
 

                                      www.refmenthet.hu              ~   ~         2014. szeptember X. évf. 2. szám 

SZÓSZÓLÓ: Mikor volt az első pont a te    élettör-
ténetedben, amikor  azt mondtad, hogy ez így nem 
mehet tovább, változtatni akarsz? 
XY: Ez már nagyon régen volt, a 70-es évek elején. 
Többször próbálkoztam mindenféle emberi praktikák-
kal: gyógyszer, orvosi beavatkozások, Esperál tabletta, 
beültetések. 
 
SZÓSZÓLÓ: Mivel foglalkoztál? 
XY: Köztisztviselő voltam. Nyolc évvel ezelőtt men-
tem nyugdíjba úgy, hogy akkor én voltam az egyik leg-
megbecsültebb ember. Nagyon jól tudtam kezelni az 
alkoholproblémámat, még a legvégső stádiumban is. 
Nem tudta senki, hogy ezzel küszködök. A munkámat 
rendesen elvégeztem, alapos voltam, tudtam, hogy mit 
kell csinálnom. 
 
SZÓSZÓLÓ: Hogy kerültél Dömösre? 
XY: Dömösre egy véletlen folytán kerültem, de tudom, 
hogy véletlenek nincsenek. A feleségem, lányaim és 
édesanyám ismerték Dömöst, hallottak róla, mivel az 

akkori lelkészünk, Papp László, saját bizonyságtétele 
szerint lelkészként jutott hitre, és azelőtt maga is alko-
holproblémával küzdött. Ő többször is feljött hozzánk, 
hogy menjek el Dömösre. Én mindig azt mondtam, 
hogy nekem arra nincsen szükségem. Közben tudtam, 
hogy miért nem akarok Dömösre menni. Tudtam, ha 
Isten megszabadít, és hívő embernek kell lennem, ak-
kor le kell mondanom egy csomó olyan dologról, ami 
fontos volt nekem. Ezért hallani sem akartam róla. A 
végén pedig már használhatatlan voltam. A munkámat 
ugyan el tudtam látni, ott nem tudtak erről, de egyéb-
ként már semmire sem voltam használható. Végül a 
feleségem és a lányom ment el az Alagi térre, és szer-
zett egy beutalót a 2001 decemberében tartandó gyó-
gyító hétre. Mikor hazajöttek, megleptek ezzel, de úgy 
voltam vele, hogy lássák, milyen jó apa és férj vagyok, 
értük még ezt is megteszem: felmegyek Dömösre két 
hétre. Úgy gondoltam, hogy majd elmúlik ez a két hét, 
valahogy ki fogom bírni. 
SZÓSZÓLÓ: Hogy történt a fordulatod? 
XY: Nem tudom. Ez nem volt kézzel megfogható do-

SZÓSZÓLÓ: Hol jelent meg az 
életedben az alkohol? Mikor 
érezted azt, hogy ez probléma? 
GI: Ez nagyon régen volt, valami-
kor középiskolás koromban. Voltak 
olyan kirándulások, amikor nagyon 
sokat ittam, és ez problémát jelen-
tett már akkor is. A többiek is tud-
ták rólam, hogy ilyen vagyok, tehát 
ez már akkor probléma volt. 
 

SZÓSZÓLÓ: Már akkor beazonosítottad, hogy ez alkohol-
probléma? 
GI: Nem. Aztán az egyetem alatt ez folytatódott. 
 
SZÓSZÓLÓ: Mit tanultál? 
GI: Agrármérnök vagyok, növényvédelmi szakiránnyal. Jelenleg 
is ebben dolgozom, valamint néhány éve mezőgazdasági szakta-
nácsadással is. A 70-es években voltam egyetemista. Abban a 
korban mindenki fogyasztott valamilyen alkoholt, de sört biztos. 
Az, hogy absztinensnek lenni, olyan nem létezett. Nem lógtam ki 
a többiek közül, nem én voltam, aki a legtöbbet ivott, de ittam. 
Az egyetemi évek alatt ismertem meg a feleségemet, aki évfo-
lyamtársam volt. Az egyetem alatt összeházasodtunk, és Egersza-
lókra kerültünk, mert ő odavalósi, én egyébként váci vagyok. A 
mezőgazdaságban egy gyümölcsös szakmai vezetését láttam el. 
Persze ott is jelen volt az alkohol. Aztán egyre többször ittam, és 
ez  egyre nagyobb problémává vált. 
 
SZÓSZÓLÓ: Mikor mondad ki, hogy ezen már változtatni 
akarsz? 
GI: Ahhoz először mindent el kellett veszítenem, és a legmé-

lyebbre kerülni. A mezőgazdaságban megjártam a ranglétrát, ami-
kor az alkohol akkor már nagy problémává vált, és az igazgató azt 
ajánlotta, hogy közös megegyezéssel menjek el. Onnan elkerül-
tem a növényvédő hatósághoz, ahol a gyomismereti irányba mé-
lyedtem el. Jól elláttam a munkámat, ki is emeltek innen, hiszen 
egy külföldi céghez kerültem el. Ezenkívül a megye területi képvi-
selője lettem. Mindent megkaptam: nagy autó, magas fizetés.  
 
SZÓSZÓLÓ: Mit kezdtél ezzel a helyzettel? 
GI: Itt volt az első bukásom, amikor az autót eljátszottam. Ez-
után átvett egy másik kereskedőcég (KITE), ahol a Zala megyei 
alközpontot vezettem. Itt történt a végleges bukásom, amikor egy 
közúti ellenőrzésnél lebuktam, mert ittasan vezettem, mint előtte 
számtalanszor. Ezután kirúgtak a cégtől, és egy fél-háromnegyed 
évnyi mélyrepülés következett, amikor semmit nem csináltam, 
csak ittam. Napi egy liter tömény sem volt elég.  
 
SZÓSZÓLÓ: A családod…? 
GI: Egyedül a feleségem maradt meg mellettem, aki egyszer egy 
kékkeresztes telefonszámmal jelent meg, hogy hívjam fel a kedvé-
ért. Akkor már a házasságunk romokban állt, mert azt mondogat-
ta, ha nem változom meg, akkor jobb, ha elmegyek. Természete-
sen ittasan hívtam fel a Kékkeresztet, ahol úgy köszöntöttek: 
„Áldás, békesség!’. Próbáltam kiutat keresni mindenfélével, hogy 
nem vagyok józan, nem vagyok református, nem vagyok hívő, de 
nem hagyták. Így jelentkeztem be 2001 tavaszán egy gyógyító 
alkalomra. Az utolsó pillanatig ittam, úgy jöttem ide. Aztán itt két 
nap alatt túljutottam az orvosi elvonási tüneteken, ami otthon 
mindig tovább tartott, mert már többször is voltam elvonókúrán. 
Balogh Zoli bácsi többször beszélt arról, hogy történik itt olyan, 
hogy az Úr Isten megszólít embereket, én ezt persze nem hittem. 
Aztán a harmadik vagy negyedik napon egy esti éneklés alkalmá-
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val egy szorító érzést éreztem, amelyet azóta sem, és akkor tudtam, 
hogy megfogott az Isten. Onnantól kezdve végem volt. Megszaba-
dultam és kész. Ez tizenhárom éve volt, azóta pedig munkatársa 
lettem ennek a szervezetnek. 
 
SZÓSZÓLÓ: Mit jelent ez, mit csinálsz itt? 
GI: Kapcsolattartó vagyok. Nyolc-tízfős csoportom ügyes-bajos 
dolgait intézem, amit ők nem tudnak megtenni. Az addiktológiai 
osztályra járok be, ahol tíz-tizenöt percben beszélhetek a Kék Ke-
resztről, aztán ha valakit bővebben érdekel, akkor személyesen 
tudjuk folytatni. 
 
SZÓSZÓLÓ: Említetted azt az alkalmat, amikor megérintett 
Jézus. Hogyan alakult ez a kapcsolatod Jézussal? 
GI: Igen, akkor én ott elhittem, hogy Ő van. Segített rajtam, és 
máson is tud, ha akarja. Azóta próbálok úgy segíteni másoknak, 
hogy ezt átadjam, hogy átadjam az Ő segítő kegyelmét. Mert én így 
kaptam kegyelmet általa a szabadulásra. Eredetileg katolikusnak 
kereszteltek, aztán két éve egy felnőtt konfirmandus csoporttal 
konfirmáltam, és református lettem. Azóta vagyok a zalaegerszegi 
gyülekezet tagja.  
 
SZÓSZÓLÓ: Említetted, hogy leértél a padlóra. Hogyan si-
került talpra állni? Vissza tudtad szerezni a vezetői beosztáso-
dat? 
GI: Nagyon nagy szerencsém volt, hogy a feleségem megmaradt 
mellettem, és amikor Dömösről hazatértem, akkor volt hova haza-

mennem. Ez óriási segítség volt. A vezetői beosztásomat nem is 
akartam visszaszerezni. A gyermekeim kaptak egy új apát, a felesé-
gem pedig egy új férjet. Munkám nem volt, az eltűnt. Mezőgaz-
dászként minden mezőgazdasági munkát elvállaltam: metszettem, 
kerteket tettem rendbe stb. Ezt két évig csináltam, persze ebből 
nem tudtam eltartani a családomat, ezt a feleségem tette helyettem. 
Aztán a barátaim, emberi kapcsolataim révén kaptam egy-egy ki-
sebb munkát, és ez aztán kiforrta magát. Szaktanácsadással foglal-
kozom ma is, közben megcsináltam az igazságügyi szakértői vizsgát 
is. 
 
SZÓSZÓLÓ: Hogyan élte meg a családod a megszabadulá-
sodat? Ők is találkoztak Istennel? 
GI: Ezt igazán nem tudom, talán őket kellene megkérdezni. Én 
nem voltam agresszív alkoholista, nem bántottam őket soha. A 
családom katolikus, de nem járnak gyülekezeti alkalmakra. Nehéz 
dolog ez, hiszen én nem neveltem őket ilyen szellemben. Rájuk 
talán már nem is nagyon tudok hatással lenni, inkább az unokáim-
ra. Természetesen próbálom a gyermekeim és az unokáim elé élni 
ezt. A legnagyobb unokám mondta, hogy szeretne eljönni velem 
majd istentiszteletre.  
 
SZÓSZÓLÓ: Minden emberi élet tanítás is. Mi a te életed 
tanítása, amivel megszólíthatsz embereket? 
GI: Talán az, hogy higgyen abban, hogy őrá is figyel az Isten, és 

megvan neki is az esélye egy jobb, helyesebb életre, mint ahogyan 

ezt az én példám is mutatja. 

Ferenczi Zoltán 

Szenvedélybetegséget támogató iskolák 

Kulcskifejezések 
  

I. legális és illegális drogok; rendszer-

szemléletű gondolkodás, kóros viselkedési 

szokások (viselkedési addikciók), társadal-

mi elfogadottság; 
 

II. szenvedélybetegségeket támogató 

intézmények, iskolák, kiégés; 
 

III. hitelesség, deviancia, Pygmalion-

effektus; 
 

IV. munkaalkoholizmus, hatalomfüggő-

ség, kontrollvesztés, társfüggőség (kode-

pendencia); 
 

V. szenvedélybetegséget támogató isko-

lai élet, teljesítményközpontúság, spiritua-

litás, cél- és eszközrendszer, kommuniká-

ció, hárítás; 
 

 

VI. Gyakorlati szempontok a szenvedély-

betegséget támogató iskolában dolgozók-

nak. 

 I. A szenvedélybetegség megítélésé-

nek problémája ~ elméleti alapvetés 
 A szenvedélybetegségről alkotott ké-

pünk az elmúlt évtizedekben jelentősen 

átalakult. Ennek természetesen mind teoló-
giai, mind pedagógiai vonatkozásai is 

megfigyelhetők. Míg korábban meglehető-

sen sok keresztyén publikáció arról be-

szélt, hogy a függőség egyfajta istenpót-

lékként értelmezendő, ma már inkább 

olyan provokatív kérdések fogalmazódnak 

meg, hogy vajon egy szenvedélybeteg 

nikotinista lehet-e hiteles lelkipásztor vagy 

pedagógus. 

A jogszabályok mindenhatóságával kap-

csolatban is átalakul a társadalom látás-
módja. Az eddigi eredményeket váró jogi 

szemléletet egyre gyakrabban felváltja az a 

felelősebb látásmód, amely felismeri, hogy 

a hatékony megelőzéshez le kell számol-

nunk azzal a szemlélettel, hogy a legális 

drogok nyugodtan fogyaszthatók szemben 

a kábítószerekkel. 

Ez az átalakulás egyrészt letisztultabbá 

teszi a szenvedélybetegségekről alkotott 

képünket, ugyanakkor velejárója lehet 

egyfajta bizonytalanság is. Vajon kinek a 

feladata a megelőzés? Mit tehet ebben az 
iskola vagy az egyház? 

Többek között ezért is érdemes a leg-

alapvetőbb gondolatokat ismét kiemelni. 

Ma már tudjuk, hogy a szenvedélybeteg-

ségekben a szenvedélybeteg inkább tünet-

hordozó, mint beteg. Ezért van az, hogy az 

eredményes terápiák minden esetben a 

család egészének rendszerét célozzák meg. 

Arról is egyre több szó esik, hogy a 

szenvedélybetegség kialakulásához valójá-

ban nincs is szükség kémiai szerekre, 
ugyanis az ún. kóros viselkedési szokások 

(viselkedési addikciók) hasonló folyamatot 

jelenítenek meg a szerveztünkben. Ma már 

egészen más megközelítésben látunk olyan 

kórképeket, mint pl. az anorexia nervosa, 

trichotillománia,  játékszenvedély, patolo-

gikus vallási megnyilvánulási formák, 
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kényszeres vásárlás, munkaalkoholizmus, 

hatalomfüggőség stb. 

Érdekes az is, hogy a kémiai szerekhez, 

illetve a kóros viselkedési szokásokhoz 

kötődő szenvedélybetegségek társadalmi 
megítélése sok hasonlóságot mutat. Van-

nak társadalmilag elutasított és támogatott 

addikciók is! Lássunk néhány példát! 

*** 

Ahogy a társadalom többsége elutasítja 

pl. a heroin vagy kokain fogyasztását, 

ugyanúgy utasítja el a vislekedési 

addikciók, pl. a szexaddikciók egy részét 

(pl. pedofilia). Vannak olyan kémiai sze-

rekhez kötődő addikciók, amelyek megíté-

lésével kapcsolatban nem egyértelmű a 
társadalom. Ilyenek pl. a szerves oldósze-

rek vagy a kannabiszszármazékok. Ezek-

hez hasonló a játékszenvedély vagy pl. az 

anorexia nervosa. Végül pedig találunk 

olyat is, amelyet megtűr, vagy éppen kife-

jezetten támogat a társadalom. Hazánkban 

még mindig ilyen a nikotin- és alkoholfo-

gyasztás, illetve a hatalomfüggőség, mun-

kaalkoholizmus vagy a társfüggőség. 

Ez utóbbiak vizsgálata lehet számunkra a 

legérdekesebb, hiszen jelenlegi társadal-
munk, kultúránk sok 

tekintetben támogatja 

ezeket a jelenségeket. 

Fontos azonban látnunk, 

hogy ezek a kórképek 

nemcsak az egyénre 

hatnak. Amint egy család 

rendszerét, egy társada-

lom rendszerét, úgy egy 

intézmény rendszerét is 

jellemezheti a szenve-
délybetegség... 

  

II. Egészséges és  

beteg iskola? 
Az egészség és betegség fogalmát általá-

ban egyének esetében használjuk. Ugyan-

akkor azt is láthatjuk, hogy egy intézmény 

életében is észrevehetünk olyan sajátossá-

gokat, amelyek befolyásolják egészségi 

állapotunkat: pl. támogatják az egyes szen-

vedélybetegségek megjelenését. 
Hasonló ez ahhoz, ahogy egy alkoholista 

családról gondolkodunk. Az addikció fenn-

tartásában olykor meghatározóbb a szenve-

délybetegséget fenntartó környezet és kap-

csolatrendszer, mint maga a szenvedélybe-

teg személy. Van olyan szakember, aki a 

„szenvedélybeteg” elnevezés helyett job-

ban szereti a „szenvedély-ember” kifeje-

zést (Zseni Annamária), hiszen minden 

ember jellemzője a szenvedély, ám hogy ez 

mikor válik patologikussá, az nem csak 
rajta múlik. 

Ma már azt is egészen világosan látjuk, 

hogy milyen tényezők befolyásolják az 

egészségi állapotot általában. Azzal is tisz-

tában vagyunk, milyen az iskoláskorúak 

egészségmagatartása.  Mégis ez a két tudás 
nem egészíti ki egymást, nem válik cselek-

véssé. Minden megy úgy, ahogyan azelőtt. 

Ma már nincs pedagógus, aki ne fújná 

álmából felkeltve is az egészség definíció-

ját (testi-lelki-szociális jóllét), de azon 

csak ritkán elmélkedünk, hogy miként is 

jelenik ez meg az életünkben, illetve mit 

teszünk azért, hogy egészségesek legyünk. 

Ha komolyan vesszük, egészséges isko-

lának az lenne nevezhető, amelyben az ott 

lévők testi állapotukban, lelkileg, sőt, tár-
sadalmi kapcsolataikat illetően is jól érzik 

magukat. Ezzel szemben szinte végelátha-

tatlanul sorolhatnánk a példákat arra vonat-

kozólag, milyen légkör is vesz körbe ben-

nünket a közoktatás mindennapjaiban. 

(A korrektség kedvéért hozzá kell ten-

nünk, hogy az Ottawa Charta által megje-

lenített egészségdefiníció, amelyet a WHO 

1948-as nyilatkozatából emelt át, épp eb-

ben a vonatkozásában hordozza a gyenge 

pontját, ugyanis az egyén személyiségének 
fejlődése szem-

pontjából van-

nak kiemelke-

dően fontos 

krízishelyzetek, 

amelyek elke-

rülése komoly 

károkat idéz 

elő személyisé-

gének formáló-

dásában. De 
ezt látva is 

mondhatjuk, a 

mi társadalmunk, iskolai kultúránk a szük-

ségesnél, indokoltnál vagy megengedhe-

tőbbnél sokszorta több olyan stresszort 

jelenít meg, mint ami egészségesen elhor-

dozható volna. Sajnos nem ritkán ez alól 

egyházi iskoláink sem jelentenek kivé-

telt…) 

Az egyik legijesztőbb jel lehet talán az a 

változás, amely az első osztályosok életé-
ben figyelhető meg. Talán még nem is ta-

lálkoztunk olyan óvodáskorú gyermekkel, 

aki ne úgy szívta magába a tudást, mint a 

szivacs a vizet. Ellenben tömegével ismer-

hetünk olyan hétéveseket, akik egy-két hét 

múlva (!) már utálnak tanulni… Kori sajá-

tosság? Szellemileg elpuhult társadalom? 

Dilettáns szülők? Ilyen a világ? 

