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Debrecen épületei, szobrai ma is sugall-
ják a protestáns szellemiséget. Debre-
cen, a Kálvinista Róma jelképe a Nagy-
templom. A Nagytemplom impozáns 
épülete uralja a Kossuth teret és a város 
főutcáját. 

Ezen a helyen már az Árpád-ház idején temp-
lom állt. A Szent András-templom a Tiszántúl 
legnagyobb temploma volt. A nevezetes épü-
let 1564-ben leégett. Egyedül egy hatalmas 
zárókő maradt meg belőle, rajta a zászlós 
bárány, az Ágnus Dei, mely a református és a 
város címerén látható. 
 A templom és a város többször lett 
tűzvész áldozata, de mindig újjáépült. A leg-
utóbbi tűzvész 1802-ben pusztított, amikor 
a Szent András templom, a Kollégium és a 
város nagy része leégett. Péchy Mihály ter-
vei alapján a klasszicista templomot 1821-
re építették fel. A mögötte levő Kollégium 
főépületét szintén Péchy Mihály tervezte, s 
1803 és 1816 között épült újjá. Klasszicista 
stílusa harmonizál a Nagytemplommal. 
 A Református Kollégium jelenlegi épüle-
te helyén 1538-óta folyamatosan református 
oktatás folyik.  
 A Nagytemplom és a Református Kollé-
gium között az Emlékkertben van a Gálya-
rabok emlékműve. I. Lipót császár 1673-ban 
református papokat, tanítókat küldött gá-
lyarabságra. Az oszlopon az ellenreformá-
ció túlélő áldozatainak névsora olvasható. 
A reformációval van összefüggésben egy 
nagyon érdekes látnivaló, a Líciumfa. Bota-
nikai ritkaság, hogy egy bokor fává nőjön. A 
története az, hogy a XVI. században Debre-
cenbe jött protestáns Bálint pap a katolikus 
Ambrosius mesterrel vitázott a régi plébánia 
előtt. Ambrosius azt állította, hogy Kálvin ta-
naiból akkor lesz vallás, ha a kezében levő 
líciumágat leszúrva, az fává nő. Bálint pap azt 
válaszolta, hogy akkor fává nő! És erős fává 
nőtt, mint a kálvinizmus Debrecenben.  Ma is 
nevezetességként csodálják. 
 Az Emlékkert közepét Bocskai István 
erdélyi fejedelem bronzszobra uralja.  A 
park külső szélén Izsó Miklós Csokonai Vi-
téz Mihály szobra vonja magára a figyelmet.  

A kert szomszédságában a Déri Múzeum 
impozáns épülete áll. 1930-ban nyílt meg. 
Tervezője Györgyi Dénes és Münnich Aladár. 
Előtte Medgyessy Ferenc négy allegorikus 
bronzszobra: Régészet, Történelem, Művé-
szet, Néprajz.  A Munkácsy Mihály-teremben 
éveken át a híres trilógia volt látható. Sajnos 
most csak két darabja van Debrecenben, de 
tárgyalnak, hogy a harmadik kép is visszake-
rüljön. 

 Közel a Kollégiumhoz a régi Református 
Főgimnázium épülete látható. Pecz Samu 
tervei szerint épült 1911 és 1913 között, 
neoromán stílusban. Ma a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola működik 
benne. Előtte Rátonyi József Kölcsey-szobra. 
A Nagytemplom előtt Markó Ede és Pong-
rácz Szigfrid Kossuth-szobra áll. A 7 méteres 
alapzaton Kossuth főalakját még jobban ki-
emeli az anyjától búcsúzó katona, másik ol-
dalon Kossuth három közvetlen munkatársa: 
Szacsvay Imre, Perényi Zsigmond és Köny-
ves Tóth Mihály református lelkész alakja. 

A főtéren körbe sétálva a régi Városházához 
érünk. Az 1842-ben befejezett épület Povol-
ny Ferenc tervei alapján a magyar klasszi-
cista építkezés finom arányú példája. Ebben 
az épületben (és a helyén) évszázadok óta 
városháza áll.
 A sétálóutca a Kossuth és a Széche-
nyi utca sarkáig tart. Debrecen legrégebbi 
temploma a Kistemplom (Csonkatemplom). 
Története a XV. századig nyúlik vissza. Az 
előző templom 1719-ben leégett. Jelenlegi 
formája átépítések után 1876-ra alakult ki.  
A toronynak eredetileg hagymasisakos ko-
ronája volt, de az 1907-ben egy szélviharban 
ledőlt. A tornyot bástyaszerűen fedték be. 
 Kis kitérőt téve a Kossuth utcán a Cso-
konai Színház épületét láthatjuk. Romantikus 
stílusban tervezte Szkalnitzky Antal. A kivá-
ló építészeti munkát Vecsey Imre végezte. 
Homlokzati szobrai Marsalkó János munkái. 
1865. október 7-én nyitották meg. 
 1928 és 30 között Nagy Károly tervei 
alapján épült a Dóczi Leánynevelő Intézet új 
épülete. Ma a DRK Dóczy Gimnáziuma mű-
ködik benne. A Kossuth utca végét a Veres 
templom zárja le. 1887-ben Petz Samu tervei 
szerint épült gótikus stílusban. 
 A Nagyerdőn áll az 1932-ben neobarokk 
stílusban épült egyetem, később épült ré-
szeivel. A főépületben működik az Egyetemi 
Könyvtár, az ország második nemzeti könyv-
tára. A parkban Méliusz Juhász Péter, Huszár 
Gál, Szenczi Molnár Albert, Komáromi Csip-
kés György szobrai sorakoznak. 
 A közelmúltban épült Kölcsey Központ 
Debrecent nemzetközi kongresszusi köz-
ponttá teszi.  A város hírnevét öregbíti a 
több évtizede, augusztus 20-án megrende-
zendő virágkarnevál. 
 A kálvinista Róma címere szimbolizálja 
a várost. A városi címer és a reformátusok 
címere szinte azonos; Debrecenben 1552-
től 168 éven át semmilyen más vallású nem 
telepedhetett le. A bárány a zászlóval refor-
mátus jelkép, a hamvaiból újraéledni tudó 
főnixmadár  a mindig megújuló, sok tűzvész 
után újjáépülő város jelképe. Debrecen az 
ország második legnagyobb városa.

Piskóty Teréz

A kálvinista Róma jelképei

Kardkovács Boglárka felvétele
Az előtérben a híres líciumfa
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„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” Ez a jelmondata a Ma-
gyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának, mely 
május 22-én (pénteken) ül össze Debrecenben, hogy elfogad-
ják az egységes Magyar Református Egyház Alkotmányát.

A sajtótájékoztatón Bölcskei Gusztáv püs-
pök, a Zsinat lelkészi elnöke elmondta, 
hogy a trianoni szétdarabolás sem szakít-
hatta szét a magyar református egyházat, 
mert megőrizte teológiai, tanbeli és hit-
beli egységét. Az elmúlt évtizedekben a 
részegyházak újraegyesítésének előkészü-
letei folytak. A 2004. december 5-ei nép-
szavazás után határozták el, hogy legalább 
a Magyar Református Egyház egyesüljön. A 
Kárpát-medence református részegyházai 
mind képviseltetik magukat, ratifikálják az 
Alkotmányt, a szlovákiai református egyház 
kivétel, de nem kérdőjelezik meg az össze-
tartozást. A jelenlegi politikai helyzetben ez 
várható volt, de a ratifikálás nincs időhöz 
kötve. Az Alkotmány elfogadásával nem jön 
létre új intézmény, szervezet. A cél az isten-
tiszteletek egységesítése, közös érdekkép-
viselet bel- és külföldön és a lelkészképzés, 
lelkészképesítés is azonos legyen, hogy az 
ebben részesülők bármely magyar refor-
mátus gyülekezetben szolgálhassanak. A fő 
cél pedig a rendezvény jelmondatában meg-
fogalmazott küldetés teljesítése.
 Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület he-
lyettes-püspöke kifejtette: az Alkotmány céljaival egyetértenek, az 
egyesítést támogatják. Úgy érzi, a népszavazás okozta sebre gyógyu-
lást hoz május 22-e. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egy-

házkerület püspöke azt hangsúlyozta: eddig mástól várták a segítséget 
az egyesítésre, de ma már tudják, maguknak kell ezért küzdeniük.
 Május 22-e a hálaadás ünnepe lesz. Az egyesülés szimbólumaként 
minden résztvevő hoz egy marék földet, s azt a Kárpát-medence 
kicsinyített domborzati mására helyezheti el Debrecen belvárosá-

ban. Délután 4 órakor egyszerre kondul 
meg Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvi-
dék és az anyaország minden református 
templomának harangja. A hálaadás ünne-
pét az úrvacsorai közösség teszi teljessé.
 Összefoglalásul Bölcskei Gusztáv el-
mondta, hogy Trianon óta az egyház a 
csonka család életét ismerhette meg, ami 
most megváltozik és a részegyházak újra 
egy családot alkothatnak.
 Pap Géza erdélyi református püspök 
arról beszélt: szétszakadozva nagyon ros-
sz élni, hiszen az ember közösségre te-
remtetett. – Számunkra nagyon fontos 
és bennünket, határon túli magyarokat 
nagyon érzékenyen érintő aktusra készü-
lünk május 22-én. Az egyesítés szimbo-
likus tett és cselekedet. Eddig is megvolt 
közöttünk a kapcsolat, ezután pedig még 
szorosabb lesz. Amit Trianon szétszakí-
tott, azt református szinten sikerül va-
lamilyen formában helyrehoznunk,  és 
kimondhatjuk, amit eddig nagyon sokan 
tiltottak: a Kárpát-medencében egyet-
len egységes magyar református egyház 

van! Nem akarunk határokat megváltoztatni, mi egy ország pol-
gárai vagyunk, akkor is, ha határok maradtak közöttünk. Azok-
kal akarunk egységben lenni, akik elfogadnak és szeretnek minket.

