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Szerkesztői köszöntő
Kedves Hallgatónk!

Minőség. Közösség. Két szó, melyet nem csak 
hangoztatunk, hanem mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy Hallgatóink nap mint 
nap átélhessék e szavak hátterét. Egy tradi-
cionális egyetemnek, mint a Károli, fontos 

ismérve az állandóság és a kiszámíthatóság. Az értékeink válto-
zatlanul maradása mellett mégis sok fontos újdonságról számol-
hatunk be az 1 éves születésnapját ünneplő Károli Magazinban.

Szeptembertől új rektor vezeti Egyetemünket: Prof. Dr. Zsengel-
lér Józseffel készítettünk interjút annak érdekében, hogy a Hit-
tudományi Kar hallgatóin túl minden hallgatónk közelebbről is 
megismerhesse Rektor urat.

Egyre kevesebb olyan tudományterület létezik, melyet a Károli 
ne fedne le képzéskínálatával: Egyetemünk egy új karral, a Szoci-
ális és Egészségtudományi Karral bővült.

A januári tragédiát sajnos nem lehet meg nem történtté tenni, 
azonban az elpusztult épület helyén gyönyörű, modern kollégi-
um épül: interjút készítettünk az új Ráday Kollégiumot tervező 
építésszel.

Büszkék vagyunk rá, hogy idén ősszel a tavalyinál is több új hall-
gatónk lépte át először a Károli valamely épületének küszöbét. 
Köszönjük szépen a bizalmat!

Minden kedves Hallgatónknak eredményes, felhőtlenül boldog, 
intézményünk fő értékeit is megtapasztaló egyetemi éveket kívá-
nunk életük e meghatározó szakaszában!

Horváth Miklós, marketing igazgató
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Rektori interjú

  Rektor úr a Károli jogelőd intézményében, a Budapesti Refor-
mátus Teológiai Akadémián végezte tanulmányait. Melyek a Ká-
roli azon értékei, amelyeket a megnövekedett méretek, illetve 
az óriási képzési kínálat-bővülés mellett is sikeresen megőrzött?
A nevéből adódóan is megtartotta református jellegét az intéz-
mény. Az, hogy a Magyarországi Református Egyház a fenntartó, 
először is külsőségekben és a református hagyományok tekin-
tetében jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az ünnepségeinken, 
évnyitókon vagy a nagyobb rendezvényeken részben liturgikus 
keretek közt történnek az események, istentiszteleti, igei szol-
gálatokkal. A szellemiségben is folyamatosan jelen van a refor-
mátusságnak például a puritán gondolkodása. Annak ellenére, 
hogy folyamatosan növekvő egyetemként vagyunk jelen, meg 
tudtuk őrizni azt a sajátosságunkat, hogy igyekszünk visszafo-
gottak lenni. A harmadik elem, amit sikerült megőrizni a régi 
hagyományokból: a tanárok ismerik a diákokat, a diákok pedig 
a tanárokat, így egy sajátos életközösség formálódik. Ezt annak 
ellenére, hogy viszonylag nagy a létszám, sikerült megtartani 
többek között az által, hogy például a karokon az első évesek 
számára mentortanárokat jelölnek ki a dékánok. Ez azt jelen-
ti, hogy mindenkivel foglalkozik valaki személyesen, és ez egy 
olyan kapcsolatot, kapcsolódást jelenthet a diákok és az okta-
tók, a hallgatók és az Egyetem között, amit más egyetemeken 
nem kaphatnának meg. 

„Mi közösen vagyunk az Egyetem”
– Interjú Prof. Dr. Zsengellér József rektorral

Prof. Dr. Zsengellér József két cikluson keresztül volt a Károli Hittudományi Karának dékánja, majd Egyetemünk stratégiai rektor-
helyettesi pozícióját töltötte be, 2019. szeptember 1-jétől pedig Egyetemünk új rektoraként vezeti az intézményt. Interjúnkból 
megtudható, hogy rektorként mit tart legfontosabb feladatának, valamint, hogy milyen változások várhatók az elkövetkezendő 
évek során.

  Egyetemünk alapításának 
évében kezdte meg oktatói 
pályafutását, korábban dé-
káni, majd stratégiai rektor-
helyettesi feladatai mellett 
is oktatott a Hittudományi 
Karon. Milyen alapelvek 
határozzák meg oktatói te-
vékenységét? Továbbra is 
oktatja majd a leendő lelké-
szeket?
Mivel ebben az intézmény-
ben végeztem, gyakorlati-
lag minden egyes zugát és 
rezdülését ismerem, tehát 
tanárként is fontos volt 
számomra, hogy abban a 
közegben és abban a hely-
zetben lássam a diákokat, 
amiben vannak. Ha valaki-
nek valamilyen problémája 
van, azzal nem csak, hogy 
foglalkozni kell, de azt akár 

egy vizsgahelyzetben is lehet kezelni. Nem távoli „káposzta-
fejekként” jelennek meg számomra a hallgatók, hanem min-
denképpen emberközeli kapcsolatot szeretnék kiépíteni velük, 
ahogy annak idején egy-egy tanárunkkal nekünk is sikerült. Ezt 
a vezetésben is szeretném alkalmazni: azok az emberek, akik 
rám vannak bízva, bizalommal tudjanak hozzám fordulni. Ha 
vannak ilyen-olyan problémáik, azokat képesek legyünk megol-
dani. Nyilvánvalóan minden szervezetben vannak feszültségek. 
Ahol emberek együtt dolgoznak, ott időről-időre adódnak olyan 
személyes problémák is, amik befolyásolják a munka eredmé-
nyességét is. Egy szervezet számára az a legfontosabb, hogy zök-
kenőmentesen tudjon működni. Az emberi problémákat azért 
is fontos szem előtt tartani és kezelni, hogy a munkatársak jól 
tudják segíteni a működést.

Természetesen továbbra is oktatom majd a teológus hallgató-
kat.

  Református lelkész, egyetemi tanár, hebraista – olvasható szak-
mai önéletrajzában. Mit rejt magában a hebraisztika tudomá-
nya? Hogyan került kapcsolatba ezzel a szakterülettel?
Mikor a teológiára jelentkeztem, abban az időben még másfél 
évre katonának kellett mennünk. Ez a másfél év eléggé elfecsé-
relt időnek tűnt, de a sógorom, aki akkor már teológus volt, 

ajánlotta, hogy legalább az utolsó fél évben próbáljak meg azok-
kal a nyelvekkel – görög, héber és latin – ismerkedni, amiket a 
teológián tanítanak, hogy hasznosan töltsem el ezt az időt. Mi-
vel lelkész családból származom, otthon egymás mellett sora-
kozott a héber biblia és a héber imádságos könyv, így én ezeket 
bevittem magammal a laktanyába, és ott kezdtem el a héber 
szöveg olvasását tanulni. Ez annyira megtetszett, hogy mikor 
leszereltem, gyakorlatilag egy hét elteltével le is vizsgáztam az 
első féléves anyagból. Így indult ez a szerelem a héber nyelvvel. 
Harmadéves voltam, amikor Komoróczy Géza szervezésében 
az ELTE-n elindult az assziriológia szak részeként a hebraiszti-
ka, vagyis a héber nyelvvel és a zsidó tudományokkal foglalkozó 
szak, amely indításának 30. évfordulóját éppen ez év októbe-
rében fogjuk ünnepelni. Én is jelentkeztem, s végül én lettem 
az első diplomása ennek a szaknak. Erre büszke vagyok, és úgy 
érzem, nagyon sokat kaptam azon a vonalon is, hogy a teológiai, 
valamint az itteni héber és ószövetségi tanulmányaimat is kiegé-
szíthettem, kiteljesíthettem a héber tudományok teljességével.

A mai napig tevékenykedem ezen a területen. Tavalyelőtt új-
raválasztottak a 2002-ben útjára indult Magyar Hebraisztikai 
Társaság elnökeként, aminek egyben alapítója is vagyok. Most 
éppen egy különleges, állami ösztöndíjjal is támogatott kutatási 
programot vezetek. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Hivatal által támogatott kutatási projektben a református pe-
regrinusok XVII. századi héber nyelvű köszöntőverseit dolgozzuk 
fel. A külföldi tanulmányaik során írt disszertációikhoz a barátaik 
köszöntőverseket írtak a legkülönbözőbb nyelveken – ez divat 
volt akkoriban – és azzal brillíroztak, hogy héber köszöntőverse-
ket írtak. Ez eddig is ismert volt, de soha senki sem foglalkozott 
ezekkel a versekkel, most viszont egy 4-5 fős csapattal tárjuk fel 
a versek teológiai, irodalmi és nyelvi tartalmát. 

  2006 óta a Hittudományi Kar Doktori Iskolájának vezetője, ko-
rábbi lapszámunkban pedig egy Önnel készült interjúval mutat-
tuk be a doktori cím elérésének feltételeit, folyamatát. Kiknek 
ajánlja a tudományos pályára lépést? Mit jelent kutatónak lenni 
a XXI. században?
A tudományos pályára lépést azok számára ajánlom, akikből a 
szakkönyveket olvasva és az általuk választott tudományterület-
ről tanulva bizonyos témák olyan érdeklődést váltanak ki, hogy 
úgy érzik, ezeknek a témáknak utána kell járniuk. Azoknak aján-
lom, akik nem csupán kötelességből és muszájból tudják le az 
egyes tárgyakat, hanem nagyobb lendületet éreznek az adott 
terület megismerése iránt, valamint jó írói vénával rendelkez-
nek. A tudományos munkákhoz szükséges, hogy az ember tud-
jon és akarjon is írni, mert publikálni kell. Akiben ez nincs meg, 
az lehet, hogy jobb, ha nem indul el ebbe az irányba, mert amint 
erre az útra lép, elvárás lesz, hogy folyamatosan publikáljon, fo-
lyamatosan jelentessen meg könyveket, cikkeket. Sajnos ezen a 
területen nem elegendő, ha kiáll az ember és előad. 

  Kutatásból ma csak azok tudnak megélni, akik ezt tényleg 
nagyon magas szinten tudják űzni: olyan pályázatokat tudnak 
megnyerni, amik finanszírozzák az életüket, vagy pedig képesek 
az egyetemi ranglétrán viszonylag gyorsan előrehaladni. A ku-
tatás – még annak ellenére is, hogy politikai körökben nagyon 
fontosnak tartják – a mai napig nincs igazán elismerve, főleg a 
humán területen. A természettudományos kutatásokat, mivel 
ezek alkalmazott kutatások, az eredményeket alkalmazó cégek, 
intézmények megfizetik, így ezeken a területeken sikeresek tud-
nak lenni a kutatók. Sajnos a társadalomtudományok, humán 
tudományok területén a kutatást még ma is szinte hobbinak 
tekintik a finanszírozók, így ennek megfelelően nagy elhivatott-
ság, mondhatjuk, megszállottság szükséges ahhoz, hogy valaki 
ennek szentelje az egész életét. 

  Fotó: Füle Tamás, Parókia Portál

  Fotó: Füle Tamás, Parókia Portál
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Új kar a Károlin

Új karral bővült Egyetemünk, a szervezeti egység Szociális 
és Egészségtudományi Kar néven kezdte meg működését. 
A kar megbízott dékánja Dr. Mogyorósi András orvos-jogász, 
egészségügyi szakmenedzser.

2019 augusztusában a Szociális Munka és Diakónia Intézet átkerült a 
Tanítóképző Főiskolai Karról a Szociális és Egészségtudományi Karra 
(intézetvezető: Dr. habil. Török Péter), így a szociális munka, szociálpe-
dagógia és diakónia alapképzési szakok hallgatói szeptemberben már 
az új kar hallgatóiként kezdték meg vagy folytatták tanulmányaikat.  
A kar oktatási helyszíne Budapesten, Újpesten található, a Viola utca 
3-5. szám alatt.

A kar Egészségtudományi Intézetének (intézetvezető: Dr. Mogyorósi András) tervezett képzése az ápolás és betegellátás alapképzési 
szak ápoló szakiránnyal. Az intézet főállású oktatói közt megtalálható Dr. Csókay András idegsebész, Dr. Fogarasi András, a Bethesda 
Gyermekkórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, valamint Dr. Velkey György gyermekgyógyász, a Bethesda Gyermek-
kórház főigazgatója.

  Az Egyház és Társadalom Kutatóintézetnek 2018/2019-es tan-
évi megújulása és kibővítése óta Rektor úr a vezetője. Milyen te-
vékenységet végez a kutatóintézet? Hogyan jelenik meg mindez 
az Egyetem és a hallgatók mindennapjaiban?
Az Egyház és Társadalom Kutatóintézet megújulása részben an-
nak a beszélgetésfolyamatnak az eredménye, amit az egyházi 
vezetőséggel folytattunk. Azt láttuk, hogy az egyház számos 
olyan területen van jelen – és próbálja finanszírozni ezeket a 
jelenléteket – amik éppen az előző kérdésben taglalt kutatá-
sokhoz részben vagy alapvetően kapcsolódnak. Láttuk azt, hogy 
az Egyetemnek, mint az egyház egyetemének sokkal jobban a 
profiljába illik ez a fajta tevékenység, és végül így vettük át pél-
dául a Zsinati Irodától az Ökogyülekezeti Mozgalmat. Az Ökogyü-
lekezeti Mozgalom (új nevén Ökogyülekezeti Kutatóműhely) egy 
nagyon „trendi” mozgalom, hiszen a környezetvédelemmel, 
természetvédelemmel, teremtésvédelemmel foglalkozik. Az 
Ökogyülekezeti Kutatóműhely eddig is sokfelé vitte hírünket, 
hiszen ők lokálisan vannak jelen a magyar társadalomban: gyü-
lekezetekben és kis intézményekben szerte az országban, illetve 
nagy országos rendezvényeken, így a református rendezvénye-
ken is. Ilyen volt az idei Csillagpont Református Ifjúsági Találko-
zó, ahol jelen volt az Ökogyülekezeti Kutatóműhely, mint a Károli 
Gáspár Református Egyetem mozgalma. Azzal, hogy az Egyetem 
környezettudatosabb működése érdekében bizonyos környezet-
védelmi feltételeket teljesítünk, és így lassan „zöld egyetemmé” 
válunk, talán példát tudunk mutatni a többi egyetem számára. 
Ez az oktatás szintjén is fontos, mert a hallgatókban is el szeret-
nénk ültetni a környezettudatosságot – és mivel sokan közülük 
oktatók, pedagógusok lesznek, ők is elvihetik ezt a gondolko-
dást azokba az intézményekbe, falvakba, városokba szerte az or-
szágban, ahova később kerülnek. Az Egyetem számára ez azért 
is különösen érdekes, hiszen mind a politikában, mind a nem 
politikai mozgalmakban a természetvédelem ma nagyon hang-
súlyossá vált, és az Ökogyülekezeti Kutatóműhely segítségével 
az Egyetem is be tud kapcsolódni ebbe a vonalba. Úgy gondo-
lom, hogy más egyetemeken erre még nincs példa, így a Károli 
lépéselőnyben lehet, ha ezt jól ki tudjuk használni.

  A média világa sem áll messze Rektor úrtól: számos folyóirat, 
televíziós műsor szerkesztőségének volt vagy jelenleg is a tagja. 
Miben látja az egyházi média jelenlétének fontosságát a felnö-
vekvő generációk életében? 
Szokták mondani, hogy a hit a legszemélyesebb közügy, és hogy 
„hinni a templomban kell”, ami természetesen ebben a formá-
ban nem igaz. Ahhoz, hogy a keresztyén közösségek ki tudjanak 
lépni a templom közegéből és a gyülekezet elszigeteltségéből, 
nagy szükség van a különböző médiumok használatára. Mond-
hatjuk, hogy a reformáció is egy médiaforradalom révén vált si-
keressé, hiszen a könyvnyomtatás megjelenése tette lehetővé, 
hogy Luther tanai széles körben elterjedjenek. Az a fajta „posz-
tolás”, ahogyan kitette a 95 tételt a wittenbergi vártemplom 
kapujára, ahol mindenki elolvashatta őket, és utána „megosz-
tották” azokat, sőt, „kommentek” is érkeztek rájuk, mind annak 
volt köszönhető, hogy akkor már a könyvnyomtatás technoló-
giája elérhető volt. Ma is ki kellene használnunk a különböző 
médiumok adta lehetőségeket, akár az elektronikus média, akár 
az internet világára gondolva. 

Amit problémának látok, hogy még nem találtuk meg ennek a 
módját. Habár használjuk ezeket a médiumokat, úgy látszik, szá-
munkra ez nem elegendő. Az, hogy egy igehirdetés megjelenik 
az interneten, és azt valaki megnézi egy videó keretében, vala-
hogy nem elég átütő. Nem hiszem, hogy az lenne a mi utunk, 
ahogyan most különböző influencerek lekötik a fiatalokat, de 
valami újat, mást kellene kitalálnunk, ez biztos. Sajnos már egy-
re kevesebben jönnek be a templomba, és hallják meg a közös-
ség hangját. Az adott helyi közösségek tudnak tevékenységeik 
által kifelé is hatni, és ez kisebb településeken működőképes 
lehet. Egy-egy falu vagy kisváros gyülekezeti közössége képes 
meghatározni egy idő után az egész település életét, de nagy-
városainkban – ahol ma már a lakosságunk nagy része él – ez 
nem elegendő. Valamit tennünk kell ezen a területen, és meg 
kell találnunk a megfelelő csatornát, amin keresztül megszólít-
hatjuk az embereket úgy, hogy mindez ne visszafelé süljön el. 
Mindenképpen ez lesz az a csatorna – tehát a különböző médi-
umok – amin keresztül, mondjuk így, „robbanthat” az egyház.

  Mit tart Egyetemünk rektoraként a legfontosabb feladatának? 
Milyen változások várhatók az Egyetem életében az elkövetke-
zendő évek során?
Az egyik legfőbb feladatnak, amit elődöm is nagyon jól végzett, 
a közösség megtartását tartom. Nagyon fontos, hogy a munka-
társak – és ez alatt nem csupán magát a Rektori Hivatalt értem 
– közösségben tudjanak együtt dolgozni, félretéve esetleges 
személyes ambícióikat, sértettségüket, és tudjanak úgy dol-
gozni, hogy az Egyetemünk hasznára legyen. Azt kell éreznie 
mindenkinek, hogy mi közösen vagyunk az Egyetem. Nem ön-
álló egységek, nem önálló karok működnek lazán kapcsolódva 
egymáshoz, és van valahol még egy hivatal a rektor vezetésével, 
ami beleszól az életükbe, hanem egy szerves egészként tudjunk 
együtt dolgozni. Így minden bizonnyal sokkal hatékonyabban 
tudjuk megoldani a felmerülő problémákat, mintha egymástól 
távoli, széttagolt egységekből állna össze az Egyetem. 

Fontosnak tartom – ahogyan azt már korábban is említettem 
– hogy a munkatársak, akik itt dolgoznak, valamint a hallgatók, 
akik ide járnak, jól érezzék magukat az Egyetemen. Ebbe a jó ér-
zésbe beletartozik, hogy bár vannak súrlódások és problémák, 
legyenek olyan személyek, akikhez a hallgatók és a munkatársak 
fordulhatnak. Szeretnék egy lelkipásztori, lelkigondozói hálóza-
tot kiépíteni az Egyetemen, hogy lelki gondok esetén mindenki 
tudja, hogy kihez fordulhat, sőt, választási lehetősége is legyen 
aszerint, hogy kiben tud ténylegesen megbízni, és kinek tudja 
elmondani lelki problémáit. Úgy gondolom, hogy a lelki higiénia 
régen is fontos volt, de a mai világunkban még inkább fontos, 
mert az életritmusunk annyira felpörgött, hogy mindenkinek 
szüksége van lelki megpihenésre, még annak is, aki ezt tagadja, 
vagy nem igényli.