De ez a jelenség nem csak a diákokat éri 

el megbetegítő módon! Hány és hány 

olyan jó szándékú pedagógus él közöttünk, 
aki megfáradt, de kiégését senki nem vette 

észre idejében, vagy ha észrevette, nem 

tudta kezelni. Hány pedagógus fekszik le 

esténként altató vagy nyugtató segítségé-

vel, hogy képes legyen mit kezdeni a rázú-

duló feszültséggel. Hányak családi élete, 

gyermekeikkel épített kapcsolata megy 
tönkre csak azért, mert valami szétfeszítet-

te életük keretét. Kori sajátosság? Szelle-

mileg elpuhult társadalom? Dilettáns szak-

ma? Ilyen a világ? 

Sajnos nagy valószínűséggel ezekben az 

esetekben a háttérben fellelhető egy olyan 

iskola is, amely valamilyen „titokzatos” 

okból kifolyólag nem az ott lévők egészsé-

gét erősíti, hanem kifejezetten a betegsé-

gekhez visz közelebb bennünket – így pl. a 

szenvedélybetegségekhez. 
  

III. A szenvedélybetegség iskolája 
A szenvedélybetegségek kérdését         – 

iskolai színtéren – olykor hajlamosak va-

gyunk leegyszerűsíteni a drogtesztek és 
kijelölt dohányzóhelyek kereteinek téma-

köreire. Holott e tekintetben számtalan 

olyan kérdés jelenik meg, amelyet szívesen 

hárítunk vagy utalunk a ismeretlenség vilá-

gába.  Nem tisztázott, hogy lehet-e hiteles 

az a pedagógus (értékközvetítő szakem-

ber), aki azt tanítja, hogy tanítványai ne 

nyúljanak kannabiszos cigarettához, maga 

azonban rendszeres nikotinhasználó. El-

várható-e egy „szenvedély-beteg ország-

ban”, hogy a társadalmi mintákra legfogé-
konyabb korosztályok ne kövessék a min-

taadó felnőtt-társadalom problémamegol-

dási mintáit. 

Olykor még ennél is sokkal árnyaltabb a 

kép. Számos közoktatási intézményt láthat-

tunk, amelyben ugyan korábban sem volt 

dohányzásra kijelölt hely, a tantestületben 

láthatóan nem volt sem alkoholista, sem 

függő nikotinista, az iskolában – saját be-

vallás szerint – nem volt drogprobléma 

sem, mégis az egész rendszer működése 
sajátosan a szenvedélybetegségre épült. 

*** 

Hogy jobban megértsük ezt a jelenséget, 

pillantsunk egy kissé mélyebbre! Ismét 

fogalmazzuk meg: a szenvedélybetegsé-

gekben soha nem a drog a probléma, min-

dig az ember! 

Az ember és a társadalom viszonya, illet-

ve ennek torzulása végtelenül izgalmas 

kérdéseket vet fel, vagy éppen válaszokat 

ad. 
Talán meglepő, de a szociológusok kö-

zött közhelyszerű gondolat, hogy a társa-

dalom maga „termeli ki” azt a devianciát, 

amelyre nézve magát „normális-ként” ér-

telmezi.  Azaz a devianciára mindig a 

többségi („normális”) társdalomnak van 

szüksége. Így rendkívül árulkodó   egy-egy 

közösségre nézve, hogy milyen deviancia 

 

 

 

 

Amikor egy alkoholista 

család egyik tagja mellé 

odaállunk erkölcsileg, és a 

másikat elítéljük, észre 

sem véve, hogy máris aktív 

részesei lettünk egy szen-

vedélybeteg rendszernek... 
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áll a figyelme vagy a félelme középpontjá-

ban, hiszen olykor ezek épp arra alkalma-

sak, hogy saját szégyellt, titkolt, leplezett 

magatartásformáit legitimizálják. Nem 

véletlen, hogy egy szenvedélybeteg társa-
dalomban épp a szenvedélybetegség vala-

mely formája kelt 

társadalmi — és 

politikai — hiszté-

riát, vagy hogy egy 

megbetegítő isko-

lában pellengérre 

kerül egy-két lát-

ványos deviancia. 

Bizony, ezek ezál-

tal legtöbbször épp 
saját bűneinktől 

akarunk szabadul-

ni. 

A szociológia 

nem véletlenül 

vette a „bűnbak” 

bibliai képét. Tár-

sadalmi, közösségi szinten is belénk égett 

a törvény: bűnbakokra, áldozatra van szük-

ségünk, hogy szabadulni tudjunk saját 

bűneinktől. 
Ha a kábítószer-problémára tekintünk, a 

nikotinfogyasztás úgy tűnik, nem jelenik 

kirívó problémát. (Persze ez súlyos téve-

dés!) A normaadó társadalom ezért szíve-

sen kategorizál társadalmi csoportokat. A 

másokkal kapcsolatban megfogalmazott 

kategóriáink gyakori – de alapvetően nem 

elfogadható – indoka, hogy egy meghatá-

rozott keresztyén értékrendet kívánunk 

követni. Ezért ítélünk meg bizonyos maga-

tartásformákat, amelyeket devianciaként (a 
normálistól eltérőként) minősítünk. 

Az érvelés gyengesége abban áll, hogy 

hasonló fajsúlyú „bűnök” esetében a társa-

dalmi státustól függően hol elnézőbbek, 

hol pedig ítélkezőbbek vagyunk… 

A probléma ott csúcsosodik ki, hogy 

ezek(az egyébként meglehetősen hazug) 

kategóriák nemcsak meghatározzák egy 

kapcsolat kimenetét, nemcsak rögzítik az 

adott állapotot (pl. a stigmatizáció miatt), 

hanem éppenséggel ki is alakítják azt… 
Jézus épp kategóriáink előre történő 

megbetegítő, bénító meghatározottságából 

akarja kiszabadítani az embert. Nem vélet-

len, hogy erőteljesen óv bennünket az íté-

letalkotástól. Leginkább talán azért 

is,  mert ítéleteink sokkal inkább árulkod-

nak rólunk, mint a górcső alá vett személy-

ről, társadalmi csoportról. 

*** 

Iskolai színtéren ez a jelenség Pygmali-

on-effektus néven vált ismertté. Leírt tény 
és pedagógiai közhely, hogy a tanuló isko-

lai teljesítményére, a tanuló közösségen 

belüli státusára a pedagógus hozzáállásá-

nak, előítéleteinek sokkal nagyobb hatása 

van, mint gondolnánk. Inspiráló és támo-

gató hozzáállás pl. ha a pedagógus több 
alkalommal szólítja fel a diákot, sokszor 

alkalmaz szemkon-

taktust, testhelyzet-

ében nyitott, nem 

fogadja el a kevésbé 

jó választ, pozitív 

módon bíztatja. Így 

valójában a diák 

teljesítménye jelen-

tős mértékben nem 

is a képességein 
múlik, hanem a 

pedagógus diákra 

vonatkozó előfelte-

vésein alapul. Ez 

látszik igazolódni 

abban is, hogy a 

diákok nem egy-

egy tantárgy kedvéért teljesítenek kiemel-

kedően, hanem azért, mert az adott szak-

tárgyat tanító pedagógus személye minősé-

get, súlyt jelent a számára. 
Ezek a kapcsolatok a legkorábbiak közül 

valók, amelyben egy kis ember életszerűen 

találkozik a függőségi viszonyok motiváló 

és előrevivő, valamint kóros megnyilvánu-

lásaival. 

Így kapcsolódik az iskola mindennapi 

élete a szenvedélybetegség gondolatkör-

éhez. 

  

IV. A hatalom és munka mint  

szenvedélybetegség 
Mint minden szenvedélybetegség eseté-

ben a kór kiala-

kulásakor külön-

böző filozófiák 

és mítoszok szü-

letnek, amelyek 

alátámasztják és 

fenntartják a 

szenvedélybeteg-

séget. Most csak 

a leggyakrabban 
felfedezhetőek-

kel foglalkozom. 

A munkaalko-

holizmusban jellemző filozófia a 

„családomért dol-gozom” érvelés. A hata-

lomfüggőség fenntartásában pedig a máso-

kért érzett hathatós, felelős se-

gítségnyújtás fo-galmazódik meg. Külön is 

izgalmas kérdéskör a kettő között fellelhe-

tő kapcsolat. 

A hatalmat  az Úr magának tartja fenn, 
mégis megosztja azt tanítványaival. A ha-

talom megnyilvánulásainak vizsgálatakor 

olyan határterülethez érkezünk, amely 

nagy bölcsességet kíván a legitim és illegi-

tim formák különbségtételében. Ennek az 

az oka, hogy a hatalom kontrollja valójá-
ban azért nem lehetséges, mert a hatalom 

maga a kontroll. Az gyakorol valódi hatal-

mat, aki a folyamatokat irányítja. 

A státusra, pozícióra éhes ember valódi 

megfosztottsága az, hogy bár feladatkör-

ében kap valamilyen hatalmat (pl. igazga-

tóhelyettes lesz), ám valódi hatása mégsem 

lesz a folyamatok alakítására, mert a meg-

bízással kapcsolatos feladatokat valaki 

más (pl. az igazgató vagy fenntartó) hatá-

rozza meg. Ezért az illető egy különösen 
szövevényes játszmarendszernek lesz aka-

ratlanul is tagja és fenntartója egyszerre. 

Olyan játszma ez, mint amikor egy alko-

holista család egyik tagja mellé odaállunk 

erkölcsileg, és a másikat elítéljük, észre 

sem véve, hogy máris aktív részesei let-

tünk egy szenvedélybeteg rendszernek. 

Az ilyen társfüggő (kodependens) kap-

csolatok a szenvedélybetegségnek olyan 

megnyilvánulásai, amelyek felismerése, 

kimondása legalább annyira nehéz, mint az 
ellene való küzdelem. E tekintetben épp 

azok a hivatások a legveszélyeztetetteb-

bek, amelyekben az emberi kapcsolatok, 

folyamatok irányítása és az értékközvetítés 

egyszerre állnak a hivatásgyakorlás közép-

pontjában, hiszen így az értékközpontú-

ságra törekvés egyaránt lehet nemes cél, 

illetve egyfajta torzító szenvedélybetegség 

álcája is. 

Ezért alapvető fontosságú kérdés, vajon 

egy-egy intézmény a kontrollgyakorlásnak 
mely eszközeit, formáit tartja meg magá-

nak, és melyeket adja 

át másnak, vagy szün-

teti meg (pl. a bizalmi 

kapcsolatok területén). 

*** 

A hatalom kóros meg-

nyilvánulásait a kont-

roll és a kontrollvesz-

tés jelensége köti ösz-

sze a szenvedélybe-
tegségek más formái-

val. A hatalom lehető-

sége bizonyos esetek-

ben hasonló jelensége-

ket (pl. kontrollvesztés) idézhet az ember-

ben, mint az alkohol- vagy kábítószer-

fogyasztás. 

A kóros hatalomgyakorlás egyik elősze-

retettel támogatott közege a társfüggőség-

ben élők és munkaalkoholisták tömege. Ez 

a kórkép megítélése társadalmunkban 
gyakran vagy semleges, vagy egyenesen 

Épp azok a hivatások a 

legveszélyeztetettebbek, 

amelyekben az értékköz-

vetítés  a hivatásgyakor-

lás középpontjában áll, hi-

szen az értékközpontúság-

ra törekvés egyaránt lehet 

nemes cél, de egyfajta tor-

zító szenvedélybetegség 

álcája is. 

 

 

 

 

A hatalom és munka kóros 

megélésének egyik figye-

lemreméltó, egyszerre von-

zó és taszító tünete a kis-

korúsítás. Ez legtöbbször a 

gondoskodás álcájában je-

lenik meg.  
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követendő példaként kerül említésre (ld. 

az éjjel-nappal munkáját végző pedagó-

gus) – csakúgy, mint ahogy azt az alkoho-

lizmusban, nikotinizmusban vagy kábító-

szer-fogyasztásban látjuk. 
A hatalom és munka kóros megélésének 

egyik figyelemreméltó, egyszerre vonzó 

és taszító tünete a kiskorúsítás. Ez leg-

többször a gondoskodás álcájában jelenik 

meg. A hatalomfüggő mindenhatóság-

érzése (ti. hogy pozícióban lévő elhiszi, 

hogy kinevezésével egyidejűleg ért is ah-

hoz, amit tesz) a többiek számára védel-

met és lehetőséget is jelenthet, hiszen a 

felelősség áthárításával mentesül annak 

terhe alól. Valójában azonban elfogadja és 
rögzíti a fenti helyzetet. 

*** 

Ezeket a játszmákat leplezi le az önálló 

véleményalkotás, a nem burkolt, őszinte, 

világos és tárgyilagos visszajelzés, az ösz-

szefüggések megfogalmazása, olykor pe-

dig a számonkérés. A kóros függőségeket 

felismerők ezért mindig problémát jelente-

nek az szenvedélybeteg személy számára. 

A hatalomfüggő retteg ettől az attitűdtől. 

Ennek oka abban található, hogy bár ő van 
pozícióban, a leleplezettség pillanatában 

kibillen szerepéből, bizonytalanná válik, 

ennélfogva könnyen regresszióba esik, így 

félelméből adódóan akár agresszív meg-

nyilvánulásai is lehetnek. A leleplezettség 

szégyenérzetével viaskodik, hiszen ekkor 

tudatosul benne, hogy a pozíció nem fel-

tétlenül jelent kompetenciákat, illetve, 

hogy szüksége lenne külső támaszra, de a 

külső támasz megjelenése a totális össze-

omlás rémét vetíti elő számára. Ezért a 
vele szemben önállóan gondolkodó ellen-

féllé, súlyosabb formában ellenséggé vá-

lik. A hatalomfüggő pozíciója olyan mér-

tékben eggyé válik személyiségével, hogy 

munkájának kritikája szemében soha nem 

közösségi érdek, hanem személyes sértés 

és támadás. Kialakul egy virtuális valóság, 

amely segít hárítani a szembenézést: már 

rég tisztázatlanul elmosódnak a valódi 

célok, és az áldozathozatal szinte automa-

tikussá válik valódi eredmények és értéke-
lés nélkül. A kontroll nélküli kontrollvesz-

tő kontrollgyakorlás végül oda vezet, hogy 

a hatalom eszköz helyett céllá válik, és 

ezzel észrevétlenül is magában hordozza a 

diabolikus jelleg veszélyeit. 

  

V. Jelek és tünetek 
A fent vázolt jelenségeket megerősítheti 

és vissza is szoríthatja az iskola szervezeti 

életének alakítása. Néhány külső jegy (pl. 

az intézmény által sugallt hangulat, üze-
net) vagy belső működési elv (pl. kommu-

nikációs stílus, döntéshozatali folyamatok) 

jelentős mértékben befolyásolja, hogy egy

-egy intézményben miként jelennek meg 

addikt jelenségek. 

Az oktatási-nevelési helyszínek – mint 

minden épített tér – környezetpszichológi-

ai szempontból sajátos szociofizikai min-
tázatot jelentenek, vagyis az adott helyen 

folyó minden tevékenység illeszkedik 

(vagy éppen nem illeszkedik) valamilyen 

módon a fizikai kontextusba. Az intéz-

mény külső megjelenési formája csakúgy, 

mint az alkalmazott módszertan tudhatóan 

befolyásolja a teljesítményt, ezen keresz-

tül pedig az egészségi állapotot. 

Abban az iskolában, ahol a teljesítmény 

alapján kerül meghatározásra (kerül érté-

kelésre) egy gyermek értéke, ugyanakkor 
módszertani stb. okok miatt az iskola a 

teljesítményt visszafogja (pl. a számonké-

rés eszközének nem megfelelő megválasz-

tásával), lehetetlen szorongás nélkül meg-

élni az iskolában eltöltött nap nagy részét. 

A szorongás pedig idővel utat tör magának 

annak feloldása irányába. Ennek pedig tes-

ti-lelki-szociális kihatása egyaránt van. 

Mindez azért jelentős, mert az egészsé-

get befolyásoló iskolai tényezők nagymér-

tékben meghatározzák a kémiai szerek 
visszaélésszerű használatát, illetve a kóros 

viselkedési szokásokhoz fűződő viszonyu-

lást. 

Közvetett módon tehát mindezek egyfe-

lől befolyásoló tényezők, másfelől figye-

lemfelhívó jelek lehetnek, amelyekre érde-

mes értő figyelemmel tekintenünk. 

Lássunk néhány kézenfekvő, egyszerű 

és gyakran előforduló példát! 

  

A cégér 
Ha belépünk egy addikciót támogató 

iskolába, az az érzésünk támad, hogy a 

bejárattal szemben vagy közelében rögtön 

ránk borulnak a tanulmányi versenyek 

okleveleit kiállító tablók. Ez az első lát-

vány, amely a látogatót fogadja. 

Milyen üzenetet hordoz ez a jelenség? 

Azt közvetíti, hogy ebben az iskolában 

egyrészt a tárgyi tudás kerül elsődlegesen 
értékelésre (erre vagyunk büszkék). Más-

részt elmondja azt, hogy az a szülő, aki 

idehozza gyermekét, biztonságban tudhat-

ja őt, mert olyan komoly tudást kap, 

amellyel a munkaerőpiacon megállhat 

majd. Végül beszél arról is, hogy olyan 

pedagógusok dolgoznak itt, akik ilyen 

teljesítményre képesek, és akit felvesznek 

ide, az eleve jobb, mint a „többiek”. 

De nézzük, mi áll a jelenség hátterében! 

*** 
Először is arra a kérdésre lenne jó vá-

laszt találni, hogy kinek az érdeke ennek 

az üzenetnek a közvetítése. 

Az első válaszunk az, hogy biztos nem a 

gyermeké. A gyermek számára a tanulás 

önmagában öröm, nem a teljesítmény teszi 

számára vonzóvá. Valójában ezzel a szá-

mára érthetetlen és értelmetlen kényszerrel 

épp az örömöt és tudásszomjat vesszük el 

tőle. Valójában az ilyen iskola épp azzal 

gátolja célkitűzéseinek megvalósulását, 
amivel szeretné elérni azt. 

Másodszorra azt is mondhatjuk, hogy 

mindez egyházi kultúránkkal sem egyez-

tethető össze, hiszen ha az elsődleges cél 

valóban az lenne, amit gyakran hangozta-

tunk (ti. hogy az evangéliumi értékeket 

adjuk át), ennek a célnak az eléréséhez 

más eszközökre van szükség. Nem gondo-

lom, hogy a tehetséggondozás elhanyago-

landó dolog lenne. (Kár, hogy a gyakorlat-

ban nem nagyon jelenik meg!) Ám elkese-
rítő, hogy egyházi iskoláink nincsenek ott 

a szakiskolák, speciális iskolák között, 

nem jelenik meg a kooperáció, integráció, 

differenciált oktatás – vagy ha igen, az 

esetek jelentős részében csak névlegesen. 

Ha valóban az evangéliumi üzenet átadása 

a cél, az erősek erősítése és a gyengék 

gyengítése helyett épp az ellenkező hatást 

igyekeznénk elérni, hiszen „akik a legerőt-

lenebb tagjainak látszanak azok igen szük-

ségesek”. Egy evangéliumi szemléletű 
iskolában ezért válik szükségtelenné, hogy 

a legjobb tanulók az A osztályba, a leg-

gyengébbek pedig a C-be kerüljenek… 

De nem is a szülő érdeke. Ma már tud-

hatjuk, hogy a megtanult tudásanyag 70%-

át az eminens tanuló is elfelejti 5 éven 

belül. Különösen így van ez a frontális 

oktatásban. Valójában már-már ott tartunk, 

hogy módszereinkkel a felejtésnek taní-

tunk… Az az elvárás, amit a szülő gondol, 

a bejárattal szemben szerzett első benyo-
másai alapján, biztosan nem teljesedik be. 