Piskóty Teréz 

Családegyesítés 

„És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az útat, 
a melyen járniok kell és a tenni valót, a melyet tenniök kell.” (2Móz 18,20)

Péter-Szarka László szakmai életében a 
vallás és a média egyszerre van jelen: 
a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem teológus-lelkész és a debre-
ceni Kölcsey Ferenc Református Taní-
tóképző Főiskola informatikus könyv-
táros-kommunikáció szakos hallgatója.

– Egyik tanárod illetett téged azzal a jól ismert 
kifejezéssel, miszerint te vagy az iskola „hídem-
ber”-e. De miért is lettél „hídember”?
– Ez én volnék? Úgy érzem, ezért a jelzőért 
még nem sokat tettem. Talán azért mondják 
mégis ezt rólam, mert a két intézmény három 
szakán tanulok egyszerre, s így szinte hidat 
képezhetek közöttük. Először a főiskolán 
kezdtem meg tanulmányaimat, s az első évben 
döntöttem úgy, hogy a teológiára is jelentke-
zem. A hit, az egyházi élet közel állnak hozzám, 
mert a szüleim, református lelkipásztorok lé-
vén, így neveltek. De ez nem volt elég ok arra, 

hogy én is erre a pályára lépjek. Sokkal inkább 
valami belső motiváció vezérelt, melyet hitem 
szerint Isten munkált ki bennem.
– Egyházi tanulmányaid mellett azonban egy 
újság létrejöttében és életében is nagy szereped 
van. Ezek szerint az úgynevezett médiavilág 
sem áll távol tőled!
– Első újságírói tapasztalataimat a főisko-
la újságjának hasábjain és a médiaportálján 
szerzem, az egyházi hírek szerkesztőjeként 
dolgozom. S a hittudományi egyetemen is 
igyekszem hasznosítani efféle ismereteimet. 
Néhány hallgatótársammal együtt fontosnak 
tartottuk, hogy egyetemünknek újra legyen 
saját lapja, méghozzá olyan, amely igyekezni 
fog egykori elődjének, a kiváló Közlönynek a 
nyomdokaiba lépni. A folyóirat létrehozásának 
ötlete nem az enyém volt, de teljes mérték-
ben támogattam a vállalkozást. Így jött létre 
az Új Közlöny. Engem csak megkértek, hogy 
segítsek elindulásában és működtetésben, 

mint állandó szerkesztő. A hallgatói folyó-
iratba értelemszerűen csak hallgatók írnak. 
Kizárólag mi szerkesztjük, mi is adjuk ki, és 
az előállítási költségeket a diákkassza fedezi. 
– Mit gondolsz, a média mennyire építi vagy 
rombolja az emberek hitét és az egymással való 
kapcsolatát?
– Úgy látom, manapság a média nem arra tö-
rekszik, hogy növelje az emberekben az igazi 
értékek iránti vágyat. A médiumok többsé-
gének az a célja, hogy a fogyasztói társadal-
mat debilizálja. Ezzel kapcsolatban nem fo-
gok újat mondani, de mégis megjegyzem: a 
média arra „neveli” az embereket, hogy ne 
gondolkodjanak (túl sokat), legalábbis ne a 
saját életünket érintő, fontosabb kérdéseken. 
Az biztos, hogy aki előtt rossz példa lebeg, az 
nehezen tud másként élni. Nekünk viszont, 
akik jó példát kaptunk, segítenünk kell azo-
kon, akiknek szükségük van erre.

Biró Mónika

Egy másik „hídember”

Ozsváth Sándor felvétele
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Minden nap ugyanaz az út kísér, amikor a főiskola felé 
tartok. Emberi arcok elevenednek meg előttem. Dol-
gukat szorgosan intéző debreceniek... Debrecenben 
nem ismerheti mindenki egymást – mondhatjuk –, hi-
szen „sokan vagyunk”. Egy közös azonban minden itt 
élőben van, az, hogy debreceni.

A minap Debrecen utcáin barangoltam. Nem vagyok 
e város szülötte, és nem tudtam, hogy mi is az az igazi 
debreceni cívis mentalitás. 
 Móricz Zsigmond válaszolt: „Nekem a debreceni 
ember képviseli a törzsökös magyarságot. Én a deb-
receni ember lelkiségéből tudnám levezetni azokat 
a nemzeti ideálokat, amelyek a  jövő megépítéséhez 
s a magyar fajnak minden vészben, bajban s akár ki-
sebbségi sorsban is fenntartásához szükségesek: ha a 
debreceni lokálpatriotizmust ki lehetne terjeszteni 
az egész magyar területre, ha a magyarságban olyan 
önérzetet, önbizalmat s felelősségvállalást lehetne te-
remteni, amilyet a debreceni cívis hordoz magában a 
maga városának dicsőségéért – akkor nem félteném 
a magyart.” A Légy jó mindhalálig, a Pillangó szerző-
je így látta a debreceni embert. Ez különbözteti meg 
minden más város lakóitól. 
 S bár e szavakat nem tegnap írta le, miért ne le-
hetne érvényes jelenünkben, amikor a globális világot 
gazdasági körök vezetői irányítják, s mindenhol hason-
ló kisugárzású bevásárlócentrumok épülnek.  Móricz 
szavaival benne él a mindennapokban. 
 A debreceni ember, ha félelem nélkül, reménytelje-
sen éli mindennapjait, akkor már előrébb vitte a ma-
gyarság sorsát.  
 „Hová lett a Csapó utca?” – így kiáltottam fel ma-
gamban, amikor aznap reggel a főiskola felé tartottam. 
Sok mindent hallottam az átépítéssel kapcsolatban, 
de csak önmagamra hagyatkozom, mert tudom, Deb-
recen azért cívisváros, mert minden szögletével őriz 
valamit. 
 Ezért Debrecenből csak egy van a világon. És 
ugyanígy minden város egyedi, és hordozza közössé-
gének hagyományait. A Csapó utcát fel lehet újítani, 
de ilyen vagy olyan minta alapján átszabni nem szabad. 
Mert épülhetnek bevásárlóközpontok százával a vilá-
gon, melyek hasonlítanak egymásra, de a Csapó utca 
olyan utca, mely a cívisvárost őrzi. Vagy csak őrizte? 
 Minden nap elmegyek a felújításban lévő utca mel-
lett. Várom, hogy mi lesz vele egy hónap múltán. A ha-
ladást és fejlődést támogatni kell, de mindezt megújult 
értelemmel kell tenni. 
 „És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: 
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és 
tökéletes.” (Róm 12,2)
 A Péterfia utca sarkán álló főiskolánk is hordozza 
Debrecen városának cívis jellegét. Egyszer a mi épüle-
tünket is fel kell majd újítani, de nem mindegy, hogyan 
nyúlunk hozzá a meglévőhöz. Épületeink, utcáink és 
tereink formálják a közösséget, és szimbólummá vál-
nak. Így válik a város otthonunkká. Az a hely, amelyet 
Móricz szép szava „szívgyógyító, jó öreg város”-nak 
nevezett.

Bogdán Szilvia

„Szívgyógyító, jó öreg város”

Ozsváth Sándor felvétele

Bambán, aznapi hírek után nézelődtem az interneten. Az 
egyik weboldal megnyitásakor azonban egy fénykép tárult 
a szemem elé, Szabó Magdáé. „Talán megint Debrecenbe 
jön” – gondoltam. A gördítő sávot lejjebb tekerve azonban  
kép kezdett hasonlítani az irodalomkönyvem írókról, költőkről 
szóló egyes oldalaira: a fénykép alatt ugyanis kettős évszám 
nézett komoran rám:  1917–2007…
„Az az érzésem, hogy hál’ Istennek, ti, debreceniek befogad-
tok, és ahonnan eredtem, elindultam valamikor, oda vissza-
jöhetek.” Nincs egy hónapja, hogy ezeket a szavakat mondta 
nekünk, városunk gyermekeinek az írónő. Elgondolkodtam, 
serdülőkoromban milyen jóízűen fogyasztottam azokat a 
szellemi táplálékokat, amelyeket ő tálalt fel nekem, nekünk. 
Milyen kár, hogy ebben az ok nélküli és idétlenül rohanó világ-
ban nem szakítottam időt arra, hogy elmenjek és meghallgas-
sam őt, hisz nem rég itt volt, velünk egy városban. Igen… a 
szemináriumi óra, és az azáltal felkínált, lehetséges hiányzá-
sok kimerítésétől való félelem fontosabb volt, akkor. Vannak 
azonban az életben olyan lehetőségek, amelyek csak egyszer 
adatnak meg földi létünkben, és az időutazás feltalálásának 
hiányában azok nem kínálják fel magukat újra és újra. Pedig 
de jó is volna.
Magam előtt látom az unokáimat, akik irodalomórára készül-
vén Szabó Magda életrajzi adatait böngészik, és számolgatni 
kezdenek. „Dehát Nagyi! Ebben az időszakban már te is éltél, 
akkor ezek szerint találkoztál is vele, láttad őt élőben, hallot-
tad őt beszélni?” – milyen rossz lesz majd azt mondani, hogy 
„nem”. Pedig megtehettem volna…
Számomra ez az egyik legnagyobb tragikuma Szabó Magda 
halálhírének…

Figeczki Ágnes

Megismételhetetlen
pillanatok – anno 2007  
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Vissza nem térő lehetőséget szalaszt 
el az ember, ha ezt kihagyja. Hiszen 
csak az tud igazán a kérdésre válaszol-
ni: miért is jó az Erasmus, aki vette a 
bátorságot, és elindult az ismeretlen 
felé. Január elején mi néhányan együtt 
kezdtük meg finn kalandunkat.
 
