
A Békéscsabai KIE és a BékéscsabaiY's Men Klub kiadványa

10. évfolyam 1. szám – 2018.

J ó…, veszélyes…, szép…, nehéz…, hosszú…,rövid…, egyszerű…, bonyolult…, igaz…,
hamis…, befejezetlen…, ha lehetne újra
kezdeni…, betelve az élettel…,
Ajándék, hogy élhetünk, akármilyen jelzőt

ragasztunk a magunk, vagy mások életéhez.
A Teremtés Könyvében olvassuk: „Megfor-

málta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte
orrába. Igy lett az ember élőlénnyé.” (1Móz 2, 7) Ha rácsodálkozunk
az élet sokszínűségére, még boldogok is lehetünk.
Most kaptam a hírt: Bi l ly Graham meghalt, - „Ő mondta: »Egy

napon hall játok: Bi l ly Graham meghalt. Egy szót se higgyetek belő-
le. Sokkal inkább életben leszek, mint most. Csak épp megváltoztat-
tam a címemet. I sten jelenlétébe mentem.«”
És ezek után gondolkodjam, hogy mi az élet? Aki a címét Isten je-

lenlétébe merészelte tenni , bizonyos volt abban, hogy jó lesz a cím-
zés, mert nem őt kell már elérni , hanem Isten csodálatos kegyelme
és szeretete által mindnyájan, - életünk minden gondjával I sten felé
fordulhatunk.
Az élet fájhat, telve lehet örömmel, de élni akkor is jó a többi

élőkkel együtt. Minél több emberhez tudunk kapcsolódni igaz em-
berségben, annál erősebbekké válunk a saját gyengeségeink, terhe-
ink hordozásában. Mert az életünk folyamat, egyszer fel , egyszer le,
de lényeges, hogy a haladás középvonala fölfelé tartson. (Megkér-
dezhetjük: hol van a fönt és hol a lent?)
Keresztyénként vallhatom, hogy Istennel élni jó, kegyelmében, fe-

gyelmében, nem mindig egyszerű, de a legbiztosabb hely az Ő tár-
saságában van. „Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, ame-
lyeket előre elkészített I sten, hogy azok szerint él jünk” (Ef 2, 1 0). Ér-

demes nyitott szemért, nyílt szívért imádkozni , hogy
meglássuk Istenünk nekünk készített útját. Az élet
sok-sok jelzőt kaphat, de a siker az engedelmeseké.

Emil
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Az élet jele

Aférfi munkába indul, kiér a lépcsőház-
ból az utcára. Vegyes érzéseket kelt

benne a langyos esti szel lő: frissességet és
felszabadultságot, ezzel egyidőben nyú-
zottságot. Egy pi l lanatra összeszorul a
gyomra. Megint egy új nap, új hét. Med-
dig fogja tudni ezt csinálni? Pedig nem
mondhatni , hogy megerőltető a meló, in-
kább monoton.
Iparkodnia kell , hogy elérje a koszos-

sárga Ikarust. Egy fiatal férfival egyszerre
szállnak fel a helyközi járatra. Egymás
mellé ülnek, mert csak ez a két ülés ma-
radt szabadon. Látásból ismerős a fiatal-
ember, biztosan utaztak már együtt.
Ahogy elindul az öreg járgány, meglátja a
lányt, aki kikísérte útitársát. Hosszan inte-
getnek egymásnak, mintha örökre búcsúz-
nának.
„Messze utazik?” – szólítja meg a mel-

lette ülőt, nem tudja magában tartani a
szót, kíváncsisága felszabadítja ösztöneit.
„Áh, nem, csak munkába.” – válaszol a
másik, közben még mindig hátra tekinget,
meddig láthatja még nem túl csinos, in-
kább karakteres párjának az alakját. Hall-
gatnak. A fiatal töri meg a csendet, mint-
ha magyarázatot kel lene adnia. „Ő ragasz-
kodik hozzá. Már mondtam, hogy ne fá-
radjon, de ő mindig kikísér. Néha már ter-
hes, de igazából kedves szokás.”
Micsoda közhelyes, banális kép – gon-

