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"Ekkor hozzámenvén Péter, monda: 
Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, 

és néki megbocsátanom, még hétszer is? 
Monda néki Jézus: 

Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is." 
(Máté 18,21-22)

Kedves Olvasó!

Vajon hányszor kell az embernek megbocsájtania? A Biblia válasza egyértelmű: hétszer és 
hetvenhétszer is. 
Böjtben vagyunk és lélekben reménység szerint készülünk a húsvéti ünnepkörre. 

Elcsendesedve átélhetjük annak csodáját, hogy Isten egyszülött fiát adta és ma is adja ezért a világért, 
értünk is. Azért, hogy Jézus Krisztus elvegye bűneinket, a világ bűneit. Ebből adódóan újra elhangozhat 
az imént feltett kérdés: vajon hányszor kell az embernek megbocsájtania? 

A magam részéről valamikor nagyon könnyen megy a megbocsájtás, – alapvetően úgy gondolom nem 
szokásom dédelgetni sérelmeimet, megbántottságomat– de azért van az úgy, hogy jó a másik orra alá 
dörgölni sérelmemet egy jól előkészített fricskával. 

Gyerekkoromban nagyon büszke voltam arra, hogy órákat is képes voltam eltölteni a büntetésben 
csupán azért, hogy a végén mégis a magam igaza győzzön. Ezen ma már csak mosolygok és nem is 
vagyok igazán büszke rá. 

Néhány hete megkereste lelkész férjemet egy régi barátunk azzal a kéréssel, hogy feleségét 
születésnapja alkalmából szeretné feleségül venni. Több, mint 50 évvel ezelőtt megkötött 
házasságkötésük alkalmával nem volt templomi esküvőjük. 

Úgy gondolom, ha valaki mindig is gyakorolta a megbocsájtás ajándékát kettejük közül, az a fent 
említett öreg barátném volt. Sajnos sok olyan alkalom volt közös életükben, amikor a férje nem volt társa 
és segítője. De mindezek ellenére mégis együtt maradtak és a szeretet helyre tette a dolgokat. És lám-lám 
mindez beérett, célba ért és közben  formálta a másikat. 

Milyen jó lenne, ha a magunk elvarratlan szálai, rendezetlen dolgai is mindig így alakulnának, 
zárulnának. 

Adja Isten, hogy Húsvét fénye megbocsájtásra és bocsánatkérésre indítsa a szívünket!
„…mert a sötétség szűnőfélben van, és az igazi világosság már fénylik.”
(1János 2:8)

Baja, 2014. márciusában Bánné Kiss Erzsébet

Beköszöntő
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Nagy Gáspár

Visszatérés

Egyszer mindent az Ő szemével látunk
jót és rosszat

a tékozoltat és tékozolhatatlant
„gyönyörű fölöslegeinket”

a kapkodás iramában
mégis végezetlenül
dolgaink erdejében
egy erősen fogadott

valahai akarás
csöndes halálát

a fák mohás oldalán
Hogy lám

senki nem tapintott
nem horzsolt arcával

nem kért helyes útirányt
de mégis tudtuk merre
s miért múlik el a Nap

és az eső tompított ritmusára
merre kerekednek
jegyzőirkánkban

a betűk boldog könnycseppjei
amikor vége a loholásnak

vége a szökéseknek is
már előre megköszönjük

a biztos landolást:
megígért birtokunkra

a jó visszatérést
Amen.
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       Házasság Hete
Lekció: 2Sámuel 6,12-23

Textus: 1Sámuel 18,20; 2Sámuel 6,20; 23

Szeretett Testvéreim! Ezen a héten zajlik a Házasság Hete. Tizenegynéhány évvel ezelőtt Angliából 

indult el ez a keresztyén kezdeményezés, amely jóreménység szerint Magyarországon is meghonosodik. 

Ilyenkor Bálint-nap környékén megpróbáljuk ezt a kicsit szekuláris ünnepet, vagy eseményt keresztyén 

töltéssel, tartalommal megtölteni. Azt hiszem, hogy abban mindnyájan egyetérthetünk, hogy ez 

egyáltalán nem ártalmas, sőt örvendetes dolog és erre szükség is van. Valószínűleg, hogyha közvélemény 

kutatást tartanánk, akkor gyanítom, hogy a jelenlévők túlnyomó többsége azt mondaná, hogy a házasság 

intézménye válságban van. Ez mára már egy kicsit közhelyszerű megállapítássá lett, bizonyos 

szempontból nem alaptalanul. Az e heti Reformátusok Lapjában írások jelentek meg ezzel a héttel 

kapcsolatban. Többek között az egyik püspökünknek az igehirdetéséből hoznak egy mondatot, ami igen 

figyelemre méltó. Azt mondja a tiszáninneni református püspök, hogy a házasság nem lehet válságban, 

mert az az Isten rendelése. Elgondolkodtató és azt hiszem, hogy mindkét állításban van némi igazság. A 

házasságok gyakran kerülnek krízisbe. Ugyanakkor az Isten Igéje nem lehet válságban. Mert, ha ezt 

mondjuk, hogy válságban van, akkor meghasonlottunk önmagunkkal. Már az Istentisztelet elején hadd 

hozzam ide azokat az alapvető Igéket, amelyeket a teremtéstörténetben olvasunk. Ezt mondja az Úr Isten: 

„Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, 

ragaszkodik feleségéhez és lesznek egy testté.” Ez az alap, fundamentum, ebben nem lehet kérdés. De, 

szeretett Testvéreim, azt látjuk, hogy mint minden, ami az ember keze ügyébe kerül, így a házasság is a 

gyakorlatban nemcsak  hogy megromolhat, de nem egy esetben meg is romlik.

Ahogy az előbb már erre utaltam, az Ige egyháza vagyunk. A mai Istentiszteleten sem tehetünk 

mást, csak azt, hogy odafordulunk az Isten Igéjéhez. Átfutott bennem és átgondoltam, hogy igazából 

modellértékű házasságtörténetek, paradigmák a Szentírásban nincsenek. Nyilvánvalóan, hogy a 

Bibliában vannak utalások, mozzanatok, életképek, amelyek bepillantást engednek bibliai korok, bibliai 

személyiségeknek a családi életébe. Teljes, átfogó kép, amit bármilyen módon meg lehet jeleníteni, nos 

ilyen nincs a Szentírásban. De bizonyos életképek nagyon beszédesek. Azt tudom elmondani, hogy 

igazából nincs egyetlen olyan házasság- vagy családmodell, ahol ne lenne valamiféle döccenő.  

Alapvetés
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Mi elsősorban a hitünk fejedelmére kell, hogy tekintsünk, az Úr Jézus Krisztusra, de történetesen 

házasság ügyében Jézus élete nem jelenthet példát, mert nem volt nős ember. De az ő családjával 

kapcsolatban is kiderül, hogy ott is voltak problémák. Jézus családja nem értette, hogy kicsoda Ő, 

súlyosan félreértették, félreismerték. 

Ha visszamegyünk az Ószövetségbe, azt látjuk, hogy a hit ősatyja, Ábrahám házassági élete sem volt 

felhőtlen. Amikor Egyiptomban szorult helyzetbe került, amikor féltette a maga életét, akkor lemondott a 

feleségéről, aki a fáraó háremébe került. S lehetne jó néhány további példát mondani ezzel kapcsolatban. 

Egy valami mégis minden bibliai történetből, életképből kiderül, hogy tudniillik a házasfelek jóban és 

rosszban, örömben és megpróbáltatásban és sokszor súlyos krízisek ellenére, de végigküzdötték a közös 

életüket. Vélhetően azért, mert nem akartak eltérni az előbb már idézett alapvető igazságtól. Emellé oda 

lehet tenni az Újszövetségből Jézus szavát: „amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét.”