A megnövekedett hallgatói létszám az oktatási épületek bővülé-
sét teszi indokolttá. Milyen fejlesztések várhatók ezen a téren? 
Az elmúlt három év rektorhelyettesi feladatai tulajdonképpen 
elsősorban ehhez a problémakörhöz kapcsolódtak. Egyetemünk 
átlépte azt a létszámhatárt, amivel a korábban meglévő ingat-
lanokban el tudtuk helyezni az oktatást. Mivel sem az egyház, 
sem az Egyetem nincs olyan anyagi helyzetben, hogy saját ma-
gunk tudjunk építkezni, létrehozni új ingatlanokat, ezért csak 

kormányzati segítséggel, együttműködéssel tudjuk megoldani a 
helyzetet. Szerencsére a kormányzat részéről is megvan az igény 
arra, hogy a felsőoktatást, esetünkben az egyházi felsőoktatást 
támogassa épületekkel. Most úgy néz ki, lehetőségünk lesz arra, 
hogy ha nem is egy klasszikus értelemben vett campust ala-
kítsunk ki az Egyetemnek, de egy 500 méteres sugarú körben 
tudjunk majd elhelyezkedni. Ez lenne a cél, én erre törekednék. 
Olyan épületekre van szükségünk, amik lehetővé teszik, hogy itt 
a belvárosban legyünk jelen. Jelenleg 14 oktatási pontunk van a 
fővárosban, és ehhez még hozzá kell számolnunk a nagykőrösi 
oktatási helyszínt is. Ha egy oktató véletlenül mind a 14 ponton 
dolgozna, akkor egy nap nem lenne elég arra, hogy végigjárja 
ezeket a helyeket. Az lenne az ideális, ha a hallgatók és az ok-
tatók viszonylag könnyen eljuthatnának az egyes oktatási egy-
ségből a másikba. Fontosnak tartom, hogy bármelyik karunkon 
tanuló hallgatónknak lehetősége legyen arra, hogy a szabadon 
válaszható kurzusok esetében bármely más kar meghirdetett 
szakjának óráiból választhasson az érdeklődésének megfelelő-
en. Ez viszont csak akkor működhet, ha el is tud menni az órák-
ra! Emellett vannak párhuzamosan végzett szakok is, és ezek a 
képzések is csak akkor működhetnek jól, ha az oktatási helyszí-
nek séta-távolságra vannak egymástól. 

  Végezetül: mit üzen Rektor úr azon új hallgatóknak, akik szep-
temberben kezdték meg első tanévüket a Károlin?
Sok szeretettel üdvözlöm őket a Károlin, és ők is örüljenek, 
mert úgy gondolom, jó helyre kerültek! Remélem, hogy az ok-
tatásunk és munkánk eredményeként, amikor átveszik majd a 
diplomájukat, ők is azt fogják gondolni, hogy hasznos és jó volt 
ide járni. Azt a gondolatot szeretném megosztani velük, amit 
korábban a gólyatáborban is elmondtam Pál apostoltól (úgy fo-
galmaztam akkor, hogy Pál apostol a kereszténység egyik leg-
nagyobb influencere volt): „…ami mögöttem van azt elfelejtve, 
ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél 
felé…” (Fil 3,13). Vagyis az eddig tanultakat magukban elraktá-
rozva, minden energiájukat fordítsák a tanulásra, hiszen életük 
ezen szakaszában ez a legfontosabb! Ugyanakkor éljék az egye-
temisták boldog életét abban a tudatban, hogy mindent szabad, 
de nem minden használ…
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HÖK

KRE Gólyatábor 2019
A Károli Gáspár Református Egyetem fakultásai augusztus utolsó hetében tartották meg gólyatáborai-
kat. A Hittudományi Kar tábora augusztus 27-30. között került megrendezésre Gárdonyban. Az ÁJK, BTK, 
TFK, és a SZEK gólyái augusztus 29 – szeptember 1. között Tatán ünnepelhették saját Károlis polgárrá 
válásukat.

A középkori témában zajlódó rendezvényen a gólyák ellátogathattak KREsteros földjére, ahol a „házak” 
vállt-vállnak vetve küzdöttek az uralkodói cím elhódításáért.

Ezen kívül a résztvevők megismerkedhettek Rektor Úrral, a kari vezetőkkel, és oktatókkal, az Idegen Nyelvi 
Lektorátussal, a MEKDSZ, és KAPSZLI hallgatói szervezetekkel, a Benda Kálmán és Bocskai István Szakkollé-
giumokkal, a Károli Diák és Hallgatói Sportkörrel, valamint a tábor teljes ideje alatt HTK-s hallgatók is 
képviseltették magukat.

Napközben különféle csapatoknak szóló ügyességi, kvíz feladatokon vettek részt a hallgatók, estén-
ként pedig lehetőség nyílt a kötetlenebb ismerkedésre, amihez az élőzenés táncház, és a színes 
fellépők adták a hangulatot.

Hálásak vagyunk, hogy ilyen értékes tagokkal bővült a családunk, bízunk benne, hogy egy életre 
szóló élményt sikerült adni nekik a gólyatáborral.

Beszéljenek helyettünk a képek, hogy mennyire jól sikeredett az idei rendezvényünk!

Ezúton kívánunk gólyáinknak sikeres első évet, Isten áldása kísérje útjukat!

KRE EHÖK
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Körbevesz – Egyetemünk 
az idei Csillagponton
Körbevesz – ezt a mottót választották az idei Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó szervezői a fesztiválhoz, amely idén Deb-
recenben került megrendezésre július 23-27. között. A rendezvény, amelynek központi témája a közösség volt, a főelőadások 
mellett több mint 100 kulturális, közéleti, tudományos, pszichológiai, zenei- és sportprogrammal várta a 14 és 35 év közötti Kár-
pát-medencei református fiatalokat. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan Egyetemünk idén is képviseltette magát a Debrecenben 
zajló ifjúsági találkozón.

Csillagpont

Tudomány és szórakozás
Az Egyház és Társadalom Kutatóintézet RefCOO – a Református 
Művelődésért Kutatóműhelye is jelen volt a fesztiválon, számos 
színes programmal várták az érdeklődőket. Első alkalommal volt 
megtekinthető az „Isten a XXI. században” fotópályázat nyertes 
alkotásaiból álló kiállítás, emellett a Marslakók, egy KONFESZT 
különkiadás és a Károli Históriás Vitaest keretein belül egyes 
tudományterületek elismert szaktekintélyei segítségével ismer-
kedhettek meg az érdeklődők a tudomány mai kérdéseivel.

Teremtésvédelem interaktívan
„Örülünk, hogy idén nem Ökopont lett a nevünk, mert az nem 
fejezte ki a tevékenységünk hitéleti oldalát” – mondta Szűcs 
Boglárka, a KRE Ökogyülekezeti Műhelyének vezetője, a terem-
tésvédelmi programok főszervezője. A Műhely szórakoztató, 
egyben szemléletformáló programokra várta a résztvevőket: a 
pavilonba lépve a Zöld Polcon – ami valóban zöldre volt festve 
– számos termék sorakozott: minden, aminek segítségével egy 
gyülekezet ökogyülekezetté válhat. A játékos kedvű fesztivállá-
togatók is kipróbálhatták magukat. Az Ökogyülekezeti Műhely 
két szabaduló ládával várta az érdeklődőket, amelyek feladatai 
a szórakozáson túl megismertették a játékosokat a környezet- és 
a teremtésvédelem legfontosabb kérdéseivel. A fesztivál alatt 
ismeretterjesztő előadások, látványos kémiai kísérletek és egy 
kencekonyha várta az érdeklődőket. A programok mellett az 
Ökogyülekezeti Kutatóműhely a fesztivál környezetterhelésének 
minimalizálásában is segítette a szervezőket.

Nevetés és könnyek a Károli Csarnokban
Koncerteknek, előadásoknak, táncháznak adott helyet az Egye-
temünkről elnevezett Károli Csarnok. Hatalmas érdeklődés és 
lázas készülődés előzte meg az egyik különleges előadó, Pál Feri 
atya érkezését, aki – mint mindig – mosolygósan, vidáman lépett 
a színpadra és megköszönte, hogy itt lehet, ilyen sok jó ember, 
jó fiatal között. Előadásában az önmegvalósítás három szintjét és 
három módját ismertette meg a hallgatósággal. Rendkívüli előa-
dásmódjának és különleges történeteinek köszönhetően a kö-
zönség tagjai egyik pillanatban még a hasukat fogták a nevetés-
től, a következő történetet pedig könnyes szemekkel hallgatták 
végig. Egy közös viszont minden megosztott történetben volt: ta-
nulhattunk belőle, mert olyan emberekről szólt, amilyenek mi is 
vagyunk, s talán páran pont ugyanolyan helyzeteket éltünk meg, 
mint a történetek főszereplői.

Séta a Lehetőségek Piacán
A Károli Csarnok szomszédságában kezdődött a „Lehetőségek 
Piaca”, ahol református szervezetek, intézmények mutatták be 
tevékenységüket, és izgalmas kvízekkel, workshopokkal, előa-
dásokkal, vagy más interaktív játékokkal várták a fesztivál részt-
vevőit. Újdonságnak számított a Csillagponton a TeolPont sátor, 
ahol a négy magyarországi, illetve 3 határon túli teológuskép-
ző intézmény hallgatói fogadták az érdeklődőket. A sátor egyik 
főszervezője Varga Fanni, Egyetemünk negyedéves teológia sza-
kos hallgatója. Elmondása alapján régi vágya volt már a teológus 
hallgatóknak, hogy egy Csillagponton közösen jelenhessenek 
meg. Így az erre a szakra készülő fiatalok egy kis ízelítőt kaphat-
nak a teológia szak mindennapjaiból beszélgetések, előadások 
segítségével – de kreativitásukat is megélhették, például egy kö-
zös táskafestés során.

Alig pár lépésre a TeolPont sátrától Egyetemünk képzéskínálatát 
egy intézményi stand segítségével népszerűsítettük. A hozzánk 
betérők többek között egy kvízjáték segítségével ismerhették 
meg Egyetemünket. A vállalkozó kedvűek az „Amit ma megte-
hetsz…” című táblánkról egy önmaguk vagy a közösség felé vál-
lalt feladatot választhattak maguknak. A fesztivál résztvevői közt 
különösen népszerűnek bizonyult az „útravaló ige” húzásának 
lehetősége: többen minden nap visszatértek, hogy egy bibliai ige 
üzenetét vihessék magukkal

Közösség a közösségben – 
az Országos Református Cigánymisszió
Ahogy végigsétáltunk a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó „Lehetőségek Piacán”, orrunkat megcsapta a cigány lecsó íny-
csiklandó illata. Miközben jóllakásig ettük magunkat, a legdinamikusabb, legritmikusabb Istent dicsőítő dallamok hatoltak a 
szívünkig az önkéntes roma fiatalok előadásában. Tóth Anita, országos cigánymissziós referens jóvoltából pedig közelebbről is 
megismerhettük az Országos Református Cigánymisszió tevékenységét.

  Mikor és hogyan vette kezdetét az Országos Református Ci-
gánymisszió?
A Zsinati Hivatalon belül a missziói iroda három működési te-
rületének egyike a Cigánymisszió. Amikor Dani Eszter lelkész, a 
missziói iroda vezetője megkapta a Cigánymissziót, végigláto-
gatta az összes egyházmegyét, hogy minél több lelkésszel talál-
kozzon. Emellett minden gyülekezetnek kiküldött egy kérdőívet 
arról, hogy van-e bármiféle szolgálat a cigányok felé azokban a 
közösségekben, ha pedig nincs ilyen, annak mi az oka, és a lelké-
szeknek milyen segítségre van szükségük. Az eredmények és az 
Eszter által fontosnak ítélt célok, alappillérek mentén készült el 
a stratégia, amit 2013-ban fogadott el a Zsinati Tanács.

  Részt vesznek a programban más felekezetek is?
A Cigánymisszió ökumenikus jellege a protestáns együttműkö-
désben jelenik meg. A református, az evangélikus, a baptista, 
a metodista és a pünkösdi gyülekezetek cigánymisszióival dol-
gozunk együtt egy munkacsoportban. Ennek egyik gyümölcse a 
módszertani füzetünk, amely évente mindig más témával jele-
nik meg, a másik pedig a Tükör nevű, negyedévente megjelenő 
kiadvány. A legnagyobb eseményünk 350-400 cigány testvérrel 
a protestáns cigánymissziós imanap, amit minden évben más 
helyszínen tartunk meg. 

  Eddig hány gyülekezet csatlakozott a misszióhoz?
Kb. 50-60 olyan gyülekezetről tudunk, ahol van a cigányok felé 
valamilyen szolgálat, templomba járnak, vagy van cigánymissziós 
gyülekezet a falubeli, vagy a cigánytelepen található közösségi 
házban. Arra is van példa, hogy a nagy gyülekezettel párhuza-
mosan működik egy cigánymissziós gyülekezet. Vannak viszont 
olyan cigánymissziós gyülekezeteink is, ahol a cigánymissziót ala-
pító cigány testvérek a presbiterek a helyi nagy gyülekezetben.

  Hogyan zajlik a lelkészek felkészítése a cigánymisszió kihívá-
saira?
Minden év tavaszán tartunk egy négynapos konferenciát, lel-
kész-továbbképzést Berekfürdőn. Ez alkalommal olyan kér-
déseket, témákat beszélünk át, amikről azt gondoljuk, hogy 
hasznukra válhat a Cigánymisszióban is szolgáló lelkészeknek, 
munkatársaknak. Legutóbb például egy napot szenteltünk a 
drogfogyasztás témájának, mert a gyülekezetektől azt hallottuk, 
hogy ez a cigány közösségekben is problémát okoz. 

  Milyen módszereket, tevékenységeket alkalmaz a Cigánymisz-
szió?
A Cigánymisszión belül működik az úgynevezett HEKS (Svájci 
Protestáns Egyházak Segélyszervezete) projekt. Ez a segélyszer-
vezet a Magyarországra szánt anyagi támogatást a Cigánymisz-
szión keresztül valósítja meg. Egyrészről a gyülekezeti vagy kö-
zösségi programokat finanszírozza: kis költségvetésű tanodákat, 
baba-mama klubokat, Biztos Kezdet Gyerekházakat működte-
tünk. Ugyanezen HEKS projekt másik lába az inkluzív iskolákról 
szól, melynek célja, hogy a Református Egyház által fenntartott 
– egyelőre csak – általános iskolákban, a tapasztalatunk szerint 
alulreprezentált, cigány gyermekek arányán változtassunk. 

  Milyen módon kapcsolódik az egyetemünk a Cigánymisszióhoz?
Minden év őszén szervezünk egy háromnapos tanulmányutat a 
negyedéves teológus hallgatóknak abból a célból, hogy az Or-
szágos Református Cigánymisszió segítségével terepen lehesse-
nek a leendő lelkészeink. Elvisszük őket olyan cigány közössé-
gekbe, ahol működik cigánymisszió. Itt találkozhatnak a cigány 
testvérekkel, illetve járhatnak cigánymissziós istentiszteletekre 
és házi csoportokra.

Prof. Dr. Zsengellér József, Egyetemünk új rektora komoly szerepet szán a cigány közösségekben végzett kutatásoknak, melyekhez 
egyre több cigány szakemberre is szükség lesz. „Fontos, hogy a Károli szellemi termékei benne legyenek az itthoni tudományos és 
közéletben” – fogalmazott Rektor úr egy, a Parókia Portálnak adott interjúban. „Vannak területek, amelyeket szinte csak mi fedünk 
le, például a cigánykutatásban a kormányzat számára is mi biztosítjuk a tudományos háttéranyagokat, és most már külföldön is 
nagy érdeklődés övezi a munkánkat. Magyarország sorsát tekintve ez nagyon fontos terület.” 
„Vannak tradicionálisan református területei az országnak, ahol a népesség legnagyobb részét mára már a cigányság alkotja. 
Pedagógusokra, lelkészekre van szükségük, őket is nekünk kell képezni, méghozzá olyan szemlélettel, ami előrevisz. Ehhez kutatás 
is kell, helyszíni jelenléttel. Ehhez pedig cigány szakembereket kell beemelni a kutatásba, és segíteni őket a tudományos életben” 
– tette hozzá Prof. Dr. Zsengellér József.

A KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Romológia Kutatóműhelye 2015 tavaszán került megalapításra, a kutatóműhely 
munkatársai Hajnáczky Tamás és Landauer Attila. Hajnáczky Tamás fontosabb kutatási területei a Kádár-korszak cigánypolitikája, 
illetve a Horthy-kor meghatározó cigány szervezete, a Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete. Landauer Attila jelenlegi főbb 
kutatási területei a Kárpát-medencei cigány népesség és a történelmi egyházak kapcsolatai, valamint a hazai cigány holokauszt.

  Fotó: Országos Református Cigánymisszió weboldal

  Fotó: Csillagpont Facebook oldal

  Fotó: Csillagpont Facebook oldal
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színvonalon is kezelhető, mert szervátültetésre van lehetőség. 
Legelső volt a veseátültetés, vesepótló kezelés, hemodialézis, 
amely sokkal jobb életminőséget biztosít jó életkilátásokkal. 
Lehetne folytatni a sort a szívátültetéssel, hasnyálmirigy-átül-
tetéssel, vékonybél-átültetéssel, májátültetéssel, és a csontve-
lő-átültetéssel.

  Az orvostudomány génmanipulációs technológiái milyen mér-
tékig etikusak?
Ez a jövő útja, de már vannak finomabb technikái is, amikkel 
célzottan lehet egy gént kicserélni. A virális géntranszfernek az a 
veszélye, hogy bejut valahova a genomba, és nem tudjuk, hogy 
ahová beesik, ott nem csinál-e valami bajt. Az új eljárás lénye-
ge, hogy pontosan meg lehet határozni, hogy hova visszük be a 
gént, és olyan részt választhatunk, ahol az nem ártalmas.

Felmerül az etikai kérdés, mert az immunhiányos betegség a 
hordozókban biztosan kialakul. Mindenki megbetegszik, aki 
hordozza, és rövid időn belül mindenki meghal a súlyos immun-
hiány miatt kialakuló fertőzésekben. Nem kérdés, hogy ezt meg 
kell gyógyítani abból a hippokratészi elvből kiindulva, hogy „ne 
árts, tégy jót”. Ez esetben a „nem ártás” biztos, mert letelt a 15 év 
– nem ártalmas a terápia –, és jót teszünk, mert meggyógyítjuk 
őket. Biztosan kialakuló, halálos kimenetelű betegségből mind-
össze néhány száz van. Olyanból, ami nem biztos, hogy kialakul, 
de a kialakulást követően van rá alternatív kezelés, gyógyszer, 
ami egy időre megoldja a bajt, nem tudjuk, hogy hány van. 
Olyan viszont rengeteg van, ami biztos, hogy kialakul, de elhor-
dozható. Ilyen a cukorbetegség is: van rá inzulin, lehet pótolni, 
de senkiben sem merül fel, hogy az inzulint génterápiával kéne 
gyógyítani. Etikai kérdés, hogy hol lesz meghúzva a határvonal, 
hogy mi engedhető meg és mi nem. Az biztosan szükséges, 
hogy megelőzzük és meggyógyítsuk a halálos betegségeket 
akár olyan áron is, hogy az embereket genetikailag módosítjuk. 
Természet által alkotott dolgokról van szó: egy jól működő gént 
viszünk be, ami az illető szervezetéből hiányzik, nem pedig mó-
dosulatot csinálunk, aminek nem tudjuk a hatásait.

  Hogyan egyeztethető össze a hittel az orvostudomány ilyen 
fokú beavatkozása a természet rendjébe?
A hitünkből levezethetően kötelességünk a betegek gondozása 
és ápolása. Az elromlott természetes folyamat pótlása a felada-
tunk, ami Isten csodálatos tervének kiteljesítése. Azáltal, hogy 
megismertük, mi romlott el, meg lehet javítani. Az ember kap 
egy esélyt arra, hogy hitre jusson, életben maradjon és éljen Is-
ten csodálatos terve szerint. Ez pontosan olyan, mint a bűneset 
és a hit kérdése: valami elromlott, és Jézus Krisztus, a Megváltó, 
gyógyító orvos adja vissza a lehetőséget a hit ajándékával, hogy 
visszajussunk Istenhez. Ugyanezt teszi az orvos, amikor segít a 
betegen, ami kötelessége is.

Hit és tudomány
„Hívő tudósok, tudós hívők” címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést a genetika, az orvostudomány és ezek Istennel való kap-
csolatáról az idei Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. A beszélgetés egyik résztvevőjét, Dr. Prohászka Zoltán immunoló-
gust, a Semmelweis Egyetem professzorát, a Budapest-Pozsonyi úti Református Gyülekezet presbiterét kérdeztük, hogy egy hívő 
tudós miként vélekedik bizonyos orvostudományi innovációkról, és azok a hittel való összeegyeztethetőségéről.