dolja az idősebb. Csak friss házasok szok-
tak i lyet csinálni , akik minden időt együtt
akarnak tölteni . Az elválás nehéz, még ha
csak pár óráról is van szó. Ők még úgy
gondolják, hogy nem kaphatnak eleget
egymásból. Idővel megkopnak az i lyen

szokások – tűnődik to-
vább. Nem lesz rájuk
szükség. Nem igénylik.
Nincs rá idő, energia,
aztán már kedv sem.
Úgyis tudja a másik,
hogy szereti , minek azt

mindennap mondogatni . Már mondta ne-
ki , majd szól , ha lesz változás. Hát ők sem
most házasodtak. Huszonöt év. Manapság
sokan lennének büszkék erre, a sok elvált
vagy újra házasodott közül . Hogy ő miért
tartott ki? Tisztel i az együtt eltöltött éve-
ket, évtizedeket. Sok vagy kevés 9 1 25
nap, 21 9 000 óra, majd 1 3 mil l ió perc, 788
mil l ió másodperc? Ennyi volt a keret. En-
nyit tölthettek el együtt. Valószínűleg
nem tudna mással élni , úgy sem találna
már mást. Hasonlót sem, aki így elviselné.
Látja a magányos barátok szenvedését,
akik nem találnak megfelelő párt. Hogy
mindig rosszul döntenek, hogy kihasznál-
ják őket, hogy megalázzák, kifosztják
őket. És nem csak anyagi lag, hanem érzel-
mileg, fizikai lag is. Ezért kel l megbecsülni
a kapcsolatot, ami elviselt már pár évtize-
det. Abban már van egy csomó befektetett
munka, érzelem, vita, tűrés, csalódás, be-
letörődés. Magány is. Már pedig milyen jó
tud lenni egy kapcsolatban a magány.
Amikor még megvannak a kapcsolat kör-
vonalai , de tudod, hogy békén hagynak,
nem is érdekli a másikat mi van veled. Ak-
kor sem, amikor beszélsz, megosztod a
történeted, véleményed, kétségeid, de a
szavak nem jutnak el a másikhoz. Ennek
ellenére azért mégis ott van a másik. A
napi rutint még sem kell tel jesen egyedül
tolni . Persze neki is vannak bosszantó szo-
kásai , de ezzel együtt még mindig jobb,
mintha nem számíthatna senkire sem.
Arra gondolt, hogy ez a házasság olyan,

mint az a régi hasított bőrkabátja. Egykor
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divatos volt, elegáns, de már vagy húsz
éve nem az. Csak az anyja emlegeti , hogy
miért nem hordja. Az apjáé volt. Örökség.
Nem is gondolt bele, hogy tetszik neki
vagy sem. Úgy kapta. Mondták neki , hogy
tetszeni fog. Ma már nem passzol rá, ki-
hízta. Közelebbről érezni a jel legzetes sza-
got: ál lott, ecetes. Nem jó szívvel veszi fel ,
azonban melegebb bármelyik valaha volt
kabátjánál .
Ők is voltak fiatalok. Azt mondták ösz-

szei l lenek, hogy szépek. Hogy egymásnak
lettek teremtve. Milyen boldogok voltak.
Persze voltak viták, veszekedések, de más-
nap már nem említették. Általában ő visel-
te el kevésbé a feszültséget, ő törte meg a
csendet, az asszony makacsabb volt, so-
sem derült ki meddig bírná a duzzogást.
Igazából nem sok közös volt bennük. És
ahogy az egymás iránti érdeklődés egyre
inkább alábbhagyott, lelki leg úgy távolod-
tak egymástól , úgy vált a szerelem békés
egymás mellett éléssé. Nincs mit tagadni :
elhidegültek. Pont, ahogy olyan sok há-
zasságban a felek a vi lágtörténelem során,
melyekben az asszony hanyagolja a szex-

et, a férfi meg egyre többet iszik. I smerős
volt ez a szereposztás.
„A szüleitől vette.” – az ifjú szavai visz-