A bibliai háttér is jelzi azt, hogy mi hívő emberek, „nem vagyunk jobbak atyáinknál”, 

házasságügyileg nincs sok dicsekednivalónk. Biztos vagyok benne, szeretett Testvéreim, hogy szinte 

mindnyájan, akik itt vagyunk, hálásak lehetünk azért, hogy a szerelmi és házaséletünknek bizonyos 

vonatkozásai nem közismertek, nem publikusak. Mikor mi keresztyének elkezdünk beszélni a 

házasságról, annak a szentségéről, nem magunkra mutatunk, az egy súlyos tévedés lenne. Hanem a 

mindenható Istenre, az Ő szavára, az Ő Igéjére, az Ő beszédére, amely mindig élet, mert az életet kívánja 

munkálni. 

Bizonyos értelemben ez a most hallott történet is. Még akkor is, ha itt egy kudarctörténetről van szó. 

Egy súlyos és csúnya bukásról Dávid király életével kapcsolatban. A történet úgy kezdődik, hogy Mikál, 

Saul király lánya megszerette Dávidot. A végső szó pedig, hogy gyakorlatilag megutálták egymást, és a 

házasságuk gyümölcstelen, meddő lett. Hadd utaljak e házasság kapcsolatában néhány dologra vissza. 

Kapcsolatuk úgy indul, hogy Dávid megjelenik egy csatatéren, ahol szemben áll Izrael és a filiszteus 

sereg. Dávid párviadalra indul a legyőzhetetlennek tűnő Góliáttal, a filiszteus hőssel szemben. A párbaj 

előtt a fülébe súgták azt, hogy nem akármilyen jutalomra számíthat, aki legyőzi ezt a filiszteus katonát.  A 

király saját lánya kezét ígéri a győztesnek. Nem vonom kétségbe Dávid jó szándékát, de valószínűleg ez 

az ajánlat is segített ebben a küzdelemben. Aztán valóban úgy történik, hogy elnyeri a fiatalabbik 

hercegnő, Mikál kezét, aki megszerette Dávidot. Mikál szerette Dávidot, ezt többször említi a szentíró, de 

azt, hogy Dávid szerette a feleségét, azt egyszer sem olvassuk. Ugyanakkor mikor a felesége megmenti 

szeretett férjének az életét, Dávid semmi mással nem törődik, csak a meneküléssel. Ezt követően 
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hosszabb időre különszakadtak, Dávid bujdosott, sőt az apja Mikált más valakihez adta feleségül. Midőn 

Dávid szerencsecsillaga felragyogott, akkor - bocsánat a kifejezésért - de egyfajta hadizsákmányként, 

jussként visszakövetelte a feleségét, Mikált. Végül az utolsó epizód, amit olvasunk, hogy igaz ugyan, 

hogy Mikál visszakerült hozzá, de a megbicsaklott házasságuk nem tudott helyreállni. Sőt annyira 

meghasonlottak egymással, hogy a végkicsengés a meddőség, terméketlenség lett.

Szeretett Testvéreim! Aki a történetet számunkra leírja, nem eszményít, csak egy nézőpontból beszél 

Dávidról. Tapintatosan, ugyanakkor bizonyos dolgokat nem hallgat el az életével, házaséletével 

kapcsolatban. Ha nagyon árnyaltan is, de valójában kifejezésre juttatja, hogy ennek az egyébként roppant 

tehetséges, karizmatikus embernek a házasélete valójában egy teljes kudarc. Ha visszafogottan 

fogalmazok, akkor Dávid céltudatos ember volt, ha kicsit élesebben, akkor azt mondom, hogy egy 

karrierista. Az érdekérvényesítésért felhasznált embereket, asszonyokat is. Tudjuk, hogy Dávidnak nem 

egy felesége volt, ami abban a korban egyébként teljesen természetes volt. De ha valaki figyelmesen 

végigolvassa ezeket a történeteket, az derül ki, egy kivételével minden esetben, minden házassága 

érdekházasság volt. Mindez az ő politikai előmenetelét szolgálta, így volt a Mikállal való házassága is. 

Nincs könnyű helyzetben a szentíró, de tényszerűen elmondja, s a kép lesújtó, Mikálnak nem született 

gyermeke, meddő lett ez a kapcsolat. A meddőség képét ki lehet vetíteni Dávid egész családi életére. A 

későbbiekben Dávid király házasságtörésbe keveredik, aminek következménye és végkifejlete, hogy 

életének második fele a családi élet szempontjából egy szörnyű vergődés. Tehetetlenül nézi végig azt, 

hogy gyermekei miként fordulnak őellene, meg egymás ellen. Miképpen ugranak egymás torkának, 

miképpen kezdődik el a rivalizálás a trónért és a hatalomért. És Dávid valóban tehetetlen, olyan, mint egy 

báb. Itt áll előttünk Isten embere, akinek többek között a csodálatos zsoltárainkat köszönhetjük, akinek az 

életében voltak rendkívüli istenes élmények, találkozások, mégis a legalapvetőbb emberi kapcsolatban 

Dávid kudarcot vallott. A családi élete szinte egy teljes csőd.

Egy kérdés maradt, szeretett Testvéreim, hogy ebből a mi számunkra mi a tanulság?

Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy semmiféleképpen nem az, hogy önmagunkkal bármilyen 

formában is elteljünk. Ha úgy van, - s ezért legyen dicsőség az Istennek - hogy az életünk és a családi 

életünk rendben van, harmóniában, békében, szeretetben és építő közösségben vagyunk együtt, akkor 

egy valamit tehetünk: reggel is és este is: tegyük össze a két kezünket és köszönjük meg a mindenható 

Istennek. Ha ez így van, akkor neki legyen dicsőség, Soli Deo Gloria! Nem azért mert mi olyan jók és  

különlegesek vagyunk, hanem az Isten kegyelmes hozzánk. 
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Ugyanakkor természetszerűleg néhány kérdést megfogalmazhatunk önmagunk számára a 

hallottakkal kapcsolatban is. Őszintén, nem formálisan, nem a kimondott szavaknak a szintjén, hanem 

belül, az Isten előtt megállva: mennyire tekintjük eszköznek és tárgynak, vagy pedig valódi társnak, 

Istentől rendelt ajándéknak a házastársunkat? Megtörténik-e velünk, hogy tárgyiasítjuk bármilyen 

értelemben is, vagy pedig önálló, autonóm személyként, akivel egy életre szóló szövetségben élünk, úgy 

tekintünk rá? Tudunk-e engedni neki? Észleljük-e, akarunk-e szembesülni azzal, ha bizonyos jelek arról 

beszélnek, hogy baj van a házasságunk körül? El tudunk-e fogadni adott esetben segítséget, van-e 

bátorságunk ahhoz, hogy olyasvalakihez forduljunk, akiben van bizalmunk, akitől segítséget várhatunk 

emberi szinten?

De természetesen szeretett Testvéreim, azért a legeslegfontosabb dolog, hogy nekünk mégiscsak a mi 

Urunkra kell tekinteni, az Úr Jézus Krisztusra. Abból, amit Jézus elhozott és megélt ebben a világban, és 

amiben bennünket is részeltetett, abból három mozzanatot szeretnék idehozni:

Az egyik a hűség. Pál apostol fogalmazza meg azt, hogy nincs egyetlen igaz, egyetlen hű ember sem, csak 

és kizárólag az Úr Jézus Krisztus, aki mind az Istenhez való tartozásban, mind a barátaihoz való 

kötődésben hű maradt mindhalálig. Hűség, Jézus ezt éli bele ebbe a világba. Vajon mi mást kérhet az 

övéitől, ha nem ugyanezt?