K. A.: Ez a program egy nagy lehetőség a 
főiskolásoknak. Számomra nagy próbatétel 
volt, és örülök, hogy teljesíteni tudtam. Meg-
ismertem egy új országot, 
és sok más nemzetiségű 
embert. Az angolnyelv-
tudásom is fejlődött. Sok 
újat láttam és tapasztal-
tam, amire otthon nem 
lett volna lehetőségem. Jó 
volt megismerni egy másik 
felsőoktatási rendszert, 
amely teljesen különbö-
zik a magyartól, és meg-
tapasztalni, az emberek 
mennyivel nyugodtabbak, 
mint otthon. Az Erasmus-
program egy érettebb, tá-
gabb világlátást adott, s azt 
egész életemben haszno-
sítani tudom. Mindenkinek ajánlom, aki sze-
reti az újat, az ismeretlent és a kalandokat!  
 K. M.: Nehéz ezt tömören megfogal-
mazni. Miért jó? Legyél Te is erasmusos, és 
mondd meg nekem Te! Új embereket is-
merhetsz meg, új barátokra tehetsz szert. 
Egy teljesen más kultúrába csöppensz bele, 
megismered és (esetleg) megszereted azt. A 
jövőben más szemmel tekintesz majd saját 
hazádra, iskoládra, barátaidra. Fejlesztheted 
nyelvtudásod, egy újat tanulhatsz meg. Kül-
földön eltölteni néhány hónapot, jó, és csak 

gazdagodhat vele az ember. Erasmusos diák-
nak lenni egy másik országban pedig ennél 
több, hiszen olyan dolgokat tapasztalhattam 
meg, amelyekhez otthon nem lett volna sze-
rencsém. Mikor koordinátorunk azt mond-
ta, annyira meg fogjuk szeretni Rovaniemit, 
hogy haza sem akarunk majd jönni, csak mo-
solyogtunk. Nem telt el sok idő, mosollyal 
szájunk szélén nyugtáztuk, hogy mennyire 
igaza is volt: nehéz lesz búcsút venni! 
 N. N.: Sok nemzet találkozik itt és csiszo-

lódik össze pár hónap alatt, olaszok, franciák, 
spanyolok, lengyelek, csehek és magyarok, 
együtt tanulják a finn kultúrát. Először min-
den új és izgalmas: rácsodálkozunk a szau-
názási szokásokra, a nagy hidegben biciklivel 
járókra, a jéghorgászokra. Majd mindezeket 
kipróbáljuk, s mi is kicsit finnekké válunk. De 
tudjuk, ez nem tart sokáig, hiszen júniusra 
már mindenki otthon van, s a saját nemzete 
szokásait míveli. De mi, mikor hazatérünk, 
más szemmel fogjuk nézni hazánkat s nem-
zetünket. Azt hiszem, kaptam egy kis adag 

élettapasztalatot, amelyet az Erasmusnak kö-
szönhetek, és még nagyon sok barátot, finnt, 
franciát, kanadait., Az „egészségedre” szót 
pedig sok nyelven megtanulhattam! Kippis!
 Á. A.: Miért jó az Erasmus? Miért, jó 
az Erasmus? Naná. Azt, hogy igazából mi-
lyen, csak az tudja, aki átélte/átéli. Az egyik 
„nostradamusi” jóslatot utazásunk előtt hal-
lottam: „higgye el, ez lesz főiskolai életének 
legklasszabb kalandja.” Az lett. Az már más 
kérdés: mikor beadtam a pályázatot, még 

fel sem fogtam, mire 
vállalkozom. Amikor 
kiértünk, még mindig 
nehezen akartam el-
hinni, hogy a sarkkö-
rön fogok élni cirka 
öt hónapon keresztül. 
Februárban már ké-
telkedtem, hogy egyál-
talán túléljük, a hide-
get, a havat, a jeget, 
a csúszkálást. Aztán 
vettem egy szánkót, és 
kimentünk a hidegbe 
csúszkálni, a havon és 
a jégen. Mindenből le-
het előnyt kovácsolni.

Persze sok mindent lehet otthon is csi-
nálni, amit itt is. Sétálni, bulizni, sportolni, 
beszélgetni, tanulni, ismerkedni, jól érezni 
magunkat. De mikor sétáltál át befagyott 
folyón? Mikor buliztál együtt hatszázötven 
másik diákkal egy tengerjáró hajón? Mi-
kor sportoltál a mínusz 20 fokban? Mikor 
ismerkedtél meg lengyel, cseh, finn, olasz, 
francia, spanyol, angol emberekkel? Mi-
kor érezted utoljára felhőtlenül jól magad? 
Mint én az elmúlt öt hónapban.

Kovács Manuéla

Miért jó az Erasmus?

Napjainkban az idegennyelv-oktatás 
célja a jól alkalmazható nyelvi ismeret 
megszerzése, amely főként a kommu-
nikatív értékeket hangsúlyozza. 

A nyelv szerepéről, helyzetéről beszélgettem 
Eged Alice-zal, az Idegennyelvi Tanszék docen-
sével. Ma a nyelvtudásnak nagy társadalmi ér-
téke van. A kimutatások szerint a felsőokta-
tásban tanulók egyharmada nem kapja kézhez 
diplomáját nyelvvizsga-bizonyítvány hiányá-
ban. Ehhez az országos adathoz viszonyítva 
– véleménye szerint – hasonló arányt hoz-
nak a KFRTKF hallgatói is. A helyzet szerinte 
biztos rosszabb lesz, mivel minden BA-kép-
zésben részt vevő tanító szakos hallgatótól 
követelmény lesz a diplomához a középfokú, 
államilag elismert vagy ezzel egyenértékű 
nyelvvizsga. Természetesen a német és az an-

gol műveltségi területet választók felsőfokú 
nyelvvizsga-képesítést kapnak, ha teljesítik 
a négy évet. De sajnos nagyon kevesen vá-
lasztják az idegennyelvi műveltségi területet. 
 Sokan nyitnak külföldi tanulmányok felé, 
de ezzel a lehetőséggel legtöbben félnek 
élni, „szinte be kell cserkészni” a hallgató-
kat. Hol kell és hol érdemes megszerezni 
a nyelvtudást? A középfokú nyelvvizsga egy 
általános tudást követel, amely bizonyos ké-
pességekkel, sok szorgalommal elérhető és 
nem feltétlen iskolán kívüli forrásokból kell 
táplálkoznia. Azok, akik ide kerülnek a főis-
kolára,  kevés a nyelvtudásuk, de azt az isme-
retek pótlásával és kitartással lehet bővíteni, 
fejleszteni. A kétszintű érettségi bevezetése 
óta még mindig nagyon kevesen vállalják a 
több felkészülést igénylő emelt szintet. A 
gimnáziumok, szakközépiskolák is eltérő 

tanítási és követelési módszerekkel dolgoz-
nak,  nem indul mindenki egyenlő esélyekkel. 
 Legtöbb helyen a középiskolai idegennyelv-
oktatás a középszintű érettségire készíti fel a 
diákokat. Ezt a szintet az érettségizők 90 szá-
zaléka el is éri. Nyelvvizsgáztatóként is tapasz-
talja, hogy nem rendszeres tanulással, „tűzoltó-
munkát végezve”nem lehet sikeres nyelvvizsgát 
tenni. „Nem veszik általában komolyan, sokan éve-
kig próbálnak bizonyítványt szerezni”. Hogy jó-e 
a rendszer? Amióta nyelvvizsgához van kötve 
a diploma, azóta lényegesen többen tanulnak 
nyelvet, persze ez sokszor csupán papírtudás.
 Mint minden tudományhoz, a nyelvtanu-
láshoz is energia, kitartás, akarat kell, s ahhoz, 
hogy sikerre vigyük, meg kellene változtatni 
azt a mentalitást, amely erős tiltakozást vált 
ki, ha a nyelvről van szó. 

Urbán Szabó Martina

Kitartás és szorgalom a nyelvtudás alapja 



5

2009.	május−június	

Képzeld el, hogy kapsz egy zsáknyi 
izgő-mozgó kukacot, sok-sok vad-
hajtással. A levélben, amelyet mellé 
tűztek, csak az áll, hogy tápláld őket, 
vigyázz, hogy senkinek se legyen 
baja, és az év végére juttasd át őket 
egy olyan alagúton, amely karókkal 
és útvesztőkkel van tele. 

Az út közben foly-
ton noszogatnod 
kell majd őket, 
hogy ne álljanak 
meg; mert csak úgy 
nyerhetsz, és kap-
hatsz megint cso-
magot, ha minden 
kukacod egyszer-
re ért a célba. A 
kukackák azonban, 
ha nem figyelsz, 
elbújnak az alagút-
ban, és nehéz újra 
útnak indítani őket.
 A jó kertész kezében ez mégis meg-
valósul. Terelgeti őket. És hogy célt érj, 
neked is terelgetned kell majd. A met-
szőollóval olyan hajtásokat is le kell 
majd vágnod, amelyeket emberként meg-
hagynál, de tudod, hogy az ő érdekében 

meg kell tenned. Fárasztó ez minden-
nap, a kertésznek, kukacnak egyaránt.
 Ám csak óvatosan, kertész uram! Nem 
szabad nagyon megszeretni őket, mert 
úgy talán ott marad egy-két vadhajtás, 
amit ha később akarnak levágni, fájni fog. 
Később a kiskukac, ha jól bántál vele, 
megszelídül és odatartja a buksiját, hogy 
megsimogasd. De vigyázat, ha egyet si-

mogatsz, a többit 
sem felejtheted el!
No és, kertész 
uram, egy utolsó 
jó tanács: ne felejt-
sen el a kukackái 
nélkül is élni, mert 
a munkába kön-
nyen belefásulhat, 
és akkor nem akar 
majd minden ku-
kacot eljuttatni az 
út végére. Akkor 
pedig a sok leendő 
pillangóból sok kis 

bogár lesz, aki azt a néhány pillangót fogja 
bántani, akiknek sikerült. 
 Az igazi feladat tehát azt elősegíteni, 
hogy átváltozzanak, mert csak így ér célt 
a kertész…

Perecsényiné Kiss Renáta

A tanításról 
– avagy a „kukacnevelde” játékszabályai 

Mondják, a mai kor társadalma információs társadalom. 
S azt is mondják, a jó információ aranyat ér. Ha a kettőt 
egy gondolatba vagy inkább gondolatpárba foglaljuk, akkor 
eszünkbe juthat a kérdés: de vajon hogyan, mi módon kap-
hatjuk meg a nekünk kellő információt? Ennek a kérdésnek 
a megválaszolásához nyújt segítséget a Kölcsey-főiskolán 
igen jelentős múltra visszatekintő (1963 óta jelen lévő) 
könyvtárosképzés.