Végül nem is a tantestület érdeke ennek 

a rendszernek a fenntartása, hiszen a telje-

sítménykényszer nemcsak a gyermekeket 

Ezeket a rendszereket 

azok is fenntartják, akik 

áldozatai annak. Rosz-

szul érzik ugyan benne 

magukat benne, még-

sem akarnak kilépni be-

lőle vagy változtatni 

azon. Így válik szerves 

egésszé, egymást köl-

csönösen fenntartó és 

egyben megbetegítő 

rendszerré egy intéz-

mény. 
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neurotizálja, hanem a pedagógusokat is, 

nem beszélve a kialakuló rivalizációra 

épülő megbetegítő kapcsolatrendszerről. 

A teljesítménykényszer rendkívül fá-

rasztó, nyomasztó stresszor mindenki 
számára, amely nemcsak a kapcsolatokat 

rombolja, hanem hosszú távon önmagá-

ban is megbetegíthet. 

Ráadásul minden szakember tudja, 

hogy a beiskolázási adatok (ezek retori-

kája szoros összefüggésben áll a ver-

senyeredményekkel) helyett a pedagógiai 

munkát a hozzáadott pedagógiai érték 

nagysága  adja. Árulkodó, hogy erre az 

ilyen típusú iskolák közül eddig még 

senki nem vállalkozott… Sok neves 
szakember szerint az ilyen iskolák ezért 

igyekeznek lehalászni a középosztálybeli 

gyerekeket, ugyanis a kutatások és ta-

pasztalatok alapján sajnos hazánkban a 

társadalmi státusnak van alapvető hatása 

a felsőoktatásba való bekerülésre. Az 

olyan példaértékű szakmai programot 

megvalósító iskolák, mint amilyent He-

jőkeresztúron látunk, valódi, koherens, 

megalapozott, egységes szemlélettel 

rendelkező szakmai tervezést és megva-
lósítást feltételeznek. Ezt a fárasztó szak-

mai munkát hívatott kiváltani a már-már 

darwini versenyszemlélet. 

A teljesítmény(kényszer) felmutatására 

valójában azért van szükség, hogy az 

iskolák közötti versenyben így tegyük 

vonzóbbá intézményünket, azaz elhites-

sük a szülőkkel, hogy ez az oktatási for-

ma az ő érdekeiket jeleníti meg. 

Ez esetben azonban a cél a szükséges 

normatíva megszerzése. Így a retoriká-
ban megjelenő pedagógiai célok mögött 

valójában pénzügyi szempontok áll-

nak.  A keretet maga az intézmény adja, 

viszont az eszköz — talán ez a legrette-

netesebb — a gyermek lesz, akinek min-

den áron teljesítenie kell, ha kell annak 

árán is, hogy rosszul érezze magát, hogy 

kihulljon, hogy sikerei vagy kudarcai 

önértékelési problémákhoz vezesse vagy 

szorongjon neurotizálódjon, amit ugye 

valamilyen módon oldani kell, ha más 
nem, kémiai szerekkel… 

Élesen fogalmazva és a viselkedési 

addikcióknál maradva, a fenti jelenségre 

a gyermekabúzus egyik formájaként is 

tekinthetünk. 

  

A spiritualitás 

Számtalanszor lehet bárki fültanúja 

akaratlanul is olyan önvigasztaló monda-

toknak, melyek így hangzanak: 

„Legalább ha becsukom magam mögött 
a tanterem ajtaját, ott azt csinálok, amit 

akarok…”. Ha ez igaz, fontos kimonda-

ni, ez nem jellemzője az iskolának. Az 

iskola közös gondolkodást feltételez a 

gyermekről, emberről, értékekről, mód-

szerekről, célokról, eszközökről stb. Az, 

hogy egy intézményben sok ember azo-

nos végzettséggel dolgozik, attól még az 

intézmény – tartalmilag – nem lesz isko-
la. 

Természetesen ezekhez hasonló szavak 

a legtöbb iskola nyílt napjain, tájékozta-

tóin elhangzanak. Mégis mindez akkor 

lepleződik le, amikor egymás mellé állít-

juk a célokat és eszközöket. Amely isko-

lának a gyakorlatban is van pedagógiája, 

filozófiája, annak konkrét céljai is van-

nak. Sőt, itt az 

eszközöket a cé-

loknak rendelik 
alá, és nem fordít-

va… 

Az önmaga 

fenntartását kö-

zéppontban tudó 

közoktatási intéz-

ményben ez a 

kérdés elhanya-

golható, olykor fel 

sem vetődik. Az 

igazgató nem ér-
deklődik kollégái-

nak pedagógiai 

látásáról, eszköze-

iről, nem látogatja 

az órákat, vagy ha 

igen, az inkább 

szorongást okoz 

vagy lebegtetett 

fenyegetést jelent, mint örömöt, nincse-

nek közös esetfeldolgozások stb. A peda-

gógiai program, ha van iskolai egészség-
stratégia, illetve drogstratégia, az pusztán 

formalitás. 

Pedig ez a szakmai igényesség alapve-

tő fontosságú jele. E nélkül a be- és ki-

menet között eltelt minőségi változások 

esetlegesek, tervezhetetlenek: valójában 

nem tudjuk, mi történik az oktatás és 

nevelés címe alatt. 

Pedig a célok és eszközök korrekt 

rendszere, a megfelelő pedagógia meg-

választása és alkalmazása alapvetően 
befolyásolja egy iskola spiritualitását. 

Önmagában az iskolára kihelyezett tábla 

nem ad spiritualitást. Ma már azt is a 

saját bőrünkön érezzük, hogy attól nem 

lesz spiritualitása egy egyházi iskolának, 

ha kötelező istentiszteleteket rendel el – 

vagy „ajánl szeretettel” –  a fenntartó. 

Attól sem, ha kötelező hittanóra, konfir-

mációi előkészítő zajlik tanórai keretben. 

Az sem ad spiritualitást, ha lelkészek is 

részt vesznek az oktatásban, vagy a gyü-
lekezeti és iskolai élet határai számos 

ponton elmosódnak. A tapasztalat szerint 

ez nem hozza meg a maga hatását. Sőt-

…! 

Valódi spiritualitásra, valódi átütő ta-

pasztalásra van szükség! Ehhez azonban 

újra kell gondolnunk a tanító és tanít-

vány, a csoport és csoportvezetés, a veze-

tő és vezetett, a tudás és tapasztalat ösz-
szefüggéseit. Valójában a pedagógus 

kompetenciahatárain belül nem kell töb-

bet tenni, mint valós kérdéseket feltenni 

a mai korszellem által ránk erőltetett 

teljesítmény-, eredmény- és normatíva-

központú iskolarendszerrel kapcsolatban. 

Hamar rá kell jönnünk, hogy ezeket az 

evangéliumtól igen cél- és eszközrend-

szerét szinte minden 

szűrő nélkül vettük át 

egyházi iskoláinkban, 
sőt még a gyülekezeti 

munkában is. Ezt a 

sehova nem vezető 

modernista szemléle-

tet időszerű volna 

felváltani a hagyomá-

nyos konzervatív 

pedagógiai eszközök-

kel. Mert vannak a 

korábbi évtizedekben, 

évszázadokban jól 
ismert, bevált utak 

(csak néhány jelentő-

sebbet kiragadva): pl. 

az ókori Görögország 

vitakultúrájáról is-

mert – ma így mon-

danánk: személy- és 

partnerközpontú – 

peripatetikusok iskolája, amely Ariszto-

telész nevéhez kötődik. Vagy a 16. szá-

zadtól egyházunkban kitűnően gyakorolt 
protestáns iskolák híres iskoladrámái – 

ma így mondanánk élménypedagógia –, 

de ilyen példa lehet a 17-18. századi 

pedagógiai iskola (pl. Párizsi Építészeti 

Akadémia), amit ma projektpedagógia 

néven fedeztek fel újra, hogy a mesét, a 

játékot, a beszélgetést, az önértékelést, a 

vitát stb. ne is részletezzük. 

Ha a Biblia az élet könyve, annak való-

ban az élet kérdéseiről kell szólnia. A 

benne fellelhető ismeretek élővé válását 
pedig mi úgy segíthetjük elő, hogy figye-

lembe vesszük a ránk bízottak kérdéseit, 

problémáit, és az ismeretszerzéssel kap-

csolatos törvényszerűségeket is. 

*** 

Miért fontos témánk szempontjából 

ezzel a kérdéssel foglalkozni? Mert a 

tartalom kiürülésének természetes követ-

kezménye a struktúra és pozíció erősíté-

se. Ebben az esetben pedig szinte kiszol-

gáltatottan szemlélhetjük végig azt a 
folyamatot, amely olyan struktúra kiala-

kításához vezet, amelyben a tisztázatlan 

keretek és elvárások rendszere nyomasz-

tó versenyszellemet erőltet rá a pedagó-

A munkáltató azokat a 

pedagógusokat favori-

zálja, akik akár 10-15 

órát is eltöltenek az is-

kola épületében. Hogy 

mit ad fel ezért egy pe-

dagógus? Vajon lehet-e 

hiteles értékközvetítő a 

háta mögött egy tönkre-

ment családi élettel? 

Hogy az ő gyermekét ki 

neveli? Ezek már má-

sodlagos szempontok… 
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gusokra is, akik – állásuk megtartása vagy 

épp az érvényesülés miatt – egymással 

rivalizálva, az időt a családtól elvéve 

kényszerítik rá akaratlanul is ezekre a 

kicsi emberekre felnőtt világunk nyo-
masztó és egészségtelen valóságát. 

Kényszerpálya? Igen. De választott 

kényszerpálya. Az a kényszerpálya, amely 

bármely szenvedélybetegségben észreve-

hető éppúgy, mint a tünetmentes hozzátar-

tozóban… 

  

Sajátos kommunikáció 

A szenvedélybetegség egyfajta kommu-

nikáció is. Minden addikció kialakítja 

saját kommunikációs stílusát, játszma-
rendszerét. Ennek lehetünk tanúi a szen-

vedélybetegség irányába erősödő kapcso-

latok tekintetében is. 

A szenvedélybetegszerű kapcsolatrend-

szerekre többek között a kommunikáció 

hívja fel a figyelmünket. Ennek szélsősé-

ges megnyilvánulása, ám manapság szinte 

általánossá váló jelenség, amikor a neve-

ket, megszólításokat kicsinyítő képzővel 

látjuk el (pl. Katika néni, apuka, anyuka). 

Ez utóbbi egyébként a megszólítás telje-
sen abszurd és érthetetlen formája. 

Megérteni akkor fogjuk, ha azt mélyebb 

üzenete felől közelítjük. Ez a kiskorúsító 

szóhasználat ugyanis a tisztázatlan kap-

csolatok hol alá-, hol fölérendelt helyzeté-

nek filtráló lüktetéséből ered. Hasonló ez 

a se veled, se nélküled győztes-vesztes 

játszmarendszerekhez. Az ilyen kapcsolat-

ban az ember elfogadja, hogy olykor ő 

lesz a Katika, máskor pedig természetes-

nek veszi, hogy a sokkal kvalifikáltabb és 
idősebb sebész professzor nem János, 

Kovács úr vagy professzor úr, ahogy 

nagykorú emberek között ez megszokott, 

hanem apuka. 

A társfüggő kapcsolatokra jellemző, 

hogy egyfelől megjelenik a másik ember 

(kapcsolat) visszaélésszerű „használata”, 

másfelől a kapcsolat egyik vagy valam-

ennyi résztvevője úgy érzi, ő csak ad a 

kapcsolatba, de nem képes töltődni benne. 

A nem tisztázott kapcsolati határok szin-
te „fekete lyukként” szippantják egy hely-

re a társfüggőségre hajlamos embereket, 

ahol sajátos együttállásként egy időben, 

egy helyen találkozik a kapcsolatfüggő-

ségben élő ember a kodependens rend-

szerrel. Ez kölcsönös vonzerőt jelent, 

csakúgy, mint a kocsma és az alkoholista, 

vagy a kábítószerfüggő és a hétköznapi 

ember számára felismerhetetlen díler.  

Természetesen ezeket a rendszereket 

azok is fenntartják, akik áldozatai annak. 
Rosszul érzik ugyan magukat benne, még-

sem akarnak (tudnak) kilépni belőle vagy 

változtatni rajta. Így válik szerves egésszé, 

egymást kölcsönösen fenntartó és egyben 

megbetegítő rendszerré az intézmény. 

A mai kor számtalan lehetőséget ad a 

kapcsolatokkal való visszaélésre az iskolai 

színtéren is. Kényszerből vagy azon kívül 
a munkáltatónak – legalábbis látszólag – 

az az érdeke, hogy azokat a pedagóguso-

kat favorizálja, akik akár 10-15 órát is 

eltöltenek az iskola épületében. Hogy mit 

ad fel ezért egy pedagógus? Vajon lehet-e 

hiteles értékközvetítő a háta mögött egy 

tönkrement családi élettel? Hogy az ő 

gyermekét ki neveli? Ezek már másodla-

gos szempontok… 

Ezt a jelenséget erősíti, alakítja ki töb-

bek között a lebegtetés mint kommuniká-
ciós stílus: „Kollégák, nem kötelező itt 

dolgozni…” „Sajnos idén még egy kollé-

gát el kell bocsátani.” Ez megjelenhet a 

tisztázatlan elvárásrendszer felállításában 

csakúgy, mint a munkaköri leírás hiányá-

ban. Hasonlóan támogathatja ezt pl. a 

hitbeli jámborság és áldozatvállalás elvá-

rása a 8 órán túli munkavégzésben, az 

iskolai és gyülekezeti szolgálat határainak 

tisztázatlansága is (általában a határok 

összemosása) – különösen akkor, ha az 
illető pedagógus, tanuló vagy szülő nem is 

a fenntartó egyházközség területén lakik, 

vagy más felekezethez tartozik… 

A kapcsolati határok elmosódása nem-

csak az abuzív és társfüggő kapcsolatok 

melegágya. Sajátos értelmezési lehetősé-

get is ad egy-egy szakmai vitában történő 

megnyilvánulások esetében. Ilyen példa 

lehet a Közoktatási Törvény II. mellékle-

tében szereplő titoktartással kapcsolatos 

vita. 
  

A hárítás ügyes formái 

A szenvedélybetegséget mindig a hárí-

tás jellemzi. Egy alkoholista család érv-

rendszerében a szomszéd minden esetben 

többet iszik. A szenvedélybetegségek te-

kintetében általában megfigyelhető ez a 

jelenség. 

Árulkodó mondatok, amelyek arról szá-

molnak be, hogy XY iskolában egyáltalán 

nincs drogprobléma. Egy ilyen mondat 
kedvező esetben pusztán azt jelenti, hogy 

az adott pedagógus nem tart „túlzottan” 

közeli kapcsolatot a gyerekekkel, és hozzá 

már nem jutnak el bizalmas információk, 

titkok. Kicsit szomorúbb (és gyakoribb), 

hogy az iskola tisztában van a tanulók 

droghelyzetével, csak félve attól, hogy 

emiatt kevesebb tanulót iratnak be, elhall-

gatja a valós helyzetet, és emiatt olykor 

még a hatékony programokat is elutasítja. 

Ám a rendelkezésre álló programok 
tekintetében sem felemelő a kép. Még 

mindig óriási súlyt képeznek az ismeretát-

adáson alapuló prevenciós programok, 

amelyek – mivel nem alkalmasak az atti-

tűdváltoztatásra – meglehetősen kis haté-

konysággal működnek. Még mindig van-

nak ún. elrettentő programok, amelyekről 

tudhatjuk, hogy a kockázati csoport vonat-

kozásában inkább megerősítő hatásúak, 
tehát épp az ellenkező hatást váltják ki, 

mint amit várnánk tőlük. A programok 

jelentős része rövid távon zajlik, ami nem 

teszi lehetővé, hogy érdemi változások 

történjenek. Végül pedig alig működik 

hosszú távú holisztikus szemléletű iskolai 

egészségfejlesztési program. 

Jóllehet a pedagógus saját kompetencia-

határain belül jó eredménnyel lenne képes 

befolyásolni a szenvedélykeltő szerekkel 

kapcsolatos tényezőket, ez a felismerés 
mégsem válik általános cselekvéssé. A 

pedagógus alapképzettsége szerint  – saját 

magát folyamatosan képző, szakmailag 

igényes pedagógus esetében – azon szak-

emberek közé tartozik, aki a leghatéko-

nyabb eszközöket tartja a kezében. Mégis 

inkább jellemzőbb a hárítás, a tagadás és a 

tehetetlenség megfogalmazódása, mint az 

eredményes beavatkozás. 

Miért? A költői kérdésre adott válasz 

külön cikk megírását igényelné. Itt csak a 
hárítás különféle formáinak felvázolására 

nyílik lehetőség. 

 

VI. Van-e megoldás?  
(Gyakorlati szempontok a szenvedélybe-

tegséget támogató iskolában dolgozóknak) 

A kérdésre adott válasz azért nehéz, 

mert azokban az intézményekben, ame-

lyekben jellemző a szenvedélybetegség 

ilyen típusú megnyilvánulása, ezt a jelen-

séget az egész iskola szervezeti élete is 

támogatja. A szenvedélybeteg szervezeti 

élet legtöbbször piramisszerűen felépülő 

intézményi struktúrája szinte lehetetlenné 

teszi a szenvedélybetegség-mentes munka

- és életformát. Itt egyedül a „piramis” 
csúcsán lévő vezető lenne képes arra, 

hogy ezen változtasson, ám vélhetően az 

abuzív megnyilvánulások megszüntetésé-

ben ő  sem érdekelt igazán. 

Maga a rendszer szinte automatikusan 

kitermeli az addikciók tüneteit, mint 

ahogy egy addikt családban sem marad 

érintetlen senki, ugyanis nem a szenve-

délybeteg a beteg, ő „csak” – amint láttuk 

– a tünet hordozója. A betegséget a család 

(rendszer) megbetegedett struktúrája hor-
dozza és tartja fent – csakúgy, mint egy 

iskolában. Ezért a gyógyuláshoz az egész 

rendszer gyógyítása szükséges. 

Az addikció sajátossága, hogy a folya-

matokat szinte kizárólag a rendszeren 

kívülről lehet változtatni. Az intézményi 

életben is hasonlóan működik mindez. Az 

adott intézmény gyakorlatilag rákénysze-

ríti annak tagjaira működési formáit, ha ez 

nem lehetséges, az illető – lehetősége sze-
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rint – elhagyja az intézményt, ellenkező 

esetben szinte törvényszerűen elkezdődik 

a bűnbakképzés, amely hosszú távon je-

lentős egészségi károsodást is okozhat. 

Akiknek nincs lehetősége más munka-
helyet, iskolát keresni, néhány vonatko-

zásban védekezhetnek az őket ért hatások 

ellen. Egyrészt lehetőségként adódik az 

ún. diszfunkcionális jegyek visszafordítá-

sa, azaz elkezd „normálisan” működni. 

Mégis a rendszeren belül azonnal látható, 

hogy ez sajnos rendkívüli nehézségeket is 

jelenthet. 

