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A SZÜLÕSZOBÁBAN
Olvastam az Éjszakába nyúló be-
szélgetések címû cikket.
A szülésznõi munka nekem hivatás,
már húsz éve: csodás esemény része-
se vagyok azzal, hogy segíthetek az
édesanyáknak világra hozni
gyermeküket. Igazán szerencsésnek
érzem magam, hogy ebben a folya-
matban lelki támasz is lehetek.
Mert az anyukák sokszor félnek,
hogy az idõnként hosszúra nyúló va-
júdás miatt nem lesz elég az erejük.
Szaktudásomat nyújtva próbálok
anyaként is jelen lenni, ahogy én
szeretném a helyükben. Az „együtt-
szülés” során pedig hívom a jelen 
lévõ, sokszor nagyon tanácstalan
apukát, hogy törölje meg õ a felesé-
ge homlokát, fogja õ a kezét. Az
apák ezt hálásan fogadják, és a szü-
lõszoba légköre bensõségesebbé,
családiasabbá válik. Megtapasztal-
hatom az anya és apa közti túlcsor-
duló szeretetet, ami örömsírásként
tör fel belõlük, amikor odahelyezem
az édesanya hasára a még köldök-
zsinóron függõ újszülöttet. Ilyenkor
legtöbbször az én könnyeim is elõ-
törnek.
Egyszer helyettesítenem kellett egy
másik osztályon. Amikor az anyák
terhesség-megszakításra várnak,
már túl késõn találkozom velük. Pe-
dig olyan szívesen segítenék! Éjjel
rémálmaim voltak: magam elõtt
láttam a magzatokat, szinte azt
éreztem, hogy õk kérik a segítsége-
met. Elmentem másnap a fõnõvér-
hez, és elmondtam lelki gyötrelmei-
met. Attól kezdve soha többé nem
osztottak be oda. Minden jövevény
világrajövetele csodás esemény,
mégis mennyi kis élet vész kárba!
Az abortusz fekete pecsét a szülé-
szeti szakmán!
Volt, hogy nekem is orvosi feladatot
kellett ellátnom. Egy édesanya vajú-
dása során arra lettem fig yelmes,

hogy a szívhangok hir-
telen drasztikusan le-
lassultak. Az orvos
megállapította, hogy a köldökzsinór
elõesett, tehát az oxigénellátás meg-
szûnhet. A mûtét alatt úgy kellett
tartanom a gyermek fejét, hogy az
ne nyomja a köldökzsinórt. Ha én
rosszul csinálok akkor valamit,
meghal vagy károsodik a baba.
Egész idõ alatt imádkoztam értük.
Térdelve, elzsibbadt kézzel és láb-
bal, jól leizzadva, hálát adhattam,
amikor a kisbaba erõteljesen felsírt.
Az ima erõt adott, és a gyermek éle-
tét az édesanyával együtt köszön-
hettük meg.

Barna Rita – Rád

JOBB A SZABADBAN
Az idén már áprilisban is voltak
olyan meleg napok, mint más évek-
ben május végén. Nehezemre esett
a tanítás, a diákoknak a tanulás.
Egyik nap eszembe jutott, hogy az
iskola falain kívül folytatom az órá-
kat, bár tudtam, hogy ez nekem
sokkal fárasztóbb. Néha annyira
nehéz volt, hiszen ilyenkor a tanár-
nak nincsenek a keze ügyében az
elõre elkészített tervek, eszközök de
még szünet sincs. Volt olyan pilla-
nat, hogy legszívesebben leültem
volna egy padra, de aztán megint új
lendülettel próbáltam jól tenni a
dolgomat. Másnap a tanteremben
azon vettem észre magamat, hogy
lopva az órámra nézek, meddig kell
még itt kínlódni. Ekkor eszembe ju-
tott, hogy Jézusért taníthatok, és ki
is mondtam: „Érted”. Csoda tör-
tént, erõ töltött el. Persze most is,
többször is neki kellett lendülni, de
kedvet, ötleteket kaptam. Az óra
végén az egyik diák megkérdezte,
hogy szeptemberben tovább tanul-e
majd a csoport. Gondolom, jól érez-
hette magát.

Aranyi Krisztina – Budapest
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TESTVÉRLAPJAINK: Olaszország: Citta Nuova (CN). Amerikai Egyesült Államok: Living City. Argentína:
Ciudad nueva. Ausztrália: New City. Belgium: Nieuwe Stad. Brazília: Cidade Nova. Bulgária: Nov Svjat. Cseh
Köztársaság: Nove mesto. Dánia: Ny Stad. Franciaország: Nouvelle Cité. Fülöp-szigetek: New City.
Hollandia: Nieuwe Stad. Horvátország: Novi Svijet. Japán: Uno. Kanada: Nouvelle Cité. Kenya: New City-
Nouvelle Cité. Kína: San Sing. Kolumbia: Ciudad Nueva. Korea: Cumul. Lengyelország: Nove Miasto.
Libanon: Cité Nouvelle. Litvánia: Naujasis Miestas. Nagy-Britannia: New City. Németország: Neue Stadt.
Pakisztán: Hayat. Portugália: Cidade nova. Románia: Oraº Nou. Spanyolország: Ciudad Nueva.
Svédország: Enad Värld. Szlovákia: Nové mesto. Szlovénia: Novi svet. Uruguay: Ciudad Nueva. Venezuela:
Ciudad Nueva.
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Ritkán váltott ki ekkora nemzetközi érdeklõdést egy ország belügye,
mint az idei francia elnökválasztás. A váratlanul magas, 85 %-os
részvételi arány pedig igazolta azt a sejtést, hogy a pár hónappal ko-

rábban még zavargások helyszíneként ismertté vált külvárosok népe – kü-
lönösen a fiatalság – élni akar politikaformáló erejével. Ennek következ-
ménye lett azután a szélsõjobboldali párt jelentõs lemaradása és egy füg-
getlen centrista áramlat térnyerése.

Az események és a választási eredmény a megfigyelõk szemében új poli-
tikai tájkép, és ezzel együtt új kérdések kialakulását jelzik.

„Két dolog van, amirõl nem beszélünk a családban és barátok közt: a
politika és a vallás.” Szinte már szállóige ez a mondat Franciaországban.
Most az emberek mégis beszélni kezdtek, nem titkolták, hogy ki, kire sza-
vaz, vitatkoztak és érveltek. A fiatalok kérdeztek a legtöbbet, pedig azt
mondják róluk, hogy közömbösek a politika iránt, és õk igényelték legin-
kább a tisztességes tájékoztatást. A pártok taglétszáma növekedett. A kü-
lönbözõ keresztény mozgalmak vállalták, hogy segítenek az eligazodás-
ban: demokratikus vitákat szerveztek tagjaik számára, akik a szélsõsége-
ket kivéve a politikai paletta minden árnyalatát képviselték. A püspökök
lényeget érintõ – például „Mit tettél a testvéredért?” – kérdések felvetésével

segítették az egyéni döntések megszületését anélkül, hogy politikai vá-
laszt sugalltak volna.

A viták során nagy jelentõséget tulajdonítottak a személyek és eredmé-
nyek tiszteletben tartásának. A késõbbi gyõztes Sarkozy leintette híveit, ami-
kor azok ki akarták fütyülni az ellenfelet, aki viszont ellenfelének gyõzelme
láttán híveit arra buzdította, hogy tartsák tiszteletben az eredményeket.

Francia választás, francia kampány. Európát érintõ kérdés igen halkan
jelentkezett, a nemzetköziség pedig csak a bevándorlás és az ezzel járó ve-
szélyek formájában. Pedig az idei francia elnökválasztás eredménye való-
színûleg fontos lesz Európa számára is. Politikai elemzõk szerint a konti-
nens egyik meghatározó államának gazdasági erõnléte és nemzetközi po-
litikai elképzelései módosítani fogják a kontinens államainak belsõ és
külsõ kapcsolatait, ezért megkerülhetetlen a francia álláspont.

Az új elnök, aki a társadalom széles köreibõl kapott szavazatokat, elsõ
beszédében prioritásait hangsúlyozta, többek között az emberi jogok vé-
delmét és a klimatikus változások elleni harcot. A középpontban mégis a
gazdasági növekedés fellendítése áll, és ebben Sarkozy programja jobb és
baloldali gazdasági elemzõk szerint valóban hiteles.

A szakszervezeteket azonban nyugtalanítja a társadalom peremére szo-
rultak helyzete, és a fiatalok jövõje. Sarkozynek, aki erõteljes és törekvõ
személyiségével magával ragadta a tömegeket, még sok kérdésre kell vála-
szolnia. A most következõ parlamenti választások tovább erõsíthetik a
magyar származású elnök helyzetét, vagy éppen gyengíthetik.

A szerkesztõség
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ORVOSNÁL
Egy ideje asztmával kezelnek. A
múltkori kontrollon, miután az
orvos meghallgatta a tüdõmet, a
gyógyszeradagot a duplájára
emelte. Most is a sztetoszkópot
járatja a hátamon. Egy idõ után
gondterhelten leül és maga elé
réved. Érdeklõdve hajolok hozzá:
„Mit hallott, fõorvos asszony?”
Aggódva válaszol: „Ma reggel
megint bemondott valamit a TV az
egészségügy átalakításáról...”
Nevetnem kellett: „A tüdõmben
mit hallott, fõorvos asszony?” Erre
már õ is elmosolyodott: „Sokat
javult.” Aztán megállapítottuk,
hogy használ a gyógyításnak, ha az
orvosnak csak a betegre kell
figyelnie...

-fidar-

KITÁGULT A VILÁG
Az anyaság, amirõl májusi számuk-
ban írtak, engem is kérdések elé ál-
lít. Nem olyan radikálisan, mint
Zsuzsit, mégis vannak pillanatok,
amikor azt érzem, nem bírom
tovább… Egészen megváltozott az
életem…

Egy fiatal anyuka

Kedves Olvasónk levelére vála-
szolva hadd idézzük Annamaria
Zanzucchit, aki öt gyermek
édesanyja, és mint az Új Család
Mozgalom Nemzetközi Titkár-
ságának társfelelõse a világon
számtalan családdal került kap-
csolatba az elmúl évtizedekben:

„Amikor férjhez mentem, és jöttek
egymás után a gyerekek, lehetetlen-
ség volt, hogy úgy éljek, ahogy ko-
rábban elképzeltem. Annyira bezár-
tak a háztartási teendõk, a g yer-
meknevelés, hogy úgy éreztem néha
börtönben vagyok a négy fal között.
Szinte egész nap nem láttam senkit.
Tudtam, hogy amit ma megcsiná-
lok, holnap megint elölrõl kezdhe-
tem, mindig és ugyanazt. Ez akkor
esett különösen nehezemre, amikor
a gyerekek még kicsik voltak, és a
házimunka sohasem ért véget.
Egyik nap éppen a nappaliban ta-
karítottam, amikor hatalmába ke-
rített egy nagyon erõs érzés: azzal,
hogy férjhez mentem, behatároló-

dott az életem. Hirtelen megáll-
tam, és eg yszerre világossá vált:
nem annyira az számít, hogy mit
teszek, inkább az ahogy teszem!
Elgondolkodtam. Amikor egy misz-
szionárius Afrikába megy, és az
evangéliumot hirdeti sokszor hõsies
módon, az rendkívül értékes csele-
kedet. Vajon miért? – kérdeztem
magamtól. Azért, mert szeretetével
válaszolt a hívásra, Isten akaratá-
ra. Ha otthon vagyok és a csalá-
dommal törõdöm és ki kell takarí-
tanom, akkor ez is lehet a szeretet
mûve! Ebben a pillanatban leom-
lott az a fal, ami korlátok közé 
szorított addig, s a bezártnak tûnõ
élet kitárult.”