Dr. Goda Éva tanszékvezető főiskolai tanár szavaiból kiderül, nagyon 
büszkék egyrészt a képzésre, másrész az itt végzett és könyvtárosi 
állást talált egykori hallgatókra. Hiszen minden nagyobb városban és 
nagyobb településen dolgoznak olyanok, akik az intézmény padjaiban 
tanulták meg a könyvtárosi mesterség fortélyait. Erre jó példa a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem könyvtárának vagy a Szabó Lőrinc Könyv-
tárnak a főigazgatója, hogy csak a magasabban jegyzetteket említsük. 
Az oktatók azonban a kisebb városi, illetve kisközségi könyvtárakban 
tevékenykedőket is nagyra becsülik. 
S mit kaphat az ifjú, aki e képzést választja tanulmányai céljául? Egy 
rendkívül összetett és hasznos tudás birtoklását lehetővé tevő ta-
nulmányi „utat”. Ugyanis a képzés során a hagyományos könyvtári 
ismereteken kívül korszerű informatikai ismereteket is elsajátíthat-
nak a hallgatók. E tudás birtokában gyakorlatilag bármilyen informá-
cióhoz hozzá tud jutni az ember. A képzés menedzsment részében 
pedig megtanulhatják, hogyan kell egy intézményt vezetni, vala-
mint a PR-tevékenységet milyen módon lehet hatékonyan végezni. 

S a nem könyvtárosi pályára készülőknek is tartogat hasznos ismere-
teket a szak (hivatkozások, önéletrajz, keresés). Ha a képzés erényeit 
vetjük latba, fontos a benne részt vevő hallgatók gyakorlati tevé-
kenysége. Ezt különböző típusú könyvtárakban végzik. S e munkát az 
Akkreditációs Bizottság is külön értékként emelte ki. Nem elhanya-
golható tény azonban az sem, hogy a gyakorlatok végeztével a hallga-
tók is többnyire kellemes élményekkel térnek vissza. Nem egy olyan 
eset volt már, hogy a hallgató inkább a másik szakjának segítségé-
vel szeretett volna elhelyezkedni (mivel a 2006/2007-es tanév előtt 
csak szakpárban lehetett felvenni a könyvtáros képzést), de mégis 
a könyvtáros szakma mellett döntött. A tanszékvezető nő úgy véli, 
hogy akinek igazán feltett szándéka, hogy könyvtárosként keresse a 
kenyerét, annak van lehetősége az elhelyezkedésre. Ugyanis a kisebb 
településeken található és könyvtárak és a helybeli fiókkönyvtárak 
szakember-hiánnyal küszködnek. Ám ha valaki a képzés elvégzése 
után további tudásra kíván szert tenni a könyvtárosi szakmával kap-
csolatosan, annak is adottak a lehetőségek vágyai megvalósításához. 
A főiskola Könyvtár Tanszéke megállapodást kötött a Debreceni 
Egyetemmel. Eszerint az itt végzett hallgatókat automatikusan fel-
veszik az egyetemen működő informatikus könyvtáros szakra. Ez a 
lehetőség azonban más szakon végzetteknek is rendelkezésükre áll. 
Ők egy hat félévből álló (plusz 50 kredites) könyvtáros-előképzést 
követően jelentkezhetnek az említett szakra. A tanító szakos hall-
gatók pedig ennek révén az egyetem pedagógia–könyvtárpedagógia 
szakára is benyújthatják jelentkezésüket.

Márta Zoltán

A Kölcsey-főiskola kommunikációs és 
médiaképzésében az alapszak előbb 
általános alapozó ismereteket és szak-
mai alapismereteket oktat. A közvetlen 
személyes kommunikációtól a tömeg-
kommunikációig, a sajtótörténettől a 
műfajelméleten át  médiagazdaságtanig 
és a médiamarketingig nagyon sokféle 
tárggyal ismerkednek meg a hallgatók. 
Ezt követi a szakirányú képzés: írott és 
elektronikus sajtó, valamint PR- és szer-
vezeti kommunikáció szakirányokon – az 
utóbbi teljesen új színfoltja a képzésnek.
A régóta népszerű média szakirányokon 
a gyakorlati tudnivalókat saját médiamű-
helyeinkben elsajátíthatják a hallgatók. A 
főiskolának van saját lapja és online-fe-
lülete – ez a Lícium Médiaportál (www.
licium.hu): 2007 decemberében elnyerte 
Az év honlapja pályázat különdíját . Van 
a főiskolának rádiója – ez a Méliusz Rá-
dió – és van oktatási stúdiónk, a Kölcsey 
Stúdió, ahol rádiós és televíziós képzés 
zajlik, illetve televíziós műsorokat ké-
szítenek a hallgatók. Mindegyik médi-
umban lehet gyakorlatozni. A főiskola 
épületében tehát nyomtatott és online-
újságot éppúgy szerkesztenek a felnőtt 
diákok, mint például rádió- vagy tévés 
riportot, illetve videofilmet.

Információszolgáltatás felsőfokon  

Médiaműhelyek
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Ádám Magdolna
Adamecz Zsófia Anna
Adovics Ilona
Ágoston Brigitta
Almási Éva
Andrási Istvánné
Apáti Lilla
Aros Barbara
Árva Annamária
Aszalós Eszter
Bacskai Anikó
Bagi-Gerzsenyi Nóra
Bakóné Botos Renáta
Baksa Erika
Balázs Erika
Balku Mariann
Balkusné Nagy Edina
Balogh Józsefné
Balogh Katalin
Baloghné Tarcsi Edit
Bányácski Noémi
Bara Sándor Pál
Baranyai Noémi
Baranyi Zsuzsanna
Baráth Anett
Bárdos Ede
Barhács Lilla
Bartha Enikő
Bartha Melinda
Batai Katalin
Belme Viola
Benei Anita Izabella
Benke Csaba Ottóné
Bereczki László
Bereczki Orsolya
Bereczki Tamara Pálma
Beregi Krisztina
Berei Csilla
Béres Rita
Bernáth Zsuzsanna

A Kölcsey Ferenc reFormátus tAnítóKépző FőisKolA 2009-ben záróvizsgárA jelentKezett hAllgAtói

Bertalan Hajnalka Judit
Bertók Balázs
Biró Edit
Biró Mónika
Bisi Mónika
Bódán Éva
Bodis Julianna Hajnal
Bodnár Nikolett
Bojtor Renáta
Bokros Annamária
Bollók Nikolett
Boros Evelin
Boros Viktor
Borsó Anikó
Borsos Hajnalka
Boruzs Csilla
Borza Renáta
Botrágyi Tamás István
Brugós Bernadette Blanka
Bruszel Dóra
Bucsi Éva
Bujdosó Diána
Bujdosó Gábor
CzakónéTanka Nikoletta
Czápicz Ágnes
Czegle Norbert
Czentyéné Kerti Judit
Czinege Ferenc Levente
Czirják Sándor
Cseh Evelin
Csendom Andrea
Cservenáková Andrea
Cservenyák Tímea
Csicsószki Csilla
Csire Dániel
Csire Gábor
Csomós Anett Zsuzsanna
Csontos Annamária
Csorba Ibolya
Csordás Ingrid
Csorvási Marianna
Dajka Anikó
Dalanics Erzsébet Krisztina
Dán Tímea Dancs Judit
Dankó Katalin
Danyi Katalin

Dávid Máté Miklós
Deák Veronika
Deczki Edit
Demeter Erika
Demeter Krisztina
Dendörfer Csaba
Derencsényi Judit
Doktor Angéla
Dorogi Réka Ágnes
Dr. Koós Lászlóné
Dudás Gyöngyike
Egyed András
Eke Szandra
Erdei Enikő
Erdős Anett
Erdős Edina
Fábiánné Sinka Márta
Faragó Adrienn
Farkas Attila
Farkas Tímea
Fazekas Anita Mária
Fehér Beatrix
Fehér Gábor
Fekete Enikő
Fekete Kitti
Fekete Tímea
Fenyves Judit
Fésüs Réka
Figeczki Ágnes
Fodor Dóra
Fodor Lajos Tiborné
Forgács Marianna
Földy Fruzsina
Fülöp András
Fülöp Júlia
Fülöp Polixéna Éva
Gábor Katalin
Gál Krisztina
Géber Tímea
Gellén Gabriella
Gergely Ádám
Geszti Enikő
Girati Anna Ramóna
Girati Erzsébet Carmen
Girus Andrea
Gondáné Paszternák Klára
Goron Anita