Olvassuk a Máté evangéliumában a történeteket, amelyekben Jézus úgy jelenik meg, mint aki úton és 

útfélen megbocsájtja a bűnöket. Megkaptuk-e az Úr Jézusnak ezt a lelkiségét? Tudunk-e megbocsátani, 

képesek vagyunk-e átlépni dolgok felett, tudunk-e rendezni megbicsaklott kapcsolatokat, készek 

vagyunk-e erre?

A harmadik, bár mindkettő ebből következik, hogy tudunk-e szeretni? Tudunk-e őszintén, elkötelezetten 

szeretni?

A zárszó, amit esetenként nem árt meghallani újból, vagy lehet, hogy még előtte a házasságkötésnek, 

az a fogadalomtétel, ami a református templomokban elhangzik. Nem az egészet, de a lényegét idézem:

Szeretem, szeretetből veszem el őt Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele szentül élek, 

vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan 

állapotában, holtomig, vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben hűséges 

gondviselője, segítőtársa leszek, Isten engem úgy segéljen. Ámen.

A 2014. február 16-án elhangzott Igehirdetés szerkesztett változata

Bán Béla református lelkész 
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Nievel Béla fotója
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Közösségben

Játék, tanulás, közösségszervezés

Surányi Zoltánnal a Játékszervezői tréning megalkotójával (TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0076. számú 

pályázat) beszélgetek.  Az elmúlt esztendőben húsz személy részvételének díjmentes tanulását tette 

lehetővé a fenti projekt- több egyéb témájú képzés, tréning, rendezvény és tanácsadás mellett. 2014-

ben újabb húsz ember kóstolhat bele, hogy a játék, mint a gyermekek fő tevékenységi formája, a 

felnőttek számára tervezett foglalkozásoknál, valamint különböző közösségek szervezése és 

formálása során is kiválóan hasznosítható.
Pallós Boglárka: Ki a Játékszervezői tréning megálmodója? Mit tart fontosnak megosztani magáról, 

életéről, munkájáról? 
Surányi Zoltán: A kérdés egy újabb kérdést vet fel bennem. Vajon ki a fontosabb, aki az álmot álmodja 

vagy az, aki magát az álmot adja az álmodónak! Mint hívő ember, ezt igen lényeges kérdésnek tartom, 
minden álszerénység nélkül.  Hiszem azt, hogy Isten adta azt a víziót, amit megérteni és követni 
próbálok. Fontosnak tartom még, hogy ez nem egy magánszám, nem csak én álmodom ezt az álmot!  
Ki is vagyok én? Az örök nyughatatlan, aki mindig új utakat keres. Határon túli magyar, aki az Alföldön 
született, de igazán otthon a hegyekben érzi magát. Nős, három gyermek apja, egy lelkész férje. 
Laikusként élek az egyházban, ennek minden szépségével és nehézségével. Munkám a fejlesztésről szól, 
kicsi gyermekektől egészen a felnőttekig, különböző oktató-, nevelő-, fejlesztő programokon dolgozom 
és különböző csoportok, szervezetek és intézmények hasonló feladataiban is közreműködöm.

Pallós Boglárka: Mikor és milyen körülmények között született a játékszervezői képzés gondolata? 
    Surányi Zoltán: A képzés gondolata tulajdonképpen saját rendezvényeim tapasztalatából született.  
Folyamatosan küzdöttünk, hogy az előbb említett események során, nem volt elég a képzett önkéntes 
segítő! Rengeteg program szervezésében veszek részt és a legtöbb ilyen program- legalábbis egyházi 
berkekben-, nagyon kevés emberrel dolgozik, ez pedig a minőség rovására mehet. Ugyanakkor tisztában 
voltam azzal is, mennyi energiát és áldozatot jelent felkutatni az alkalmas embereket, például egy 
élménytábor megszervezésekor. Egy gondolat  fogalmazódott bennem éveken keresztül, képzett segítők 
kellenek, de honnan? 

Pallós Boglárka: Hogyan öltött testet a gondolat? Miként lett az elméletből akkreditált gyakorlati 
képzés?

Surányi Zoltán: Az évek óta tartó vívódásra, válaszul jött egy felkérés! A 2010-es Csillagponton 

(Országos Református Ifjúsági találkozó) szerették volna, ha az általam is képviselt élménypedagógia 
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megjelenik. Erre alkottam meg az „Érintések kertje” programot, ehhez húsz képzett önkéntes kellett, 

ekkor merült fel, hogy saját tréninget szervezzünk, de ha eljutunk addig, hogy képzést alkotunk, akkor az 

olyan legyen, ami segíthet a gyülekezeteknek saját tagjaik képzésében. S ha már lúd, legyen kövér, 

akkreditáljuk is. Tulajdonképpen három ember volt jelen a képzés születésekor: Dr. Siba Balázs, aki akkor 

az Ifjúsági Iroda vezetője volt, ő adta az első képzés anyagi hátterét, Szabó Anna aki a MRSZ 

Felnőttképzési Intézetét vezette abban az időben, ő adta az akkreditációhoz szükséges hátteret, valamint 

„jómagam” aki a szakmai tartalmat valamint a képzés módszertani részét, elemeit megálmodta. Így 

indult 2010-ben, a 2011-re akkreditálódott és az elmúlt 3 évben folyamatosan fejlődő képzés.

   Pallós Boglárka: Milyen-, az élete során felhalmozott tapasztalati tudás összpontosul a képzés 

tematikájában? 
Surányi Zoltán: Mondhatom úgy, hogy a 2010-es képzés az akkori életem és 30 évem összegzése volt. 

Minden, amit addig tudtam a csoportokról, különböző játékokról, élményszerű tanításról, emberek 

fejlesztéséről, rendezvényekről, azt belefoglaltam. Azonban ez csak a kezdet volt, az elmúlt években 

folyamatosan fejlődött, finomodott a tréning és úgy látom, ez a folyamat nem állt le. 
Pallós Boglárka: Kiknek és hol, milyen keretek között, adhatta át a tudását Surányi Zoltán 

játékszervező? 
Surányi Zoltán: Nagyon széles a kör, Magyarország-Szlovákia-Romániában folyamatosan képzek. 

Egyházi és világi intézményekben, pedagógusok, lelkészek, hitoktatók, szociális munkások, 

pszichológus, családterapeuta, informatikus, gyógyszerészkutató, orvos és még sokan mások 

ismerkedtek meg ezzel a tréninggel. A három év alatt lassan túl vagyunk a 200 résztvevőn ennél a 

tréningnél, amit ha a 90 órás képzési időt tekintjük, akkor ez elég magas szám. 
Pallós Boglárka: Milyen visszajelzései vannak a képzés hatékonyságáról?
Surányi Zoltán: Több személlyel is együtt dolgozom akik részt vettek a tréningen, közös táborokat és 

programokat szervezünk. Rajtuk közvetlenül látom miként hasznosítják a megszerzett tudás. Örömmel 

tölt el, amikor meghívnak egy-egy rendezvényre, amelyet olyanok szerveznek, akiket én képeztem, és 

látom, hogy használják a tudást. Azt tapasztalom, hogy azok az emberek, akik elvégzik ezt  a képzést, 

azok a saját környezetükben képesek használni a megszerzett ismereteket és ezen felül, sokszor tovább is 

fejlesztik azt.  Sok sikeres rendezvény tanúskodik a képzés hatékonyságáról.
Pallós Boglárka
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Sorsmozdítók

Illyés Gyula: Dániel az övéi közt című drámájában így ír: „A szolgálat értékét mindig a feladat 
mértéke határozza meg.” Hogy eleget vállalunk és eleget teszünk-e, azt önmagában persze nem mindig 
tudjuk meghatározni. De valószínűleg nem is kell, inkább azt keressük, mivel szolgálhatunk? Arra kell 
rájönnünk, hogyan tudunk mindnyájan a saját lehetőségeinkkel, a saját „szerszámainkkal” bánni, hogy 
azt tegyük, amire hivatottak vagyunk. 

A Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény az elmúlt évben arra vállalkozott, hogy olyan 
módszertani képzéseket indít, melyek a Baján élő gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősek 
életminőségének javításával foglalkozó szakemberek fejlesztését szolgálják. A Cédrus munkatársai által 
meghívottak között lehettem magam is (köszönet érte), ezáltal lehetőségem nyílhatott a bajai 
múzeumban hosszú évek óta működő múzeumpedagógiai programok megújítására. 

A Cédrus által szervezett élménypedagógiai képzés – bevallom – kezdetben túlélő tábornak tűnt. 
A tréning két ambiciózus vezetője: Surányi Zoltán és Rákosi Réka az élménypedagógia alkalmazásának 
sokféle területét felmutatva (önismeret, csapatépítés, képességfejlesztés, ismeretátadás új módszerei, 
tudásmélyítés lehetőségei, élményszerű tanulás módszerei) számos, később a gyakorlatban is jól bevált, 
új módszertani lehetőséggel ajándékozta meg a résztvevőket. A több bajai intézményből érkezett, 
különböző korcsoporttal dolgozó szakemberek számára nem csak az önképzés tekintetében volt 
rendkívül hasznos az együtt eltöltött 86 óra, de a közös munka során egymás irányából is rendkívül 
inspiráló hatások értek bennünket.  

Ma, a hagyományos családi kötelékek gyengülésével, ebben a leginkább szinte csak virtuálisan 
létező világban a fiataloknak nagyon nagy szüksége van az osztálytermi lehetőségeken túl olyan 
helyzetekre, lehetőségekre, ahol játékos formában tapasztalhatják meg a csapat erejét, a bizalmat, az 
egymásrautaltságot, ahol növelhetik önbizalmukat, bővíthetik önismeretüket, szociális és fizikai 
készségeiket, erősíthetik kitartásukat.

A 21. század kortárs világán, vizuális kultúráján nevelkedett gyermekeknek, fiataloknak – akik 
sokat barangolnak a „digitális földrészeken” – rendkívül hatékony módszer az élménypedagógia 
alkalmazása, tapasztalataim szerint különösen azoknál a csoportoknál, ahol tanulási nehézséggel, 
magatartási zavarokkal küzdő diákok, fiatalok vannak. Az élménypedagógiai módszerek megerősítik, 
támogatják ugyanakkor a nevelők, a tanárok munkáját is, a feladatok, játékok jól kiegészítik a 
hagyományos múzeumi órákat, lendületet, izgalmat visznek a „megszokott”, unalmas ismeretszerző 
órák menetébe, jól használható az egyéni készségek és képességek fejlesztésére (a felnőttek számára is), 
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kiválóan alkalmazható a csoportok, kisközösségek erősítésére, az osztály közösségi hálójának 
szorosabbá tételére. 

A képzés nem várt, de remélt ajándékaképpen szorosabbá vált a két bajai intézmény kapcsolata is. 
Örömmel és sok szeretettel fogadjuk a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézményben gondozott 
érdeklődő fiatalokat és időseket a Türr István Múzeum múzeumi óráin, rendezvényein egyaránt. 

Kovács Zita
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      „Párkapcsolat régen...”

Kedves arcú, kristálytiszta kék tekintetű idős asszony ül velem szemben, aki mesél költözésről, 

árvaságról, házasságról, gyermekvárásról, nélkülözésről, mindazokról az élethelyzetekről, amelyeket 

lányként, feleségként, anyaként, nagyanyaként és anyósként is megélhetett. Beszélgető társaim: 

Kuffner Albertné Kati néni, aki a Cédrus Idősek Nappali Ellátásának egyik tagja, majd Nyári Laura a 

Szent László Gimnázium tanulója. 

 A Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló, TÁMOP 5.5.1. B-11/2-

2011-0076 számú „Filadelfia Családgondozó Szolgálat, avagy értékmentés a családokért” pályázat, 

Idősek és fiatalok párbeszéde programsorozatának kapcsán, a Szent László ÁMK középiskolás 

diákjai illetve intézményünkbe járó idős hölgyek és urak beszélgettek, énekeltek, történetet 

dramatizáltak, a Biblia Ruth könyve alapján. Ezáltal közösen tölthették mindennapjaik egy szeletét, 

ahol talán betekinthettek egy tőlük távolabbi generáció gondolkodásmódjába, élethelyzetébe.

Pallós Boglárka: Kérdem Kati nénit, az idősek és fiatalok programján való részvételéről, az itt szerzett 

élményeiről, a találkozások alkalmával a bibliai Ruth könyve történetének a saját életével való 

kapcsolódásairól. 

Kuffner Albertné: A fiamékkal élek, öten vagyunk, mert ők négytagú család és én vagyok a mama. 

Hogyan mondjam magának? Nem vagyunk egy konyhán, de a fürdőszoba közös, a lakás közös. Azért 

nem vagyunk egy konyhán, mert én nem bírok este már főtt ételeket enni, és a menyem meg szívesen főz.  

A program sorozat alkalmával valósággal beleéltem abba magamat, hogy én voltam az idős és nekem 

kellett tényleg azt a fiatalasszonyt irányítani, hogy hogyan menjen az életbe, hogy legyen kenyerük, 

tudjanak élni, mert ebbe az élethelyzetbe én benne voltam. A második világháború után nem volt túl sok 

ennivalónk, nagyon kellett spórolni, szegények is voltunk, és hasonló volt Naomi és Ruth története is. 

Mikor a program során eljátszottuk ezt a bibliai részt, akkor jelentkeztem és mondtam az asszonyoknak, 

hogy én leszek szívesen az anyós. Talán azért, mert ez a szerep tetszett és valójában benne is élek… Hát ott 

van a fiam harmadmagával, két fia van, meg a menyem, meg én, egy házban, és látom őket, ahogyan 

küszködnek a tanulással vagy a mindennapi megélhetéssel, nehéz nekik, mert tudja… nem olyan nagyon 

gazdagok. Az egyik fiú unoka 18 éves, a másik 10 éves, nyolc év van a két gyerek között és bizony ez elég 

nehéz.

Cédrus család
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 Pallós Boglárka:  A mindennapjaikban milyen módon tetszik tudni segíteni nekik?

Kuffner Albertné: Abba segítek, hogy reggel korán elmén a menyem, mert az sokszor 4 órára jár 

dolgozni. Akkor én a kisebbik unokát, Dávidkát-mert, a nagyobbikat már nem kell-, fél 7-kor megyek 

felébreszteni, felöltözés ezután megágyazni. A fiam becsomagolja az uzsonnát, vagy a menyem, akkor azt 

felviszem nekik. Hát, meg anyagilag is segítem őket. 

Pallós Boglárka: Tetszik főzni is rájuk? 

Kuffner Albertné: Nem, azt a menyem szokott.  Már 15 éve, hogy meghalt a férjem, cukorbeteg lettem, 

meg kaptam egy agyi infarktust és akkor bekerültem a kórházba és akkor, mintha elfelejtettem volna.  

Hogyan mondjam magának? Egy személyre, ha főzök… Azelőtt, mindig a lányomék négyen jöttek 

hozzám vacsorára, amíg a párom élt. Akkor az olyan jó volt! Volt kinek készíteni. Más, mint egy 

személyre, ilyen kis lábosba… Én itt (Cédrus Idősek Nappali Ellátása Baja, Szabadság út 81.) nagyon jól 

érzem magam. Társaságban vagyok és meg vagyok elégedve az ennivalóval is. 

