
Tizenhárom éve kidei lelki-
pásztor, egyúttal a Kolozsvári 
Református Kollégium szak-
iskolájának megbízott vezető-
jeként is tevékenykedik. Most 
mégis Hollandiából válaszolt 
kérdéseinkre. Nagy Tibor Sán-
dorral tanulásról, a protestáns 
Hollandiáról és járványhely-
zetről beszélgettünk.

→ SOMOGYI BOTOND

Mi késztetett arra, hogy e víru-
sos időszakban külföldi tanulmá-
nyútra indulj?

A kis szamosháti gyülekezet-
ben végzett szolgálatom hasonló 
ahhoz, amit számos lelkipásztor 
végez Erdély gyülekezeteiben. 
2016-ban vállaltam el a Kolozsvári 
Református Kollégiumban a szak-
osztályok vezetését, fejlesztését. 
Heti 80–100 óra munka mellett 
a szakmai fejlődésre sem maradt 
idő, így 2019 őszén, miután sike-
rült megszerezni a hat szak akkre-
ditálását és a kidei gyülekezetben 
is befejeződött a templomfelújí-
tás, megpályáztam egy családos 
ösztöndíjat a kampeni egyetemre. 
Csodával határos módon az ál-
talam választott mesteri képzést 
a járványügyi helyzet ellenére is 
elindította az egyetem, így 2020 
augusztusában ötödik kislányunk, 
Emese, már Hollandiában töltötte 
életének második hónapját.

A teológia milyen területét vá-
lasztottad továbbtanulásra?

Tanulmányaimat a gyakorla-
ti teológia terén végzem, a téma: 
egyház és misszió Nyugaton. Azt 
vizsgáljuk, hol a helye és mi a fel-
adata az egyháznak e szekularizált 
vagy akár keresztyénség utáninak 
nevezett korban. A nyugati társa-
dalomban a népegyházak szinte 
teljesen átalakultak hitvalló egy-
házakká, így a keresztyénség elve-
szítette egykori privilégiumait, és 
mára már egy a sok „spirituális” 
alternatíva között. E jelenséget 
járjuk körbe lelkigondozói, közös-
ségi és vezetői szempontból. Jogos 
kérdés lenne ezért, hogy mi köze 
a Kelet-Európából, népegyházi 
kontextusból érkező lelkipásztor-
nak az elvilágiasodott társadalom 
belmissziójához. Nem újdonság 

számunkra, hogy a társadalom és 
az egyház Erdélyben is gyors vál-
tozáson megy keresztül. Mindaz, 
ami Nyugaton megtörtént, valami-
lyen formában nálunk is megjele-
nik, így napirenden kell lennünk 
a Nyugaton már megvívott csaták-
kal. Ezért ismernünk kell az itteni 
következtetéseket, a jól bevált gya-
korlatokat, hogy az otthoni hely-
zetben megtaláljuk a számunkra 
járható utakat.

Nem először jársz Hollandiá-
ban. Most mégis családdal vágtál 
neki a tanulmányútnak. Hogyan 
sikerült a beilleszkedés? Hol lak-
tok, hol van az egyetem?

Előző alkalommal is Kampen-
ben tanultam. Az akkori tanul-
mányom során a színes hallgatók 
(Burma, Nigéria, Szamoa, Indo-
nézia, Korea) nagy része családos 
ember volt, akik otthon hagyták 
gyermekeiket, feleségüket. Látván 
honvágyukat megfogalmazódott 
bennem, hogy következő alka-
lommal csakis családdal fogom 
bevállalni a tanulmányutat. Egy 
alapítvány jóvoltából összkom-
fortos holland polgári házban 
lakunk, az egyetem pedig a törté-
nelmi városközpontban van ötper-
ces bicikliútra. A sajátos vírusos 
helyzet ellenére hamarosan otthon 
éreztük magunkat abban a város-
ban, ahol biciklivel minden meg-
közelíthető. Kevesebb kapcsolatot 
létesítettünk, de talán annál job-
ban tudunk egymásra odafi gyelni, 
legyen az helyi holland vagy nem-

zetközi család. Gyermekeink köny-
nyebben alkalmazkodtak, mint 
gondoltuk volna, feleségem pedig 
holland beszélgetőtársakra talált a 
gyülekezetben, a szomszédban.

Öt kisgyerekkel érkeztél meg. 
Közülük kik iskolakötelesek? Mi-
lyen iskolába járnak, és hogyan 
boldogulnak a nyelvvel?

