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„Új világosság jelenék…”
Amikor adventről beszélünk, rögtön ez a szó jut eszünkbe: várakozás. Különös szó ez, hiszen a mai, felgyorsult világunkban ez keveset mond az
embernek. Állandó rohanásunkban fontosnak tartjuk, hogy mindenről,
ami körülöttünk folyik, tájékoztatva legyünk, mert csak naprakészen tudjuk megállni a helyünket az életben.
Viszont itt van az advent, a várakozás ideje, és ezzel valahogy nem tudunk
mit kezdeni. Vannak hangversenyek, vásárok, és a kirakatok is fényárban
úsznak, de az advent igazi értelme valahogy hiányzik. Talán éppen azért,
mert nem tudunk jól várakozni.
A várakozásnak az internet és okostelefonok világában nincs létjogosultsága. Ha mindent most és azonnal akarok, akkor vágyaink tárgya elveszti
a megbecsülését. Könnyen szereztük, könnyen túl is adunk rajta. És így
van ez nemcsak az ajándéktárgyakkal, hanem az emberi kapcsolatokkal
is. Nem tudjuk még egymást sem értékelni. A szívünk egy sötét, nyirkos
hely, és akarva vagy akaratlanul, de a világot is ilyenné tesszük.
Annyira nem tudjuk megbecsülni az advent erejét, hogy minden rosszal,
dühvel itatjuk át a karácsony szent ünnepét, és az óra csak ketyeg, várva
azt a pillanatot, hogy az idegesség bombájának a gyújtószerkezetét működésbe hozza. „Nem áll jól ez a fa!”, „A halászlé túl sós lett!”, „Nem
ilyen ajándékot szerettem volna!”, „Már megint itt vannak a rokonok!”
– hangzanak a kimondott vagy kimondatlan sopánkodások, és a feszültség csak nő bennünk, veszekedünk, megbántjuk egymást, és mire véget ér
az ünnep, kimerültebbek leszünk, mint voltunk előtte.
Pedig az advent csodálatos. Isten, akit mi annyira távolinak érzünk magunktól, éppen ebbe a sötét és nyirkos világba küldi az ő Fiát, értünk.
Jézus Krisztus, a világ Világossága, és ő be akarja ragyogni szívűnk sötét mélységeit. Az adventi koszorú gyertyái is erre hívják fel a figyelmet:
„Egyre közelebb és közelebb a Világosság!”. Ezeknek a kis gyertyáknak
útmutató lámpáknak kell lenniük a mi életünkben, mert az adventi gyertyák fénye világítja meg az utat a betlehemi jászoltól a golgotai kereszten
át a pünkösdi lángnyelvekig.
(folytatás a 2. oldalon)
Gáborjáni Szabó Kálmán Az első kántus c. falfestménye

A változás kezdete
Újév, tűzijáték és pezsgő. De kinek mi jut még eszébe róla? Én ilyenkor mindig
megállok egy percre – nagyjából éjfél előtt –, és egy kicsit arra gondolok, hogy mit
adott, mit jelentett számomra ez az év. Mik történtek velem, kikkel találkoztam? Új
ismerősök tűntek fel, új barátok, új helyek esetleg? Igen, mindenképp.
A változás állandó és korszerű. De ha visszanézünk az elmúló évre találhatunk-e
valamit esetleg, amit elmulasztottunk? Már csak magamból kiindulva is, tudom,
hogy igen. Van, mikor elmulasztunk egymásnak köszönni, van mikor elfelejtünk
egymáshoz egy jó szót szólni, avagy szépen szólni. S van, mikor elfelejtünk, igenis,
elfelejtünk: embernek lenni. Ha hibázunk, elvárjuk, hogy elnézzék nekünk, de ha
mások hibáznak, akkor pedig nem tudunk megbocsájtani.
Minden új év: új kezdet – szokták mondani, s vannak, akik ilyenkor még fogadalmakat is tesznek. Ha mást nem, akkor ezeket megéri megfogadni. Csak fontos, hogy
a változás kezdete ne a holnap legyen, hanem a ma. Ezt kívánom mindenkinek, és
áldott új évet!
Pósán Ferenc

Adventnyitó istentisztelet volt a Debreceni Református Kollégium Általános
Iskolájának közreműködésével a Nagytemplomban november 30-án. A város
karácsonyfájánál Bosák Nándor római katolikus püspök, Bölcskei Gusztáv református püspök, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök és Papp László polgármester
köszöntötték az ünneplőket. Az adventi koszorún meggyújtották az első gyertyát,
és kigyúltak a belváros ünnepi fényei. Közben a Szivárvány Gyermekkar (képünkön) énekelt.
(Bazsa Celesztin felvétele)
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... az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert
ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed,
mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. (Mt 1, 20–21)

Fekete Károlyé
az Év Könyve
A Zsinat XIII. ciklusának utolsó,
tizenötödik ülésén átadták az Év
Könyve díjat az idei legfigyelemreméltóbbnak tartott református
kiadványnak.
Az elismerést a Kálvin Kiadó által
kiadott, magyar szerző által írt, s az
előző évhez kötődő kötet kaphatja.
Idén Fekete Károly debreceni professzor, a Debreceni Református
Hittudományi Egyetem rektora
nyerte el a díjat, A Heidelbergi Káté
magyarázata című művével.
Laudációt Ferencz Árpád mondott,
kiemelve, hogy a könyv a nemzetközi szakmai körökben is megállja
a helyét.
– A Heidelbergi Káté megmutatja, mit jelent keresztyénnek lenni
– idézte a szerzőt Ferencz Árpád.
(Reformatus.hu) Suscil inci tem alisim

(folytatás az 1. oldalról)
Goethe a halálos ágyán ezt mondta:
„Mehr Licht!” azaz „Több fényt!”.
Isten is valami hasonlót akar kérni,
amikor azt akarja tőlünk, hogy több
legyen a világosság, de ehhez be kell
fogadnunk az ő Fiát, és ez csak türelmes várakozással lehetséges. Hogyan
tudunk tehát jól várakozni? Úgy,
hogy miközben gyönyörködünk a
szépen feldíszített főtérben és kirakatokban, nem feledkezünk el a
mi felebarátainkról. És ha nem is
tudunk olyan nagy ajándékot adni,
egy jó szó, egy kedves mosoly is lehet igazán jó ajándék. De ne csak
karácsony táján éljük ezt meg, hanem életünk minden napján. Várd
a hajnalt, várd a világ Világosságát,
Krisztust!
Rácz Gábor

„Az Ország iskolája”
Hagyományok egykor és most a Debreceni Református Kollégiumban
Debrecen városa méltón érdemelte meg a „kálvinista
Róma” „ragadványnevet”,
azaz névfelidéző metaforikus
szókapcsolatot. S bár nem hét
dombra épült, mégis szellemiségében, református egyháziasságában méltán érdemelte
ki ezt a nevet.
A város fő szellemi és kulturális központja mind a mai napig a Református Kollégium.
Az ódon falak minden szeglete tele van történelemmel,
és régi hagyományokkal.
A Kollégiumot 1538-ban
alapították, és megkezdte
„világító lámpás” működését
Magyarországon és Erdélyben. A diákság vezetője mind
a mai napig a senior, akit a
diákság (napjainkban az
egyetem hallgatósága) választ
meg. Az ő segítője az ökonómus (ma esküdtfelügyelő),
amely a senior után a második legnagyobb tisztség a
Kollégiumban. Az ő feladatuk a Kollégium gazdasági és
erkölcsi ügyeinek az intézése,
jelenünkben pedig a Hallgatói Önkormányzat elnökségi
tisztjét tölti be.
A ranglétra következő fokán
az apparitorok állnak, a régi
időkben ők ellenőrizték a
szobákat, és ha valami rendellenességet találtak, akkor
az apparitorlécre egy strigulát húztak annak a neve
mellé, aki a bajt keverte. Ma
már csak a gimnáziumban
vannak apparitorok, őket
szobafőnököknek nevezik.
Az apparitorlécek pedig a
ballagásokkor kerülnek elő,
ugyanis ezeken állnak a végzős diákok nevei.
A Kollégiumnak a fő törvényhozó testülete a sedes
volt, itt a senior, az ökonómus és az apparitorok foglaltak helyet: erkölcsi ügyekben
is döntöttek. Többek között
ez az iskolaszék bocsátotta
el 1794-ben Csokonai Vitéz Mihály költőt. Nem volt
ritka az az eset sem, hogy
a fegyelmezetlen diákokat
megvesszőztették.
Tulajdonképpen elmondhatjuk,
hogy a Kollégium egy sajátos
diákköztársaságként működött. Ennek ékes példája az,