szazökkentették a valóságba. „Az intege-
tést. Nagyon komoly válságba került a
házasságuk, mármint az apósoméknak.
Aztán bejárták Európát egy lakókocsival ,
több hónapig voltak. Mintha kicserélték
volna őket, úgy jöttek vissza. Mint a fiatal
szerelmesek, úgy oda vannak egymásért,
újra. Anyósom akkor is integet az öreg-
nek, ha a boltba megy. Ki tudja meddig
tehetjük meg, szokták mondani . Ez egy
életjel , ez az új életük jele.”
A busz erősen fékez. Ez már a gyár be-

járata. Gyorsan felpattan. Sebtiben elkö-
szön. Leszállás után visszanéz a lassan to-
vábbgördülő busz ablakában ülő fiatalra,
félszegen int neki .
„Kinek van arra pénze, hogy csak úgy

utazgasson.” – gondolja keserűen, ahogy a
porta mellett elhalad. „De ezt az intege-
tést megpróbálhatnánk. Az nem kerül
semmibe se.”

sk

http://kie.hu/bekescsaba/mutato
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"BékéscsabaiKIE:
a közösség, ahol
elfogadnak, annak
akivagyok... jó itt lenni"

Bárány Nikolettával beszélgetünk, akinek vannak KIE jelle-
gű kötődései. Meg más jellegűek is.

Nem elsődleges cél, hogy fényezzük a KIE-t, úgyhogy bátran
mondj rosszat is, de azt hiszem mégiscsak jelen volt az éle-

tedben ez a csoport. Mikortól és hogyan is alakult ez?

Valóban meghatározó számomra, hogy 16 éves koromban beléptem a KIE-be, illetve
hogy azt megelőzően is részese voltam annak a Bakay Péter által vezetett csapatnak,
ami a KIE elődje volt. Én voltam a legfiatalabb, hiszen mindenki legalább 8-10 évvel
idősebb volt nálam, ami abban az életkorban elég jelentős különbség, de ettől füg-
getlenül, vagy talán még inkább nagyon jól éreztem magam a csapatban. 1992-ben
léptem be a KIE-be, a mai napig emlékszem arra ahogyan új belépőként fogadtak. Jó
érzés egy közösségnek, egy csapatnak a tagja lenni, ahol megélhetem azt, hogy úgy
fogadnak el, ahogy vagyok. Volt néhány év, amikor nem Békéscsabán éltem és mikor
visszatértem, akkor úgy fogadtak, mintha ott folytatnánk a beszélgetést, a kapcsola-
tot, mintha el sem mentem volna. A KIE számomra az állandóságot jelenti és egy
olyan megbízható közösséget, ahol- és akikkel jó együtt lenni. A gyermekeim, Han-
na és Lili járnak Nyomkeresőre, ami nagy öröm számomra több szempontból is. A
Nyomkeresőn nagyon sok színes programban van részük és a társas készségeik
olyan módon fejlődhetnek, amire az ott alkalmazott csoportmunka ad lehetőséget,
valamint mivel nagyon jó a csapat, így örömmel vesznek részt a programon. Utol-
sóként említem, de a talán a legfontosabb, hogy a Nyomkeresőn Isten igéjét hallják,
az Ő kegyelméről és Jézusról beszélgetnek.

Természetesen mindenféle dolgok is történtek veled, erre utaltál is, viszonylag változa-
tos életút van mögötted. Mik voltak a lényegesebb állomások, mérföldkövek?

