult a festőpályája?
Régen kezdődött. 12-13 éves voltam,
körülbelül akkortájt kezdenek mások
is ilyesmivel foglalkozni… És ez nálam is így volt. Először otthon rajzolgattam, aztán 13 évesen a Medgyessy
Körbe kerültem. Sokáig én voltam
ott a legfiatalabb, öt évig jártam oda,
majd a Képzőművészeti Egyetemen
tanultam.
Mi inspirálja?
Én úgy gondolom, nem feltétlenül a
téma a fontos, pontosabban nem azzal
indul a munka. Jó pár éve megfogalmaztam magamnak egy alapgondolatfélét: a harmóniát tekintem mintának.
Ez nem valami idealisztikus gondolat,
merthogy az ötletet nem én találtam
ki, hanem láttam már rá másoknál is
példát, nagyon nagy gondolkozóknál.

Azt gondoltam, hogy ha ők maguknak
meg merik ezt a luxust engedni, akkor
nekem is tökéletesen jó lesz… Nyilván
ez nem azt jelenti, hogy rózsaszín ködben élek, mert az élet nap mint nap,
ugyanúgy, mint nekem, mindenkinek
adott. De ezen belül mégis létezik egy
biztos pont. Ez segít abban, hogy tör-

ténjen bármi: van egy irány, amely felé
mindig lehet törekedni és azt hiszem,
hogy ez a cél.
Vannak olyan festők, akik pályája elején
nagy hatással voltak Önre ?
Persze, sokan. Kortársak is, régiek is. A
régi festészetet nagyon szeretem. A 20.
századból például kiemelném Csernus
Tibort, illetve Sándorfi Istvánt.
Mi volt az oka a túlzott színhasználatnak?
Egyrészt mindig nagyon fontosnak
gondoltam a színeket. Másrészt: kétségtelen, hogy már önmagukban kifejező erejük van. Már a puszta megjelenésükkel is hatnak. Persze, az életkorral
bizonyára változik ez, meg nyilván én
is változom. Mostanában kevesebb

színt használok egy-egy képen, de
azoknak az árnyalataival is dolgozom.
Tehát nemcsak önmagukban élnek és
szólnak egymás mellett, hanem árnyalatokban fogalmazódik meg kevesebb
szín. Ezek, talán úgy mondanám: letisztultabbak.
A kiállításon látható képei olyanok,
mintha a valóságon túlmennének, talán
túl színesek is...
Persze, de hát akkor nyilván ez is volt a
cél. Megpróbálni létrehozni egy olyan
festészetet, amely felismerhető, látványelvű tradicionális alapokon nyugszik, de ezt mégis úgy megfogalmazni,
hogy minél színesebb tudjon lenni. A
festészet maradjon értelmezhető, de a
színek szerepe maradjon benne fontos,
amennyire csak lehet.
Az itt látható képek közül melyik áll közel a szívéhez?
Valójában nem ragaszkodom a képekhez. Amíg elkészítem őket, mondjuk
úgy, hogy fontosak, de utána úgy tekintek rájuk, hogy mindez már elmúlt.
Furcsa hasonlat, de egy picit olyan ez,
mint mikor a kígyó elhagyja a bőrét…
Nagyon jó volt, de elhagyja. Aztán
megint készül egy, amit idővel szintén
le fog vedleni…
Nem mehetünk el, amellett hogy ez egy
kórházban nyílt galéria. Ha egy beteg
betéved ide, úgy gondolom, színt visz
(vihet) az ő életébe. Mit gondol erről?
Nagyon örülök neki, hogy erre itt nyílt
lehetőség. Én is azt gondolom, amit
önök itt szóba hoztak, hogy a szín gyógyító erejű lehet. A reneszánsz képek
például elképzelhetetlenek lettek volna
színek nélkül. S bármilyen más kort is
nézünk, a színeknek önmagukban van
egy olyan jelentőségük, ami nagyon
sok szempontból hat: szimbolikailag,

érzelmileg, mentálisan, reprezentatívan. A színek feltétlenül, abszolút
tudnak gyógyítani. Vagy: ha úgy használjuk, akár persze pusztítani is… A
pusztítást persze nagyon idézőjelesen
értem, egy ilyen galériára ez nyilván
nem érvényes. Ha megfelelő konstrukcióban használjuk a színeket, abból
egy nagyon élhető pozitív közeg is teremthető.
Milyen témájú képeken dolgozik most?
Mostanában rajzoltam. Konkrét munka adódott: egy Ausztriában élő írónővel gondolkoztunk együtt. Neki jelenik
meg egy könyve, és én illusztráltam.
Közvetlenül e munka előtt tájképeket
készítettem... Pipacsokat, teljesen egyszerű festményeket. Az volt a motivációjuk, hogy milyen szép páros együtt
a piros és a zöld. Ez már önmagában
épp elég a festészethez…
Gyönyörű Tamara
Honti Orsolya
Az interjú egészében: www.licium.hu
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„Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint” (Péld 22,6)
Beszélgetés Kursinszky Viola tanítóval