A holland iskolarendszer más, 
mint az otthoni. Gondolok itt az 
élmény- és gyermekközpontú ok-
tatásra, ahol a hangsúly nem a 
betanult adatmennyiségen van, 
hanem azon, amit a gyermekek 
saját maguk fedeznek fel, vagy 
éppen az általuk beosztott idő-
ben tanulmányoznak és olvasnak. 
Gyermekeink egyházi iskolában 
tanulnak, amely három percnyi 
távolságra van. A De Mirt (Mirha) 

nevű iskolában négyéves kortól 
tanulnak a gyerekek. A négy évet 
pedig naprakészen gondolják: a 
születésnap utáni napon a gyerek 
már az 1-es csoportba iratkozik. 
Ide jár Ilona kislányunk. Júlia a 
4-es csoportban, Erzsébet pedig 

a 6-os csoportban talált befogadó 
közösségre. Az elemi iskolában 12 
éves korig, vagyis a 8. csoportig 
tanulnak a gyerekek. Ez után egy 
nemzeti egységes teszt és beszél-
getés eredményeképpen lehet gya-
korlati vagy elméleti pályát válasz-
tani, természetesen több szinten 
is átjárhatóság van a kettő között. 
Külön áldásként éltük meg, hogy 
gyerekeink az egyházi iskolában 
keresztyén környezetben jól tudták 
kezelni a másságot. Mára már hol-
land kiejtésük jobb a miénknél, és 
hamarosan teljesen felzárkóznak a 
helyiek szintjére. Meglepett az ol-
vasásra helyezett hangsúly, ugyan-
is az iskola köztereiben nyitott 
könyvtár van, az épületben több 
olvasókuckó is létesült, ahova akár 
óra közben elvonulhatnak olvasni, 
amennyiben azt kéri a feladatuk.

Mit tudnak a hollandok rólunk, 
erdélyi magyarokról?

Napjainkban egyre keve-
sebb holland látogat el Erdélybe, 
így a sajátos kettős kisebbségi 
státusunkat, valamint magyar 
identitásunkat olykor sántító ha-
sonlatokkal kell példáznom. Az 
a generáció, amely bezárt határo-
kon keresztül csempészte Erdély-
be a bibliákat, és éveken keresztül 
támogatta egyházunkat, kiörege-
dett. Amikor zavartan rákérdez-
nek, hogy miért élünk magyarok-
ként Romániában, elmondom, 
hogy az emberek nem költöztek, 
csak a határok változtak. És visz-
szakérdezek: hogy ha a második 

világháborúban a német csapatok 
nem vonultak volna vissza Hol-
landiából, milyen nemzetiségű-
nek vallanák magukat? A néma 
csend megválaszolja kérdésem, 
és akkor már másképp közelítik 
meg a kérdést. Azonban olyan is 
akadt, aki azt válaszolta, hogy ő 
akkor német lenne.

Hosszú évek teltek el első hol-
landiai tanulmányutad óta. Ta-
pasztalatod szerint változott-e a 
társadalom?

Tizenöt évvel ezelőtt, ha szom-
baton elfelejtettem kenyeret vásá-
rolni, vasárnap krumplival kellett 
helyettesítenem, ugyanis vasár-
nap minden élelmiszerüzlet zárva 
volt. Ma már a vallásos Kampen-
ben is vasárnap délutánra pár óra 
erejéig kinyitnak a boltok. (Érde-
kes, hogy Európa „legkeresztyé-
nebb” országában, Romániában, 
ez ma senki számára nem kérdés). 
Amúgy a nagyvárosokban már 
nemcsak a város szélén, hanem 
a központban is gombamódra nő-
nek a mecsetek. Olykor zavarba 
kerülök: tényleg a „protestáns” 
Hollandiában vagyok-e?

A holland gazdaság szinte 
megállíthatatlanul fejlődik a vál-
ság és koronavírusos helyzet elle-
nére. Kampenben is új negyedek 
jelentek meg, a város szélén levő 
ipari parkok megduplázódtak. 15 
év alatt az ország lakossága több 
mint 1 millióval nőtt, mára már 17 
millió lakosa van. Ezzel párhuza-
mosan a magas, szőke, kékszemű 
holland mintakép változóban van. 
Ma már a kisebb településeken is 
egyre több a színesbőrű, és számos 
fátyolozott hölgy sétál az utcákon. 
A bevándorlók kérdése megosztja 
a társadalmat, és noha minden-
kit az elfogadás szellemében ne-
velnek, a lakhatósági szűkösség 
(többhónapos várólistára iratkoz-
nak egy házért) a holland toleran-
ciát is próbára teszi.

Tudjuk, hogy a nyugati embert 
nagyfokú, sokszor túlzott toleran-
cia jellemzi, a hollandokat talán 
különösképpen. Ezt te is tapasz-
taltad?

Egyik gyakorlatunk arról szólt, 
hogy egy hitetlennek kellett 15 per-
ces bemutatót tartanunk a keresz-
tyén értékekről. 
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→ Napjainkban egyre 
kevesebb holland látogat 
el Erdélybe, így a sajátos 
kettős kisebbségi státu-
sunkat, valamint magyar 
identitásunkat olykor 
sántító hasonlatokkal 
kell példáznom. 

folytatás a                 oldalon3.

2.

3.

4.

FOTÓ: NAGY TIBOR SÁNDOR