Záróvizsgát június 15. és 19. kö-
zött tesznek a végzős hallgatók, 
az ünnepélyes diplomaosztó-
tanévzáró június 27-én 10 órakor 
kezdődik a Nagytemplomban.
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Gulyás Hajnalka
Gulyás Tímea
Gulyásné Orbán Mária
Gyarmati Alexandra
Gyöngyné Czikora Annamária
Háda Erzsébet Mariann
Haimhoffer Zsuzsanna
Hajdu Tünde
Hajnal Erika
Halász Anikó
Harangi Nóra
Harmati Edina
Hegedűs Gyula Balázs
Hengl Dóra
Herceg Ágnes
Herczku Dóra
Hoppál Erika
Horváth Judit
Horváth Vivien Edit
Horváthné Uhlár Csilla
Hrubi Katalin
Huri Ferenc Imréné
Huszti Barbara
Huszti Kitti
Huszti Mónika Irma
Huszti Tímea
Ignácz Klára
Illés Zita
Isó Liliána
István Zsoltné
Jakab-Nánási Viola
Jakóné Szilágyi Ildikó
Jámbor László
Jankó Gergely András
Jánvári Gábor
Jenei Dávid
Jenei Tünde
Jóna Judit
Juhász Beáta
Juhász Lajos
Juhász Nóra
Juhászné Varga Tímea
Kakucsi Nikolett
Kálmándi Zoltánné
Kántor Orsolya
Kapus Gina
Karácsony Judit

Kardkovács Boglárka
Karnik Mercédesz
Kárpáti Zsófia
Karsainé Incze Gizella
Kaskötő Krisztián András
Katona Edit
Kelemen Dóra
Kelemen Ilona
Kelenföldi Zsófia
Kenderesi Ayrinka Ildikó
Képesné Mészáros Zsuzsanna
Kerek Anna Júlia
Keresztessy Tibor
Kernács Ágnes
Kiss Andrea

Kiss Anna Zita
Kiss Bertalan Zsolt
Kiss Boglárka
Kiss Eszter
Kiss Mária
Kiss Marianna
Kiss Tímea
Koiné Borbély Enikő
Kolozsiné Somogyi Gabriella
Koscsó Erika
Koszorus László
Kovács Andrea Zsuzsa
Kovács Fruzsina Katalin
Kovács Gábor
Kovács Gergely
Kovács Lilla
Kovács Magdolna
Kovács Manuéla Emese
Kovács Mónika
Kovács Renáta
Kovács Tímea
Kovács Tímea Irén
Környei Anita
Körtvélyessiné Széll Ágnes Rita
Kövér Beáta
Krakkó Boglárka
Kristóf Brigitta
Krocsek Andrea
Kujbus Edina
Kun Balázs Attila
Kunkli Nóra
Kunkli Zoltán
Lakatos Krisztina
Lakatos Viktória
Léhi Ákos Zsolt
Lénárt Attila
Lipták Éva
Lovász Péter
Lőrincz László
Lukács László
Madarászné Mészáros 
Tímea
Mády Marianna Éva
Magyar Tímea
Major Ágnes
Major Angelika Katalin
Major Anita

Makai Imre
Makai Zsuzsanna
Makhándi Zsanett
Máriássi Nikolett
Márkus Viktória
Marosi Zoltán
Marozsán Tiborné
Márta Zoltán
Máté Marianna
Máté Zsuzsanna
Mátyás Beáta
Megyeri Csilla
Méhész Anita
Meleg Szabina
Mezei Rebeka Mihaela
Micskeiné Bartha Annamária
Mihók Péter
Mile Marianna
Milesán Lívia
Mocsár Éva
Moldován Tünde
Molnár Erzsébet
Molnár Éva Edina
Molnár Ildikó
Molnár Krisztina Georgina
Molnár Lajos Gábor
Molnár Mária
Molnár Orsolya Ilona
Molnár Petra
Mónus Anikó
Móré Erzsébet Noémi
Murányi Edit
Murguly Anita
Nagy Ágnes
Nagy Anita
Nagy Anita Ivett
Nagy Edina
Nagy Ildikó Viola
Nagy Judit
Nagy Kitti
Nagy Marianna
Nagy Marianna
Nagy Mónika
Nagy Orsolya
Nagy Orsolya Nóra
Nagy-Szentesi Anikó

A Kölcsey Ferenc reFormátus tAnítóKépző FőisKolA 2009-ben záróvizsgárA jelentKezett hAllgAtói



Tisztelt Cím!
Én, alulírott főbérlő (Név: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, szül. név.: Debreceni Református 
Kollégium, elérhetőség: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1–7.) ezennel benyújtom hallgatói jogviszony felmondá-
somat Önnek, alulírott végzős hallgatómnak (hiányzó rész értelemszerűen kitöltendő!).

Indoklás: Tanulmányainak befejezése.

A fenti szerződés közös megegyezéssel jött létre tárgyév 2005/2006 szeptemberében. Módosításait min-
den alkalommal jegyzőkönyvbe vettük, és munkatársaink a megfelelő módon értesítették is a végbe ment 
változásokról. 
Amennyiben ez elmaradt, szíves elnézését kérjük. (Utólag nem pótolható, csak meghatározott díjfizetés 
ellenében, adott határidőig!)
A hallgatói jogviszony felmondása szintén közös megegyezéssel keletkezett tárgyév 2009 májusában. Az 
Ön kérelme, mely szerint még nem készült fel az Intézményen kívüli életre, nem elfogadható, ezért nem 
is vettük jegyzőkönyvbe. (Utólag nem pótolható, csak meghatározott díjfizetés ellenében, adott határidőig!)
Hallgatói jogviszonyának hiányosságait Ön kellőképpen pótolta/nem pótolta (megfelelő rész aláhúzandó). 
Ez nem változtat a jogviszony-felmondás tényén. 
Ön ezennel már hivatalosan sem a főiskola hallgatója, és ezt szíveskedjék jegyzőkönyvbe venni (utólag 
pótolható, a főiskola díjat nem köteles fizetni).
Hallgatói jogviszonyba visszavételi kérelmeit továbbra sem fogadjuk el, tehát minden próbálkozás értel-
metlen, és kérjük, ne lógjon a kilincsen! Károsítja a jövő értékeit! Fellebbezésnek helye nincs!
Megértését előre is köszönjük! Utólagos pótdíj fizetése esetén szívesen visszavárjuk látogatóba!

Danyi Katalin

Tárgy: Jogfelmondás
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Négyesi Nikoletta Noémi
Némedi Anikó
Nemes Anikó
Németi Anett
Nyári Márta
Nyikos Mária
Nyíri-Nagy József István
Nyitrai Ildikó
Oláh Ákos
Oláh Renáta
Oláh Sándor
Pál Gabriella
Papp Katalin
Papp Renáta Éva
Papp Tünde
Pelles Zsolt Árpád
Perecsényi Csongor
Perecsényiné Kiss Renáta
Pethe Zsolt Istvánné
Pinczés Zsolt
Pintér Noémi
Plásztán Vilma Edit
Pokorni Judit
Polner Andrea Gill
Pongor Péter
Pontáné Bujdosó Noémi
Póser Bernadett
Právecz Attila
Puskás Fruzsina Anita
Putnoki Zsuzsanna
Rácz Adrienn
Rácz Edina
Rácz Tünde
Rádi Krisztina
Raduly Viktória

Rajzinger Tímea
Rákosy József Tamás
Rohács Imre
Román Adrienn
Ruda Mónika
Ruder Zsanett
Sánta Csilla
Sas Szilvia
Sási Anita
Scheirer Kristóf Péter
Schuh Noémi
Sebestyén Enikő
Sebők Judit
Seprényiné Csányi Andrea
Seres Beáta
Simon Nóra
Sipos Gergő
Sipos Renáta
Smirnyák Zsuzsánna
Solti Krisztina
Somogyi Tibor
Sütő Marianna
Szabó Adrienn
Szabó Andrea
Szabó Boglárka
Szabó Dóra Zsuzsa
Szabó Edina
Szabó Edit Bianka
Szabó Fruzsina
Szabó Írisz Hajnalka
Szabó István Nándor
Szabó Katalin
Szabó Kinga
Szabó Mária
Szabó Mária

Szabó Zsuzsa
Szabóné Buzai Ágnes
Szakszon Tímea
Szalánczi Viktória
Szalánczi Zoltán
Szalma Ágota
Szandi Tibor
Szántai Anikó Margit
Szathmári Erika
Szatmári Alexandra
Széles Judit
Szilágyi Nikolett
Szilvási Éva
Szondi Réka
Szőke Péter Gergely
Szőllősi Tibor
Szulyák Tibor
Szűcs Judit
Szűcs Judit
Szűcs Marianna
Takács Erzsébet
Takács Nóra Bernadett
Takács Patrícia Mária
Takács Szilvia
Tamásné Soltész Viktória
Tassi Anett
Tóth Ágnes
Tóth Anett
Tóth Ivett Anna
Tóth Judit Ágnes
Tóth Orsolya
Tóth Szabolcs
Tóth Szilvia
Tóth Tímea
Tóth Titanilla

A debreceni Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképző Főiskola régi ha-
gyományokat ápoló intézmény, amely 
a kor követelményeinek igyekszik 
megfelelni a gyakorlatorientált képzé-
sével. Itt az érték a mérték.

Főiskolánkon a következő szakok va-
lamelyikén kezd a „gólya” 2009/2010-
ben:
• tanító (8 félév)
• informatikus könyvtáros (6 félév)
• kommunikáció- és médiatudomány
• kántor (6 félév)
• katechéta-lelkipásztor munkatárs
(6 félév)

Felsőfokú szakképzés
• ifjúságsegítő (4 félév)
• intézményi kommunikátor (4 félév) 
• sportkommunikátor (4 félév).