hogy hatósági személy nem
léphetett az iskola területére,
mert ezzel megsértette volna
a Kollégium autonómiáját.
A sedesen ma a gimnázium
fiúinternátusának az igazgatója elnököl, és a szobafőnökök vesznek rajta részt. Ott
tárgyalják meg az esetleges
fegyelmi kihágások büntetését.
Az iskolában a kezdetektől
fogva nagy gondot fordítottak a hitéletre. Ennek jó
példája a preces, az esti könyörgés. Ezen az alkalmon
minden kollégiumi diáknak
kötelező volt részt venni. Az
internátusban lévő gimnazistáknak ma is kötelező a
preces, viszont minden hétköznap van számukra reggeli áhítat. A hittudományi
egyetem hallgatói számára
is vannak reggeli áhítatok: a
hallgatók tartják egymásnak.
Továbbá minden hétfő este
van akadémiai istentisztelet:
az egyetem lelkész professzorai tartják. Minden hónap
első hétfője úrvacsorás istentiszteleti alkalom az akadémiai istentiszteleten.
A debreceni kollégiumi élethez hozzátartozik a tógázás
szokása. Tógát az úgynevezett
felső osztályos (egyetemista)
diákok hordtak, miután elfogadták az egyetem szabályzatát, és nevüket beírták a
subscriptiós (aláírás-) könyvbe, mert ezáltal lettek hivatalosan az egyetem polgáraivá.
Aki az egyetem polgárává
vált, az már felölthette ezt a
viseletet, a zöld színű, sárga
szegélyű palástszerű ruhadarabot (a tóga színe az Erdélyi
Fejedelemség színeire utal
vissza, mivel a fejedelmek
közül számos olyan személy
akadt, aki támogatta a Kollégiumot). A tógát ma már
csak ünnepi alkalmakkor
öltik magukra a hallgatók.
A debreceni diák tűzoltók a
gerundiummal, ezzel a nehéz, dorongszerű eszközzel
oltották a tüzet, mégpedig
úgy, hogy szétverték a tűzfészkeket.
A Kollégium legősibb, ma is
élő hagyománya a legáció.
A lelkész szakos hallgatók,
sátoros ünnepeken (kará-

csony, húsvét, pünkösd)
kimennek az egyházkerület
gyülekezetibe, és ott prédikálnak. Magukkal viszik a
libellust, amely az egyetem
köszöntését és áldáskívánását
tartalmazza. Régen a legátum teljes összegét be kellett
adni a Kollégium számára,
hiszen csak ez az egy anyagi
forrása volt az iskolának. Ma
már csak az összeg tizedét
adják be a hallgatók. S ebből különböző programokat

Egyetem integrációja. Ebben
a helyzetben a diákság részéről megvolt az újtól való félelem, ami természetes. Hála
azonban az egyetemi vezetők, oktatók humánumának,
a diákvezetők rátermettségének, a teológus ifjúság és a
nem hitéleti szakos hallgatók
megtalálják a közös hangot,
és nyitnak egymás felé.
A latin tradíció (hagyomány)
szó, a tradere igéből képzi
a nevezett nyelv. A tradere

szerveznek (gyülekezeti kiszállások, rászoruló diákok
segítése stb.).
Régi, de ma már nem élő
hagyománya volt az Ország
iskolájának a szupplikáció. A
Kollégium diákjai aratási és
szüreti idő után adományokat gyűjtöttek az iskolának.
Először a Sárospataki Kollégium diákjai szupplikáltak,
de a 18. század közepére már
az egész országban megfigyelhető jelenség volt, többek között Debrecenben is.
II. József 1784-ben betiltotta
ezt a szokást, mivel az adózó
nép megterhelésének vélte,
viszont 1790-ben újra lehetett szupplikálni.
2011-ben megtörtént a
Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola, és a Debreceni
Református Hittudományi

alapjelentése: „amit érdemes
átadni”. Úgy vélem, a közelmúltban történt események
(sportnap, szüreti mulatság)
a diákság életében jó támpontok a jövőre nézve, hogy
szülessenek olyan hagyományok, amelyeket érdemes
átadni az elkövetkező nemzedékének.
*
(A Kollégium régi hagyományairól szerezett információimat egyháztörténeti tanulmányaim során szereztem, illetve
dr. Győri L. János „Egész Magyarországnak és Erdélységnek
világosító lámpása”– A Debreceni Református Kollégium
története című munkáját
használtam fel.)
Rácz Gábor
Fotó: Nagy Ádám
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Felismerni egymásban a testvért
Dr. Fekete Károly igehirdetése a debreceni Kollégiumi Kántus fennállásának
275. évfordulója alkalmából rendezett
hangversenyen a debreceni Nagytemplomban, november 8-án.

Textus: Mt 20, 1–16
Kedves Testvéreim! Szeretett Gyülekezet!
Jézus példázata szembesít bennünket azzal a Mennyei Gazdával, aki rendkívüli
munkaadó és különös jutalmazó.
De sokat fárad ez a rendkívüli munkaadó a munkásaiért! Szinte ő maga futkos
utánuk. Egy nap ötször is felkerekedik,
a legmegszokottabb és a legszokatlanabb
időpontokban, mondhatnánk folyamatosan: keres – felfogad – megegyezik
– szeme van a tétlenül ácsorgókra – kiküld – sokadszorra is rátalál a munkára
alkalmasakra. Mintha maga a Gazda
volna kétségbe esve, hogy nem talál elég
munkást a szőlőjébe.
Rendkívüli munkaadó ez a Gazda. Éppen olyan, mint az Örökkévaló Úr, aki
felkerekedik és utána megy gyermekeinek, mintha neki volna szüksége ránk,
s nem nekünk Őreá. Fáradozik értünk,
csak hogy elvigyen minket a szőlőjébe.
De, miért is? Azért, mert annyira példátlan az Isten szeretete, hogy a megtalálás
öröméért mindent háttérbe szorít. Gondokkal küzdő, megoldásokra, tanácsra,
feleslegesség-érzetünk feloldására váró
életünkig jön. Nemcsak nyilvántartásba vesz, mint a munkaügyi központ,
hanem kapcsolatot keres, bevon a legszentebb ügy, az üdvösségmunkálás folyamatába, s nemcsak munkásának tart,
hanem munkatársává akar formálni. De
jó így munkába állítottnak lenni!
Rendkívüli munkaadó a mi Gazdánk,
mert esélyt ad mindenkinek. Igazi esélyegyenlőséget teremt, mert őt mérhetetlenül zavarja a kiszolgáltatott tétlenség,
a haszontalanság. Tudja, hogy mennyire
tud szenvedni az ember, ha esélytelen a
kapcsolódásra? Milyen nyomorultnak
is érzi magát az ember, ha esélytelen a
szerelemben, a barátságban, a bizonyításban, a tanulásban, a munkában, az
egyházban, az életben!
[…]
Isten a maga részéről minden embernek
teljes életet szán: épnek és sérültnek,
erősnek és gyengének, tehetségesnek
és szerényebb képességűnek, rámenősnek és visszahúzódónak. Kivétel nélkül, mindenkit meg akar ajándékozni
mindazzal, amit a szőlőskert szimbolika
magába sűrít. A gondviselés – megváltás
– megszentelés által akarja üdvösséges,
mennyei Jeruzsálemmé tenni az eltékozolt Édent és a tönkretett Földet.
Amikor a szőlőskert-szimbolika odáig
tágul, hogy közöm lesz a kert Gazdájához, a szőlőtőkhöz, sőt magam is hajtásnak, szőlővesszőnek érezhetem magam
benne, azaz része lehetek a kertnek, sőt
megelégülhetek az Élő Víz forrásainál,
akkor tudom meg, hogy Isten teljes élettel akar megajándékozni.

Ezt az isteni jóságot nem lehet kisajátítani, ezért válnak a felfogadás órái az esélyegyenlőség óráivá az életünkben, amikor
nagy váltások és változások jönnek, amikor Isten kiválaszt, elküld, megbíz, foglalkoztat, erőt ad, vezet és eligazít, hogy
termőre fordítsa az életünket.
De a történet azt mutatja, hogy az isteni igazságérzettel szemben feltámad az
emberi igazságérzet és az indulat is. Ami
ezt kiváltja az az, hogy a Gazda nemcsak
rendkívüli munkaadó, hanem különös
jutalmazó is. Az utolsók bére ugyanannyi, mint az elsőké.
A különös jutalmazó a kifizetés óráját
a meglepetés órájává teszi. Hamar elfelejtődik a rendkívüli munkalehetőség,
az elfogadható ajánlat, a felfogadottság,
mert jön a szemrehányás, a méricskélés,
a féltékenység és az irigység.