Néhány gyakorlati példában hadd sora-

koztassam fel azokat a legfontosabb vi-

selkedési szokásokat, amelyek egyfelől 
hiányoznak a szenvedélybetegségeket 

támogató iskolákból, másfelől gyógyító 

hatású lehet annak az esetében, aki felis-

meri a fenti munkahelyi légkör veszélyeit, 

és mentesülni kíván alóla. 

*** 

 Érdemes felvállalni az értékeinket és 

értékrendünket akkor is, ha az a többieké-

től eltérő. Ez egyébként nagyon vonzó 

lesz a többiek számára, bár ezt vélhetően 

hosszú ideig nem fogják nyilvánosan 
felvállalni. Valójában az ilyen intézmény 

értékrendjével senki sem tud azonosulni, 

csak mivel ezt nem könnyű felvállalni   – 

különösen az intézményi vezetés előtt – 

az ember szívesen hárítja gondolataiban 

ezt a kettősséget, hiszen bárki azonnal 

bűnbakká válhat. 

Egy-egy konfliktushelyzet kialakulá-

sakor érdemes feltenni a kérdést: „tényleg 

olyan nagy a baj, mint ahogy azt én gon-

dolom?” A konfliktusok sok mindent ké-
pesek elfedezni, pl. vezetői kompetencia-

hiányokat. Annak a vezetőnek, aki nem 

alkalmas feladatára, a konfliktus alkalmas 

eszköz arra, hogy a figyelem elterelődjön 

róla. A konfliktusokat minden esetben 

hosszú távon fenntarthatóvá teheti a ki-

számíthatatlan szervezeti élet, elvárásrend

-szer, a rivalizálást támogató elismerések 

„vezetői eszközei”. Az önmagáért való 

konfliktus sajátos tünete a szenvedélybe-

tegséget támogató iskolának. A konfliktu-
sok döntő többsége azonban jelentéktelen 

ügy, amit legtöbbször mi magunk nagyí-

tunk csak fel. Ha ilyen érzésünk van, azt 

nyíltan, de elfogadó tapintattal érdemes 

tisztázni. 

Fontos, hogy mi magunk ne éljünk a 

bűnbakképzés eszközeivel. A konfliktuso-

kat nyíltan, egyenesen, őszintén, lehető-

leg nem az indulatok szintjén, és minden 

esetben szemtől-szemben tárjuk fel. Min-

denféle manipuláció olyan jelenség, 
amely nem összeegyeztethető az iskola 

értékvilágával (pláne ha egyházi). A bűn-

bakképzés esetében leggyakrabban alap-

talanul vagy eltúlzó módon vélekedünk 

egy másik kollégáról vagy gyermekről, 

aki a csoport perifériájára kerül. Ha ilyen 

érzések támadnak valakivel szemben, 

fontos, hogy eldönthessük, mi a mélyebb 
oka érzésünknek. Ha valós események 

állnak érzésünk mögött, kommunikáci-

ónkban az legyen a leghangsúlyosabb, 

hogy megértessük a másikkal, tette, mon-

datai milyen hatást váltottak ki bennünk. 

A nyílt és őszinte tényfeltárás, a sérelmek 

orvoslása, egy helyzet rendezése nem 

azonos a mobbinggal! Ez a megnyilvánu-

lás nem tekinthető támadásnak, így lénye-

gesen nagyobb az esély a helyzet tisztá-

zásra anélkül, hogy a konfliktus elmélyül-
ne. Ha valakit bűnbaknak nyilvánítanak, 

ha nincs is erőnk mellé állni, legalább mi 

ne támadjuk! Ha valaki a bűnbak mellé 

áll, sajátosan visszafordíthatja a bűnbak-

képzés folyamatát, de persze mindez koc-

kázatot is hordoz magában. Legtöbbször, 

ha valaki kiáll a bűnbakká nyilvánított 

kolléga mellett, csak látszólagos ellenál-

lást vált ki a csoportból, hiszen az ilyen 

iskolában mindenki tudja, egyszer még ő 

maga is lehet bűnbak… Ha a csoport (pl. 
tantestület) nagyobb része fellép a 

mobbing ellen, a mobbingot kirobbantót 

(legyen az akár vezető is) visszavonulásra 

kényszeríti. 

 Mutassuk ki az érzéseinket! A ne-

gatívakat is! Ne törekedjünk arra, hogy 

„szent mosolygással” leplezzük gyilkos 

indulatainkat. Valódi érzéseink amúgy is 

kiülnek ránk, és ez a leplezés csak hiteles-

ségünket, kiszámíthatóságunkat, megbíz-

hatóságunkat ássa alá a másikban. Inkább 
törekedjünk arra, hogy a másik megértse, 

miért váltott ki bennünk ilyen indulatokat, 

és ezt igyekezzünk a másikkal közösen 

megoldani. 

 Törekedjünk arra, hogy mindenki 

véleménye fontos legyen. Ha „leszólják” 

az egyik kollégát, törekedjünk rá, hogy az 

ő véleménye is meghallgatható legyen. 

Egy olyan mondat, hogy „engem érdekel, 

mit is akart mondani István…” mindenki 

számára gyógyító hatású lehet. Ne felejt-
sük el, a tantestületben adott minta meg-

jelenik az osztályteremben is! Így már az 

értekezleteken törekedhetünk arra, hogy 

elkerüljük a Pygmalion-effektust. 

 Ismerjük fel, hogy az iskolai élet 

minden egyes eleme mintaként hat az 

osztályteremben is! A tantestületben ta-

pasztalható jelenségek megjelennek a 

gyerekek között. Az ezek elleni küzdelem 

alkalmas pedagógiai eszközei lehetnek a 

koordináció (pl. a direkció helyett), az 
értékelés (pl. a büntetés helyett), a beszél-

getés (pl. a kioktatás helyett), a nagykorú-

ságot tanító kooperáció (pl. frontális mun-

ka kizárólagossága helyett) stb. 

 Legyünk szabadok az igazságta-

lanságok szóvá tételére! Fontos, hogy ez 

ne támadó jellegű legyen, inkább tárgyila-
gos: „bennem ez a mondat azt az érzést 

váltotta ki (…), és én ezért rosszul érzem 

magam ebben a helyzetben…” Ehhez 

nagykorúság és bátorság kell. Persze ezek 

kimondása érdekellentéteket szülhet, 

ugyanakkor egy megbetegítő iskolában az 

ilyen pedagógus mindenki által vágyott 

értéket mutat fel, amely sokak számára 

lesz idővel követhető példa. 

 Tegyük világossá — legalább ma-

gunk előtt — a munka és a magánélet, az 
iskolai tevékenység és a gyülekezeti élet, 

a kötelesség és a szeretetszolgálat közötti 

különbségeket. Lehet, hogy olykor-olykor 

kompromisszumot kell kötnünk, de ezt 

minden esetben mi döntsük el! Ha vala-

mit ideiglenesen fel akarunk adni az érté-

keinkből, azt mi tegyük, és ne más kény-

szerítse ránk. Ezért fontos, hogy tudjunk 

nemet is mondani. 

 Gyakran megjelenő indokolatlan 

lelkiismeret-furdalásunk esetében mindig 
vizsgáljuk meg, mi váltja ki azt. Ha van 

alapja, rendezzük. Ha nincs alapja, ezt 

tudatosítsuk magunkban, és határozottan 

válasszunk le magunkról és utasítsunk 

vissza minden ilyen érzést, hiszen minden 

valószínűség szerint olyan manipuláció-

nak vagyunk áldozatai, amely célja, hogy 

lelkiismeretünk hamis megterhelésével 

tegyen bennünket az adott rendszer fenn-

tartójává. 

 Ne minősítsünk, de mondjunk vé-
leményt. A legcélszerűbb, ha a saját érzé-

seinkről beszélünk. Ha az igazgatóval 

való beszélgetésben úgy fogalmazunk, 

hogy „ez a döntésed, teljességgel elfogad-

hatatlan, megvalósíthatatlan és szakmaiat-

lan” – lehet, hogy igaz, de – a hatalom 

védőfalai mögé szorítjuk, ahol sokkal 

ütőképesebb fegyverarzenál található. Ám 

ha úgy fogalmazunk, „nagyon elgondol-

kodtató volt, amit mondtál, de bennem 

sok kérdést vetett fel két gondolatod…”, 
és itt konkrétan fogalmazunk, nagyobb 

valószínűséggel ér célt a kommunikáci-

ónk. 

  

Amennyiben a tantestületben vonzó 

példát tudunk adni, idővel kialakulhat egy 

olyan kritikus tömeg, amely védő ténye-

zőként állhat ott a pedagógusok és a rájuk 

bízott kicsi emberek mögött, amely befo-

lyásolhatja még ezeket a mérgező folya-

matokat is, amelyek erősíthetik azokat a 
pedagógiai folyamatokat, amelyek valós 

értékeket kívánnak megjeleníteni. 
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Kevesen tudatosítják, hogy 

függőségeket nemcsak kémiai 

anyagok, hanem egyes kóros 

viselkedési szokások is kiala-

kíthatnak. Eddigi cikkeinkből 

talán kiderült, hogy a társa-

dalom megengedő vagy 

szankcionáló hozzáállása nem 

sokat árul el egy-egy szenve-

délybetegség, illetve szenve-

délykeltő szer egészségügyi 

vagy akár társadalmi kocká-

zatáról. Így van ez az ún. kó-

ros viselkedési szokásokkal is. 

Lássunk néhány példát erre! 

SZEXADDIKCIÓ  

JÁTÉKSZENVEDÉLY 

KÉPERNYŐFÜGGŐSÉG 

ANOREXIA, BULIMIA 

KÓROS VÁSÁRLÁS 

KODEPENDENCIA 

MUNKAALKOHOLIZMUS 

HEROIN 

KANNBISZ 

DIZÁJNER DROGOK 

SZERVES OLDÓSZEREK 

NYUGTATÓ, ALTATÓ 

NIKOTIN 

ALKOHOL 

Különös lehet felismerni azt, hogy vannak 

olyan különféle függőségekhez kötődő 

társadalmilag elfogadott magatartásfor-

mák, amelyek semmivel nem jelentenek 

kevesebb kockázatot, mint azok, amelyek 

feltűnése akár jogszabályi következmé-

nyekkel is járhat. Azért fontos ezt az ösz-

szefüggést jól értenünk, mert nagyon sok 

ember, család szenved olyan megbetegítő 

magatartásformákban, amelyekből épp 

ezért nem találnak kivezető utat. Mert mi 

is jelenti a problémát? 

Ha nem az alkohol, a nikotin 

vagy egy-egy magatartásforma 

jelenti a problémát, akkor mi? 

Az addikció sajátos, ciklikusan visszatérő szakaszairól 

ismerhető fel leginkább. Jóllehet érdemes segítséget kér-

ni már akkor is, ha valaki problémája megoldásaként 

használ valamilyen kémiai szert (pl. ideges: rágyújt) 

vagy kóros viselkedési szokást (ha szomorú, eszik, vagy 

vásárlással ajándékozza meg magát), addikcióról mégis 

akkor beszélünk, ha életünk valamely területén a jobb 

oldalon látható ábrához hasonló ciklikus működési mód 

kialakul. 

             Ez a legveszélyesebb időszak  

       (pl. öngyilkosság), de lehet a gyógy-

ulás első lépése is. Az illető legtöbbször 

fogadkozik. 

        Minden addikcióban megjele-

nik a rituálé Leissza magát, drogozik, vá- 

sárol, számítógépezik, rágyújt 
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Ilyenkor kár bár- 

kit is győzködni.  

Hasonlít ez a sze-

relem állapotához... 

Akár hetekig, hónapokig is   

eltarthat. Sokan (téve- 

sen)gyógyulásnak vélik. 
A gyógyulás lényege, hogy az illetőnek 

van működő válasza a sóvárgás megjele-

nésére, és így nem esik vissza... 
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Idén többet is 

sírtunk együtt... 
 

 

 

 

DR. SEBŐK SÁRA (pszichiáter, 

Göteborg) ~ Idén harmadik 

alkalommal vettem részt 

veletek a gyülekezeti családos 

héten. Nagy örömmel vártam 

ezt a hetet, ami idén egyben a 

magyarországi nyaralás is volt számomra, mivel én jelenleg 

kulföldön élek. A korábbi családos hetekkel kapcsolatos 

tapasztalataim alapján nagyjából tudtam előre mire 

szamíthatok, és valóban úgy is lett. A jó társaság, a 

színvonalas csoportos foglalkozások, az esti igehirdetések és a 

közös gitáros éneklések idén is sok lehetőseget nyújtottak 

számomra, hogy Istennel találkozzam — ami örömöt, lelki 

békét és gyógyulást is adott számomra.  

Idén is sokat nevettünk együtt, mint a korábbi években.  És 

azt hiszem, hogy idén többet is sírtunk együtt, a saját és 

egymás élettörténetein megindulva. Amikor a féltve őrzött 

lelki sebeinket, szégyenkezve takargatott titkainkat kimondtuk 

és elfolytott érzéseinket őszintén kimutattuk önmagunk, 

mások és Isten előtt, felszabadító és gyógyító pillanatokban 

volt részünk. Az emlékek, amelyek elszigeteltek másoktól és 

béklyóban tartottak minket szertefoszlottak, és szabadabban 

mehettünk haza a gyülekezeti hétről a gyógyulás útján.  

Nagy az ereje a megértő, megengedő és szerető 

közösségnek. Egy közösségnek, ahol Isten Szent Lelke lakik a 

szívekben. Ahol senki sem tökéletes (és ez megengedhető...), 

vannak jó és rossz napjaink, örömteli események és 

problémáink. Ahol minden korosztály megtalálható, éppúgy 

mint egy családban. Ahol meghallgatjuk egymást, ahol 

odafigyelünk egymásra, erősítjük és bátorítjuk egymást, hogy 

van remény, bízunk Istenben és az Ő oltalmazó és szabadító 

erejében. 

Számomra nagyon sokat jelent, hogy létezik a 

hetényegyházi gyülekezet közössége, ahova bármennyi év 

elteltével is úgy jöhetek, mintha hazajönnék. Olyan szeretettel 

és érdeklődéssel fogadtok mindig, mintha sohasem mentem 

volna el, és akármi történt azóta veletek vagy az én életemben, 

barátként, testvérként és családtagként bántok velem.  Ha erre 

gondolok, minidg melegség támad a szívem táján, és hálát 

adok Istennek az áldásáért. 

  

 A négy korosztályban megtartott 

idei gyülekezeti hét élménybeszá-

molóit kivételesen újságunk temati-

kus rovatának keretén belül adjuk 

közre. Ennek egyszerű oka van, 

ugyanis a családos héten a kötődés 

és a függőség közötti határvonalat 

kerestük — ahogy az már megszo-

kott közöttünk — saját élményein-

ken, belső folyamatainkon keresz-

tül. Nagy mélységeket és nagy ma-

gasságokat jártunk végig. Volt ka-

tarzis és ráeszmélés. Voltak megter-

helő és szárnyakat adó felismerése-

ink. Volt, hogy mindenki sírt, és 

volt, hogy mindenki kacagott. Volt, 

aki itt kapott új lehetőséget, és volt, 

aki itt zárt le régi, megterhelő folya-

matokat. 

A hét címe a tematikus rovatcím-

mel azonos: Kötődés & függőség. 

A kapcsolati függőségeink (kode-

pendencia) rejtett, szunnyadó, oly-

kor alig felismerhető világába pil-

lantottunk be. Így kerestünk mély 

és őszinte válaszokat arra, hogy 

életünk megbetegítő helyzeteit mi-

ként formálhatjuk át támogató kör-

nyezetté, hogyan alakíthatjuk át 

ördögi köreinket angyali körökké…  
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MAGONYNÉ MARIKA ~ 

Először vettem részt a gyü-

lekezeti héten. Egy negy-

venfős programon bizony 

sokféle életkorral és életút-

tal nézhettünk a hét prog-

ramja elé. 

A hosszú út során egyre 

lankásabb tájakon jutot-

tunk célállomásunk csodás 

környezetébe. A hét legel-

ső napján mindenki egy 

névre szóló dossziét ka-

pott. Ebben a szobabeosztás, a napirend, a délutáni prog-

ramok, az előző gyülekezeti alkalmak összefoglalója és 

egy-egy gyakorlat kellékei mellett olyan írások is megta-

lálhatók voltak, amelyek segítettek bennünket a kötődés 

és függőség kérdéskörében való elmélyedésben. 

A délelőttök során interaktív tréningfoglalkozásokon, 

szerepjátékokon keresztül tanultunk, ábrázoltuk, értettük 

meg az összefüggéseket saját történetünk mélyebb vo-

natkozásaival kapcsolatban.  

Számomra az első két foglalkozás örvénylő mélyvíz 

volt, a legnehezebb a hét során. Óriási lelki mélységeket 

és magasságokat éltem meg. Volt bennem ellenállás, 

tehetetlenség, együttérzés, elengedés, erő, támogatás, 

bátorítás, szeretetteljes elérzékenyülés… Megismertük 

egymást, az egymás iránti felelősséget, és fontosnak tar-

tom kiemelni: önmagunkat is. Edződött, erősödött a tűrő-

képességem, az önbizalmam, a bizakodásom, reményem 

Istenben. Ő oltalmaz, megóv a bajtól, körülvesz a szaba-

dulás örömével, és megtanít rá, hogy melyik úton kell 

járnom. Őbenne bízom. Sok mindenre rájöttem... Talán a 

legfontosabb tanulás számomra az volt, hogy a múltat 

megváltoztatni nem lehet, és rá kellett ébredjek arra is, 

hogy milyen nehéz is az érzéseimet pontosan beazonosí-

tani, megfogalmazni.  

A jelenben a legfontosabb feladatom az, hogy a tőlem 

telhető legnagyobb erővel, elköteleződéssel és hittel az 

Úr akaratára figyeljek. Ehhez nyújtott segítséget a héten 

vissza-visszatérő fontos kérdés: mi a mi szükségletünk, 

és mi a szükségletek és igények közötti különbség. Ezek 

megértése, elemzése sok új utat nyitott meg előttem. 

De legalább ilyen meghatározó lett a kapcsolatokon, 

családokon, közösségeken belüli változások rendszeré-

nek megértése, illetve hogy megláthattam, miért és ho-

gyan akadnak el ezek a kezdeményezések, valamint mi-

lyen módon lehet törekedni az egyensúly fenntartására.  

Szembesültem hiányaimmal, kommunikációs zavara-

immal is. Ez nem volt könnyű, de sokat segített a to-

vábblépésben. 

A délutáni programok nagyon kellemes kikapcsoló-

dást jelentettek, de igazából én mindig cipeltem magam-

mal egy kicsit a délelőttökből. Szívemben őrzöm az esti 

áhítatokat és a búcsúzás pillanatait is. Jó volt együtt len-

ni.  

Szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget a gyülekezet 

többi tagjának is.  

FERENCZI LEVENTE ~ Nekem 

nagyon tet-

szett a gyüle-

kezeti hét, a 

kisebbek cso-

portjában a hét 

napjain két 

filmet is készí-

tettünk, ame-

lyet  egy-egy 

t a n u l s á g o s 

mese, történet 

alapján készí-

tettünk el. Az egyik mese a meg-

szelídítés nehézségéről és örö-

méről szólt, a másik mese arról 

szól, hogyan békülhet ki két falu. 