Részletesen:
www.licium.hu (Debreceni Főnix aloldal, 
a lap archívuma, 2008. október)

...és a következő tanévtől:

Tóth Zoé
Tóth Zsanett
Tóth Zsuzsa
Tóth Zsuzsanna Judit
Török Adrienn
Tőzsér Barnabás
Trenyisán Nikolett
Turányi Katalin
Turi Katalin
Ungainé Vértesi Tímea
Urbán Szabó Martina
Vágóné Kondor Éva
Vajda Mária
Váradi András
Varga Dóra
Varga Edit
Varga Eszter Elza
Varga Nóra
Varga Renáta
Varga Zita
Varró Erzsébet
Vásárhelyi Nóra Ivett
Vékony Brigitta
Vékony Zsolt
Veres Csilla
Veres Edina
Veres Judit
Vértesi-Nagy Károly Péter
Vígh Nikolett
Vincze Zsoltné
Virágné Elek Piroska
Viski Anita
Vitális Éva Klára
Zsenyuk Éva
Zsiday Anna
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Az iskolai és gyülekezeti hitoktatás-
ban, lelkészi hivatalok adminisztrációs 
munkáiban tevékenykednek a Kölcsey 
Ferenc Református Tanítóképző Fő-
iskola katechéta–lelkipásztori mun-
katárs szakon végzett hallgatók. Az 
évfolyamonkénti 8–10 hallgatóból az 
elhivatottság nem hiányzik. 

A tavaly ezen a szakon végzett dr. Szikoráné 
Bagi Ibolya a beszélgetőtársam. Ő a diploma 
megszerzése után könnyen el tudott helyez-
kedni. A Tornyospálcai Református Gyüleke-
zetben és gyülekezetért dolgozik. Mint vallja: 
szereti a munkáját. 
– Konkrét feladataid?
– Hittanórákat tartok óvodásoknak és álta-
lános iskolásoknak. Emellett kántorizálok és 
a gyülekezeti idősek napközis klubjában fog-
lalkozom a tagokkal. Énekelgetünk, és jókat 
beszélgetünk. 
– Mekkora igény mutatkozik a hitoktató és 
lelkipásztor munkatárs szakon végzettek mun-
kájára?
– Szerintem igen nagy. Akkor még inkább, 
ha az embernek van egy kis zenei múltja, és 
hasznosítani tudja azt a kántorizálásban. Én 
is több iskolába adtam be a jelentkezésemet, 
de egyik sem jelzett vissza. A gyülekezet 
lelkipásztora azonban szinte azonnal igent 
mondott. (De csak azért nem azonnal, mert 
megbeszélte a presbiterekkel.) Egy kicsivel  
később, miután már biztos voltam abban, 
hogy megvan a munkahelyem, egy másik 

gyülekezet lelkipásztora is személyesen fel-
keresett, azért, hogy legyek a kántoruk, és 
segítsek nekik gyermek-istentiszteletet tar-
tani, de sajnos ezt már nem tudtam elvállalni. 
Jelenleg is tudok olyan gyülekezeteket, ame-

lyekben nincs hitoktató és kántor sem, pedig 
igen elkellene sürgősen.

– Ajánlanád ezt a szakot a pályaválasztás előtt 
állóknak?
– Teljes szívemből! Nagyon hálás feladat gye-
rekeknek hittant tartani. Nincs annál jobb,  
mint amikor egy gyermek már tárt karokkal 

vár az ajtóban, és kíván-
csian várja a következő 
érdekes történetet, majd 
az azt követő beszélge-
tést, amely során őszin-
tén és bizalommal fordul 
hozzád.  Elárulják neked a 
legféltettebb titkukat is, és 
azt hogy mennyire tudnak 
hinni. Sokszor a gyerekek-
től is tanulhatnánk. Azok-
nak ajánlom ezt a szakot, 
akik szolgálni akarják Is-
tent, és képesnek érzik 
magukat arra, hogy Isten 
igéit  átadják a gyermekek, 
felnőttek számára (van 
olyan szülő, aki a gyer-
meke által válik hívővé). 
Fontos az, hogy a gye-
rek olyan embertől ta-
nuljon, aki valóban hi-
szi is azt, amit mond. 
„És tanítsd őket a rendele-
tekre és törvényekre és add 
tudtokra az útat, a melyen 

járniok kell és a tenni valót, a melyet tenniök 
kell.” (2Móz 18,20)

Piskóty Teréz

„A gyerek olyantól tanuljon, aki hiszi, amit mond”

A Kölcsey-főiskola 2003 óta oktat filmesz-
tétikai és filmtörténeti stúdiumokat. Olyan vál-
tozatos témákat érintenek a kurzusok, mint 
a magyar filmtörténet jeles darabjai, filmvígjáté-
kok és a kortárs művészfilmek, a Film-merítés 
órákon többek között magyar filmfesztivá-
lok anyagából láthatunk válogatást (a buda-
pesti Verzió és  Dialektus, a győri Mediawave 
vagy a pécsi Moveast).  
 A filmek alkotói (rendezők, operatőrök, 
producerek, fesztiváligazgatók és zsűritagok, 
filmalkotó hallgatók) rendszeresen élnek a 
lehetőséggel, hogy „életművük” egy szeletét 
feltárhassák a médiahallgatók és a laikus né-
zők számára. Ezeket az ankétokat a Kölcsey 
Stúdió és a Méliusz Rádió rögzíti, s archivál-
tan online megtekinthetők és meghallgatha-
tók. A filmklub küldetése ritkán látott vagy 
máshol nem forgalmazott néprajzi-, antro-
pológiai- és egyéb dokumentumfilmek, nagy-
és kisjátékfilmek, kísérleti filmek, animációk, 
etűdök, filmesszék bemutatása. Szabó Ildikó 
Chacho Rom című, a producer által öt évre 
letiltott filmje, például Magyarországon itt 

volt először megtekinthető, de az első fel-
kérésre igent mondtak Borbás László, Groó 
Diána, Szalkai Zoltán, Szabó Elemér, Mispál 
Attila, Moldoványi Ferenc, Hajdu Eszter, Ko-
vács Kristóf, Zádori Zsuzsa alkotók is.  A Fil-
melemzés órákon lehetőség nyílik a hallgatók 
és a főiskola házi stúdiója munkáinak megte-
kintésére, értékelésére is. 
 A Roma- és a Magyar Napok minden fél-
évben dokumentum-, játék- és televíziós fil-
mek  „szemléjének” visszatérő alkalmai (Fe-
kete vonat, Cigányok, Cséplő Gyuri, Anyaság, 
Paramicha, Szafari, Olga filmje, Göre Gábor 
visszatér, Meztelen vagy, Börtönherceg, Ro-
mani Khris, Melyiket a kilenc közül?, Kádár 
Kata, A két csaló). 
 A főiskola legnagyobb előadójában film-
projektor, hangszórók és vetítővászon talál-
ható, így a nézők kiváló minőségben élvezhe-
tik, DVD és VHS hordozóról az ingyenesen 
látogatható alkotásokat. 
 A film formanyelve képezi a televíziózás 
és az internetes videók, számítógépes animá-
ciók nyelvének alapját is (interface),emiatt 

elkerülhetetlen, hogy a kommunikáció sza-
kosok megtanulják e diszciplínák legfőbb 
ismérveit. A tanításban fontos segédanyag 
lehet a mozgókép (ajánlók, oktatófilm, mód-
szertani anyagok, gyakorló-és vizsgafilmek). 
Az egyház szintén nem hagyhatja figyelmen 
kívül a film mint médium szerepét, mellyel 
könnyebben elérheti a legifjabb generáció-
kat, akik szinte az „anyatejjel” szívják maguk-
ba a mozgóképes kultúrát a multiplexeken, 
televízión, interneten,  a különböző animáci-
ós játékokon, sőt a mobiltelefonon keresztül 
is. Az egyház ezenkívül saját körén belül is 
használhatja a mozgóképet, például prédiká-
ciók, konferenciák, koncertek, helyszíni ese-
mények, stúdióbeszélgetések felvételére és 
közzétételére. 
 A Kölcsey Orbis Pictus Filmklub legutóbbi, 
két féléves programjában a Biblia mozgó-
képes feldolgozásai közül láthattuk az Ó-és 
Újszövetség tradicionális és modern adaptá-
cióit (Genezis, Mózes-variációk, Apostolok 
cselekedetei, Apokalipszis).

Fehér Gábor

Ritka, értékes filmek

Ozsváth Sándor felvétele



10

2009.	május−június	

Mindenki a saját elképzelése, értékrendje, érzelmei, stb. 
alapján választ magának barátot, barátokat. Azt mond-
ják az „okosok”: a jó kapcsolatra (és ez lehet akár sze-
relmi is) jellemző, hogy ha felteszik nekünk, vagy mi ma-
gunknak a kérdést, miért is szeretem X.Y.-t, vagy miért 
vagyunk olyan jóban, nem tudjuk megválaszolni. Lehet 
az isteni elrendeltetés, a sors vagy a karma – kinek 
hogy tetszik –, de egy valami majdnem biztos: véletlen 
nincs. Ahogy az életben szinte mindennek oka van, úgy 
annak is, hogy valamelyest ugyanarra sodort az élet, 
hiszen valahol, valamikor meg kellett ismerkednünk. 
 Az életünkben van valami láthatatlan kapocs, 
amely ugyanakkor ugyanoda húzott minket. Az igaz 
barátságnak nincs receptje, előírása vagy használati 
útmutatója. Az igaz barátokat valamilyen megmagya-
rázhatatlan, rejtett kötelék fűzi egymáshoz, mely a 
legnagyobb távolságot is kibírja, nem szakad szét. 
 Időről időre változunk, „felnövünk”, szerencsés 
esetben érettebbek, értelmesebbek leszünk. Közben 
ismerősök, haverok jönnek-mennek az életünkben, az 
őszinte és tiszta barátság velünk változik, velünk ala-
kul, de fényéből nem veszít semmit. Bárhol vagyunk, 
bármivel foglalkozunk, az igaz barát erejéhez mérten 
támogat, segít az utunkon. Majd szerényen hozzáteszi, 
ezért cserébe nem vár semmit. De mindannyian jól 
tudjuk (vagyis tudnunk kell), hogy az effajta kapcsolat 
része a hála. 
 Csak akkor működik jól a viszony, ha teljes mér-
tékben él az „adok-kapok effektus”. Csak ebből lehet 
tudni, hogy számíthatunk a másikra, és a legdrágább 
barátunk is csak így tudja felismerni bennünk a nagy-
betűs „IGAZ barátot”.

