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A nő, mint közvetítő címmel rendeztek szümpoziont Debrecenben, amelyben olyan kérdéseket
feszegettek, mint mi a nő küldetése; milyen a női vezető szerepe, vagy hogy mit ér a nő, ha
szerzetes? A konferenciáról az egyik főszervezőt, Tornay Krsztina M. Petra SSND (Boldoga
sszony Iskolanővérek) apácát kérdeztük.
- Hogyan kell értelmezni azt a szót, hogy "közvetítő"? Mit és hogyan közvetít a nő?
- A szümpozionon szándékosan nem adtunk alcímet, hogy a női közvetítés fogalma minél
tágasabb lehessen, minél több asszociációs szintet megrezegtetve értelmeződjék... Ezért a
kérdést nagyon jónak tartom. Ugyanis éppen ez az a fókusz, amire figyeltünk: hogyan, miben,
mi által és mire támaszkodva közvetít a nő...és főként: MIT?
Amiben az előadók és résztvevők megegyeztek, hogy evidenciaként értelmeztük: a nő, minden
nő, lényénél fogva közvetít. Madách szavai szerint: a nő a szíverén - talán ma úgy
mondhatnánk, az érzelmi világán és a mélyről fakadó megérzésein, belső világán át kapcsolatban van azzal az ÉGI SZÓ-val, amit Madách a lelkiismeret és a lényegi igazság
Istentől eredő hangjának tart. Ez a közvetítői helyzet mindig igaz, akkor is, ha nem tudatos,
akkor is, ha felelőtlen és akkor is, amikor felvállalt, reflektált. A szümpozion arra volt hívás, hogy
a reflexiónkban fejlődjünk, ebben lépjünk előre.
"Karod erős - szived emelkedett:
Végetlen a tér, mely munkára hív,
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd
Szünetlenűl, mely visszaint s emel,
Csak azt kövesd. S ha tettdús életed
Zajában elnémúl ez égi szó,
E gyönge nő tisztább lelkűlete,
Az érdekek mocskától távolabb,
Meghallja azt, és szíverén keresztül
Költészetté fog és dallá szürődni."
(Madách Imre: Az ember tragédiája - 15.SZÍN)
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Furcsa, hogy egy apácának is fontos a nőiség kérdése. Miért? Ez általánosan elmondható?
- Érdekes, ahogy kérdezel, hogy nem evidens, hogy az apáca is nő.... De ténylegesen azért
értem, hogy egyszerűbb a papot, apácát nem nélküli lényként kezelni, vagy azt hinni, hogy
nekik ez a téma nem érdekes. Pedig nincs nem nélküli ember- ez egy absztrakció. És bocsánat,
de nem tőlünk eredő absztrakció... mivel az mindig is a férfiak erőssége volt.
Visszatérve a kérdésedre, minden, az érettség irányába haladó személy szembesül a nemi
identitás egyre mélyebben megnyíló kérdéseivel. Méghozzá minél idősebb és érettebb, annál
újabb szinteken. Én azt gondolom, több más kutatóval együtt, hogy a személyiség másként
fejlődik a nő és a férfi esetében és más erősségei és kompetenciái vannak, amelyek ráadásul
kiegészítik egymást. És más a spiritualitása is a nőnek és férfinak. Más az istenképe és mások
az útjai...
Így hát apácaként is fontos a saját identitásom, Istentől eredő hivatásom minél teljesebb
megértése. De - mint sok másban - ebben nem különbözöm nő-társaimtól.
Hogyan látod, mennyire van jelentősége az önismeretnek abban, hogy a nő igazán jó anya,
feleség, apáca lehessen? Mit tehetünk a cél eléréséért?
- Döntő jelentősége van és nagyon sokat kell tennünk. Ha nem vagyunk tisztában azzal, kik
vagyunk és mire küldettünk, nem találjuk meg az erőnket és félénkek, gyávák, mulasztók
leszünk, akik folyton igazodni akarunk, de közben lemaradunk a saját életünkről. Másfelől pedig
esetleg mások küldetését akarjuk teljesíteni, s ebben a férfias, sikerorientált, hangos világban a
férfiakkal versengő csapdába kerülünk. A saját, női, egyénre szabott utunkat kell megtalálnunk,
ami mindenkiétől különbözik. Ehhez meg kell ismerni azt a valakit, akik vagyunk - hiszen nem
mi teremtettük magunkat...
Spirituális értelemben szép példa Szűz Mária, aki miután felfogta, megértette, szabadon
elfogadta a küldetését: s olyan belső erők szabadultak fel benne, amelyek kreatívan utat
mutattak: a kánai menyegzőn például, vagy minden sötétség ellenére is hitet adott neki a
szeretet erejében a szenvedés idején.
Mennyiben látja másként egy férfi a női közvetítő szerepet, mint egy hölgy? (Erről volt is egy
előadás Guba András OScP részéről...)
- Nekem úgy tűnt, nem nagyon látja másként, inkább a szög más, ahogyan rálát. A férfi
vágyáról, küzdelmeiről beszélt, ahogy keresi az Életet, otthonosságot, ami a nőnek eleve
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közelibb, evidens élmény. A férfiak számára folyamatos munka elérni azt a bensőségességet,
ami nekünk valahogy természetes.