A megváltó, kegyelmező szándékú, befolyásolhatatlan Isten vigyáz a maga
szabadságára, Ő Úr marad a maga házában. Nem engedi magát elszámoltatni,
és nem enged magával pereskedni. Az
embertől azt várja, hogy szívből tudjon
együtt örülni a többi megkegyelmezettel. Nem a földi élet teljesítményeiben
van az örökélet garanciája, hanem az Isten ingyen kegyelmében. Aki zúgolódik,
mindent elveszíthet. Aki elsőségéből tőkét akar kovácsolni, az az utolsóvá lesz.
„Isten országának ezen a földön nincsenek befutói, célszalagot átszakító győztesei, csak vándorai vannak. Mindenki a
meg nem érdemelt kegyelemből lépheti
át az élet kapuját, de úgy átlépheti!” Ha
kivész a kegyelem tudata, akkor jön a
lázadás, pedig több jót kapunk Istentől, mint amennyit érdemlünk, mert

Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a
munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor
kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos,
megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra
körül és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig
délután öt óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott álldogáltak, és megkérdezte tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül?
Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott fel bennünket.
Erre ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe! Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének: Hívd
ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és kaptak
egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet
kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni
kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: Ezek az utolsók egyetlen órát
dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét
hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt:
Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban
egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj! Én pedig az utolsónak
is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal,
amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk? Így
lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
(Mt 20, 1–16)

A Mennyei Gazda mérhetetlen irgalma
mellett feltűnik az ember fonák és kegyetlen gondolkodásmódja. Az elsők felháborodnak ezen az „egyenlősdin”. Jogérzékük igazságtalannak érzi a kifizetést.
Az emberi igazságérzet nehezen veszi tudomásul, hogy vannak helyzetek, amikor
nem a sorrend, nem a teljesítmény, nem
az időtartam, nem a kor számít. Emberi
számítás és mérték szerint ma is látunk
érthetetlen dolgokat, de Isten megszólal,
mert az ő kegyelme alapján nincs külön
elbírálás! Ilyenkor olyasmit mond, mint
amit itt: „Én az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabade nekem azt tennem a javaimmal, amit
akarok?” A példázat kinagyítja azt a mérhetetlen különbséget, ami a Mennyei
Gazda, az Örökkévaló Isten és a szűkkeblű, önző ember között fennáll.

Ő irgalmasabb és kegyelmesebb. Isten
ugyanis mindig többet ad, mint ameddig a mi fantáziánk terjed... Azt akarja,
hogy észrevegyem: Ő nem egyszerűen
béresként akar bánni velem, hanem
szerető Atyaként. Nagyszerű üzenete ez
ennek a történetnek!
[…]
Kedves egykori és mai Kántus-tagok!
Remélem, hogy ti is úgy vagytok a mai
estén ezzel a példázattal, ahogy én, mert
bennem megerősíti azt a lelkületet, ami
a debreceni Kollégiumhoz és azon belül
a Kántushoz való tartozást jelenti. Egy
rövid idejű hűséges Kántus-tagság is maradandó élmény, nemhogy nyolc tanévnyi lelkes Kántus-tagság, ami miatt én
másként hallom, látom, érzem a mai
estén ezt a példázatot, mert amit ebben
a közösségben átéltem, és amilyen mér-

tékben formált, azokban túlzás nélkül
azt éreztem, hogy az Isten országának
előízében részesültem. Harmónia, igaz
szavak, tiszta hangok, felemelt szív és kitüntetett pillanatok, emelkedett élet és a
meglepetések birodalma lett számomra
az egyházzene ajándéka a Kántusban.
Ezért, amikor a példázatos Gazda ellentmondást nem tűrő szavai mérlegkészítésre hívnak bennünket, hogy vegyük
számba a Kollégiumi Kántus 275 éves
történetét, hatását, eredményeit, lehetőségeit és feladatait, akkor eszembe jut az
első hívás, annak a sajátos felfogadásnak
az órája, amikor a mutáló, bátortalan
hangommal, iskolázatlan zeneiségemmel megkaptam az esélyt a közösség
megélésére, és ez beilleszkedést, fordulatot hozott az életembe. Jelzést kaptam
az Isten kiválasztásáról, figyelméről,
számon tartó szeretetéről. Megtanított
ügyekben gondolkodni és távlatokban
látni, tempóban maradni és hangnemekben tájékozódni, és közben termőre
fordította az életemet. Bizony, sokunknak ezt jelentette a Kántus-taggá válás és
a Kántusra rátalálás! Megtanított, hogy
ne vetélytársat lássak a másikban, akit le
kell énekelni, hanem testvért, akivel jó
együtt énekelni!
[…]
A mi mennyei Gazdánk a Kántusban
sem csak rendkívüli munkaadó volt,
hanem megmaradt különös jutalmazónak is. Az utolsók bére ugyanannyi,
mint az elsőké: az Isten-dicsőítés jó
ízének megtapasztalása az Ő dicsőségére való éneklésben 275 éve ugyanaz.
Isten akarja és tudja adni, hogy a művek szövege, dallama, üzenete akkor
idéződjön föl bennünk, amikor az a
legfontosabb a számunkra. Életválságokban és életcsúcsokon tud megzendülni az Ige bennünk és helyreállít,
visszazökkent, hogy érezzük: Isten tenyerén tart, hordoz és oltalmaz.
Az együtténeklés mélyítette el bennem,
hogy az első és utolsó munkások milyen nagyszerű ajándékok egymásnak.
Emlékeztek, hogyan tudtunk örülni,
ha egy-egy próbán megjelentek az „öreg
Kántus-tagok”, ha jöttek és együtt énekelték az általuk is ismert, régen megtanult repertoár hangjait, ahogyan azt
majd ma este is tenni fogjuk.
Hasonló ez a mennyek országának
mentalitásához, ahol az Isten Országát elénk adó Gazda előtt nem emberi
jogaikra hivatkozó béreseket látunk,
hanem az előttünk menőkben és az
utánunk jövőkben felismerjük a testvért, a mi kórusunk tagját, a velünk
együtt éneklőt, akik velünk együtt, az
értünk drága árat fizető Úr megkegyelmezettjei.
Legyen maradandó ennek a közösségnek a harmonikus öröme a Kántus további énekes szolgálatában!

Ámen.
(A vallomásos prédikáció teljes szövege a
www.licium.hu oldalon olvasható)
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„Író vagyok, aki versben ír”

Beszélgetés Térey János József Attila-díjas költővel
A magyar nyelv napján látogatott el Térey János
József Attila-díjas költő Debrecenbe, szülővárosába, emlékei közé, ugyanis itt is nőtt fel a költő,
műfordító. A Belvárosi Művelődési Központban
tartott előadást anyanyelvünk gazdagságáról, műveiről, a műfordításról, utazásairól.
Mindezt a költő verseinek felolvasása követte, Juhász
Árpád színművész közreműködésével. A költővel
művészetéről beszélgettem.
Kezdet kezdetén mi indította el a költészet pályáján?
Véletlenül sem írónak készültem, hanem építészmérnöknek. A barátaim elküldött zsengéi késztettek rá, hogy írjak. Nagyon tehetséges nemzedék
került össze 1985-ben a csillebérci úttörőtáborban
– mondanom sem kell, egyikünknek sem volt köze
az úttörőmozgalomhoz, hanem mint társadalomkutató dolgozatok szerzői kerültünk oda. Én egyébként egy debreceni városrész történetét dolgoztam
fel: a középkori eredetű Szentászlófalváét; akkoriban nem volt közismert, hogy a Rákóczi, az Eötvös
és a Csapó utcák közötti csücsköt így hívják. Ma
már utcatáblák hirdetik ezt a helyrajzi tényt. Két
korábbi csillebérci szobatársam kezdett el verseket
írogatni – Radnóti- és Tóth Árpád-utánérzések voltak –, aztán addig-addig olvasgattam és bíráltam a
szövegeiket, hogy egyszer csak én is rákaptam az írás
ízére. Egyik szobatársamból pedig ügyvéd lett, másikukból lelkész.
Annak, aki még csak most kezd el ismerkedni a művészetével, melyik könyvét ajánlaná?
A debrecenieknek egyértelműen a Jeremiás avagy
Isten hidegét. Verses misztériumjáték, amelynek
színhelye a debreceni metró.
Az alkotói folyamat az Ön esetében hogyan zajlik?
Az ihlet forrásaként mit nevezne meg?
Nincs egységes recept, ami az alkotást illeti. Az ihlet
pedig, mint bárki másnál, mindig az élet jelenségeinek sora.
Ha alkotói válság éri, hogyan evickél ki belőle?
Például ellátogatok Debrecenbe.
De most komolyan…
Általában tényleg elutazom valahová, hogy új impressziók érjenek, legutóbb például Isztambulba. Átadom magam az újdonságnak, amit majd később be
tudok építeni ide vagy oda. Mindez nem tervezhető
előre.
Milyen eszköz szükséges ahhoz, hogy egy laikus is tudja
azt, hogy mitől jó vagy nagy vers egy vers? Ön szerint
van erre valami kész fogalom?
Azt szoktam mondani, hogy a költészet a szükséges fölösleg: az a bizonyos kulturális kincs, amely
nélkül boldogan él az emberek milliárdjainak zöme.
Viszont azon kevesek, akik szemük előtt tartják a
verset, ugyanúgy boldogok vele, mint más a kártya- vagy a futballszenvedélyével, mind a mai napig. A regény erős állítás a világról – mondja Spiró
György. A vers pedig elsősorban erős érzelmi-érzé-

ki benyomást ad. Közlés, amely – paradox módon
– van, hogy a zenéjével hat leginkább. Csiszolt és
formált, sűrített és tömörített, evidenciaszerű irodalom. Referencia, azaz tükrözött valóságdarab,
amelynek ad az ember egy formát. Ahogyan ezt a
formát megképzi a szerző – például amivel díszíti,
és amit elhagy belőle –, ahogyan benne van az egyénisége és a beszélt nyelve, attól vers egy vers vagy
regény egy regény.

