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„Itt van az ősz, itt van újra…” És ha már eljött, 

szokásos módon elhozta magával az új tanév 

kezdetét, ezzel együtt az immár elviselhető 

időjárást is. Bár az is igaz, hogy vele együtt érkezett 

a járvány újabb hulláma. Szóval felemás érzéseink 

vannak 2021 őszével kapcsolatban. Örülünk a régen 

nélkülözött személyes találkozásoknak, örülünk, hogy 

jelenléti oktatással indulhat a tanév, készülünk az alumni családi napra, 

benne a DRHE antológia 

bemutatójára, ugyanakkor van 

bennünk szorongás is az újra 

nehezen tervezhetőnek tűnő 

jövővel kapcsolatban. A nyár 

egyik kiemelkedő eseménye 

számunkra is a Csillagpont 

fesztivál volt. Sok alumni 

tagunkkal örülhettünk a 

viszontlátásnak. Lelkészekkel, 

tanítókkal, hitoktatókkal és 

vallástanárokkal, különböző 

korosztályokból. Kárpátaljától 

Burgenlandig.   

Az új tanévben is igyekszünk 

a takarónk határáig nyújtózkodni. Úgy készülünk, hogy alumni családi 

napunkat jelenléti formában tartjuk meg októberben, de ha a 

járványhelyzet megkövetelné, akkor online leszünk együtt. Hírleveleinket 

továbbra is 2-3 havonta tervezzük megjelentetni, a hallgatói és DPR 

felméréseket ugyancsak a korábbi, lassan már megszokottnak tekinthető 

rend szerint végezzük el. Azt reméljük, hogy minél több jelenléti formában 

megvalósuló alkalmunkon köszönthetjük „régi” és új tagjainkat! 

 

Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős 

   2021/szeptember 

  5. évf. 3. szám 
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Házi feladat 
 

Négy 

felszólítás, amely 

négy feladatot jelöl 

ki számunkra. Olyan 

feladatokat, amelyek 

fokozatosan egyre nehezednek. Az első 

még meglehetősen egyszerű. Inteni, 

dorgálni, figyelmeztetni kiválóan tudunk, 

óriási gyakorlatunk van benne. Szívesen 

mondjuk meg, mit és hogyan kellene 

csinálni a többieknek, miért nem jó az, amit 

gondolnak, mondanak, tesznek. Nagy a 

kísértés azt gondolni, hogy miközben mi 

rengeteget dolgozunk, a többiek csak 

tétlenkednek. A gond csak az, hogy általában nem tudhatjuk, hogy ez valóban így van-e. Nem ismerjük 

egymás életének minden területét, azt meg végképp nem sejthetjük, hogy a másik valóban tétlenkedik, 

vagy éppen csak megpihen egy komoly feladat elvégzése után. Esetleg erőt gyűjt az újabb kihívások 

teljesítéséhez. Talán mégsem olyan egyszerű megállapítani, hogy a másik intésre, figyelmeztetésre, vagy 

éppen ellenkezőleg, bátorításra, buzdításra szorul. Mit lehet tenni? Talán érdemes máshogyan, kevésbé 

ítélkezően közelíteni egymáshoz. Biztassátok a bátortalanokat! Mondhatnánk úgyis: biztassátok egymást! 

Merthogy nagyon könnyen elveszíthetjük magabiztosságunkat, bátorságunkat. Elég hozzá egy 

visszautasítás, némi sikertelenség, és máris visszariadunk. Aki korábban magabiztosan, pontosan tudta, 

mit kellene tenni másoknak, könnyen elbátortalanodik. Annyira emberi tapasztalat ez! Mindenkinek 

szüksége van biztatásra. Családban, munkahelyen, gyülekezetben egyaránt. Ehhez kapcsolódik az apostol 

következő kérése: karoljátok fel az erőtleneket! Az idő előre haladtával egyre gyakrabban tapasztaljuk 

meg, hogy hamar elfogy az erőnk. Elfáradunk, meglankadunk. Mindannyian így vagyunk – vagy így 

leszünk ezzel. És ilyenkor könnyen úrrá lesznek bennünk a negatív gondolatok: Ez túl nehéz nekem, erre 

én úgysem vagyok képes, csalódtam. Csalódtam magamban, környezetemben, akik nem támogatnak 

eléggé, nem értenek meg. Csalódtam talán még Istenben is, aki hagyta, hogy egyedül, az út szélén felejtve 

érezzem magamat. Pál arra szólít fel, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre és karoljuk fel azt, 

akinek fogytán van az ereje. Ez sem könnyű, de a legnehezebb az utolsó kérés teljesítése: Legyetek 

türelmesek mindenkihez! Alapvető tapasztalatunk, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek látni 

szeretnénk. Az emberek sem olyanok benne. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, be kell vallanunk, hogy 

sokszor mi sem vagyunk olyanok, amilyenek lenni szeretnénk. Ha engedjük, Isten formál, alakít 

bennünket, de ehhez még Neki is sok időre van szüksége. Ha rólunk van szó, akkor ezzel tisztában 

vagyunk. Ha másokról, akkor nem mindig. Méricskéljük, minősítgetjük egymást, ahelyett, hogy 

igyekeznénk megérteni. A türelem annak elfogadását is jelenti, hogy nem vagyunk egyformák.  