Kezdjük az elején: Viola néni hogyan
emlékszik vissza az első tanítójára, esetleg
inspirálta-e személyisége abban, hogy ezt
a hivatást válassza? – kérdezem a Kölcsey
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola pedagógusát, a 2. c osztályfőnökét.
Szerintem nincs olyan ember, aki az
elsős tanító nénijére ne emlékezne. De
nem igazán az vezetett a pályára, hogy
valamilyen inspiráló példát látok magam előtt, nem mintha negatív példákat
láttam volna. Nem éltem meg rossz élményként a tanítóimmal való munkálkodást. Most visszatekintve sem látom

úgy, hogy negatív emlékként élnének
bennem az iskolás évek. Azt gondolom,
hogy korrektül végezték a munkájukat

a tanítóim, de nem egy látott példa inspirált engem arra, hogy a pálya irányába elinduljak.
Akkor mi volt az?
Hogy szeretek tanulni. Nekem a tanulás
egy örömélmény, egy izgalmas dolog.
És amikor 18 évesen döntenem kellett,
olyan irányt szerettem volna választani,
ahol a közelében maradhatok egy életen át a tanulásnak. Lehet, hogy a túloldalon, de akkor is ott lehetek mindig a
tanulás közelében. Abban bíztam, hogy
átadhatom és át is tudom adni a gyere-

keknek, hogy tanulni jó, tanulni öröm,
azzal, hogy én magam is szeretek tanulni. Tehát elsősorban ez volt az, ami a

pedagógus pálya irányba indított el: a
tanulás iránti öröm, a pozitív élmény.
Ezúton is gratulálok a 2010-ben kapott
oklevélért, melyet kimagasló munkájának elismerésére nyújtottak át Önnek, mi
az a lelki erő, ha így lehet fogalmazni és
honnan ered, amely által ilyen szépeneredményesen tud a gyermekekkel együtt
dolgozni?
Ha az ember olyan munkát végez, amit
szeret, amihez örömmel indul el reggelente, akkor ahhoz nem kell lelkierő.
Gandhi szavaival: „A jól elvégzett munka jutalma az, hogy elvégezhettük.” Kell
a munkámhoz lelkierő vagy nem, azon
nem gondolkozom. Nem ahhoz kell lelkierő, hogy a gyerekekkel dolgozzunk,
hanem a gyerekeken túli tényezőkkel
való megküzdéshez. Gyerekekkel lenni
inspiráló, viszi előre a tanítót.
Ha már a gyerekeknél tartunk, kicsit más
korosztályt is tanít ugye itt a gyakorlóban, rólunk hallgatókról mi a véleménye,
milyennek lát bennünket?
Sokan – sokfélék, nagyon jó és kellemetlen tapasztalataim is vannak. Sok
olyan hallgatóval találkozom, akikkel
jó együtt munkálkodni, mert érdekli a
tanítás őket és kérdeznek. Tehát érdeklődők, kérdezni tudók és segíteni akarók. Azt gondolom – amit egyébként
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó tanárnő

sokat szokott mondani – hogy ez a
pálya egy segítő hivatás. Az jöjjön tanítónak, aki segíteni akar a gyerekeknek,
akinek az szerez örömöt, hogy segíthet
a másiknak. Abban kell segítenünk a
ránk bízott kicsiket, hogy az önmagukban rejlő lehetőségeket felismerjék, és
tudjanak vele élni.
Ha üzenhetne a mostani tanítószakos
hallgatóknak, mit mondana nekik?
Azt gondolom, a hallgatóknak is meg
kell találniuk a saját személyiségüket.
Egyszersmind használják ki azt a lehetőséget, hogy megfigyelhetik azoknak
a tanítóknak a munkáját, akik ebben a
gyakorló iskolában dolgoznak! Azért jó,
hogy itt vannak, mert sok mindent látnak, és sok mindenből válogathatnak.
Közben azonban magukkal is tisztában
kell lenniük. Nyilván át lehet venni
mintákat, de ha az nem kompatibilis a
saját személyiségükkel, akkor nem fog
működni. Én is láttam főiskolásként
olyan mintákat, amelyekhez még mindig ragaszkodom, és van olyan, amit
már továbbfejlesztettem vagy elvetettem. Az újhoz érdemes és fontos alkalmazkodni, de emellett mindig ott kell
lennie a mi személyiségünknek!
Tőzsér Virág
Az interjú egészében: www.licium.hu

