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Maga az ötlet, hogy egy 
új módszert dolgozzon 
ki, egy írországi csa-

ládterápiás képzésen merült 
fel, amikor a szupervizor a te-
rapeuta erőforrásairól beszélt, 
ezek között említve a hobbit. 
Sokan egy nehéz nap után ked-
venc tevékenységükbe mene-
külnek, ami teljesen rendjén 
van. A terapeuták számára vi-
szont van egy másik út is: be-
hívhatják klienseiket a saját 
hobbijukba. Az előadó a golfot 
említette, amely nagyon gyü-
mölcsöző volt a terápiára néz-
ve. Ez indított el a lelkész-te-
rapeutában egy folyamatot, 
hogy mi lenne, ha leülne a kli-
enseivel sakkozni. „Azt val-
lom, azokat a kérdéseket, té-
mákat, amelyeket egy sakk-
játék felszínre hoz, megtalál-
juk az életben is. A kapcsoló-
dási pontokat keresve a táblán 
meghozott döntések és az élet-
ben meghozott döntések kö-
zött, próbálunk feleletet talál-
ni a kliens kérdéseire” – ma-
gyarázta Sógor Árpád, aki el-
ső körben elmélyítette sakk-
tudását, amihez gyerekeit, ké-
sőbb ezek iskolatársait taní-
totta. Így a diákok voltak az el-
ső kliensek, akiken kipróbálta 
módszerét. „Érdekes, volt egy 

olyan diákom, akihez nem tud-
tam közel kerülni, pedig úgy 
gondoltam, hogy szüksége len-
ne egy jó beszélgetésre. Ön-
ként jelentkezett, amikor fel-
ajánlottam a sakkterápia lehe-
tőségét. A sakkról azt mond-
juk, hogy racionális játék, de 
a rejtett érzelmeket, indula-
tokat, egy olyan témát, amit a 
kliens nem merne azonnal el-
mondani, egyből a felszínre 
hozza” – mondta a szakember. 
Az ülések során egyre csiszo-
lódott a módszer. Egy alkalom-
mal – isteni sugallatra – egy 
párnak is felajánlotta a lehető-
séget, ők egymás ellen játszot-
tak. Más módokon is használja 
a sakktáblát Sógor Árpád: pá-
roknak időnként egy-egy kü-
lön készletet ad, felállítják a 
társ családját, amikor őt befo-
gadták, majd a jelenlegi hely-

zetet. Közben megnézték a 
másik táblát is, és beszélget-
tek róla. 

N e m r é g i b e n  t o v á b b f e j -
lesztette módszerét Só gor 
Árpád, ugyanis egy kon feren-
cia-előadásra kapott felkérést, 
amelyen a sakkterápiáról és 
a reformáció aktualitásáról 
kellett beszélnie. Akkor jutott 
eszébe, hogy mi lenne, ha ez-
úttal a reformátorok, a refor-
mátus egyház lenne a partner 
a játékban. Genfben van egy 
reformátorokat ábrázoló szo-
borcsoport, amely tizenöt ala-
kot testesít meg. „A sakktáblán 
tizenhat figura van egy csapat-
ban, így József Attila után sza-
badon mondhatjuk, hogy a ti-
zenhatodik te magad légy. A 
reformátorokkal így egy csa-
patban elemezzük, mit miért 
léptünk, kinek mi volt a fejé-

ben, szívében” – osztotta meg 
a lelkész. A sakkban van egy 
olyan íratlan szabály, hogy ki-
bicnek kuss, tehát aki nem ját-
szik, nem szólhat bele a játék-
ba.  „Luther, Kálvin nem beszélt 
külön egyházról, a keresztény 
egyházat akarták megrefor-
málni. Elmondta  a maga kriti-
káit, de nem akart kiszakadni, 
mégis egy adott pillanatban az 
egyházon kívül találta magát 
Luther a kiátkozási bulla kö-
vetkeztében. Sajnos ez a min-
ta folytatódik, aki kritikát fo-
galmaz meg, nagyon gyorsan 
az ellenség szerepében találja 
magát” – vázolta Sógor Árpád, 
akitől azt is megkérdeztem, 
hogy miként lehetne jellemez-
ni a református egyházat mint 
játékoscsapatot. „Jellemző az 
egyházra, hogy nagyon nehe-
zen tud egy csapatban gondol-

kodni. Ott van a sakktáblán is 
sok-sok figura, mindegyik más, 
máshoz ért, más az erőssé-
ge, lépési lehetősége, és akkor 
a legerősebb a csapat, ha ösz-
sze tudnak dolgozni, minden-
ki a maga feladatát végzi, meg-
felelő ember a megfelelő he-
lyen van. A sakkban van olyan 
figura, amelyik a hátvéd szere-
pét játssza, s ezzel is hozzáse-
gíti a csapatot a győzelemhez. 
A református egyházban, nem 
bevallottan, mindenki a saját 
sikerét keresi, szeretné ma-
gát fényezni. Ez érthető, em-
beri gyarlóság, hogy jó emlék-
ként maradjak fent az utókor 
számára, de az emberi hiúság 
aláássa a csapat sikerét” – ösz-
szegezte Sógor Árpád lelkész-
családterapeuta.