Névjegy
1970 – megszületik a debreceni Nagyerdőn
1977 – megtanul írni és olvasni Kaplonyi
Miklósné Katóka nénitől az Eötvös utcai
általános iskolában. Iskolatársai többek között Szénási Miklós, a későbbi popzenész és
újságíró, valamint Szirák Péter, ma irodalomtudós és az Alföld szerkesztője
1990 – első verseskönyve, a Szétszóratás
2001 – Paulus címmel az első verses regény
2009 – Jeremiás avagy Isten hidege (színmű)

Hogyan lehetne tanítani a költészetet, hogy az iskolai
felelet ne a vers prózává tétele legyen?
Ez a bizonyos leckefölmondás tényleg borzasztó, de
mégis az a helyzet, hogy a laikusok számára ez a tartalmi zanza a megragadás első lépcsője. Én akkor érzem azt, hogy egy vers belépett az életembe, amikor
valóban megváltoztat bennem valamit; másképp viszonyulok például a környezetemhez, a szeretteimhez, a társadalomhoz, olykor az egész viselkedésem
átalakul. Ezt legjobban más műnemek segítségével
tudom megvilágítani: egy dráma vagy egy regény
szereplője észrevétlenül is ad egy magatartásmintát,
Boka Jánostól Sólyomszemig, Medve Gábortól és
Hamlettől egészen Miskin hercegig. Én is így élek
együtt a kedvenc verseim soraival, életem sorsdöntő
pillanataiban kerülnek elő.
Lírával, epikával, drámával is foglalkozik írás vagy
fordítás formájában. Melyik műnem áll a legközelebb
Önhöz?
Író vagyok, aki versben ír.

Műfordítóként is dolgozik. Mennyire jut el a nemzetközi olvasóközönséghez a magyar irodalom, megőrizve
értékét?
Ha költészetről van szó, egyik szemem sír, másik nevet. Legnagyobbjaink közül Arany, Weöres Sándor,
Tandori általában lefordíthatatlannak bizonyul, miközben prózánk évtizedekkel ezelőtt kilépett a világba, például Nádas György, Spiró, Esterházy Péter és
Krasznahorkai László, vagyis a mostani középnemzedék művei révén (már Jókait is egyidejűleg fordították). A költészet mostohagyerek, mivel kevés
a megszállottságig elkötelezett, kongeniális fordító.
Nekem egyszer akadt ilyenem, Marc Martin, aki a
legutóbbi Nádas-nagyregény fordítója is. Európában annyit tudnak líránkról, hogy Magyarországon
mellét veri a költészetére büszke értelmiség. Csupán
beavatottaknak és szakértőknek van fogalmuk erről
a különleges kulturális kincsről, a különböző hungarológiai tanszékeken.
A magyar köznyelv használata az internet világában
egyre rosszabb, egyre több idegen, főleg angol szót használunk, illetve sok vulgáris kifejezést. Nem fél attól,
hogy a helyzet tovább romlik?
Ez mindig így volt, ha az angolt behelyettesítjük a
latinnal vagy a némettel… A nyelv az, amivé a használói teszik. A magyar sokszorosan keveréknyelv,
legszebb szavaink nem csekély százaléka szláv és török eredetű, gazdagok lettünk általuk. Nem kell tőlük félni, magyarrá kell őket tenni. És ez elsősorban
a mi feladatunk, íróké.
Ásztai Lili

Térey János

A szép szülőföld
1
A szép szülőföld hó alatt szuszog.
Kóbor szerelvények kúsznak dombjairól lefelé
Felhőtlen, ünnepi főutcákra. Ahonnét nincs tovább.
A szép szülőföld Isten háta mögötti menhely.
A szépséges szülőföld
Egy teljes héten át volt tűzvörös,
Majd koromtól fekete, végül hamutól szürke.
Ezekben az órákban egészségesen szuszog,
És jóllehet, vesztét érzi újra,
Pökhendin él, ránézni is rossz.
2
A képtár folyosóin barangol a hadnagy.
Várandós asszony a délelőtti korzón,
Olaj és vászon, 204 x 126, 5 cm.
(Miatta fogja valaki e vénséges vidéket
A jövőben szép szülőföldnek nevezni.
Az asszony búcsújának színhelye
Az erdei körönd lesz, a szemlélődő hadnagy
Máshol végzi, máshogyan.)
„A szép föld: a vendégkirályok és a jászol.
A szép szülőföld a móló kövére láncol.”
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A meghittség nem az ajándék értékétől függ
A karácsonyról sok író írt már verset,
sok művészt ihlette alkotásra, ismered
a szomszédlány családi történeteit. De
vajon tudod-e milyen az ünnep egy lelkész szemszögéből? Karácsonyról, ünnepi keresztelésről, adománygyűjtésről
kérdeztem Bukáné Zakar Zsuzsannát,
a Debrecen–Ebes–Szepes Református
Egyházközség lelkészét.

Egyre többször halljuk, hogy a karácsony
elvesztette a lényegét, az ünnepet rohanás,
hitelből vett ajándékok tömkelege jellemzi. Hogyan tudja az egyház felhívni az
emberek figyelmét a valódi üzenetre?
Nagyon jó kérdés, számtalanszor olvasok erről akár lelkipásztorok igehirdetésében, akár egyházi újságokban. Általában úgy fogalmaznak, mennyire rossz,
hogy a fogyasztói társadalom eluralkodott a karácsonyon is, és az üzenet kevésbé jut el. Az embereket elriasztja, ha
arról hallanak, mennyire rosszul élik az
életüket. Szerintem nem arról kellene a
karácsonyi prédikációknak szólni, hogy
milyen rossz a fogyasztói társadalom,
és milyen jó a templomba járni – ami
persze önmagában igaz. Az emberekhez
mindig szeretettel kell közeledni még
akkor is, ha én, mint lelkész világosan
látom, hogy rossz viszonyulás, ha a

tárgyakban akarja megélni akár a szeretet szépségét, akár az ünnep örömét.
Az embereket tanítani kell, mindig szépen és szeretettel. Erre nekünk jó példát
ad Jézus: ő nem azzal kezdte, hogy te
ezért és ezért rosszul teszed a dolgod,
hanem először felmutatta azt az alternatívát, amit lehet választani. Lehet
szebben, lehet tisztábban. Az egyháznak
mindenféleképpen nyitnia kell, alázattal
és szeretettel. Én arra szoktam törekedni
– akárhova meghívnak –, hogy az előremutatót emeljem ki, tehát ne ostorozzam az embereket, hanem elmondjam,
számomra mi a karácsony szép tartalma.
A templomban is ezt hangsúlyozom, az
istentiszteleteken.

általános iskola a templomunkban tartja a karácsonyi műsorát. Ez közös ünneplés, az kerül előtérbe – vallási, politikai hovatartozástól függetlenül –, hogy
emberek vagyunk, és a legfontosabb a
békés, szeretetteljes együttélés. Ekkor
mondok néhány köszöntő szót – mint
a templom háziasszonya – és ügyelek
rá, hogy mindig elhangozzon az ünnep
igazi mondanivalója. Ilyenkor rá tudom
irányítani a figyelmet arra a meghittségre, amit Isten kínál karácsonykor, és ami
nem az ajándékok értékétől függ. Hogy
visszakapcsolódjak az első kérdéshez,
persze ajándékot mindenki szeret kapni, a hívő emberek is ajándékoznak karácsonykor, csak a sorrendiség a fontos.

De vajon elmennek az emberek a templomba?
Nyilvánvalóan elsődlegesen az üzenet
azokhoz szól, akik már ott vannak, a
meglévő gyülekezetet gondozni és ápolni kell. De mindig meg kell lennie annak a nyitottságnak, hogy aki még nem
tartozik oda, az is bemehessen, és azt
érezhesse, hogy neki is van esélye ide
tartozni; és ide tartozni jó. Nagyon nehéz kivinni a templomból az üzenetet
úgy, hogy legyen realitása annak, illetve megértsék. Viszont talán pont karácsony környékén egy kicsit mintha nyitottabbak lennének a lelki dolgokra az
emberek a nagy rohanások közepette is.

Az adventi időszakban sok az adománygyűjtés, a hajléktalanoknak ételt osztanak, a rászoruló családoknak játékot és
élelmiszert gyűjt több szervezet is.
Ez nálunk is hagyomány. Nagyon jó
érzés számomra, hogy a helyi intézményekkel jó viszonyt tudunk ápolni, így
a családsegítő, illetve a gyermekjóléti
szolgálattal. Az elmúlt évekre visszatekintve: mindig együtt szoktunk működni, eljuttatjuk hozzájuk, amiket
összegyűjtünk – pénzt, tartós élelmiszereket, ajándékokat.