Csillagpont

  Hogyan lehet kijavítani a hibás emberi gént? Képes erre az or-
vostudomány?
Az elvi válasz erre az, hogy természetesen igen, de egyetlen ki-
vétellel erre gyakorlati lehetőség ma nincs. Az első génterápiás 
gyógyítási eljárás három évvel ezelőtt kapta meg a törzsköny-
vet, ami egy halálos, és időben csak szűrővizsgálattal felismer-
hető betegséget gyógyít, ami a génterápiával még megelőzhető 
olyan állapotban, amikor még nem alakult ki. Ez a súlyos, kom-
binált immunhiány nevű betegség. Megvalósították az Egyesült 
Államok több mint tíz államában, hogy az összes újszülöttet 
szűrik erre a génhibára, és akiket kiszűrnek, azokat génkonst-
rukcióval meggyógyítják. Egy hiányzó gén hiányzó termékét pó-
tolják így. Ez az első az emberiség történetében, amit az ember 
a saját maga által alkotott eszközökkel tud szűrni a maga által 
kialakított génkonstrukcióval, még a betegség kialakulása előtt. 
Ez a génkonstrukció viszont virális (szerk. vírusos), tehát nem 
veszélytelen. Nem célzott módon képes megjavítani a hibásat, 
hanem virális géntranszferrel juttatja be a jó gént. Az emberi 
gén molekulát termel, amit bevittek vírusokba, majd klonálisan 
felszaporítottak (szerk. klónoztak). Kiválasztották azt az egy faj-
ta gént termelő vírust, amit ha visszavisznek a beteg emberbe, 
annak az az egy hibás tényezője ettől megjavul. Ezt 18 évvel ez-
előtt fejlesztették ki, és három éve telt le az a 15 év, amit az 
Egyesült Államok gyógyszerhatósága előírt, hogy biztonságos-
sági szempontból követni kell a betegeket, hogy nem alakul-e ki 
olyan nem kívánt mellékhatás a virális géntranszfer miatt, amire 
nem számítottunk. Mivel nem történt semmi baj, engedélyez-
ték az eljárást.

  Mennyire képes meghosszabbítani az emberek életét az orvos-
tudomány?
Eljutott oda az orvostudomány, hogy számos olyan betegség, 
ami halálos volt, mostanra azért nem halálos, vagy akár jó élet-

  Fotó: Semmelweis Egyetem
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Okostelefonjaink valódi ára
A 3000 résztvevős Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón Egyetemünk Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Ökogyüle-
kezeti Kutatóműhelye is több programmal várta az érdeklődőket. A Kutatóműhely a Magyarországi Református Egyház Ökogyü-
lekezeti Mozgalmaként indult, amely környezeti információkat közvetít keresztény felfogásban. A mozgalom magában rejti a 
csatlakozás lehetőségét is – hangsúlyozta Szűcs Boglárka, környezeti nevelő, a Műhely referense, aki előadást tartott a fiatalok 
körében „Kütyük és környezeti káruk” címmel egy még környezettudatosabb szemléletmód kialakításáért. Az előadás közös 
gondolkodásra indította hallgatóságát, és segített szembenézni a tényekkel, hogy hogyan készülnek a laptopjaink, vagy éppen 
az okostelefonunk, és milyen környezeti károkat okoz a szükséges nyersanyagok előállítása.

Felelősen művelni és őrizni
A református fesztiválon is helye volt az előadásnak, hiszen a 
környezet- és a természetvédelem különösképpen fontos téma 
keresztények körében, mert a teremtett világban teremtett 
lényként értelmezzük magunkat. Ezért beszélhetünk teremtés-
védelemről, valamint saját felelősségünkről a világ megőrzésé-
vel kapcsolatban. „Fogta tehát az Úristen az embert, és elhe-
lyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt.” (1Móz 
2,15)

Az ár, amit fizetünk
Az előállítás teljes ciklusa, amíg a termék használhatatlan sze-
métté válik, hatással van a bolygónkra. A legtöbb termék Kíná-
ból jön, és ennyivel letudjuk a származásuk kérdését, pedig a 
Föld ásványkincseit, erőforrásait éljük fel. A bányászati cégek 
fél hegyeket kebeleznek be. Gyémántbányák esetében kevés 
nyersanyagért rettentő mennyiségű követ megmozgatnak: a 
legnagyobb szibériai gyémántbánya átmérője 1,5 km, amely 
már tájsebet képez a földön, az élővilág életterét pedig lecsök-
kenti a kiépült úthálózatok által. 

Az ásványok, amelyekből az okoseszközeink készülnek, politi-
kailag instabil, polgárháború sújtotta szegény országokból szár-
maznak. A kitermelt ásványok 80%-a afrikai nemzeti parkok 
területéről, emberszabású majmok élőhelyéről származik, akik 
veszélyeztetett, kihalás szélén álló fajokká váltak. Ezen felül a 
bányászat vízigénye hatalmas, és fölöslegként keletkezett hul-
ladéka meddővé teszi a területet. Vízhiányos terület vagy sem, 
a hulladékot még egyszer átmossák, hogy valamennyi ásványi 
anyagot kinyerjenek belőle. A kiépítés energiája szemben áll 
a kitermelés hatékonyságával: például egy darabka aranyhoz 
annak 550000-szeres környező kőzete szükséges ahhoz, hogy 
ékszert készítsenek belőle. A telefonunkhoz szükséges elenged-
hetetlenül fontos természetes ásvány a koltán, amiből tantál 
nevű ércet nyernek ki, de kis mennyiségben ón és arany is kerül 
bele. Folyamatosan nő a környezeti terhelés és a koltánkereslet, 
ahogy egyre több okoseszközre van igényünk. 

Mit tehetünk?
Egy kis darab ásvány emberek sorsát befolyásolja, ezért ha már 
az okoseszközök használatáról nem tudunk lemondani, legalább 
a kibányászott, felhasznált anyagot ne dobjuk ki. Azért, hogy ne 
kelljen minden egyes új eszközhöz újabb ásványt kibányászni, 
gyűjtsük össze ezeket a hulladékká vált eszközöket, használt 
mobiltelefonokat, töltőket, készülékeket újrafeldolgozásra, hogy 
legalább a bennük levő ásványt kinyerhessük.

Ha pedig csak divat kérdése az új megvétele, akkor inkább hasz-
náljuk tovább régi készülékünket, ameddig lehetséges. Ezzel a 
felelős gondolkodással tehetjük meg a mi részünket. Végezetül, 
ha nem találsz helyet az otthon kallódó régi telefonjaidnak, a 
Károli minden épületében leadhatók a használaton kívüli készü-
lékek. Már ennyivel is hozzájárulhatsz környezetünk megóvásá-
hoz.

Legyünk tájékozottak!
A környezeti nevelés alapelve, hogy, akit vagy amit megismer-
tem, azzal tudok személyes kapcsolatot kiépíteni és iránta fele-
lősséget érezni, végül pedig eszerint cselekedni érte. Ismernünk 
kell a törvényszerűségeket, hogy globálisan, az egész Földre ki-
ható módon ne okozzunk még nagyobb károkat.

Nézzünk a dolgok mögé, hogy mit eszünk, mit viselünk, és mit 
használunk naponta. Megvizsgáljuk-e nagyítóval az apróbetűs 
részt, például az ételek összetételét? A laptopunk, tabletünk, 
okostelefonunk, az összes „kütyünk” ki van téve a tudatos el-
avulás folyamatának, mivel eleve rövid élettartamra gyártják le 
őket, így egy „kütyüből” több is van nekünk. Amikor a villany-
körtét kitalálták, az több mint száz évig életképes volt. Ma már 
minden elektronikai cikkből, ahányszor elromlik, újat kell venni, 
mert többe kerülne a megjavíttatása.
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Az utca nem játszótér
Helyszín: Deák 17 Galéria
Időpont: 2019. szeptember 6. - 2019. december 14.

Hobbi? Szubkultúra? Mindkettő! A Deák 17 Galériában (1052 
Budapest, Deák Ferenc u. 17.) szeptemberben nyíló „Az utca 
nem játszótér” című kiállítás egy alternatív sport, a gördeszká-
zás történetét követi végig a hetvenes évek második felétől nap-
jainkig, miközben bemutatja egy akkor felnövekvő generáció út-
keresését. A kiállítás december közepéig várja az érdeklődőket.

FESZTIVÁL

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár
Helyszín: Várkert Bazár
Időpont: 2019. október 10-13.

Októberben ismét a könyvkultúra központjává válik a Várkert 
Bazárt (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.) ahol az ősz egyet-
len könyvvásárán, a Margó Irodalmi Fesztiválon ismerhetik meg 
az érdeklődők a sokszínű magyar és világirodalmat, valamint az 
izgalmas programokon keresztül az irodalmi élet újdonságait. 
A fesztiválon mutatja be legújabb könyvét többek között Bar-
tis Attila, Bödőcs Tibor, Darvasi László, Karafiáth Orsolya, Nádas 
Péter és Szécsi Noémi. A könyvbemutatókat és beszélgetéseket 
követően a négynapos fesztivál esti programjaiban koncertek és 
izgalmas előadások is szerepelnek. Az irodalom szerelmesei szá-
mára kihagyhatatlan őszi program!

FitBalance ősz 2019
Helyszín: Papp László Sportaréna
Időpont: 2019. október 13.

Megújult formában tér vissza az egyik legismertebb magyar 
sport és életmód expo, a FitBalance! Több száz program közül 
választhatsz és az ország legjobb edzőivel találkozhatsz októ-
ber 13-án a Papp László Sportarénában, ahol minden eddiginél 
színesebb programkínálattal, rengeteg sportágat felvonultató 
fesztivállal várnak mindenkit a szervezők. A kiállítók közremű-
ködésével betekintést nyerhetsz az egészséges ételek és a táp-
lálékkiegészítők világába is, mindezt ráadásul teljesen ingyene-
sen, hiszen a részvétel mindössze regisztrációhoz kötött.

Református Ízek Találkozója
Helyszín: Hajdúnánás
Időpont: 2019. október 4-6.

Hajdúnánáson rendezik meg 2019. október 4-6. között a Refor-
mátus Ízek Találkozóját, amelynek idei fő témája a bio élelmisze-
rek és az ökológiai gazdálkodás. A Református Közéleti és Kul-
turális Központ Alapítvány által szervezett rendezvény kiemelt 
célja, hogy összekösse a Kárpát-medencében élő református 
élelmiszertermelőket, szakmai és baráti közösséget építve ki 
köztük, megismertetve őket egymással, az eseménynek helyet 
adó régióval és az ottani gyülekezetekkel. 

A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig – Válság és újjá-
születés 1929-ben
Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria
Időpont: 2019. június 28. – október 20.

Csaknem 120 festmény, grafika, szobor, fotó, film és dokumen-
tum mutatja be a szürrealista mozgalom legismertebb alkotó-
inak munkáit a Magyar Nemzeti Galériában (1014 Budapest, 
Szent György tér 2.) a párizsi Pompidou Központtal közösen 
szervezett kiállításon. Központban a mozgalom történetének 
eseményekkel teli időszakát helyezték, főként az 1929-es évet. 
Az október közepéig látható kiállításon többek között Salvador 
Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo 
Picasso és Alberto Giacometti műveinek segítségével ismerhe-
tik meg a látogatók az izgalmas korszakot.

KIÁLLÍTÁS

  Fotó: Magyar Nemzeti Galéria Facebook oldal

dán (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.). Színpadról, filmről egy-
aránt ismerős lehet a könnyed hangvételű mű, amelynek közép-
pontjában természetesen a szerelem áll, de a humor is fontos 
szerepet kap: az álöltözetek, a komikus vénkisasszony nevelőnő 
vagy a bogaras nagybácsi biztos forrásai a nevetésnek, a szabad 
színészélet pedig reformkori lelkesedéssel kerül ábrázolásra.

  Fotó: Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Itt van az ősz, itt van újra…
…és vele együtt számos izgalmasnak ígérkező program! Válogatásunkban a zene, az irodalom, a sport, a film és a színház szerel-
mesei is találhatnak kedvükre valót, nem utolsó sorban pedig nagykőrösi hallgatóinkra is gondoltunk programajánlónk összeál-
lítása során.

Cooltúra

SZÍNHÁZ NAGYKŐRÖSIEK 
figyelmébe ajánljuk!Csányi Sándor: Hogyan értsük félre a nőket?

Helyszín: Hírös Agóra, Kecskemét
Időpont: 2019. november 12.

Egy személy, nyolc különböző karakter, nyolcvan perc és renge-
teg kérdés. Csányi Sándor egyszemélyes előadásában számos 
kérdést vet fel párkapcsolataink és az együttélés nehézségei-
ről, szépségeiről és öröméről.  Érdemes-e a friss jogosítvánnyal 
vezető feleségünknek tanácsokat osztogatni a forgalomban? 
Eljön-e az a pillanat egy nő életében, amikor azt mondja: Köszö-
nöm, van elég cipőm, nem kell több. Illetve, hogy mindezek elle-
nére, miért dobban meg mégis a szívünk, ha belép a szobába? A 
válasz kiderül november 12-én Kecskeméten, a Hírös Agórában 
(6000, Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.).

Marslakók S01E03
Helyszín: Átrium Színház
Időpont: 2019. október 17.

A Marslakók egy tudománynépszerűsítő beszélgetéssorozat 
a KRE RefCOO Kutatóműhely szervezésében. A Vecsei H. Mik-
lós által vezetett beszélgetések vendégei külföldön dolgozó és 
nemzetközileg elismert magyar kutatók az Átrium (1024 Buda-
pest, Margit krt. 55.) színpadán. Az októberi alkalom vendége 
Bánffy Eszter régész, a Német Régészeti Intézet frankfurti igaz-
gatója, a British Academy levelező tagja, aki újkőkorral és rézkor-
ral foglalkozik. Alsónyék-bátaszéki ásatását, ahonnan több mint 
egymillió lelet került elő, a világ tíz legjobb régészeti projektje 
közé választották 2018-ban.

International Beatles Weekend Hungary 2019
Helyszín: Analog Hall, Hard Rock Café
Időpont: 2019. október 5-6. Budapest

„Az első Beatles Fesztivál Magyarországon!” Ha újra akarod élni 
a Beatles életérzést, szívesen találkoznál az ikonikus Lennon 
sapka alkotójával, Helen Andersonnal, megkóstolnád a Renge-
teg Romcafé limitált Beatles forrócsokiját vagy kipróbálnál egy 
korabeli VOX erősítőt, akkor a Beatles Weekend a Te fesztiválod! 
Külföldi és magyar sztárvendégekkel, koncertekkel, előadások-
kal, kiállítással és rengeteg nosztalgikus, valamint új program-
mal vár a Beatles Weekend az Analog Hall-ban (1116 Budapest, 
Kondorfa u. 8.) és a Hard Rock Caféban (1051 Budapest, Deák 
Ferenc u. 3-5.) október 5-én és 6-án minden Beatles rajongót. 
Ha nem csupán nézni, illetve hallgatni szeretnéd a fellépőket, 
hanem Te is megmutatnád, hogy mekkora Beatles rajongó vagy, 
akkor jelentkezz a Magyarországi Beatles Tehetségkutatóra és 
légy Te a szerencsés, aki megmutathatja tehetségét október 
5-én a Beatles Weekend színpadán.

Best of Cinemusic filmzenei koncert 2019
Helyszín: Papp László Sportaréna
Időpont: 2019. október 27. 

A Budapesti Dohnányi Zenekar koncertje a Best of Cinemusic 
filmzenei koncert 2019. október 27-én a Papp László Budapest 
Sportarénában lesz látható. A Budapesti Dohnányi Zenekar 
egyik legsikeresebb koncertsorozata során az elmúlt 10 évben 
felcsendültek már olyan klasszikusok mint a Star Wars vagy a 
James Bond filmek zenéi, de Vangelis vagy Ennio Morricone 
melódiáit is hallhattuk, sőt, többek között a Trónok Harca és a 
Harry Potter egy-egy dallamát is megszólaltatta már a zenekar. 
Október 27-én ismét a közönség kedvenceit hallhatjuk majd, de 
újabb meglepetésekkel is szolgál a koncert.

ZENE

  Fotó: RefCOO Facebook oldal

Liliomfi
Helyszín: Nemzeti Színház
Időpont: 2019. október 10.

A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház vendégelőa-
dásában elevenedik meg a XIX. századi drámatermésünk egyik 
legtöbbet játszott darabja, a Liliomfi a Nemzeti Színház színpa-  Fotó: Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Facebook oldal
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„A XXI. század padlója”
– Interjú a Linoleum együttes alapítóival, Karádi Gergő és 
Szilágyi Gyula károlis hallgatókkal

A közelmúltban alakult Linoleum együttes egy leírhatatlanul sokoldalú, kéttagú zenekar, művészetükkel leginkább a közösség, 
zeneszeretet és egyediség fogalmakat lehet összefüggésbe hozni. A dalok közösségépítő erejéről is beszélgettünk Gergővel és 
Gyulával, akik új formációjukkal gazdagítják a magyar alternatív zene világát. Első fellépésük egy szó szerint teltházas lakáskon-
cert volt a 2018/2019-es tanév tavaszi szorgalmi időszakának utolsó hetében. 

  Mióta zenéltek együtt? Hogyan alakult a banda?
Karádi Gergő: Nem úgy történt, hogy egy ponton eldöntöttük, 
hogy elkezdünk zenélni. Ez inkább egy folytonosság része, mivel 
már évek óta, lépten-nyomon összejövünk és játszunk.

Szilágyi Gyula: Ebben a felállásban fél éve kezdtük el összerakni 
a dalokat, amikor már volt közös koncepció. Baráti összejöve-
telekkel kezdődött, aztán kiderült, hogy Gergővel mindketten 
írunk dalokat, úgyhogy megmutattuk egymásnak az újabbakat, 
és egy idő után hozzá is tudtunk szólni egymás ötleteihez. Tehát 
ez egy nagyon hosszú folyamat volt, egyre tudatosabbá vált szá-
munkra, végül rájöttünk, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni. 
A baráti közeg ugyanúgy megmaradt, csak abból a random tíz 
emberből egyszer csak kettő összeállt, de benne maradt a kö-
zösségben. A visszajelzéseink, az élményeink mind ehhez a kö-
zeghez köthetők. 

  Hogyan fogalmaznátok meg a zenekar koncepcióját?
K.G.: Nagyon egyszerű. Vannak dalaink, melyeket egy közösség 
által tudatosan megformálva tudunk megmutatni. Nem az a cél, 
hogy feltétlenül kötődjünk egy közösséghez, de semmitől sem 
zárkózunk el. Például, ha van az egyetemen egy esemény, azon 
szívesen játszunk. Igaz, jelenleg abban a stádiumban vagyunk, 
hogy mindenhol játszani kell. 2019-ben zenekart alapítani nagy 
vállalás. Sokkal erősebb tudatosságra van szükség, mint a ’90-es 
években, amikor a magyar popzenét többnyire az esetlegesség 
szervezte. Ma már ez nem így van, mert az elmúlt 25-30 évben 
egy ipari tömb alakult ki a zene körül. Hatalmas a dalok és a 
formációk versenye, amiben jómagam nem hiszek. Szerintem 
rendkívül nagy hiátust jelent a magyar undergroundban, hogy 
a zenekarok nem segítenek egymásnak. Viszonylag kevés példa 
van arra, hogy a nagyobb zenekarok felkarolják a kisebbeket, de 

az is ritka, hogy legalább kontaktok szintjén segítenék egymást 
az underground formációk. Ezért sem lehet kivenni a tudatos 
hozzáállást a zenekar-alapításból.

  Milyen műfajt vagy zenei stílust képviseltek?
K.G.: A Linoleum zenei stílusát képviseljük.

Sz.Gy.: Ha be kellene magunkat sorolni, akkor leginkább alter-
natívhoz állunk közel, de nagyon sokféle zenét hallgatunk, va-
lamint kötődünk a rockzenéhez is. Egybeolvasztunk különböző 
stílusokat, tehát nem törekszünk stílustisztaságra. Beleférnek a 
bluesosabb és poposabb jellegű dalok is, mert a mi narratívánk 
szűri meg ezeket a stílusokat. Ehhez nyilván az is kell, hogy nem 
egy stílusba kapaszkodunk, így lehet sajátos karakterisztikája a 
zenénknek.

K.G.: Sosem fogjuk filterként a dal elé helyezni a stílust, hogy 
azt kövessük. Az elmúlt 15 évben a minket ért behatásokat 
összpontosítjuk, és ettől lesz unikális. Az alternatív stílusnak is 
rengeteg aspektusa van. Mondhatjuk, hogy a fogalom arra utal, 
ami nem „mainstream”, de az elmúlt 20 évben láttunk arra is 
példát, hogy az alternatívnak indult Quimby zenekarból idővel 
„mainstream” lett. Számomra az alternatív pont műfaji műfaj-
talanságot jelent, ami közben nem megy el bizonytalanságba, 
mert vannak paradigmák vagy hangnemek, amiket követünk. 
Az a törekvés, hogy a stílus olyan legyen, amilyenek mi vagyunk. 