Nekem nagyon fontos volt a sok 

közösségi játék, mint például a 

Puff!, a Solo, és más vidám és 

izgalmas játékok.  

Amire nagyon jól emlékszem, az 

a Katica tanyán való csúszdázás 

és gokartozás volt. A csúszdák 

közül a legijesztőbb a piros csúsz-

da volt, mert azon szinte szabad-

eséssel lehetett csak lecsúszni. A 

strandon is sokat csúszdáztam. 

Ott a zöld csúszda volt a leggyor-

sabb.  

A kirándulás 

során nagyon 

jó élmény volt 

a nyomozás, 

mert egy cso-

mó nyomot 

felfedeztünk, 

és még béká-

kat és ebihala-

kat is talál-

tunk.  

Én nagyon 

örülnék, ha jövőre mások is eljön-

nének, mert örülnék, ha minél 

többen átélhetnék azt, amit mi is. 

Számomra az első két foglalkozás örvénylő mélyvíz volt... 

A legijesztőbb a piros csúszda volt... 
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RÉZSÓ-NAGY RÉKA ~ A gyüleke-

zeti családos hétre nagy izgalommal 

érkeztem meg. Mivel nem olyan ré-

gen vagyok tagja a gyülekezetnek, 

ezért még nem volt részem ilyen hét-

ben. Nem tudtam, hogy mire kell 

készülnöm, de valamiféle sejtésem 

azért volt. Nem csalódtam, mert nem 

egy szokványos gyülekezeti hét volt 

ez. Nagyon intenzív délelőttökben 

volt részünk. Intenzív munka volt ez 

testileg, lelkileg és szellemileg is.  

A hét során, a csoportmunka folya-

mán megéltünk iszonyatos mély hul-

lámvölgyeket és iszonyatos magas 

hullámhegyeket is. Nagyon jó volt, 

hogy minden téren testileg, lelkileg és 

szellemileg is tanulhattunk, tapasztal-

hattunk, megélhettünk és megérthet-

tünk olyan folyamatokat, amelyek 

eddig rejtve voltak a szemünk előtt. A 

csoportfoglalkozások során választ 

kaphattunk saját kérdéseinkre és el-

akadásainkra egyaránt. Úgy gondo-

lom, hogy ki mennyit rakott bele a 

hétbe, annyit vehetett ki belőle.  

A délutáni programok során egy-

szerre érvényesült a szabadság és a 

szervezettség. Változatos, színes, 

izgalmas programokkal teli délutánok 

voltak ezek, amelyek alkalmakat ad-

tak kötetlen beszélgetésekre, kapcso-

latépítésekre, játékokra.  

Az esti áhítatok nagyon értékesek 

voltak, és Csomós József személyisé-

ge, stílusa, őszintesége nagyon találó 

Valóban olyanok voltunk, mint egy nagy család... 

TELEKES TAMÁS ~ Az idei gyüleke-

zeti hetünknek ismét olyan rejtelmes, 

de sokatmondó címe, témája volt, 

amiből tudtam, hogy itt szembe kell 

nézni önmagammal. Kötődünk és 

függünk sok mindentől és sok min-

denkitől. De mi a helyes út ebben a 

kérdésben? Meddig egészséges, és 

mikortól megbetegítő egy kapcsolat? 

Mi motivál egy egészségtelen függő 

kapcsolatban, vagy ha tőlem függ valaki, azt erősítem 

vagy gyengítem ebben a kapcsolati formában? Ezek a 

kérdések voltak bennem, és az a vágy, hogy felismerjem 

az életemben az ilyen kapcsolatokat, és amiket már felis-

mertem, azokhoz eszközöket találjak, hogy szabad lehes-

sek én is és a másik is.  

Tudtam azt is, hogy nem fogok mindent egy csapásra 

megérteni, és amit megértek, abban sem biztos, hogy min-

dent kapásból meg fogok tudni oldani. De abban biztos 

voltam, hogy előrébb fogok lépni, már csak azért is mert 

egy szerető és egymást támogató közösségnek vagyok a 

tagja, ahol már na-

gyon sok segítséget 

kaptam.  

 Az első fel-

adat, ami megfogott, 

hogy több száz  

meghökkentő, el-

gondolkoztató képet 

ábrázoló kártya kö-

zül ki kellett válasz-

tanunk azokat a ké-

peket, amelyek leginkább szimbolizálják a kapcsolatunk 

történetét. Most mit rakjak ki? Egy bizonyos kapcsolato-

mat a feleségemmel vagy a gyerekeimmel? Vagy csak 

általában azt fejezzem ki, hogy milyenek a kapcsolataim? 

Így indultam el egyszerre érzelmi és intellektuális útra a 

héten.  

Akkor „dőltem először a kardomba”, amikor az egyik 

nap egyszerre meghökkentő és felemelő szituációs gya-

korlatán keresztül rájöttem, hogy nem tudom a kap-

csolataimat megvál-

toztatni, pedig szinte min-

dig erre törekszem. Meg 

kellett értenem, hogy csak 

magamat tudom megvál-

toztatni. Ezáltal és ezzel 

együtt változhat meg a kap-

csolatom is.  

A következő ilyen 

élményem akkor volt, ami-

kor fel kellett ismernem és 

meg kellett fogalmaznom  

a saját szükségleteimet, sőt 

azokat képviselnem és 

megfelelően kommunikál-

nom is. Ezen a területen  

láttam meg, hogy fejlődnöm kell. Ma már fontosnak tar-

tom  azt is, hogy különbséget tegyek a szükségleteim és az 

igényeim között.  

Fontos volt rálátnom arra, hogy egy kapcsolaton be-

lül milyen törvényszerűségei vannak a változásnak, mi-

lyen utat jár be a kapcsolat ebben, és hogy minként lehet 

az ellenállásból (az elemzésen és elfogadáson keresztül) 

együttműködés.  

Ezek voltak az én hetem sarokkövei. A felismeréseim 

értelmi útján azonban nagyon intenzív érzelmi utakat is 

bejártam. A legtöbbet mégis egy személyes élmény meg-

osztásán keresztül kaptam, ami engem is továbblendített 

egy addigi álló helyzetemből. Köszönöm neked ezen úton 

is Judit! És köszönöm, hogy ismét egy olyan közösség jött 

létre, ahol megoszthattuk bizalommal akár a legbelsőbb 

rezdüléseinket is. 

Végezetül úgy indultam el innen egy kicsit, mint 

ahogy Csomós Józsi érkezett, ahogy a beköszöntőjéből 

olvashattuk: „Függő voltam nagyon sokáig: ember-,    

tárgy-, helyzet- és érzelemfüggő. Most újra tanulom, ho-

gyan lehet kötődni függetlenül, vagy függeni kötetlenül, s 

hogyan lehet attól az egytől függeni, aki eleve szabadság-

ra teremtett minket.”  

Puff. Tanulhatok én is újra, sőt folyamatosan… 

Csak magamat tudom megváltoztatni 
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volt. Jól illeszkedett a gyülekezeti csa-

ládos hét hangulatához, témaválasztá-

sához.  

A hétre egyébként jellemző volt, 

hogy valóban olyanok voltunk, mint 

egy nagy család. Egy családon belül 

szeretgetjük egymást, figyelünk egy-

másra, együtt gondoskodunk az étke-

zésekről, az elpakolásról. Együtt ülünk 

le az asztalhoz, együtt imádkozunk, 

énekelünk. 

 Ezeket is jó volt együtt megélni. 

Ami nekem még nagyon 

tetszett, hogy a  

gyermekek nagyon 

figyeltek egymásra. A 

nagyok szívükön viselték 

a kisebbeket, figyeltek 

rájuk, játszottak velük, 

mint a testvérek a család-

ban. 

A hét helyszíne pedig 

kiválóan alkalmas volt a 

kikapcsolódásra, az el-

csendesedésre, a mindennap-

okból való kiszakadásra. Na-

gyon furcsa volt visszaszokni a 

mindennapok kerékvágásába.  

Kata lányunk nagyon sokat 

emlegeti a hetet azóta is. A 

hazafelé vezető úton mondta, 

hogy menjünk vissza Bárdud-

varnokra, mert annyira jó volt 

ott. Többször megkérdezte 

már, hogy ugye jövőre is me-

gyünk. Ez mindent elárul.  

1. A túlzott gondoskodás 
A társfüggő, kodependens sze-
mély meg van győződve arról, 
hogy felelős a társa és a gyerekei 
érzelmeiért, gondolataiért, csele-
kedeteiért, választásaiért, jólété-
ért vagy végzetéért. Feszültséget, 
sajnálatot vagy bűntudatot érez, ha a másiknak problémája 
van. Azt hiszi, hogy a párkapcsolat olyan egybeolvadás, 
amelyben át kell vennie a másik ember döntéseinek a terheit, 
azt hiszi, hogy kötelessége segíteni, megoldani a problémá-
kat és tanácsokat adni. 
 

2. Alacsony önértékelés 
Gyakorta hibáztatja, ostorozza önmagát, de felháborodik, és 
rosszul viseli, ha mások bírálják. Elhárítja a dicséretet és 
méltánylást (ám ez csak egy álarc, valójában nagyon is vágyik 
rá), letörtté válik, és rossznak, haszontalannak érzi magát. 
 

3. Elfojtás 
A legjobban attól fél, hogy megtudja, milyen is ő valójában, 
ugyanis a gyermekkori hibáztatások miatt úgy érzi „rossz 
vagyok”. 
 

4. Kényszeresség 
Nagyfokú aggódást érez mások problémái miatt. Kényszere-
sen (ő így nevezi: nagyon szorgalmasan) dolgozik, nagyon 
spórol, vagy nagyon költekezik, az arany középutat nehezen 
találja. 
 

5. Kontrollálás 
A legkülönbözőbb eszközöket (pl. bűntudatkeltés, kénysze-
rítés, fenyegetés, tanácsadás, dominancia, manipulálás) hasz-
nál fel a kontroll megszerzésének érdekében. Pontosan el 
tudja mondani, hogyan kell viselkednie a férjnek, a gyerek-
nek, a nagyszülőnek, a munkatársnak, de nem képes arra, 
hogy a másfajta viselkedést tolerálja.  
 

6. Tagadás 
Nem veszi észre a problémákat, vagy úgy 
tesz, mintha azok nem léteznének.  
 

7. Dependencia 
Nagyon fél az elutasítástól, elhagyástól és 
egyedül maradástól, ezért kész akár függő-
ségi helyzeteket is kialakítani, ill. elviselni. 

Nem képes az igazi önszeretetre, önelfogadásra, s úgy érzi, 
senki sem szereti őt önmagáért. Nem hiszi el, hogy képes 
lenne egyedül is megállni a helyét, ezért kapaszkodik abba, 
akitől függ. 
 

8. Kommunikációs zavar 
Nem mondja ki azt, amit gondol, s nem azt gondolja, amit 
mond. Gyakran mondat közben érzi, hogy „veszélyes témá-
ba” kezdett bele, s ilyenkor a lehető leggyorsabban kihátrál a 
témából. Nem képes nemet mondani. Csak mások meghall-
gatása után képes véleményt nyilvánítani. Beszédstílusa lehet 
cinikus, öngúnyoló vagy ellenséges. 
 

9. A kapcsolati határok gyengesége 
Gyakran hangoztatja, hogy a párja (gyereke, szülei) bizonyos 
megnyilvánulásait már képtelen elviselni. Mégis addig tűr, 
ameddig csak bír, és közben hagyja, hogy mások megsértsék. 
Végül egy ponton kitör, és teljesen intoleránssá válik. 
 

10. Bizalomhiány 
Nem bízik önmagában, a döntéseiben, az érzéseiben, a bará-
taiban és más emberekben sem, ha azok olyan dolgokkal 
szembesítik, amivel nem akar szembesülni. Azokban akar 
bízni, akik méltatlanok a bizalmára. 
 

11. Harag 
Gyakran érez ijedtséget, haragot, sértettséget, de fél a saját 
haragjától. Fél mások haragjától is. Azt hiszi, el fogják hagy-
ni, ha kimutatja a haragját. Ezért elfojtja haragérzéseit. 
 

12. Lojalitás problémák 
Diszfunkcionális családból származik, amelyhez ambivalens 
viszony fűzi. Egyszerre szeretne a családjával jó viszonyban 
lenni, és leválni tőlük, elfogadni, amit csak adni tudnak a 
szülők, testvérek, de egyben agressziót él meg attól, hogy 
„beleszólnak” az életébe. 
 

13. Agresszivitás 
Egy idő után elfásul, depressziós lesz, s elszigetelő-
dést, izolációt él meg a családjában. A meg nem élt 
indulatok önagresszióba fordulhatnak. Gyakori, hogy 
depressziós lesz, elhanyagolja a napi teendőit és a 
hozzátartozóit, reménytelennek tartja a helyzetét. 
Akár öngyilkosságról is fantáziálhat (szerencsére 
többnyire megmarad a fantáziálás szintjén), vagy ag-
resszivitását maga helyett mások felé fordítja.  
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Közösen  zuhanhattunk bele  

a lélek óceánjába... 

SZŰCS DÁNIEL ~ Jómagam immáron negyedik alkalommal 

vehettem részt a gyülekezeti héten. 

Idén a „luxus” személygépkocsival utazó társainkon kívül mi 

kilencen egy kisbuszba gyömöszöltük be magunkat a na-

gyobbnál nagyobb csomagjainkkal együtt. Azonban nekünk, 

olyan szerencsénk volt, hogy a mi kisbuszunkat egy igazi 

Fittipaldi pilóta vezethette. 

Az odafelé menő úton várakozással teli izgalommal vártuk a 

gyülekezeti hetet és persze közben jókat beszélgettünk. 

Ezen a gyülekezeti héten egy nagyon érdekes, izgalmas  kér-

déssel foglalkozhattunk a kötődéseinkkel és a függőségeink-

kel. Délelőttönként Zoltán vezetésével lelki tréninget tartot-

tunk. Csodálatos érzés volt számomra, hogy a csoport többi 

tagjával közösen  zuhanhattam bele a lélek óceánjába. Itt volt 

lehetőség arra, hogy  alakíthattuk személyiségünket, szembe-

sülhettünk szomorú és eltemetett élettörténeteinkkel, ugyan-

akkor gyógyulhattunk is. A délelőtti feladatok számomra 

egyszerre voltak katartikusak és építő jellegűek.  

A délutánjainkat változatos programok töltötték ki. Így va-

sárnap a Katica tanyára mentünk, ahol mindenki megtalálta a 

neki tetsző játékokat. Nekem a labirintus, a gokartozás és a 

csúszdázás tetszett a legjobban. Hétfő délután a Deseda tó-

hoz mentünk, ahol aki akart, úszhatott egyet, vagy értékes 

beszélgetést folytatott a többiekkel, illetve strandröplabdá-

zásra is nyílt lehetőség. Kedd délután a csoport nagy része  a 

kaposvári Virágfürdőbe ment, ahol aki akart szaunázott 

egyet, vagy úszott, de itt is volt lehetőség a különböző csúsz-

dák kipróbálására is. Amíg Mi strandoltunk, addig az otthon 

maradottak Csomós József vezetésével extra jó paprikás 

krumplit készítettek nekünk vacsorára. Szerda délután múze-

umlátogatást tettünk Kaposvárott.  

Csütörtök délután oda-vissza egy 

8 kilométeres túra volt meghatá-

rozva. A túravezető Tamás volt, 

akinek nagyon köszönöm, hogy 

mellette segéd-túravezetőként  

tevékenykedhettem. A csoport 

egyik része úgy döntött, hogy ők 

visszafelé egy másik úton men-

nek nem pedig sáron, pocsolyán 

át vágtatnak, de ez az út három-

szor akkora kerülő volt, így mi 

mentünk értük autóval, hogy el-

hozzuk őket a célállomásra. Te-

kintettel arra, hogy a csütörtök 

esti vacsora lecsó volt, ezért Ica 

vezetésével Ildikó, Réka, Anikó 

és én nekiálltunk palacsintát süt-

ni, ami természetesen szépen el is 

fogyott.  

A pénteki zárást követően óriási 

meglepetésben volt részünk, hiszen a gyülekezeti hét tízedik 

évfordulója alkalmából szép tortát kóstolhattunk meg, ame-

lyet Judit vághatott fel, tekintettel arra, hogy ő mind a tíz 

gyülekezeti héten részt vett. A szombat délelőtt már a pako-

lásé és az emlékek megőrzéséé volt. 

Ismételten hálás vagyok a szervezőknek, mert negyedszerre 

is igazi közösségi élményt tapasztalhattam meg. 
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Mostanában kezd számomra  

fontossá válni ez az egész... 

FERENCZI VIRÁG ~ Pár évvel ez előtt, ha megkértek 

volna, hogy írjak egy kis fogalmazást a gyülekezeti 

hétről, azt írtam volna: nagyon tetszett, de a legjobban 

a Katica tanyát élveztem. Eddig minden héten ott vol-

tam, de mostanában kezd számomra fontossá válni ez 

az egész. Most már én is elmondhatom, hogy azért 

jövök ide, hogy töltődjek. 

Engem kifejezetten érdekelt 

a téma, és csak megfűsze-

rezte az, hogy egy olyan 

csoportban vehettem részt, 

ahol korombeliek voltak, és 

a csoportvezetőnk is kifeje-

zetten jól beszéli a fiatalok 

nyelvét. Így könnyebben, 

megnyíltam a csapat többi 

tagja felé. Nekem nagyon 

tetszett a kis csoportunk 

dinamikája, hogy mindenki 

más-más szemszögből mu-

tatta be az épp aktuális feladatot. Szimpatikus volt, 

hogy nemcsak kérdezz-felelek munka folyt, hanem 

sokféleképpen megjeleníthettük a gondolatainkat. 

Személyesen nagyon sokat tanultam, és az egész héten 

újra és újra kellet terveznem a dolgaimat. Megint egy 

újabb szemüveget kaphattam, amely segítségével más-

képp nézhetem a kapcsolataimat. 

Isten minden nap válaszokat ad... 

SCHLÉGL ANNAMÁRIA ~ Számomra ez a gyülekezeti hét igazi 

ajándék volt. Mindegyik családos hétre örömmel emlékszem 

vissza, és mindegyik meghatározó volt az életemben, de most 

valami sokkal több történt. Azt éltem meg, hogy végig szárnya-

lok, Isten minden nap válaszokat ad, hatalmas távolságokat te-

szek meg. Ráadásul mindezt másokkal együtt, közösen, egy 

elfogadó és együttérző körben. A hét második felében le is ír-

tam a történteket, mert minden egyes mozzanat, szó fontos a 

számomra, nem akartam elfelejteni őket. Természetesen nagyon 

keményen meg is dolgoztunk a fejlődésért, de minden fáradtsá-

got megért. A csapat már az első nap nagy lelki mélységeket 

élhetett meg, és a hét során ez csak fokozódott. Végül együtt 

juthattunk el a lezáráshoz és a felemelkedéshez. 

