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Ajáték maga az élet. Felszabadultság, győzelem, 
öröm, konfliktusok, kudarcok, szabályok, kreativi-

tás, szerencse, stratégia, csalások, kölcsönösség, önérvé-
nyesítés…  Majd' minden megjelenik benne és az 
ellentéte is. 

Persze más-más játékban más-más dominál. Lehetnek 
puhább szabályok, de teljes szabálytalanság biztosan 
nem, az már nem játék. A teljes kiszámíthatóság unal-
massá teszi, ahogy a kiszámíthatatlanságnál meg azt 
érezzük, nincs jelentősége, hogy mi játszunk. Fontosak az 
arányok, kinek milyen keverék jön be. 

A játék olykor kifejezetten modellezi a valóságot, az 
életet, máskor fiktív, semmi tapasztalatihoz nem kötődik. 
De mindig rólunk szól. Ahogy viselkedünk, ahogy érez-
zük magunkat egy-egy részénél, ahogy hozzáállunk a 
győzelemhez vagy vereséghez. Tanulhatunk magunkról, 
megismerhetjük a többieket, olyan tapasztalatokat sze-
rezhetünk meg rizikó nélkül, ami máskor még hasznos 
lehet. Ebből következhetne, hogy játszani csak komolyan 
érdemes.

Azonban a játék lényege, hogy nem szabad túl komo-
lyan venni, legalább annyira célja, hogy jól érezzük ma-
gunkat, minthogy tanítson. Ha nagyon komolyak 
vagyunk játék közben, akkor valami megbillent. Egy ját-
szó társaság jókedvű. Ez nem elvárás, ez a játék hozadé-
ka, eredménye, gyümölcse. 

Kell akkor játszani ezek szerint? Biztosan nem kell, 
nem kötelező. Meg lehet lenni mindenféle játék nélkül. 
Azonban mégiscsak ehhez a világhoz tartozik. A komo-
lyabb bonyolultságú állatok szeretnek játszani, a köly-
köknél különösen sok idő meg el ezzel. Az ember 
gyerekeknél is. Normálisan egy gyerek, de kettő vagy 
több pláne bármivel tud játszani. Főleg persze egymással. 
Szerencsés ezt nem kinőni. Hiszen akár öregkorunkat is 
bearanyozhatja. 
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Titkári hangulatjelentés

Április 15-én lezajlott a Békéscsabai KIE-ben az idei közgyűlés, ahol sor került 
a Békéscsabai KIE egyesületként való működésének lezárására, hogy aztán 

csoportként tovább folytathassuk a munkát.
Az új választmány megválasztása is megtörtént, és a titkári feladatkör, mivel 

többnyire én voltam az egyetlen jelentkező, rám hárult. Nem sok idő telt el azóta, 
tehát túl sok dolgom még nem akadt, azonban az évadzáró megszervezésében már 
nekem is van szerepem. Mivel most egy átmeneti időszak zajlik, egyelőre a régi 
választmány is segíti a munkánkat, ami rendkívül megkönnyíti, hogy mindenki 
beletanuljon a szerepébe és átvegye a stafétát. 

Remélem a továbbiakban a lehető legjobban tudjuk majd elvégezni a ránk 
osztott feladatokat.

Sári Dominik

Elnöki köszönő
Nem is tudom hogy mit írjak... Misi azzal keresett fel, hogy írjak egy elnöki 

köszöntőt ami lehet rövid is. Ez nálam azt jelenti „Sziasztok, köszönöm hogy 
megválasztottatok elnöknek" és kész. Ennyi lenne az egész, de nem ilyet 
szeretne meg nem is rakná be :). De mindenképp így utólag is szeretném 
megköszönni, hogy elnökké tettetek… 

Boldizsár Tibor
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Öröm, játék, komolyság

Úgy tűnik, hogy a „világi hívságokhoz” képest a hagyományos ke-
resztyénég valahol túlságosan megkomolyodott, besavanyodott, és 

(sokak szerint) ezért nem rokonszenves a mai ember számára. Érdemes 
lenne a bibliai álláspontot végig követni a „komolyság”, „öröm”, „játé-
kosság” témakörökben. Már csak azért is, mert mi, mint az ötszáz éves 
reformáció egyházai, a Biblia egyházai vagyunk.