Félszavakból is értik egymást
A magával ragadó színi világnak vannak a publikum számára nem látható folyamatai is. Lehetőségem nyílt
beszélgetni egy háttérben dolgozó
színházi emberrel, a Csokonai Nemzeti Színház 27 éves súgójával, Lezó
Ádámmal.
Hogyan lettél súgó?
Nem készültem erre a pályára. Szerintem nincs is, aki erre készülne… A
szüleim régebben mindketten a Csokonai Nemzeti Színházban dolgoztak,
így amikor orosz–lengyel tanári szakon
végeztem a Debreceni Egyetemen, és
állandó munkahelyet nem találtam,
kaptam egy lehetőséget. Az egyik súgó
hölgy szülési szabadságra ment. Már
harmadik éve dolgozom súgóként.
Kedves emberek vesznek körül a színházban, jól érzem magam, egy fajta
„carpe diem”-szellemben élek…
Milyen feladatokat látsz el a munkád
során?
A legtöbb munkám a próbafolyamat
alatt van, hiszen akkor a színészek is csak
részlegesen tudják a szöveget. Ilyenkor
még többet törődnek a mozgásokkal,
el vannak foglalva az instrukciókkal. A
szövegtanulást későbbre hagyják. Tehát

természetes, ha a próbákon egy egész
monológot előre kell segítenem. Ekkor
a nézőtéren ülök, az első sorban, hogy
lássam a színészeket, és ők is engem.
Előadás alatt viszont kevés az olyan lehetőség, amikor segítenem kell, addigra megtanulják a szöveget. Legtöbbször
elég ha csak rámnéznek, én bólintok, és
tudják, hogy ők következnek. A színpad száz százalékát kihasználjuk, így a
súgólyuk helyett, amely régen a színpadon volt, én ilyenkor a rendezői jobb
oldalon ülök, egy kottaálvánnyal.
Hol van az a pont, mikor tudod, hogy a
művész már nem csak hatásszünetet tart?
A próbafolyamat alatt kialakul egy kapcsolat a színész és a súgó között, így már
félszavakból is értjük egymást. Emellett
hallom annyiszor a darabot, hogy tudom, mekkora szüneteket tartanak.
Amikor nem hatásszünetet tart a művész, akkor lehet érezni, hogy lelassít,
vagy döcögni kezd az előadás. Ilyenkor
kell nagyon figyelnem, hiszen bármelyik
pillanatban a segítségemre szorulhat.
Az én szemszögemből nagyon izgalmasak és lenyűgözők az előadások. Látom
és érzem, ha valami nem a szöveg vagy a
megbeszéltek szerint történik. A lényeg:
nem szabad hagyni, hogy megálljon az

előadás. Hiszen annál rosszabb nincs,
ha „áll” a színpad.
Volt már olyan hogy elkalandoztál, és miattad „állt” a színpad?
Rémálmom, hogy nem tudok segíteni… Előfordult már, hogy teljesen kikapcsolt az agyam. Eltelt egy fél oldal,
és nem figyeltem. Ezt nem osztottam
meg senkivel. A próbákon elmondom
a szöveget annyiszor, hogy megtanu-

lom, mégis hosszú távon fárasztók az
esti előadások, főleg amikor délelőtt
is próbálunk. Ilyenkor nagyon nehéz
koncentrálni. A próbán újra és újra elmondjuk a helyes verziót. De előadás
alatt, amikor elkezd a színész egy mondatot, és valami miatt nem tudja befejezni, olyankor nem súghatom azt, ami
le van írva. Figyelnem kell arra, hogy
koherens maradjon a mondanivaló.
Hol helyeznéd el a súgó szerepét a színházban? Mi kell ehhez a szakmához?
Mi négyen, a színház súgói, nem a
műszaki és nem a művészeti körbe
tartozunk, valahol a kettő között helyezkedünk el: a művészeti ügykezelés
részeként dolgozunk, a figyelővel és a
rendezőasszisztenssel együtt. Úgy érzem, együtt csapatot alkotunk. Mindenki hozzájárul a végeredményhez.
Feladatunkhoz a türelem és természetesen a színház iránti alázat nélkülözhetetlen. Figyelembe kell vennem a
színész beszédtempóját is, azaz ritmusérzék is kell a súgáshoz. Bele lehet tanulni, csak gyakorolni kell… S fontos
a humorérzék.
Varga Eszter Zsuzsanna
A teljes beszélgetés: licium.hu
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Az a nap a miénk volt…