Mindehhez tökéletes volt a környezet is: egy kis falu szélén 

voltunk egy nagyon szép épületben, amelyet már az erdő, a ré-

tek és kis tavak vettek körül. Igazi festői táj tárult elénk a Zse-

licben.  A délelőtti munka után ideális lehetőségünk volt a be-

szélgetésekre, a kikapcsolódásra, a további elmélkedésre, a já-

tékra, a nevetésre. Nemcsak magunkat, hanem másokat is job-

ban megismerhettünk ebben a kis csodavilágban, ahol bármi 

megtörténhetett, ha volt hozzá bátorságunk. 

Jó volt megélni, most pedig visszagondolni arra, hogy egy csa-

ládként töltöttük el ezt az egy hetet, annak ellenére, hogy volt, 

akivel most találkoztunk először. Nekem azért is fontos ez a hét, 

mert a keresztlányom, Alexandra szintén sokat visz el magával 

ezekből az élményekből, erőt meríthet belőle. 

Azt gondolom, hogy a gyülekezet hitbeli fejlődésének szem-

pontjából ezek a családos hetek jelentik az év csúcspontját. Ta-

lán itt tudunk a legtöbbet előre lépni, és itt éljük meg legtelje-

sebben a közösséget. 

Most a gyülekezet helyet-

tesítette a családomat... 

FRIEDRICH DORKA ~ Második alkalommal 

vettem részt a gyülekezeti héten, és mindkettő 

nagyon tetszett. Jó volt visszatérni Bárdudvar-

nokra, ahol most a gyülekezet helyettesítette a 

családomat. A délelőtti ifis foglalkozásokon a 

kapcsolatokról, a kötődéseinkről és a függősé-

gi helyzetekről beszélgettünk. A viták, filmek, 

beszélgetések során én is sokat tanultam.  

Ma úgy gondolom, hogy a függőség nem fel-

tétlenül rossz és a kötődés se biztosan jó. Ne-

kem fontos volt azt is felismerni, hogy nem 

minden kapcsolatunkat mi választjuk meg, de 

olyan is előfordulhat, hogy ha egy általunk 

választott kapcsolatról vagy kapcsolati formá-

ról kiderül, hogy az nekünk mégsem jó, nem 

feltétlen akarunk kilépni belőle. Na, ez már 

függőség, vagy legalábbis könnyen lehet belő-

le az. Lehet, hogy rabságként éljük meg ezt a 

bizonyos köteléket. Ugyanakkor a szüleinktől 

is függünk, erre a függőségre mégis szüksé-

günk van. Most még legalábbis így érzem.  

Délutánonként sem unatkoztunk a programok 

sokszínűsége miatt.  

Csak ajánlani tudom mindenkinek a gyüleke-

zetünk e különleges alkalmát. 

JUHÁSZ KRISZTINA ~ Református gyülekezeti hét… csa-

ládos hét… Bárdudvarnok. 

Pontosan nem is tudtuk mi az, 

milyen lehet, hová utazunk? Néhány 

hét fontolgatás után mégis jelentkez-

tünk. Nem vagyunk reformátusok, 

sőt vallásosak sem. Családként is 

kissé szűkre szabottan élünk: egy 

anya két gyermekével. Somogy me-

gyében pedig még sosem jártunk 

együtt. 

Mindenképpen szerettünk volna 

idén is nyaralni néhány napot, el-

utazni valahova, amikor meghívást 

kaptunk erre a közösségi hétre.  

Mikor megmutattam a gyere-

keknek a programot, lelkesen mond-

ták mindketten, hogy menjünk. 

Cseppet sem zavarta őket, hogy is-

meretlen emberekkel, ismeretlen 

szemlélettel találkoznak majd. Ilyes-

mi inkább csak a felnőtteknek szo-

kott gondot okozni…, nekem is kel-

lett némi idő, hogy elszánjam magam. 

Már az indulásnál megéreztem, jó döntés volt. Kedves 

fogadtatás, szeretetteli légkör, közös utazás alapozta meg ezt 

az érzést, ami napról napra egyre erősödött. Nehéz lenne felso-

rolni minden élményt és megtapasztalást, amit a családos hét 

Nem vagyunk reformátusok,  
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KIS ILONA ~ Családos hetünket idén 

is a Zselic egyik falujában, Bárdudvar-

nokon éltük meg. Ez a település Ka-

posvárhoz van közel.  Érdekessége, 

hogy 16 településrész tartozik a köz-

séghez, emiatt országosan is egyedül-

álló. Bárdudvarnok részei: Bárd, 

Bárdibükk, Csermány, Bánya, Dada, 

Kaposdada, Kaposszentbenedek (itt 

voltunk mi), Lipótfa, Kopaszhegy, 

Nagypuszta, Olajhegy, Öregzsippó, 

Szendihegy, Szendipuszta, Újzsippó. 

A falu szélén, a természet ölében talál-

ható  a Porta Pacis, amely egy hétig az 

otthonunk volt. A csendes, nyugodt 

környezet segített elmélyülni a témá-

ban (kötődés & függőség), amellyel 

ezen a héten foglalkoztunk. 

Számomra a hét kulcsszavai a követ-

kezők voltak: 

Őszinteség: Talán még nem éltem 

meg (át) azt, hogy személyes, benső 

dolgainkról  felnőttektől ilyen rövid 

idő alatt ennyi őszinte szót, érzést 

halljak, lássak, s hasson rám. Segített 

nekem abban, hogy én is többet mu-

tassak magamból, mint általában. Ez a 

légkör nemcsak azon a csoporton be-

lül volt igaz, amelyben délelőttönként 

dolgoztunk. Megtisztelő és felemelő 

volt a bizalom, amely ehhez alapot 

adott. 

Szembenézés: Több csoportban dol-

goztunk délelőttönként. Zoltán szakér-

tő vezetésével végigjárhattunk egy 

belső utat, amelyhez – ha szükségünk 

volt rá – kaphattunk személyes segít-

séget is. Szembenézhettem a problé-

mámmal, a megoldáshoz vezető úttal, 

számba vehettem az ehhez szükséges 

eszközeimet. Volt erre alkalmam, 

időm, segítségem, szándékom. Termé-

szetesen ez a folyamat nem fejeződött 

be Bárdudvarnokon, hanem hosszú 

időn át ad feladatot számomra. 

Kapcsolat: Nagyon fontos számomra, 

hogy a közösen megélt események, 

pillanatok, percek, idő mélyítették a 

gyülekezet ott lévő tagjaival a kapcso-

latomat. Nem ismertem mindenkit 

korábbról a résztvevők közül, de ez 

nem  volt probléma. Olyan érzés volt, 

mintha régóta ismertük volna egy-

mást. 

Istentisztelet: Mindennap volt isten-

tisztelet, amelyet Józsi (ifj.Csomós 

József) tartott. Korábban annyit hallot-

tam róla, hogy nem szokványos mó-

don prédikál. Valóban. Ezek között 

sorban az első, számomra meglepő és 

tanulságos volt. Meglepő, mert Isten 

dolgairól való prédikáció alatt sokat 

nevettünk. Tanulságos (a prédikációk 

üzenetein túl), mert (ennek ellenére 

vagy épp ezért?) közben mégsem ve-

szett el az igazi mondanivaló. 

Nevetés: Sokat nevettünk ezen a hé-

ten. Mégis ezen alkalmak közül egy 

nagyon emlékezetes maradt. Baffalo 

Bill. 

Szabadidőnkben lehetőség nyílt kirán-

dulni, múzeumba menni, strandolni, 

túrázni.  Számomra a legemlékezete-

sebb a délutánok közül a patcai él-

ménypark volt, annak is a felnőtt ját-

szótere. 

Minősített időt tölthettem itt. Köszö-

nöm Istennek, hogy gyógyított, nektek 

pedig a közösséget. 

ŐSZINTESÉG, SZEMBENÉZÉS, KAPCSOLAT, ISTENTISZTELET, NEVETÉS 

adott nekünk. Azt azonban mindenképpen sze-

retném kiemelni, hogy az önfeledt kikapcsoló-

dáson, és a gyermekeim ragyogásának örömén 

túl mindhármunk számára maradandó és meg-

határozó a jelenünkben és a jövőnkre nézve is 

az, amit attól a nyolc naptól kaptunk. Ha meg 

kellene fogalmaznom, mik  voltak ezek, a való-

di emberi kapcsolatokat, a szeretetteli pillanato-

kat, a mélységet és őszinteséget, a közösség 

élményét emelném ki, valamint egy olyan ér-

tékrend és szellemiség jelenlétét, ami nagyon az 

enyém, nagyon a miénk kellene legyen. Végül nem utol-

só sorban az elfogadottság lelket felemelő, szárnyakat 

adó élményét.  

Ma, a tanév első napján, mikor 4. osztályos kislá-

nyomért mentem az iskolába, a tanító nénije érdeklődve 

kérdezte, mi-

lyen „táborban” 

is voltunk mi a 

nyáron. Mert 

idő híján min-

denki csak a 

legszebb nyári 

élményét me-

sélhette el, és 

Szandi alig 

tudta abbahagy-

ni a lelkes él-

ménybeszámolóját a református gyülekezeti hétről. 

Nagyfiam pedig kamaszéveit átitató minden elutasí-

tása ellenére örömmel tervezi, hogy csatlakozik az ősszel 

induló tinifi csoporthoz, valamint, hogy jövőre meghívja 

a legjobb barátját is a”táborba”. 

Magam csak azt tudom, hogy mosoly van a lelkem-

ben, mikor visszaemlékezem, és az ott megismert embe-

rekkel való min-

den újbóli talál-

kozás örömmel 

és szeretettel tölt 

el. 

Ezért hát 

te rmésze te sen 

jövőre is ott le-

szünk – ha Isten 

is úgy akarja... 

sőt vallásosak sem... 
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Négy évvel 

ezelőtt kerültem ide 

a hetényegyházi 

gyülekezetbe. Ko-

rábban 35 évig a 

kecskeméti 

volkerfalusi gyüle-

kezetbe jártunk a 

testvéremmel és a sógornőmmel. Itt He-

tényegyházán lakunk férjemmel és a lá-

nyommal, de van egy fiunk is.  

Első ízben a férjem rokonával és a leá-

nyommal látogattam el a gyülekezetünk-

be. Hamar Norbert és felesége fogadott 

bennünket kedvesen. Az istentisztelet 

után pedig Ferenczi Zoltán tiszteletes úr 

és kedves felesége mutatkoztak be őszin-

te szeretettel. Egy Szószóló újságot kap-

tunk ajándékba. Ekkor ismerte fel a lá-

nyom, hogy a tiszteletes úr tanította őt 

Budapesten, az ELTE-n. 

Sok igehirdetés maradt emlékezetes a 

számomra, de amit most ki szeretnék 

emelni, az egy egy évvel  ezelőtti tanítás 

volt. Az istentiszteleteken János első le-

velét olvastuk fel vasárnapról vasárnapra. 

A lelkipásztorunk éppen a szeretetről 

tanított az 1Jn 4,7 alapján: „szeretteim, 

szeressük egymást, mert a szeretet Isten-

től van, és aki szeret, az Istentől született, 

és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az 

nem ismerte meg Istent, mert Isten szere-

tet”. Amikor hallgattuk az igét, arra let-

tem figyelmes, hogy az igehirdetés olyan 

nagy hatással volt ránk, hogy egy hang 

vagy moccanás sem volt közöttünk. A 

másik felejthetetlen istentisztelet az egyik  

nagypénteki barangoló istentisztelet volt. 

Jézus Krisztus kereszthalálának az ünne-

pén a Szentírásból felolvasott, idevonat-

kozó igék, az ének, a zene, az elhangzó 

imádságok, meditációk, a gyertyafény 

visszafogott szépsége valódi ünnep volt a 

gyülekezetünkben. Ma is hálás vagyok 

azoknak, akik részt vettek ebben a szá-

munkra oly áldott szolgálatban. 

Sok vasárnapi istentiszteleten énekkel 

és zenével is szolgálnak a zenekar tagjai, 

a gyülekezet tagjai, fiataljai. Ez mindig 

felemelő a számomra, örvendező és szí-

vet-lelket melengető a számunkra. 

Nagy ajándéknak tartom, hogy ehhez a 

gyülekezethez tartozhatok, hogy szerete-

tükkel és figyelmességükkel befogadtak 

engemet. 

Minden kedves testvérem életére Isten 

áldását kérem! 

 

 

 

Gyöngyi és Gábor pár hónappal ezelőtt látogatott el először 

gyülekezetünkbe. Mivel Békéscsabán laknak, minden héten nem 

tudnak közénk járni, de így is közösségünk részévé lettek, ami-

nek a lehetőségét leginkább a gyülekezeti hét adta meg. Ezt a 

cikküket még jóval a bárdudvarnoki hét előtt írták meg. 

*** 

A Magyar Kékkereszt Egyesület dömösi missziójában talál-

koztunk először Ferenczi Zoltán lelkipásztor úrral. Nagyon 

megragadott bennünket az előadása, mely a szenvedélyeinkbe 

való visszaesés mechanizmusáról szólt, illetve annak emberi 

tényezőiről. Az előadást követő két tréningjellegű csoportfoglal-

kozás mindkettőnkben azt a gondolatot vetette fel, hogy ezt sze-

mélyre szabva szeretnénk folytatni. Kíváncsiak is voltunk arra a 

gyülekezetre, amelyben szolgál. Így utaztunk el első ízben He-

tényegyházára idén márciusban.  

A kissé zord időjárást a meleg fogadtatás bőségesen kárpótol-

ta. Jó volt látni, hogy itt több nemzedék van együtt vasárnapról 

vasárnapra, akik lelki fejlődése hétközben is biztosítva van. 

Nyitott és befogadó gyülekezettel találkoztunk, ahol nemcsak a 

gyermekek jelenléte, hanem koruknak megfelelő viselkedése, 

így a gyermekhang is természetes, amit kifejezetten jó volt meg-

tapasztalni. Mindkettőnket mélyen megérintett az igehirdetés 

mondanivalója, aminek a hangsúlyai különbözőképpen szólítot-

tak meg bennünket. Számomra (Gyöngyi) ismét hangsúlyossá 

vált, hogy az imádság sokkal 

több, mint cselekvés, tulaj-

donképpen az Isten előtti 

őszinte leborulás életformája, 

amelyben a saját terveimet, 

érzelmeimet, akaratomat 

adom át Istennek. Bennem 

(Gábor) az istentiszteleten 

tudatosult, amit addig talán 

már százszor is halottam, hogy Isten szuverén Úr, akit nem 

kényszeríthetek akaratom, kívánságom, szándékom rabigájába. 

Megdöbbentett, hogy már jó ideje gyakorló keresztyénként is 

szinte összetévesztem a mindenható Istent a mikulással, amikor 

hitéletem hangsúlya a kérésemre helyeződik ahelyett, hogy ki-

mondanám és megélném: legyen meg a Te akaratod.  

Még hatása alatt voltunk az igehirdetésnek, amikor rövid átve-

zetés után a mi személyes beszélgetésünk következett Zoltánnal. 

Számos „apró” sérülés keletkezik lelkünkön életünk során, me-

lyek összeadódva mély, fájó sebbé nőnek, és ha ezt nem ismer-

jük fel egymásban, illetve önmagunkban, akkor ez úgy is testet 

ölthet, hogy még a párkapcsolatunk is kínzóvá válik, majd ki-ki 

a maga menekülőútjára térve okoz újabb sérüléseket magának 

és az egyébként szeretett párjának. Ezeket szeretnénk megtanul-

ni kezelni, esetleg elhagyni, megszabadulni tőle.  

Úgy éreztük, hogy az eddigi beszélgetésünk eredményekép-

pen más szemmel tudtunk egymásra és magunkba nézni. Re-

ménykedünk abban, hogy a folytatás is hasonló hatással lesz 

ránk! 

SZŰCS GÁBOR ÉS SZŰCSNÉ 

FABULYA GYÖNGYI    

 

 

KKHÍNHÍN  JJÓZSEFNÉÓZSEFNÉ    

ÁÁCSCS  EERZSÉBETRZSÉBET    

 

 

BANKCSŐD…  

2014. július 4-én este a rádióból értesültem, hogy a Magyar 

Nemzeti Bank visszavonta az Orgovány és Vidéke Takarékszö-

vetkezet működési engedélyét. 

Micsoda?! – tettem fel először magamnak a kérdést. Hirtelen 

fel sem tudtam fogni, mi történt, hiszen nem gyakran hall ilyen 

hírt az ember. Itt vezettük ugyanis gyülekezetünk folyószámlá-

ját. Tehát minden pénzünk, ami a napi gazdálkodást biztosítot-

ta, ebben a takarékszövetkezetben volt elhelyezve. 

Az első hír után – kételkedő lévén – utánanéztem az interne-

ten is, pontosan mi is történt. Az MNB honlapján olvasottak is 

alátámasztották aggodalmamat, ez bizony bankcsőd. 

Gyorsan küldtem egy e-mailt a lelkipásztornak, hogy sokkol-

jam őt is egy kicsit. Mit kell ilyenkor tenni? – tettem fel a kér-

dést, miközben még mindig nehéz volt szembenézni a valóság-

gal. Közben különböző forrásokból különböző híreket kaptunk. 

Volt, aki azt mondta, nem kapunk kártérítést, volt, aki azt, hogy 

az Országos Betétbiztosítási Alapból (OBA) kártalanítják az 

ügyfeleket. Ez utóbbi történt. Másfél hónap után visszakaptuk a 

pénzünket, és új bank után kellett néznünk. Nem volt könnyű a 

váltás, hiszen szerettük az orgoványit. Gyors volt az ügyintézés, 

nem kellett hosszú percekig sorban állni, sorszámot húzni. Ked-

vesek voltak az alkalmazottak. Egészen mást tapasztaltunk a 

K&H-ban, ahol azt is közjegyzővel hitelesített bírósági végzés-

sel kellett volna bizonyítanunk, hogy létezik olyan szervezet, 

amelyet Magyarországi Református Egyháznak hívnak. Végül a 

FÓKUSZ Takarékszövetkezetnél nyitottunk számlát. 

Az átmeneti időszakban a Kiskunhalasi Református Egyház-

község segített. 1.000.000 Ft kamatmentes kölcsönt kaptunk 

gyülekezetünk zökkenőmentes működésére. Ebben az önzetlen 

segítségben átélhettük a testvéri gondoskodás isteni csodáját is. 

Köszönjük nekik!                            Nyíri Györgyné ~ pénztáros 
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W 
heaton Chigaco rendkí-
vül szép külvárosi terüle-
te. Ráadásul ez egy ke-
resztyén terület Chicago 

„keresztyénség utáni” életérzésében. Ilyet 
nálunk szerintem a Szegedi Gondolat ide-
jén sem lehetett volna elképzelni. Azt hoz-
zá kell tenni, hogy van egy komoly hátrá-
nya a hitvallásosság csúcsait elérni akaró 
lekötelezően tiszta keresztyénségnek: itt, a 
college területén nem lehet alkoholt inni.  

Egyszer volt itt egy lelkész Prágából 
még a rendszerváltás előtt: „Prágában nem 
lehet szabadon gyakorolni a vallásunkat, de lehet 
sört inni. Itt lehet hinni, de nem lehet sört inni. 
Az ember nem is tudja, hol akar lenni iga-
zán…” Szóval úgy tűnik, Al Capone város-
ában (merthogy ő ugye itt, Chicagóban 
virágoztatta fel az alkoholpiacot az alko-
holtilalom idején) ennek már komoly ha-
gyományai vannak. 