Ha Isten következetességét, amelyet a törvényeivel és népével kap-
csolatban megismertünk elfogadjuk, akkor az ok és okozat kapcsolatá-
ban valóban nincs helye mellébeszélésnek, mentegetőzésnek, a tiltás semmibevétele magával 
hozza a következményt, külön isteni beavatkozás nélkül is (5Móz 27-28). Az élet vagy egészsé-
günk elleni vétkünk magában hordja büntetését. Ezt komolyan kell venni. 

Ugyanakkor abban is következetes a Szentírás Istene, hogy az öröm számtalanul sok helyen 
fordul elő, mint Isten öröme. „Az Úrnak öröme a ti erősségetek” (Neh 8,10 vö. 16. Zsolt 11, 
 Róm 15,13), vagy népe öröme (2Krón 24,10, És 35,10, 1Thess 3,9), az ember öröme (Zsolt 4,8, 
 Mt 13,20, 1Pét 1,8). Mondhatnánk, hogy ezek ún. lelki örömök, tehát aki az Istennel való közös-
séget átéli, az részesül benne. De nem öröm a réglátott családtaggal, baráttal, ismerőssel való 
találkozás? Ha a kertünkben érik a gyümölcs, nő a zöldség? Ha jó híreket hallunk a hírek 
dömpingjében?  És ezer fajtája van az örömnek, ami épít, gazdagít, felemel, megerősít, közös-
ségbe integrál és hálát ébreszt Urunk iránt, Aki a forrása ezeknek.  

A játék már eleve kiszorul a biblikus kegyesség sán-
cai mögül, mintha Isten elleni vétek lenne. Érdemes 
ilyen szempontból is végig olvasni a zsoltárokat, ahol 
az ég és föld példáiból derül ki, hogy Isten jó (=játékos) 
kedvében teremtette a világot. Vagy elolvasni a Jób 
könyve 38-41 fejezeteit. Mosolyra derítenek ezek a le-
írások. Ugyanakkor van olyan játék, amit eleve nem 
nézhetünk jó szemmel (2Móz 32,1-6. Jn 19,23-24). Mint 
ahogy ismerünk olyan játékokat, amelyektől jobb ma-

gunkat távol tartani. A játékos tanítás, a nehéz dolgok játékos megközelítése ugyancsak hasz-
nos. Ha nem valaki, valakik ellen irányul, hanem kapcsolatokat teremt, feszültséget old, ha 
nem a hasznosabb tevékenységtől von el. Ugyanakkor a kikapcsolódáshoz, pihenéshez jó se-
gítség lehet. 

Úgy is gondolkodhatunk, hogy a három tulajdonság hangulati elemekből áll. Lehet-e, kell-e 
a hangulatunkat úgy irányítani, kormányozni, hogy az építő, kapcsolatteremtő elemek segít-
ségével elviselhetőbbé, melegebbé, barátságosabbá tegyük a környezetünket, élhetőbbé vilá-
gunkat, olyan értékeket közvetítve, amelyek rövid és hosszú távon (örökkévalóság) 
változtatják meg még barátainkat, ismerőseinket is. (Krisztus Urunk mondta: „ti vagytok a 
föld sója” Mt, 5,13).      
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Betollasoztam magam a csapatba

Régóta terveztem, hogy 
meglátogatom a sheffieldi 

KIE csoportot, akinek Jonathan 
Buckley a vezetője. Jon vette 
fel a kapcsolatot a Békéscsabai 
KIE-vel, nem régen három fia-
talt is vendégül látott a Jon ál-
tal vezetett angliai KIE 
szervezet.

Idén májusban végre sikerült 
időt szakítani a hosszú utazás-
ra. Sajnos csak egy estét tud-
tunk együtt tölteni. Egy 
ifjúsági imaórán vettem részt 
Swintonban. 

Egy nagyon szép régi meto-
dista épületben volt a találkozás. A templom belül szép modern kialakítású volt. Három vezető 
és kilenc fiatal érkezett este hat órára. 

Csokis torta közös elfogyasztása volt az első feladat. Egészen jól sikerült megoldani ezt a ki-
hívást. A nyitó kérdést Jon tette fel: milyen színűre festenéd a hajadat, ha megtehetnéd és mi-
ért? Többféle választ hallottunk, valaki szivárványszínűt választana, hogy színessé tegye a 
környezetét, valaki maradna a természetesnél. Érdekes volt belegondolni, hogy milyen lenne 
más hajszínnel élni a mindennapokat. Én kifejtettem, hogy maradnék az eredeti hajszínemnél, 
ha már (ahogy az egyszeri kéményseprő is mondaná) a koromhoz képest viszonylag sok haj-
szálam meg van még és a fekete szín is elég jól tartja magát. A második kérdés az volt, hogy 
mit alakítanánk át a gyülekezeti teremben, amit az idősebb generáció is elfogadna. Volt pár jó 
ötlet arra nézve, hogy olykor egy-két egyszerű dolog zavar esetleg bennünket az egyházi kö-
zösségünkben, de azon lehet, hogy nagyon könnyen változtathatunk és lehet, hogy mindez a 
többiek örömére történik. Lehet, hogy mindenkit zavar egy berendezési tárgy vagy szokás, de 
senki nem meri felvetni a problémát. Konklúzió: kell egy kis elszántság, hogy változások tör-
ténjenek. 