Beszélgetés Filep Tibor történésszel az ’56-os debreceni eseményekről
Igazi cívis házba érkezem ezen a gyönyörű októberi délutánon. Filep Tibor hellyel kínál. A szemem közben
körbepásztáz a kis dolgozószobán.
Mindenhol történelmi és sakk témájú
könyvek, képek.
In medias res felteszem a kérdésemet,
és már el is indultunk, vissza, az 58 évvel ezelőtti debreceni októberbe…
1956-tal kapcsolatban szinte mindig
csak a budapesti eseményekről hallunk.
Nagyon sokan nem tudják, hogy Debrecenben hamarabb kezdődtek a megmozdulások, és a karhatalom is előbb
avatkozott be, mint Budapesten. Hogy
lehetett az, hogy a debreceni események
megelőzték a budapestieket?
Igen, sokan nincsenek ezzel tisztában. Hogyan történhetett ez? Október 22-én már mindhárom debreceni
egyetem kollégiumában folyamatosan
ifjúsági gyűlések voltak. Még aznap
este Kertész László évfolyamtársam,
aki Budapesten részt vett egy politikai
tanácskozáson, telefonált a Nyugati
pályaudvarról: a fővárosban az ELTE
egyetemi ifjúsága 23-án délután kettőkor tüntetni fog, s hogy gondolkozzunk el azon: Debrecenben is tüntetni, demonstrálni kellene. S akkor, ott,
a diákszálló 3. emeleti szobájában, a
harmadéves és negyedéves hallgatók
elkezdtek erről beszélgetni.
Nem sokkal később határozat született:
másnap tüntetést kell szervezni, össze
kell hívni a három debreceni egyetem
ifjúságát, és el kell fogadtatni a debreceni egyetemisták programját.
Mi már akkor este követeltük a szovjet
csapatok kivonását, a többpártrendszert, és a határainkon túli magyarok
helyzetének felülvizsgálatát. De az még
abszolút nem volt világos, hogy mi lesz
ebből, és hogyan folytatódik majd ez
az egész…
Milyen hangulat volt ezen a gyűlésen?
Tele volt mindenki reménnyel, hogy
meg fog változni a világ, és hogy mi
fogjuk megváltoztatni a világot.
Kik voltak az egyetemi ifjúság kinevezett
vagy akár ki nem nevezett vezetői, és mi
történt 23-án?
A tüntetések fő szervezői a fiatal egyetemi tanársegédek és a negyedéves
hallgatók voltak. Ők határoztak úgy,
hogy meg kell fogalmazni, konkretizálni a követeléseinket, és ezeket pontokba szedni. Az egyetemi ifjúság egy
része lement a dekorációs műhelybe, s
ott elkezdtek transzparenseket készíteni. Délelőtt, pontosan 10 órakor, amikor már majdnem tele volt a Kossuth
Lajos tér, elkezdtük énekelni egyik
klasszikus Kossuth- nótát… „Szegény
a nép, sír a haza. Kossuth Lajos, gyere

haza! Éljen a magyar szabadság, éljen
a haza”… A közös éneklés után a fent
megfogalmazott 20 pontot Székelyhidi Ágoston hallgatótársunk olvasta fel,
s a pontokat a tömeg közfelkiáltással
egyenként meg is szavazta.
Majd ezután a tömeg elindult, be, a
városba, a Perényi utcába, a Magyar
Dolgozók Pártja székházához, azzal
a szándékkal, hogy követeljük ki, a
debreceni egyetemisták 20 pontos
követelését az akkori megyei lap különkiadásában nyomtassák ki, 40 000
példányban. Mialatt a belváros felé haladtunk, folyamatosan énekeltünk és a
jelszavakat skandáltuk. Mindig az első
sor kezdte, és a többi átvette.
Hogyan kell elképzelni ezt a menetet? Az
emberek látva a diákokat hogyan reagáltak?
Sűrű, zárt, tízes sorokban, egymásba karolva haladtunk. A zászló volt
legelöl, mellette három lány, és így
mentünk folyamatosan énekelve és a
jelszavakat hangoztatva. Ahogy haladtunk, a városban már megelőzött
minket a hírünk, és egyre többen és
többen álltak az út mellett. Sok-sok
idős embert láttunk, akik sírtak, és
Nagy Imre nevét kiabálták. Eközben a
megyei pártszékházban megkezdődött
a diákok és a helyi pártfunkcionáriusok tárgyalása. A pártfunkcionáriusok
ódzkodtak attól, hogy kinyomtassák a
követeléseket, de olyan nyomás alatt
voltak – látva a tömeget, amely teljesen megtöltötte az egész Perényi utcát,
a Déri teret –, hogy végül beleegyeztek. Ekkor észleltük azt a félelmetes
tényt is, hogy a pártszékház az alagsorában ott vannak az ÁVH-s katonák. A
fény a szuronyukról visszaverődött…
De nem hittük azt, hogy retorzió érhet minket. Olyan sokan voltunk, és
annyira egységesek, hogy ez nem riasztott el minket. Szikrányi félelmünket
végképp elsöpörte az, amikor a Déri
Múzeum 3. emeleti ablakában megláttuk, ahogy megjelenik a Kossuthcímeres zászló. Ezt a Déri Múzeum kiállítási darabjai közül vette el valaki, és
tűzte ki a múzeum ablakába. Felemelő
érzés volt látni.
Úgy éreztük, hogy győztünk. Ekkor
közfelkiáltással megszavaztuk, hogy
vonuljunk ki a külvárosokba, és hívjuk
a munkásokat. Akkor gondoltuk azt,
hogy a helyzet akár drámaivá is válhat,
amikor is a Kossuth utcán az ablakba
kitett rádiókból meghallottuk, hogy
Piros László belügyminiszter Pesten a
tüntetéseket betiltotta… Ott, abban a
pillanatban mi a hatalom szempontjából törvényen kívüli gyülevész bandává változtunk. Az természetesen ekkor
sem fordult meg senkinek a fejében,
hogy a magyar vagy a Kossuth-címeres

zászlót letegye. Az meg végképp nem,
hogy menjünk haza, és hagyjuk abba
az egészet.