Szabó Zsuzsa

Aranyfonál

Ez a címe Juha Richárd Debrecenben élő szobrász-
művész, tanár domborművének, amelyet április 30-án 
avattak Debrecenben, az Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszé-
kén.

A művész önvallomása szerint a bronz dombormű „egy göndör 
fürtös kisgyermeket ábrázol, amint fiatal, madonnai szépségű édes-
anyja karján ül, és hozzábújik. A kisgyermek arcáról nyugalom és 
biztonságérzet sugárzik, sőt a gyermeki lehunyt szempár az álomba 
szenderülés gondtalan periódusát idézi, ragadja meg.
 Az anya – klasszikus szépség, éppen annyira archaikus, mint 
amennyire modern szépség is egyben. A testi kontaktusnak, az 
egymáshoz simulásnak jelentős szerepe van a kompozícióban, to-
vábbá a kézfejek megjelenése érzékelteti a ragaszkodást, a féltő 
érintést, a kézben tartást.
 A gyermek talán a napi élmények kavargó sokaságától meg-
pihenve szederül álomba, ezalatt az édesanya arca nyugodt, sze-
me kitekint a zárt kompozícióból, az ő gondolatai már a jövőbe 
irányulnak, talán az anyai teendők következő lépéseit vetíti maga 
elé.  A gyermekét a karjaiban ringató édesanya mozdulata időtálló és 
klasszikus, emellett igaz és örök érvényű is.”        

Az álom kapujában

Az egyik legnagyobb magyar költő Kortárs útlevelére 
című versében a lírai én ráeszmél: az élet néha fájdalma-
san fekete és fehér. Minden pillanatban szembetalálhatja 
az ember magát jó és rossz emberekkel, és mint a sakkjá-
tékban, úgy kell néha túlélni a játszmát, hogy ne szenved-
jünk vereséget. „Surranva kell most élned itt, sötét vad-
macskakánt, ki néma hittel ugrik és karmol is szörnyen… 
szembehasal a vésszel akkor is, s villanva eltűnik, ha fáj a 
küzdelem.”

Azért élünk, hogy megmutassuk akaraterőnket, bátorságunkat a 
nehéz pillanatokban. „Vagy sárként kell majd tapadnod orvul,… s 
mutatnod a hátad, hogy nyomát viseled s hogy mily becses néked 
ez emlék!”  S ha néha nehéz, nem merünk sírni. Elbujdosunk oda, 
ahol magunk tudunk és merünk lenni, hiszen egy jó játékos soha-
sem adhatja fel a játszmát. 
 De biztos, hogy az a jó megoldás, ha elnyomjuk érzéseinket 
olyan mélyre, ahol már annyira mardossa lelkünket a kín, hogy 
menekülni próbálunk magunk elől?
 A lírai én szerint más utat kell választanunk! Nem szabad be-
lépnünk a szürkék seregébe, az átlagosak közé! Vállalnunk kell ma-
gunkat! Hiszen mi lenne a világgal, ha mindenki becsapná magát és 
másokat? Mi lenne, ha mindig elhallgatnánk érzéseinket? Elveszíte-
nénk azt a valónkat, aki mer sírni, nevetni, élni. „Gondold el, hogy-
ha lázadsz, jövendő fiatal koroknak embere hirdet, s pattogó hittel 
számot ad életedről; számot ad, és fiának adja át emlékedet, hogy 
példakép, erős fa legyen, melyre rákúszhat a gyönge növedék!”
 Merjük vállalni egyéniségünket, hogy ha majd eljön a búcsú 
ideje, úgy gondoljuk vissza minden pillanatra: megtettünk mindent 
ezért.  Az elválás nem lesz könnyebb. De a könnycseppek édeseb-
bek lesznek.

Harmati Edina

100 éve született Radnóti Miklós

Édes könnycseppek
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Hárman álltunk modellt a képhez. Én, a 
legkisebb, középütt ültem: sugárzottak 
hármunkból s azok az érzelmek, amelyek 
csak akkor ébrednek, ha tudjuk, valaminek 
nemsoká vége. A talár morózusan feke-
téllett rajtunk, az arany-zöld válldísz sem 
sokat segített. Akkor persze ez nem jutott 
eszünkbe, mert azzal törődtünk, kinek mi-
lyen jól sikerült a sminkje, hogy fest a haja.
 Elkészültek a képek, s mi újfent a kicsi-
nyességbe menekültünk, ahelyett, hogy ki-
mondjuk, minek lett a szimbóluma ez papír-
lap. Milyen jól festünk, állapítottuk meg, majd  
aláírtuk, dátumoztuk a képeket. Eszünkbe 
sem jutott összeborulni, vagy siránkozni 
azon, hogy vészesen rövid a vágnivaló cen-
tink... Nem gondoltunk ezzel, elvégre kemény 
elhatározások születtek: mosolyogva lépünk 
ki a főiskoláról. Csak semmi érzelgősség!
 De minden akarat ellenére érzelmi hú-
rokat kell megpendíteni. Le kellene ugyan 
küzdeni a torkot fojtogató sírást, visszatusz-
kolni a szívet a mellkasba, nem hagyni kibug-
gyanni a kövér könnycseppeket. Kellene… 
Szép magyar nyelv, te tudod a legjobban, mi 
az a feltételes mód, s mennyire nehéz eleget 
tenni neki! Gyorsan el is dugtam a képeket. 
      Amikor hetedikes voltam, én búcsúz-
tattam a végzős évfolyamot, verssel.  Em-
lékszem, volt benne egy sor: „Maguk most 
mennek”. Akkor már tudtam: a veszedelmes 
közlési kényszerem egyszer kirobban, s nem 
csak a tanórák végtelenített fecsegései jelen-
tik majd az önkifejezést.
 És most mi megyünk. Sokadmagammal 
rohanok szakdolgozatot köttetni, gyakor-
latról szóló igazolásokat és jegyzőkönyve-
ket leadni, államvizsga-tételeket nyomtatni, 
letölteni. Az utolsó évfolyam vagyunk, akik 

négyéves képzést kaptak a Kölcsey-főisko-
lán, a végzős harmadévesek pedig az elsők, 
akiknek három évbe sűrítve kellett meg-
tanulniuk, amire nekünk több időnk volt. 
Ők talán még meg sem szokták egészen a 
főiskola légkörét, hiszen a legnagyobb vál-
tozásokba csöppentek bele. Mi vagyunk az 
állandóság utolsó képviselői. És megyünk.

 

Kapunyitási pánik uralkodott el rajtam már 
elsőévesként, a következő években pedig 
csak fokozódott… Megpróbáltam kivéde-
ni a nosztalgiázás lehetőségét, hogy most 
elmondhassam magamról: felkészültem. Hi-
szen négy év néha kemény, másszor szóra-
koztató, de mindenképpen nemesítő munká-

ja nem eredményezhet mást, csak azt, hogy 
boldogan, felszabadultan, várakozással lépek 
majd ki az intézményből, amely eladdig szin-
te a második otthonom volt. 
 Szokatlan intézmény ez. Egyszer hallot-
tam, amint egy egyetemista próbált ironi-
zálni a téká színvonalán. Ugyan már, mondta, 
hiszen csak főiskola, és csak olyanok járnak 
oda, akiket nem vettek fel az egyetemre. S 
mindeközben dagadt a büszkeségtől a mell-
kasa. Még szép, hiszen ő bizony egyetemi 
hallgató volt, hordhatta is az orrát magasan, 
olyannyira, hogy beleessen az eső. Az ilyen 
okosokat beültetném két hétre a Kölcsey-
főiskola előadóiba; elküldeném egy csopor-
tos tanítási gyakorlatra harmincöt gyerek 
közé, hetente két óravázlattal; beparancsol-
nám egy könyvtárba, hogy ott igazodjon ki 
az ETO-rendszeren, ha tud. Menekülne, s 
eszébe sem jutna kinevetni azt, aki éveken át 
pálcikaembereket rajzol testnevelés tantár-
gypedagógia címszó alatt, vagy híreket szer-
keszt,  bibliográfiákat simít bele a fejébe. 
 Nyolc évig jártam egyházi iskolába, gim-
názium után tulajdonképpen átjöttem a 
szomszédba. 
 Vargabetűk egész sorozatán át jutottam 
el erre a főiskolára, s „csalafintaságok soka-
sága” gördült a lábaim elé akadály gyanánt, a 
diploma útja „ravasz trükkökkel” volt kikö-
vezve, sosem maradtam izgalmak nélkül. Ta-
lán a vargabetűket leszámítva mindenki így 
volt ezzel. Néhol egy-egy rosszul kinyom-
tatott dolgozat, elmaradt beadandó, zh-k 
egymásnak felelgetve (egy nap több tantárgy 
is nyelvet öltött egymásra), tantárgyfelvétel 
több felvonásban. S most „kicsapnak”. So-
kadmagammal.   