Ezek után önként jelentkezők imádkoztak a saját gyüle-
kezetükért. Érdekes volt, hogy átmentünk két másik terem-
ben és ott is elhangzott pár imádság. Ennek a résznek a 
végén mindenki kapott egy brosúrát, ami a www.30day-
sprayer.org.uk honlapon megtalálható. A Ramadan ideje 
alatt, 30 napig lehet a muszlim népért imádkozni. A köny-
vecske mindennapra egy-egy imatémát ad. 

Én kissé feszélyezve éreztem magam, egyrészt mert telje-
sen új voltam a csapatban, meg hát már megint az említett 
a korom miatt is. A találkozót egy kis testmozgással fejez-
tük be. Tollasozás mellett döntöttek a fiatalok. A kis torna-
teremben ideiglenes hálót húztak fel és kezdődött is a játék. 
Túl sok szabály nem volt. Egyszerre nyolcan-tízen is ját-
szottak négy tollas labdával. Eleinte csak kívülről figyeltem 
az eseményeket, de aztán invitáltak, hogy szálljak be a já-
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tékba. Hamar belejöttem, főként hogy 
egyre többen nekem passzolták a tollas-
labdákat. A végén forgóztunk. A ping-
pongnál ismert mód szerint mindenki 
játszott és körbe kellett haladni a pályán. 
Mindig a soron következő próbálta átütni 
a háló felett. Nagyon profi volt társaság a 
csapatjátékban. Nem jutott ütő minden-
kinek, de ez nem zavart minket, mindig 
átadtuk az ütőket az előttünk levőknek. 
   

Nagy élmény volt. A pár perces játék-
kal átéltem, hogy befogadott a kis közös-
ség, partnernek tekintettek. Ez a rövid 

idő is elég volt arra, hogy kicsit megismerjük egymást, kinek milyen a személyisége. Ki a ha-
tározott, ki figyel oda a másikra, kinek kevesebb az önbizalma. 

Nagyon jól éreztem magam, jó érzés volt, hogy hamar befogadtak a fiatalok, nem néztek ki 
maguk közül. 

Lehet, soha többet nem találkozom ezekkel a fiatalokkal, de erre a pár percre emlékezni fo-
gok: amikor Swintonban tollasoztam. 

sk
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Aktuális interjúnk alanya Mojdiszné Kneifel Edit, akit sokan a Vár-játékkal azonosítanak, 
nem is alaptalanul. Hiszen ő a tulajdonosa, valamint számos alkalommal találkoztam ott 

vele, úgyhogy egy jelenlévő típusú tulajdonos. 
Előzetes elfogultsági megjegyzés: a Békéscsabai KIE sok évvel ezelőtt megállapodott a Vár-Já-

tékkal, hogy havonta egyszer egy társasjátékot ingyenesen kölcsönözhetünk, amivel köszönettel 
éltünk is. 

Van egy olyan tapasztalati sejtésem, hogy szeretsz játszani, 
sőt szinte életmód szerűen műveled. Úgyhogy tekinthe-
tünk gyakorlati szakértőnek ezen a téren. Kezdjük is 
mindjárt egy egyszerű kérdéssel, hogy szerinted mi a já-
ték lényege? 

A játék egy öröm-forrás, feszültségoldás. Feltölt, pozitív 
érzelmeket ad. Fontosak a társak, az együtt töltött 
idő, hogy figyeljünk egymásra. Biztosítja az érzelme-
ink megélését, gondolkodásra késztet, egyszerűen 
hasznos időtöltés, kiváló szabadidős tevékenység.

Mint ezzel hivatásszerűen is foglalkozó biztosan van sejtésed arról, hogy mitől lesz jó vagy ke-
vésbé jó egy játék, mik az ismérvei? 