Az intés, bátorítás, de még egymás segítése, felkarolása is emberi természetünkből fakad. A 

keresztyén türelem azonban más tőről. Isten hosszútűrő kegyelme, tapintatos, minden emberi értelmet 

meghaladó szeretete ad mintát erre. A házi feladatot tehát megkaptuk. Ezt nem lehet letagadni, sem abban 

bízni, hogy majd elfelejtődik a következő órára. De szabad és érdemes ellesni, hogyan dolgoznak a 

szorgalmasabbak az intés, bátorítás, támogatás és türelem életre szóló leckéjén. 

 

Hodossi Sándor 

Áhítat 
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Alumni Családi Nap egyetemünkön 

 

Szeretettel várjuk első Alumni Családi Napunkon az egyetemünkhöz kötődő 

családok apraját-nagyját. Azt reméljük, hogy az óvodásoktól kezdve a felnőttekig 

minden korosztály talál olyan programot, ami miatt érdemes eljönni október 9-én. 

A gyerekeket a „Hogyan nőtt nagyra az égbolt?”  c. mese alapján papírszínházi 

„előadás”, beszélgetés, majd zsebszínház készítése várja. Az apák a foci kupán mérhetik le, mennyire 

maradt meg a gyorsaságuk, labdabiztonságuk az elmúlt évek során. Az előzetes beszélgetések alapján 

egyik leginkább várt eseménye családi napunknak a nyáron megjelent DRHE hallgatói-alumni antológia 

könyvbemutatója, amit két blokkban tervezünk. Az elsőben a kötet egészét mutatja be Dr. Fazakas 

Gergely irodalomtörténész, egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi kar Magyar 

Irodalom – és Kultúratudományi Intézetének igazgatója, valamint Rácz Róbert, kisvarsányi lelkipásztor. 

Erre az alkalomra kötetünk valamennyi szerzőját várjuk. Ekkor lesz lehetőség a szerzői 

tiszteletpéldányok átvételére azoknak, akik ezt még nem tették meg, valamint a könyvbemutatóhoz 

kapcsolódva bárki megvásárolhatja a kötetet. Egy rövid szünet után szűkebb körben, az alumni fejezet 

szerzőivel folytatjuk a beszélgetést. A kötetlen eszmecsere során a fejezettel kapcsolatban Dr. Vincze 

Tamás olvasáskutató, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense is megosztja a szerzőkkel észrevételeit.  

Nagy érdeklődés övezte testvérintézményünk, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai 

Karán tavasszal tartott alumni napján azokat az előadásokat, amelyek a kiégés megelőzésének 

lehetőségeiről, a konfliktuskezelés módozatairól szóltak. Az egyik előadó vállalta, hogy alumni családi 

napunkon is tart előadást, majd beszélget az érdeklődőkkel. A nap programjait a hagyományteremtő 

szándékkal szervezett gerundium erőpróba zárja. Arra számítunk, hogy jelenléti formában tarthatjuk 

meg programjainkat, de ha mégis az online térbe szorít vissza bennünket a vírushelyzet alakulása, akkor 

is megtartjuk tervezett programjaink többségét. 

 Azt kérjük, hogy aki várhatóan óvodás vagy általános iskolás korú gyermekével érkezik, október 5-

ig jelezze a hodossi.sandor@drhe.hu e-mail címen, hogy a gyerekprogram résztvevőinek számát és 

életkori eloszlását figyelembe tudjuk venni a szervezésnél. Ugyanezen az e-mail címen várjuk a 4+1fős 

focicsapatok jelentkezését is, ugyancsak október 5-ig. 

Szeretettel várjuk minden alumni tagunkat, családtagjaikkal együtt családi napunkon! 

 

Hodossi Sándor 

 

Hírek 

mailto:hodossi.sandor@drhe.hu
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Hodossi Sándor, Koncz Karola, Vitéz Ferenc (szerk.) (2021): 

Csillag vagy! DRHE antológia. Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem, Debrecen, 362 p. 

 

Egyetemi antológia megjelentetése mindig nagy munka. De ha elég erős a 

szándék, ha van elég energia a potenciális szerzők felkutatására, az anyagok 

összegyűjtésére és valahogy még forrást is sikerül találni a kötet megjelentetésére, akkor nem 

lehetetlen. Ilyenkor gyakori, hogy néhány oktató írásai is megjelennek a hallgatók munkái között. Az 

egyetemünk által kiadott antológia némileg eltér az átlagtól. Nem csupán azért, mert lényegesen 

vaskosabb és igényesebb megjelenésű, mint társai, de már a koncepciója is egyedi. Nem tudok másik 

egyetemi antológiáról Magyarországon, amelyben a jelenlegi hallgatók, oktatók művei mellett 

meghatározó szerep jutna a korábbi diákok írásainak. Sőt, a mi kötetünk esetében éppen az alumni 

tagok írásai egészültek ki a mostani hallgatóink szövegeivel. Az antológia közel 80 szerzője közül 

harmincan már végeztek 

egyetemünkön. Vannak köztük 

lelkészek, tanítók, vallástanárok. 