A természetben megtapasztalt erőről is beszélt, ami lehet teremtő és lehet pusztító is: ennek az
erőnek is a nőhöz van közvetlen köze. Az, hogy mi nők mit kezdünk az erőnkkel, a mi
felelősségünk: tudunk pusztítani és tudunk életet adni. A férfiak bizonyos értelemben ennek
kiszolgáltatottjai.
- Manapság nehezebb, vagy könnyebb nőnek lenni, mint hajdanán?
- Nem tudom, szeretném hinni, hogy nem. Itt volt Rostás Farkas György, József Attila-díjas
költő: mesélt édesanyjáról, aki, ha jól emlékszem, 10 gyermeket nevelt fel és télen, a hóban
mezítláb, szétfagyott lábbal járt a faluban koldulni élelemért, s kisfia a hóban a vérnyomok
alapján ment utána... Különlegesen erős és bátor asszony lehetett: azt hiszem, minden
gyermeke tanult emberré vált, de hogy könnyebb lett volna neki, azt nem hiszem. Sokat
beszélgettünk ilyen kérdésekről is a szümpozionon. Fialovszky Magda, író, újságíró,
dokumentumfilm-rendezőnő pl. azt mondta, hogy szerinte egészen csodálatos asszonyok állnak
mögöttünk, akikről nem is tudunk és akik ereje, hite, bizalma az Életben hihetetlen dolgokat bírt
ki: ma mi nem igen tudjuk elképzelni sem a helyzeteket, amiken keresztülvitték a hátukon a
családot... és ami fontos: megőrizték a szeretetet, a reményt mindeközben.
Azt hiszem, másféleképpen nehéz és nem nehezebb ma: mi egy átláthatatlan dzsungelben
élünk, hamis és aránytalan hírtenger rengetegében, és gyorsan változó ösvények és növényzet
közepette. Nehéz az igazi tájékozódási pontokat megtalálnunk és ahhoz ragaszkodnunk. Pedig
ezen múlik a szeretteink élete.
Mennyire beszélhetünk globális trendekről, vagy vannak kivételek?
- Én nagy közösséget érzek szerte a világon sok más nővel és úgy érzem, azonos helyzetben
vagyunk, a kihívások, a hitünk próbára tétele, a szeretetünk erejének terhelése ugyanúgy zajlik
mindenütt. Olyan jó, hogy lehet iráni filmeket látni, vagy japán könyveket olvasni és felfedezem,
hogy mennyire hasonlóak vagyunk és hasonló a feladatunk, amivel ki-ki hasonlóan birkózik.
Sok a győzelem. Ahogy Schäffer Erzsébet idézte a szümpozionon az eszkimó asszonyok
bölcsességéből: nélkülünk, a mi szeretetünk és gondoskodásunk nélkül már régen elvadult
volna a Föld... Azért vannak egészen kiemelkedő egyéniségek: ilyenekkel is találkoztunk a
szümpozionon: például Szabó Irén, néprajzkutató, akinek görögkatolikus pap férje félév
házasság után bénult meg nyaktól lefelé és most több, mint 20 éve élnek házasságban,
szeretetben. Vagy a református lelkésznő, Victorné Erdős Eszter, aki drogosokkal foglalkozik,
őket gyógyítja-segíti. Volt olyan, aki a velük való beszélgetést végigsírta a megrendüléstől, őket
hallgatva, olyan mélyen érintette ezeknek a nőknek a hősiessége.
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Mi a helyzet a XXI. században a férfi-női szerepekkel? Ez egy avitt felfogás vagy egy örök
rendszer?
- Viccesen válaszolva könnyű elintézni: ez egy avítt felfogás, most más jön... De érdekes ezzel
kapcsolatosan Bagdy Emőke igen bölcs könyvét elővenni: a Hogyan lehetnénk boldogabbak?
címűt. Ő igen széleskörű pszichológiai szakmai tájékozottsággal és tapasztalattal ír erről.
Nagy a felelősségünk, miközben a gyerekeket neveljük: míg mi eljátszunk divatos elméletekkel,
könnyen éhesek és szomjasak maradnak mellettünk a gyerekek, akiknek nem adjuk át, amit mi
még megkaptunk, egyfajta biztonságos nemi önértelmezést, küldetést és helyet a világban.
Miért érzitek úgy, hogy a nőiség-témában minden évben kell egy-egy konferenciát
rendeznetek? Ennyire "nem tudjuk", hogy miben is áll a nőiesség lényege
?
- Ezt a témát egyre fontosabbnak látom. Mintha megszakadt volna a női örökség átadásának
hagyománya, mintha nem lenne olyan fontos. Előbbi kérdésed mögött is ez jelenik meg, mint
elterjedt gondolat: hátha már ez valami ócska téma... Holott, ahogy a mi rendalapítónk is hitte
és én is hiszem: ha valahogy megváltoztatható a világ, akkor csakis a nőkön keresztül. A női
tudás, amiről Madách is ír, képes arra, hogy kivezessen, reményt, kiengesztelődést, tágasságot
és együttműködést teremtsen. A felelősség a nők kezében van, segítenünk kell egymásnak,
hogy ezt a felelősséget vállaljuk és éljünk az erőnkkel.
*
(
Forrás: csaladhalo.hu /Paulik András)
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