Pallós Boglárka:  Milyen megoldandó feladatokba tud kapcsolódni a fia, menye életében?

Kuffner Albertné: Sajnos sok a gond és a nehézség...például, amikor ki kellene fizetni a számlákat, a 

fiam méhekkel is foglalkozik, hogy a keresetét kiegészítse. A menyem elesett, a bokája kifordult, 

izomszakadás történt nála, nem tudott munkába járni, otthon volt 2-3 hónapig akkor besegítettem, ezt-azt 

kifizettem.... Láttam, a kisebbik unoka, Dávid 20.000,-Ft-os csekkét, a könyveiről. Tudtam, hogy nem 

tudják kifizetni, akkor odaadtam. A nagyobbik unokám, Dániel most volt 18 éves. Segítettem a 

fiaméknak, hogy meg tudják rendezni a szülinapi főzést neki. Dádi-Dánielt hívom így, ő a nagyobb 

unoka. Neki van egy motorja és az ugye benzinnel megy, ebbe is szívesen besegítek, hogy tudjon tankolni. 

A múltkor Dánielnek tönkrement a számítógépe. Jött hozzám hogy segítenék-e, mert különben ki kell 

dobni és az alkatrész is nagyon drága. Amit egész évben összerakosgatok, odaadom kisebbnek és a 

nagyobbnak is azonos részben. Ha tudok, szívesen adok, de néha azt kell mondani:” Kicsim te is 

megkapod, de várjál, mert mamának most nincs pénze.” 

Pallós Boglárka: Jó érzés ez, hogy tud segíteni a fiataloknak, meg az unokáknak?

Kuffner Albertné: Nagyon. Hát látom, hogy hálás a fiam is érte, Dániel is, meg a Dávidka is. Ugye 

nem bírok nagyon menni a lábaimmal, ha el kell menni a boltba, vagy a sarokra egy kis üdítőért, vagy  

valamiért, olyan szívesen mennek, vagy a gyerekek meglocsolnak helyettem, és amit tudnak, 

mindenben segítenek.
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Pallós Boglárka: Úgy tudom, hogy egy házban élnek, egyik szinten Kati néni, másikon meg a fia a 

családjával?   

Kuffner Albertné: Fönti részen van három szoba, meg az én negyedik szobám is. Abba vagyok én 

egyedül. És akkor van egy kis konyha, a gyerekeknek hátrább van egy másik konyha, az a menyemé. A 

fürdőszoba és a spájz közös. Közösen használunk mindent. 

Pallós Boglárka: Több generáció egymásra utalva együtt él Önöknél. Régen ez a világ 

legtermészetesebb dolga volt. A mai világban az elkülönülés a gyakoribb. Hogyan lehet az előbbit 

megvalósítani, milyen kompromisszumokkal? 

Kuffner Albertné: Hát, engedni kell. Az én fiam, az egy olyan áldott gyerek, hogy soha azt nem mondja 

én nékem, hogy menjek arrább. Annyira tisztelettudó, hogy nagyon. Anyukám így, ha menni kell 

orvoshoz, vagy valahova, már ő mondja előre, hogy: ”Anyu, mennünk kell, készüljön!”. Ha a temetőbe 

akarok menni, mert a szegény férjem az ott van, akkor szombatonként elvisz, mikor nyitva van. A lányom 

is ilyen. Ő itt lakik a Lőkert soron, csak neki van három lány unokája, az első 13 éves, a másik az 8 éves, a 

kicsi meg majd most lesz 2 éves áprilisban és hát a három kislánnyal nagyon elfoglalt. Most vasárnap 

telefonált például Robi, aki Katica lányom férje: Mami mit csinálsz? Hát – mondom - mit csinálok? Ülök a 

konyhában. Elmegyünk hozzád. Na, akkor eljöttek. Pattogattunk kukoricát, beszélgettünk, nagyon jó 

volt. Nagyon aranyosak az unokamenyek is. Szeretem őket. 

Pallós Boglárka: A gyermekei ragaszkodása láttán arra gondolok, hogy a lányának és a fiának is, olyan 

szeretetet közvetítettek a férjével, ami által megmaradt a kötődés.

Kuffner Albertné: És tudja, hogy mink milyenek voltunk a férjemmel?  Mert az én édesanyám meghalt 

még én 6 hetes voltam. És akkor ugye nevelőanya nevelt és akkor én azt mondtam, hogy ha én egyszer 

megérem, hogy nekem legyen gyerekem, akkor én megmutatom, hogy kell szeretni a gyerekét egy 

anyának. Amit én nem kaptam, azt én odaadom az én két gyerekemnek. És mink tényleg annyira 

összetartottunk, mink négyen, hogy mindig egy rakáson voltunk. Mikor férjhez ment a lányom, akkor mi 

a Bem utcában vettünk egy házat. Eljött a lány hozzánk, leültünk az asztalhoz, és a lány azt mondta, hogy 

úgy üljünk, mint régen, az asztalnál is még. Nem volt vita, mert az én férjem se ivott, se dohányzott, az 

annyira szerette a gyerekeit is, meg mink is nagyon szerettük egymást. Igaz, volt a pénzen vita, mert a 

háború után nem volt, majdnem még kenyér se. Hát mikor bejött a barna kenyér, akkor voltam terhes a  

lányommal. Egy kiló kenyeret kaptunk egy napra. Hát a férjem volt 26 éves és én voltam 18, mikor  
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megszültem a lányomat. És azt mondta az én párom, hogy: Egy ültő helyemben meg tudnám enni ezt az 

egy kiló kenyeret. Mondtam neki, hogy akkor edd meg, majd én főzök valamit magamnak. Ő elment, 

mert ő traktoron dolgozott, és így muszáj volt, hogy legyen ennivalója. És akkor ettünk, amit ettünk.

 Pallós Boglárka: Ezeket szerencsére ma már kevesen tudják és élik meg körülöttünk, mellettünk, hogy 

nélkülözni kelljen, élelemben, ruhában…

Kuffner Albertné: Tudod Bogikám, mikor Katicám kicsi volt, akkor mondta, hogy: Édesanyám - mert 

engem mindig úgy hívtak, a mai napig is így hív a lányom, a fiam az már nem, az mama – Édesanyám éhes 

vagyok. Akkor mondtam neki, hogy nem bírsz most kislányom enni, mert alszik a kenyér. Akkor mikor 

ébred föl? - megkérdezte tőlem. Mondtam, hogy várj egy kicsikét. Muszáj volt valamit mondani, hogy 

estére is jusson egy-egy szelet kenyér. Ha más nem volt, akkor megvizeztük, megcukroztuk, s akkor volt 

cukros kenyér. Nem volt más, vagy szilvalekvárt tettünk rá, vagy ilyeneket, más nem volt. Így éltünk. 

Hát, nagyon szegény volt a háború utáni élet. De azután, hála a Jó Istennek összekapaszkodtunk a 

párommal, és lett ház a lányomnak, s lett ház nekünk is, meg autót is tudtunk venni, amit álmomban sem 

gondoltam, hogy nekünk valaha lesz autónk, még az is lett. Segítettünk a fiamnak egy gyönyörű műhelyt 

építeni, a lánynak a házat felépíteni. Mi mindent a gyerekekre áldoztunk. Mert mindig azt mondta a 

párom, hogy életünkbe adjuk nekik, hogy lássuk, hogy mire mennek. Ne akkor ám, amikor nem élünk, és 

akkor veszekedjenek a pénzen, hanem adjuk oda most. 

Pallós Boglárka: Hogy lehet megtanulni ezt a kevésből is félre tevést? Ezt olyan kevesen tudják 

megvalósítani, hitel, eladósodás, ez a gyakoribb. Úgy kifolyik a pénz az ember kezéből. Vagy az igények 

mennek az ég felé?