Új Város – 2007 június

párbeszéd az olvasóval
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KERESÕ

Elõfordul, hogy az Új Város Kiadó már nem kapható kiadványait, vagy az Új Város lap régebbi
példányait keresik új olvasók, elõfizetõk, érdeklõdõk. Sokszor nem tudunk segíteni, mert a
szerkesztõségben már nincs a keresett példányból.

Amennyiben Önöknél vannak olyan könyvek, vagy a lap olyan számai, évfolyamai, amelyeket
örömmel ajándékoznának, biztosan lesz VALAKI, aki éppen azt keresi!

A felajánlásokat az ujvaros.iroda@fokolare.hu címre, vagy a 30-6769-824 telefonszámra kérjük, és
elõre is köszönjük.

A szerkesztõség
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MINT 
A MESÉBEN

Kollégáim példájából, akik
már november elején kéz-

hez kapták a felmondásukat,
tudtam, hogy ez vár rám is. Így
is történt, de legalább lélekben
felkészülve fogadhattam a be-
jelentést.

Természetesen azonnal ál-
láskeresésbe kezdtem, egyre
bõvülõ körökben haladva a jó
barátoktól és ismerõsöktõl a
szakmai kapcsolatokon át az
álláshirdetésekig. Sok helyrõl
kaptam biztatást és segítséget,
és még jó hosszúnak tûnt a
körülbelül másfél hónapos fel-
mondási idõ is. Aztán fokoza-
tosan kiderült, hogy elõször is
nem az én jelentkezésemre
várt mindenki, meg aztán az
ügyek intézése sem megy
olyan gyorsan, fõleg az év vége
táján. Az esetet még színezte,
hogy az addigi fõállásom mel-
lett tanítottam egy fõiskolán,
és most is olyan helyet szeret-
tem volna, ahol ezt tovább
folytathatom. Ráadásul tud-
tam, hogy az új félév február
elején elkezdõdik, és nekem
még idõben szólnom kell,
hogy számíthatnak-e rám.

A dolog kezdett lassan a
körmömre égni. Ekkor valaki a
világ legtermészetesebb mód-
ján azt tanácsolta: „Kérjétek
Ilussal együtt a Gondviselést
és Focót, hogy adjon megol-
dást, és persze mondjátok
meg, hogy mikorra kéritek”. A
tanácsot megfogadtuk, de
tudtuk, hogy a rendelkezésre
álló egy-két hét nagyon rövid
ahhoz képest, hogy a jelentke-

zések elbírálása általában egy-
két hónapig is el szokott tarta-
ni, így a józan belátás szerint a
kérés teljesítése szinte lehetet-
lennek tûnt. Még kérni is szé-
gyelltünk ennyire rövid határ-
idõt, de azért kértünk, biza-
kodtunk és kíváncsian vár-
tunk.

A megoldás villámgyorsan
jött, és éppen a megfelelõ idõ-
ben. Egy jó barátunk keresett
meg az utolsó hét közepén,
akinél korábban már többször
is érdeklõdtem, de semmi jóval
nem tudott biztatni. „Szeren-
csés véletlenek” és az õ segítsé-
ge révén kiderült, hogy mégis-
csak keresnek náluk valakit.
Két nap múlva már egymás te-
nyerébe csaptunk leendõ fõnö-
kömmel, az állás meglett, és a
tanítást is folytathattam. Mint
a mesében.

Egri Tamás – Budapest

CSAK ÕMIATTA!

Szombaton a délelõtti két
vizsgám és a délutáni dog-

matikatanulás után elég fárad-
tan értem haza este nyolc kö-
rül. Tudtam, hogy még vár
rám egy komoly feladat. Úgy
fél évvel ezelõtt a munkahelye-
men szakdolgozati témát kere-
sett egy egyetemista, aki ná-
lunk töltötte gyakorlatát. Kol-
légáim nem nagyon tolongtak,
hogy témát adjanak neki.
Éreztem, hogy õ most ebben a
helyzetben az „evangéliumi
legkisebb”, és segítenem kell.
Ajánlottam egy-két témát, az
egyik meg is tetszett neki, és
elkezdte a szakdolgozatát ná-
lam. Azon a napon állt össze a
dolgozat, és várt rám a feladat,

hogy átolvassam a körülbelül
70 oldalas irományt, éppen
amikor annyira fáradt voltam.
Neki pedig másnapra le kellett
tisztáznia, és a következõ na-
pon le is adni. Az átolvasást in-
kább tehernek éreztem, köte-
lességnek, amit teljesítenem
kell, pedig de szívesen elhagy-
nám! Kezdett eluralkodni raj-
tam a „nem akarom, de mu-
száj” keserû lelkülete. Elmond-
tam gyorsan azt az imát, amit
nem régen hallottam valakitõl,
és nagyon megkedveltem:
„Add Uram, hogy minden
szándékom, cselekedetem és
tevékenységem tisztán a Te
szolgálatodra és a Te dicsõíté-
sedre irányuljon!” Nem sokkal
az után, hogy tudatosítottam
keserû lelkületemet, és próbál-
tam Istenbe kapaszkodni,
egész váratlanul átfordult a
hozzáállásom, egy pillanat
alatt. Eszembe jutott a szere-
tet-dobókocka egyik oldala:
Eggyé válok a másikkal! Rög-
tön kimondtam: Eggyé válok
Tamással! Egy pillanat alatt
átéreztem, mennyire fontos
neki ez a dolgozat most, hogy
elkészítse, és idõben le is adja.
A keserû kényszerûség helyébe
azonnal a szolgáló lelkület lé-
pett, és túl tudtam lépni fá-
radtságomon. Erõt adott, és
örömmel töltött el, hogy sze-
retetbõl magamra vettem és
hordozom azt, amire Tamás-
nak szüksége van. Mikor haj-
nali egy órakor megkapta tõ-
lem e-mailen az átnézett, ki-
igazított szakdolgozatot, szin-
te nem is akarta elhinni, hogy
fennmaradtam ilyen sokáig,
csak a dolgozata miatt. Csak
õmiatta!

Lukács Péter – Veresegyház

EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBAN

Új Város – 2007. június

az ige életeolvasóink tollából
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Amit
továbbadunk
egymásnak
mindabból,
amit az
evangélium
hatására
megélünk, az
továbbfejlõdik
és kiteljesedik
bennünk; amit
megtartunk
magunknak,
az viszont
elhal.
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Az evangélium szavai elbûvölnek, mert
igazak. Az szól általuk, aki magáról azt
állította: „én vagyok az igazság”1. Feltár-

ja elõttünk Isten végtelen titkát, és felfedi sze-
retet-tervét: az emberiséget meg akarja aján-
dékozni az Igazsággal.

Az Igazság azonban végtelen mély misztéri-
um. Hogyan érthetjük meg, és hogyan élhetjük
teljességében? Jézus maga is tudja, hogy nem
bírjuk el a „súlyát”. Ezért az utolsó vacsorán, mi-
elõtt visszatért volna az Atyához, megígérte ta-
nítványainak, hogy elküldi Lelkét, aki megma-
gyarázza igéit, és segít életre váltani.

A hívõk közössége ismeri az igazságot,
mert életét Jézustól kapta. Ugyanakkor úton

van az „igazság teljessége” felé, a Szentlélek
biztos vezetésével.

Az egyház történetét úgy is tekinthetjük,
mint Jézus misztériumának és az általa mon-
dott igéknek fokozatos és egyre mélyebb meg-
értését. A Lélek többféleképpen vezeti az egy-
házat ezen az úton: a hívõk szemlélõdése és
tanulása révén, a szentek karizmáin keresztül
és az egyházi tanítóhivatal segítségével.2

A Lélek szól a hívõk szívében, ott lakozik,
hallatja „hangját”. Újra és újra arra ösztönöz,
hogy megbocsássunk, szolgáljunk, ajándé-
kozzunk, szeressünk. Megtanítja, hogy mi a
jó, és mi a rossz. Emlékeztet az élet igéire, me-
lyeket az evangélium hónapról hónapra ültet
belénk, és segít, hogy éljük õket.

Hogyan éljük ezt az igét?
Úgy, hogy a Szentlélek iránti engedelmes-

ségünkben, aki vezet, figyelmeztet és ösztö-
nöz, hallgatunk arra a „hangra”, amely ben-
nünk szól.

6 Új Város – 2007 június

az élet igéje

HALLGASSUNK A LÉLEK
HANGJÁRA!

június

„Az igazság Lelke elvezet titeket a
teljes igazságra.” (Jn 16,13)

1 Jn 14,6
2 Vö. Dei Verbum, 8.
3 Lo Spirito Santo e il
Movimento dei Focolari,
kiadatlan beszéd, 1989.
október 3.
4 C. Lubich: Ha tüzet
gyújtanánk, Új Város,
Budapest 2001, 82. o. Er
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az élet igéje

„A kereszténynek a Szentlélek késztetései
szerint kell járnia – mondja Chiara Lubich –,
hogy teremtõ hatalmával a Lélek mûködhes-
sen a szívében, mely az életszentségre, az átis-
tenülésre és a feltámadásra vezeti.”

Hogy jobban megértsük, mintegy felerõsít-
ve halljuk „a hangot”, Chiara arra hív, hogy
egységben éljünk. Így sajátítjuk el azt a képes-
séget, amivel nemcsak a bennünk szóló han-
got halljuk, hanem a „köztünk lévõ Feltáma-
dottét is, amikor egyek vagyunk benne”.

Amikor Jézus közöttünk van, a Lélek „töké-
letesít minket, hogy meghalljuk bennünk szó-
ló hangját, mert a köztünk jelen lévõ Jézus ál-
tal felerõsödik a Lélek hangja.”

„Hogy a Szentlelket szeressük, imádjuk, és
szívünkben tartsuk, a legjobbnak tûnt mindig
az Õ hangjára hallgatni, mely képes megvilá-
gosítani minket életünk minden pillanatában.
Amikor hallgattunk »arra a hangra«, nagy
meglepetéssel vettük észre, hogy sokkal job-
ban haladunk a tökéletesség felé, hibáink las-
san-lassan eltûnnek, és átadják helyüket az
erényeknek.”3

Ez az ige, melyet a Szentháromság-vasárna-
pi liturgiából vettünk, arra szólít, hogy segít-
ségül hívjuk a Szentlelket:

„Ó Szentlélek, semmi mást nem kérünk Tõ-
led, csak Istent, Istenért. (…) Add (…), hogy éle-
tünk hátralevõ idejében mindig, minden pilla-
natban csupán Neked éljünk, és egyedül Té-
ged akarjunk szeretni és szolgálni!