Melocco Miklós szobrászművész 1956-os
emlékműve Debrecenben, az Egyetem téren.

Az is igaz, hogy az első vörös csillagok
Debrecenben hullottak a földre?
Igen, igaz. A tömeg egyik része a járműjavító felé tartott, hogy a munkásokat
is megkérje, csatlakozzanak hozzánk.
A tömeg betódult a gyárudvarra… S
akkor rögtön az egyik irodaépület faláról egyetemi hallgatók leverték Rákosi,
Sztálin, Marx ott levő, falemezre ráfestett képét s a vörös csillagot is. Most
már a munkások is velünk tartottak,
és így indultunk vissza, a belváros felé,
hogy a különkiadást megvárjuk. 16
óra körül a Kossuth és a Piac utca már
tele volt. Jöttek az emberek mindenhonnan.
A Bajcsy-Zsilinszky utcán, a lapnyomdánál vártuk a különkiadást. Görbe
János ekkor elszavalta Petőfitől a „Még
kér a nép…” című költeményt. Ezután
elénekeltük a Nemzeti dalt, a Szózatot
és a Himnuszt. Később kötegenként
dobálták ki a nyomdából a 40000 példányban elkészült forradalmi különkiadást. A szabad sajtó első termékét.
Mit érzett ott 21 évesen? Milyen volt ezt
átélni?
Azt éreztem, hogy győztünk, hogy
meg fog változni a világ, hogy ez egy
második 1848–49. A fiatalok forradalma. csodálatos verőfényes őszi nap
volt…Nem gondoltam, hogy a hatalom majd lőni fog…
Mikor értesültek arról, hogy a karhatalom tüzet nyitott a tüntetőkre, és mi
történt ez után?
Mikor mentünk visszafelé a diákszállásra, akkor tudtuk meg: a Kossuth
utcán belelőttek a tömegbe. Először
vaktölténnyel, később éles lőszerrel.
Két ember meghalt, harmincan megsebesültek. Nagyon meg voltunk döbbenve, és nem tudtuk, hogyan tovább,
és hogy mi lesz a folytatás. Debrecen-

ben 24-én délelőtt megállt az élet. Huszonötödikén éjjel itt döntöttek arról,
hogy meg kell alakítani a forradalom
közhatalmi szervezetét, a Szocialista Forradalmi Bizottmányt. Másnap
aztán a városházán munkások, katonák, értelmiségiek, egyetemi hallgatók
megválasztották a bizottmány vezetőit
és tagjait. Ettől kezdve november 4-éig
Debrecenben harcok már nem voltak.
Hogyan teltek a hétköznapok? Milyen
hangulat volt?
Az egyetemen folyamatosan gyűlések
zajlottak, és a Szabad Európa Rádiót
hallgattuk. Senki nem foglalkozott a
saját privát ügyeivel. Akkor és ott nem
volt magánéletünk. Mindenki csak a
forradalommal volt elfoglalva. Ez a közös ügy töltötte ki minden percünket,
gondolatunkat.
Megalakult a nemzetőrség, kaptunk
fegyvert, és érdekes módon pufajkát
is. Az utcák tele voltak mosolygó emberekkel. Megélve ezeket a napokat,
meg sem fordult a fejünkben, hogy
az oroszok be fognak avatkozni. November 4-én reggel 5 óra 20 perckor az
egész diákszálló megrendülve hallgatta
rádión Nagy Imre beszédét: „Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak...”
Himnusz. Szózat. A beszéd után a katonaruhában lévő évfolyamtársaimmal
dermedten néztünk magunk elé. Az
elmúlt másfél hét mámoros pillanatai
után letaglózva álltunk a harmadik
emeleti kis kollégiumi szobában. Az
a pár másodperces csend beszédesebb
volt mindennél. Nem sokkal később
már hallottuk is a Kossuth laktanya felől az ágyúlövéseket. Pár perc múlva az
ablaknál álló egyik társunk megszólalt:
– Gyerekek. Itt vannak az oroszok… –
Kinéztünk a függönyök mögül az ablakokon, és láttuk, hogy a diákszállót
körbevette hat tank, és az ágyúcsöveik
az épületre vannak irányítva. Ekkor
tudtuk, hogy mindennek vége.
Milyen érzésekkel gondol vissza 1956.
október 23-ára?
Aki 1956. október 23-án ott volt,
csodaként élte meg. Csoda volt, mert
egy évtizedes butítás, a nemzet meggyalázása után azt érezhette, hogy az
a nap a mi napunk. Életem és évfolyamtársaim élete legnagyobb élménye
volt a forradalom. Amikor 1989-ben
újra szabadon beszélhettünk, mindegyikünk tekintetéből az sugárzott:
mégsem volt hiába. Az a nap tényleg
a miénk volt…
Nagy Ferenc Krisztián
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Az új Mediárium
Herczeg Ferenc parabolisztikus
tárcaesszéjéről, a magyarországi
középfokú református internátusi
nevelésről, az egyházi középiskolai
mindennapos testnevelés tanári tapasztalatairól, a szovjet tudósok személyes sorsfordulóiról, társadalmi és
politikai helyzetéről tudománytörténeti metszetben, egy műfajteremtő kísérletről, a versképregényről, a
magyar női magazinok és a szeriális
szerkesztésmód kapcsolatáról, valamint Fekete Károlynak és Barcza Jánosnak a kollégiumi műalkotásokat
bemutató közös kötetéről közöl tanulmányokat a Mediárium folyóirat
legújabb száma.