Igen, igencsak változatos… Néha azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha
úgymond kevésbé változatos, de aztán arra gondolok, hogy mindaz amit csináltam,
amit megéltem, a részemmé vált és nem volt hiábavaló. A pályámat biológia tanár-
ként kezdtem, azonban a tanítás során azt éltem meg, hogy engem igazából nem a
tantárgy oktatása tölt el örömmel, hanem sokkal inkább az osztályfőnöki órákat
vártam és az osztálykirándulást, ahol beszélgethettünk az élet nagy dolgairól… Mi-
vel fiatal voltam és azt éltem meg, hogy nem a tanári pályán szeretném leélni az
életem, így elég hamar váltottam egy jobban fizető állás felé, ami merőben más volt,
hiszen a katasztrófavédelemnél kezdtem el dolgozni. Érdekes volt részt venni a ki-
képzésen a vonuló állománnyal, légzőkészülékkel a hátamon a 4. emeletre fel-le sza-
ladgálni egy csapat tűzoltó között… Na persze, tüzet nem kellett oltanom élesben,
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hiszen a munkám többnyire irodai munka volt és valami hi-
ányzott az életemből, valami, ami feltölt.
Így alakult, hogy amikor felvetetted, hogy mi lenne, ha az ak-
kor általuk alapított MI-ÉRTÜNK Drogprevenciós- és Segítő
Egyesület munkájába betekintenék, nem haboztam… Tájékoz-
tattál, hogy ahhoz, hogy önkéntes segítőként részt vegyek az
egyesület munkájában, előtte részt kell vennem az egyesület
által szervezett önismereti csoportban, ami nagyon megtet-
szett és az önismereti utazást mind a mai napig folytatom.

Most már pszichológusként működsz, ez alakult ki az utóbbi években. Ez a vágyott cél,
vagy inkább csak ide sodródtál, így alakult?

Mielőtt pszichológus lettem, előtte a mentálhigiéné szakirányú továbbképzést végez-
tem el a Semmelweis Egyetem szegedi kihelyezett képzésén, amely tulajdonképpen
alkalmazott pszichológia és abszolút gyakorlatorientált. Tulajdonképpen ez a 3 éves
képzés adja számomra az alapot ahhoz, hogy segítő munkát végezzek. A szegedi
Pszichiátriai Gondozóban folytattunk egyéni konzultációkat kliensekkel és a képzés
oktatói, pszichiáterek, pszichoterapeuták segítették a munkánkat végig kísérve fo-
lyamatos esetmegbeszélésekkel, szupervízióval. Ezt követően lettem pszichológus, és
igen, ez egy vágyott cél volt.

Úgy tűnik elég sokat tanultál eddig, illetve most is tanulsz. Várhatóak-e további tanul-
mányok, van-e ami még érdekel, amivel szívesen foglalkoznál – vagy amivel muszáj
lesz?

Igen, jelenleg a klinikai szakképzést végzem, ami elég nehéz és hosszú képzés, vala-
mint krízis- trauma, transzgenerációs trauma workshopra járok illetve pszichodráma
asszisztensi vizsga előtt állok. A napi munka során azt tapasztalom, hogy folyama-
tosan fejlődnöm kell, minél több ismeretet elsajátítani, tanulni emberektől, akik je-
lentős szakmai tudással és jártassággal rendelkeznek, illetve szívesen tanulok kollé-
gáktól, amelyre a workshop kiváló lehetőség. A pszichodráma, mint pszichoterápiás
módszer nagyon közel áll hozzám, lehetséges, hogy az asszisztensi szint után folyta-
tom felsőfokkal, majd meglátjuk. A pszichodráma egy olyan fantasztikus módszer,
amit mindenkinek ki kellene próbálni, mert olyan élmény, amit mással nem lehet

pótolni.
Családod legalább annyira meghatározó lehet, mint a
munkád. Nehéz lehet megoldani, hogy elég időd legyen
mindenre – főleg ha még egyéb érdeklődéseid is akad-
nak.

A különböző szerepeimet nehéz összeegyeztetni, szeret-
nék „jó anya”, „jó feleség”, „jó gyermek”, „jó barát”, „jó
pszichológus” stb. lenni, azaz minden szerepemben úgy
helytállni, hogy azzal elégedett legyek. Van hogy sikerül,
van amikor kevésbé, mindenesetre igyekszem. Úgy gon-
dolom, hogy nagyon áldott vagyok, hogy van családom,
nagyon büszke vagyok a családomra. A folyamatos to-
vábbképzésem megvalósítása a férjem és az édesanyám
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támogatása nélkül nem menne. A család összetartó
ereje nagyon fontos számomra, ezt a mintát hoztam
és igyekszem is továbbvinni. A munka egy fontos
szegmense az életnek, azonban csak munka. Amikor
elmegyek egy képzési napra és vége a napnak, akkor
a legnagyobb öröm, hogy tudom, ha hazaérek, akkor
vár a családom.