Isten! Isten, Te tiszta szellem, akinek em-
berségünk edénye üres kehely lehet, hogy be-
töltsd azt!

Isten, Téged kell sugároznia lelkünknek,
szívünknek, arcunknak, szavainknak, tette-
inknek, hallgatásunknak, életünknek és halá-
lunknak. Neked kell tovább élned abban a
nyomban, amelyet távozásunk után a földön
hagyunk. Nem maradhat, ne is maradjon más
utánunk, mint jelenléted fényes barázdája, a
Te világító jeled, aki jelen vagy bennünk, az élõ
világ magvaiban vagy az összeomló világ rom-
jaiban, mindenek istendicséretében vagy hív-
ságában. Mert minden teremtmény csak arra
való, hogy – akár mint lábaid zsámolya, akár
mint színed elõtt szertefoszló árnyék – Neked
készítsen helyet, ó Minden, ó Egyetlen, ó
Szeretet!”4

Fabio Ciardi és Gabriella Fallacara

Új Város – 2007 június 7

Alapgondolatok

u Figyeljünk a Szentlélek szavára, hogy tudjuk, mikor kell
megbocsátani, szolgálni, adni, szeretni.

uHa a köztünk lévõ Feltámadottal élünk, felerõsödik a Lélek
hangja bennünk.

u Úgy szerethetjük a Szentlelket, ha hallgatunk a hangjára.

Összefüggések
Az élet igéje ebben a hónapban az igazságot állítja

középpontba.
A köznapi gondolkodásban e kifejezés arra utal

általában, hogy a kijelentés tartalma megegyezik-e a
tényekkel. A valóság és a beszéd viszonyára vonatkozik.

A zsidó gondolkodásban ezzel szemben az igazság
olyan tulajdonság, mely elmondható egy dologról, egy
személyrõl, illetve kijelentésrõl, vagy éppen nem. Az igaz
tehát sokkal többet jelent: megbízható, állhatatos, hûséges.
Ezt a hétköznapokban olyan szólások fejezik ki legjobban,
mint „egy igaz barát”, „igazat szól”. Az Ószövetség írásai
tanúsítják, hogy az Igaz elsõsorban Istentõl ered: Izrael
népe csak Õt tekinti hûnek, megbízhatónak, állhatatosnak.

Az Újszövetségben az igazság – fõként János
evangéliumában – Isten Igazságosságát jelenti, mely
Jézusban mutatkozott meg. Szabadságot, fényt, életet,
teljességet hozott az embereknek. A Lélekben Isten
igazságossága minden idõben és mindenki számára
elérhetõ.

Liturgia
E hónap igéje Szentháromság vasárnapjának evangéliu-

mában található, június 3-án.
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Manapság a kapitaliz-
mus dinamikájáról és
változásairól hallva

eszembe jutnak a spekulánsok
és a vállalkozók, és az a kü-
lönbség tétel, amit a múlt nagy
közgazdászai vezettek be. 

A vállalkozót – az amerikai
Veblen vagy az olasz Pantaleoni
meghatározása szerint – kü-
lönleges logika mozgatja, ami
kockázatvállalásra és innováci-
óra ösztönzi, hogy megvalósít-
sa tervét. Sikere nem az elért
profittal mérhetõ, hanem az-
zal, hogy mennyire tudta meg-
közelíteni a maga tervét. A
profit csak egy része a tervnek,
nem az egyetlen, és nem is leg-
fontosabb. Bizonyos esetekben
egy vállalkozó szert tehetne
nagyobb profitra, ha bérbe ad-
ná a helyiségeit vagy lemonda-
na a cégérõl: mégsem teszi,
mert szívén viseli a terv elõre-
haladását, vagyis éli a „hivatá-

sát”. Vállalkozása tehát soha-
sem eszköz csupán, hanem bi-
zonyos értelemben maga a cél
is.

A spekuláns ezzel szemben
a pénzt tekinti céljának, tevé-
kenysége pedig csak eszköz. Õ
az, aki az egészségügybõl átvo-
nul az oktatásba, az iparból a
pénz világába, aki bezár, elad
és újra megnyit, hiszen nem a
terv érdekli, csak a pénz, végsõ
soron pedig a hatalom.

Amíg a vállalkozó alakja ha-
sonlatos a kézmûveshez, akár
a mûvészhez, hiszen sikeréhez
kreativitásra és ügyességre van
szükség, addig a spekuláns in-
kább a szerencsejátékoshoz
hasonlít (melyet Dosztojevsz-
kij oly remekül megrajzolt), hi-
szen tetteit kizárólag a kockáz-
tatás vezérli, a „gyõzelem” vá-
gya.

Manapság a vállalkozóknak
a gazdaságban és a szociális te-

rületen betöltött szerepét min-
denki elismeri, míg a speku-
lánsok tetteinek szociális hatá-
sát jogos kétségek kísérik. Az a
benyomásom, hogy a speku-
lánsok térnyerése a vállalko-
zók rovására a mai kapitaliz-
musnak komoly betegsége. Ha
a spekulánsok elszaporodnak,
a piac egyszerû kaszinóvá vá-
lik, ahol meg lehet gazdagod-
ni, el lehet szegényedni, ahol
fogadni és játszani lehet, ahol
az én nyereségem a te vesztesé-
ged egyben.

A globalizált gazdaságban
több vállalkozóra lenne szük-
ség és kevesebb spekulánsra,
mert olyan projekteket kellene
megvalósítani, ahol a gazdag-
ságból többen részesednek, és
ahol nem egymás ellenében
nyerünk, hanem együtt növe-
kedhetünk.

Fordította:
Sudár Balázs

Új Város – 2007 június

nézõpont gazdaság

8

VÁLLALKOZÓK ÉS
SPEKULÁNSOK

Luigino Bruni
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Fontosnak találjuk, hogy
gyermekeinkkel együtt
imádkozzunk, akkor is,

ha még kicsik. Mit gondolsz
errõl? – tette fel a kérdést egy
fiatal házaspár.

Az imádság kifejezetten a
családban születik. A család az
imádságnak is az elsõdleges
helye. Az ember abból él egész
életében, amit a családból hoz.
Ha valaki itt nem tanul meg
imádkozni, annak hiányát ké-
sõbb csak nehézségek árán pó-
tolhatja.

Ezért mondta II. János Pál,
hogy az ember jövõjének evan-
gelizálása nagy mértékben a
családtól függ. Hogy a gyerme-
kek megtanuljanak imádkoz-
ni, elõbb Istennel kell megis-
mertetni õket, Isten létét kell
felfedezniük. A szülõknek
rendkívüli lehetõségük van ar-
ra, hogy gyermekeik számára
ezt a tudatot közvetítsék: ta-
núságot tehetnek Istenrõl.

Legyenek egy (a szeretetben
és az igazságban) – mondja Jé-
zus az evangéliumban –, hogy
a világ higgyen. Ha a Krisztus-
ban való egységünk, kölcsönös
szeretetünk annyira megérint-
heti a gyakran hitetlen, a mate-
rializmusban, elvilágiasodás-
ban és sok más bajban meg-
csontosodott felnõtteket, hogy
elkezdenek hinni, akkor gyer-
mekeink ártatlan kis világa
még kevésbé marad érzéketlen

erre a tanúságtételre. Ezáltal
kezdik megérteni, hogy létezik
Valaki, aki mindenkit átölel
szeretetével, és ösztönös biza-
lommal fognak õk is eszükkel
és szívükkel Istenhez fordulni.

Szívesen emlékszem vissza
VI. Pál szülõkhöz intézett fáj-
dalmas felhívására: Anyák,
megtanítjátok a keresztény
imákat a gyermekeiteknek? (...)
És ti, apák, legalább alkalomad-
tán tudtok imádkozni gyerme-
keitekkel és családotokkal? Pél-
dátok igazi tanítás lesz az élet-
rõl, különleges érdemeket szer-
zõ istentiszteleti cselekmény.

Így születik, így fejlõdik, így
válik csodálatos szokássá a
családi ima, ez a sajátos és na-
gyon hatásos imaforma. Jézus
megígéri, hogy akik a nevében
egyesülve imádkoznak, azok
között Õ maga lesz jelen: Ahol
ketten vagy hárman együtt
vannak az én nevemben, ott
vagyok közöttük. Jézus ott
van, hogy a családdal és a csa-
ládban imádkozzon.

Õ meg is tanítja, hogyan
kell imádkozni. Azt mondja:
amikor imádkoztok, ne szapo-
rítsátok a szót. Majd hozzáfû-
zi: szüntelenül imádkozzatok,
sohase fáradjatok bele az
imádkozásba.

Hogyan lehet megvalósítani,
különösen a hétköznapi élet
forgatagában, hogy minden
imádsággá váljon?

Egészen biztosan
nem azt kéri tõlünk,
hogy szaporítsuk az
imák sorát, azt viszont
igen, hogy lelkünket és
egész életünket Istenre
irányítsuk. Úgy, hogy
mindent szeretetbõl te-
szünk, hogy Isten ter-
vei megvalósuljanak a
világgal. Így minden
tettünk átalakul szent
cselekménnyé. Min-
dennapjainkhoz ez az
ima áll a legközelebb,
míg fejlõdésében szem-
lélve földünket és a vi-
lágegyetemet, eszünk-
be jut az ember köte-
lessége, hogy uralma
alá hajtsa az egész föl-
det.

A családnak ma meg
kell tanulnia ezeket az
új utakat, melyeket a
Szentlélek mutat. Így
Isten egyre inkább kéz-
be veszi, és ki tudja
bontakoztatni terveit,
például, hogy kinyíljon
sok más család felé,
hogy együtt alkossák
Isten gyermekeinek
széles családját. És ta-
núságot tegyen arról,
hogyan kellene egy csa-
láddá válni az emberi-
ségnek az egész vilá-
gon.

Fordította: Tóth Judit

az egység lelkiségeevezzünk a mélyre  

Chiara Lubich

Új Város – 2007 június 9

MEGTANÍT IMÁDKOZNI
A családban elmondott ima különösen hatékony mindazoknál, akik
között jelen van Jézus, mert a nevében jönnek össze.
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az egység lelkisége mûködõ tervek
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A
genovai kikötõ négy fõ-
igazgatója közül én vol-
tam az egyik. Észak-

Olaszországban, a Földközi-
tenger partján ez az egyik leg-
fontosabb kikötõ. Munkaköri
átszervezés miatt azonban el-
vesztettem állásomat. Néhá-
nyan, akik éljük az egység lel-
kiségét, arra gondoltunk a
kezdeti csalódás után, hogy vá-
rosunk szolgálatába állunk, és
egy emberközpontú társada-
lom építõi leszünk. Mûködött
Genovában egy gyár, mely na-
gyon ártalmas gázokat bocsá-

tott ki, és ennek a
súlyos környezet-
szennyezésnek a
hatása kézzel fog-
ható volt a város-
negyedben. Az
utóbbi tíz évben
700-an haltak meg
tüdõrákban. Ki
kellett tehát dol-
goznunk egy
olyan tervet, ami a
létesítmény bezá-
rása mellett foglal-
koztatást biztosít
az ott dolgozó 600
gyári munkásnak.