Az Örökség rovatban Arany Lajos tanulmánya, Aki féltőn óvta a teremtett
világ épségét és szépségét. Herczeg Ferenc
parabolisztikus tárcaesszéjéről címmel
Herczeg Fekete szüret a Badacsonyon
című munkáját mutatja be. Az irodalomtörténeti elemzés az életműben
és a műfaji rendszerben való elhelyezés után a szakralitás és a profanitás
oppozíciójában értelmezte a lírai elemekben gazdag parabolát. A kompozíció leírása során a szakrális és a hazafias motívumok mellett az idillben
és a veszélyeztetett idillben fedezte fel

azokat a jellemző gondolati mozzanatokat, amelyek végül megteremtették
az esszé mondanivalóját, majd gondos
alapossággal érzékeltette a mű alapvető érzelmi tónusát, az együttérzést, a
több műfajúságra utaló és azt bizonyító vonásait, illetve a szövegre jellemző
stílusjegyeket.
A Műhely rovatban Hodossi Sándor Illúziók és realitások a magyarországi középfokú református internátusi
nevelésben című írásában az internátusi rendszer helyzetének az áttekintését
követően egy 2014 tavaszán végzett
empirikus kutatás eredményeit összegezte, amelyben hét református
középiskolai diákotthon és négy állami fenntartású kollégium diákjainak
tapasztalatait és véleményét hasonlította össze egymással különböző
dimenziók mentén. A kutatás hipotézisei, azok ellenőrzése és az adatok
értelmezése módosítják, összetettebbé
és pontosabbá teszik eddigi képünket
az internátusokról és azok belső világáról. Fontos megjegyezni, hogy ebben a témában ezt megelőzően nem
volt hasonló jellegű kérdőíves felmérés Magyarországon.
Csinády Rita Veronika Ismét legyen rögeszme az eszme. Egyházi középiskolai testnevelő tanárok a mindennapos testnevelés megvalósíthatóságáról,
valós előnyeiről és hátrányairól című
tanulmányában a tanárok szempontjából vizsgálta meg a mindennapos
testneveléshez való viszonyulásokat.
Így többek között azt, hogy milyennek látják az új testnevelési koncepciót és az ennek alapján létrejött nevelési rendszert, a tanulók részvételét,
továbbá a szülők hozzáállását és szerepét. A változások hátterének és jelentőségének a megértéséhez viszont
előbb meghatározta, hogy mit jelenthet mai tudásunk szerint egészségesen

A képek manipulatív hatásáról…
Idén szeptemberben immár 60. kötete jelent meg Vitéz Ferenc irodalmi
és művészeti folyóiratának.
A szerző saját, Gajdán Zsuzsa festményéhez írt, Én hiszem című versét
követően A képek retorikája avagy: a
szem „ártatlanságának” elvesztése című
tanulmányát olvashatjuk, melyben
rendkívül átfogóan értekezik a képek
manipulatív hatásairól, mindeközben említést tesz az amerikai katonák
megkínzott rabokról készített fotóiról,
a nagy botrányt kavart Benetton plakátokról és nem utolsósorban Magrit-

te-ról, kinek híressé vált képein több
vizuális retorikai eljárásra is találhatunk példát.
A Múzeumi Kurír rovatban Lovas Kiss
Antal kiállításáról, Vencsellei István
jubileumi, illetve Bertha Zoltán centenáriumi emlékkiállításáról és Nikolaj
Fedkovič tárlatáról és munkásságáról
is olvashatunk. Szót ejt a szerző mások
között Sántha Antal képzőművészeti
gyűjteményéről, mindemellett az általa
szerkesztett műkatalógusról. Bemutatja Nagy Otíliát, a 2013. évi Fresh Art
7 debreceni pályázati kiállítás fődíjasát, a nyírbátori Utcaszínházi Feszti-