  Eddig honnan kaptatok visszajelzéseket?
Sz.Gy.: Leginkább károlisoktól. Buza Zsófi, aki a videóinkat és 
a közösségi média tartalmakat készíti, szintén média szakos.  
Az Egyetemnek ebből a kis közösségéből mindenki hozzátett va-
lamit, de most már önműködő a formáció.

  Ki milyen szerepet vállalt a károlisok közül?
Sz.Gy.: Gergővel írjuk a dalokat, de az teljes természetességgel 
jött, hogyha van egy dalunk, akkor azt Zsófi felveszi. Nagy Rita 
pedig tavaly végezte a BA szakot magyaron, és a Hazudhatott 
volna című versét dolgoztuk fel. Folyamatosan ebből a közös-
ségből épülnek be elemek a projektbe.

K.G.: Ennek a legromantikusabb része, hogy maga a dal szerve-
zi meg a közösséget. Ezek az emberek nem csak azért vannak 
körülöttünk, mert minket szeretnek, hanem valahogy elhitték, 
hogy ezek a dalok hatással tudnak lenni rájuk, vagy akár egy na-
gyobb közösségre.

  A dalszerzés mikor kezdődött?
K.G.: Amikor megkaptam a gitáromat, de még nem is tudtam 
vele mit kezdeni, már akkor is abban gondolkodtam, hogy sze-
retnék alkotni, létrehozni.

  Hogyan írjátok a dalokat, és hogyan hozzátok össze a különféle 
ötleteket?
K.G.: A dalok 80%-át Gyula írja, viszont a dalszerzésről úgy gon-
dolkodom, hogyha Gyula ír egy dalt, és én hozzáírok egy vokált, 
akkor nem alkalmazott szerepem van, hanem mindenképp lé-
nyegi, és a dalhoz szervesen kapcsolódó ötleteket teszek hozzá.

Sz.Gy.: A dalok általában úgy születnek, hogy történik velem 
valami, és azt indirekt módon fogalmazom meg. A szöveggel 
egyszerre jön a dallam, tehát, ha játszok valamit, arra jönnek a 
dallamok, közben a dallamra jön a szöveg. Ez a kulturális közeg, 
az egyetemi légkör nagyon inspiratív a sok közös élmény miatt. 
Van egy közösségi háló, ami összetartja és biztonságot ad a ze-
nekarnak. Egyedül írom a dalt, ami magányos tevékenységnek 
tűnhet, de egyáltalán nem érzem, hogy ez privátban az én pro-
jektem lenne. Nem érzem, hogy lenne egyéni vetülete, hanem 
ez egy közösségi élmény, amibe beleteszem azt, amit tudok, de 
mindenki más is. 

  Mi a „Linoleum” elnevezés története?
K.G.: Fontos 21. századi szempontok is közrejátszottak a névvá-
lasztásban. Például, hogy nemzetközileg is érthető legyen.

  A dalaitok viszont magyar szövegűek.
K.G.: Igen, azonban a zenekarnév és a zenekar dalai nem feltét-
lenül kell, hogy egymással korreláljanak. Nem a név határolja be 
a zenei műfajt, vagy nem kifejezetten írja le a zenekart, viszont 
kitaláltuk „A XXI. század padlója” tételmondatot.

Sz.Gy.: Kellett mindenképpen egy név, amin sokat ötleteltünk. 
Végül a konyhai linóleum burkolatról jutott eszünkbe, ami a leg-
több pesti lakásban van.

  „A XXI. század padlója” kifejezés mit jelent rátok nézve?
K.G.: Azt jelenti, hogy eleve lentről indulunk, oda pozícionáljuk 
magunkat. Lényegében ez az underground megfogalmazása. A 
magyar könnyűzenében ez úgy néz ki, hogy egy zenekar életé-
ben az első történések nem nyilvánosak, de létezünk már a nyil-
vánosság előtt is.

  A zenétekről azt lehet mondani, hogy elég szövegközpontú. Mi-
lyen témákról szerettek feldolgozni?
Sz.Gy.: Vegyesek a témák. Gyakorlatilag minden, ami egy ká-
vézás során elhangozhat, elhangozhat a dalban is. Születhet 
egy dal teljesen személyes, magánéleti történésekről, vagy ar-
ról, ami épp eszembe jut. Tehát intuitív módon, szándékosság 
nélkül írom a dalok szövegeit. Például a Mindenható című dalt  
Legéndy Kristóf egyik órája ihlette, amikor másfél órán keresztül 
az ontológiáról beszélt. Egy csomó gondolat megfogalmazódott 
bennem, hazamentem, és a miérteket gondoltam át. Ebből szü-
letett egy szöveg, mivel délután még teljesen az óra hatása alatt 
voltam. A szövegírás önkifejezés. Szükségesnek érzem, hogy 
megírjak valamit, mert ugyanolyan természetesnek élem meg, 
mint a reggeli kávézást. Olyat is tapasztaltam, hogy valami nagy 
hatást gyakorolt rám, de tudati szinten nem fogalmazódott meg 
bennem, hogy milyen helyzetben vagyok, hanem írtam egy dalt, 
és csak akkor jöttem rá, hogy miről szólnak a sorok. 

K.G.: A legjobb dalok azok, amiket az ember egyszerre ír és hall-
gat. A jó regény is olyan, hogy egyszerre írod és olvasod is.

  Van meghatározott célközönségetek? 
K.G.: Azt gondolom, hogy a kiszolgálás nem jó szolgálat. A cél-
közönség és az igény felmérésével vigyázni kell egy ilyen formá-
ciónál. Irányított mechanizmusnak tartom, hogy az emberek-
nek épp mire van igénye. A mi esetünkben nem cél ráerőltetni 
magunkat a közönségre, hanem egy atmoszférát hozunk létre, 
amiben részt vehetnek. Érdekel minket, hogy tetszik-e, amit csi-
nálunk, de nem ez határozza meg a zenénket, mert ez azután 
derül ki, miután felmutattuk. Nagyobb előadók számára is fon-
tos kérdés, hogy az a dallam, amivel befutottak, az szolgáljon-e 
későbbi hivatkozási alapul. Vissznyúljon-e egy sikeres dalhoz, és 
azon a vonalon menjen tovább? Ezt nem valamiféle megfelelési 
kényszernek kell mozgatnia, mert nem az a cél, hogy a zenénk 
mindenképp tetsszen mindenkinek, hanem, hogy sok emberhez 
eljusson. Nem görcsölünk rá, mert az azt jelentené, hogy egy 
idő után pénz- vagy sikerorientálttá válik a dalszerzés. Jó dalokat 
kell írni, amikben hinni kell, és tudatos folyamatok útján felmu-
tatni az embereknek.

  Milyen rövid- és hosszútávú célokat tűztetek ki? 
K.G.: Az az elsődleges cél, hogy minél nagyobb koncertrutint 
szerezzünk, és megteremtsük a nyilvánosságunkat. 2019. május 
16-án volt az első nyilvános megjelenésünk a lakásunkban, ami-
ről felvétel is készült. Kardos-Horváth János, a Kaukázus front-
embere is fellépett velünk.

Sz.Gy.: Kardos-Horváth Jánossal dolgozunk egy projekten. A 
Mindenható című dalról, aminek a felvételét kitettük a Face-
book oldalunkra, egy teljes zenekaros megszólaltatásban is 
készítettünk felvételt. Ennek a dalnak a további sorsáról a pro-
ducerének vannak ötletei, erről szoktunk beszélgetni. Kicsit té-
mavezetői hangulata van a dolognak.

  Fotó: Linoleum Facebook oldal

Hallgatói portré
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#KREatív – hallgatói alkotások

Annyira

Annyira
Osztja az észt mintha neki több jutott volna pedig
Éppen hogy kevesebb
Az értelmiség de miért?!
A mondanivaló az ami kevés igazából
Kétségbeesés amibe ejtesz az nem szerelem
Mintha csak tévedés lenne.
Tév és hit.
Hinni benne, hogy a művész egyszer elismert lesz.
Csak te nem
Nyers
Az igazság ez nem más
Hogy hazudni kelljen róla.
Mert szerinted kell?
Ez az ami kell. Magabiztosság
Amiből neked túl sok jutott, de te nem, igazából visszahúzódó vagy.
Érdekes, hogy mégis mindig a te hangodtól zeng a class, és még csak 
észre sem veszed, hogy a csendességed már önmagában sírva kiáltás.

„A vörös Eszti”

Kötelék

Bár szokatlan érzések költöznek most belém,
Ámított vágyaim közt motoszkál a remény.
Keserves éveknek óhaja azt zengi:
Álmokat tőled nem vehet el már senki!

Mert megnyugszik a lélek és megpihen a szív,
Kudarcélmény nem nyomaszt, ha múltam visszahív.
Partot ér a hajó és beszippant a táj,
Megcsillan a szem is, és fülig ér a száj.

Hanyatlik a csüggeteg és gyötrelmes magány,
Boldogságra van még esély nekem is talán.
Virágba borulnak merengő kismagok,
Kötelék születik, de szabadabb vagyok.

Csorbult szívem ürege helyén habarcs helyett,
Ragyogtok, akár a Nap túl a felhők felett.
Csorbultból mostanra üde, elszánt, lelkes,
Boldogságom nekem Veletek lett teljes.

Solti Kata
tanító, I. évfolyam

Évszakok az éjszakában

Alábukik a nap, mint az őszi hűs.
Jön a sötét, nincs, mi derűs.
A nap utolsó fényeit hányja.
Lassan felkapcsolódik minden lámpa.

Éjszaka van, téli, zordon.
Hideg levegő simogatja a torkom.
Becsukom az ajtót, ablakot.
Befekszem az ágyba, és várom a holnapot.

Közeleg a hajnal, lágy tavasz.
Párja nincs, gyönyörű szakasz.
Én alszom, és alszik a táj.
Az ember ilyenkor még álomban jár.

A napsugár a fák levelein dúl.
Itt a reggel, jön a dombokon túl.
Nem örök az éjszaka.
Úgy változik, mint az év négy szaka.

Én is lassan kikelek az ágyból.
Elkészülök, pezsgek a vágytól,
hogy megismerjem a mai napot.
Kíváncsian hagyom el a kijáratot.

Széplaki Dávid
kommunikáció- és médiatudomány, I. évfolyam

Molnár Melinda jogi felsőoktatási 
szakképzésben részt vevő, második 
évfolyamos hallgató a Görögország-
ban készített képeit küldte el szer-
kesztőségünknek.

figyellek

Az erkélyajtód előtt állsz, széltől libbenő selyem függöny csavarodik sziluetted köré. 
Csak egy sötét paca vagy. De szép paca. 
Nyakad előre tolod, hátad megfeszül. Szerintem te is figyelsz valamit. Mondjuk az utcán. 
Nem találsz semmi olyat, vagy valakit, aki megragadná a figyelmedet. Mindenki robotol, fizet, kiabál, szakít, nevet és mosolyog, te 
meg csak közönyösséggel az általam elképzelt arcodon, fordulsz el az erkélytől, és az ablakod előtti vízforralóhoz lépsz. 
A sötét pacádat megtöri a hevesen felszálló gőz. 
Előveszel a fiókból egy teafiltert, mondjuk azt, amit mindennap inni szoktál, megkeresed a cukros bödönt a mosogató felett, és egy 
frissen felszelt citromot facsarsz a bögrébe. A magokat ezúttal is kihalászod az aljáról. 
Vizet öntesz, majd filtert nyomsz a porcelán oldalának. A cukrot elfelejted felkeverni. 
Ma is máshol jár az eszed. 
Nekem is máshol jár az eszem. 
Lepillantok az íróasztalomra, leírok egy sorban következő pontot, megtörlöm hideg orrom és félve, de csak szememmel újra figyelni 
kezdek. 
Felkapcsoltad a villanyt és a reggeli teádat ujjaid közé szorítod, megint a keskeny erkélyedre lépsz. 
A szél felkapja a gőzt. 
Ahogy a copfodból kikandikáló tincseket is. 
Borzasztóan klisés vagy, és az is, ahogy minden mozdulatodat mintha előre megtervezted volna, úgy lépsz, és figyelsz, úgy nézel és 
vagy. Lehet mindenki ilyen, ha jobban figyelik. 
Az arcod eltorzul, amikor megérinti bőröd a csípő hideg, és te mégis csak egy térdig érő hálóingben, mezítláb álldogálsz a novemberi 
reggelünkön. Tudod, hogy fel kéne venned egy papucsot, legalább egy zoknit, de én a helyedben nem tenném. Tovább figyelném a 
lenti életet, azt a pár embert, akik ilyen órákban is képesek létezni rajtunk kívül. 
Ez olyan, mint amikor tűzijátékot hallasz a közelben, de félig az ágyban fekszel, plüssállatokkal a párnád körül, mégis az ember kí-
váncsi és megnézi azt a tűzijátékot, amitől sosem érzi jobban, vagy boldogabbnak magát a csodálatos látványtól, mégis nézi, mégis 
mosolyog, mégse veszi fel a papucsot az ajtó előtt megállva. 
Te is ilyen csoda lehetsz. 
Én is ilyen klisé vagyok. 
Újra lenézek a füzetemre. Megrajzolom az utolsó körvonalakat, leírok újabb felfedezéseket. Mindent megnézek, mindent megfigye-
lek. Mindent, amit teszel, minden pontot, amivel rendelkezel. 
Kihegyezem a ceruzám és újra felnézek, te mégis eltűntél az erkélyedről. 
De megvárom, amíg újra felbukkansz a függönyöd mögött, vagy a vízforraló körül. Egyszerűen csak előbb leléptél, mint ahogy szoktál. 
És én már felkelnék az asztaltól, elpakolnám a rólad készült vázlatokat, a pigmenthiányodról szóló cikkeket, amitől a homlokod egy 
része sokkal fehérebb, érdekes, a hajad egy része is szinte már ősz.
De visszajössz. Nyugodtan, de kimérten, kezedben egy naplóval. Azzal a szürke csíkossal, amibe minden reggel írsz pár mondatot, 
amíg időd engedi. Kikapod fogaid közül a tollat, és előre dőlve az asztalon, írni kezdesz, hatalmas betűkkel, abból megítélve, ahogy 
vékony karod mozog, és rajta a csilingelő karkötőd. 
Kitéped a lapot, elteszed a naplót, az erkélyhez lépsz és becsukod. Elhúzod a függönyt. 
Miért húzod el a függönyt…? 
És nekem megáll a szívem. 
A szemembe nézel. És ha közelebb lenne a lakásunk egymáshoz, talán a te szemed felégetné az enyémet. 
Határozott mozdulattal egyik tenyered az üvegre helyezed, késztetést érzek azt is lerajzolni gyorsan, majd szabad ujjaiddal hozzápré-
seled a papírt az ablakhoz. 
És én nem olvasom még el. 
Csak figyellek. Mert engem figyelsz. Figyeled, hogyan reagálok, mosolygok-e vagy befejezem-e, amit csinálok. Amit egy ideje minden 
reggel. Hogy tovább figyellek-e. 
Élvezem, hogy a tekintetedben vagyok. De mégis lepillantok a szövegedre. 
„KÖLTÖZZ EL!!!”

Bársony Viktória
szociológia, I. évfolyam
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  Mit jelent számodra a tánc?
Másodikos koromban, amikor elkezdtem táncolni, még ab-
szolút hobbiszerű dolog volt. Aztán versenyzésbe fogtam, ami 
nem tetszett, ezért abba is hagytam. Négy évig aerobikoztam, 
kipróbáltam a jazzt, hiphopot, musical táncot, majd három 
évig salsáztam egy táncstúdióban, ahol végre megtaláltam azt 
a stílust, amit tényleg a sajátomnak éreztem. Sajnos megszűnt 
a salsa tánccsoport, viszont a tanárom már noszogatott, hogy 
menjek el versenytáncolni. Vonakodtam, de mivel megszűnt a 
csoport, mégis elmentem, mert – gondoltam – legalább ez is 
latintánc. Kicsit komolyabb típusú társastánc, mint a salsa, de 
hasonló táncokat lehet űzni, úgyhogy ez is nagyon megtetszett, 
és immár négy éve versenyzek latin-amerikai tánc kategóriában. 
Még mindig olyan, mint egy hobbi, azzal a különbséggel, hogy 
a versenyzés is része, viszont egyáltalán nem tartom karriercé-
lomnak, hogy világbajnok legyek vagy ebből éljek meg. Próbá-
lom megtartani inkább szenvedélynek, minthogy teherré vagy 
nyűggé váljon, mert már voltak olyan pontok a négy év során, 
hogy kezdett átcsapni valami komolyabba, mint amit szeretnék. 
Legszívesebben életem végéig táncolnék, amit csak úgy lehet, 
ha szerelemből csinálja az ember.

  Miért jó versenyezni? Melyik versenyedre vagy a legbüszkébb?
Szubjektív sportágról beszélünk, úgyhogy nem annyira egysze-
rű igazságot tenni, mégis azért szeretem a versenyeket, mert 
visszajelzést adhatnak arról, hogy hol tartok. Az biztos, hogyha 
valaki igazán jól teljesít, akkor nem fogják az utolsó helyre rakni.

Legtöbbször második helyezést értünk el, de volt már 3. és 5. 
helyünk is, elsők pedig háromszor lettünk. Évente van egy orszá-
gos bajnokság a saját szintünkön, a többi pedig klubközi verseny. 
Az egyik első helyre vagyok a legbüszkébb, amelyet egy ilyen 
országoson értünk el. 20 párból lettünk az elsők. A D országos 
bajnokságon pedig negyedikek lettünk 20 párból, de úgy men-
tünk oda, hogy ezt meg kell nyernünk. Egyszerre tíz pár táncol-
hat a parketten, úgyhogy megnéztük a többi pár körét, és abban 
a pillanatban, amikor megláttam őket táncolni, azt mondtam a 
páromnak, hogy ezt most engedtem el, örüljünk, ha bejutunk a 
döntőbe. Bejutottunk, sőt negyedikek lettünk, úgyhogy boldo-
gan mentem haza.

  Milyen szinteket különböztetnek meg a versenytáncban?
Az emberek nagy része amatőrben versenyzik, a profi szinten 
azok versenyeznek, akik már ebből élnek és világszintű verse-
nyekre mennek. Az egy teljesen más világ, úgyhogy mindenki, 
aki versenytáncol, az amatőrben van, és azon belül S, A, B, C D, 
E kategóriák vannak. Az E a legalsóbb, amitől pontozással halad-
hatunk felfelé egészen az A fölötti, legjobb kategóriáig, a Sonde-
rig. Jelenleg C-ben vagyok. 

  A sokféle tánc közül, amelyekben kipróbáltad magad, miért 
pont a latin emelkedett ki?
A Stúdióban latint lehetett tanulni – csak két éve van standard 
tánc –, de azért maradtam a latinnál, mert a standard nem any-
nyira az én stílusom. Sokkal nyugodtabb, lassabb, más mozgást 
igénylő tánc, ami borzasztóan elegáns és fennkölt. Gyönyörű, 
de a lány ruhák nem tetszenek a hosszuk miatt. A standard női 
ruha se földig, se térdig nem ér el, hanem a kettő között, hogy 
ne zavarja a lábakat, de elég hosszú legyen a pörgéshez. A latin 
ruhák csinosabbak, a tánc pedig pörgősebb, nőiesebb, az egész 
mozgáskultúra sokkal vonzóbb.

  Mi minden pozitív hatása lehet a táncnak?
Abszolút működik a társas hatás. Ha párban táncolsz, akkor meg-
tanulsz jól kommunikálni. Kicsit hasonlóan működik, mint egy 
párkapcsolat, mert egyrészt sok időt töltötök együtt a pároddal, 
másrészt pedig meg kell mondani a másiknak, ha valami nem jól 
működik.  A gyakorlás során muszáj kommunikálni, hogy a másik 
túl erősen fog, túl erősen tol, túl messze van, lépjen kisebbet 
vagy menjen hátrébb. Érezni kell, ha valami nem stimmel, te-
hát a tánc reális testtudatot fog adni. Ahhoz, hogy meg tudjuk 
oldani, ki kell mondanunk az érzékelt problémát. A mai világ-

A tánc ajándékai
A tánc kinek sport, kinek hobbi vagy kikapcsolódás, de akár életre szóló szenvedély is lehet. Moss Kinga, Egyetemünk má-
sodéves pszichológia mesterszakos hallgatójának, egyben latintánc-tanárának életét végigkíséri a tánc, amellyel környezetében 
sokaknak okoz felszabadító örömet. Ebben az örömben bárki részesülhet, aki beiratkozik Kinga Latin tánc kurzusára, melyet heti 
két órában tart a Károli Dózsa György úti épületében.