Nem tudom felsorolni az ismérveit. Mert különbözőek vagyunk és különbözőek az igé-
nyeink. De ezért jó hogy sokféle játék van, mert mindenki megtalálhatja a hozzá 
leginkább illt. Ami nekem jó nem biztos, hogy neked jó. Hiába ajánlanám én annak a 
családnak a Monopoly legújabb változatát, aki nem szereti a hosszúra nyúló és sze-
rencsejátékokat. Ellenben vannak olyan családok akik gyűjtik a Monopoly összes 
változatát, mert imádják a hosszúra nyúló és szerencsejátékokat. 

Szóval sok szubjektív elem is van abban, hogy kinek milyen játék jön be leginkább. Hogy ér-
zed van-e összefüggés a személy és a preferált játékok között? 

Feltétlenül. A fiatal szülők és a nagy-
szülők mindenképpen fejleszteni 
szeretnék a gyerekeket, mindenféle 
fejlesztő játékot megvesznek. Iskolá-
ba készülő gyermekek esetében 
„okosító”, tanulásra felkészítő  játé-
kokat keresnek. Az iskolai problé-
mák megjelenésekor azok 
kezeléséhez keresnek készségfejlesz-
tő játékokat. Tizenéves korban és fi-
atal felnőtt korban a stratégiai 

játék? Játék. JÁTÉK!
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játékokat keresik leginkább. A közép-korosztály a szórakoz-
tató, vicces, könnyed parti-játékokat kedveli, ezek sok ne-
vetéssel, a személyes interakcióval, felszabadultsággal 
járnak. A nyugdíjas korosztály inkább az ismert kártyajáté-
kokat részesíti előnyben. 

Úgy tűnik játszani jó. Mit látsz, mire jó a játék, mit kapnak az em-
berek ez által? 

Sikereket és kudarcokat, melyeket nem kell komolyan venni, 
mert a következő partiban változhat a helyzet. Sok-sok ne-
vetést, a játszótársakkal együtt megélt érzéseket, élménye-
ket, őszinte kacagást és kárörvendést. A játék során minden 
érzést megengedhetünk magunknak, olyat is, ami az életbe 
nem illik. Elfelejtjük gondjainkat, kitakarítjuk a fejünket, 
megolajozzuk berozsdásodott agytekervényeinket. És izgulhatunk a nyerés remé-
nyében. 

Mint mindennek, a játéknak is vannak veszélyei. Hogyan lehet visszaélni vele, úgy játszani, 
hogy az káros, romboló? 

Én azt gondolom, hogy ez csak a számítógépes 
játékokkal fordul elő. Nem ismerem ezeket, 
valódi játékokkal foglalkozom csak. És főleg 
társasjátékokkal, amiknél kialakulhat ugyan 
konfliktus, de pont ez a lényege. Ha rombolás 
van azt nem a játék teszi, hanem a kapcsolat 
már problémás – a játék csak javíthat itt is.

Sokat játszol, rendezvényeken is. Van-e valami meg-
osztható élményed, tapasztalatod az ilyen játék-
partikról? 

Sok olyan gyerek van, akivel nem szoktak társasjátékozni otthon, nehéz is őket bevon-
ni a társasjátékozásba. De néhány perc alatt kialakul a hangulat – hiába mondták 
azt, hogy ők utálnak társasozni –, csillogó szemük mindent elárul: sikerült a falakat 
lebontani köztük és a társasjáték között. 

Gondolom nehéz kedvencet kiemelni, de melyik az a – na jó, legyen kettő – játék, ami mosta-
nában közel került hozzád? 

A Cortex és a Tokyo train. Aktuálisan, de ez folyton változik. 
A végére lehetne valami jó tanács az olvasóknak? 
 A játék fitten tartja gondolkodásunkat, logikánkat, problémamegoldó képességünket. 

Jó kedvet hoz, így a hasizmainkat karbantarthatjuk. Íme az örök fiatalság titka.
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Szombathely 20!

Levelet hozott a posta. A levél egy meghívót rejtett, mégpedig 
egy jeles eseményre: a Szombathelyi Y's-Men klub megalakulá-

sának a 20-dik évfordulójára. Egy meghívóra illik reagálni. Mivel a 
csapatunkból nagy volt a jelentkezés, ezért kénytelen voltam egy ki-
számolóssal kiválasztani azt aki képvisel bennünket. Ecc-pecc kime-
hetsz… és rám esett a választás. Rögtön felvettem a kapcsolatot az 
ottani elnökasszonnyal. Mivel tavaly már volt szerencsém találkozni 
vele, így most nem volt idegen számomra. Az ünnepségre du. 1 óra 
volt megjelölve. Békéscsabáról ezt az időpontot a legkorábban induló 
vonattal sem tudtam volna elérni, ezért Éliás Zsuzsa azonnal felaján-
lotta, hogy utazzak el még pénteken és nála alhatok.