Kuffner Albertné: Hát én ezt úgy csináltam Bogikám, hogy neveltem baromfit és vettünk egy 

Pannóniát, és minden szombaton jöttünk piacra. Eladtam a baromfit és akkor abból lett egy kis pénzt. És 

akkor, ha vittem haza szalámit, akkor világ vége volt, hogy most van szalámi, ehetünk szalámit. Ez 

ekkora nagy szó volt. Na, és akkor mikor haza vittem ezeket a papírokat, hogy lehet venni hitelbe hűtőt, 

tévét. Akkor azt mondta az én párom, hogy: Állj meg! Ha összeszeded rá a pénzt, akkor megveheted, ha 

nem szeded össze rá a pénzt, akkor nem.  Így én ezt nagyon megtanultam. A lányomnak persze voltak 

barátnői, akik gazdagabbak voltak. .. Mindig azt mondta, hogy mert a… lányoknak erre jut, azoknak arra 

jut, annak halász volt az apjuk a város közepébe árult, nagy csarnokban és azoknak mindenre jut. 
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 Meghoztuk a fizetést. Ő is megkapta, letettük az asztalra. Na, mondtam neki, most fogd a ceruzát, papírt 

és írd, hogy ez ide kell, ez oda kell, ez amoda kell és elmész a boltba, annyi marad, hogy veszel egy 

kenyeret, egy citromot, egy csomag tejet, meg egy csomag élesztőt… és, mert két hetenként kaptunk 

akkor még a  fizetést és ennek két hétig elégnek kell lenni. És a lányom is így megtanulta, mert összekerült 

a férjével, eljött hozzám és azt mondja nekem, hogy: Édesanyám elfogyott a pénzem, kellene hogy 

segítsen a következő fizetésig.  Adtam neki és azt mondtam, hogy ez legyen az első, meg az utolsó, tanulja 

meg, hogy be kell osztani. Azt mondta, még mai napig is megmondja, hogy ez annyira fájt neki, hogy az 

én anyám ilyet mondott én nekem, hogy nem ad többet, és én spóroljak, meg osszam be. Tényleg soha 

többet nem kért tőlem egy fillért se, megtanulta beosztani. 

A hosszú élet, meg a boldog élet, az nagyon szép lehet, ha egy pár összekerül és össze tud hangolódni, és 

szeretni egymást és akkor szeretetben fölnevelni a gyerekeket, meg beosztani, hogy hogy kell beosztani. 

Mert ha nem tudja beosztani, nem tud létezni.  Itt a mai világ a példa erre.

Pallós Boglárka: Hányan eladósodnak, ellehetetlenednek, a fedél elmegy a fejük fölül, a hitelekkel…A 

fia és a lánya között milyen a kapcsolat?

Kuffner Albertné: Azok nagyon együtt vannak. Képzelheti el, hogy én nem tudok semmit, de ők 

ketten mindent megbeszélnek. Akár a velem való dologról, akár a családi problémákról. Képzelheti, 

tegnap voltunk az orvosnál, a térdem miatt. Szól az Albert, hogy: Készüljön, mert jön a nena magáért, 

mert mennek orvoshoz. Hát akkor nekem nem volt két perc szólni? Nem azt mondja, mert ők ketten 

megbeszéltek mindent. Mikor 18 éves voltam, a Katicát megszültem, akkor utána tbc-s lettem. Tüdő tbc-s, 

de én azt mondtam, hogy nekem még egy gyerek kell. Akkor az orvos azt mondta, hogy gyerek? Örüljön, 

hogy maga él. Már akart Kalocsára küldeni, de Kalocsára nem bírt elküldeni, mert nekem akkor már ott 

volt a 3 éves kislány és anyám már meghalt addigra. És én addig könyörögtem az Abonyinak, hogy lejött 

Dávodra és megnézte, hogy padlós-e a szobánk. Mert ha padlós a szobánk, akkor otthon maradhatok a 

lánnyal. Azt mondta: Egy évig innen egy poharat nem tehetek arrébb. Én betartottam azt az egy évet. És 

akkor utána azt mondta nékem: Na, ha annyira akarja gyereket, akkor gondoskodhat gyerekről. De akkor 

nagyon elment az idő. 27 éves voltam, mikor megszületett a fiam. 9 év van a két gyerek között. De én 

nagyon akartam az Albertet, de meg is hálálja. Meg is hálálja!

Pallós Boglárka: Köszönöm szépen a beszélgetést!
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Kuffner Albertné családjával, archív kép

21



Nyári Laurával beszélgetek, aki a Szent László ÁMK 16 éves diákja. Kérdezem családjáról, életéről, 
feladatairól, valamint a múlt évben indult idősek és fiatalok találkozását célzó programsorozatról, 
amely a TÁMOP 5.5.1. B-11/2-2011-0076 számú pályázat keretében valósult mega bajai Cédrus 
Református Szociális Intézményben.

Pallós Boglárka: Múlt évben volt egy programsorozat, Idősek és fiatalok párbeszéde címmel. A bibliai 
Ruth könyve története szolgált alapjául azoknak a beszélgetéseknek, foglalkozásoknak, dramatikus 
játékoknak, amelyen te is részt vettél, diáktársaiddal együtt a Cédrus Idősek Nappali Ellátását látogató 
hölgyekkel és urakkal együtt. Hogy érezted magad, milyen hangulatban zajlottak a közös találkozások? 
Hogyan oldódtatok fel, feloldódtatok-e, hogy változtak az érzéseid, benyomásaid?

Nyári Laura: Szerintem az elején még nagyon nehezen oldódtunk fel, de ahogyan az öregek nyitottak 
felénk, úgy egyre könnyebb volt. 

Pallós Boglárka: Van-e mindennapos kapcsolatod idős személlyel?
Nyári Laura: Igen, a Dédi mamámmal. Szoktunk hozzá lejárni elég sűrűn, mert ő Horvátországba 

lakik, így havonta találkozhatunk. Dédi egy darabig velünk élt, de utána állandó gondozásra szorult és 
így Horvátországba költözött…

Pallós Boglárka: A Ruth könyvében, egy nehéz sorsú család életét tárja elénk a Biblia, ahol szó esik 
különböző vallású személyek házasságáról, kivándorlásról, jövevénységről, halálesetek, költözések, 
bonyodalmak is szóba kerülnek. Te hogy látod a női szerepeket mind az előző történetben, mind a Te 
eddigi életed során? 

Nyári Laura: A mamám és az anyósa között, meg anyukám és az anyósa között is nagyon jó a 
kapcsolat. Összetart a család még a gondok ellenére is.

Pallós Boglárka: Te gondolsz-e arra, tervezgeted-e azt, hogy milyen női szerepek mentén fog 
kiteljesedni az életed, szokott-e egy ifjú hölgy olyasmire gondolni, ha majd egyszer feleség, édesanya, 
nagymama, valakinek az anyósa lesz?

Nyári Laura: Persze, szoktam, főleg akkor, mikor nem értek egyet a szüleimmel, akkor mondom, hogy 
jó lenne, ha én másmilyen szülő lennék, én nem így fogok viselkedni a gyerekemmel, hanem meg fogom 
érteni.

Pallós Boglárka:Könnyű lehet megérteni azt, aki az életkoránál fogva távol áll tőlünk?
Nyári Laura:  …kicsit nehezebb, mert teljesen más a két korosztály…
Pallós Boglárka: Téged milyen otthoni feladatokba von be édesanyád?
Nyári Laura: Elég sok mindenbe, főleg, hogy én vagyok a legidősebb. A háztartásban segítek vagy az 

öcsémre vigyázok, elég sok feladatot kapok mostanában. Úgy rendezem, hogy amikor hazamegyek, 
nekiállok tanulni, utána hazaér Anya, 3 óra körül, akkor pedig neki segítek.  Ha ez így nem jön össze, 

Párkapcsolat régen...és ma”
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Akkor még este is tanulok. Délelőtt a nevelőapám van az öcsivel, aztán meg anya, vagy én. Ők 
mindketten dolgoznak, csak más munkaidőben.