Hallgatói portré ban jellemző, hogy nem tudunk rendesen kommunikálni. Ezen 
túl nyilván szuper testmozgásnak is, mert minden testrészedet 
igénybe veszi, és ha eleget foglalkozol vele, izmossá válhatsz, 
és a testtartásod is javulni fog. Segíti a szellemi teljesítményt 
is, mert behatárolja az idődet. Régen azt gondoltam, hogy az 
edzés elveszi az időt a tanulástól, de ha tudom, hogy csak fél 
hatig van időm megtanulni az anyagot, mert 6-ra edzésre me-
gyek, sokkal jobban tudok koncentrálni a tanulásra. Plusz, általa 
van egy kis szünet, amikor az agyam is felfrissül, és visszatérve 
könnyebben megy, míg, amikor szabad az egész délután és este, 
sokkal inkább elúszik az ember ideje. Azt is szokták mondani, 
hogy a sportolásra már nem 
marad energia, közben pedig 
annyi energiával tölt fel, hogy 
sokkal jobban érzi magát tőle 
az ember.

  Milyen lélektani hatásai le-
hetnek?
Azon túl, hogy mozgás, min-
denképpen stresszoldó ha-
tása is van, hiszen egy órán 
keresztül muszáj odafigyel-
ni, követni a fonalat ahhoz, 
hogy eredménye is legyen 
az edzésnek. Ez alatt az egy 
óra alatt végre kikapcsolha-
tok, minden hétköznapi te-
endőt kizárhatok, valamint 
segít átértékelnem mindent. 
Egy kicsit elhagyod a problé-
mákat, aztán egy óra múlva 
visszanézel rájuk, és sokkal 
jobb megoldások jutnak az 
eszedbe.

A másik dolog, amit nagyon 
szeretek a táncban, hogy 
nagy szerepe van a tükörnek. 
Ha minden alkalommal elég-
gé figyeled magad gyakorlás közben, látod a fejlődést. Nagyon 
kevés olyan dolog van körülöttünk, ami teljesítményre megy és 
látványos az eredmény. Ha eleget tanultál, lesz egy diplomád. 
Ott van a kezedben, de senki nem fogja látni rajtad, hogy diplo-
más vagy. Persze, te tudod, hogy okosabb lettél, vagy bizonyos 
helyzetekben tapasztalod, de a táncnál látod magad előtt a tü-
körben a fejlődést, vagy felveszed videóra, amit fél év múlva 
visszanézhetsz, és rácsodálkozhatsz, hogy ahhoz képest meny-
nyivel jobban teljesítesz. Tehát kézzelfogható és azonnali vissza-
igazolást tud nyújtani. Ha semmi más jó nem is történt aznap, 
legalább az edzésen lesz sikerélményem, mert pl.: a rumba-séta 
jobban sikerült, mint két héttel korábban. Romlani pedig kép-
telenség, hogyha rendszeresen csinálja az ember. A fejlődés 
viszont egy biztos, garantált sikerélményt képez az ember életé-
ben, ami energiát ad a többi területhez is.

  Esetleg a pszichológiában is lehetne használni a táncot?
Párterápiára biztosan. Kommunikációs szempontból is, de be-
vonhatjuk a relaxációs tréningeket, vagy mindent, ami a testtu-
dattal foglalkozik. Az autogén tréningben is a test figyelésével 
lehet elérni a relaxált állapotot, de a fókuszolás pszichoterápiás 
módszere is ugyanúgy testalapú. Rengeteg testalapú relaxációs 
módszer létezik, amikhez szintén jól jön a tánc abban az eset-
ben, ha az ember még életében nem figyelt aktívan a testére, 

de ki szeretne próbálni egy ilyet. Ha úgy érzi, hogy nem megy, 
akkor lehet gyakorolni a tánccal, mert a versenytáncnál nagyon 
kell figyelni minden egyes mozdulatra. Kiválóan fejleszti a kon-
centrációképességet, mert egyszerre kell minden testrészre fi-
gyelni. Állandó agytorna, ahogy begyakorlod az egyiket, jöhet 
is a következő. Mindenre nem is lehet egyszerre figyelni, tehát 
be kell gyakorolni, és folyamatosan váltogatni, hogy mire figye-
lünk jobban. Multitaskingra igazából nem is vagyunk képesek, 
hanem két dolog között tudjuk gyorsan váltogatni a figyelmün-
ket. Nem annyira egészséges, de jellemzően a legtöbb sportnál 
elengedhetetlen.

  A Károlin mióta tanítasz és 
hogyan indult a kurzusod?
A sportiroda-felelős felkérését 
fogadtam el két évvel ezelőtt, 
úgyhogy a harmadik latin-
kurzusomat tartottam meg a 
2018/2019-es tanév tavaszi 
félévében. Amíg itt tanulok, 
szívesen csinálom, mert egy-
re több fix tanulóm van, akik 
olyan lelkesek, hogy azt ja-
vasolták, nyáron is tartsunk 
táncórákat. Sőt, magánórára 
is jönnének. Az első félév-
ben még nem voltam olyan 
ügyes, mert bizonytalankod-
tam, hogy hogyan is tartsam. 
Rajtuk is látszott, hogy nem 
annyira lelkesedtek. A máso-
dik félévben már nem voltam 
olyan feszült. Ez az embere-
ken is meglátszott, mert az 
első félévben ragaszkodtam 
ahhoz, hogy ez egy társastánc 
kurzus, itt nem szabad nagyon 
komoly dolgokat tanítani. Az-
tán rájöttem, hogy verseny-
táncos vagyok, nem tudom a 

táncot teljesen lebutítva tanítani, mert akkor nem lesz hiteles. 
Második félévben vittem bele versenytáncos elemeket, és ezt 
már hitelesen, lelkesedéssel át tudtam adni, amire látványosan 
pozitívabb visszajelzéseket kaptam. 
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Dr. Hidán Csaba László történész, egyetemi docens, a KRE BTK 
oktatója már Egyetemünk alapításától kezdve elkápráztatja a 
hadtörténet órák látogatóit szemléletes előadásaival. A korhű 
fegyverzetet és harcművészetet nem csupán az egyetemi ka-
tedrán mutatja be, hanem számos ismeretterjesztő videójá-
nak segítségével igyekszik minél szélesebb körben megismer-
tetni. Célja, hogy az elmúlt korok tárgyaira ne csupán „holt 
tárgyakként” tekintsünk, hanem a hajdani valóság egy apró 
szeleteként.

  Bátran mondhatjuk, hogy kevesen vannak Egyetemünkön, akik 
ne hallottak volna Hidán tanár úrról és különleges óráiról. Mi 
indította a történészi, régészi pálya választására? Hogyan kap-
csolódott ehhez az oktatói hivatás?
Valószínűleg még gyerekkoromból ered ez az érdeklődés: édes-
anyámék nagyon sokat meséltek nekem népmeséket, legendá-
kat, mondákat, amikből a legtöbb történeti monda volt. Amikor 
kirándulni mentünk, édesapám mindig mesélte, hogy például 
honnan támadtak az oroszok, vagy épp itt és itt védekeztek a 
magyarok. Nagy hatással voltak rám ezek a gyerekkori történe-
tek. Emellett, ha egy névnap, születésnap volt a rokonságban 
vagy a szomszédságban, alig egy óra elteltével már első és má-

sodik világháborús katonanóták csendültek fel. Nekem ezek 
nagyon tetszettek, kamaszként felfigyeltem rájuk, nyilván ez 
is hatással volt rám. Végezetül pedig nagyon jó tanáraim vol-
tak Kolozsváron az általános iskolában, a gimnáziumban és ké-
sőbb Budapesten, az egyetemen is. Egyetem után kutatóként 
dolgoztam az Országos Testnevelési és Sportmúzeumban – mai 
nevén Országos Sport és Olimpiai Múzeum –, valamint a Nem-
zeti Múzeumban egy ideig, ez után kerültem a Károlira, ahol a 
kezdetektől fogva tanítok. Az, hogy tanítani kezdtem, az is a jó 
tanáraimnak köszönhető.

  1993-tól már több ezer károlis hallgató vehetett részt előadá-
sain. Úgy halottuk, tanár úr órái különösen szemléletesek. Ho-
gyan hozza közelebb a történelmet a hallgatókhoz?
Amióta Egyetemünk áll, mindig itt tanítottam, és bár voltak 
könnyebb és nehezebb időszakok is, a hűséget nagyra becsü-
löm. Számomra kicsit olyan ez, mint a középkorban a nemzetség 
vagy a törzs: hallgatóimmal jó viszonyban vagyok, emberként 
kezelem őket. Nem csak bemegyek, megtartom az órát, majd 
pedig kijövök, hanem fontos számomra, hogy figyeljünk egy-
másra, és ha lehet, segítsünk egymásnak. Emellett igyekszem 
hiteles lenni. Általában, amit tanítok, azt meg is tudom csinálni. 
Nyilván egy várat nem tudok egyedül ostromolni vagy épp felé-
píteni, de a hadtörténet órára beviszem a szablyát vagy az íjat, 
éppen azt, amiről beszélek. Úgy érzem, a tanításban az a hiteles, 
ha az ember, amit tanít, azt ki is próbálja. Nem kell a legjobb 
vívónak, legjobb lovasnak vagy a legjobb közelharcosnak lenni, 
de ne csak olvassunk róla, próbáljuk is ki!

  Mely történelmi korszak áll legközelebb a szívéhez? Régészként 
mit tart fontosnak a történelem kutatása során?
A Medievisztika Tanszék oktatója vagyok, így egyértelműen a 
középkor áll legközelebb hozzám. A középkor és a kora újkor, kb. 
az erdélyi fejedelemség végéig, a Rákóczi-szabadságharc végéig, 
ami bár kora újkornak számít, lényegében az emberek életmód-
ja olyan volt Magyarországon, mint a középkorban.

A régészetben azt tartom fontosnak, hogy ne csupán kiássuk a 
harmincadik sírt, és tipologizáljuk. László Gyulát nagy meste-
remnek tartom, bár hivatalosan nem tanított engem, de eljár-
tam hozzá, amíg élt. Rengeteget tanultam tőle: az a kengyelvas 
vagy egyéb tárgy nem arra készült ezerszáz évvel ezelőtt, hogy 
majd egy régész kiássa, megmérje, kategorizálja és tipologizálja. 
Azért készült, hogy dolgozzanak vele, harcoljanak vele, vagy épp 
viseletként hordják. Ez a fő gondolatmenetem: ne egy halott 
tárgyként kezeljük ezeket, hanem a hajdani valóság mindennapi 
eszközeiként, amit az emberek használtak. Nem azért készültek, 
hogy évszázadokkal vagy ezredekkel később holt tárgyként, a 
megfelelő leltári számmal ellátva egy múzeumi tárlóban – rosz-
szabb esetben egy pincében, egy láda mélyén – legyenek.

„Az érdekes látványnak hiteles 
tartalommal kell összekapcsolódni”

Oktatói névjegy

  Jelenleg hol tanulsz és vannak-e 
már terveid a továbbtanulást te-
kintve?
Jelenleg Budapesten élek, de Eger-
ben születtem és ott is nevelked-
tem, oda jártam középiskolába. A 
gimnázium utolsó évét itt Budapes-
ten fogom elvégezni, mivel most 
nyáron költöztem ide. Érettségi 
után a Károli Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán szeretnék továbbtanulni, 
reményeim szerint jogász szakon.

  Volt már korábbi kapcsolatod ezzel 
a területtel?
Édesanyám részéről érkezett az in-
díttatás, mivel ő is jogot végzett, így 

egészen kis koromtól kezdve sikerült belelátnom a szakma for-
télyaiba. Bátran mondhatom, hogy már ekkor nagyon érdekelt 
a jog világa. A gimnázium mellett szabadidőmben igyekszem 
bíróságokat látogatni, tárgyalásokra elmenni, valamint szeretek 
ilyen jellegű könyveket olvasni.

  A Károlin tervezed a továbbtanulást. Hol találkoztál először az 
Egyetemmel?
Első alkalommal a gimnáziumban hallottam az Egyetemről. 
Amikor azon kezdtem gondolkodni, melyik egyetemen szeret-
nék továbbtanulni, rögtön megfogalmazódott bennem, hogy 
semmiképp sem szeretnék olyan helyre járni, ahol több tízezer 
hallgató tanul. Inkább olyan helyen tudom elképzelni magam, 
ahol közvetlenek a tanárok, oldottabb a tanár-diák viszony és 
igen, családias a hangulat. Így esett végül a választásom a ko-
rábban már nagyon is szimpatikus Károlira. A családiasság mel-
lett számomra az is vonzó még, hogy az egyetemen pezsgő a 
diákélet, és különféle programlehetőségek is vannak, mert ta-
nulás mellett nagyon fontosnak tartom az együtt, egymással, 
de mindenképp tartalmasan eltöltött időt.

  A szavaid nagyon tudatos élettervezésről árulkodnak. Más te-
rületen is jellemző rád?
Alapvetően jellemző rám. Szeretek mindent tudatosan intézni, 
odafigyelni a dolgaimra. A tanulmányaim mellett a szabadidő-
met is igyekszem hasznosan eltölteni. Szeretem a zenét, a szín-
házat (színészkedem is), de leginkább a festészetet szeretem. 
Örülök, hogy a tanulás mellett a művészeti oldal is jelen van az 
életemben.

  Ahogy említetted, régóta érdeklődsz a jog iránt. Hogyan lépett 
az életedbe a művészet? Van már esetleg szakterületed?
Ez egy nagyon jó kérdés, és egyben nagyon nehéz is megvá-
laszolni. Ezért nem is tudom pontosan. Talán két-három évvel 

Jogászi álmok művészi vénával
Nagy Lilla Gréta első pillantásra átlagos gimnazistának tűnhet, aki izgatottan várja az érettségi és az egyetemi felvételi kihívásait. 
Ugyanakkor cseppet sem átlagos az, ahogyan a jövőjére készül: tudatosan néz az általa választott jogászi pálya elé, miközben a 
festészet tölti ki szabadidejét. 

ezelőtt kezdődött el ez a folyamat nálam, holott korábban so-
sem foglalkoztatott a művészet, nem voltam az a tipikus „raj-
zolós-kislány”. Nem nevezném szakterületnek, de leginkább 
olajfestékkel dolgozom vászonra, és tájképeket, csendéleteket 
szoktam festeni. Az emberábrázolást még nem sikerült elsajátí-
tanom, mivel az egy nagyon nehéz ága a festészetnek, de igyek-
szem ebben is fejlődni. Ez egy csodálatos tevékenység, mivel az 
alkotómunka segít elvonatkoztatni a hétköznapi problémáktól, 
és ha rövid időre is, de egy kicsit lehetőséget kapok a kikapcso-
lódásra.

  A képeiddel sikerült már kiállításokon is bemutatkoznod?
Több alkalommal is. Az első kiállításom egy galériában volt az 
egri Új Nemzedék Közösségi Térben. Ezt követően a képeimet 
kiállították az egri iskolámban, majd különböző fesztiválokon, 
rendezvényeken, valamint az Eszterházy Károly Egyetemen is, 
Egerben. Legutóbb szintén az Új Nemzedék Közösségi Térben 
szerepeltek a képeim. Remélem, hogy egyszer a Károlin is lehe-
tőségem lesz bemutatkozni.

Portré
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gyerekkoromban a hadtörténettel és a harcművészettel. Egy 
idős rokonunk tanított meg arra, hogyan kell lóháton szablyá-
val vágni, ami nekem kamaszként nagyon tetszett, és meg is 
tanultam ezeket. Idős bácsik mesélték, hogyan harcoltak a kozá-
kokkal az első világháborúban, és nem csak beszéltek róla, ha-
nem meg is mutatták. Itt visszacsatolnék arra, amit a tanításról 
mondtam: ezek a bácsik nem csak beszéltek a harcművészetről, 
hanem mesélés közben kértek egy botot, vagy épp bementek a 
házba, kihozták a szablyát, és meg is mutatták nekünk, amiről 
meséltek. Ő tőlük tanultam először, általuk ismerhettem meg a 
harcművészetet. Később nagyon jó mestereim voltak, magyar 
és keleti mesterek egyaránt. Amikor a Testnevelési és Sport 
Múzeumban harcművészet kutatóként dolgoztam, már sokkal 
mélyebben foglalkozhattam ezzel a területtel. Így kapcsolódott 
össze a hadtörténet, fegyvertörténet iránti érdeklődésem a 
harcművészettel és a gyakorlattal. Valójában a lovagkeresztet is 
a sokéves, színvonalas oktatói munkámért és a különleges fegy-
verek ismeretéért kaptam Áder János köztársasági elnök úrtól. 

  Alapítója az Aranyszablya Vívóiskolának. Milyen technikákkal, 
fegyverekkel ismerkedhetnek meg a tanulók? Kiket vár a vívóis-
kola?
Minden rendes embert vár az iskola. Fiúkat, lányokat, férfia-
kat, asszonyokat – én nem teszek különbséget. Egy átlagos ké-
pességű férfi vagy nő bátran járhat az edzésekre, csak legyen 
rendes ember és tisztelje társait. A technikáink általában a kö-
zépkori magyar és sztyeppei népek által használt technikák: el-
sősorban szablya, fokosbalta, bot és rövid szablya. Mivel én a 
hadseregben ejtőernyős felderítő voltam, a katonai közelharc is 
szerepet kap az edzéseken. Kétféle foglalkozást tartunk: hétfőn-
ként a katonai közelharcot gyakoroljuk – ez alkalom adtán akár 
utcán, önvédelemre is használható –, csütörtökönként pedig a 
hagyományos magyar szablyavívás kerül sorra.

  A hagyományőrző rendezvények mennyire népszerűek a fiata-
lok körében? Hogyan látja az utánpótlás helyzetét ezen a terü-
leten? 
Mondhatjuk, hogy népszerűek, ugyanakkor elég nehezen jutnak 
el ehhez a korosztályhoz a lehetőségek. Úgy vélem, többen ven-
nének részt benne, ha lenne egy szervezett, szabályozott keret. 
Emellett, mivel valakinek önerőből kell létrehoznia a felszerelé-
sét, vagy például magas bérleti díjakat kell fizetni egy tornate-
remért, nehéz elvárni egy középiskolástól vagy egyetemistától, 
hogy ő sokat áldozzon ezekre a költségekre. Többek közt ezek 
miatt is jó lenne egyfajta központi támogatási rendszer, mert ak-
kor sokkal többen kaphatnának lehetőséget a részvételre. Erre 
is van igény, nem csupán a kütyükre, de mindenképp szükség 
lenne a központi szervezésre. Az Egyetemen például most má-
sodéves hallgatók szeretnének egy hagyományőrző kört alapíta-
ni, igyekszem őket segíteni ebben.

  Tíz évig versenyszerűen karatézott, nemrégiben shotokan kara-
téból és összesített harcművészetekből mesteri fokozatú okleve-
let szerzett. Milyen szerepet tölt be életében ez a sportág?
Számomra nem is sportág, hanem életmód. Az utóbbi több mint 
húsz évben csak akkor hagytam ki edzést, ha nagyon beteg vagy 
sérült voltam. Az, hogy sok nehézséggel sikeresen megbirkóz-
tam életem során, elsősorban szüleimnek, az ő nevelésüknek 
köszönhető, de köszönhető a harcművészetnek is, és mindenek 
előtt Istennek. Nekem a harcművészet több mint sport, ez egy 
életforma. Több mint 10 évig versenyszerűen karatéztam, vala-
mint összesített harcművészettel foglalkoztam, ennek eredmé-
nyeképpen pedig 2018-ban shotokan karatéból és összesített 
harcművészetekből mesteri fokozatú oklevelet kaptam.