Hollandiában
nagy hatással volt
rám, amikor lát-

tam, hogyan állítják össze a kí-
nai porcelánbabákat. A babák
porcelánteste Kínából érkezett,
Indiából származó ruhával öl-
töztették fel, a szemeit pedig
Olaszországban gyártották. Az
összeszerelés után dobozokba
csomagolva kerültek az üzle-
tekbe. A genovai kikötõ terüle-
te is alkalmasnak bizonyult
egy olyan hely kialakítására,
ahol a legkülönfélébb árucik-
kekbõl befejezett és csomagolt
terméket állíthatunk elõ.

Az ötlet azonnal felkeltette
a városi intézmények érdeklõ-
dését, elkezdhettük hát a kivi-
telezést.

A projekt 4 000 új állandó
munkahelyet biztosított a
megszûnõ gyár 600 helyével
szemben, emellett még 12 000
közvetett munkahelyet! Azon-
nal beleegyezett mindenki. A
bezárandó gyár tulajdonosa is
elismerte, hogy tervünk értel-
mes fejlesztésre irányul. Ennek
ellenére nem hiányoztak a ne-
hézségek, amire nem keresz-
tény kollégáim is azt mondták:
„Lehet, hogy meghal a terv, de
annál szebben fog újjászület-
ni”. Így is lett. 2005 decembe-
rében a tulajdonos aláírta a
megállapodást, hogy bezárja
az üzemet, és a mi terveink

szerint alakítják át a telepet,
ahol bõven jut majd munka a
korábban ott dolgozó 600 em-
bernek is.

Az Európai Unió nemrégi-
ben felvette a Genova-Rotter-
dam közlekedési folyosót eu-
rópai érdekeltségû projektjei
közé. Az Európai Befektetési
Bank bejelentette a terv azon-
nali finanszírozását. Az olasz
kormány pedig javaslatot tett,
hogy vegyünk majd részt a
transz-európai kikötõrendsze-
rek között létrejött együttmû-
ködési tervekben, melyek az
egész Európai Unió javát szol-
gálják a kikötõk közti megál-
lapodásokkal. És itt még nincs
vége! Korábban a rotterdami
kikötõ legyõzendõ vetélytárs
volt Genova számára, most
azonban megállapodási tervet
dolgoztak ki, melyben mind-
két kikötõ fontos szerepet ját-
szik majd a Távol-Kelet és az
Egyesült Államok közti össze-
kötõ folyosó kialakításában.
Szó volt errõl az elképzelésrõl
a Kikötõk Világkonferenciá-
ján, Szöulban, és ott konkré-
tan arra is alkalmasnak talál-
ták, hogy világméretekben ja-
vítsa a tengeri forgalmat.

Roberto Zanovello
Szerk.: Bartus Sándor

GENOVAI ÚJÍTÁS
A munkahelyeken gyakran felülkerekedik a versengés és a konfliktus
logikája. Hogyan lehet új módon, új ötletekkel a valódi fejlõdést
szolgálni? Roberto Zanovello több ezer embert segített munkahelyhez.
Projektjét európai szintû támogatással valósították meg.

Roberto
Zanovello ta-
pasztalatát a
szeptemberi
Egyetemes Test-
vériség Hetén
hallottuk.

C
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GB és W

Képregényeidet a világ
minden kontinensén
olvassák, hiszen a Città

Nuova testvérlapjain 22
nyelven jelennek meg, a Fü-
löp-szigetektõl Kanadáig,
Argentínától Dél-Afrikáig.
Mit jelent ez neked? Mitõl
állják meg a helyüket min-
den kultúrában?

Igyekszem az egység lelkiségé-
bõl valamit mindig csepegtetni
a rajzaimba. Biztosan ennek
köszönhetõ, hogy a különféle
kultúrák befogadják. A kezdet
kezdetén maga Chiara mondta:
„Sok jó születik majd ezekbõl a
rajzokból, mert egyetemesek.”
Brazíliában azt állították, hogy
„GB pont olyan, mintha brazil
lenne!” Egy japán rajzfilmes
vállalkozó meg azt mondta:
„Ezeken a figurákon keresztül
a régi japán hagyományokat lá-
tom megelevenedni!”

Hogyan kezdtél rajzolni?

Már gyerekkoromban sze-
rettem rajzolgatni, de nem
gondolom, hogy adottságaim
rendkívüliek lennének.

A képregények akkor szület-
tek, amikor gyerekekkel kezd-
tem foglalkozni. Leveleztünk,
és azt találtam ki, hogy a kér-
déseikre rajzfigurákkal, képes

történetekkel válaszolok,
mert nem akartam rájuk
erõltetni a gondolatai-
mat. Egy csipetnyi hu-
mor feloldja a belsõ ellen-
állást, és ha mosolyogva
érkezel, könnyebben ajtót
nyitnak.

Elismert szakembere vagy
nemcsak a mûvészetnek,
hanem a nevelésnek is. A
Fokoláre Mozgalomban sok-
sok éve foglalkozol a serdülõ
korosztállyal, mely – tudjuk
jól – a legnagyobb kihívás a
pedagógusoknak. Tapaszta-
lataidat is bizonyára fel tu-
dod használni a történeteid-
ben.

Mindegyik történetemet
maga az élet szüli, nem íróasz-
tal mellett találom ki. A serdü-
lõk és a kisebbek is állandóan
ellátnak anyaggal, sosem is-
métlik önmagukat, sosem ba-
nálisak. Ha lehetõséget adunk,
ha teret engedünk nekik,
újabb és újabb ötletekkel, so-
sem gondolt megoldásokkal
állnak elõ.

Tudnunk kell, hogy a serdü-
lõknek nagyon nehéz! Olya-
nok, mint a hontalan számki-
vetettek egy ismeretlen új or-
szágban, melynek nem beszé-
lik nyelvét, nem ismerik szoká-

sait. Bizonytalannak érzik ma-
gukat, mindent újra kell ta-
nulniuk, vágyódva gondolnak
a gyerekkori anyaországra,
ahol otthon voltak, és ahova
szeretnének néha visszatérni.
Ugyanakkor vágynak rá, hogy
az új országba befogadják
õket, és ezért komoly erõfeszí-
tésekre is képesek.

Mindent nagy intenzitással
élnek át. Kiszínezik a napjaikat
erõs – idõnként rikító – színek-
kel, máskor meg a szürke
és fekete
uralkodik
bennük. Eb-
ben a korban
az élet „besû-
rûsödik”.

Rajzaidról
tavaly megje-
lent egy ta-
nulmánykö-
tet, melynek
címe: Kapcso-
latra nevelni.
Mit jelent ez?

Az Új Város olvasói jól ismerik GB és W
rajzfiguráit. Mondanivalójukat szellemesen és
tömören fogalmazza meg Walter Kostner, aki
április végén járt hazánkban és válaszolt
kérdéseinkre.

DERUT ÉS BÉKÉT 
ÜZENNEK RAJZAI

Bartus Sándor

B.S.
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Mindannyiunk meggyõzõdé-
se: a boldogságunk függ attól,
hogyan sikerül együtt élni a töb-
biekkel. Kapcsolatra nevelni: el-
sõsorban azt értem ezen, hogy a
gyermekeket minõségi kapcso-
latra neveljük, már a legkisebbe-
ket is. Megtenni az elsõ lépést a
másik felé, túllépni sértéseken,
nehezteléseken, az ingyenesség
elve szerint, a személyválogatás
kerülésével, az ilyen és ehhez ha-
sonló minõségi kapcsolatokat
rajzolom már sokadszor.

GB gyermeki szemekkel
csodálkozik a világra, míg a

nála nagyobbacska W kicsit
a védõszárnyai alá veszi.
Alapjában mégis egyenrangú
a kapcsolatuk. Ezzel a kü-
lönbözõ nemzedékek har-
monikus viszonyát szeret-
néd kifejezni?

Minden életkor olyan, mint
egy kontinens, mint egy nép, a
maga kultúrájával. Megvan a
saját kultúrájuk a serdülõknek
és a felnõtteknek, a kisgyerme-
keknek és a középkorúaknak
is. Ahogy próbáljuk meglátni
és értékelni mindegyik kultúra
gazdagságát, úgy minden kor-
osztályét is értékelni kellene.
Ezt jelenítem meg GB és W
kapcsolatában: rácsodálkozik
az egyik a másikra, mert egé-
szen másképpen reagál a dol-
gokra, mint õ. A különbözõsé-
gükbõl idõnként nézeteltérés
támad, ám a mûvészet abban
áll, hogy ezt a kölcsönös öröm
forrásává változtassák. Néha
ez a mûvészet szembetalálja
magát a meg nem értés falai-
val, olyan akadályokkal, melye-
ket csákánnyal nem lehet le-
bontani, de a szív szelídségével
igen.

Mit üzensz a magyar olva-
sóknak?

Szeretném köszönteni õket,
elsõsorban az „idõsebbeket”,
akik sok-sok éven át a bizony-
talanban tapogatózva megve-

tették egy erõs fának – hogy a
képes hasonlatnál maradjunk
–, egy új emberiség életének a
gyökereit ebben a szép ország-
ban.

Sokat utazol, bejártad az
egész világot. Hogy látod,
boldogabbak az emberek a
gazdag országokban, vagy
inkább ott, ahol anyagilag
kevesebb jut nekik?

Nem számítva azt, ahol az
igazságtalanság, a nyomor
vagy a betegségek keresztjét
hordozzák a népek, úgy, hogy
nincs már erejük mosolyogni,
több életörömmel találkoztam
a szegény országokban.

Felteszem magamnak a kér-
dést, valahányszor visszafelé tar-
tok a repülõn Európába, miért a
gyermekek és fiatalok örömteli,
élõ arca jut eszembe, akikkel ta-
lálkoztam? Az öröm forrását
nem a bevásárlóközpontokban,
nem a diszkókban, nem is a szá-
mítógépekben találjuk meg, ha-
nem a szívünkben, és onnan tör
fel, valahányszor a többieknek
megnyitjuk. Fáradozásaink és
szenvedéseink is paradox mó-
don az öröm forrásává válhat-
nak, és érlelhetik személyisé-
günket. A szegény országokban
élõ gyermekeket sokkal éret-
tebbnek, sokkal felelõsebbnek
és gazdagabbnak találom embe-
rileg. Ennek pedig van üzenete,
amit meg is kell hallanunk. ¢

Új Város – 2007 június12
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GB  &  W
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NEM SIKERÜL
SZABADULNOM AZ

ÁRNYÉKOMTÓL!

HA NEM LENNE
ÁRNYÉK, NAP SE

LENNE!

MIT
CSINÁLSZ

GB?