élni, majdrészletesen leírta a mozgás
fiziológiai hatásait és sorra vetteennek
szociális, emocionális és mentális következményeit. A testnevelő tanárok
körében végzett empirikus kutatás interjúkra épült, és a debreceni egyházi
fenntartású középiskolákra terjedt ki.
A Kritika rovatban Kmeczkó Szilárd. A Novogyevicsi nekropolisz szovjet
tudós-szentjei című tanulmányában
Hargittai István Eltemetett dicsőség,
avagy hogyan tették a szovjet tudósok
szuperhatalommá a Szovjetuniót című
könyvének olvasásához nyújt segítséget a tudománytörténeti összefüggésekhez kapcsolódó gondolataival.
Ezen túl azonban a tudománytörténetbe ágyazva legalább ennyire bepillantást enged a tudósok társadalmi
helyzetének változásain, a személyiségük és az élettörténetük fordulatai tükrében a rendszer felépítésébe
és annak működésébe is, ezen belül
különösen politikai legitimációjának
bonyolult és rejtett folyamataiba.
A Vizuális kommunikáció rovatban Vitéz Ferenc Vers? Kép? Regény?
Játék műfajhatárok nélkül – hogyan lesz
műtárgy a szövegből című tanulmánya
egy költő és egy képzőművész műfajteremtő kísérletéről számol be. Arról,
hogy a verseket megfestve a megszokott képregényformából létrejöhete új műfaj, a versképregény. Ennek
irodalmi, képzőművészeti, vizuális
kommunikációs, vizuális retorikai és
médiaesztétikai vonatkozásai egyaránt
vannak. A megfejtéshez a tanulmány
szerzője áttekintette a képregény műfaji és formai sajátosságait, a nem lineáris olvasói magatartás és a narratív
jelleg problémáit, miközben választ
próbált adni a határokon átlépő fuzionális műfaj mibenlétére és a vers,
mint műtárgy olvasati lehetőségeire. Az adott esetben a versképregény

vált és Sipos László erdélyi festőművész
kiállítását. Megtudhatjuk: Sepsiszentgyörgyön Kálvin János-, Nyíradonyban Árpád-szobrot, valamint Tiszadadán Trianon-emlékművet avattak fel,
és érdekes véleményütköztetést olvashatunk a német megszállás áldozatainak
emlékművéhez kapcsolódva.
A Margó rovatban Burkus József és Bénye József kötetéről, Nagy Attila, TóthMáthé Miklós, Ötvös László, Ozsváth
Sándor, Ujváry Zoltán könyvéről, az
Agria irodalmi, művészeti és kritikai
folyóiratról, illetve a Horváth Márta
által szerkesztett a Művészet eredete
című kötetről egyaránt közöl írást a
szerző.

az önéletírás variánsa, míg a képek
nem értelmezései a verseknek,hanem
inkább a fordításai, a versek megrajzolt képekké váltak, így viszont már
inkább a képzőművészeti alkotások
részei lettek, mivel „igazán a képzőművész által teremtett látványba helyezve” határozódtak meg.
A Médiaelemzés rovatban Bruszel
Dóra Szeriális szerkesztésmód. Diana
hercegnő halálának megjelenítése a magyar női magazinokban című tanulmánya a sorozatelvnek mint nézettségnövelő médiaeszköznek a használatát,
továbbá a sorozatok jellemzőit és szabályait vizsgálta médiaszövegekben, a
nyomtatott sajtóban közölt vizuális
anyagokban és az elbeszélésekben.A
kutatás elsősorban azt kívánta szemléltetni, hogy hogyan fedezhetőek fel
az empirikus példákban a sorozatok
általános jegyei és milyen sorozatok
épülhetnek egy adott, ikonná vált személyiség köré.
A Szemle rovatban Vitéz Ferenc
Azonosságteremtő kollégiumi tudat
címmel Fekete Károly és Barcza János
Őrállók és örökhagyók. Műalkotások a
Debreceni Református Kollégiumban
című hiánypótló, közös egyház-, irodalom- és művelődéstörténeti kötetét
mutatja be. Az albumot Fekete Károly
állította össze, a fotográfiai anyagát
Barcza János készítette. A bevezetés
Győri L. János munkája, a műalkotásokhoz kapcsolódó ismertetéseket
és értelmezéseket pedig Fekete Károly
írta.
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kommunikációés Társadalomtudományi Intézete
folyóiratának összevont számát (VIII.
évfolyam, 2014/1-2.) Barcza János fotói illusztrálják, amelyeket az Őrállók
és örökhagyók című kötet fotográfiái
közül válogatott.
Berek Sándor