Pallós Boglárka: Édesapáddal is tartod a kapcsolatot?
Nyári Laura: Igen, rendszeresen keres, telefonon vagy személyesen.
Pallós Boglárka: El tudtad fogadni az ő válásukat? És az új testvéreket?
Nyári Laura: Hát néha nehéz így, főleg az ünnepek alatt, de amúgy elfogadtam. Apunál nemrég 

érkezett a második lánytestvérem. Úgy érzem, ugyanúgy szeretem őket, mint öcsit, nem teszek közöttük 
különbséget attól, hogy nem velem élnek.

Pallós Boglárka: Szerinted ti, ha felnőttök, akkor számíthattok majd egymásra?
Nyári Laura: Szerintem igen.
Pallós Boglárka: Beszélj nekem arról, hogy mit gondolsz a házasságról, az elválásról és mi annak az 

üzenete,  hogy             „holtodiglan holtomiglan”, amely kérdés a Ruth könyvében is felmerült:
Nyári Laura: Nem tudom. Nekem szerintem idő kell majd ahhoz, hogy elköteleződjek valakivel. 

Jobban meg kell ismernem… Szerintem ezt nem lehet tervezni, de nem szeretnék elválni, abban biztos 
vagyok. Elég nehéz ez, főleg, ha nagyobb a gyerek és akkor válnak el a szülei, ha kicsi, akkor még hozzá 
tud szokni, de elég nehéz ehhez hozzászokni. Nekem hiányérzetem volt, hogy mégsem kerek ez az egész 
dolog.

Pallós Boglárka: Ha most előre röpülhetnénk az időben, akkor mi volna az a három fő érték, 
tulajdonság, amit anyukaként a legfontosabbnak tartanál megvalósítani a gyermeknevelésed során? 

Nyári Laura: Jó anyuka szeretnék lenni, gondoskodó és  … ennyi. Ez a legfontosabb.
Pallós Boglárka: Gondoskodó, ez már kimeríti az elég jó anya fogalmát. És mi lehet a titka az anyós 

meny viszonynak, említetted, hogy volt erre jó példa a családotokban.
Nyári Laura: Szerintem az, hogy sok mindent elnéznek egymásnak, nem kötnek bele egymásba, és 

alkalmazkodnak egymáshoz. 
Pallós Boglárka: Ha lenne még olyan program, ahol idősekkel lehetnétek együtt, különböző 

foglalkozások keretében, eljönnél?
Nyári Laura: Igen, szerintem a játékos feladatok nagyon jók voltak, mert összehozták a két generációt.
Pallós Boglárka:El tudod képzelni, hogy a későbbiekben, a családod több generációjának tagjaival élj 

együtt, hogy adott esetben gondot viselj róluk?
Nyári Laura:Biztos van olyan, akinek ez furcsa lenne, mert nem volt még ilyenben része. Ha úgy 

alakulna, nem hiszem, hogy nehéz lenne hozzászokni az együttéléshez, másról való gondoskodáshoz, 
hiszen egyszer már megtapasztaltam, mit jelent ez, amikor a dédit mi gondoztuk. 

Pallós Boglárka: Felelősségteljes és komoly válasz. Köszönöm a beszélgetést!
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Kémenes Erzsébet fotója
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A család, ahol élünk-gondolatok a legfontosabb közösségünkről  

Hogy mit jelent a család, annak közössége, összetartó ereje, emocionális töltete, mindannyian 
megtapasztalhattuk. Így, vagy úgy. Ízlelgettem a szót: CSALÁD. 
Engedtem annak a melegségnek, amely pillanatokon belül elárasztotta a szívemet, az emlékek képeinek, 
amelyek visszarántottak a gyermekkoromba, majd szülőként, nagyszülőként újból a jelenbe, eszembe 
jutottak a mindennapok, mikor édesanyák, édesapák hozzák, kísérik gyermekeiket egy–egy új nap 
reggelén ide, az iskolába-érezhető Rajtuk, Bennük még , a családi fészek otthontartó melege . Kosztolányi 
szerint „Minden szó olyan, mint a hangvilla, megüt egy hangot, mi vele rezgünk, s akkor egyszerre 
zengeni kezdenek bennünk azok a titkos és tudattalan kísérőjelenségek is, melyek a fogalomhoz 
kapcsolódnak.”

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar szakos hallgatói vizsgálatban a legszebb magyar 
szavak sorrendje így alakult: 1. szeretet (83 szavazat), 2. szerelem (79), 3. édesanya (58), 4. barátság (47), 5. 
béke (44), 6. anya (40), 7. boldogság (38), 8. család (29), 9. élet (28), 10. haza (25).

A szavak kiválasztásában együttesen játszott szerepet a hangalak és a jelentés, de többnyire a jelentés 
döntött a szó lejegyzése mellett. Jelentéstartalmát tekintve gyönyörű szósora ez mindannak, amely egy 
ember számára minőségi tartalmat hordozhat -jó értelemben. A szavak szépsége a nyelv esztétikai 
funkciójával is összefüggésbe hozható: ami szép, az esztétikummal rendelkezik. Eszembe jutott a 
Willendorfi Vénusz, ez a 11 cm nagyságú női alakot formáló, tenyérbe simuló, Alsó Ausztriában meglelt 
homokkő szobrocska, mely magán viseli a termékeny és életet adó anya minden jellegzetességét. Felidézi 
a férfit, az apát, és maga mellé társítja az élet folytonosságát jelentő gyermeket. Az ősi közösségben élő 
gyermek számára a család egyet jelentett az élettel, a szülői szeretet a biztonsággal. A természet ezer 
veszélye között a közösségből való végleges kiutasítás egyet jelentett volna számukra a halálos ítélettel. 
Az antik világ férfiembere nem ismerte igazán az otthon fogalmát. Megszokta, hogy máshol élje napjait: a 
zsibongó agórán, a templomlépcsőkön, a földeken, a műhelyben vagy a tengerparton. Itt végezte 
munkáját vagy itt pihent. Az ókori társadalmakban a kisgyermekek nevelése általában az anya 
kötelezettségeihez tartozott, rendszerint hétéves koruk után a fiúk apjuk felügyelete alá kerültek. Az 
ókori Görögországban a születése utáni 5. napon a gyermekkel körbejárták a családi tűzhelyet. Az apa 
ekkor fogadta be a családba. A 10. napon kapott nevet, általában az egyik nagyszülőét. Giotto egyik 
freskóján a Szent családot láthatjuk, amint menekülnek Heródes elől. A menekülés Egyiptomba 
közkedvelt téma volt a festészetben. A festők az embernek azt a tulajdonságát emelték ki, hogy az anya 