A NAPOT NEM
TUDOM ÁTÖLELNI...
HÁT AZ ÁRNYÉKOT

ÖLELEM ÁT!

ÉS MOST? MOST 
A NAP IS
ÁTÖLEL
ENGEM!
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Kétségtelen, hogy napja-
inkban egyfajta kulturá-
lis éjszakát, krízist élünk.

Az emberiség keresi önmagát a
mûvészetben csakúgy, mint az
élet megannyi más területén.
Az elmúlt korok, századok for-
mái, kifejezésmódjai többé
nem elégítik ki, ugyanis nem
talál választ aktuális igényeire,
problémáira. A változás tehát
szükségszerû. De vajon merre,
hogyan, s hol keressük a sötét-
bõl kivezetõ utat?

A szerencsések egyikeként
ebbe a két és fél napos „mûvé-
szeti laboratóriumba” én is be-
kapcsolódtam, mint ötvös.
Hallgatva az elõadásokat, ta-
pasztalatokat, számomra négy
szóban összegzõdött a válasz:
egység, egyetemesség, kapcso-
lat, dialógus.

Különösen Alessandro
Cappella zongoramûvész gon-
dolatai érintettek mélyen, aki
Johann Sebastian Bach példájá-
ból kiindulva a mûvészet ter-

mészetérõl, az abban mélyen
elrejtett törvényrõl beszélt:

„Vajon Bach zenéit egyedül
komponálta? Bizonyosan úgy
képzeljük, hogy a szerzõ sötét
szobájában, a gyertyafénynél –
senkitõl sem háborgatva – asz-
tala fölé görnyed. És ez így is
van. Gondolatban azonban lát-
hatatlanul ott áll Bach mellett
az aktuális mû megrendelõje,
igényeivel, elvárásaival. Azután
ne feledkezzünk el a hangszer-
rõl sem, amelyre a darabot írta,
a muzsikusokról, akik majd 
eljátsszák, valamint mindazok-
ról, akik egészen Bachig – pél-
dául Froberger, Buxtenhude – va-
lami nagyot alkottak a zené-
ben, s akik ott visszhangzottak
lelkében. Azután eszünkbe jut-
hatnak Bach mûveinek cím-
zettjei, a publikum, valamint,
de nem utolsó sorban a nép
kultúrája, a hagyományok, a
városok hangjai, a termek
akusztikája.

Nos, amikor Bach kompo-
nált, igazából hányan is vol-
tak?

A szerzõ éppen azért, mert
befogadja, s szívében össze-

Új Város – 2007 június

kultúra mûvészek párbeszédben
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Rassay Virág

ÚJ HANGOK, SZÍNEK, ÚJ
HORIZONTOK
A Fokoláre Mozgalom mûvész barátai a Róma melletti
Castelgandolfoban idén áprilisban rendezték meg második nemzetközi
kongresszusukat. Mintegy négyszázan gyûltek össze az öt kontinens
különbözõ országaiból, fiatalok, középkorúak és idõsebbek. Különbözõ
kultúrákból, a mûvészet különbözõ területeirõl, ám egyetlen közös
vággyal, hogy tapasztalataikat megosztva, s az egység lelkiségébõl
merítve együtt keressék a választ a találkozó jelmondatában is
megfogalmazott kérdésre: Mi a hivatásuk a XXI. században?

C
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kultúra
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Fent: 
2007. április:
a csoporttalálkozó
pillanata 

Elõzõ oldalon:
2003. Mária
Kongresszus,
kamarazenekar

gyûjti környezetének különfé-
le igényeit, olyan mûvet tud al-
kotni, mely magán hordozza
az egyetemesség lenyomatát:
amelyben mindenki valami-
képp magára talál.

Megállapíthatjuk, hogy a
zene – s a többi mûvészet
ugyanígy – tulajdonképpen a
kapcsolatok csodája. Hiszen
ha Mozart nem találkozott
volna Anton Stadler klarinétos-
sal, akkor nem írta volna meg
csodálatos klarinét koncertjét.
Ravel nem alkotta volna meg
balkézre írt zongoraversenyét,
ha Walter Wittgenstein, aki a há-
borúban elvesztette jobb ke-
zét, nem bízta volna meg. S
egyáltalán, a Für Elise létezne
Elise nélkül?”

Chiara Lubich tudatosítja
bennünk, hogy az egység, mely
a harmónia legmagasabb kife-
jezõdése, a világ életének alap-
vetõ természete, így tehát a
mûvészeté is.

Így ír egyik levelében: „A na-
pokban (...) lelkem megsejtet-
te, hogy az egység valami olyan
dolog, ami fölötte áll minden-
nek: az egység a Menny békéje,
az Öröm teljessége, a tökéletes
Fény, mely bevilágítja a legsû-
rûbb sötétséget, a leglángo-
lóbb, a legtisztább Szeretet,

maga Jézus. Az Egység meg-
foghatatlan, láthatatlan, érint-
hetetlen, tejesen lelki. Mégis
valóságos, konkrét, ami bol-
doggá teszi a lelket és dalra fa-
kasztja.”

Jean-Louis Barrault, francia
színész és rendezõ szavai is
ezt tükrözik: „Amikor ezer
ember, ezer figyelõ, ezer nyi-
tott lélek megosztja velem a
jelen pillanatot, amikor ezer
szív egyazon ritmusban ver, és
az én szívem is velük dobog,
akkor egyszerûen eggyé vál-
tunk.”

Megdöbbentõ és magával
ragadó volt a mûvészet pers-
pektívájából hallani az egység-
rõl, mely közösségi lelkisé-
günk egyik sarkalatos pontja.

A hallottak teljesen új fény-
be helyezték eddigi életemet, s
fõként alkotói munkámat, me-
lyet a kapcsolatok, találkozá-
sok, valamint az újabb és
újabb igények, megrendelések
alakítanak, fejlesztenek. Rá
kellett döbbennem, hogy nincs
nagyobb inspiráció annál,
mint amikor az ember felfede-
zi a Szentlélek munkáját, mely
csendesen, szinte észrevétle-
nül, végtelenül diszkréten si-
mul a hétköznapok egyforma-
ságába. ¢

ÚTITÁRSAINK
„A mûvészet azért van, hogy fel-

emelje az ember lelkét.” K. Sz.
Sztanyiszlavszkij

„Minél többet gondolkodom raj-
ta, annál inkább az az érzésem,
hogy nincs nagyobb mûvészet az
emberek szereteténél.” V. Van
Gogh

„Nem csupán szemlélni szeret-
nénk a szépséget, hanem valami
mást, amit szavakba önteni alig
lehet. Szeretnénk a szépséggel,
melyet látunk, eggyé válni, beléha-
tolni, magunkba fogadni, megfü-
rödi benne, hogy annak része le-
hessünk.” C. S. Lewis

„A szépség az igazság ragyo-
gása.” Platón

„Vérzõ szívvel énekelek. De
nézd a gyertyákat: miközben fényt
árasztanak, felemésztik magukat.
A mûvészet a szavakkal kifejezhe-
tetlen közvetítõje.” W. Goethe

„Úgy vélem, hivatásom abban
áll, hogy filmjeimet nézve felfedez-
ze magában az ember, hogy sze-
retni jó, hogy adja szeretetét, hogy
megérezze a szépség hívását.”
Tarkovszkij

„A szívedben legyen az örökké-
való, s ne a múlékony, a tovatûnõ.”
Dosztojevszkij

„Egy festmény a szemlélõ tekin-
tetén keresztül elevenedik meg.
Vannak festõk, akik a napot egy
sárga folttá változtatják. Léteznek
azonban mások, akik – hála mû-
vészetüknek és intelligenciájuk-
nak – képesek a sárga foltot nap-
pá változtatni.” Pablo Picasso

„Isten nemcsak Igazság és Jó-
ság, hanem Szépség is. Kezdettõl
fogva éreztük a hívást, hogy éle-
tünkön, szavainkon, s a mûvésze-
teken keresztül is kiáltsuk ezt az
igazságot.” Chiara Lubich
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AFRIKA SZÍVÉBEN (I.)

Gõbel Ágoston

Kishonti Rolland több mint két éve él Kamerunban, a bangwa nép
között, hogy az egység lelkiségébõl születõ közösségnek szentelje
minden percét mint fokolarinó, és szaktudásával szolgálja a
rászorulókat mint orvos. Az õserdõ közepén megszületett település 
és kórház életérõl utoljára a 2005. szeptemberi számunkban írtunk.

M
i indította el ben-
ned azt a változást,
ami ilyen radikális

döntéshez vezetett?

Tizenöt éves voltam, ami-
kor egy fiatalokból álló cso-
port tagja lettem Kecskemé-
ten. Itt hónapról hónapra
megbeszéltük, átelmélkedtük
az evangélium egy mondatát,
és közösbe tettük, amit ebbõl
sikerült konkrétan életre vál-
tani, új életünk gyümölcseit.
Áttörést jelentett megtapasz-
talni, hogy Jézus szavai a
Szentírásban nem letûnt idõk-

nek letûnt tanai, hanem ma is
mûködnek, ma is igazak, és az
én életemben is megvalósítha-
tók. Nagy örömet éreztem
minden tapasztalat után, és
hamarosan új kapcsolatom
született Istennel. Fokozato-
san megerõsödött bennem,
hogy válasz szeretnék lenni ar-
ra a végtelen szeretetre, melyet
Õ tanúsít irántam. Ez konkrét
elhatározássá nõtte ki magát,
Istent helyeztem életemben az
elsõ helyre, kizárólagos mó-
don, és ennek egyik következ-
ménye, hogy most a fontemi
fokolárban élek.

Naplemente
Fontemben.
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Ez az élet kiárad, termé-
szetébõl fakadóan. Monda-
nál errõl valamit?

Öt évvel ezelõtt az egyik fa-
luból bekerült valaki kórhá-
zunkba, és hosszú idõt kellett
eltöltenie itt. Nagyon megfog-
ta õt a harmónia, a béke, ami-
vel találkozott. Kíváncsi volt,
hogy mi lehet a mögött a szere-
tet mögött, amit a kórház dol-
gozóiban megtapasztalt. Egyik
orvos megmutatta neki az élet
igéjét, és mondta, hogy ezt ol-
vassuk, elmélkedjük, ezt igyek-
szünk életre váltani. Amikor
meggyógyult, visszament a fa-
lujába, és beszélt az ottani pap-
pal, aki már ismert minket. El-
határozták, hogy kérni fogják
az élet igéjét, s megpróbálják
megvalósítani hónapról hó-
napra. Így ment ez öt éven ke-
resztül, míg a közösség lassacs-
kán növekedett. Öt év után
megfogalmazódott bennük:
vágynak arra, hogy a Fokoláre
Mozgalom jobban jelen legyen
a faluban. Levelet írtak Chiara
Lubichnak, és azt kérték, hogy
néhányan a fontemiek közül

járjanak hozzájuk, és beszélje-
nek errõl a lelkiségrõl az igén
túl is. Így történt, hogy 2005
novemberében erre a távoli
helyre indult egy kis csapat,
aminek én is tagja voltam. Hu-
szonöt kilométer
az esõerdõ-
ben, fo-
l y ó -

k o n
átkelve,
a tûzõ na-
pon! Nyolc órás
gyaloglás után érkeztünk meg.
A falu legkisebbjei, a gyerekek
elõre rohantak az ösvényen, és
hangos tapssal, énekszóval kö-
szöntöttek minket. Ez az ének
azt mondja, hogy „Áldott le-
gyen az Úr neve, mert az élet
igéje bejárja az egész világot!
Áldott legyen Chiara neve,
mert Jézus köztünk él!” Én ak-
kor rettentõ gyengén, leizzadva
érkeztem meg, alig láttam a fá-
radtságtól. Viszont részem volt
abban a megdöbbentõ élmény-
ben, hogy Isten mindenkihez
eljut! Mindenkihez el akar jut-
ni, mindenkihez odahajol, még
a legtávolabbihoz is; odaér az
esõerdõ legmélyére törõdésé-
vel, szeretetével. Rendkívüli
öröm töltött el, hogy ennek a
szeretetnek az eszköze lehetek.

