Anya! Inkább menjünk innen!
(beszámoló a 2018-as Keresztény Sziget eseményeiről)
‒

Anya! Inkább menjünk innen! – indította a Nagysátor köszöntőjét egy 4–5 éves forma kissrác, akit
– egyébként a korának teljesen megfelelően – még elrettentett az, hogy ott a cselekvés helyett csak
beszélgetni fognak arról, körülötte pedig megannyi lehetőség, mellyel ki is próbálhatja magát „az
ember”.
Édesanyja szelíd kérésére azonban testvérével együtt türelemmel végigvárta a bevezetőt, majd önfeledten
belevetette magát a játszás örömeibe, melyre bőségesen volt alkalom a Keresztény Szigeten. Persze minket,
felnőtteket sem kell sajnálni, hiszen különösen érdekes pódiumbeszélgetéseket hallgathattunk meg a záró
áldásig szinte folyamatosan, úgyhogy „alig volt idő” végigfutni a különböző helyszíneken a szünetek ideje
alatt. Egy sziget volt a szigeten – és tényleg nem kellett vízen járni hozzá –, ahol szokatlan türelem, empátia
volt tapasztalható felnőttek és gyerekek részéről egyaránt. Bezzeg kinn…
Május végén torlódnak az események: magyar hősök emléknapja, gyermeknap, Erdélyben a „kicsengetés” stb.
Általában a Keresztény Sziget idejére már foglalt vagyok: többnyire Tordán töltjük a hősök napját a tordai csata
áldozatainak sírjai közelében, így eddig még egyszer sem jutottam el a Keresztény Szigetre, noha nagyon
szerettem volna. Idén tavasszal elmaradt a tordai látogatás, viszont több mint féléve megvolt az Országos Vitézi
Találkozó időpontja, amire így lehetőségem nyílt – meg illett is volna – elmenni. Mivel az időjárás ezt
meghiúsította, így – öröm az ürömben – május 29-én végre eljutottam a Keresztény Szigetre. Utolsó pillanatban
még regisztráltam, mást hívni már nem tudtam.
Úgy időzítettem, hogy a programfüzetben előre jelzett köszöntőre kiérjek, és mivel izgalmas témákról olvastam,
sejtettem, hogy kinn leszek a záró áldásig.
Valami különös, régi érzés kerített hatalmába, amint beléptem a kerítéssel körbezárt területre, hogy
bejelentkezzek a regisztrációnál. Talán régi óvodásreflex lehetett mögötte, amikor azzal kellett szembesülni
reggel, hogy egy teljes műszakon keresztül „be leszek zárva”. Persze ez a másodpercnek is csak a töredéke
lehetett, mert a vidám gyerekzsivaj, a gyönyörű környezet egy pillanat alatt elsöpörte ezt az érzést. Egy rövid
körülnézés után már szólították is szervezők a résztvevőket a Nagysátorba – a köszöntőre.
Tóth József és Szente Balázs, az ÉrtékMegőrző Hálózat elnöke, ill. alelnöke, valamint Makláry Ákos parókus,
a KÉSZ elnöke és Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök köszöntötte a résztvevőket. Vázolták az esemény
megszervezésének motivációját. Utaltak arra, hogy a ma embere olyan problémákkal találkozik – az
ismeretszerzés jövője és kihívásai az internet világában, a generációk közötti kapcsolatok vagy akár a migráció
kérdései –, amik nem maradhatnak megválaszolatlanul. Nem lehet mindent a templom falai közt lerendezni, meg
kell mutatni magunkat! A kereszténység sokszor hozta már ki az emberiséget a bajból, ma is meg kell találni
ennek az útját. Felvetődött, hogy a jelenlegi Keresztény Sziget beleillik a korábbiak sorába: Patmosz (János
apostol), Szent Pál-sziget (Pál apostol). Most is sokan várnak jó szóra, valamint arra, hogy keresztyénségükben
megerősödhessenek. Fabiny Tamás evangélikus püspök áldásával és a Miatyánk közös elmondásával vette
„hivatalosan” kezdetét a 4. Keresztény Sziget.
Hat generáció – jelenlétünk jövője címet kapott az első pódiumbeszélgetés, amely során Csermely Péter, a
Semmelweis Egyetem professzora, Horváth Bálint, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója, Nemes Orsolya
generációkutató és Schumicky Júlia család- és párterapeuta-jelölt vitatták meg az egyes generációk szerepét,
problémáit. Bizarr képet alkot, ha sok ember együtt van, mégis szinte mindenki a telefonjába, táblagépébe
temetkezik, aki pedig nem, az talán éppen ezáltal szigetelődik el. Persze nemcsak negatív oldala van ennek az
éjjel-nappal online „üzemmódnak”.