Gondolom, ezért vannak többen az istentiszteleten karácsonykor, mint egy átlagos
vasárnapon.
Igen, ez egyértelmű, többen térnek be
ilyenkor. Vannak, akiket mindig csak
karácsony második napján látok a gyülekezetben. Egyébként minden ünnep
előtt körlevelet küldünk, körülbelül 250
családdal állunk levelezésben, rendszeresen tájékoztatjuk őket az alkalmainkról.
Hagyomány nálunk, Ebesen – mióta a
templom áll, immár 17 éve –, hogy az

Hogyan telik a karácsony egy lelkipásztor
életében?
Egy lelkésznek, különösen, ha lelkésznőről van szó, nincs könnyű dolga
ilyenkor, mert helyt kell állnia családanyaként és lelkipásztorként egyaránt.
Úgy szoktam ezt megoldani, hogy már
jó előre, december elején megírom a
menüsort és az ünnepi menetrendet.
Persze voltak nehéz pillanatok, például egyszer a gyerekeim azt mondták:
„Anya, alig láttunk karácsonykor”
De vannak családi történetek a karácsonyi, megégett mákos muffinról
is, amikor annyira belemelegedtem a

textus-tanulmányozásba és a lelkipásztori készülődésbe, hogy elfeledkeztem
a sütőben hagyott süteményről… Tehát
vannak kisebb problémák, de jó előre
fel kell rá készülni, szervezést igényel.
Szentestén nálunk is van természetesen
ajándékozás. Mi is együtt díszítjük a fát,
ahogy más családok, közösen elköltjük az ünnepi vacsorát. Karácsony első
napján meglátogatjuk a nagyszülőket,
emellett az istentiszteleteken is helytállok, ezért igazán csak a szenteste az,
ami a családé. Az viszont szívmelengető
érzés, amikor az egész családom részt
vesz az ünnepi istentiszteleten. Sokrétű
egy lelkipásztornőnek az ünnep, feszes
a tempó, de minden egyes pillanatában
az karácsony lényege van bennem. Egyrészt Isten igéje, amely testté lett Jézus
Krisztusban, másrészt pedig a megélt
szeretet, az, hogy együtt van a család.
Karácsony másnapján, 26-án pedig keresztelni is szokott.
Általában igen, a nagyobb ünnepeken
mindig van keresztelő. Az különösen
szép, amikor karácsonykor keresztelünk, hiszen az ünnepnek a gyermekség is a tartalma, hogy Isten maga ezt
a formát megszenteli, és magára veszi.
A családok számára az ünnep fényét
mindenképpen emelheti, ha ekkor keresztelik meg gyermeküket.
Mit üzen az embereknek karácsony alkalmán?
Azt, hogy mindenki szeresse magát jól
és jobban. Ha így teszel, jobban tudod
szeretni a másik embert, és így megérzed
azt is, hogy Isten ott van az életedben.
Békét önmagunk és mások iránt.
Így van. Az emberségünk meg van szentelve a karácsony által, Isten az emberi
testet megszentelte, magára vette, és ezt
a békességet kínálja.
Holb Anna

„Pap vagy te mindörökké!”
Mi is az a hivatás? Sok ember azt gondolja, hogy a hivatás nem más, mint az,
amit választok magamnak, ami szeretnék
lenni. De ez nem így van, a hivatást nem
választja az ember, arra születni kell!
Gyermekkorom óta sokféle dolgot képzeltem magamról, hogy mégis mi leszek, ha
nagy leszek. Kerestem, de nem találtam
egy helyet sem, ahol úgy éreztem volna, hogy végre önmagam lehetek. Ahol
megvalósíthatnám azt, amire születtem,
amiért erre a földre hívott az Isten. A hivatásom... na igen, akkor még ismeretlen
volt számomra, valaki mégis... már tudta
helyettem.
Aztán egyszer csak mielőtt 18 éves lettem
volna, meg is mutatta. S én soha nem
hittem volna, hogy az, amit korábban
annyira kerültem, az lesz az életcélom, az
lesz az én hivatásom.

Az Úr, örömömre, bevezetett templomába, és meghívott az asztalához. S oly dolgokat mutatott, melyeket régebben sosem
láttam, nem ismertem. Megváltoztatott
legbelül, és minden perccel több lettem,
mint voltam. Furcsállnom kellett volna,
de az értékrendem is teljesen felborult.
Minden a feje tetejére állt. Pontosabban,
visszagondolva inkább, valójában nem is
a feje tetejére, hanem csak a helyére állt
minden bennem.
Mert ami előtte fontos volt, az már soha
többé nem volt az, és amit azelőtt feleslegesnek tartottam, az lett igazán csak
fontos számomra. A helyére került minden, az eredeti Isten adta állapotba. Mert
mindnyájunknak egy a hivatása, ami
nem más, mint az Isten szolgálata, és ehhez legfőbb eszközünk a szeretet.
Erre hívta fel a figyelmet Jézus, hogy ha
kevés az irgalom, kevés a szeretet ben-

nünk, akkor így hogy akarunk eljutni az
Isten országába?
S mennyire igazat mondott. Nézzünk
csak körül! Az emberekben egyre több a
gyűlölet, az egymás iránti megvetés, lenézés, kigúnyolás, és mindez azért, mert
nem ismerjük egymást, s nem is akarjuk
megismerni egymást. Pedig senki sem tudhatja, hogy a másik milyen utat járt be
azért, hogy idáig eljusson, és hogy itt lehessen. Vagy, hogy most önöknek írhasson
a hivatásáról egy esszét.
Senki sem láthat bele a másikba, mert az
az Isten dolga. Akkor mégis miért ítélkezünk? Nem fogadjuk el, hogy mi van a
másikban, csak azért mert még azt sem
akarjuk látni, hogy mi van bennünk.
Ugyanis ha elfogadjuk a másikat, akkor
el kell gondolkoznunk, hogy mi milyenek
is vagyunk, hogy eddig mi jó emberek voltunk.

Nekem a hivatásom ez, és igazából mindannyiunk hivatása ez, de ahhoz hogy végre láthassunk, ki kell nyitni a szemünket.
Persze vannak, akiket Isten külön, erre a
célra „alkalmazott”, papokat és lelkészeket. De ők is csak akkor lehetnek igazán
hivatásukhoz valók, igazán jó papok/lelkészek, ha felismerik önmagukban, hogy
mi mind csak semmik vagyunk. Csupán
por a hatalmas földi úton, de Isten keze
által – ahogy Jézus keze által a sár képes
volt a vak szemét meggyógyítani – úgy mi
is csodákra vagyunk képesek.
Az egyik legszebb hivatás ez, az önfeláldozó szeretet.
S bár én jelenleg tanító szakos hallgató
vagyok a DRHE-n, de egy dolgot sosem
feledtem..., sosem feledek: akkor lehetek
én jó pap, ha a hivatásomat szívemben
megőrzöm, és az Istent követem.
Pósán Ferenc
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Egy színi korrepetítor napjai
Már este volt, egy előadás után ott
ültem a színészek büféjében. Dargó
Gergely, a Csokonai Színház élő Nescafé 3in1 munkatársa – ugyanis segédszínész, zeneszerző és korrepetítor
egyaránt – azért jött, hogy beszéljen
nekem feladatairól.
A pécsi származású fiatal éppen a Tűzről
pattant tündérország című darab olvasópróbájáról érkezett.
„Édesapám mindig azt akarta, hogy zongoraművész legyek. Én viszont a színház
mellett döntöttem, és ő nem ellenkezett.
Egy kétéves kitérő után felvettek a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának színművész szakjára. Két évig jártam oda, de
egy furcsa ügy miatt eltanácsoltak. Ez az
időszak viszont jó volt arra, hogy elkezdtem érezni: a zene, a zongorázás többet
jelent nekem, mint bármely álomszerep.
Úgy gondolom, sokkal megismerhetőbbé
válok, ha hangszeren játszom, és ezt én is
jobban élvezem, többet meg tudok mutatni magamból, mint a színjátszással.”
Arcán félmosollyal nekem azt is elárulta,
a feszültséget is zongorán improvizálva
tudja leginkább levezetni. Vidnyánszky
Attila, a színház akkori igazgatója három
éve hívta a Csokonai Nemzeti Színházba,
segédszínészként szerződtették le.