Hamarosan szerveztünk
egy nagy találkozót. Több szá-
zan gyûltek össze a falubeliek,

Új Város – 2007 június 17
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Fent:
Éneklõ iskolások

Balra: 
közös ünneplés a
betegekkel és a kórház
dolgozóival.
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és jelen volt három nagy tekin-
télyû törzsfõnök is. Az össze-
jövetel végén megkértük az
egyiket, hogy dobjon a szere-
tet-dobókockával, ezzel is
mintegy programot adva a kö-
vetkezõ találkozásunkig. A
törzsfõnök azt dobta, hogy
szeresd ellenségedet. Megtud-
tuk, hogy ez a három vezetõ
nem volt épp jóban egymással,
sõt dúlt köztük az ellenséges-
kedés. Ugyanakkor rögtön ki-
nyíltak az újra, és megtették
az elsõ lépéseket egymás felé.
Odáig „fajult” a dolog, hogy –
közös elhatározás gyümölcse-
ként – a következõ találkozó-
kat mindig egy másik törzs fa-
lujában tarthattuk, ahol ezek
a közösségek megvendégeltek
minket és egymást. A viszály-
kodás rövid idõn belül felol-
dódott, mert az emberek meg-
értették, hogy ha szeretik egy-
mást, akkor nagyon sok prob-
lémát meg tudnak oldani ma-
guk között.

Fehér em-
berek és orvo-
sok a feketék
közt, nem
rendkívüli je-
lenség ez?

Az elmúlt
negyven év so-
rán, amióta je-
len vagyunk
F o n t e m b e n
(négy földrész
tizenkilenc or-
szágából), a
bangwák már
megszokták a
fehér ember je-
lenlétét. Vol-
tam azonban
egy nagyon tá-
voli faluban,
ahol a kisgyere-
kek jó része éle-
tében elõször
látott fehér em-
bert. Emlék-

szem, hogy a szentmise alatt
egyszer csak hirtelen rám né-
zett egy három év körüli kis-
fiú, s azon nyomban hango-
san sírni kezdett, úgyhogy ki
kellett menni vele a templom-
ból. A bátrabbak azonban már
messzirõl kiabálnak, hogy
white man (fehér ember), majd
igyekszenek közel jönni, s na-
gyon örülnek, ha meg is érint-
hetnek, akár kérdezgethetnek
is. A kölcsönös kíváncsiság
azután minden meglévõ kor-
látot felülmúlóan fonódik vé-
geláthatatlan beszélgetésekbe,
s az egyetlen közös élmé-
nyünk az marad, hogy a pilla-
natnyi bizonytalanságot min-
dig felülmúlja az öröm.

Hazajöttél az Egyetemes
Testvériség Hetére tavaly
szeptemberben. Milyen érzés
volt? Változott-e itt valami?

Indulásomkor a doualai re-
pülõtér úszott a szakadatlanul

ömlõ trópusi esõben, a géprõl
patakokban folyt a víz, és a
légkondicionáló nélküli váró-
teremben ülve olyan volt,
mintha bekuporodnék egy for-
ró teás termoszba, s csak azt
várnám, hogy nyissa már ki va-
laki a tetejét. A Szahara fölött
négy óra az út, mindenütt ko-
pár sívó homok, s mindez ak-
kora területen, hogy egész Eu-
rópa elférne benne. A csillogó
Földközi-tenger az elsõ kétség-
telen jel, hogy hamarosan
megérkezem a „komoly” világ-
ba.

Csodálatos naplementében
érkeztem Budapestre, a ma-
gyar szó pedig azonnal életre
keltette bennem az õsi érzést,
hogy magyarként csak Ma-
gyarországon lehetek itthon.
Az itthon pedig annak a termé-
szetes harmóniának az érzése,
ahol a körülményeket nem
kell többé magyarázni, mert
minden nyilvánvaló és magá-
tól értetõdik.

Az ország talán némileg
gazdagabb lett az elmúlt évek-
ben, ennél azonban sokkal
erõsebb volt az a változás, amit
saját magamban tapasztaltam.
Afrika ugyanis betöri a fehér
embert, és erõvel ülteti el ben-
ne saját bölcsességét. Éreztem,
hogy ez a sajátos afrikai taní-
tás, mely mindenekelõtt az
életbõl fakad, lassanként átjár-
ja gondolataimat, behatol kap-
csolataimba is, és új tartást ad.

Afrika felfedeztette velem
belsõ énem egyik Achilles-sar-
kát, mely nem képes többé 
hideg kívülállással, a sebezhe-
tetlenség látszatát keltve szem-
lélni azokat a személyes tragé-
diákat, amelyekkel a betegágy
mellett, a rendelõben vagy az
élet más területein találkozom.
A beteg elvesztését, akiért küz-
dünk, az ezt követõ csalódott-
ságot, a belsõ hangulatok, mo-
tivációk és érzések hullámzását
nem tudom többé a fehér kö-
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Kishonti Rolland a
„Mária Afrika
Egészsége” kórház
mûtõjében.
Svájci munkatársa,
Monika már húsz éve
dolgozik Fontemben.
Európából Olaszország,
Franciaország, Német-
ország, Svájc, Ausztria,
Csehország és Magyar-
ország képviselteti ma-
gát papok, orvosok, ta-
nárok, mérnökök, ápo-
lónõk, és karbantartók
személyében.
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peny mögé rejteni. Itteni éle-
tünk ugyanis a nagy fekete kö-
zösségen belül zajlik, ahol az ál-
talános szegénységben min-
denki egymásra van utalva, és
senkinek sem lehet egyszerre
két vagy három különbözõ éle-
te. Amikor egyszercsak nincs
többé víz az otthonokban,
mindannyian ugyanahhoz a fo-
lyóhoz megyünk, hogy teletölt-
sük kannáinkat: orvosok és nõ-
vérek, tanárok és tisztviselõk,
kétkezi munkások és diákok. S
ott, a folyóparton, a lemenõ
nap vörösében egyszerre mind-
annyian egyformák vagyunk, és
minden leleplezõdik. Együtt
nevetünk a sors hozta találko-
zásainkon, s nem fontos többé,
hogy ki kicsoda, mert elõbb va-
gyunk barátok és sorstársak,
mintsem hogy a titulusokat ki-
osztottuk volna egymásnak. Itt
a sikeresség mértéke nem az,
hogy ki milyen egzisztenciát
tudott teremteni összegyûjtött

vagyonából, ha-
nem, hogy mire
volt képes annak
hiányában! Meny-
nyire tudott követ-
kezetesen hû ma-
radni hitében, be-
csületében és jelle-
mében.

A feketék örök
m o s o l y u k b a n ,
pergõ ritmusaik-
ban, táncaikban és
eleven hagyomá-
nyaikban ma is
azt üzenik a világ-
nak, hogy az em-
ber közösségi lény,
s az individuum
közösség nélkül
halott. Talán ezért
is mondják sokan,
hogy ha a világnak
valahol volna egy
Szíve, az egész biz-
tosan Afrikában
dobogna ¢.

az életbõl merítve

Balra:
2006 szeptemberében
a Budapest
Sportarénában két
fontemi személyiséggel.

Lent: 
Fiatalok találkozója
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V alaki így szólt a feleségé-
hez: „Sokszor idegesí-
tesz, néha alig bírom el-

viselni amit csinálsz, meg
ahogy teszel valamit. Téged
mégis szeretlek, fontos vagy
számomra, és mindig tudok
újra kezdeni veled.”

Feri alig múlt el 40 éves, ti-
zenhárom éve él házasságban:
„Vasárnap este annyira össze-
vesztem Adriennel a gyereke-
ken, hogy elrohantam otthon-
ról, miután jól bevágtam az 
ajtót. Csak azt éreztem, hogy
megbántottak, megsebeztek,
és torkig vagyok mindennel.
Hét közben alig látom a csalá-
dot, megvan a maga program-
ja mindenkinek, nekem pedig
nincs mit tennem, alkalmaz-
kodnom kell unos-untalan.
Ami a leginkább fájt Adrienn-
tõl, hogy maga mellé állítja a
gyerekeket. Ezekkel a gondola-
tokkal róttam az utcákat, az-
tán belefáradva tíz óra körül
hazamentem, s lefeküdtem
anélkül, hogy egy szót is szól-
tam volna. Másnap reggel ko-
rán indultam, még mindenki
aludt. Békétlen, ideges voltam,
rendesen dolgozni se tudtam.
Egy dolog járt a fejemben:
nincs mit tenni, ez már mindig
így lesz! Tombolt bennem a vi-
har, de a dörgések és villámlá-
sok közepette mégis megszó-
lalt egy hang: csak az számít,
hogy kezdjek újra mindent, és
szeressek. Felhívtam Adriennt,
bár abban a pillanatban nem
nyugodtam még le egészen,
mégis érzékeltem, hogy valami
megváltozott: visszaköltözött
belém a derû. Adrienn hangja
vidám volt, és azzal kezdte,
hogy õ is épp most akart hív-
ni.”

XVI. Benedek pápa 2006-
ban a Családok V. Világtalál-
kozóját Spanyolországban, Va-
lenciában tartotta meg. Nem
sokkal késõbb az alábbiakat

mondta, utalva az ott elhang-
zottakra: „Igen fontosak az el-
szenvedett válságokról szóló
tanúságtételek is. Az egyik há-
zaspár majdnem eljutott a vá-
lásig. Beszámoltak arról, hogy
megtanulták a válság leküzdé-
sét, elfogadva a másik külön-
bözõségébõl adódó szenvedést,
amitõl egymást is újra el tud-
ták fogadni. Amikor sikerült
túljutniuk a válságon, és le
tudtak tenni a válás gondola-
táról, a szeretet teljesen új di-
menziója kezdett kibontakoz-
ni, az élet új távlatai nyíltak
meg. Ez pedig lehetetlen lett
volna, ha a krízis okozta szen-
vedéseket nem képesek elvisel-
ni.