Nap mint nap tapasztalom én magam is, hogy egy-egy kérdésre választ vagy feladatra megoldást pillanatok alatt
kapnak ismerőseiktől, vagy akár az internetről az érintettek. Csak éppen a nyugalmi idő hiányzik, ami régen azzal
vette kezdetét, hogy hazaértünk az iskolából vagy munkából. Az otthon nyugalmában ezáltal alkalom nyílt a nap
történéseinek „megemésztésére”.
Elhangzott, hogy az új generációk, új problémák új szülői jelenlétet, valamint új válaszokat is igényelnek, tehát
nem ültethetők egy az egyben át a régi minták.
Kérdésként fogalmazódott meg, hogy mennyi idő fogadható el a különböző korosztályok esetében on-line. Mint
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hallottuk, az első három évben a környezetnek, a tapasztalatoknak van meghatározó szerepe, minden időt „3Dben” kell eltöltenie a gyermeknek. Három és hat év között napi fél óra, 6 év felett pedig 1 óra internetezés még
elfogadható. Fontos azonban, hogy a gyermekek fokozatosan megtanuljanak szelektálni a rájuk zúduló
információtömegből. Ugyanakkor – különösen a mai „rohanó világban” nagy szükség van az idősek nyugalmára,
tapasztalataira is.
Vezérfonalként hangzott el az az elsőre meglepő gondolat, hogy a „kifelé növekedés” helyett, ami véges (!),
inkább a „befelé növekedés” irányába kell menni. A teljes személyiség fejlődése szempontjából igen fontos a
hitelesség, a biztos önismeret, a tudatosság, a tudatos vállalás és az önreflexió.
A biológiai és a kognitív „életkor” között sokszor évtizedes eltérések is lehetnek, amivel számolni kell. Hallhattuk
továbbá azt is – amit magunk is tapasztalhatunk –, hogy a felnőttkor eseményei hétéves késésben vannak a 20
évvel ez előttiekhez képest. Ugyanakkor, mivel a fiatalok már más műfajokban gondolkodnak, nem lehet
hozzájuk akár a „jót” sem a hagyományos kommunikációs csatornákon eljuttatni. Tudnunk kell azt is, hogy az
emberek „ego”-ja 16–18 éves korban tetőzik – mi sem voltunk ezzel másképpen –, ennek megfelelően kell
hozzájuk közelednünk.
Felmerült továbbá, hogy kell-e hagyni a gyermeket, fiatalt unatkozni. Ha ez egyfajta befelé fordulást jelent, akkor
kimondottan szükség is lehet rá, lehet mobilozás helyett akár imádkozni is. De már egy egyéves gyermeket sem
kell állandóan szórakoztatni, neki magának kell megtanulnia az „üres idő” kitöltését.
Nagyszerű dolog, hogy akár a buszmegállóban várakozva is tanulmányokat olvashatunk, de van, amikor félre
kell tennünk a mobilt, mert tartalmas személyes jelenlétre van szükség, így elengedhetetlen a hiteles, keresztény
egyéniségek jelenléte is az oktatásban, akikkel kapcsolatok építhetők.
Lehetőséget kell adni arra, hogy a dolgokat azok esetleges megkérdőjelezésével fogadjuk el. Ezáltal stabilabb
tudáshoz juthatunk. Fontos, hogy a most felnövekvő generáció a változásokhoz alkalmazkodó legyen, hiszen
2030-ra a mai foglalkozások fele az automatizálással valószínűleg eltűnik. Persze ez a szüleik és pedagógusaik
rugalmasságát is feltételezi már most.
A beszélgetés végén az összegyűjtött, írásban beadott kérdésekre kaptunk választ. A generációk elszakadásának
valósságát firtató kérdés kapcsán elhangzott, hogy a nagyszülő–unoka kapcsolata könnyebb, mivel nagyobb a
távolság közöttük. Meglepő, de tényleg így lehet!
Ép lélekkel, ép testben! címmel kezdődött ez után nem sokkal a következő beszélgetés, melyen Dejcsics Konrád
bencés szerzetes, a QPAC Bencés Diáksport Egyesület vívószakosztályának vezetője, Szekeres Pál, a
Nemzetközi Kerekesszékesvívó-szövetség (IWAS) elnöke, Hirling Zsolt világ- és Európa-bajnok könnyűsúlyú
evezős, valamint Dabóczi Andrea táplálkozásterápiával foglalkozó orvos járták körül a témát. Szekeres Pál
kerekesszékesként megjegyezte, hogy senkit ne tévesszen meg a cím: az ő lelke ép! De hiszen a szlogen is éppen
a sport fontosságára hívja fel a figyelmet, ami az ő életében maximálisan jelen van.