Zenét pedig először tavaly írt egy színműhöz Újhelyi Kinga színművésznővel, Ráckevei Anna Jászai Mari-díjas
színművésznek, a Csokonai Nemzeti
Színház igazgatójának felkérésére, a
Bors néni, Bors! című darabhoz. Majd
később a Régimódi történet zenéjét – és
a Déri Múzeum s a Csokonai Színház
közös zenés irodalmi estjeinek dallamait
is ő szerzete.
S hogy ne higgyem, a zene számára kizárólag zongorajáték, elárulta, hogy a
színházban a különböző szerepek miatt
ez idő alatt megtanult több hangszeren.
Mikor erről beszélt, eltűnt egy percre a
macsó, és egyenesen sugárzott az arca.
Mindkét kezével, nagy hévvel a mellkasa, talán a szíve körül gesztikulálva tette
egyértelművé, benne hol él a zene.
Kíváncsi voltam, hogyan születnek meg
a zenei betétek egy prózai darabhoz, és
vajon mennyire kap szabad kezet az ifjú
zeneszerző.
„A rendező mindig elmondja, mit
szeretne. A Bors néni, Bors! esetében
Pesty-Nagy Kati írt egy teljesen más darabot mint az eredeti. Ebből következik:
Újhelyi Kingával úgy zenésíthettük meg
a gyermekverseket, ahogy azt mi megálmodtuk. Amikor elolvasod a szöveget,
abból már lehet tudni, hogy milyen
lesz a stílus, a tempó. Majd értelmezed,

miről szól a vers, és érzed a hangulatát.
Ezek után megpróbálok dallamot írni a
prozódia szempontjából, hogy könnyen

énekelhető legyen. Ebben az esetben az
sem volt utolsó szempont, hogy gyerekdarabról révén szó, igyekeztünk olyan
dallamot írni rá, hogy egyszerű és fülbemászó legyen, valamint, hogy a gyerekek hazafelé énekelgethessék. Amikor
megvan az ének dallama, azzal együtt a
fejemben megszületik a kíséret is. Van
persze olyan is, hogy a rendezőnek nem
tetszik, és azt bizony ilyenkor át kell
írni. Volt olyan darab, amely zenéjének
megírására öt napot kaptam. Amit először hoztam, egyik sem tetszett neki.”
A beszélgetés e pontján Gergő körülnézett, és fülig érő szájjal kísérletet tett a
rendező akkori instrukciójának után-

zására. Humorral tarkított finom mozdulatokkal, vezényelve zendített rá egy
dallamszerű, szöveg nélküli ritmusra.
Ez bizony nem csak az olvasónak okoz
fejtörést. „Nem értettem, mit szeretne
hallani. Következő napra hoztam neki
mást. Minden esetben a darabot segíti
a zene, nem pedig fordítva.”
Vajon ki tudja élni a kreativitását ekkora rendezői igények, kívánalmak közepette?
„Eddig még nem találkoztam olyan
rendezővel, akinél ez ne sikerült volna.
Ha belegondolunk az előző példába,
úgy gondolom, főleg akkor kell a kreativitás, mikor csak egy dallam nélküli
ritmust kapunk alapul.” Mint kiderült,
a legtöbb dalbetét körvonalazódik az
olvasópróbán. „Mivel korrepetítorkodom, azaz van, hogy én tanítom be a
színészeknek a dalokat, így ilyenkor
mindig megnézzük a hangközöket, a
dallamíveket, és ezeket gyakoroljuk.”
Gergőn látszik, hogy imádja a munkáját. „ Ennek ellenére minden álmom,
hogy elvégezzem a zeneszerző szakot, és
bár ennek tandíját nem az én pénztárcámhoz alakították, így most kinéztem
a karvez’ szakot, amivel lehetek majd
énektanár.”
Varga Eszter Zsuzsanna

A hangszalagok munkáját a kezek helyettesítik
Patkó Dóra húszéves egyetemi hallgató. Szívügye lett a jelnyelv. A személyes
érintettségén kívül az elhivatottsága és
a segítőkészsége terelte erre a pályára.

Az ELTE magyar szakos hallgatójaként
próbálsz kiteljesedni. Ennek egyik fontos
állomása, hogy felvételt nyertél a jelnyelv
minorképzésére. Mit érdemes tudni a jelnyelv-minorról? Mi a feltétele, hogy valakit felvegyenek?
Minden alapszakos bölcsész számára
felvehető, két előfeltételt szükséges teljesíteni hozzá, az egyik a Bevezetés a
nyelvtudományba tantárgyunk, amely
egyébként is minden bölcsésznek kötelező, illetve egy A1 szintű jelnyelvtanfolyam, hogy legyen mire építkezni.
Vannak nyelvóráink, nyelvészeti óráink,
a siketek történetét és kultúráját bemutató kurzusok, elmélet és gyakorlat
egyaránt, olyan a felépítése, mint bármely más szaknak.
Miután sikeres jelnyelvi vizsgát tettél, ez a
terület szívügyeddé is vált?
Szerintem, amikor valaki hallgatóként
jelnyelvet tanul, egy fajta érzékenység

is fejlődik benne. Mert belekerül abba
a helyzetbe, hogy az ő nyelve számít
kisebbségnek. Feltárul előttünk egy
egészen más nyelvi rendszer, amelynek
más felépítése, más gondolatmenete
van – de semmivel sem kevesebb, mint
bármelyik más hangzó nyelvé. Tanulgatva ezt, merült fel bennem a kérdés:
ez a csodás és különleges nyelv hogyan lehetett megbélyegezve és tiltva?
És mennyi mindent el lehet mondani
a két kezünkkel, a mimikánkkal és a
tekintetünkkel! A halló ember világról
alkotott képe mérföldeket jár be a tanulás alatt. Szeretném, ha minél többen
átélnék ezt, és olyan világban élnénk,
amelyben sokkal jobban figyelünk egymásra, és megértjük a másik helyzetét.
Van konkrét kiváltó oka annak, hogy éppen a jelnyelvvel kezdtél el behatóan ismerkedni?
Konkrét és közeli oka: a húgom is hallássérült. Ő végül is nem lett jelnyelvhasználó, az implantátumával jól boldogul a halló világban, de mindig úgy
neveltük, hogy soha ne szégyellje vagy
bánja azt, hogy ő hallássérült. Hátránya
származott az emberek viszonyulása miatt. Az emberek félnek attól, amit nem
ismernek. Ezért tartom fontosnak, hogy
ott beszéljünk erről, ahol csak lehet. Egy
kis tolerancia, rugalmasság és segíteni
vágyás emberéleteket változtathat meg.
Amikor másdél éve az érettségire készültél,
már tudtad, hogy ezt a területet szeretnéd
a későbbiekben választani?

Mindig is ott motoszkált a fejemben,
hogy szeretnék siketekkel foglalkozni a
személyes érintettségem miatt, valahogy
hozzátenni az elfogadásukhoz a társadalomban. Aztán egyszer csak kiderült
számomra, hogy létezik jelnyelv-minor,
ráadásul itt nálunk, az ELTE BTK-n.
Kicsit úgy érzem, ha van sorsszerűség,
akkor az hozott engem ide. Szerencsés
vagyok, hogy a szívügyem lehet majd
a szakmám. Egyszerűen csak egymásra
találtunk. De tudat alatt talán mindig is
ezt akartam tenni.
Mi pontosan a jelnyelv? Miért tartod fontosnak a megismerését?
A jelnyelv a siketek anyanyelve. Mivel
nem hallanak, számukra a világ vizuális
ingerekből áll. A nyelvük a beszédtervezés és a beszédmegértés folyamatában
teljesen megegyezik, csak a hallást a
látás, a két hangszalag munkáját a két
kezük helyettesíti. Mindenki, aki valaha tanult egy másik nyelvet, ismeri az
érzést, milyen az, amikor érti a kérdést,
van véleménye, van mondanivalója, de
nem tudja magát kifejezni. Ugye, nem
akarjuk ezt a fullasztó érzést a siketekre
kényszeríteni? Miért ne használhatnák
ők is az anyanyelvüket? Kinek volna
joga ezt elvenni tőlük? Mi, hallók pedig meg tudjuk tanulni. Az már szinte
természetes, hogy valaki beszél egy idegen nyelvet. Remélem, eljön az a nap
is, amikor az is természetes lesz, hogy a
jelnyelvet is mindenki beszéli. Kevesebb
senki sem lesz tőle, több viszont annál
inkább.

Mit gondolsz, mennyire nehéz egy siketnek vagy nagyothallónak a társadalomba
való beilleszkedése? Milyen problémákkal
kell nap mint nap szembenézniük? A társadalom tagjainak miben kellene változniuk ez ügyben?
Fontos tudni, hogy ez nem értelmi,
csak érzékszervi fogyaték. Nem arra
alkalmatlanok, hogy tanuljanak, dolgozzanak, kommunikáljanak, csak nem
tudják mindezt olyanformán véghezvinni, mint mi, hallók. De egy tolmács,
egy felirat igazán el kell hogy férjen
mindenhol 2014-ben. A fő probléma
az emberek tudatlansága vagy rossz hozzáállása. De vannak praktikus, mindennapi dolgok is: vasútállomások, tömegközlekedés, ahol csak hangosbemondó
van, felirat nincs. Amikor csak elkiáltják az ember sorszámát a postán vagy az
orvosnál.
Egy új film, amit csak szinkronizálva
adnak a moziban. Egy bajuszos tanár,
akinek érthetetlen az artikulációja, mert
nem látszik a felső ajka. Ez csak néhány
példa abból a milliónyi helyzetből,
amikbe keveredhetnek.
Az nem elég, ha csak ők próbálnak
beilleszkedni. Nekünk kell lépéseket
tennünk, hiszen nem kell falnak lennie
köztünk, beszélhetünk vagy jelelhetünk
közös nyelvet, megismerhetjük egymást.
Dudás Sándor, siket költő szavait idézném: „A szemmel hallók kezére nem
ütsz ugye, hazám?!”
Juhász Andrea Gréta
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Az élet fejlődés, tanulás
Beszélgetés Fenyő Iván színművésszel az újonnan megjelent könyvéről
Észlelések címmel könyvet írt Fenyő Iván.
Könyvet, mely eredetileg nem is a közönségnek íródott, hanem naplónak készült.
Tele olyan gondolatokkal és érzelmekkel,
melyek életének egy nehéz időszakát kísérték végig. Nemrégiben megjelent kötetéről és a világról alkotott nézeteiről
beszélgettem a színművésszel.