MIHÁLY NOÉMI KATALIN

Sakkterápiáról és reformációról Sógor Árpáddal

A tizenhatodik te magad légy!
Nemrég előadást tar-

tott Sakkterápia és re-

formáció címmel 

Sógor Árpád lelkész-

családterapeuta a ko-

lozsvári Katolikus Egye-

temi Lelkészségen. Sa-

ját fejlesztésű mód-

szerét immár kétszáz 

esetben alkalmazta. 
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Boldog Batthyány-
Strattman László
családos távimaest

Ha megkérdezitek, mi is a bölcsesség 
– már amennyire az értelem képes meghatározni –, mondhatjuk, 
nem más, mint a lélek mértékletessége, vagyis ami által a lélek 
önmagát egyensúlyban tartja, hogy ne törekedjék túlzásokra, de a 
mérték alá se süllyedjen. 

Szent Ágoston

Ima: Világosság rózsafüzér vagy egy Miatyánk.

Imaszándékok:
1. Add, Urunk, hogy sugallataidat helyesen megértsük, és merjük 
is azt megélni, mert csak a te irányításaid által tud megmaradni 
és mélyülni a családtagok közötti szeretetkapcsolat!
2. Áldd meg, Urunk a szülőket és nagyszülőket, hogy a hittel meg-
tapasztaltakat tovább tudják adni az utódoknak, őket pedig vilá-
gosítsd meg, hogy be is tudják azt fogadni! 
3. Adj, Uram önzetlen, tiszta, egymásra figyelő szeretetet, ahol 
az önzés nem tudja bilincseit kivetni, hisz minél többen vannak a 
családban, az egy főre jutó szeretet annál nagyobb!
4. Taníts meg, Urunk érzékeinkre vigyázni, s a te tetszésed szerint 
élni velük, mert a tiszta élet erény, öröm és boldogság!
5. Hallgasd meg, Urunk alázattal elődbe hozott imaszándékainkat!

Részletek a www.imalanc.ro honlapon

Háromszázötven éve min-
dig éltek remeték a Salzburg-
tól negyven kilométerre talál-
ható saalfeldeni remeteségben. 
A sziklákra épült kolostor leg-
újabb lakója a belga származá-
sú Stan Vanuytrecht. Szavai sze-
rint készen áll a magányos élet-
re. Nyáron is hűvös van. Nincs 
áram. A legközelebbi kút ne-
gyedórás, fárasztó gyaloglás-
sal érhető el: vizet csak így le-
het nyerni. Az 58 éves diakónus, 
Stan Vanuytrecht minden kénye-
lemtől mentes új életre vállal-
kozott. Elmondása szerint nagy 
örömmel készül a kihívásokkal 
teli időszakra. „Készen állok” – 
mondta. Május közepén költö-
zött be új otthonába, a 350 évvel 
ezelőtt épült saalfeldeni remete-
ségbe, amelyet ezer méter ten-
gerszint feletti magasságban, 
meredek sziklafalon alakítottak 
ki, a Szent Györgynek szentelt 
közeli kápolnával egyetemben. 
A saalfeldeni remete konyhája 
egyetlen tűzhelyből áll; lakószo-
bája – egy asztallal, egy székkel 

s egy paddal – ugyanoly spártai, 
mint hálófülkéje, amelyben egy 
puszta ágy található. „A hideg 
komoly probléma” – hangsúlyoz-
ta Saalfelden szóvivője. A város 
közössége ezért egy hatalmas 
farakást helyezett el a remete-
lak alatt található kastély mel-
lett. Az arra kirándulók innen vi-
hetnek fel egy-egy hasábot a re-
metének. A tizenhétezer lakosú 
város számára hasznos, hogy a 
közeli hegyekben kiválóan jel-
zett turistaúton megközelíthe-
tő remeteség található, amely 
az utóbbi ötven évben elsősor-
ban kirándulók és zarándokok 
célpontjává vált. Így oly nagyon 
magányosnak nem érezheti itt 
magát az ember, legalábbis nap-
közben – véli Vanuytrecht. Ez-
zel kapcsolatban így fogalma-
zott: „A reggelek és esték csend-
je, napközben pedig a látogatók-
kal való intenzív kapcsolattar-
tás számomra a legideálisabb 
kombináció.”

Elmondta: nem szereti a 
luxust, a kényelmet. Szeret 

egyedül lenni. Most ezen a he-
lyen tud majd az emberekkel 
és gondjaikkal törődni, mint-
hogy jól beszél németül, és 
egyéb képességeit is kama-
toztathatja majd. „A beszél-
getés az élet egyik meghatá-
rozó tengelye. Társadalmunk 
végtelen lehetőségekkel ren-
delkezik a kommunikációt il-
letően, ennek ellenére elfelej-
tettük, hogyan értsünk szót a 
szomszédainkkal” – mondta 
Saalfelden új remetéje.

A 17. század óta Stan Va-
nuytrecht a harmincnegyedik 
remete lesz ezen a helyen. Vol-
tak, akik több mint harminc 
éven keresztül kitartottak eb-
ben az elvonultságban, mások 
egy év elteltével felhagytak a 
magányos élettel. Senkit sem 
kényszerítenek arra, hogy meg-
maradjon e fizetéssel nem járó 
magányos poszton. Az elmene-
tel szabadsága minden reggel 
csábít. Vanuytrecht számára 
azonban – elmondása szerint – 
a remeteség életprogram.

Bizakodó az új ausztriai remete