Ép testhez a táplálkozásra is nagyon oda kell figyelni, amivel kapcsolatban a hozzá nem értőknek „köszönhetően”
98 %-ban hamis információ jut el hozzánk! Meg is feddtek minket – egyébként teljesen jogosan –, hogy
többségünk esetében vélhetően nagyobb a táplálékbevitel a szükségesnél! Vagy a mozgás kevesebb? (Ezek szerint
hiába húztam be a hasam, csak lebuktam.)
Szóba került a sport és a tanulás helyes arányának meghatározása is, mire azt a választ kaptuk, hogy általában
nem az a kérdés, hogy egyik vagy másik, hanem az, hogy „kütyü” vagy sport. Így már tényleg egyértelműbb a
válasz: a sport és a tanulás együtt a lehető legjobb befektetés.
A sportnak a fizikai állóképesség növelésén túl fontos a közösségformáló szerepe is (küzdelem egy közös célért),
jó alkalom a meditációra kinn a természetben (pl. futás), és annak, aki egy ideig műveli, már egyszerűen jól esik,
igénnyé válik.
A zarándoklás is szóba került, ami a lelkieken túl arra is jó, hogy tudunk izzadni, ha kell, tudunk áldozatot vállalni
és egyáltalán képesek vagyunk saját komfortzónánkból kilépni. És persze nagyon fontos a csend is.
Egyensúly a hivatásban, nevelésben, oktatásban címmel következett egy pódiumbeszélgetés kisvártatva
Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanára, Lázár László, a Piarista Rend
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Magyar Tartományának oktatási igazgatója, Szakál Ferenc Pál, a Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatóhelyettese, a Nemzeti Pedagógus Kar Országos Elnökségének tagja és Bártfay Katalin M. Zsuzsanna,
a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója közreműködésével.
Csak a Katolikus Egyház 668 intézményt tart fenn, ezért jogos a felvetés, hogy mi egy keresztény iskola feladata.
A tudás átadásán túl elengedhetetlen, hogy hiteles egyéniségek oktassanak, akik tudnak a gyerekekre figyelni,
maguk is keresik az igazságot. A gyermekközpontúság nem megy parancsszóra: ahhoz eleve emberközpontúnak
kell lenni. Sajnos, a minták nem mindig ebbe az irányba visznek, de akkor bátran át kell lépni ezeken.
Gyakran a tudás szemben áll a meggyőződéssel, ami baj. Ne legyenek kész válaszok, mindent újra kell gondolni,
ha kétely merül fel!
Kérdésként került elő, hogy szükség van-e még a lexikális tudásra. A kérdésre kérdés volt a válasz: információt
vagy tudást kell-e a diákoknak átadni az iskolában? Manapság a lexikális ismeretek könnyen elérhetők, ezért
inkább arra kell rávezetni a gyerekeket, hogy miként tudnak azokhoz hiteles forrásból hozzájutni. Talán tényleg
nem azt kell megtanítani a diákoknak – majd számonkérni rajtuk –, hogy Vörösmarty hány hónapig volt szerelmes
Perczel Etelkába – hangzott el nagyon jogosan. Az ilyen jellegű információ helyett nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a művészetekre, a kultúrára, teremtésvédelemre. Rá kell vezetni a gyerekeket arra, hogy kritikusan
gondolkodjanak és értékalapon döntsenek. Még hit tekintetében sem nekünk kell megmondani a „tutit”. Viszont
fel kell hívni a figyelmet a társas kapcsolatok fontosságára.
Vajon megmarad-e a kisgyermek érdeklődése felnőttkorra? Ezt akkor várhatjuk el, ha magunk is érdeklődők
vagyunk, hiszen ettől hiteles az igény. Alapszabály, hogy nem a pedagógus hozza létre a tudást, ő csak
„menedzseli”.
Megváltoztathatjuk a világot (rossz, esetleg mára elavulttá vált reflexeket), de ehhez nekünk is meg kell
változnunk az Ipar 4.0 korában.
Gyakran felmerül a vád az egyházi iskolákkal szemben, hogy szegregálnak – amivel nehéz hadakozni. De tény,
hogy egy gyengébb képességű gyermeknek nincs sikerélménye, ha olyan iskolába jár, ahol nem bírja a tempót
tartani, és fordítva is igaz. Egy tehetséges diák könnyen elkallódhat, ha nem szárnyalhat, mert olyan környezetbe
került. Fontos, hogy mindenki a képességeinek leginkább megfelelő oktatásban részesüljön!
Keresztények a mesterséges intelligencia és a robotok korában címet kapta az utolsó pódiumbeszélgetés,
melynek résztvevői Szani Ferenc digitális pedagógiai szakértő, Horváth András, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának docense, Németh Balázs önvezető járművekkel
foglalkozó kutató és Bella Péter református lelkész, az egyik első magyar keresztény blogger voltak.