Ma azért olyan fontos ez,
mert a párok hamar a válság
állapotába kerülnek, mihelyt
emberi természetük különbö-
zõségét érzékelik, és ráébred-
nek, hogy naponta így kell
egymást elviselniük egy életen
át. Ilyenkor inkább a válás
mellett döntenek. Az ilyen ta-
núságtételekbõl értettük meg,
hogy azoknak a pillanatoknak
az elviselésében, amikor úgy
tûnik, hogy nem bírjuk to-
vább, éppen a krízisekben nyíl-
nak új távlatok, és feltárulkoz-
nak a szeretet új szépségei.

A szépség, ha csupán har-
mónia, nem igazán szép. Hi-
ányzik valami, nem teljes. Az
igaz szépség megkívánja az el-
lentéteket is. A sötét és a vilá-
gos egymást kiegészítõ termé-
szetét is. A szõlõnek sem ele-
gendõ csupán a napfény, kell
az esõ is, hogy megérjen, nem-
csak a nappal kell, hanem az
éjszaka is.”

Ha hiszünk a Szentatya sza-
vainak, életünk állandó dina-
mikában telik, nem válhat
unalmassá, és ez valamilyen
szinten hatással lesz gyerme-
keinkre, rokonainkra és a tár-
sadalomra is.

Szerk.: Tóth Judit
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NYÁR
A házasságkötés után is fontos,
hogy a szerelem és a szeretet
túljusson a nehézségeken. Mert
ettõl újul meg folytonosan, és nem
lesz soha unalmas, inkább frissé,
dinamikussá válik.
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„Avilág csak sír Cso
cselekedete miatt.
Mi sem tudjuk sza-

vakkal kifejezni szomorúsá-
gunkat. Együtt gyászolunk a
családokkal, az egész iskolával,
Virginia állammal, az egész
nemzettel. Együtt a világgal.”

Ezeket a szavakat Cso
Szjung Hju húga írta maga és
családja nevében. Bátyja ol-
totta ki harminchárom 
ember életét, legutolsónak a
sajátját. Cselekedete az ameri-

kai történelem eddigi legvére-
sebb fegyveres mészárlása.

Bizonyára mindannyian is-
merjük már a 23 éves Cso tör-
ténetét, aki az egyetem ne-
gyedéves, angol szakos hall-
gatója volt, és a campus kollé-
giumában lakott. Tanárait és
diáktársait megdöbbentet-
ték, hogy dolgozataiban
rendszeresen erõszakról, ha-
ragról, bosszúvágyról és az
üldöztetés érzésérõl írt. Több

tanára szeretett volna segíte-
ni rajta, de ezt a törvények
nem tették lehetõvé. Hivata-
losan nem jelenthették fel a
fiút, mivel nyilvánosan nem
fenyegetett meg senkit. Diák-
társai pedig hiába próbáltak
közeledni hozzá. Cso késõbb
pszichiátriai kezelés alá ke-
rült, de nem bizonyosodott
be közvetlenül, hogy önma-
gára vagy másokra veszélyes
lenne. Így engedték vissza az
egyetemre.

Családja Dél-Koreából
emigrált 1992-ben, amikor
nyolcéves volt. Mint beván-
dorló, nagyon szeretett volna
beilleszkedni – testvére el-
mondása szerint –, de furcsa
kiejtését sajnos sokan kigú-
nyolták, és idegenszerû visel-
kedése miatt kerülték a tár-
sai.
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EMLÉKKÖVEK 
VIRGINIÁBAN

2007. április 16-án az USA Virginia államában,
Blacksburgban a Mûszaki Egyetemen egy ámokfutó
33 ember életét oltotta ki. Az amerikai egyetemisták a
legelsõk, akik választ keresnek az egész országot sok-
koló tragédiára.
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Az elsõ válaszok

Mit lehet egyáltalán mon-
dani ilyenkor?

A válaszért társlapunk, a
Living City az USA-ban élõ
genekhez fordult, akik tízen-

huszonéves fiatalok és
napról napra az egység

lelkiségét élik. Reáli-
san látják az Egyesült
Á l l a m o k
jelen állapotát, a jel-
lemzõ politikai fe-
szültségeket és a szo-

ciális széttörede-
zettséget. Az eset

tovább növelte fáj-
dalmukat.

– „Cso egyike volt
azoknak, akik mint
idegenek, sokat szen-
vednek a nagy többség
támadásaitól.” Alapvetõ

problémaként merült
fel, hogy „meg lehet-e

találni az egyensúlyt a
közbiztonság és a sze-
mélyes szabadság kö-
zött? És hogyan?” Ar-
ról is beszéltek, ami
szerintük elengedhe-

tetlen ahhoz, hogy a
jövõben ne történhes-

sen ilyesmi: 
– „Nekem nagy ta-

nulság volt, s látom,
hogy jobban kell sze-
retnem. Csak a jóért
kell élnem, úgy, hogy
túllépek saját érdekei-

men.”
– „Nem kell azon

aggodalmaskod-
nom, hogy mi min-
den törtéhet, ha én
megteszem az elsõ lé-
pést a szeretetben.
Mert mindig elsõ-

ként kell szeretni. Ha
valaki furcsán viselke-

dik, azzal ezt üzeni: 

Figyelemre, segítségre van
szükségem! Tehát közelednem
kell hozzá. Ez lehet néha ne-
héz, és félek is megtenni. De
segít az, hogy sokan vagyunk a
világon, akik így gondolko-
dunk.”

– „A sokféleség nem oszthat
meg minket. Sõt! Egymást
gazdagítjuk általa.”

– „Ha a Virginia Egyetem
gyilkosának lett volna olyan
barátja, akivel el tud beszélget-
ni, aki együtt van vele és szere-

ti, akkor ez a tra-
gédia be sem

következik.”
– „Jézus

van jelen
minden-
kiben: ha
C s o b ó l
t ö m e g -

gyilkos lett,
akkor is meg

kell bocsáta-
nunk neki, és tovább

kell szeretni, feltétel nélkül.”
– „Amikor országunkban

valamilyen tragédia történik,
mindig elõkerül, hogy változ-
tassunk, sok beszélgetéssel,
szakértõk bevonásával, és más

e s z k ö z ö k k e l .
Persze, szük-

ség van
minderre,
de igazán
e lõbbre
l é p n i
m é g i s -

csak a
k o n k r é t

s z e ret e t t e l
tudunk, ez vi-

szont a hétköznapok
cselekedeteiben valósul meg.”

A rémület és értetlenség után
megjelent az új gondolkodás-
mód is: gondoskodjunk min-
denkirõl, és imádkozzunk kö-
zösen. Az eset után Amerika-

szerte sok diákban felébredt a
felelõsségtudat, hogy reményt
adjon társainak.

A harmincharmadik kõ
Hihetetlen lelki felépülésrõl

tettek tanúbizonyságot a diá-
kok. A tragédia katonai kor-
donnal körülvett helyszínén
emlékhelyet alakítottak ki har-
minchárom kõbõl, melyet 
elborítanak a virágcsokrok,
gyertyák és a megrendítõ fel-
iratok.

Senkit nem ért volna megle-
petés, ha a gyilkos fiút, aki
ennyi fájdalmat okozott, a ke-
serûség szavaival illetik, és az
emlékét megcsúfolták volna,
de nem így történt. Ugyan-
annyi gyertyát gyújtottak az õ
emlékkövén, és ugyanannyi 
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A fájdalmuknak és
reményüknek
hangot adó
amerikai fiatalok:
Joyce Murray
Marc Daou
Christian Bacuyah
Amy Wallin
Pam Sohn
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a virág, mint a többiekén,
ugyanannyi a jóindulatú üze-
net is. Látszik: a fiatalok felis-
merték, hogy Cso beteg volt.

Csak néhány példa: „Fáj, ha
arra gondolok, hogy nem kap-
tál segítséget, pedig milyen
kétségbeesetten kerested.”
„Remélem, ha valaha találko-
zom hozzád hasonló emberrel,
lesz bátorságom megszólítani,
és jobbá tenni életét”.

Egy biztonságvédelmi felügye-
lõ is meglátogatta az emlékhe-
lyet, aki élete jórészét annak szen-
telte, hogy felderítse a bûnügyek
okait és megelõzze azokat:
„Ahogy ott álltam, úgy éreztem,
a pályám során nem történt sem-
mi, ami annyira jelentõségteljes,
mint ez a harmincharmadik kõ,
amit a diákok maguk helyeztek
el a Virginia Egyetemen.”

Egy jobb világ felé
Országszerte megemlékezé-

seket tartottak az egyeteme-
ken és középiskolákban, ahol
ki-ki elgondolkozhatott, ho-
gyan kezeli saját „egyéni tragé-
diáit” a mindennapokban.

Csak egy „nagyobb szeretet”
adhatja vissza a reményt a csa-

ládtagoknak és barátoknak. Ha
valamennyien odafigyelnénk
azokra, akik körülöttünk él-
nek, nemcsak elejét vehetnénk
egy ehhez hasonló másik eset-
nek, hanem segítenénk egy ki-
csit enyhíteni ennek a mészár-
lásnak a fájdalmait.

Ami történt, figyelmeztetés
lehet mindannyiunknak, hogy
senkit se közösítsünk ki, ha-
nem legyünk befogadóbbak.
Fontos lehet legkisebb cseleke-
detünk is, mert megelõzhetjük
a rossz szándékot, amit a szí-
vekben felgyülemlõ gyûlölet és
harag táplál. A gyûlölet csak
gyûlöletet szül. Ha szeretetet,
egységet, megértést viszünk az
emberek közé, a népeket és az
egyéneket egy jobb világ felé
segíthetjük.

„Ha valakinek nehézségei
támadnak, próbálok segíteni –
mondta az egyik fiatal. Ha va-
lakit kicsúfolnak, megpróbá-
lok összebarátkozni vele.” Az
ehhez hasonló egyszerû szere-
tet-tettek talán apró gesztus-
nak tûnnek. Ám a végén mégis
csak ezek változtathatják meg
valakinek az életét – és nem
tudni elõre, hogy még hány
emberét!

T. M. Hartmann és 
Amy Uelmen írása alapján:

Horváth Viktória  
és Bartus Sándor
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A Virginia Egyetem
diákjai együttérzé-
sük jeleként emlék-
köveket helyeztek el
a tömeggyilkosság
helyszínén. Egyet
az elkövetõért is.
A Virginia Mûszaki
Egyetemen 25
ezernél is több diák
tanul, míg
Blacksburg állandó
lakóinak száma kb.
15 ezer. Az oktatá-
si intézményben
magyar diákok is
tanulnak, közülük
senkinek nem esett
baja.

Két lövés dördült el 2007. április 16-án helyi idõ szerint 7 óra körül az
amerikai Virginia állam Blacksburg nevû városkájában, a Virginia Mû-
szaki Egyetem kollégiumában. Mintegy két órával az elsõ incidens után a
Norris Hall elnevezésû épületben 30 diák és egyetemi oktató lelte halálát,
15-en pedig megsebesültek. Az ámokfutó módszeres emberirtást folyta-
tott a tantermekben, majd a vérfürdõ után maga ellen fordította a fegy-
vert.