mikus dolog, amit már előző életekben
összeszedtél, ami most meg nyilvánulnia. Tehát kaphatsz egy betegséget azért,
mert most éppen a lelked teljesen jól van.
De magadra vállaltad azt, hogy Te ezt
meg fogod kapni. Vannak gyerekek, rákkal, akik ezt bevállalták, hogy jó, akkor ez
legyen így, hogy a többi embert tanítsák,
vagy, hogy ezáltal tanuljon a saját lelke.
Olvastam a könyvét: a halálról meglehetősen
könnyedén beszél. Hogy jutott el idáig?
Ráeszméltem, hogy a halál az életnek egy
fontos része. Kihagyhatatlan. Úgy gondolom, a halál a részünk. Kihagyhatatlan
valami, nagyon fontos. Arról beszélni kell,
arra készülni kell.
Miért félünk mi ennyire mégis tőle?
Azért, mert azt hisszük, hogy ez az egy életünk van, ami most létezik. Azt hisszük,
hogy ha meghalunk, utána lehúzzák a rolót,
és vége. Az ego, aki ebben az egész dologban nem hisz, attól fél, hogy utána egyszer
csak lemegy a redőny, és ő megszűnik.

Mit gondol, a lélek és a test mennyire hat
egymásra? Tehát, ha a lélek jól van, a test
is egészséges?
Igen. Ha a lélek jól van, akkor a test egészséges, de lehet, hogy van valamilyen kar-

Az Észlelésekben azt is írja: a félelem kitaláció. Tehát az agyunk kreálja. És hozzátette: az ebbe fektetett energiát át tudnánk
transzformálni. Mit kell ehhez elérnünk?
Egy emelkedettebb tudatállapotot?
Először is észre kell vegyük a félelmet.
Ha nem vesszük észre, csak irányít minket,

akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Vagy
szeretetből és örömből teszel valamit, vagy
a félelem vezérel. Mindenkivel szemben
van félelmünk. Amikor meg akarunk valakinek felelni, az mind félelem. Ha féltékeny vagyok, félek, hogy elhagynak, nem
bízom magamban, félek, hogy egy másik
jobb lesz. Rengeteg negatívumnak a félelem az alapja. Hogy tudjuk transzformálni? Úgy, hogy észrevesszük. Nem cselekszem általa, de meglátom, és azt mondom,
hogy itt vagy. Látlak. Megköszönöm. Köszönöm, hogy ez a félelem most följött,
köszönöm, mert így tisztíthatom, így
megszabadulok tőle. Marad a csodálatos
jelenlét és az élvezése az életemnek, hogy
de gyönyörű, de szép. Merek odamenni és
merem azt tenni, amit szeretnék és merek
szabadon azzá lenni, azt csinálni és azt
mondani, amit éppen érzek és gondolok.
Már nem akar megfelelni másoknak, csak
magának?
Nem nagyon. Már egyre kevésbé. A magunknak való megfelelés olyan, hogy
ezt sokan csak mondják. Mikor már érzik, majd csak akkor fogják tudni tenni.
Az emberek számítanak valami újra. „Na,
mondjál valami újat”. Ha azt mondom
például, hogy a szeretet a legfontosabb,
azt válaszolják. persze, hogy az. Ezt eddig
is tudtuk. Pedig nem kell újat mondani.
Csak ezt csináld meg. Tedd meg, hogy

mindenkit szeress. Tedd meg, hogy mindenkit fogadj el és hogy mindenkinek
megbocsáss. Ennyire egyszerű. Megvan,
hogy mit kell tenni, csak éld is meg, és
tudd megtenni. Én már elkezdtem ezt át
is érezni. Tehát nincs bennem az a vágy,
hogy megfeleljek másoknak. Ez a spirituális út, hogy ezt hogyan éred el és mikor.
A könyvében sokszor olvashatjuk, hogy mi
mindenért hálás, még azokért a dolgokért
is, amik negatívan érintették. Ezt hogy csinálja?
Azt tudatosan csinálom. Az egy jó trükk.
Van egy rossz dolog. Ha azt mondod, hogy
köszönöm, akkor az agy hirtelen megzavarodik, hogy mi ez? Ez nagyon rossz.
Köszönöm? Ezt akkor szoktuk mondani,
amikor valami jó dolgot kapunk. Hirtelen
ezzel megzavarod az agyadat, és hirtelen
kijössz a szenvedésből, és ráébredsz, hogy
lehet ez egy jó dolog, lehet, hogy ez nem is
véletlen, lehet, hogy ebből tanulok, lehet,
hogy ez jobb lesz, és minden értem van.
Köszönöm. Bár most fáj, de köszönöm.
Tehát ez segít. Valamikor őszintén meg
tudok köszönni most már egyre inkább
nagyon rossz dolgokat, de valamikor azért
köszönöm meg, hogy áttranszformáljam a
hozzá való viszonyulásomat.
Honti Orsolya
Fotó: www.ivanfenyo.com

A „megmondóember” közelebbről, a világ távolabbról
A debreceni Lovardában tartott előadása előtt beszélgettem dr. Csernus Imre
pszichiáterrel. Gyermekkoráról mesél…
nagyapjának esküt tett, hogy pap lesz,
aztán mégis orvos lett. Rájött, van bátorsága feltenni azokat a kérdéseket, amelyekre mások gondolni sem mernek.
Úgy tudom, Ön papnak készült, minek a
hatására lett végül mégis pszichiáter?
Ez egy gyerekkori álom volt. Én római katolikus vagyok. A nagyapám is katolikus,
hithű katolikus volt. Amikor meghalt, akkor tudtam meg: nagy álma volt, hogy pap
legyen. Tíz éves voltam, amikor meghalt.
A temetésén megfogadtam, hogy beteljesítem az ő vágyát, és pap leszek. Később
volt alkalmam beszélni egy nagyon okos
pappal erről, az eskümről és annak mikéntjéről, okáról. Ő azt mondta nekem:
ha igazán jó döntéseket szeretnék hozni
az életben, akkor soha ne mások miatt, és
soha nem indulatból tegyem. Az élet vitt a
pszichiátria felé, nőgyógyász akartam lenni. A magánéletben és az egyetemen is elég
mély beszélgetésekbe keveredtem. Két hóCsernus Imre szerint akkor tudjuk a legjobban
elfogadni másokat, ha önmagunkat is elfogadtuk
és szeretjük.Afájdalmainkatmegkelltanulnunk
kimondani és nem mindig szükséges az okot és
a szándékot keresni mindig minden mögött.
A félelem nélküli világ ma még ábránd, de csak

nap után rádöbbentem arra, hogy nagyon
közel tudok kerülni az emberekhez, és jól
átlátom a problémáikat, az életüket. Ezt
viszont a pszichiátriában tudom a legjobban kamatoztatni. „Egyszer megkérdezte
egy főorvos tőlem: – Imre, miért veszed
fel az újabb és újabb narkóst? Átvágják a
fejedet, mi értelme az egésznek? – Megálltam, épp egy kórrajz volt a kezemben.
Valami ilyesmit válaszoltam: – Nem hiszek abban, hogy ha egy ember belesétál
egy gödörbe a saját lábán, hogy abból nem
tudna kisétálni, szintén a saját lábán.
Ezért nem hiszek abban, hogy vannak reménytelen esetek. Nincsenek. Mindig van
kiút.”

it tudja kompenzálni. Nem lehet érezni
azt, annak ellenére, hogy egy szép világban élünk: az emberek lazák volnának,
jól éreznék magukat a bőrükben. Belső
béke akkor jöhet létre, ha félelem nélkül élünk, vagy tudjuk, hogy félhetünk,
és azt is tudjuk, dönthetünk bármikor.
Ez pedig rajtunk múlik, nem a politikán,
a döntéshozókon vagy a környezetünkön.

