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A fesztivál első napján Dányi Zoltán lelkigondozó előadásán a hallgatóság ahhoz kapott
"maltert", hogy párkapcsolatuk építőköveiből katedrálist tudjanak emelni. A
harminckilenc éves, kétgyermekes apuka, a Magyar Református Egyház Bethesda
Gyermekkórházának Családsegítő Központjánál végez egyéni és párterápiát, házasságés családgondozást. Kedd este lehetőséget kaptak a résztvevők, hogy mélyre
evezzenek lelkük tengerén és végig tekintsenek társas életutuk panorámáján.

Az előadó Bagdy Emőke nyomdokain haladva világos szempontrendszer szerint fejtette ki
mondanivalóját. A megismerkedéstől kezdve, a házasságon és gyermekvállaláson át
végigvezette a hallgatóságot egészen a közösen megélt időskorig. Elmondta, hogy a szerelem
– házasság – szövetség hármas alapján állva alakulhat ki csak egészséges párkapcsolat,
amelyen folyamatosan dolgozni kell, hogy kiegyensúlyozott és boldogító maradjon.
Két ember találkozása után a kötődés stílusa és az intimitásra való képesség határozza meg,
hogy mennyire lesz tartós egy párkapcsolat. Ha a keresés időszakában nem szeretnénk nagy
sebeket okozni a másik nem képviselőinek, kellő önismerettel kell rendelkeznünk, továbbá
fontos az őszinteség és az érzelmek szabad kifejezése mindkét fél részéről.
Ugyanakkor ez a cingár, de annál karakteresebb, egészséges férfi identitással rendelkező
szakember, hitelesen beszélt a keresztény sztereotípiákról és azok káros hatásairól is,
miközben hitéről szintén bizonyságot tett. Szegényes tánctudását például ahhoz az egyházi
tanításhoz kötötte, amely a szerelem testi vonatkozásait misztifikálja és merev keretekbe zárja.
Kitért a jegyesség izgalommal teli időszakára, amikor a későbbi együttélésre készülhetünk föl,
de még a kilépésre is lehetőség van. A jegyesoktatás egyik funkciója éppen az, hogy időben
kihozza az összeférhetetlenségeket.
A házasságkötés után, pedig lényeges a hozzáállás, hogy a felek alázattal tudjanak egymástól
tanulni és megtervezzék a hétköznapokat. Közös életstílust kell létrehozniuk, hogy ne alakuljon
ki társas magány. Az előadó időnként egészen filozófiai magasságokba emelkedett e téren,
többek között, amikor a hiteles, krisztusi emberekről és mintákról esett szó. Azonban emellett
olyan praktikus dolgokat is megosztott, mint az idő- és feladatbeosztás, a pénzkezelés, a
szülőkről való leválás, a baráti kör fenntartása.
A gyermekvállalás újabb kihívást jelent, ahol különösen lényeges a munkamegosztás, és hogy
mindenki a maga nemi szerepét élje, hiszen van olyan feladat, amit csak akkor tud ellátni, ha az
marad, aki. Egymás teremtettségének tisztelete ebben az időszakban, már a gyermekre is
kiterjed, amivel az előadó szerint például a gender ideológia teljesen szembe megy. Mindehhez,
pedig személyes kompetencia, érettség és felelősségtudat szükséges a házaspár részéről,
mert a gyermek korán szerzett pszichés sérüléseit, hiányait később bajosan lehet csak pótolni.
Az évek során érkező veszteségek elkerülhetetlenek, amelyeket szintén együtt kell feldolgozni,
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ha még van kivel. A szexuális életben például az intenzitásnál fontosabbá válik a másik
tényleges jelenléte, és az öregedés folyamatát is lehet szűkölve, de méltósággal, bölcsességgel
viselni, ahogy az előadó példaképe, Nemes Ödön tette. Az élethosszig tartó házasság ma már
egy különleges érték. Ugyanis a negyvenes korosztály jelentős része túl van legalább egy
váláson, de Dányi Zoltán előadása megerősítést adott a fiataloknak, hogy érdemes belevágni
ebbe a nagy kalandba és együtt maradni.

Detzky Panni
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