A mesterséges intelligencia lassan már felülírja gondolatainkat is. Egyre inkább gépekre hagyatkozunk.
Számítógép tervezi meg az útvonalunkat autóval és tömegközlekedéssel egyaránt, önjáró szerelvények szállítják
az utasokat a 4-es metró vonalán, a sakkautomaták már régóta legyőzik az embert… Hihetetlen mértékű lexikális
„tudás” halmozódott fel a digitális világban! Félnünk kell ettől? Vagy éljünk nyugodtan a modern technika adta
lehetőségekkel? Nem alaptalan a félelem, de bűn lenne kerülni is az új eszközöket. A bizalom és a szkepticizmus
egészséges egyensúlyára van szükség.
Gyakran már az az érzésünk, hogy mi vagyunk a robotok, a gépek pedig „gondolkodnak” helyettünk.
Autonómiáról még nincs szó a mesterséges intelligencia vonatkozásában, lexikális ismeretekben viszont már
messze lemarad az ember. Az intelligencia a változáshoz való alkalmazkodás készsége. A gépek tanulása egyelőre
az óriási adathalmazban történő gyors keresésen alapul. Az ember előnye viszont még jó darabig az, hogy
absztrakt gondolkodásra képes.
Az önvezető autók elterjedése is odébb van még, ugyanis a szükséges érzékelők nem elég pontosak. Ha pedig
igen, akkor irreálisan drágák. Egyelőre csak az autonóm funkcionalitásokra számíthatunk ebben a tekintetben: pl.
forgalmi dugóban egy félórás kuplungolást valamilyen automatika végzi.
A sakkban már a gép győz, de ha az ember kooperál a géppel, akkor legyőzik a gépet, ami egyedül játszik. Ez pl.
úgy lehetséges, hogy az automata lehetőségeket kínál fel, amiből az ember választ.
A komputerek nagy előnye, hogy gyorsak és viszonylag olcsón a nap 24 órájában egyenletes teljesítménnyel
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képesek egy-egy feladatot elvégezni.
Mint az egyik korábbi beszélgetés során már elhangzott, lexikális tudásra csak hozzávetőlegesen van szükségünk,
fontosabb az, hogy megtanuljuk megtalálni, amire éppen szükségünk van. Oda kell azonban figyelnünk, hogy a
gép ne vegye át az irányítást fölöttünk, időben felismerjük annak veszélyét.
A szülők felelőssége igen nagy a gyermek első hat évében. A pedagógusoké szintén számottevő, hiszen „háború”
folyik gyermekeink agyáért. Ez érzékelhető a kicsikre zúduló reklámdömping kapcsán is, valamint abból, hogy
pl. egy ártalmatlan vonatos videótól pár kattintással lefejezésekig juthatnak el, ha felügyelet nélkül vannak.
Nagyon oda kell ezért figyelni!
A közösségi oldalaknak az a veszélye, hogy „benntartanak” minket, és különösen a fiatalokat éjjel-nappali
„szolgálatra” kárhoztatják. Ezt időben fel kell ismerni!
Az elkövetkező tíz évre egyik beszélgető partner sem mert jóslásba bocsátkozni – talán érthető módon.
Szükség van az önvédelemre alkalmas praktikák elsajátítására. Pl. ha egy hirdetésben nincs áru megnevezve,
akkor valószínűleg én magam vagyok az.
Felmerült a türelmi időszak lejárta miatt a napokban gyakran emlegetett GDPR, az EU adatvédelmi törvénye is,
ami – nagyon helyesen – azt garantálja, hogy nem a magánszemélyeknek kell védekezniük, hanem az
adatkezelőnek kell igazolni a nyilvántartás jogszerűségét.
Megnyugtató záró gondolatként az hangzott el, hogy keresztényként „áram nélkül” is van viszonyítási pontunk.
A záró áldást Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke mondta. A program azonban még tombolasorsolással folytatódott a
Nagysátorban is.
Kicsit zsongott a fejem, amikor elhagytam a tábor – a „belső sziget” – területét. Szerettem volna rendezgetni
gondolataimat a hallottakkal kapcsolatban, ezért busz helyett gyalog indultam útnak az ilyenkor tavasszal
különösen szép, üde zöld környezetben a Margit híd irányába. Pár lépés után egy anyuka obszcén szavaira lettem
figyelmes, aki csak így tudta kifejezni féltését gyermekeivel kapcsolatban a bringóhintón. Rövid időn belül egy
fiatal nő szapulta barátnőjét megállás nélkül, arra hivatkozva, hogy elege van annak problémáiból. Lehet, hogy
ez máskor is így szokott lenni, de ezúttal túl nagy volt a kontraszt a Keresztény Sziget elhagyása utáni percekben!
(KK)
***
Egy-két fénykép az eseményről
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