Cédrus gyöngyszem
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minden bajtól védi a gyermekét, míg a férj az apa, körültekintően vezeti a helyes irányba családját. Ezeket 
azok a művészek választották, akiknek a jellemábrázolás volt az erősségük. A középkorban a gyermekek 
a felnőtt világ minden mozzanatánál jelen voltak, részt vettek benne. De szüleikkel keveset találkoztak, 
hisz hamar elkerültek otthonról, aminek következtében a nevelést egy közösségi szokásrend 
szabályozta. Az ifjú anyuka negyven nappal a gyermek megszületése után mehetett először templomba, 
ünnepélyes keretek között zajlott mindez. Többnyire ekkor történt a kicsi megkeresztelése is. Ebben az 
időszakban a képzőművészetben a legfőbb gyermektípus a kis Jézus (édesanyjával). A középkori magyar 
család tagjai a férj, a feleség és a gyermekek (saját- és gyámgyermekek). Az újkori családmodellek a 16-18. 
században alakultak ki. Középpontban a gyermek megszületése állt. A 18. századi felvilágosodás jelentős 
változásokat hozott a házasságok terén. A férj és feleség kapcsolatát nem kizárólag a közös munka 
összehangolása határozta meg, hanem a szeretet, a kölcsönös megbecsülés. A szülők kötelessége, hogy 
gyermekeikből derék, eszes embert neveljenek. Kialakultak a gyermekkel kapcsolatos ünnepek: 
születésnap, karácsony. A család változásai a 19. században szemmel láthatóak. A magánélet 
legfontosabb tényezője a család lett, a zárt, otthonközpontú „kiscsalád”. Gondoskodott az utódokról, 
azok felneveléséről, a társadalmi normarendszerbe való bevezetéséről. A 20. századtól a család egyre 
inkább a magánéleti intimitás színterévé vált. Erről számolnak be azok a gyermekalkotások, melyek a 
„Család ahol élek” rajzpályázat felhívására készültek. 

A képek mesélnek. A közös nyaralásról, az önfeledt lubickolásról, a családi sportjátékok műveléséről, 
a kirándulások élményeiről, egy-egy meghitt családi ebédről, az otthonok meleg, sajátos belső 
enteriőrjeiről. Kimutatják az érzelmeket, az öröm, a vidámság hangulatát, az ölelés, a kézfogás meghitt, 
időnként könnyeket csalogató pillanatait. ….azt a világot amelyben a gyermekek élnek.

„Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, gyermekeitekre, válogatás nélkül minden 
embertársatokra - s ez segít majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket.”Teréz anya

 Szilaski Mária 
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Nádasi Nóra, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Csengeri Zoé Dorottya, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Petrovácz Ádám, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Kuzsilek Adél, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Papp Rebeka, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Perger Ivett, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Berencsi Csenge, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Kovács Réka, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája

Szerletics Emma, kisiskolás
EJF Gyakorló Általános Iskolája
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Az iskola és a szülői ház egysége a nevelésben

A napokban azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy iskolai tapasztalataimat összeszedve, írjak 
egy-két gondolatot arról, hogy miként valósul meg a szülői ház és az iskolai nevelés egysége. Hogyan 
támogathatja az iskola a szülői ház nevelési elveit, miként segíthet azok megvalósításában, hogyan 
támogathatja az erkölcsi, hitbeli nevelést.

Eddigi pedagóguspályám során kétféle iskolában neveltem, tanítottam a rám bízott gyermekeket. 
Mivel mind a nevelés alapelveit tekintve, mind a megvalósítás technikai kereteit tekintve különbség van 
a két iskolatípus között, ezért gondolataim ezen két típus összehasonlítása mentén haladnak majd.

Pályakezdő pedagógusként, hét éven keresztül egy református általános iskolában és 
gimnáziumban tanítottam a fővárosban. 

Itt egyértelműek voltak a nevelési elvek, hiszen azok a szülők, akik ide íratták a gyermeküket, 
elfogadták, sőt várták, hogy az iskola támogassa őket hitbeli és erkölcsi nevelési elveik megvalósításában, 
segítse őket abban, hogy „kincseik” már apró koruktól kezdve tanulják a jó és rossz közötti 
különbségtételt, az odafordulást és közeledést a Mindenható Istenhez.

Egyházi iskolában ennek az óriási feladatnak a megvalósításához számos lehetőség áll a pedagógus 
rendelkezésére. Nemcsak az órarendbe beépített, rendszeres hittan-és egyházi énekórákra gondolok, 
ahol az ismeretátadás mellett a szívig elható üzenetátadás is olykor-olykor megvalósult, hanem a közös 
hétkezdő áhítatokra, a közös táborozásokra, erdei iskolákra, kirándulásokra, melyeket át-meg áthatott a 
közös éneklések, imádságok, istenélmények „illata”.

Az egyházi iskola mindenki számára ugyanazt a tanítást, ha kellett vigasztalást, útmutatást adta, 
függetlenül a szülői házak különbözőségeitől. Ennek a különbözőségnek egy szép - engem egy életen át 
elkísérő - példája, amikor egy hetes erdei iskola előtti hittanórán, tíz éves gyermekekkel imádkoztunk és 
az egyikőjük azt kérte, hogy esténként ne legyen honvágya, és hogy a szülei ne sírjanak otthon a hiány 
miatt, a másik gyermeknek pedig az volt a kérése, hogy nehogy elfelejtsék őt a szülei ez alatt a hét nap 
alatt.

Talán semmiféle nevelés nem engedi olyan közel a gyermekhez a pedagógust, mint a hitbeli 
nevelés. Sok minden előkerült egy-egy családban, és volt, hogy az iskolai nevelés hozta napfényre a 
dolgokat, és ez jó volt, hiszen utána lehetett megoldásokat keresni, odafigyelni, szülőnek és 
pedagógusnak együtt dolgozni és terelgetni a fiatal életeket.

�

Erőtérben
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Lassan tíz éve pedig egy önkormányzati illetve állami fenntartású községi iskolában tanítom, 
nevelem a rámbízottakat. 

Az idei tanévtől már elindult az órarendbe beépített hittanoktatás, és ez nagy lépés az ilyen típusú 
iskolák életében, ahol inkább csak rejtett módon, egymás vallási nézeteit tiszteletben tartva lehet hitbeli 
nevelést végezni.

Ebben az iskolában a különböző felekezetek a saját tanításuk szerint végzik a hittanoktatást, és ez 
természetesen meg is látszik a diákokon, mégis úgy gondolom, hogy nagyon fontos az „élettel való 
tanítás” alkalmazása, a pedagógus példamutató élete, viselkedése, döntései különböző helyzetekben. 

Itt is említenék két példát. Egy alkalommal a büntetésből elvett tárgyat megtarthattam volna és a 
szülőket értesíthettem volna, de a következő nap reggelén hosszas átgondolás után visszaadtam, és 
ekkor könnyes szemmel mondta az érintett diákom, hogy: „Köszönöm Márti néni, ezért imádkoztam 
tegnap egész este!”

A másik alkalommal pedig egy erkölcsi kérdésben a szigorúság mellett döntöttem, és határozottan 
az ellenkezőjét képviseltem diákom nézeteinek. Ez a határozottság - mint utóbb kiderült - csak egy 
szigorú nézés volt, „amit nem bírtam elviselni, és egy életre megtanultam, hogy többé ne tegyek ilyet” - 
hangzott tanítványom szájából a „vallomás”.

Az erkölcsi értékek mellett való határozott kiállás - sokszor a szülői házban nem tapasztalt határozottság 
ellenére is - elengedhetetlen napi feladata a pedagógusnak. 

A nemzeti értékek megmutatása és azokkal kapcsolatban való élményhez juttatás - legyen az kirándulás, 
vagy élményt adó műsor, vagy rendhagyó tanítási óra, vagy meghívott vendég - szintén óriási feladat. 

Ezekben a rejtett dolgokban és az elkötelezett, még többet mondok: elhívott pedagógusok munkáján 
és életén keresztül az iskolában is meg kell, hogy lássák a diákok egy-egy pillanatra a szigorral szerető 
Isten „arcát”, és ezt a világot úgy, mint
� � � � „… Isten - szőtte szőnyeg,
� � � � Mi csak a visszáját látjuk itt,
� � � � És néha, legszebb perceinkben,
� � � � A színéből is valamit.”

� � � � � �
Bálint Márta
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