Moldován Tünde

„Maguk most mennek”

Most, hogy harmadéves, s így végzős hallga-
tója vagyok a főiskolának, visszagondolok, 
milyen is volt ez a három év. Jó? Rossz? Sem-
leges?
 Első nap az iskolában: rögtön az tűnt fel, 
milyen kicsi közösség ez, itt nem lehet el-
tévedni az első hónapot leszámítva, szinte 
mindenkit ismerünk – legyen az csoporttárs 
vagy felsőbb éves –, s persze a tanárokkal is 
könnyebb jó kapcsolatot ápolni, mert álta-
lában megjegyzik, hogy ki is vagy te. Ez egy 
nagy egyetemen szinte lehetetlen. 
A kommunikáció szakot 180-an kezd-
tük. Voltak első látásra szimpatikus és 
kevésbé szimpatikus emberek. De a lát-
szat csal. Ez alatt a három év alatt sike-
rült mindenkit olyan szinten megismer-
nem, hogy ne a látszat alapján ítéljem meg. 
 S a drága tanórák… Voltak jók, rosszak 
és még rosszabbak. Volt egy-két kedvenc, 

például a jog, ami amellett, hogy hasznos, 
még érdekes is. A történelem és irodalom 
alapjai, kommunikációs tárgyak szép szám-
mal, beszédkészség-fejlesztés, testnevelés 
óra, nyelvórák és emellett nagyon sok értel-
metlennek tűnő alapozó tárgy is került az 
órarendünkbe. Ezek sem voltak haszontala-
nok, de könnyebb lett volna az élet nélkülük.
 Amiért mégis a legjobban szeretek ide 
járni, ha már csak kis ideig is, az a közös-
ség. A csoportunk tagjai, úgy érzem, elég jól 
összekovácsolódtak. Ha tananyag vagy bármi 
egyéb kell, segítünk egymásnak. Ahol tudunk. 
A szigorlat után sajnos az évfolyam „szétsza-
kadt” két szakirányra, hiszen mindkét csapat 
a saját szakmai tárgyait tanulja. Néha még 
összefutunk előadáson, de már nem ugyan-
olyan a kapcsolat, mint régen. Számomra ez 
okozza a legnagyobb problémát. A barátaim, 
akiket az első másfél év alatt megismer-

tem, s tényleg igaz barátaim lettek, szinte 
mind az írott sajtó szakirányt választották. 
Tudunk még találkozni, ha akarunk, de épp 
ellentétes időben vannak óráink.  Azért így 
is sikerül közös programokat szerveznünk, 
de gyakran a szabad idő is iskolai dolgokkal 
telik. Az írott sajtósok folyton írnak, mi meg 
forgatásokra járunk. Valahogy nem jó ez így, 
bár tudom, hogy a főiskola a felnőtté válásról 
szól. Fel kell nőni ahhoz a feladathoz, hogy 
egyedül állj meg a lábadon. De olyan jó érzés, 
ha nem vagy egyedül…
 S eljön a szakdolgozatvédés, az államvizs-
ga, s életünk megpecsételődik egy diplomá-
val. Hogy mennyit fog ez érni, csak Isten tud-
ja. Bárhogyan is lesz: jó volt, szép volt, ennyi 
volt. Elmondhatjuk magunkról, hogy ponto-
san tudjuk, milyenek azok a csodás főiskolás 
évek. Ezért már megérte.

Bereczki Orsolya

Itt az idő

Ozsváth Sándor felvétele
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Az emigránsnak, aki egy másik ország-
ba kényszerül, távol a hazájától, nem 
marad más, csak a mindennapos vá-
gyódás, a kitartás erőfeszítése, majd 
a közönyösség nihilje. Márai Sándor-
nak, aki 1948-ban indult el a hosszú 
vándorlások útján, végül San Diegóba 
vezetett a sorsa. Ebben az idegen vá-
rosban fejezték be életüket feleségé-
vel, Matzner Ilonával (Lola). Külön kis 
világukról, és az élet utolsó próbaté-
teléről, a meghalásról szól Az emigráns 
– Minden másképp van című film, mely 
Márai 1984-1989-es Naplójának alap-
ján készült. 

A Csendes-óceán partján, San Diego forga-
tagában a Márai-házaspárnak egy szoba je-
lentette az egész világot – Magyarországot. A 
filmben Bács Ferencet és Gyöngyössy Katalint 
olyan helyszíneken láthatjuk, melyek Márai 
és Lola életének fő színterei voltak. 
 A tengerparti sétáikon az óceán végtelen-
jében mindig ott sejlett a magyar föld utáni 
áhítozás. A sirály is jelképes jelentőségű, és 
sok jelenet mellett ez is mutatja, hogy a Nap-
ló adaptációjaként készítette Szalai Györgyi és 
Dárday István a filmes alkotást. „Az óceánpar-
ton, a vihart jelző ólmos égbolt alatt egy öreg si-
rályt bámultam, amely mozdulatlanul kémlelte a 
partot, silbakolt a végtelenségen.” A két idős em-
ber, akik oly sok mindent átéltek már együtt, 
úgy jártak-keltek idegenben, mintha egy bör-
tönszigeten várnák a szabadulás pillanatát. 
 A kis lakásból, ahol élték mindennapja-
ikat, azt várná az ember, hogy egy magyar 
városba lépnek ki, hiszen a film is érzékel-
teti, mennyire „itthoni” volt a berendezés, a 
könyvek sokasága, a régi írógép, és a hangu-
lat, amely érezhetően átlengte a környezetet. 
 Ha már fizikailag nem is, hát a szellem 
útján tért haza Márai, mert az olvasmányok 
nyújtották számára a menedéket a hétköz-
napok üres monotonitásából. „A szavak íze, 
illata, mint a friss sütetű soroksári kenyér. Szép-
séges hazám, magyar nyelv, csak ez maradjon 
az utolsó pillanatig.”
 Az emigráns létben talán mindent átér-
tékel az ember, és sokkal többet emlékezik a 
régi időkre. A filmes műben az időben néha 
visszalátogatunk a fiatal házaspár egy-egy 

különleges pillanatához, s emlékképek villan-
nak fel, így téve egységgé a múltat és a jelent.
 A világ zajától elkülönült életüket csak 
néha töri meg egy-egy találkozás.  A múlt ke-
serű árnyaként olykor érkezik egy levél vagy 
telefon, hogy hazavárják „az emigránst”, és 
megbocsátanak, hogy egy egészen más szín-
ben tüntessék fel az egykor hazaárulónak 
minősített disszidenst. A válasz egyértelmű: 

„A feltevés, hogy beállok a »hasznos hülyék« 
közé, ahogy Lenin mondotta, kézenfekvő a levél-
író számára. Ilyenkor mindig megkönnyebbülés, 
hogy két óceán választ el ettől az emberfajtától.”
 Az írónak, aki megélte a valóságot min-
den pillanatában, s az élet valamennyi tüne-
ménye szavakká, mondatokká formálódott 
tolla nyomán, talán az egyik leghatalmasabb 
próbatételről, a meghalásról kellett még ír-
nia… utoljára… „A »haldoklás«. Az Ars mori-
endi. Mindennap haldoklom. Már nem »élek«, 
hanem haldoklom – lassan, kényelmesen, ráérő-
sen. (…) Nem szabad siettetni, de nem szabad 
lekésni sem a »jó halált«.”
 A folyamatos testi leépülés, ami Márait 
és Lolát is fokozatosan a vénség bugyraiba 
taszította, hatalmas teherként nehezedett 
rájuk. Egy egész életen át a társa volt a fe-
lesége, s a végső időkben döbben rá Má-

rai, mit is jelentett számára az asszony, és 
mennyire a részét képezte egész valójának. 
„Csodálatos lény volt, a teljes nő, minden em-
beri, női képesség megvolt benne, az Életem 
értelme volt, most is az. Ha elmegy, semminek 
nincs több értelme.” 
 Nem teljesülhetett, amit az író sze-
retett volna: együtt menni el. Lola 
1986. elején meghalt a kórházban. 
„Milyen lassan halok meg.” Lola szavai még 
jobban erősítik az íróban azt az érzést, 
hogy „egy másik emigráció” kezdődött el 
számára. Folyamatosan meghal körülötte 
mindenki, azok az emberek, akikért még 
érdemesnek érezhette ezt az időskori ve-
getálást. Magyarországról érkezik a hír, 
mely szerint meghalt „Gábor öcsém”, majd 
fogadott fia, János is váratlanul életét veszti. 
 Lola mindig keresi, az álmokban… A „hot-
line”-on a mozgó betűk közvetítik az üzene-
tet. „Itt vagy?” (Mikor már nem látott és nem 
hallott, így hívott.) Álomban felelek. „Itt vagyok.” 
 Nem csak Márai írt naplókat, hanem Lola 
is. Megható a gondolat, hogy az ő széttörhe-
tetlen kapcsolatuk nem szakadt meg a halál 
irtózatával, hanem az a láthatatlan kötelék 
megmaradt. Mindennapos tevékenységé-
vé válik az is, hogy a felesége naplójegyze-
teit olvassa. „Ezt az ajándékot kaptam tőle, 
túlról. Mintha mindennap levél érkezne tőle.” 
Márai, látva Lola szenvedéseit a kórházban, 
undorodik attól a „konzumhaláltól”, melyet 
ezek az intézmények kínálnak betegeiknek. 
Az élet vége felé való közeledés megalázó 
vegetálásától akarja megóvni magát az író, 
amikor fegyvert vásárol, s még a rendőrség 
kiképzőtelepén is részt vesz az oktatáson, 
hogyan kell a pisztolyt használni. A filmben 
is a meghatározó jelenetek egyike, ami-
kor nyomon követik ezt az eseménysort.
 Márai Sándor öröksége olyan egységgé 
kerekedett lenyomata egy emberi életnek, 
mely testamentumot ha valaki képes a lelkébe 
fogadni, nem áhítozik ennél nagyobb gazdag-
ságra. Örök érvényű gondolatai ráébresztik 
az embert saját életének titkos összefüggése-
ire, és ami egyik pillanatban még „azt” jelen-
tette, egy év múlva már „ezt” formázza. De 
végül mindig rájövünk arra az igazságra, me-
lyet Lola mondott ki: „Minden másképp van.”

Rácz Edina

Egy széttörhetetlen kapcsolat
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