Újságunk aktuális témája az élet, ami biológia tanár-
ként sem állhat távol tőled. Pszichológusként pedig
az emberi élet dolgaival szembesülsz, gondolom in-
kább az árnyékosabb oldalával. Mi jut eszedbe az
életről, esetleg van-e róla véleményed?

Az életről az jut eszembe, hogy ajándék. Minden egyes
nap ajándék és a földi életünk napjai egyre fogynak,
így nem mindegy hogy élek-e egy adott nap lehető-
ségeivel vagy nem. Hozzáállhatok rosszkedvűen is,
de úgy is, hogy ez a nap is tele lesz lehetőségekkel,
áldásokkal és lesz benne jó. A nagypapám az egyik
példaképem, aki nagyon szeretett élni és Isten ke-
gyelméből 99 évet és 10 hónapot élt. Nem volt kön-
nyű élete gyermekkorától kezdődően, de nem volt olyan helyzet, amiből nem tudott
volna felállni, és derűsen továbbmenni.

Mindezek után volna-e olyan, amit szeretnél az olvasóknak mondani, akár tanácsként?

Nem szívesen adok tanácsot, mert az a véleményem, hogy mindenki a saját életének a
legjobb szakértője és senki nem tudja jobban, hogy mire van szüksége, merre men-
jen tovább, mint ő maga. Ha mégis adnék tanácsot, akkor talán azt adnám, hogy
képzelje el, hogy a 75. születésnapját ünnepli a szerettei körében, és írjon egy beszé-
det az életéről, amit az ünneplő egybegyűlteknek elmond. Az ünnepi beszéd meg-

írása segíthet abban, hogy végiggondolja, hogy
milyen vágyai vannak az élete során, ami segíthet
a céljai kitűzésében és ad egy irányvonalat.
Nem tanács, inkább saját élmény, hogy az Élő Is-
tennel való kapcsolatot nem érdemes kihagyni a
terveinkből és céljainkból és tapasztalat, hogy
minden kegyelemből van. Mert azt mondja az Úr,
hogy „bizony nem maradok el tőled, sem el nem
hagylak téged…” azonban Ő nem erőlteti ránk ma-
gát, de aki beengedi az életé-
be, jól jár…

mis



7. oldalMutató

KIE & Y's Men

Az élettel kapcsolatos elsődleges élmé-
nyem, hogy agresszív. Amin megle-

pődtem.
Az élettan tanárom annak idején szem-

léletesen ecsetelte, ahogy a magzat felold-
ja a méhfal egy részét, hogy oda bekuc-
kózhasson, aztán elkezni lenyúlni a gazda-
test tápanyagait – sőt, részben alapanya-
gait, magán a hordozón élősködik. Olyan-
nyira, hogy kiépíti saját rendszerét, amivel
megcsapolja az anya vérét is – a magzati
keringés egyébként tök érdekes rendszer.
Szóval az új jövevény egy klasszikus para-
zita.
Ugyanezt láthatjuk, amint a növények

szétszedik a kicsit magára hagyott épít-
ményeket. Mikor egy közel romos épület
iskolává, haj léktalan szállóvá stb. alakítá-
sán dolgoztunk, az emeleti részeken is ko-
moly ecetfákkal kel lett megbirkózni , a
földszintről már nem is beszélve. De a kör-
nyéken elég ismert a pósteleki kastély,
ami néhány évtized alatt komoly fákat nö-
vesztett lényegében téglából és rárakódó
porból, törmelékből.
A talajba kerülő műanyagok is nagy-

részt baktériumok által szedődnek szét, a
szerves dolgok pedig igen hamar eltűnnek.
Nagyon kevés dolog van, ami ezen a boly-
gón az élettel szemben ellenálló, maradan-
dó lenne.
És az élet közben nagyon törékeny,