Voltak, akiket mi kértünk fel 

publikálásra, mások maguk 

jelentkeztek értesülve 

felhívásunkról. Mint minden 

antológia a miénk is töredékes, 

mozaikszerű. Ugyanakkor azt 

reméljük, hogy ebben a 

széttöredezettségében is felmutat 

valamit abból a lelkiségből, amely 

egyetemünket jellemzi. Sok-sok 

kreativitás, friss ötlet, élő hit, 

ugyanakkor a formába öntéssel 

való birkózás álmatlan éjszakái 

vannak a megjelent szövegek 

mögött. Nem tudok, de nem is 

akarok tárgyilagos lenni 

kötetünkkel kapcsolatban. 

Bevallom, az utóbbi időben ez az 

egyik kedvenc olvasmányom. 

 

Hodossi Sándor 

 

Betekintés 

Betekintés 
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Fénylő-sárga, vidám  

 
Egy könyv esetében a megjelenés is fontos. Az első benyomás. A Csillag vagy! 

- DRHE antológia így hatott rám. Üdítőn.  

Belelapozok: versek, prózák. Most nincs sok időm, csak egy-két versnyi. 

Aztán érzem, hogy muszáj időt szakítani rá, kiköveteli magának. Ez az antológia 

olyan alkotásokat gyűjtött össze, melyek egy-egy lélek legmélyéről érkeztek. Olvasom és 

elgondolkodtat, tanít, szórakoztat, felidéz, megérint, hálára indít, ösztönöz… találkozni hív a szerzőkkel, 

önmagammal, Istennel. A szerzők egy részét látásból vagy munkakapcsolatból ismerem. Milyen izgalmas 

olvasni a soraikat! Persze, hogy ajánlom olvasásra.  

 

Fülöp Roland 

 

DRHE antológia a nem alumnus alumnis szemével 
 

Bár magam is kálvinista középiskolai oktatásban részesültem, felsőoktatási 

tanulmányaimat a Debreceni Egyetemen végeztem, így noha a közeg oly ismerős, 

én nem vagyok a DRHE alumnusa, ugyanakkor mint az Alumni Központ 

munkatársa a munkaóráim nagy részét az alumni teszi ki, ami egy ilyen félig kint, 

félig bent érzést nyújt. Valahogy így van ez az antológiával is, hiszen sokat hallottam a 

kötetről, már majdhogynem az ötlet megszületésétől, azonban születésében sem szerzőként, sem 

szerkesztőként, sem ügyintézőként nem vettem részt, csak távolról a „home officeból” szemléltem a 

„csillag felragyogását”, ugyanakkor az alumnihoz kötődik, tehát úgy érzem, hogy a „miénk”. 

Jó, jó a „miénk”, de a kérdés az, hogy milyen? Gyönyörű a kötet, kívül belül, tiszteletet parancsoló, 

néhol színes, néhol szagos, verses is, meg nem is, modern is, meg nem is, komplex is és nem is. Első 

betekintésre, mint sokan mások is az előszót kerestem meg, aztán a tartalomjegyzékben kerestem az 

ismerős neveket, majd az alumni fejezetet vettem igazán szemügyre, felcsaptam az elején és lapoztam, 

figyeltem mi az, ami igazán megragad. Jómagam kevésbé vonzódok a versekhez, pedig imádok olvasni, 

így elsősorban most sem ezeket olvasgattam, hanem inkább novellákat, mesés történeteket.  

Igazán magával ragadott Az angyal farmernadrágban és a Hazatérés, melyeket az alábbi jelzőkkel 

tudnék leírni: realisztikus és irreális, felkavaró, borzongató, humoros, őszinte, emberi, reményteli és 

reménytelen. 

Mivel van egy kétéves kislányom, aki szintén nagyon szereti a könyveket, így talán érthető, hogy 

most jobban megfogtak a mesés vagy mesésnek tűnő történetek (A csodagyűrű, A szociálisan érzékeny 

farkas és a befogadó kecskegida, A hős kaméleon). A csodagyűrű a templom egerének története, igazán 

magával ragadó. Lelki szemem előtt láttam a helyszínt, a fő és mellékszereplőket, a kántort, a táskájában 

torokcukorkáért kutató kontyos idős hölgyet. Legközelebb talán a templomban ülve is eszembe jut majd, 

hogy vajon, hol várakozik épp a templom egere. Szintén az anyaszerepből fakad, hogy gyerekekkel, 

szülőséggel kapcsolatos írások is felkeltették az érdeklődésemet: Bocsánatkérés egy csigától, Nem akarom 

többet ezt a játékot játszani, Szülő-s-Ég, mind-mind a maga módján szívbe markoló. 

Remélem minden kedves Olvasó talál majd szemezgetni valót magának ebben a csodás kötetben! 

 

Morvai Laura 

 Betekintés 

 Betekintés 