A vallási élet viszont  meglepően aktív. 
Wheaton 52e fős település, és 54 templom 
található itt. Fogalmam sincs, hogy az itte-
ni lelkészek hogy egyeznek meg a temetési 
stólán vagy a kereszteléseken... Merthogy 
ezek Magyarországon — valljuk meg — 
olykor okoznak némi fennakadást.  

Egy lelkész egy nagyobbacska kisfiút 
keresztelt. Persze az igehirdetés érdekfeszí-
tő voltát jól mutatta, hogy az istentisztele-
ten a kissrác elaludt. A lelkésznek persze ez 
jól jött, mert így végig elmondhatta a be-
szédét. Nos, amikor a keresztelésre került 
sor a szülők óvatosan felkarolták alvó cse-
metéjüket, és kivitték az úrasztalához. A 
lelkész érezte, hogy nem most érkezett el 
gyülekezetében az ébredés pillanata, és 
emberségből az addigi hangerejét kicsit 
csöndesebbre vette. Már a keresztelési 
szertartás elején könnyekig hatódott min-
denki, amikor a lelkész a gyermek fölé 
emelte a keresztelő kancsót.  
„Megkeresztellek téged…” – ismeritek. 
Ám amikor a víz elérte a kisfiú fejét, az 
zavartan felemelte a fejét, mélyen a lelkész 
szemébe nézett, és rosszalló fennhangon 
elkiáltotta magát: „Hülye vagy?!” 

Szóval 45 templom…Ám a wheatoni 
templomok brutális méretük ellenére meg-
telnek. Ez itt több száz, de talán ezres lét-
számot is jelent. Egy istentiszteleten…  

Nos, így kezdődött a wheatoni hét.  

A 
mit mindenképpen megér-
tettem, hogy az itteniek 
komolyan veszik az angolt. 
Valójában nem is hajlandók 

máshogy beszélni. Ez így eléggé csapda-
helyzet volt… Az első időben azt a straté-
giát választottam, hogy amikor láttam, 
hogy valaki kérdezni akar valamit, azonnal 
elkezdtem beszélni, és ami csak kifért a 
számon, mindent elmondtam. Ám az ame-
rikaiak kedves és türelmes emberek. Végig-
hallgattak, majd mielőtt feltették volna az 
eredeti kérdéseiket, sorra megkérdezték 
mindazt, amit nem értettek shakespeare-i 
monológomból. Szóval a kifárasztásos 
módszer nem jött be.  

Amúgy ezt az egész helyzetet teljesen 
igazságtalannak tartom. Egy műszaki 
szinkrontolmácsnak egy alkalommal példá-
ul váratlanul egy ornitológiai kongresszusra 
kellett beugrania. Az előadás egyik hosz-
szabb részében az előadó vagy 50-60 ma-
dárképet mutatott be. A képekhez semmi 
kommentárt nem fűzött, csak a madarak 
neveit. Ezt kellett volna angolra fordítani. 
Ő ezt a helyzetet a következőképpen ol-
dotta meg: „Most pedig ismét egy madár-
képet látnak…” Egy másik kollegájának, 
aki meg a természettudományokban volt 
járatos, egy műszaki kongresszusra kellett 
beugrania. Lehet, hogy épp egymást helyet-
tesítették? Nos, ő a „redoxpotenciál” kife-
jezést így tudta magyarítani: „a vörös ökör 
nemzőképessége”. Szóval ilyen történetek 
felidézésével próbálom bátorítani ma-
gam… 

 

V 
oltam TBC-szűrésen is. Ez itt 
úgy tűnik, az összes távol-
keleti menekült és teológiai 
hallgató esetében kötelező. 

Mit ad a kémia, megjelent a piros folt a 
karomon. Képzelhetitek… Önmagában 
már az is sokkoló volt, 
hogy egyedül bemegyek egy 
üres szobába egy orvossal, 
aki mindenféle hülyeséget 
kérdez tőlem. Aztán konzí-
lium, melynek eredménye-
képpen három ugyanilyen 
kérdez egyre érthetetlenebb 
hülyeségeket. Már a kérdé-
sek megértése is erőfeszíté-

sembe telt, hát még a válasz… Azt mond-
ták, menjek vissza másnap pontosan ½ 9-
kor. Persze azt nem mondták meg, hogy 
pontosan mi is fog történni…! Volt némi 
frusztráció bennem, hogy ott menten kivé-
geznek valami méreginjekcióval, nehogy 
kipusztuljanak miattam az amerikai ősbölé-
nyek. 

De végül is nem lett semmi. Közös 
szakmai tanácskozás után kibogoztuk, 
hogy mivel nálunk kötelező védőoltás van, 
a pöttyöcske nem azt jelenti, hogy megta-
lálták volna az elvesztett láncszemet a ho-
mo sapiens sapiens és a recés zsiráf között, 
hanem mindössze annyit, a szervezetem 
találkozott már ezzel a vírussal.  

 

I 
tt komolyan foglalkoznak az 
ökoteológiával. Itt mindenhol 
olyan erősen légkondiznak, 
hogy ha az ember belép vala-

hova, úgy érzi, egy fridzsiderbe toppan. 
Sokat gondolkoztam, mire jó ez, de rájöt-
tem. Mivel a szinte már kimutathatatlanul 
nagymértékű energiafelhasználás miatt az 
USA a világ legnagyobb CO2-kibocsátója    
– ami köztudottan nem kedvez a globális 
felmelegedésnek –, meggyőződésem, hogy 
a társadalom saját lelkiismeretét a világ 
lehűtése által akarja megnyugtatni egy ki-
csit. Persze lehet az is, hogy csak a meleg-
házasságok ellen küzdenek a megátalko-
dott konzervatívok… nem tudom. De az 

biztos, hogy azt némi túlzásnak tartom, 
hogy egy uszodában is legyen légkondi… 

Így hát itt létem eleje bizony elég fa-
gyos hangulatban zajlik.  

Ezt leszámítva a college területén fan-
tasztikus sportcentrum található uszodával 
(légkondissal), konditeremmel, mászó fal-
lal, sportpályákkal, pingpongasztallal stb.  

A sport sokat segít a nyelvi kompeten-
ciák fejlődésében. Azt ugyan még nem 
tudom pontosan, hogy pingpong inges 
alakja az apokopációval pingping vagy 

pingponing, de már ragad 
rám az angol… 
 

I 
tt két fantasztikus 
könyvtár is van. 
Iszonyú nagy 
könyvállomány-

nyal, és nem tudom, hogy 
a digitális könyvekkel 
együtt van-e, aki képes 

Naplószatírák 

II/2. rész 
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számon tartani. Az itteni bibliotéka a 
szakirodalom mennyiségét és minőségét 
tekintve olyan, amelyhez képest a Széche-
nyi Könyvtár csak valami kis vidéki 
fióklerakat lehetne. Egy ilyen könyvtár-
ban kutatni hatalmas élmény… lenne. 

  Merthogy a híres amerikai tolerancia 
és végtelen figyelmesség most sem ma-
radt el. Miközben a többiek mélyreható 
teológiai vitákat folytattak, nekem meg-
engedték, hogy a Tom & Jerryt nézzem 
nyelvi kompetenciáim fejlesztéseképpen, 
s külön nekem kinyitották a nagykönyv-
tár alagsori részlegét, ahol képregényeket 
nézegethetek.  

Az amerikaiakra egyetlen rossz sza-
vam sem lehet, ugyanis ezeket a kifejezé-
seket még nem sikerült elsajátítanom. 

 

M 
ost szembesültem, hogy 
a Wheaton College itt 
általánosan használt rövi-
dítése: WC. Ez még ak-

kor is meghökkentő, ha itt a vécét pihe-
nőszobának (restroom) hívják. A kezde-
tekkor, amikor a fenti kifejezés még nem 
ragadt rám, és még Norridgeból vándo-
roltam a „szeles város” (ez Chicago bece-
neve) központjába, ne mondjam, nem 
mindig sikerült minden belső feszültség 
nélkül megtennem a hosszú utat. Mivel 
olyan felirat, hogy „Toilet” vagy 
„Wheaton College” (ahogy itt használ-
ják), de még egy nyomorult „férfivécé” 
tábla sem volt kitéve sehova, így az intuí-
cióimra voltam kénytelen hagyatkozni. 
(Ez egyébiránt az emberben – megfelelő 
kommunikációs készségek hiányába vagy 
túláradó szégyenlősség esetén – nagyon 
intenzíven elkezd működni, ha megkez-
dődik az utolsó 2 perc visszaszámlálása.)  

A stratégiám alapján, lévén hogy egy 
ekkora városban biztos van más is, akit – 
énekeskönyvünk ismert sorait idézve – 
„szorongat a végső szükség”, elkezdtem azok 
után menni, akik kicsit jobban siettek a 
tömegben. Nos, az első próbálkozások 
mind kudarcba fulladtak: eljutottam épp 
bezárni készülő üzlet ajtajáig, ritkán járó 
metró folyosójáig stb. A legcikibb az volt, 
amikor egy randevú forró találkájának 
színterén találtam magam, és körbenézve 
döbbentem rá, hogy ebben a ficakban 
csak mi hárman álltunk az 
akkor éppen kiüresedett 
placcon: együtt érkeztem a 
pasival, amit elég nehéz lett 
volna megmagyarázni. A 
lány majdnem lemészárolt 
a pillantásával... Zavartan 
sok sikert kívántam nekik, 
majd egyre kétségbeesett-
ebben újabb igyekvőket 
kerestem.  

Persze az egyszerű 
megoldás a restroom volt, de 
ezt én akkor még nem 

tudtam. Én még ilyen hülye elnevezést a 
slózira nem hallottam. Amikor kezdett 
gyanús lenni a dolog, az fogott vissza, 
hogy eszembe jutott egy régebbi rádió-
műsor, amelyben hallottam, hogy Ameri-
kában bevezettek egy kísérleti programot, 
mely szerint a munkaidő alatt pihenőszo-
bákat fognak működtetni. Így volt némi 
bizonytalanság bennem. Féltem, hogy a 
helyzetem még szörnyűbb lesz, amikor a 
tömeg besodor egy sötét és még hide-
gebb helyiségbe, ahol egy csomó ágyban 
már alszanak az emberek, és még csak 
kimagyarázni sem tudom magam anélkül, 
hogy felébredjenek, hogy én tulajdonkép-
pen eltévedtem. Ez persze kiszámíthatat-
lan következményeket jelentett volna test
- és ruhaszöveteim nedvességtartalmának 
arányát illetően. Azzal a minden reményt 
feladó önmegadással sodródtam a tömeg-
ben, mint a sivatagi vándor, aki bár tudja, 
hogy csak délibáb az egész, mégis utolsó 
erejét is összeszedve harcol a centiméte-
rekkel, hátha… (Bár nekem most egyet-
len csésze víz is az azonnali halálomat 
jelentette volna.)  

Apropó vécé… Amikor első ízben 
használtam a mi illemünk helyét (ez is 
milyen plöttyedt kifejezés…) azt hittem 
eldugult. Itt Amerikában a vécécsészék 

félig vízben állnak – illetve a víz áll a 
vécécsésze felét megtöltve. Brutális pa-
zarlás.  

Magyarországon lakomáink fenséges 
fogásainak utóéletét – melyet megrestült 
zsigereink életadó erőinek verejtékes 
tusája által az örök múlandóság iszapéletű 
hevenyészettségébe préselünk át a szer-
ves rozsdásodás öröktől való táncának 
magasztos hierarchiáján bomlasztó kör-
forgással – ugyanilyen mennyiségű ivó-

vízzel tízszeres hatékonysággal 
lennénk képesek hasonló for-
galmat lebonyolítani. 
Sokat gondolkoztam, mi lehet 
a haszna ennek. Először azt 
gondoltam, hogy drága időt 
spórolnak meg Jenkiföldjén. 
Az biztos, hogy a kalóriák me-
ditatív hattyúdalának néha alig 
elviselhető szagharmatát az 
arisztokratikusan halk, elegáns 
csobbanás azonnal kioltja. Így 
egy-egy „pihenőszoba” gyakor-
latilag minden szellőztetés nél-

kül azonnal átadható a következő jelent-
kezőnek, aki az Univerzummal való szent 
egybeolvadásban kíván megszabadulni 
evilági kínzó terheinek salakjától. De 
aztán ezt a gondolatot el kellett vetnem. 
Ráébredtem, hogy a „pihenések” csobba-
nó örömei után szinte kötelezően ajánlott 
hajmosás legalább annyi időt vesz el, 
mint egy nagymértékű szellőztetés. Szó-
val nem köteleződöm el a lubickoló pihe-
nés mellett, hacsaknem valamilyen vízágy 
ringatózásával…  

 

V 
annak olyan kifejezések, 
amit itt néhányan egyszerű-
en nem tudnak máshogy 
mondani. Ilyen pl. a little bit 

vagy little better. Ezek olyan szintagmák, 
amit hosszú időn keresztül egyszerűen 
nem tudtam kihámozni az egymásba 
pattanó mássalhangzók közül, amelynek 
a nyálcsattanós hörgőhangok adtak mély-
rezgésű basszus alapot. Valahogy olyan 
technika ez, mint amikor az ember egy 
nagy korsó sör után – amit egy levegővé-
tellel ivott meg – akarja egy szuszra ki-
mondani, hogy görög görény gördeszkázik 
Grönlandon.  

Amikor először hallottam így beszélni 
valakit, először azt hittem, hogy a mély 
intonációja ahhoz az alacsony férfihoz 
hasonló, aki magas sarkú cipőben sétál-
tatja pitbullját. De aztán rá kellett jön-
nöm, hogy itt vagy túl sok a macsó, vagy 
hozzá kell szoknom a gyomorléghólyag-
repedés pillanatát megelőző kínzó gyöt-
relmek között felreccsenő mássalhangzók 
hangulatához. Most már értem azt is, 
hogy Cukor Gyuri (George Cukor) miért 
épp a My Fair Lady-vel futott be. 

Szóval itt Wheatonban komoly hatást 
gyakorlunk egymásra, én és az amerikai 
nyelv. Rájöttem, hogy a brit arisztokrácia 
elhetykésített fonémái egy „hideg nyel-
vet” hoztak létre. (Ez a fogalom az én 
szellemi termékem, így kérlek, kizárólag 
hivatkozással használd!) Ha vannak hideg 
és meleg színek, akkor ennyi erővel lehet-
nek hideg és meleg nyelvek is. Abból 
jöttem rá erre, hogy épp olyan mértékben 
kezdem egyre inkább érteni az amerikai 
nyelvet, amilyen mértékben kezdek hoz-
zászokni a légkon-dihoz. Teljesen nyil-
vánvaló, hogy az amerikai angol megérté-
séhez egyszerűen le kell hűlni. (Látva az 
USA erőszakosan hódító kulturális ex-
porttevékenységét, nem lennék megle-
pődve, ha a jégsapkák megolvadásáért is 
ők felelnének.) 

 

M 
ost vasárnap egy anglikán 
istentiszteleten voltunk. 
Nagyon szép liturgiájuk 
van az anglikánoknak. Ez 

a gyülekezet az episzkopális egyházakon 
belül a konzervatív szárnyhoz tartozik. 
Az egyik itteni vezetőnk ennek a gyüleke-
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zetnek a női lelkésze. Hihetetlenül érdekes 
karakter. Egyfelől az a lelkész, aki ha rosz-
szul moccansz, azonnal szétéget a tekinte-
tével. Másfelől elég jó humora van, ami 
önmaga prohibicionista lézerkard-
pillantásával szembeni halált megvető bá-
torságára utal. (Megjegyzem, én nemcsak 
hogy nem tudok, de nem is mernék elejte-
ni egyetlen diszkrét laza poént sem a társa-
ságában.) Erényeit ezenfelül még tetézi, 
hogy ő az egyetlen, aki nem gargalizál a  
little bit meg little better kifejezésekkel, sőt 
olyan lassan és tagoltan beszél, amilyenhez 
foghatót utoljára a pszichiátria szubin-
tenzív osztályán tapasztaltam. (Illetve nem 
én. Vagyis nem velem… Na, mindegy.) 

Visszatérve az istentiszteletre, érdekes 
volt megtapasztalni a reszponzorikus litur-
giát. A társadalmi különbségekből adódó 
problémamegoldás is jól kitapintható volt. 
Míg az első szárnycsapkodós karizmatikus 
fekete gyülekezetben lezárták az üres soro-
kat, itt ilyen rendbontás elképzelhetetlen 
lenne: itt a gyülekezeti tagok fegyelmezett 
arányossággal kitöltik az üres helyeket. Itt 
ugyanis nem cél a sorok megtöltése. Ide 
bekerülni megtiszteltetés. 

Istennek ebben a feszesen arisztokrati-
kus szent ekklézsiájában a testvérek egyál-
talán nem rejtik véka alá, hogy – úriembe-
rek, -kisasszonyok és -hölgyek közössége 
lévén – a szegény sorsú feketék tömeges 
felkarolásának lehetőségét nem az elsőren-
dű feladataik között értették meg az 
Örömhír buzgó olvasása közben.  

Nos, kelet-közép-európai szemmel 
nézve annál meglepőbb volt a zenekarban 
a dobfelszerelés jelenléte, amit nem a sá-
mántáncosok szittyaamerikai klubja felej-
tett itt terembérlet után, hanem aktív sze-
replője volt az istentiszteletnek.   

Amúgy zseniális volt a zenekar és az 
énekesek szolgálata. Nagyon visszafogott, 
mégis rendkívül erős élményt adott. Az 
itteni ultrakonzervatívizmus megengedi a 
zsidó dallamsorokat és a keleties muzsikát 
egyaránt az Ó, Ábrahám Ura és ehhez ha-
sonló ismert énekeskönyvi énekek mellett. 

 Carol (a Star Wars-tekintetű 
leaderünk) elmondta, hogy közösen fo-
gunk úrvacsorázni, de kérte, hogy ott már 
ne fényképezzünk. Kérésének egyszerűen 
nem lehetett ellenállni…  

Azonban erősen nyomasztott az a 
szentkép, amit a gyülekezet egyik főfalán 
láttam. Balra a hatalmas Mária kezében a 

cuki kisbabával. A képet nézve alapvetően 
örültem, hogy festőnek sikerült ekkora 
vásznat találnia, mert kisebb felületen le-
het, hogy az Úr kiábrázolása már egész 
észrevehetetlen lenne.  

Így hát az anglikánok katolikusgyanús 
szakrális keretei elbizonytalanítottak, hogy 
szabad-e nekem úrvacsoráznom. De hát 
Carol nem az alternativitást kifejezetten 
kedvelő egyéniség, így mindenki vigyázzba 
vágta magát, és megértettük, hogy úrva-
csorázni fogunk.  

Én azonban egy kicsit féltem, hogy 
most valami olyan következik, ami fenye-
geti annak a mennyei adminisztrációs hi-
bának a számomra kivételes lehetőségét, 
hogy véletlenül az én nevem is felkerülhe-
tett a Listára. (Ha az én felirattatásomban 
volt bármilyen tudatos szándék, legfeljebb 
annyi lehetett, hogy majd egy kiállítási 
teremben üldögéljek „Egy bűnös” felirattal 
a Mennyei Jeruzsálem egy elhagyatott mú-
zeumában, hogy ha valaki az örökkévaló-
ság távlatában elfelejtené, milyen nyomasz-
tó volt az árnyékvilág, majd engem meg-
nézhessen.)  