  Tanár úr kolozsvári születésűként nagy figyelmet szentel a ha-
táron túli magyarságnak, amely téma Egyetemünk számára is 
kiemelten fontos. 
Soha sem a trianoni Magyarországban gondolkodom, hanem 
Kárpát-hazánkban. Igyekszem minél több ismeretterjesztő előa-
dást tartani a trianoni Magyarországon és a Kárpát-medencé-
ben egyaránt. A magyarságot egységként kezelem, mert az, 
hogy Trianon szétszakított minket, csak politikai szétszakítás 
volt. Számomra az erdélyi, a felvidéki vagy a délvidéki magyar 
nyelv ugyanolyan mint a magyarországi magyar nyelv. Gondol-
junk csak bele: a magyar nyelv ma is a legnagyobb nyelv a Kár-
pát-medencében, és ami még fontosabb, hogy kommunikációs 
nyelv. Tegyük fel, hogy egy román-magyar vegyes faluban élő 
román bácsi egy szlovákiai, szlovák-magyar vegyes faluban élő 
szlovák boltos nénivel szeretne beszélni. Valószínűleg nem spa-
nyolul, nem angolul és nem németül fognak szót érteni, hanem 
magyarul. Mindig a Kárpát-medencei magyarság egységében 
gondolkodom, és testvérként gondolok mindenkire, hiszen ma-
gyar magyarnak testvére. A hallgatóimra, akik egy elszakított or-
szágrészről származnak, igyekszem külön odafigyelni. 

  Doktori disszertációban a XI–XIV. századi Magyarország köny-
nyűlovas fegyverzetével és hadviselési módjával foglalkozik, 
2013-ban pedig Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntet-
ték ki felsőoktatási tevékenységért és sokoldalú fegyvertörténe-
ti ismeretekért. Hogyan került kapcsolatba a történelmi korok 
harcművészetével? Milyen technikákat ismert meg az évek so-
rán?
Ezt megint csak gyermekkoromra vezethetem vissza. Ahol mi 
laktunk Kolozsváron, a Hóstátban, az alsóvárosi református 
templom – vagy kétágú templom, ahogy Kolozsváron hívják – 
közössége egy erősen református identitású, hajdú közösség 
volt (a Hóstát Báthory Gábor és I. Rákóczi György hajdú tele-
pítése). Itt éltek a hajdú harci hagyományok: a felnőttek renge-
teget meséltek nekünk, és még nálunk is a padláson ott voltak 
a szablyák, sisakok vagy akár egy huszárnyereg. Így találkoztam 

  Ismeretterjesztő előadásai vagy például a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézettel közösen készített oktatóvideó-sorozata lenyűgöző 
előadásmódjának köszönhetően rendkívül népszerű az interne-
ten. Miért tartja fontosnak az ismeretterjesztő műsorok gyártá-
sát napjainkban?
Ha tetszik, ha nem, a fiatalok jóval kevesebbet olvasnak manap-
ság. Ők filmeken, képeken, videoklippeken és mémeken nőnek 
fel, tehát fontos számukra a látvány. Ha megtetszik a látvány, 
már jobban odafigyelnek a tartalomra is. Ugyanakkor az is fon-
tos, hogy az érdekes látvány hiteles tartalommal vagy – mond-
juk egy előadás esetében – hiteles szakmai felkészültséggel 
kapcsolódjon össze. Csak ismételni tudom önmagam: szakmai 
végzettség és alapos felkészültség szükséges a hatásos ismeret-
terjesztéshez, ami az én esetemben a harcművészetek gyakorla-
ti ismeretét jelenti. A film nagyon fontos, hiszen már az 1920-as, 
1930-as évektől kezdve befolyásoló tényező a kultúránkban és 
a politikában: lehet használni erre is, lehet használni másra is.

  Népszerű televíziós műsorok forgatásánál kérik fel szakértő ta-
nácsadóként, mint például a Magyarországon forgatott Borgiák 
című sorozat. Hogyan tudja segíteni a forgatócsoport munká-
ját? Megtudhatunk pár kulisszatitkot a filmiparról?
Azért hívtak a Borgiák sorozathoz szakértőnek, hogy a végered-
mény történelmileg hiteles lehessen, és ne egy olyan produkci-
óvá váljék, ahol úgy harcolnak vagy úgy használják az ágyúkat, 
ami egykoron nem volt lehetséges. Mondok egy példát: ami-
kor elsütötték a középkori ágyúkat, a töltés első fázisaként egy 
nedves tisztítórúddal végigtörölték a csövet. Ezért is volt egy fá-
ból készült vödör az ágyúcső mellett, amit egy kisebb kampóra 
akasztottak. Ebben nem puskapor, hanem víz volt: a törlő rudat 
belemártották, és végigtörölték vele az ágyúcsövet belülről. Ez 
azért volt fontos, hogy amikor lőporkanállal elhelyezik benne a 
lőport, nehogy egy szunnyadó szikra következtében rögtön fel-
robbanjon. A forgatáshoz megtanítottam a „francia tüzéreket” 
a középkori ágyúk töltési folyamataira, mozzanataira, de azt is 
megmutattam, milyen egy reális várostrom, hogyan állítsák fel a 
gyalogságot és a lovasságot. 

Kulisszatitkok? Egy forgatáson mindig kiemelten fontos, hogy 
baleset ne történhessen. Volt egy jelenet, amikor láncos go-
lyóval a pápai gyalogságba lőttek. Ehhez a jelenethez a földben 
elástak egy gázpalack méretű palackot, ami tele volt sűrített le-
vegővel. A tetejére egy felfelé szélesedő, kb. 40 cm átmérőjű 
tölcsért helyeztek, ebbe virágföldet tettek, végül pedig gyeptég-
lát. Mikor mindezt távirányítással működésbe hozták, a sűrített 
levegő igen nagy erővel előtört, a tölcsér pedig úgy dobta szét 
a virágföldet és a gyeptéglát, mintha valódi becsapódás, robba-
nás történt volna. A palack mellett ott volt egy füstgép is, ami 
ontotta magából a füstöt, még hitelesebbé téve a robbanást. 
A közeledő „pápai gyalogság” tagjai nyilván tudták, hol lesz a 
lövés, és a „robbanáskor” csak úgy estek jobbra-balra. Ráadásul, 
akik elöl mentek, gumikötélhez voltak kötve, ami az utolsó pár 
méteren megfeszült, így a robbanáskor kicsit felugorva a kötél 
visszarántotta őket, mintha csak a légnyomás emelte volna fel 
az első sorokat. Távolról és a filmen úgy nézett ki – füstgép, sű-
rített levegő, gumikötél, magasba rántás, virágföld, gyeptégla 
–, mintha egy valódi robbanás történt volna. További érdekes-
ség, hogy a sminkesek és a szilikonbábu-készítők, modellezők 
egy-két esetben valóban néhány statiszta arcát modellezték ki. 
Míg az egyik pillanatban a pápai gyalogságban 2-3 statiszta me-
netelt, a következő percben már hiányzott a statiszta fél arca 
vagy álkapcsa, természetesen szilikonbábu formájában. Mivel 
40 másodperccel ezelőtt a néző még a gyalogság tagjaként látta 
az illetőt, a következő jelenetben pedig csak a fél arcát láthatta, 
ahogy ott fekszik a földön, még hitelesebbé vált a film a valódi 
emberekről mintázott bábuknak köszönhetően.
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  Az interneten olvasható, hogy kislány korában bohóc szeretett 
volna lenni, később pedig rádiós műsorvezető. Ezek közül melyi-
ket sikerült megvalósítani?
Szerencsére mindkét álmom teljesült, hisz bohócként és rádi-
ós műsorvezetőként is sok évig dolgozhattam. Duda bohócként 
gyerekeket köszöntöttem születésnapokon, és ez egy igazi sze-
relem volt számomra. Egy ideje már „nyugdíjaztam” Duda bo-
hócot, mivel nem volt rá elegendő időm, valamint úgy éreztem, 
hogy kinőttem ebből a szerepből. A rádiózás is egy megvalósult 
álom, mivel már a középiskolai tanulmányaim mellett dolgoz-
hattam rádióban. Később újságíróként végeztem, napilapos és 
heti lapos újságíróként is tevékenykedtem, aztán a Kapos Rádi-
óban (először még Somogy Rádió néven) dolgoztam. Jelenleg a 
Manna Fm 98.6 vasárnap délutáni műsorvezetője vagyok. 

  Szívügye és szakterülete a cirkuszművészet, jelenleg – többek 
között – a világhírű Eötvös Cirkusz munkáját segíti mentálhigi-
énés szakemberként. Milyen kihívásokkal néznek szembe a cir-
kuszi művészek? Milyen módszerekkel tudja segíteni a munká-
jukat?
Ez egy egészen új „műfaj”, amit én beleviszek a cirkuszművé-
szetbe, és még nekik is újdonság. Az Eötvös Suzy féle cirkusz 

számomra egy régi ismeretség, régi barátság, és amikor kide-
rült, hogy mivel foglalkozom, felkértek a cirkusz művészei mellé 
mentálhigiénés szakembernek. A kérdésre válaszolva: a cirkusz 
tagjai rengeteg kihívással néznek szembe. Ott van például a 
felkészülési időszak. Ha valaki az artistaképzőbe (Baross Imre 
Artistaképző Szakközépiskola) jár, de nem született bele ebbe a 
világba, neki minden újdonság és kihívás is egyben. Nem biztos, 
hogy pontosan tisztában vannak azzal, mi is vár rájuk ezen a pá-
lyán. Ezeket érdemes időről időre átbeszélni, átgondolni, hogy 
ne érjék az embert kellemetlen meglepetések. Mivel számomra 
ez egy régi ismeretség, barátság, abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy az igen zárt cirkuszi közösség valahol már elfoga-
dott. Aki nem cirkuszos, az mindig egy kicsit kívülálló marad, de 
a mentálhigiéné területével, amivel közelíteni próbálok feléjük, 
egy kicsit mégis befogadtak.

A felkészülési időszak mellett még sok esetben segítségükre 
lehetek. Önmagában az előadói világ ellentmondásai is meg-
terhelők a művészek számára. Gondoljunk csak bele: hetekig, 
hónapokig próbálják ugyanazt a műsort, amit később több alka-
lommal is előadnak – hangsúlyozom: ugyanazt –, mégis minden 
előadás más és más. Más körülményekkel, akár váratlan ese-
ményekkel kell szembenézniük, és ezekre a megfelelő módon 
reagálniuk, tehát minden alkalommal szellemileg topon kell 
lenniük. 

  Mentálhigiénés szakemberként a „segítő beszélgetés” módsze-
rével dolgozhat. Hogyan kell elképzelni egy ilyen alkalmat? Mi-
lyen helyzetekben alkalmazható a segítő beszélgetés?
Mindig hangsúlyozom, hogy én diplomás mentálhigiénés szak-
ember vagyok. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert manapság 
nagyon sokan foglalkoznak a pszichológia különböző ágaival, 
sokszor úgy, hogy nincs meg a megfelelő képzettségük hozzá, 
vagy csak egy nagyon rövid, gyorstalpaló képzésen végeztek. 
Mindez viszont nagyon veszélyes.

Mentálhigiénés szakemberként a „segítő beszélgetés” módsze-
rével dolgozunk. Nem végezhetünk pszichoterápiát, ha pedig 
úgy látjuk, hogy egy személy esetében a probléma mélyebben 
gyökeredzik, továbbküldjük egy megfelelő pszichológus kollégá-
hoz. Milyen is a „segítő beszélgetés”? Ha van egy probléma, 
vagy egy megrekedt élethelyzet, és valaki egy olyan külső em-
berrel szeretne erről beszélgetni, aki nem a családtagja, nem 
az édesanyja, édesapja vagy a barátja – akik szeretetükből kifo-
lyólag segíteni akarnak és tanácsokat adnak – akkor egy men-
tálhigiénés szakemberrel folytatott „segítő beszélgetés” nagyon 
hasznos lehet. Mi kérdésekkel, türelmesen, megértéssel fordu-
lunk a klienshez, aki tulajdonképpen maga jön rá, hogy mi lehet 
a problémájára a megoldás, hogyan folytasson egy utat, vagy 
hogyan döntsön egy adott élethelyzetben.

Alumni

Egy jó beszélgetés sok mindent megold
Rádiózás, cirkuszművészet, mentálhigiéné és rajzvizsgálat. Elsőre talán úgy tűnhet, ezekben kevés a közös pont, mégis van egy 
személy, aki mindezeknek szakértője: Sz. Látó Judit, mentálhigiénés segítő. Az Eötvös Cirkusz művészei mellett végzett munkája 
sem riasztja vissza az iskolapadtól, hiszen 2019 júliusában negyedik diplomáját vehette át Egyetemünkön, mint rajvizsgálati 
szaktanácsadó. Judit mottója: „Egy jó beszélgetés sok mindent megold, felold és helyre tesz.”

  Mediátori végzettséggel is rendelkezik, ami egy kevésbé ismert 
szakterület Magyarországon. Pontosan milyen feladatot lát el 
egy mediátor?
Minden, amit tanultam, és amivel foglalkozom, tulajdonképpen 
egy témakör köré csoportosul, és ez a lélektan. A mediációt hív-
hatjuk konfliktuskezelésnek vagy békés vitakezelésnek. Ugyan-
azokkal a módszerekkel dolgozik egy mediátor, mint egy segítő 
szakember: soha sem mondja meg, hogy mi a megoldás, hanem 
külsősként próbál segíteni. A mediációs folyamatban két vitás 
fél ül egymással szemben, így ebben az esetben a kompromisz-
szum a cél, egy olyan megállapodás, amiben mindketten nyer-
tes helyzetben érezhetik magukat. 

  Bemutatkozásában olvasható, hogy tagja a „Fotel Projekt” el-
nevezésű csapatnak. Milyen céllal alakult a csoport? Hol talál-
kozhatunk velük?
Nagyon örülök, hogy bekerülhettem a Fotel Projekt csapatába. 
Még Brüsszelben éltem a családommal, mikor először hallottam 
róluk, és szinte azonnal írtam is nekik, hogy mennyire tetszik a 
tevékenységük, s hogy végzett szakemberként szívesen csatla-
koznék. Akkor mondták, hogy sajnos tele vannak, de üresedés 
esetében mindenképp szólnak. Több mint egy év telt el, amikor 
kaptam egy e-mailt, hogy küldjem el a szakmai önéletrajzomat, 
végül pedig egy beszélgetést követően bekerültem a csapatba. 
2019-től már országosan vannak rendezvények.

Ez egy nagyon érdekes esemény: kiteszünk két piros fotelt, és 
aki odajön hozzánk, kipróbálhatja, milyen egy szakemberrel be-
szélgetni, aki értő figyelemmel fordul felé, és nem ad neki ta-
nácsot, nem erőltet rá semmit sem. Sokan célirányosan jönnek 
oda hozzánk, de olyanok is vannak, akik csak a helyszínen csat-
lakoznak, kíváncsiságból. Nagyon fontos, hogy velünk szemben 
teljesen őszinték lehetnek, mert ránk ugyanolyan titoktartási 
szabályok vonatkoznak, mint az ügyvédekre vagy az orvosokra. 
Ami egy ilyen beszélgetésen elhangzik, az ott is marad. 

  2019-ben végezte el Egyetemünkön a rajzvizsgálati szaktanács-
adó szakirányú továbbképzést. Milyen helyzetekben használha-
tó a rajzelemzés? Hogyan segítik az Ön munkáját?
A rajzvizsgálati szaktanácsadó képzés szakvezetője Prof. Dr. Vass 
Zoltán. Igazság szerint már évek óta tanulok Vass professzornál, 
ami nekem szakmailag nagy büszkeség. A Rajzelemzési Intézet-
nél lényegében már minden képzést elvégeztem, amit lehetett. 
Ez a módszer egy nagyon mély feltáró munkát tesz lehetővé: 
különböző rajztesztekkel tudjuk segíteni a legmélyebb dolgok 
felszínre kerülését. A rajz gyakorlatilag mindent megmutat. Az 
én munkámban is nagy segítséget jelenthet a rajzvizsgálat. Van-

nak olyan tesztek, amiket én elemzek ki, ezek a kliens megérté-
sében segítenek, de vannak olyan rajztesztek is, amiket közö-
sen beszélünk meg. Ezek segítségével a kliens önmaga jön rá a 
problémára, a megoldásra – ilyenkor általában nagy felismeré-
sek történnek. 

  Milyen volt a Károlin tanulni?
Nekem nagyon izgalmas volt. A rajzvizsgálati szaktanácsadó a 
negyedik diplomám, korábban a Kodolányi János Egyetemen és 
a Kaposvári Egyetemen tanultam. Nekem a Károli kellemes él-
mény volt, bár ezen a képzésen mi egy kicsit elzártabbak voltunk 
az egyetemi élettől. Jól éreztem magam, és az sem kizárt, hogy 
később még felbukkanok az egyetemen. Mindig nézegetem a 
képzéseket, de most már csak szigorúan olyanokat, amik a szak-
területemhez kapcsolódnak. Úgy érzem, most egy kicsit elfárad-
tam, mert a képzésen töltött egy év nagyon intenzív volt. Ha 
lehet így mondani, az egyik legkeményebb tanulási folyamaton 
vagyok túl itt a Károlin, ugyanakkor rengeteget kaptam a képzés-
től, az egyetemtől. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ide 
jöjjön tanulni!

  Mit tanácsolna a jövő mentálhigiénés szakembereinek?
Mindennél fontosabb a másik ember tisztelete és szeretete. 
Ha valaki nem szereti az embereket, akkor nem tud kellő em-
pátiával, odafordulással, érdeklődéssel és kíváncsisággal meg-
hallgatni egy másik személyt. Hogy mit tanácsolnék? Nagyon 
sokat olvassanak! Ne elégedjenek meg azzal, hogy megszerzik 
a diplomájukat. Sokat beszélgessenek náluk okosabb, tapasz-
taltabb szakemberekkel, valamint maradjanak kapcsolatban 
egymással is. Nekem a rajzvizsgálati szaktanácsadó képzésen 
sikerült csodálatos szakemberekkel, többek közt mentálhigié-
nés szakemberekkel megismerkedni. Ha sikerül a képzés után 
is kapcsolatban maradni a szaktársakkal, később lehetőség lesz 
az esetek folyamatos megbeszélésére, és így a folyamatos tanu-
lásra is. Tehát senki se elégedjen meg azzal, hogy megszerzi a 
diplomáját, mert emberekkel dolgozni nagyon nagy felelősség.

A felelősség másik oldala – és ez a vesszőparipám –, hogy soha 
ne lépjük át a szakmai határainkat! Ezt üzenném a végzős hallga-
tóknak is: soha sem menjünk tovább, mint amiről a diplománk 
szól, amire képesítésünk van!
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  Hogyan került kapcsolatba a nyelvklubbal?
A nyelvklub története 1985-ben kezdődött, amikor vidám fran-
cia nyelvtanfolyamokat szerveztek gyerekeknek Hampshire-ben, 
az Egyesült Királyságban. Azóta franchise rendszerként szinte az 
egész világon elérhetővé tette a vidám, játékos, mégis minőségi 
nyelvelsajátítást a gyermekek számára. A magyarországi klubok-
ban a három nyelven (angol, francia, spanyol) történő, egyedül-
álló és élményszerű nyelvelsajátítás mellett számos más módon 
– akár zenés torna vagy színjátszás segítségével – gazdagíthatják 
a gyerekek nyelvi tudásukat.

A mi történetünk még Londonban kezdődött. Ott találkoztam a 
vőlegényemmel, akivel közösen vágtunk bele a vállalkozásunk-
ba. Az Angliában töltött évek alatt sokszor beszélgettünk arról, 
hogy amikor hazaköltözünk, saját vállalkozásba szeretne kezde-
ni. Megragadta a kérdés, hogy a magyarok jó része miért nem 
tud, vagy inkább nem mer megszólalni angolul. A beszélgetése-
ink során felötlött, hogy egyikünknek sincs túl jó emléke a nyelv-
tanulásról. Ekkor jött a felismerés, hogy a jövő generációjánál 
lehet ebben változást elérni. Így találkoztunk a nyelvklubbal és a 
módszerükkel, miszerint vidám, játékos formában, stresszmen-
tesen, az életkori sajátosságokat figyelembe véve már kisgyer-
mekkorban is lehet az angollal vagy más nyelvvel ismerkedni, 
sőt, az anyanyelvünkhöz hasonló szinten elsajátítani azt.