esendő. Gondolva itt saját életünkre, ami
erősen kiszolgáltatott a környezetnek, szá-

mos banális módon véget érhet. Tudjuk
azt, hogy fajok tűnnek el , folyamatosan,
az egyedek tömegei pusztulnak el pi l lana-
tonként. Ezt az enyészetet nem teszi sem-
missé, hogy a születés hasonló ütemű –
ettől a sérülékenység nem lesz kisebb. Te-
hát az élőlények igen érzékenyek.
Valamint az élet csodálatos, egy minő-

ségi ugrás az élettelen vi lághoz képest.
Túlmutat a fizikán, bejönnek olyan fogal-
mak, mint egyedi idő, fej lődés, átalakulás,
hatás a környezetre és akár egymásra stb.
Az életben egész más rend uralkodik, más
viszonyok, akár feladatok, célok is megje-
lenhetnek. Jóval bonyolultabb a rendszer,
pedig már a fizikai vi lág sem akármi.
Nehéz meghatározni az élet kezdetét,

mi az ami már i lyennek tekinthető, és mi
nem az. Az eredet kérdése szintén izgal-
mas, jelentősége is lehet. Az élet lényegé-
nek a megragadása is több kérdést vet fel ,
mint konkrétumot nyújt – mégis kikerül-
hetetlen. Hiszen lehet ajándék, csapás,
feladat, élvezet, szenvedés, öröm, bánat,
alkotás és még számtalan egyszavas vá-
lasz erre a kérdésre – valamint ezek válto-
zatos arányú keveréke is elfogadhatónak
tűnik.
A meghatározó többség egyetért abban,

hogy az élet jó. A lét jobb, mint a nemlét –
legalábbis a létező szempontjából és álta-
lában. Nem feltétlenül könnyebb vagy
egyszerűbb, de azért jobb.

mis

Valamint



8. oldal Mutató

KIE & Y's Men

Emberi

Vannak az összetettebb lényeknél ál lapotok, amik összeegyeztethetők az élettel , és
vannak, amik nem. Praktikusan az emberről is beszélhetünk például egy baleset

kapcsán. Amikor ránézésre egyértelmű, hogy ezt nem élte túl . Nem a horror a lényeg,
de tudjuk, a háborúk és gyi lkosságok kihasználják azt a tudást, amivel az embert élet-
telen állapotba lehet juttatni . Az ipar egy része erről szól , a másik része meg az élet
megmentésén munkálkodik.
Szóval vannak életjelek, amiket elsősegélynyújtásból mindenki megtanult, hogy kell

szakszerűen megfigyelni . De ez még mindig a biológiai élet, az emberi élet meg mégis-
csak más. Összefügg az emberi méltósággal, alapvető emberi jogokkal. Hozzá tartoznak
szabadságjogok, meg kötelezettségek is. Az emberek a saját életüket él ik, megvan az
életútjuk, a már megtett és a várható is.
Az életnek így az egészség persze része, de legalább ennyire a társadalom, a kapcso-

latok, a lehetőségek meghatározzák az életet. Mennyiben emberi élet a gyerekmunká-
soké, az emberkereskedelem áldozataié, a kiszolgáltatottaké, akikkel visszaélnek? Sok
ember nem élheti a saját életét, más meg valamiért egy másfajta életet él , mint amit
szeretne. Vagy ami az övé lenne és pont olyat próbál élni , amit elképzel magának, de
nem az övé. Nem az objektív körülmények miatt, hanem félelemből, számításból, félre-
értésből és ezer okból.
Nehéz is eldönteni melyik, mi lyen az én életem. Amit én tervezek, vagy a szüleim,

gyerekeim, főnökeim, beosztottaim, politikusok, reklámszakemberek stb. találnak ki ne-
kem? Melyik lenne az igazi? Ha nekem kell választani , az sem feltétlenül a tökéletes
döntés, lehet mások véleménye helytál lóbb velem kapcsolatban.
Szóval bonyolult ez. Ráadásul van jelentősége, merthogy csak egy van...