Ezért aztán hihetetlen nyomasztó dön-
tést kellett hoznom: 1) az esetleges kárho-
zatos bálványimádással kockára teszem, 
hogy múzeumi tárgy legyek az örökkévaló-
ságban, viszont ez azonnal lehetővé teszi, 
hogy holnaptól megcsináljam mind a 3 
dolgot, amiben eleddig megakadályozott 
az „ügyviteli baki”; 2) elutasítom az úrva-
csora vissza nem térő lehetőségét, viszont 
a nap hátralévő részében Carol szobájának 
sarkában egy hokedlin ülve fogok gyónni 
és böjtölni. Lelki ember lévén, felnöveke-
dett bennem az ökumené, és azonnal a 
kárhozatos bálványimádás kockázata mel-
lett döntöttem… 

Azzal vigasztaltam magam, hogy azért 
Mária alakját mégiscsak kompenzálja egy 
kicsit Szt. Barnabás, és még ha nem is 
Jézus alakja látható ott, legalább férfi… 

Amúgy az úrvacsorai közösség nagyon 
kifejező és megindító volt. Az úrasztala 
körül kellett letérdelnünk, és a lelkészek, 
valamint munkatársak körbejárva osztot-
ták ki a jegyeket. 

Itt azonban nem önkiszolgáló rendszer 
van, mint nálunk. A kenyérnél még hagy-
ján. De az anglikánoknál a bort is a lelkész 
önti bele az ájtatos hívek szájába. Az tuti, 

hogy itt biztos nem lehetséges egy hangos 
„Ex!” felkiáltással felhajtani a kelyhet. 
Viszont az egész irtó hülye helyzet, mert a 
lelkész kénytelen volt belehajolni az ar-
comba, miközben tolja bele a számba a 
serleget, és nézi, hogy eleget   ittam-e már. 
Na, ahogy a meglepődéstől összeakadt a 
tekintetünk, a lelkész már nem a kelyhet 
nézte, hanem kérdőn nézett rám, én meg 
majdnem félrenyeltem, mert úgy töltötte 
belém a bort, mintha a szomszéd bűnét is 
bennem látta volna megtestesülni. Még 
szerencse, hogy nem Carol volt ott, mert 
az biztos, hogy inkább leslukkolom az 
egész kelyhet, még ha ott helyben aspirá-
lok is… 
 

E 
gyszer a tévében hosszabb 
ideig kénytelen voltam base-
ballmeccset nézni. A barátom-
mal végig azon tanakodtunk, 

vajon mi lehet a szabály. A sztori a követ-
kező. Egy háromszög alakú salakpálya 
körül 1000-1200 ember ül egy óvodai kerí-
tés mögött. A salakon egyszer csak megje-
lenik egy ürge egy nagyobbacska biliárdgo-
lyóval a kezében. Valahonnan aztán hirte-
len előkerül egy hokikapus is korcsolya 
nélkül, meg valószínűleg az edzője egy 
büdös nagy bunkósbottal, aki marha dü-
hös lehet rá, hogy egy kis labdázás miatt 
eljött a hokimeccsről. Ezért úgy akarja 
móresre tanítani őt, hogy szegény akár-
hányszor játszani akar a pajtásával, egy 
hatalmas husánggal állandóan fejbe akarja 
csapni. Persze az edző elég ügyetlen, és 
nem találja el a hokikapust.  

A fordulat akkor következik be, amikor 
nagyon hosszú idő elteltével egyszer vélet-
lenül a hokikapus feje helyett a labdát ta-
lálja el. Ez hatalmas felfordulást eredmé-
nyez, ugyanis a pályán mindenki elkezd 
rohangálni, a nézők pedig teljesen jogos 
felháborodottsággal őrjöngtek a helyükről 
felállva, hogy a koma beleszólt a két fiú 
játékába. A baj azonban még nem ért vé-
get. Az egyik pajkos játékos elkapta a lab-
dát, és elkezdett vele rohanni. Még szeren-
cse, hogy egy másik észbe kapott, mert 
megelőzte a pasit, útját állta, és visszasze-
rezte a labdát. Na, erre a közönség is meg-
nyugodott, és végre a két fiú (a hokis, meg 
a másik) ismét nyugodtan labdázhattak. 
Nos, itt vannak emberek, akik egy ilyenért 
kisebb vagyont képesek kifizetni. 

 

V 
asárnap egy evangélikál gyüle-
keze tbe n  v o l tu nk  i t t , 
Wheatonban. 2-300-an voltak 
együtt. Nagyon kedves gyüle-

kezet. Meglepő volt a sok hasonlóság, amit 
felfedeztem a mi gyülekezetünk és e kö-
zött. Az első a liturgia és az énekek hason-
lósága volt. Aztán itt is sokan szolgálnak 
együtt. A kivetítő itt is fontos szerepet tölt 
be. A liturgiát, az imádságot itt is egy-egy 
gyülekezeti tag vezeti. A lelkész itt is csak 
a prédikációval szolgál. Az utolsó hasonló-
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ság pedig nem más, mint maga a prédiká-
ció, amely hosszú és unalmas volt, ráadá-
sul a lelkész teletűzdelte azt idegen sza-
vakkal… Érdekes, hogy itt Amerikában a 
lelkészek rengeteg idegen szót használnak 
az igehirdetésben. A lelkész Jézus követé-
séről beszélt. De nem lehetett követni… 
 

W 
heatonban koreai hét 
van… Ez azt jelenti, 
hogy a koreaiak meg-
szállták a college terüle-

tét. Annyian vannak, mint a kínaiak. És a 
szemük sem áll jól…  

Most olyan, mintha 
nem is Amerikában 
lennék. A college tele 
van koreai feliratokkal, 
táblákkal, útjelzőkkel, 
nyilakkal stb. Nyomasz-
tó érzés. Nemrég még 
ez az amerikai sztori is 
nagy lépcsőnek számí-
tott, de rájöttem, hogy 
ez nem is olyan nagy 
durranás. Ha az ember 
leírja egy egyszerű pa-
pírra, hogy Washington 
DC, utána valahogy 
csak elvergődik oda, 
ahova akar. De hogy 
miként rajzolnám le azt, 
hogy Szöul Újváros Alsó-
Gyártelep, fogalmam 

sincs. 
Szóval mióta koreai hét van, azóta 

minden megváltozott: rend, fegyelem, 
áttekinthetőség lett. Az ebédlő tele van 
táblákkal és kordonokkal. Totális a kont-
roll. Az elmúlt hetek során volt itt ennél 
nagyobb méretű tömeg is, de azt meg sem 
éreztük. Az amerikaiak türelmesek, min-
denki megvárt mindenkit, senki nem tola-
kodott, és ezért – milyen furcsa – min-
denki sorra is került. Mivel senki nem 
hülye, a tömeg arányosan eloszlott, mert 
mindenki oda állt, ahol kisebb volt a sor. 
Na, ezt a koreai csoport nem bízta a vé-
letlenre. Ám olyan káoszt, mint ez a rend, 
elképzelni sem tudtam eddig.  

A kedvencem a vállra akasztható han-
gosbemondóval járó mindent megmondó 
ember. Sokféle megmondó ember van. 
Onnan lehet felismerni 
őket, hogy mindegyik-
nek piros félbevágott 
otthonkája van, ami 
hasonló ahhoz, amit a 
nagyszüleink hordtak.  

A legfurcsább az 
esernyőember volt. Őt 
már végképp nem értet-
tem, de az látszott rajta, 
hogy komoly öntudattal 
és magabiztossággal 
hordja az esernyőt a 
fején ebéd közben. 

Azért elképzelem, 

milyen lenne ezt az ötletet átvenni Koreá-
ból. Egy egyházkerületi közgyűlésen töké-
letes eligazodást adna a hívatlan látogató-
nak. A városi lelkészek piros ingben, 
walky talkyval rohangálnának, a püspök 
egy hangosbemondón keresztül tartaná 
kézben az abszolút kontrollt, és az espe-
reseket a fejükön lévő esernyő különböz-
tetné meg élesen elhatárolható módon az 
összefüggéseket még alig értő plebsztől. 
Így mondjuk, látnám értelmét annak, 
hogy az ember igyekezzen előre a ranglét-
rán… 

 

A 
 jakuzzi óriási élmény. 
Ugyanis a nyakam nem 
bírja a légkondit, és a fürdő 
masszírozó vízsugara kitű-

nő gyógymódnak ígérkezett. Igen, de a 
folyamat egy kicsit bonyolult. Ugyanis a 
vízsugár 30 cm-re van a víz színe alatt, 
deréktájon tört elő a medence oldalából. 
Na most ki kell kalkulálnom  a másodper-
ceket, hogy a fuldoklás idősávja arányban 
legyen a vízsugarak levegőtlenségében 
töltött jótékony idővel.  

Igen, de ha így felfekszem a vízre, 
akkor a ¾-es úszógatyám – lévén, hogy itt 
fecskével csak a homoszexuálisok rendel-
keznek – tele megy levegővel, és feldob a 
víz tetejére. Ez addig nem is lenne baj, 
amíg egyedül vagyok. De ha láttátok vol-
na azokat a döbbent tekinteteket, amikor 
az emberek belépnek a jakuzziba: egy 
barom egy 6x6-os medencében küzd az 
elemekkel, miközben kétségbeesett me-
revgörccsel kapaszkodik a medence körül 
lévő korlátba úgy, hogy gyakorlatilag a 
gatyája, mint egy felhúzható úszógumi 
fenntartja a víz színén, s ebben lebegve 
elfoglalja a medence felét...  

Persze amikor meglátom, hogy bejön-
nek – udvarias fiú lévén – visszahúzódom 
a sarokba, mintegy büntetésként is (meg 
mert ott van a vízsugaram). De ez nem 
olyan egyszerű. A fürdőgatyám ugyanis 
továbbra is kiemel a felszínre. Szóval a 
betolakodók egyre hülyébb hely-
zetbe hoznak, mert elképzelni sem 
tudják, mit ficergek, küzdök, har-
colok ott, ahol mások lazulnak. 
Ilyenkor nagy nehézségek árán 
kipréselem a levegőt az úszóna-

cimból, ami meg a 
pezsgőfürdőnél is 
látványosabb gejzír-
ként robban ki mellet-
tem. Ekkor persze 
már nyugodtan vissza 
tudok ülni a helyemre, csak 
egészen más összefüggések 
miatt, mint amit a medencé-
ből botránkozó szitokszavak-
kal kimenekülők gondolnak.  
Ma kitaláltam, hogy kivárásos 
alapon addig ülök ott, amíg 
üres nem lesz a jakuzzi. Így 
nem botránkoztatom meg az 

atyámfiait, mert belegondoltam, hogy ha 
ezek a malomköves példázatot komolyan 
veszik, és a medencében gondolják meg-
valósítani azt, annak bizony nem lesz jó 
vége.  

Azonban volt egy kissrác, aki szerin-
tem ugyanígy gondolkodott, mert egyre 
feszültebben vártuk, hogy melyikünk adja 
fel előbb. Én meg azt mondtam, hogy 
jöjjön, aminek jönnie kell: felfeküdtem a 
vízre, és elkezdtem a mélybúvároknak is 
tiszteletükre váló merülési gyakorlatomat. 
Amikor felnéztem, nem hittem a sze-
memnek. Az egész medence csupa piros 
volt. Összeakadt a tekintetünk. Egy rövid 
ideig szemkontaktusunk olyan volt, mint 
egy filmszakadás, aztán – ő volt az ügye-
sebb – fogta magát, és kirohant az uszo-
dából. Én meg ott maradtam egyedül a 
telehugyozott medencében. A víz is levert 
arra a gondolatra, hogy most valaki bejön. 
De hát az sem könnyebb helyzet, ha lát-
nak elmenni… Meg egyáltalán nem vol-
tam biztos benne, hogy azért a párszáz 
dolláros büntetésért megcsinálják a DNS-
tesztet is, ami azért legalább tisztázna. 
Nos, vállalnom kellett minden kockáza-
tot, mintha sűrített levegős hajtóművel 
lőttek volna ki (ami iylen fürdőnadrágban 
nem is olyan elképzelhetetlen), rohantam 
én is a kissrác után az öltözők felé. Záró-
akkordként még igyekeztem lehetőleg 
röviden megmagyarázni a hölgyeknek, 
hogy most épp miért az ő öltözőjükön 
keresztül próbáltam kirohanni, de érez-
tem, hogy ez nem az én estém… Azt sem 
tudom, hogy hogy van angolul az, hogy 
pisi. Elmutogatni meg mégsem lehet! Azt 
hittem, megnyílik alattam a föld … 

De rájöttem, hogy a sztori biblikus. 
Valahogy így lehetett az átkelés a Vörös-
tengeren is. Csak Mózes alatt a tenger 
nyílt meg.  

  

E 
ste részt vettünk egy Függet-
lenség Napi kerti partin. A 
Függetlenség Napja az ameri-
kai március 15-e — csak ne-

kik sikerült… Jelentősen előre léptem 
nyelvi kompetenciáim fejlődésében. Itt 
vendégek is voltak, és az egyik pasi – pro-
fesszionális intuícióval – azonnal le is 
kapcsolt, és vadul érdeklődött a tanulmá-
nyaimról, a könyvemről, még az előző 
könyvemre is rákérdezett. Örültem, hogy 
a műtéteimet nem kellett elsorolnom. 
Aztán elkezdtem mesélni neki a szubjek-
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tív drogélmények és vallásos élmények 
kapcsolatáról, amelyről az első könyvem-
ben írtam, majd – vér ciki, de – egyszerű-
en elfelejtettem, amit írtam… Így hát 
mondandóm nem tűnt túl hitelesnek. Úgy 
elakadtam, mint részeg biciklis a sárban. 
Akkor azt hitte, hogy nem találok megfe-
lelő kifejezéseket, és nagyon készségesen 
felajánlotta, hogy beszélhetünk németül, 
franciául, spanyolul, olaszul, oroszul…, 
de mielőtt befejezte volna a felsorolást 
elmondtam neki, hogy én 
csak kínaiul, japánul, 
szuahéliül, burundiul és 
szanszkrítül beszélek, s 
jelentőségteljesen hozzátet-
tem, ez utóbbi majdnem 
anyanyelvem is lett.  

Ezt leszámítva azt vet-
tem észre, hogy amint be-
szélgetünk, már nem is 
kellett gondolkoznom a 
szavakon, jöttek maguktól. 
(Azt persze nem tudom, 
hogy ez segíti-e vagy gátolja 
az érthetőséget, de valakitől 
azt hallottam, hogy ez már 
egy másik szintje a kommu-
nikációnak.) A mi beszélge-
tésünk általában az illető 

kérdésével kezdődött, és az én válaszom-
mal folytatódott. Eddig ez rendben is van. 
Csak utána szegény sokáig töprengett, 
hogy a kettő milyen viszonyrendszerben 
van egymással. Még nem értette, hogy 
kitűnő képzést kaptam a közigazgatásban, 
ahol egy államtitkár, a legtöbb sajtótájé-
koztatót így kezdte: „Kérem, tegyék fel 
kérdéseiket a válaszaimra”.  

Pénteken még ajándékot is kaptunk. A 
mindennapos másfél órás előadás előtt 

egy naptár várt bennünket az 
asztalunkra téve. Egy 2013-
as. Egy temetkezési vállalko-
zó kíván jó egészséget és 
boldog új évet. Na már ebből 
is látszik, hogy szegénynek 
nincs túl jó üzleti érzéke. Bár 
mentéségre szolgáljon, ko-
moly gondot fordít arra, 
hogy a kuncsaftok a lehető 
legjobban érezzék  magukat. 
A biztonság kedvéért óvato-
san belenéztem, hogy nincs-e 
valamilyen bejegyzés, idő-
pont-előjegyzés vagy hason-
ló, ugyanis az üzleti tervezhe-
tőség itt Amerikában sokkal 
komolyabb tényező, mint  
nálunk. 

 

M 
egkezdődött a vissza-
számlálás. Szerintem az 
amerikaiak is jobban ösz-
szekapták magukat, mert 

egyre jobban érződik rajtuk az igyekezet, 
hogy normálisan beszéljenek. És láss cso-
dát… Itt létem vitathatatlan eredménye-
ként könyvelem el, hogy az amerikaiak 
beszédminősége szignifikánsan javult. 
Szerintem, ha maradnék még pár hóna-
pot, talán a magyar nyelv tanulását is el-
kezdenék. 

Fontosnak tartom, hogy majd indulá-
som napján ünnepélyesen megdicsérjem 
őket nyelvi fejlődésükért, és a lényegesen 
érthetőbbé váló beszédükért. Jóllehet az a 
törekvés, hogy megakadályozzam az Újvi-
lág Európára ható nem kívánt folyamatait, 
talán túlzottan is nárcisztikus törekvésnek 
hangzana a kívülálló számára, de azt em-
pirikus kutatásaim is alátámasztják, hogy 
néhány hét is elegendő ahhoz, hogy az 
Egyesül Államok nyelvi kultúrája szemé-
lyes hatásomra általános módon és jelen-
tős mértéket öltve, észrevehető módon 
fejlődjön.  

Sajátos interkulturális missziómat 
ezzel sikeresnek tudom be.  

Ézsaiás próféta könyvének tanulmányozását 

márciusban fejezzük be. Ezt követően tematikus 

igehirdetés-sorozat keretében a misszióval kap-

csolatos bibliai tanításokat vesszük sorra, amely 

gyülekezetünk saját missziói képzésének keretébe 

ágyazódik. Ismeretes, hogy tudatosan készülünk 

az Áttörés háza programunk missziói szolgálatára, 

amelynek — feltéve ha valóban azt szeretnénk, 

hogy ez a gyülekezetünk egészének szolgálata le-

gyen — megkerülhetetlen, hogy a Isten missziójá-

ról egységesen tudjunk gondolkodni, és abba egy 

szívvel, egy lélekkel beállni. 

Természetesen az igehirdetések tematikáját 

továbbra is úgy állítjuk össze, hogy a különböző 

igehirdetési műfajok érvényesülhessenek.  

Ahogy az már megszokott, idén is lesz baran-

goló istentisztelet. November 1-jén 18.00 órakor 

nemcsak azokat várjuk, akik gyászt hordoznak a 

szívükben, hanem mindazokat, akik a veszteség és 

elengedés harcát vívják, és ehhez keresnek ka-

paszkodókat. 

Karácsony másnapján az istentisztelet elsődle-

ges célcsoportja ismét gyülekezetünk gyermekei-

nek közössége lesz a gyermek-istentisztelet fel-

nőtteknek (is) sorozatunk keretében.  

Úrvacsora: Ézsaiás könyve tanulmányozásának 

hátralévő időszakában négy alkalommal lesz úrva-

csora: advent második vasárnapján, karácsonykor, 

az új év első istentiszteletén és böjt második heté-

ben. Adventben és böjtben azért a második vasár-

nap terítjük meg az úrasztalát, mert az első vasár-

napokon evangélizáció lesz, és az úrvacsorát a 

hitükben előrébb járóknak rendelte az Úr. 
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