  Miért fontos a lehető legfiatalabb korban elkezdeni a nyelvta-
nulást?
Meglepő, de a picik már az anyaméhben elkezdik a nyelvekkel 
való ismerkedést. Természetesen nem a hagyományos értelem-
ben vett tanulásra kell gondolni. A kisbabák 26 hetes koruktól 
kezdenek hallani a méhben. Persze nem úgy hallják a beszédet, 
mint mi. Úgy kell elképzelni, mint amikor lebuksz a víz alá, és 
valaki beszél hozzád. A babák is ilyen formában hallják a han-
gokat, a magzatvízen keresztül. A hangok olyan tulajdonságait 
képesek hallani és megkülönböztetni, mint a hangmagasság, a 
beszédritmus és a beszédhang néhány konkrét jellemvonása. 
Kutatások támasztják alá, hogy a babák hallják és emlékeznek 
is beszédhangokra a születés előtt. Életük első pár napjában az 
agyuk máshogy reagál, amikor egy olyan nyelvet hallanak, amit 
az anyaméhben is hallottak, mint egy teljesen idegen nyelvre. 
Azok a babák, akik már születés előtt is két nyelvet hallottak, 
könnyen megkülönböztetik azokat egymástól születés után. Ki-
alakul bennünk egy nyelvi preferencia is, attól függően, hogy 
milyen hallgatási élményeik voltak.

Tehát sosem túl korai elkezdeni a gyerekek nyelvtanítását, hi-
szen már babaként képesek elsajátítani a saját anyanyelvük/
anyanyelveik tulajdonságait. Amikor a csecsemők elkezdik elsa-
játítani az anyanyelvüket, fel kell ismerniük és meg kell tanulni-
uk a nyelv tulajdonságait abból, amit hallanak. Ha két nyelvet 
hallanak, egyszerre kell megtanulniuk és felismerniük a nyelvek 
szabályszerűségeit. Tehát rá kell jönniük, hogy mindkét nyelv az 
anyanyelvük, de képesnek kell lenniük megkülönböztetni őket 
egymástól. Nekik ez még könnyen megy, hiszen a babák olyan 
szuper képességgel születnek, hogy képesek a világ összes nyel-
vének a hangját megkülönböztetni és előállítani. Ez összesen 
600 mássalhangzót és 200 magánhangzót foglal magában. Ez 
a csodás képesség viszont egyre romlik, ahogy nőnek, és azok-
ra a hangokra szűkül, amiket hallanak. Ha csak a magyar nyel-
vet hallják, csak ennek a nyelvnek a hangjai maradnak meg az 
agyukban. Ez a folyamat 6 hónapos kor körül kezdődik. Először 
a magánhangzók hangjai szűkülnek az anyanyelvre, később, 10-
12 hónapos korban pedig a mássalhangzók is.

A halláson túl azonban a vizuális elemek is legalább annyira 
lényegesek. Segítenek a nyelvek megkülönböztetésében. Egy 
kutatás során egynyelvű és kétnyelvű gyerekeket vizsgáltak úgy, 
hogy hang nélküli videókat mutattak nekik. A videókban külön-
böző nyelveken beszéltek, de ezt a kicsik nem hallhatták. 4-6 
hónapos korban minden gyermek felismerte pusztán a vizuális 
elemekre támaszkodva, hogy más-más nyelveken beszélnek a 
videókban, viszont 8 hónapos korban már csak a kétnyelvű gye-

Nem lehet elég korán kezdeni? – 
Nyelvtanulás már csecsemőkortól
Farkas Jázminnal, Egyetemünk Tanítóképző Főiskolai Karának hallgatójával a korai nyelvtanulás lehetőségeiről és az élményala-
pú tanítás-tanulás módszereiről beszélgettünk, melyet nem a haszonelvűség vagy a puszta szükségszerűség motivál, hanem a 
közösségben gyakorolt játékos nyelvtanulás öröme. Jázmin egy nemzetközi nyelvklub angol nyelvi oktatója, és egészen 6 hóna-
postól 14 éves korig tanítja angolra a gyermekeket.

A szakértő válaszol rekek voltak erre képesek. A kicsi gyerekek még nem tanulják az 
angol nyelvet, hanem az anyanyelvükhöz nagyon hasonló, ter-
mészetes módon sajátítják el azt. A foglalkozásokon is játszunk, 
mondókázunk, énekelünk a babákkal, ahogyan ezt az anyu-
kájukkal már születésüktől fogva otthon is teszik, a különbség 
mindössze annyi, hogy itt nem magyarul, hanem angolul.

  Milyen módszerekkel lehet lekötni a kicsiket és a nagyokat, 
amelyek különböznek az általános és a középiskolás korában 
tapasztaltaktól?
Az idegennyelv-tanulási módszerünk lényege a természetesség, 
a játékosság, a gyakorlatiasság. Így az új nyelv elsajátítása szinte 
észrevétlenül illeszkedik a kisebb-nagyobb gyermek életkorá-
hoz, érdeklődéséhez, tanulási szokásaihoz, játék- és mozgásigé-
nyéhez, terhelhetőségéhez. 

„Mintha a saját anyanyelvét tanulná…!” Valóban ez történik, 
amikor a játékos foglalkozásokon dalokkal, mondókákkal, moz-
gással vagy éppen tábori kézműveskedéssel színesített tanulás 
során görcs és megfelelési kényszer nélkül, örömmel és ter-
mészetesen történik a nyelvelsajátítás. Ily módon tartós, jól 
használható és sokszínű szókincsre tesznek szert a gyermekek. 
Mindeközben a jövőbeni előmenetelüket is támogatjuk, hiszen 
megszeretik az angolt vagy más nyelvet, sőt, magát a nyelvtanu-
lást is! Ezzel sikerélményt és önbecsülést, a gyarapodás örömét 
nyújtjuk nekik.

  A sikerélmény és az életszerűség kulcsfogalmak a tanulási fo-
lyamat során.
Pontosan. A játékos foglalkozások, táborok, az interaktív és on-
line nyelvtanulás beszédközpontú órákkal egészül ki, amelyek 
során a változatos és életszerű technikák állandó sikerélményt 
biztosítanak: a gyermeknek nő az önbizalma, önbecsülése, és 
ez által a teljesítőképessége is. A titok nyitja bármely nyelv ese-
tén ugyanaz: a gyerekek, fiatalok a korosztályukhoz illő keretek 
között, intenzíven, mégis könnyedén, gyorsan és hatékonyan ta-
nulják meg az idegen nyelvet.

  Milyen metodológiai különbségek merülnek fel a különböző 
korcsoportokban?
Különböző korosztályokat különböző módon, más-más oktatá-
si anyagokból tanítjuk. Módszerünkben mégis van közös pont: 
a vidám, sokszor játékos, indirekt tanulás. A kisgyermekkor 
legfontosabb tevékenysége a játék. A játék fejleszt, felszaba-
dít, nélkülözhetetlen a gyermekek lelki fejlődéséhez, valamint 
az élményeik feldolgozásához. A játék a leghatékonyabb és 
legeredményesebb módszer az újonnan elsajátított dolgok 
begyakorlásához. Éppen ezért, mint ahogy a kisgyerek a saját 
anyanyelvét elsajátítja, mi is játékokon, dalokon, vidám felada-
tokon keresztül ismertetjük meg őt az angol, a francia, vagy a 

spanyol nyelvvel. Természetesen a gyerekek életkorának előre-
haladtával folyamatosan komolyodnak a feladatok, mégis min-
dig megmarad a stresszmentes és örömteli tanulás élménye.

  A munkája során mi mindent tanult a figyelem felkeltéséről? 
Melyik korosztályt a legnehezebb lekötni és nyelvre tanítani?
Minden korosztálynak megvan a maga nehézsége. Számom-
ra a legkihívóbb a Baby Club. Más-más ütemben fejlődnek, az 
egyikőjük már járni és beszélni kezd, míg a másik baba még csak 
mászni kezdett el. Különböző ideig figyelnek, más dolgok kötik 
le őket. Minden korosztálynál fontos, hogy színesen, számukra 
érdekesen tálaljuk a témákat, felkeltsük az érdeklődésüket, és 
ezt a figyelmet meg is tartsuk. Ebben segítség, ha több feladat-
tal készülök az órákra, és minél színesebb szemléltető anyagot 
viszek.

  Mi okozza a legnagyobb nehézséget az angol tanításban?
Általában az idő. A foglalkozások papíron heti egyszer 45 per-
cig tartanak, de nehéz abbahagyni 45 perc után. Ha belejövünk 
egy-egy játékba, figyelni kell arra, hogy ne vigye el az óra felét 
egy pörgősebb játék, ami a csoport kedvence. Szerencsére a 
nyári táborokban kiélhetem magam, mert ott heti öt napot csak 
játszunk, és minden plusz játékot bevethetek.

  Mik segítették a tanító szakon tanultakból, hogy pedagógus-
ként helyt tudjon állni a csoportokban?
Magabiztosságot és megerősítést kaptam, hogy jó irányban in-
dultam el, és bár a franchise-rendszer bármelyik tagjához for-
dulhatok segítségért, sokszor szükségtelennek éreztem, mert 
épp a legjobbkor hangzott el egy-két olyan mondat vagy ötlet az 
egyetemen, ami megoldást nyújtott a problémámra.

  Van olyan egyetemi kurzus vagy gyakorlat, amelyből módszere-
ket tudott meríteni az angol tanításához?
Természetesen nagyon sok pozitív hatás ért. Amelyiket kiemel-
ném, az a differenciálás pedagógiája tantárgy volt, mert sokat 
segített abban, hogy egy-egy foglalkozás alatt még többet tud-
jak segíteni a gyerekeknek. Emellett az angol műveltségterület 
tantárgyainak és az azokat oktató tanároknak is sokat köszön-
hetek.

  Ha ki kellene emelnie, mi az, amit a legjobban szeret a taní-
tásban?
Szeretem látni, ahogyan a gyerekek hétről-hétre fejlődnek. Hal-
lani, ahogy mesélik a szülők, hogy a nyaraláson és otthon gyer-
mekük milyen magabiztossággal használja az angolt. Érdekes 
figyelni, hogy észreveszik és örülnek a saját fejlődésüknek, és 
egymásnak is segítenek. Mégis, az egyik legnagyobb ajándék a 
feltétlen és őszinte szeretet, amit a gyerekektől kapok.

  Fotó: Facebook
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  Mik a filmtervezés lépései?
Ez szerintem attól függ, hogy ki milyen alkat, milyen rendező, 
író. Van, aki egy ötletből indul ki: egy újságcikkből, képből, hír-
ből,  netán az ismeretségi körében olyan esemény történik, ami 
egy történet létrehozására inspirálja, tehát gyakorlatilag nincs 
is szabály. Ha van egy ötlet – amit hozhat más valaki is, aki arra 
gondol, hogy ebből milyen jó filmet lehetne írni –, akkor azt 
forgatja magában egy jó ideig, megpróbálja röviden és velősen 
megfogalmazni, érzeteket társít hozzá, hogy milyen hangulatú 
lenne ez a film, és mi lenne a műfaja. 

Az én esetemet tudom elmondani, mert nem tudom, ki miből 
indul ki. Volt olyan, hogy Kosztolányi-novellákat olvastam, és 
arra gondoltam, hogy abból esetleg jó filmet lehetne csinálni. 
Volt olyan, hogy saját életemben történtek események, amik 
arra inspiráltak, hogy történetet írjak. Van olyan, amit kitalál-

tam, de nyilván, a kitalációban is olyan események, 
történetek vagy karakterek vannak, akikről tudok va-
lamit vagy mintáztam őket valahonnan. 

  Mennyiben módosulhat a végeredmény a kezdeti fel-
vetésekhez, tervekhez képest?
Nagyon sokban, mert amíg az ember eljut az ötlet-
től a film befejezéséig, két-három év eltelik. Néha azt 
gondoljuk, hogy ez a kép milyen fantasztikus lesz (volt 
olyan kép, amit láttam magam előtt: pl. a Megyeri 
hidat felülről egy autóval), ebből a képből kiindulva 
aztán film készült, de végül le sem forgattuk a meg-
álmodott képet. Egy idő után a forgatókönyv elkezdi 
írni magát. A karakterek elkezdenek beszélni és hiába 
mondom én nekik, hogy ide vagy oda kéne menni, ők 
mást diktálnak. Amikor kitalálja az ember a karaktert, 
megvan a beszédstílusa, az, hogy mi motiválja, akkor 
lassan elkezdenek élni ezek a figurák és alakítják ma-
gukat.

  A filmkészítés során melyik csapattárs munkáját érzi 
a legnélkülözhetetlenebbnek?
Három felé érdemes választani a dolgot. Az első az 
írás, amihez mindenképpen kell írótárs, és érdemes 
bevonni egy dramaturgot, meg néhány konzulenst is. 
A dramaturg azért fontos, mert ő kívülről látja a törté-
netet, és nem csak véleményt mond, hanem tanácsot 
is ad. Egy konzulens nem tanácsol, hanem rávilágít 
problémákra.  Érdemes írótárssal dolgozni, mert akkor 
összeadódnak az energiák meg a gondolatok. A dra-
maturg aktívan részt vesz, de nem ír, hanem ötletel; 
a konzulens pedig csak kérdéseket tesz fel. Mindkettő 
elengedhetetlen a forgatókönyvírásnál.

A forgatás során kell egy vagy két ember, akiknek a véleményére 
ad a rendező, mert sokszor van úgy, hogy alternatívák vannak 
egy megoldásra, s gyorsan kell dönteni, hogy mi lenne jobb.  
A rendező mindig maga hozza meg a döntését, de például én 
az operatőrben, akivel dolgozom, nagyon megbízom. Ezek az 
emberek, mivel sok filmet csináltak, jó dramaturgiai érzékkel 
rendelkeznek, ezért mindig kikérem a véleményüket.

A harmadik pedig a vágó, akinek kulcsszerepe van a vágószo-
bában. Egy jó vágónak jó dramaturgiai érzéke van, úgy próbálja 
meg összerakni a filmet, hogy a lehető legjobbat hozza ki a lefor-
gatott anyagból. A vágószobába is kellenek a konzulensek. Idő-
ről időre meg kell hívni embereket, hogy nézzenek rá az anyag-
ra, mondják el, mit gondolnak, működik-e így.

„Történetekre szükségünk van…”
Pacskovszky József író, forgatókönyvíró és filmrendező, 2018 szeptembere óta Egyetemünk oktatója válaszolt kérdéseinkre a 
filmkészítés munkálataival kapcsolatban. A művész úr olyan személyes rendezői titkokat osztott meg velünk, melyekről a káro-
lisok egyébként nem hallhatnának a filmelmélet, filmtörténet órákon.

A szakértő válaszol   Van egy összeszokott filmes gárda, akikkel általában szeret 
együtt dolgozni?
A csapat mindig változik, de a szakmai család nagyjából ugyan-
azokból szokott állni, akikkel megértjük egymást.

  Az Én, te, ők című egész estés alkotása milyen fázisban tart?
Az Én, te, ők az elengedés fázisában tart, ugyanis ez a film Skó-
ciában játszódott volna, és sajnos nem tudtuk megteremteni 
az anyagi hátterét. Finanszírozási szempontból jó néhány do-
log megváltozott ott. Voltunk már kint terepszemlén, angol szí-
nészekben gondolkodtunk elsősorban – de egyelőre félretet-
tem, mert most nem aktuális. Könyvet kell írnom: egy magyar 
történetet, mert annak könnyebb előteremteni a financiális 
hátterét. Illetve egyetemista diákjaimmal sok vizsgafilmet ké-
szítünk, úgyhogy átmenetileg abban is jócskán kiélem a film-
készítés örömeit.

  Hogy érzi magát a Károlin?
Jól érzem magam a Károlin, aminek két oka is van. Az egyik, 
hogy nagyon szeretem az itteni diákokat, nagyon kedvesek, ara-
nyosak, meg okosak, és ez nagyon jó érzés. Más helyen kettese-
ket is adtam, itt nem adtam. Szeretek ide járni, mert jó a tanári 
kar. Magas nívóval találkoztam. 

  Az Én, te, ők az Ön életéhez kötődik. Mennyire tud a nézőközön-
ség kapcsolódni a filmalkotó személyes élményeihez?
Igen, egy időben Angliában tanítottam egyetemen, és a főhős 
szintén Angliában pályázik meg egy munkát. A munka elérését, 
az elhelyezkedést és az ottani konfliktusok sorozatát próbáltam 
megírni, ami egy Magyarországról kivándorló értelmiségi eseté-
ben adódhat.

Amikor néz egy filmet, teljesen mindegy, hogy ki készítette. Az 
a kérdés, hogy leköti-e a film. Gyakran nem is tudják, hogy ki a 
rendező, mert nem is kell, hogy tudják. Érdekel a szereplők sor-
sa vagy nem? Ez a fontos kérdés. Ha Truffaut 400 csapás című, 
önéletrajzi elemekből építkező filmjére gondolunk, annál is tel-
jesen mindegy, hogy megtörtént-e vagy sem. A filmen nem a 
valóságot kell megmutatni, ami valóban történt – azt módosítja 
az ember –, hanem az a lényeg, hogy igaz legyen. Lehet, hogy 
valójában a férfi csókolta meg a nőt, a filmben a nő csókolja 
meg a férfit, de az igaz, ami akkor történik. Nem másítjuk meg 
az igazságérzetét. Lehet, hogy valójában nem úgy volt, de így 
igazabb a történet filmen.

  Milyen kihívásokkal szembesül rendezőként, ha a mai közönség 
igényeire gondol?
Nagyon nehéz kihívás ma a közönségnek filmet rendezni, 
ugyanis a közönség nem egységes. Másrészt általában értelmi-
ségibb filmeket próbálok készíteni, és nem lehet kiszámítani, 
hogy milyen történet jön be a nézőknek. A minőség egy dolog. 
A minőségi munkában hiszek, de azt nem tudom, hogy találko-
zik-e a közönséggel. Vannak-e olyan hiányok, rések, ahova be 
tud illeszkedni egy film. Egy időben több ezer film látható. Ha el 
akar menni moziba, körülbelül 150 filmből választhat, vagy ép-
pen 800 letöltött filmből választhat otthon, egy csomó DVD-ből, 
rengeteg tv-csatorna közül. Ahhoz, hogy képet nézzen, és vala-
mi üzenetet kapjon, mérhetetlenül széles a kínálat. Éppen ezért 
ahhoz, hogy valami olyat csináljunk, ami felkelti a figyelmet – 
ha a művészfilmeket nézem – ahhoz az kell, hogy fesztiválsiker 
legyen. Ha a közönségfilmeket nézem, akkor a nagy nézőszám 
a lényeg, de ahhoz olyan témát kell választani. A kettő között 
nehéz megtalálni a középutat.

  Egyetért-e azzal az állítással, hogy a mozi halott annak eredeti 
értelmében, mert a látvány átvette a történet központi szere-
pét?
Nem értek egyet. Két rétege van a dolognak. A mozi jelenti azt, 
hogy van egy hely, ahova elmegyünk, s az közösségi élményt 
nyújt. Ez nem fog meghalni, mert ott lehet randevúzni, tehát 
megmarad egy apropó, hogy közösségi élmény legyen. Utána le 
lehet ülni egy kávéra, miután közösen átéltünk valamit. Szerin-
tem ez meg fog maradni. Legalábbis még egy jó darabig…

Az a fajta mozi, ami élményt ad, amin sírni és nevetni lehet, sze-
rintem az is megmarad, mert az emberek vágynak a mesére. 
Két dologra vágynak: egyrészt arra, hogy bizonyos értelemben 
szembesüljenek a saját problematikájukkal, másrészt arra, hogy 
kiszakítsák őket a mindennapokból. Ez a fajta vizualitásra épü-
lő médium, amely képes a nézőt sírásra vagy nevetésre bírni, 
nem fog elmúlni, mert olyan, mint a könyv. Lehet, hogy e-book 
is van belőle, de akkor is van könyvtár és könyv. Történetekre 
szükségünk van ahhoz, hogy a magunk életében is tovább tud-
junk menni.

  Kik azok a filmrendezők, akik jelentősen befolyásolni tudták a 
filmes stílusát?
Amikor filmrendezőkről beszélünk, akkor nem az emberről, a 
magánéletről beszélünk. Én a filmeket látom, és a filmes gon-
dolkodást, ami hatott rám. Rám Bergman, Fellini, Truffaut, Bu-
nuel, Godard, és még nagyon sok rendező hatott. A magyarok 
közül Makk Károly, Szabó István, Gazdag Gyula, Kovácsi János. 
Ők nyilván azért is, mert tanítottak.

Pacskovszky József filmrendező és forgatókönyvíró, Egyete-
münkön is tanít.

Az érettségit követően 1980-ban felvételt nyert a Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemre, ahol öt évvel később diplomázott, 
majd ezt követően jelentkezett a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolára. Film- és televíziórendezői szakon végzett, okleve-
lét 1989-ben vehette át. Olyan kiváló tanárok keze alatt tanult, 
mint Szabó István, Makk Károly és Gazdag Gyula. Főiskolai 
vizsgafilmjeivel több díjat is nyert.