A szívélyes invitálást elfogadtam és így én is részt tudtam venni 
  a Dánokkal töltött vacsorán valamint a szombat délelőtti városnézésen. Bemutatták nekünk 
Szombathely néhány nevezetességét. Ezt követően került sor az ünneplésre amit a Kámoni ar-
borétum Látogató Központjában tartottak. Itt már jelen voltak a tíz Dán vendég mellett a ha-
zai és határon túli klubok képviselői és más fontos személyek. 

Először a polgármester köszöntötte a 20 éves klubot és 
méltatta tevékenységüket. Ezt követően minden klub kép-
viselője átadta az ajándékát. A Dánok részéről az anya 
klub nevében tíz karton LEGO játékkal ajándékozták meg 
a szombathelyieket. Ezeket a játékokat később az általuk 
támogatott intézményekben fogják szétosztani. Többek 
között azok is fognak kapni a játékokból, akik az ünnepsé-
gen műsort adtak. Az egyik ilyen csapat hátrányos helyze-
tű gyermekek kórusa volt. Ők énekekkel kedveskedtek az 
ünneplő közönségnek. A másik részét a műsornak autista, 
down-kóros és egyéb sérült fiatalok adták elő. Az egyik fi-
atalember olyan gyönyörű, megható és hosszú verset 
adott elő, hogy utána bizony szem nem maradt szárazon. 
A felkészítőjük egy mosolygós szívvel-lélekkel megáldott terapeuta volt. Nos, a Szombathelyi-
ek klubja ehhez hasonló fiatalokat támogatott az elmúlt 20 év alatt. Felsorolni se tudom ki 
mindenki részesült adományban.

Rövid vetítésben foglalták össze az eltelt időszakot. Példaértékű életutat jelenítettek meg, 
van mit tanulnunk tőlük.

Az ünnepséget estebéd kö-
vette, majd egy kis zenés blokk 
zárta az ünneplést. Legvégül 
pedig előbb a vendéglátók, 
majd a Dán vendégek énekes 
imádsággal zárták az alkalmat.

Nagyon jól, flottul megszer-
vezett rendezvényben volt ré-
szünk.

Köszönöm,hogy részt vehet-
tem a jeles ünnepen.

Gizike
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Jelentések

Mit jelentenek a szavaink? Azt amit mondunk? Vagy mást mondunk, mint amit szeret-
nénk? Esetleg nem tudjuk úgy mondani, hogy az jöjjön le, amire gondolunk? Netán tel-

jesen jól mondjuk, mégis másként megy át?
Illusztrációként néhány példa-mondat és az esetleg mögötte levő gondolatok. A teljesség 

igénye nélkül, és a tévedési jog fenntartásával. Hiszen minden mondatunk személy- és hely-
zetfüggő, gyökeresen más jelenthet máskor. Hogy a hangerőt, kiejtést, elhangzás közbeni test-
beszédet ne is említsük. Úgyhogy ezek inkább találgatások...

– Menj játszani! = ne zavarj / szerintem ez unalmas így neked / legyél a kortársaiddal is / hagyd 
békén a testvéredet / túl sokat ültél már a számítógép előtt / nem jó, hogy csak olvasol egész 
nap / nem foglalkozol eleget a kutyával, pedig megígérted 

– Mivel játsszak? = nincs olyan játék, ami még érdekel / inkább veled lennék / jobban érdekel, 
ami itt történik / nem tudok parancsra játszani / olyan sok lehetőségem van, hogy nem tudok 
választani / olyat játszanék szívesen, amit normálisan nem szabad / ciki lenne a játékom a 
többiek előtt / ígértél egy játékot, amit nem kaptam meg…

– Kivel játsszak? = nem akarok egyedül játszani / nem akarok xy-nal játszani / nincs is elérhető 
játékra alkalmas személy / nem akarnak játszani velem a többiek, kit szólítsak meg szerinted? 
 / te játssz velem!