Mennyire van jelen a hit az emberekben?
Nagyon kevés emberben érzem – szándékosan használom, ezt a szót: érzem – a
békés hit meglétét. A békés hit nálam azt
jelenti, hogy az illetőnek van belső békéje
és önbizalma.
Az emberek jelentős része mindig támaszkodik valamire, és akkor azt hiszi,
hogy ezáltal a saját félelmeit, frusztráció-

Az emberek Jézushoz imádkoznak, de olvasni az ördögről szeretnek…
Legfeljebb nem akarják elfogadni a negatív folyamatokat. A masszív egójú ember
nem rugalmas. Az ego miatt állandóan törik, mindig mindent meg akar magyarázni. Adott esetben valamit nem értek vagy
még nem úgy értem, nem szégyen kimondani azt. Mert, ha nem tudom ezt kimondani, nem tudok megkönnyebbülni sem.
Amíg én ezt a szégyent, bizonytalanságot
nem tudom kifejezni, addig önmagamban sem hiszek eléggé. Nagyon sok ember nem hisz önmagában. Az emberekben
kevés a spontánizmus, ha ez nincs, nincs
kisugárzás sem.

rajtunk múlik, hogy változtatunk e rajta. Érdekes módon, mikor a boldogságról tart előadást,
mindig telt ház fogadja. És az igény egyre csak
nő. Ez azért van, mert mindig a könnyűnek
látszó utat választjuk és a mai kor embere,
lezárja személyiségének egy részét. Neki sokat

segített a dalai láma egy gondolata. „Az amerikai előadókörútján egy pszichiáter elmondta
a dalai lámának, hogy van egy harmincéves
nőbetege, aki iszik, drogozik. Megkérdezte,
szerinte mi lehet ennek az oka. Erre a láma
azt mondta, nem tudja. Az orvos okvetlenke-

Ön szerint mi kell a boldogsághoz?
Annak a felismerése, hogy a szabadságom
azon múlik: választhatok. Ez a kulcs.
A választható két opció van mindig: tele
parával fogok élni, vagy úgy, tudom: megoldható az akadály. Vagyis nem baj, ha
jönnek a pofonok, fájdalmak, frusztrációk. Az is az élet része.
Gyönyörű Tamara
Fotó: www.csernusdoki.hu/
dett kicsit, hogy ő a spiritualitás csúcsa, hogy
lehet, hogy nem tudja? Erre ő azt felelte, hogy
»maguk itt, nyugaton mindent meg akarnak
magyarázni, hogy rájöjjenek, mi minek az oka.
Mi keleten azt is elfogadjuk, ha nem jövünk rá,
mi az ok, de azt is, ha soha nem jövünk rá.”
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Egy makacs diák döntése
Kisiskolás korunk óta ismerkedünk a
magyar történelemmel, amely tele van
olyan megtörtént események sorozatával, amely a magyar ember nemzeti
színeiben tündöklő és hevesen döbögő szívét melegséggel vagy olykor fájdalmas keserűséggel tölti el.
Talán minden magyar nevében kijelenthetjük, hogy a legfájdalmasabb
események történelmünkben a trianoni békeszerződés aláírása és annak
nemzetromboló következményei voltak. Mindezek rányomták bélyegüket
hazánk jövőjére. A történelemkönyvekből már tudjuk, hogy mennyi és
milyen nagyságban vettek el régi és
ősmagyar területeket a Nyugat-európai politikai pénzkartell csatlósai.
Ennek eredményeképpen gyerekkorunk óta foglalkoztatott bennünket a
kérdések: milyen az élet a „régi” határainkon belül. Hogyan élnek elszakított
magyar barátaink? Milyen színvonalú
a magyar oktatás? Sajnos eddig nem
volt alkalmunk közelebbről is megismerni a trianoni békeszerződés által
elcsatolt legnagyobb magyar földterületet: Erdélyt. Ezért úgy döntöttünk,
hogy az Erasmus hallgatói mobilitás
útján próbálunk meg eljutni Mátyás
király szülővárosába, Kolozsvárra.
Az Erasmus-pályázat kritériumainak
sikeresen megfeleltünk, és az ösztöndíjat megnyertük. Ennek segítségével
egy teljes szemesztert tölthettünk el
a magyar „Kincses városban”. Igaz,
szeretteim és hozzátartozóim nem
nagyon akarták elfogadni, hogy keletre veszem az irányt. Úgy gondolták,
hogyha van lehetőségem egy ösztöndíj-rendszer keretében a világlátásra és
a tapasztalatszerzésre, akkor a lehetőségekkel teli nyugat felé kell vennem
az irányt. Számtalan érvet próbáltak
meg felsorakoztatni igazuk alátámasztására, de makacsságomból származó
döntésem miatt, hajthatatlan voltam
és úgy éreztem, hogy helyes döntést
hoztam. Én nem a nyelvtanulást és
a külföldi érdekkapcsolatok, barátok
vagy ismerősök számának növelését
helyeztem előtérbe, hanem a magyarságomból fakadó mérhetetlen szeretetet és hűséget vettem figyelembe,
amikor meghoztam életem egyik legfontosabb döntését.

Az új élmények utáni folyamatos vágyakozás igazán nehézkessé és hosszadalmassá tette az indulás napjáig tartó
várakozást. Új élmény és tapasztalatszerző körutunk indulásáig, szinte
számtalan kérdés keringett bennünk
Erdéllyel, de legfőképpen a Debrecentől csupán 220 kilométerre található Kolozsvárral kapcsolatosan: milyen érzés úgy magyarnak lenni, hogy
az otthonomat nem Magyarországnak
nevezem? Mit gondolnak rólunk az
ottani magyarok? Milyen lehetőségei
vannak egy átlagos erdélyi magyar fiatalnak?
Mondanom sem kell, hogy izgatottan
és türelmetlenül vártuk, hogy ezeket
az érdekes és furcsa kérdéseket magunkban megválaszoljuk. Barabási
István ösztöndíjas csoporttársammal
ellentétben, én még sosem jártam Erdélyben. Neki tehát több információja, tapasztalata és relevánsabb ismeretei voltak, mint szerény jómagamnak,
aki alig-alig hagyta el a debreceni betondzsungelt és annak ékes arculatát
megformáló és megtestesítő „szürke
felhőkarcolóit”… Az első és sokkoló
tapasztalatom, a kiutazás napjához
köthető. Emlékszem, amikor az iskolában mondták és mutatták a történelemkönyvben, hogy az elcsatolt Erdély területe Partiummal és Bánsággal
együtt kicsivel több, mint 103 ezer
négyzetkilométer! Amit ennél a ténynél érdekességként lehet megemlíteni,
hogy Magyarország területe négyzetkilométerben mérve csak 93 036.
Ekkor joggal merült fel bennem a kérdés: vajon Erdély csatolták el Magyarországtól, vagy fordítva?
Valójában akkor fogtam fel ennek a
veszteségnek a nagyságát, amikor láttam a szinte végtelennek tűnő dombokat, hegyeket és erdőket. Ekkor tettem
fel magamban azt a kérdést: vajon mit
érezhettek ősapáink és anyáink, hogy
előző nap Magyarországon tértek
nyugovóra, de már másnap Romániában ébredtek? Összességében, elég nehezen tudtam megbarátkozni ezzel az
érzéssel, és a kezdeti időszakban szinte
értetlenül és megbotránkozva viszonyultam ehhez a problémához…
Siteri Gergő

Mint egy lüktető szív
A kolozsvári egyetemi oktatásnak mi
csak a kommunikáció szakos részébe
kóstolhattunk bele, de ez számomra
egyértelműen kellemes csalódás volt.
Az első két hét azzal telt el, hogy
felvegyük a lépést az ott tanulókkal, ugyanis kolozsvári társainkhoz
képest igencsak el voltunk maradva.
Volt olyan tantárgyunk, amelynek
a vizsgakövetelménye egy itthoni
államvizsgával ért fel, viszont ez a
szintű oktatás annyira megtetszett
nekünk, hogy a féléves Cluj-túrából
másfél év lett. Szakmailag sokat fejlődtünk, és egyikünk se bánta meg,
hogy „csak a szomszédba” mentük
Erasmussal, nem pedig Hollandiába, Spanyolországba. A beilleszkedéssel sem volt problémánk, néhány
buli és házi összejövetel után hamar
kialakult a baráti körünk, s ez az idő
haladtával csak bővült. Ami még a
hétvégi partikat is túlszárnyalta, az
a magyar egyetemi diákság Diáknapok nevű fontosabb eseménysora
volt, amelyet minden év május első
hetében rendeztek. Ez alkalmakon a
hallgatók egymással „küzdenek” meg
különböző vetélkedőkön, sportrendezvényeken, az Év Csapata címért.
Az idei eseményeken 51 csapat vett
részt, mintegy 1500 hallgató, s még
hozzájuk társultak a szervezők és a

csapatok külső segítői, valamint
szurkolói. Minket, „táposokat” a
színművészeti egyetemisták fogadtak
be, az ő csapatuk az Ez egy fa névre
hallgatott, s ez a közeg már ismerős
volt számunkra, hiszen a tavalyi és
idei diáknapokon is velük vettünk
részt. A rendezvény – melyet idén
már 21. alkalommal tartottak meg
– minden évben a Mátyás-szobor
lábánál kezdődik: itt gyűlnek össze
a csapatok saját csapatpólóban, és
zászlókkal vonulnak fel. A 4–5 napon át tartó összejövetelen mindenki megtalálhatja a maga versenyszámát (póker, csocsó, beerpong, foci,
kosárlabda, malom, kultúrmaraton
stb.). Esténként természetesen a buliké a főszerep, az utolsó estére pedig
mindig igyekeznek a szervezők egy
nagy nevet elhozni, ennek jegyében
az idei záróbulin a Punnany Massif
lépett fel.
Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, ami átjárja abban a pár napban
az embert, s talán nem is lehetséges,
hiszen ezt meg kell élni!
A magyar egyetemista közösség úgy
él Kolozsváron, mint egy fiatalon
lüktető szív, s talán nem ártana tőlük példát venni a hasonló megmozdulások szervezésében.
Barabási István (a szerző felvétele)
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