Az Ábécé rovatban Bakonyi István,
Drotleff Zoltán, É. Kovács László,
Hankiss Elemér műveiről továbbá
több igényes és neves folyóiratról olvashatunk ismertetőket.
A Könyvheti Exlibrisek Debrecenből
címmel pedig debreceni és Debrecenhez kötődő irodalmi személyiségekről
készített linómetszetes portrékat tekinthetünk meg, melyek közt Fátyol
Zoltán és Tamus István alkotása is
megjelenik.
A Toronynapló rovatban Örsi Éva és
Magyar Vilmos Aranytollas debreceni
újságíró versei olvashatók.
H. O.
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Hűs napok, mivé lennék nélkületek?
Kelletek,
mert nélkületek nem élhetek.
Elvész a lélek ha fáradságban izzik
és nem érez ... kellemeset.
Ha nem hallja a harangok dobbanását,
ha nem látja a levelek surranását, át az utcán.
Ezeken a macskaköves utcákon,
ahogy a villamosok között egy öregúr
egy pohár vizet véletlenül magára önt.
S erre mérgesen feltekint, s fennhangon szól
hogy mit mertek itt... tenni vele.
Hogy a világ már nem jár előre,
csakis visszafele. De egy mosolygós arc
meggyőzi: „Nyugodjon csak bele!
Az élet akár egy pohár víz, egyszer félig,
egyszer tele, s maga dönti el hogy ez most
épp melyik fele. Tessék egy kendő!
Használja és törülközzön meg vele”.
S látják, mily szavak, a szavak, mik
nem ismeretlenek!
Ahogy gyökereznek
egy mondásban – fülem hallatán –
a szeptemberi szellő fújta órában.
Ahogy itt ülök a padon, most épp melletted,
és gondolkodom mit mondhatok?
De látom nemcsak számomra fáradtak
és nehezek e napok. Az órák véget nem érő
próbája, mint jól megkevert lapok.
Vajon mit kaphatok? Egy mosolyt talán,
ha ezt elolvasod.

Pósán Ferenc: Valakinek, egy mosolyért cserébe
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tanulságos mozi, igaz történet alapján
Hol kezdődhet egy barátság? Íme, ez a történet két
különböző személyről szól. Egy a földiekben gazdag, de lelkiekben szegény emberről, Philippe-ről
(François Cluzet), és egy a börtönből újonnan szabadult sajátos viselkedésű, gettóban nevelkedettről, Driss-ről (Omar Sy). Két különböző múltról,
kiknek egy lett a jelenük, és egy a jövőjük.
S hogyan? Philippe egy ejtőernyős baleset során
nyaktól lefele teljesen megbénul, és tolószékbe
kényszerül. Ahhoz hogy életét elviselhetőbbé tegye,
segítségre van szüksége. Ezért egy otthoni ápolót
akar felfogadni.
Helyette valami mást talál, valami sokkal többet.
Azt, ami igazán hiányzott neki eddigi életéből.
Egy jó és hű barátot.
A kezdeti nehézségek után mind a ketten érzik,
hogy valami új kezdődött el az életükben. Megváltoznak, és körülöttük a világ is átalakul.
A szürkének látott falakba, szobákba visszaköltöznek a színek, és visszatér az élet. Az ott dolgozók is: bejárónők, szakácsok, kertészek egy idő
után mind-mind rátalálnak igazi önmagukra,
és némelyek még egymásra is. Driss így volt képes
hatni a körülötte élőkre. Csak ehhez neki is szük-

Eredeti cím: Intouchables
A filmet rendezte:
Eric Toledano és Olivier Nakache
Főszereplők:
François Cluzet (Philippe)
és Omar Sy (Driss)
Készült: 2011
sége volt arra, hogy eljusson egy olyan helyre, ahol
elfogadják.
Ezért eztán Philippe megtanulja, hogy a földön
csak egy igazi kincs létezik, és ez nem mérhető
pénzben. Driss pedig megtanulja: nincs annál
szebb és jobb, mint valaki más életét megkönnyíteni, boldogabbá tenni.
A film végére elválaszthatatlanokká válnak, és mi
megtanulhatjuk, hogy milyen egy igazi barátság,
s hogy mi az ára az igazi boldogságnak.
Szerintem az a leggazdagabb ember, aki tud hinni, aki tud remélni valakiben. Aki mellett ott van
ez a bizonyos jó és hű barát.
Pósán Ferenc

A vallomás, az önelemzés, az
érzések figyelése és ápolása a kereszténység szenvedélye.
(Németh László)

Pósán Ferenc
Az elfeledtek sóhaja
Csönd, csak csönd.
Emlékünk még él,
de nevünket ki ismeri?
Oly világ ez, mi hazát
nem teremt,
mert nem tud.
Csakis eltemetni.
Elfeledi, hogy kik
voltunk, s már
nem emlékszik,
hogy érte haltunk.
E világért, e hazáért,
értetek!
Miért feledtetek?
Csönd, csak csönd...
de mi itt vagyunk.
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