– Mit játsszak? = itt van a játék, de mit kezdjek vele? / dedósnak tartom a játékot, én már kinőt-
tem ebből / nem értem ezt a játékot és nincs kedvem megtanulni / milyen szerepem legyen a 
játékban? / múltkor is azt játszottam, hogy … és baj lett belőle / nincs már fantáziám / nem 
azt akarom játszani amit a többiek / segítenél egy ötlettel / mutasd meg hogyan kell…

– Nem akarok játszani = ahhoz is lusta vagyok, hogy gondolkodjak ezen / egyedül akarok most 
lenni / épp fontos dolgot csinálok / várok valamire, ami mindjárt bekövetkezik / majd én el-
döntöm, ne szólj bele / motiválj még egy kicsit, akkor olyan lesz, mintha parancsra tenném, 
amit egyébként akarok is…

Véhetőleg a fentieken túl számos értelmezése lehet az ilyen egyszerű mondatoknak.

Augusztusi Nyomkereső Tábor helyett Augusztusi Nyomke-
reső Sátortúra – 2017. augusztus 11-13. Szóval augusztus. 

Pénteki indulás, vasárnapi érkezés, két éjszaka sátorban. 
Közlekedési eszköz: kerékpár. Távolság: mintegy 50 km. 
A három nap témája: Haladás
Részletek hamarosan a honlapon. Szóval beütemezni és aztán 
időben jelentkezni! 



Mutató

„Hamu alatt izzik a parázs” 

Afenti mondat akár mottója is lehetne a Közösségek hetéhez kapcsolódó 
rendezvénynek, amely a Fenntartható Térségért Alapítvány és a PONT 

MI Közhasznú Egyesület közös szervezésében valósult meg a kétsopronyi 
Kemencés Tanyán. Május 13-án a mintegy ötven főnyi érdeklődő izgalmas 

kerekasztal beszélgetés aktív résztvevője lehetett a közösségi térré átalakított lóistállóban. Mi-
közben a kemencék ontották a hagyományos módon elkészített réteseket, túrós lepényeket és 
lekváros kifliket, a beszélgetők arra keresték a választ, „mit tud adni ma a tanya a helyi közös-
ségnek”. És persze, mit tud adni az egyénnek. Lehetséges-e a tanyasi gazdálkodásra, mint a le-
szakadó vidéki térségek egyik mentsvárára tekinteni? 

A kerekasztal-beszélgetés meghívott vendégei a tanyavilágot kutatók, ismerők, szeretők és 
napi szinten megélők legkülönbözőbb társadalmi csoportjait képviselték. Kakuk Csaba –  ta-
nya-kutató, Kovács János – Bélmegyer polgármestere, Kukláné Fábián Aranka – a csorvási 
Eszter Tanya házigazdája és programszervezője, Szenti Tibor író, etnográfus – aki életművé-
ben a Hódmezővásárhelyi tanyavilág néprajzi, társadalomlélektani és történeti emlékeit rögzí-
tette, Bényei Gábor – a Diós tanya gazdája, Papp Krisztina – tanyás gazdálkodó, Pócsi 
Gabriella – geográfus, a kerekasztal beszélgetés moderátora, Szlávik Krisztina – a Kemencés 
Tanyát működtető PONT MI Közhasznú Egyesület elnöke.

Miért fontos ma erről beszélni? Hiszen tudjuk, a  hunyorgó mécsvilág, a munkában meg-
görnyedt hátak, a tikkasztó nap, veríték, robot hajnaltól vakulásig – már mind-mind egy régen 
letűnt korszak jellemzői, amelyet a mai civilizált, modern élet vívmányait hajszoló ember oly-
kor hamis romantikával színez át. A kor, a fejlődés ítéletet mondott egy elavult életformára, 
   s a fiatalok már nem kívánják vissza az ősök földjét.  Mit keresünk hát mégis a múltban, a föl-
des padlójú, régi tanyák omladékain?

Elhangzott a beszélgetésben: azt a régi életformát visszahozni már nem lehet. De nem is 
lenne jó. Ma már igen ritkán, elvétve fordul csak elő a teljes önfenntartás. Hiszen használjuk 
 a számítógépet, autóval járunk, villannyal világítunk. A tanyának akkor van jövője, ha alkal-
mazkodik, megőriz, de úgy, hogy magába fogad bizonyos határig a mából, a jelenből. Így  lesz 
újra teljessé az a világ – a tanyavilág –, amit ma is keresünk és ahova visszavágyunk. A tanyai 
életforma – ha mégoly nehéz és fáradságos veszkődés is olykor – az élet komplexitását, az „el-
veszett paradicsomot” hozza vissza számunkra. Azt a teljességet, amelyben a földtől az aszta-
lig kísérjük a táplálék útját, s ahol a természettel barátságban élő ember újra magára találhat.

Kriszta
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