Első játékfilmjének rendezésére 1994-ben került sor. Az Esti 
Kornél csodálatos utazása című film Kosztolányi Dezső novel-
lái nyomán készült. 1995 és 1999 között a Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskolán tanított. Hét játékfilmet, több TV-filmet és 
TV-játékot rendezett. 
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  Bár gyerekként sokan játszottunk építőkockákkal, mégsem lett 
belőlünk építész. Hogyan került kapcsolatba hivatásával?
Én is sokat játszottam építőkockákkal gyerekkoromban, de úgy 
vélem, hogy mindenkit más és más indít el ezen a pályán. Az 
építészetnek számos oldala van. Racionális, mert a tervezett 
háznak állnia, működnie kell. Művészet, mert annak a háznak jól 
kell kinéznie, és illeszkednie kell a környezetébe, igazodni hozzá, 
vagy épp kiemelkednie onnét. Van egyfajta szociális érzékenysé-
ge is az építészetnek, mert segíteni, vagy ártani tudunk általa, 
és megfigyelhetjük, hogyan alakulnak át akár közösségek is egy 
épület hatására. Nagyon fontos szempont, hogy milyen legyen 
egy épület ahhoz, hogy az ott élő, dolgozó közösség jól működ-
jön. Egy híres építész mondta: adjatok egy boldog párt, terve-
zek nekik egy házat, és garantálom, hogy egy év múlva elválnak. 
Természetesen a másik oldala is működik ennek a mondásnak. 

  A környezettudatosság is fontos az Ön és a tervező irodája szá-
mára. Hogyan jelenik meg ez az építészetben?
Olyan időkben élünk, ami környezetünk szempontjából a 24. 
óra. A munkáink során igyekszünk a legkisebb energiafelhasz-
nálású épületeket kialakítani, bár nem feltétlen abban a szel-
lemben, ahogyan sokan mások teszik. Mi nem passzív házakat 
tervezünk, de törekszünk arra, hogy az épületeink a lehető 
legkisebb energiafelhasználásúak legyenek. Abban az értelem-
ben is, hogy olyan építőanyagokat használunk, amik vagy visz-
szaforgathatók, vagy már eleve visszaforgatottak, így a lehető 
legkisebb ökológiai lábnyomot igyekszünk magunk után hagyni. 
Számunkra még az is jelentős szempont – nyilván erre a váro-

si környezetben kicsit másképp van lehetőségünk –, hogy az 
épületeink belesimuljanak a környezetükbe. Ez nem feltétlenül 
energiatudatosság, hanem egyfajta organikusság, miszerint egy 
épület hogyan él együtt környezetével.

  Számos egyházi vonatkozású épület tervezője. Hogyan kapcso-
lódik össze a hit és az építészet a munkája során?
Az első egyházi épületünk tervezése az építőipar mélyrepülé-
sekor történt, ebben az időben nem nagyon volt munka az iro-
dában. Ekkor úgy gondoltuk, hogy segítünk egy gyülekezetnek 
azzal, hogy tervezünk egy templomot. Akkor még nem voltak 
állami támogatások az egyházi épületek építésére, így a tervet is 
magam és munkatársaim felajánlásából – de leginkább hitünk-
ből – készítettük el. Ha másoknak tudunk segíteni, az nekünk 
is jó érzés – ez ilyen munka volt. Végül elhatároztuk, hogy min-
den évben – ahogy lehetőségünk van rá – tervezünk egy olyan 
épületet, vagy belsőt, bármit, amivel másoknak segíthetünk. 
Valahogy így indult ez az egész, aztán egyre több egyházi épü-
let lett, aminek tervezésére felkérést kaptunk. Érdekesség, hogy 
terveztünk egy katolikus plébániát is, ami elég híres lett, és bár 
nagyon jó volt ott a közösség, mégis, egy katolikus templomot 
nem biztos, hogy el mernék vállalni. Az, hogy az ember hol gya-
korolja a hitét, nagyban befolyásolja, hogy milyen lehetőségei 
és határai vannak.

  Van olyan épület, ami különösen közel áll a szívéhez? Esetleg 
olyan, ami igazán emlékezetes az Ön számára?
Mindegyik. Nagyon sok olyan épületet tervezhettünk az évek 
során, amik nem a kinézetük, hanem sokkal inkább a drámájuk 
miatt – amin a tervezés és az építés során keresztülmentünk –, 
maradtak emlékezetesek. Ebben a szakmában talán az a legiz-
galmasabb, hogy sokféle dologgal találkozhatunk: családi háztól 
kezdve a borászaton, oktatási épületeken, irodaházakon keresz-
tül a templomig mindennel. Mindegyikhez másképp kell hozzá-
állni, mindent alaposan meg kell ismerni, tehát ez egy nagyon 
komplex dolog. Egy épület végig vitele sokáig tart, kezdve az első 
elképzeléstől egészen a megvalósulásig, de később, az utóélete 
során is – ezért mondhatjuk, hogy minden épületünk valamilyen 
szempontból saját gyerek. Legkedvesebbet nem, de olyanokat 
tudok mondani, amik különösen kedvesek számomra. Nagyon 
kedves a már említett újpesti plébánia, ami igen nagy népszerű-
ségre tett szert nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi 
szinten is. Van egy gyönyörű réz épületünk a XVII. kerületben, 
most épül a csömöri templom, ami szintén a szívünk csücske, 
reménységünk szerint pedig hamarosan a budaörsi református 
templom is, és természetesen ott van a Ráday Kollégium.

A tervezés során Isten vezeti a kezünket
– Interjú Berzsák Zoltánnal, az újjáépülő Ráday Kollégium 
tervezőjével

Berzsák Zoltán építész tervezett már családi házat, borászatot, irodaházat, mégis a legkedvesebb épületei közt leginkább egyhá-
zi épületek találhatók. A Fasori Református Egyházközség presbitereként szakmájához híven igyekszik segíteni a gyülekezetet, 
miközben asztalán a Ráday Kollégium tervei is helyet kapnak.

Kitekintő   Említette a nagy népszerűségnek örvendő Egek Király-
néja Főplébánia épületét, amit Építőipari Nívódíjjal is ki-
tüntettek. Miért különleges ez az épület?
Nem tudnám pontosan meghatározni. Az az épület is 
hitből épült fel. Sokszor úgy érzem, mi csupán eszközök 
vagyunk, és ezeknél a terveknél Isten vezeti a kezünket, 
legalábbis ennél az épületnél biztosan így volt. Nagyon 
nehézkes építkezés volt, többször leállították, volt, hogy 
eltűnt a kivitelező, és sokszor ott tartottunk, hogy itt vége, 
nem készül el soha. Aztán valahogy mindig továbbléphet-
tünk eggyel. Végül olyan utat járt be, ami számunkra is 
megdöbbentő volt, hisz amellett, hogy a budapesti nívó-
díj pályázat során bekerült a legjobbak közé, 2016-ban 
beválogatták a világ 50 legjobb egyházi épülete közé.  
A plébánia épületének legfontosabb üzenete, hogy egy 
nem templomnak – ami ráadásul egy régi épület átalakításával 
jött létre – hogyan lehet megteremteni a szakrális jellegét, úgy, 
hogy nem jelképeket használunk, hanem azt az épület hangula-
ta adja meg. Ráadásul mindezt modern eszközök használatával, 
amik nem ütnek el tőle, sokkal inkább kiegészítik. A plébánián 
alkalmazott árnyékolón látható egy szőttes-minta, ami két pávát 
ábrázol, akik egymásnak hátat fordítva egy szívet alkotnak. Úgy 
gondoltuk, ez a motívum jelképezi itt legjobban az evangélium 
üzenetét.

  Nem csupán új épületek tervezésével foglalkozik, hanem műem-
lék épületekkel kapcsolatos munkái is vannak. Mit tart fontosnak 
az ilyen jellegű megbízatások során?
Elég körbenéznünk Budapesten, és láthatjuk, hogy az épületek 
nagy része, ami általánosságban meghatározza a városképet, régi 
épület. Tény, hogy sokkal könnyebb egy új épületet építeni, vi-
szont az teljesen átalakíthatja a városképet. Fontosnak tartom, 
hogy a régi épületeket megmentsük, de ez csak akkor működhet, 
ha az épület megtalálja a funkcióját. Ezek egykoron egy adott 
funkcióra épültek, arra alkalmasak voltak, viszont napjainkban 
teljesen mások az igények. Ha ezt sikerül szintetizálni – tehát ki-
egészítjük vagy átalakítjuk őket –, képesek lesznek jó minőség-
ben, működőképesen egy új funkciót ellátni. Ezt mindenképp 
értékesebbnek tartom, mint egy új épület tervezését. Sőt, ebben 
rengeteg szépség van: kiegészíthetjük őket finom modern részle-
tekkel, amik egyfajta átmenetet képeznek a hagyomány és a jövő 
között; gyönyörűen felújíthatjuk őket; és mindezzel együtt szép 
részei lehetnek a településképnek.

  Építészi hivatása mellett református presbiter a Fasori Reformá-
tus Egyházközségben. Milyen feladatai vannak presbiterként?
A feleségemmel már felnőttként ismertük meg az Urat, amikor már 
az első gyermekünk megszületett. Nálunk a nagyszüleim hívő re-

formátusok voltak, de messze laktunk tőlük. Én egy gyárt-
elepen nőttem fel a szocializmus éveiben. Tulajdonképpen 
mondhatjuk, hogy a lehallgató berendezésekre épült a vál-
lalat által fenntartott templom, tehát ide nem nagyon járt 
senki sem. Első kisfiunk születését követően mindketten 
erős késztetést éreztünk, hogy elvigyük őt megkeresztel-
tetni, és így jutottunk el egy gyülekezetbe. Részt vettünk 
egy konfirmációs tanfolyamon, végül együtt konfirmál-
tunk, és ezt követően kerültünk a fasori gyülekezetbe. Itt 
ilyen tájban kezdett megerősödni az akkor fiatal felnőttek, 
házasok köre, amiből egy nagyon erős csapat alakult ki, 
ennek szövetébe kapcsolódtunk bele mi is. Így kezdődtek 
el a szolgálataink: volt, hogy óvodásokkal foglalkoztunk – a 
feleségem jelenleg is  –, máskor kirándulásokat szervezünk, 
és, hogy a szakma se maradjon ki, jómagam tagja vagyok az 
Építési Bizottságnak. Sok munkája van a bizottságnak, hisz 
főleg a mostani időszakban rengeteg minden történik, sok 
minden készül, és mi ennek a terelgetését végezzük.

  A 4 plusz Építész Stúdió tervezi a Ráday Kollégium új épületét. Mit 
tudhatunk a munkálatokról?
Ez egy nagyon különleges munka. Amikor a Ráday utcai épület át-
alakításának feladatát átvettük egy másik építészirodától, még arról 
volt szó, hogy „rendbe kellene tenni” az épületet. Amikor eljutot-
tunk oda, hogy a pince jó része már elkészült, és kész terveinkkel to-
vábbléphettünk volna az oktatási rész átalakítására és a Köztelek ut-
cai szárny tetőcseréjére, jött az ominózus január 23-a, ami teljesen 
átírt mindent. A kollégium életveszélyessé vált állapota egy sokkal 
átfogóbb fejlesztés igényét és lehetőségét indította el. Célunk, hogy 
egy olyan tiszta működési rendszert állítsunk fel – amit tekinthetünk 
„csontváznak” vagy „játékszabály-rendszernek” –, amire a funkcio-
nálisan szükséges elemek, részletek változatosan rá tudnak épülni. 
Tulajdonképpen egy XXI. századi oktatási intézményt kell elképzelni, 
a Hittudományi Kar működéséből fakadó speciális igények maximá-
lis figyelembevételével. Mivel nagyon sok intézmény van az épület-
ben, igyekszünk mindenkivel egyeztetni, és mindenkinek a kéréseit, 
elvárásait vagy az intézmények működésének feltételeit figyelembe 
venni, hogy úgy alakíthassuk a tervet, hogy az mindenki megelége-
désére váljék. Nyilván vannak korlátai az épületnek és a területnek 
is, de igyekszünk ezeket úgy alakítani, hogy a legkevésbé lehessen 
majd észrevenni a későbbiekben.

  Fotó: Egek Királynéja Főplébánia

Részlet a Ráday Felsőoktatási Diákotthon látványtervéből
A Dunamelléki Református Egyházkerület kiemelt feladatának tekinti a KRE HTK 
működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítását a kor színvona-
lán, hogy azok méltók legyenek az itt folyó lelkészképzéshez.
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AkiKRE büszkék vagyunk

AkiKRE büszkék vagyunk: 
Katona Renáta, 
Európa-bajnoki 
ezüstérmes kardvívó
Idén Németországban, Düsseldorfban került megrendezésre 
a Vívó Európa-bajnokság, amelyen Egyetemünk hallgatója, 
Katona Renáta ezüstérmet nyert a női kardcsapattal. Renátát 
az Európa-bajnokság mellett az előtte álló feladatokról és az 
olimpiai felkészülésről is kérdeztük.

  Hogyan kerültél kapcsolatba a vívással? Miért éppen a kardra esett 
a választásod?
Épp sportágválasztás előtt álltam, és nagypapám mondta, hogy 
ki kéne próbálnom a vívást. Sokat gondolkodtam, mert valljuk be, 
nem az a kimondottan lányos sport, főleg a kardvívás nem, de vé-
gül elmentem egy edzésre a Király utcában lévő UTE vívótermébe. 
Kossuth Ferenc volt a nevelőedzőm, aki kardedző, és jóban volt a 
nagyszüleimmel, így szinte nem volt választásom, de ennél jobban 
nem is alakulhatott volna ez.

  Másodéves vagy óvodapedagógus szakon. Miért éppen a Károlira 
esett a választásod?
Sok jót hallottam a Károliról, ezért döntöttem úgy, hogy ide szeret-
nék jelentkezni. A családias légkört és a segítőkészséget tudnám ki-
emelni.

  Nemrégiben ezüstérmes lett a magyar női kardcsapat a Düssel-
dorfban rendezett Vívó Európa-bajnokságon. Milyen érzés volt a 
dobogón állni?
Ez pályafutásom eddigi legszebb eredménye és az, hogy ezt csapat-
ban értük el, még nagyobb boldogsággal tölt el. Még mindig nehe-
zen tudom felfogni, hogy nem csak álmodtam. Rengeteg munka volt 
benne, és nagyon szerettük volna a lányokkal ezt a sikert. Szerettük 
volna megmutatni, milyen egységes csapatot alkotunk, ahol nem 
csak egy-egy ember vagy a háromból ketten vívnak jól, hanem egy-
mást húzzuk előre, és senki se keseredik el egy pillanatra se, ha va-
lakinek nem megy jól egy asszóban. Nagyon örültünk, hogy megint 
sikerült megmutatni, milyen jó egységet alkotunk.

  Az Eb ezüstérem az olimpiai kvalifikációs menetelésben is fontos-
nak számít. Hogyan készültök a tokiói olimpiára?
Lépésről lépésre haladunk Tokió felé. Próbálunk mindig csak a so-
ron következő versenyre koncentrálni. Nagyon hosszú az út még az 
olimpiáig, egyszerre csak egyet lépünk előre, csak a soron következő 
versenyre fókuszálunk. Ha általánosságban kéne nézni a felkészülé-
sünket, akkor rengeteg fizikai és vívóedzéssel, valamint az ellenfelek 
vívásának videózásával készülünk.

  Végül, de nem utolsó sorban: kit tekintesz pél-
daképednek a sport világában? 
Nem tudnék kiemelni egy példaképet, mert 
nagyon sok magyar sportolóra felnézek, 
akiknek nem csak a sportteljesítményük 
fantasztikus, hanem emberileg is kiemel-
kedők. Ha mindenképp választanom kell, 
akkor az edzőmet mondanám, dr. Boros 
Györgyöt. Ő minden szempontból eleget 
tesz az elvárásaimnak, mint példakép: remek 
kardvívó volt, amit kellő szerénységgel, alázat-
tal, intelligenciával kezel, jelenleg pedig ügyvéd-
ként praktizál, a Vasas vívószakosztályát igazgatja. 
Emellett vívóedző, két kisfiú boldog apukája és nem 
utolsó sorban másodéves a Testnevelési Egyetem edző 
szakán.



„All that you have to do is to believe in 
yourself and never say ’I cannot’”
Nour Al Wattar is one of our newest Stipendium Hungaricum graduates. Here she shares a few thoughts about her experience 
in living and studying in Hungary for a year:

International

My long-term career objectives are to work with an International 
Organization in my home country for Protecting Children Rights and 
to establish my own law firm one day. I am very grateful for the op-
portunity I got to study at Károli Gáspár University. Our Professors 
helped us to extend our knowledge of Law in different areas and 
shared their knowledge and experience. The most beautiful expe-
rience I had during my studies at KRE was our participation in the 
International Commercial Arbitration Moot competition in Vienna. 
We worked all together as one hand, we shared our experiences in 
arbitration as we were very diverse in the team from different parts 
of the world and from a very different legal background.

During the year I spent in Hungary I experienced a lot of new cul-
tural differences, for example, I was very impressed with all aspects 
of Hungarian Christmas traditions and the wonderful tree decora-
tions, I spent most of my December days at the amazing Christmas 
Markets of Budapest. In addition to this, I fell in love with the gou-
lash soup, I will try to cook it for my family and friends when I go 
back to Syria, I am sure they will like it as much as I do. Hungary is 
a very multicultural country, I met new friends from all around the 
world here and I learned a lot about their different cultures and lan-
guages. I love the sense of happiness I get every time I walk by the 
Danube river enjoying the music playing everywhere in the streets. 

Every time I get asked about my favorite memories of Hungary, I feel 
so much love deep inside my heart and I remember all the amazing 
memories engraved in my mind, my favorite will be the very cozy 
Christmas dinner I had with my Best friends from the Netherlands 
and Colombia. We prepared very delicious meals from our coun-
tries with love, and after finishing them all off we enjoyed a Christ-
mas movie together. I felt very warm and happy that day, it felt like 
home. Also my Birthday in Hungary was very special to me, I invited 
all my friends to our student’s hostel, and I cooked many delicious 
Syrian meals. The moment they were all around me singing the 
birthday song in many different languages I felt so much love and 
gratitude from the bottom of my heart, I felt a great warmth and joy 
which I will never forget. I knew that I will remember this day every 
time I blow my Birthday candles in my life.

I would like to express my appreciation and gratitude to the 
Károli Gáspár University of Reformed Church for giving me this 
wonderful opportunity to carry on with my higher education, 
gain more experiences, get a step closer to my dreams in shar-
ing my knowledge with my fellow learners in my home country: 
Syria. I was honored to enroll in European and International 
Business Law LL. M. programme. 

Thank you to Budapest; the place that brought joy to my heart. 
It gave me the most wonderful opportunities and experiences I 
will never ever forget in my entire life!

Nour Al Wattar
From Damascus-Syria

Every time I get asked about how I came across the Stipendium 
Hungaricum Scholarship Programme and the reason why I chose 
Hungary, all the memories of my bachelor’s graduation in my home 
country Syria come to my mind. I believe that that day changed my 
life and made me more confident about myself.

On that day, I entered the ceremony hall earlier to take some pic-
tures on the stage and with the microphone when, the guests start-
ed entering the hall and out of excitement I started welcoming them 
while I was still on stage. The ceremony master was very happy with 
my help, and he promptly asked me to be the ceremony’s host and 
to read a welcoming speech too. I was very happy, but I wished I 
knew about this earlier so I’d have prepared a proper speech. So 
using my phone I quickly picked a speech from the internet and 
changed a few lines as needed. I was ready with my full speech 
3 minutes before the opening of the ceremony! In that moment,  
I realized that all that you have to do is to believe in yourself and 
never say ’I cannot’. You can do whatever you want, you can make 
all your dreams come true. Hard work work is always the key to 
every closed door. 

I had many days in my life wondering how my life would turn out 
to be as I had many disappointments, but nothing could stop me 
from trying over and over again. I believe that war is the worst thing 
anyone can ever go through, but there must be a light always at the 
end of every road for me, and that light was when I heard about this 
scholarship programme from my sister. Studying abroad has always 
been on the top of her list but she hasn’t scored any scholarship yet. 
Nevertheless she told me about this wonderful opportunity and 
while submitting her application, she encouraged me and helped 
me a lot to submit mine too. A completely new chapter of my life 
began the day I received the acceptance letter from Károli Gáspár 
University. 