A dél-koreai diák szobájában megtalálták feljegyzéseit, melyben sérel-
meit sorolja fel. A több oldalas írás valamelyest magyarázatot ad tettére.

Az Egyesült Államokban évente több mint 30 ezren halnak meg lõfegy-
verektõl, és több lõfegyver van magánkézben, mint bárhol máshol a vilá-
gon.
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MINDIG
UGYANAZT A
MESÉT AKAR-
JÁK

Két kislányom van, az öt
éves Szonja és a három éves
Sára.

Napközben nagyon élén-
kek, alaposan kimerítenek.
Az esti mesét mégis rendkí-
vül figyelmesen és nagy oda-
adással hallgatják. Mindig
ugyanazt a történetet akar-
ják hallani! Miért?

Egy édesanya

Nagy szerencséje van gyer-
mekeinek, hogy olyan édes-
anyjuk van, aki elalvás elõtt
odaül az ágyuk mellé mesét ol-
vasni. Rendkívül fontos pilla-
nat ez, mert hatással van a
gyermek megfelelõ fejlõdésére.

Mesék! Milyen fontos me-
sélni!

Mese sokféle létezik, és min-
den gyerek megtalálja közülük
azt, amelyik a leginkább tet-
szik és a legnagyobb biztonsá-
got adja neki.

A kiváló gyermekpszicholó-
gus, Bruno Bettelheim egyértel-
mûen kimutatta, hogy a gyer-
mekekre mennyire jó hatással
van a felnõttek felolvasása.

Különösen az esti, elalvás
elõtt ismétlõdõ rituálé, a me-
sék sajátos ritmusa, a megszo-
kott hanghordozás, mindez 
jótékony és nevelõ hatású.

Vannak gyermekek, akik ne-
hezen alszanak el, és félnek
egyedül maradni. Sokuknak
az éjszaka tényleg megtelik
rémképekkel és félelemmel…
Mielõtt a félelemmel szembe-
sülnének, ki lehet-e találni job-
bat, minthogy odamenekülje-
nek a mesék jól ismert szerep-
lõihez?

A meghitt, gyengédséggel
teli mesélés hangulatában szü-

letnek azok az érzések a gyer-
mekekben, amik az élet velejá-
rói. Segítségükre lesznek, hogy
megismerjék önmagukat, és
nevet adjanak érzelmeiknek,
érzéseiknek és félelmeiknek,
hogy azok ne uralkodhassa-
nak rajtuk.

Fontos még, hogy mindig
van tanulsága a mesének. A
felolvasott történetekben
gyakran az élet tükrözõdik.
Bennük a jó és a rossz között,
a félelem és a valóság között
folyó harc – legyen bár küz-
delmes – soha nem annyira
tragikus, hogy ez nyomasztó-
an hatna a gyerekekre. A hõ-
sök, a tündérek, a varázslók
mindig legyõzik a rosszat. Ez-
zel reményt keltenek, és segí-
tik a gyermekeket, hogy fel-
fogják, mi az értelme az élet-
nek.

Azt sem szabad elfelejte-
nünk, hogy a mesében találha-
tó mély szimbólumok mennyi-
re kimeríthetetlenek, és min-
dig visszavezetnek az élet nagy
kalandjának örök témájához.
Mert alapvetõ, örökérvényû
szimbólumokról van szó, ami-
ket sosem fogunk a maguk tel-
jességében megérteni.

Nekünk, felnõtteknek a
mese az idõ jelentõségére hívja
fel figyelmünket, a gyermek-
korra és az ártatlanságra emlé-
keztet. Ezen kívül hasznos az
az értékrend, ami a mesékben
megtalálható, hogy a nevelés
szempontjából legfontosabb
alapelvek kialakulhassanak a
gyermekekben. Ilyen például a
hõsök bátorsága, az édesanya
gyengédsége, a biztonságot je-
lentõ édesapa, és így tovább.
Olyan nevelõ, építõ alapérté-
kekrõl van szó, melyeket a vi-
lág nem szûnik meg tovább
keresni még akkor is, amikor
úgy tûnik, hogy teljesen ki-
vesztek.

Ezio Aceti írását
fordította Vizsolyi László
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NYÁRI ÉTREND

A nyári évszak a legalkal-
masabb, hogy megszabadul-
junk felesleges kilóinktól.
Az orvosok megragadhatják
ezt az alkalmat, hogy ellás-
sák az embereket a szüksé-
ges ismeretekkel, a fogyni
vágyóknak pedig változtat-
niuk kellene az elhízáshoz
vezetõ szokásaikon.

Több tényezõ összejátszásá-
ból adódhat a súlycsökkenés.
Elsõ helyen lehetne említeni a
nyári gyümölcsök, saláták
gazdag kínálatát, második-
ként a meleget, ami eleve csök-
kenti az étvágyat, végül pedig
azt a vágyunkat, hogy elvisel-
hetõ fizikai állapotba kerül-
jünk.

A kitûzött cél csak kiegyen-
súlyozott táplálkozással érhe-
tõ el. A szervezetünket el kell
látnunk valamennyi szükséges
tápanyaggal: proteinekkel
(hús, hal, tojás, sajt), egyszerû
szénhidrátokkal (cukor), ösz-
szetett szénhidrátokkal (ke-
nyér, tészta, rizs), zsírokkal
(olaj), vitaminokkal és ásványi
sókkal (gyümölcs, zöldség).
Ezeknek az élelmiszereknek a
mennyiségérõl ajánlatos kon-
zultálni a háziorvossal, aki
szükség esetén személyre sza-
bott diétát ír elõ.

A nyáron bõségesen rendel-
kezésre álló gyümölcsök és
zöldségek tömegének negyven
százaléka vitaminokban és ás-
ványi anyagokban gazdag víz,
így ezek segítenek a fokozott
izzadás következtében fellépõ
folyadék- és káliumveszteség
pótlásában. Fogyasszunk bõ-
ségesen ezekbõl, ha nehéz
meginni naponta az orvosok
által nyomatékosan ajánlott
két liter vizet anélkül, hogy
megterhelnénk a gyomrunkat.

A zsiradékok közül részesít-
sük elõnyben a nyers olíva ola-

jat, ami A, D, E és K vitami-
nokban bõvelkedik.

Fehérjét tartalmaznak a kü-
lönbözõ húsok, a hal, a sajt, a
tojás, a tej. Ezekben találhatók
az úgynevezett esszenciális
aminosavak, amelyeket a szer-
vezet az emésztés során nem
képes elõállítani. Továbbá ki-
zárólag ezek az élelmek tartal-
mazzák a vörös vértestek ter-
melése szempontjából alapve-
tõ fontosságú folsavat és B12
vitamint. Fehérjét tartalmaz-
nak még a gabonafélék és a
hüvelyesek (bab, borsó, lencse,
stb.) is. Ezek fehérjét elõállító
építõelemei (aminosavak)
azonban biológiailag kevésbé
értékesek. Ezzel magyarázha-
tó, miért vezet vérszegénység-
hez és egyéb – elégtelen táplál-
kozási szokásokra visszavezet-
hetõ – hiánybetegségekhez a
szigorú vegetárius étkezés. A
megfelelõ mértéktartással fo-
gyasztott húsféleségek, a sült
hal, a nyers vagy fõtt sonka, a
szalámifélék élvezetes formá-

ban biztosítják a szervezet pro-
tein szükségletét. A nyáron 
nehezen emészthetõ ételek ké-
szítésével nem kell idõt tölte-
nünk a konyhában.

Vegyes saláták hússal, hal-
lal, dinnye sonkával, kenyér
és egy pohárka, lehetõség sze-
rint fehér bor, majd gyü-
mölcs, alkalomadtán egy kis
adag gyümölcsfagylalt: ilyen
az egyszerû, könnyen emészt-
hetõ, kiegyensúlyozott táplál-
kozás. Akinek pedig alacsony
a vérnyomása, ajánljuk a sók-
ban gazdag sonkát és szalá-
mit.

Ez a rendkívül leegyszerûsí-
tett étkezési útmutató segíthet
átvészelni a nyári kánikulát, és
visszatérni az optimális test-
súlyhoz. Ugyanakkor ajánlatos
messze kerülni minden nagy
hangon hirdetett fogyókúrát,
amely nem annyira bennün-
ket, mint inkább a pénztárcán-
kat teszi könnyebbé.

dr. Ferentzi Éva
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USA ÉS AZ
EMIGRÁNSOK

Az Egyesült Államokban
minden második gyermek kül-
földi.

Talán kevesen tudják, hogy
május elseje a világ legbefolyá-

sosabb országában nem a
munka ünnepe, mint nálunk.
Tavaly mintegy hatvan nagyvá-
rosban rendeztek tömegmeg-
mozdulásokat (képünkön Chi-
cagóban), ahol több százezer
ember, javarészt munkanélküli
vonult az utcára. Bevándorlók,

akik minimális jogokat köve-
teltek harsány hangon a hiva-
talos papírokkal nem rendelke-
zõ munkavállalóknak. Nagy je-
lentõségû esemény, tudva azt,
hogy az USA-ban már 60 mil-
lió bevándorló él (a népesség
20 százaléka), és az öt év alatti
gyermekek 45 százalékának be-
vándorlók a szülei.

Egykor a világ négy sarkából
itt letelepedõ emberek alkották
meg az Egyesült Államokat, s
leszármazottaiknak most
szembe kell nézni a jelen való-
ságával: az illegális bevándor-
lók szûnni nem akaró áradatá-
val, mely különösen a középsõ
és a nyugati államokban feltû-
nõ. Ismétlõdik az egyes euró-
pai országokban jelentkezõ 
ellentmondás: egyrészt a társa-
dalom rosszul viseli ezt a még
annyira békésnek tûnõ be-
özönlést, másrészt a gazdaság-
nak abszolút szüksége van
olyan munkásokra, akik ké-
szek áldozatot vállalni, és elvég-
zik kis pénzért a még gyakran
lealacsonyító munkát is. ¢

KIVÁLÓ MÛVÉSZ, KIVÁLÓ KARMESTER
Száz évvel ezelõtt, Budapesten látta meg a napvilágot Ferencsik János, zenekultúránk egyik

legkimagaslóbb alakja, kétszeres Kossuth-díjas karmester, érdemes és kiváló mûvész. Gyermekként, tíz
esztendõsen kezdett zongorázni, majd hegedûn is tanult. Különleges fogékonyságot mutatott az
összhangzattan rejtelmei iránt, pillanatig sem lehetett kérdéses, sikeres érettségije után, hol tanul
tovább. Mindössze húsz évesen megkapta zeneszerzõi és orgona szakos diplomáját a Nemzeti
Zenedében. Még abban az évben a budapesti Operaház korrepetitora lett, 1930-ban mutatkozott be
karmesterként, Rimszkij-Korszakov Seherezádé címû balettjének premierjén. Pályafutása alatt több

mint ezerszer dirigálta az Állami Hangversenyzenekart, a milánói Scalában õ vezényelte
elõször sikerrel A csodálatos mandarint, a híres bayreuthi fesztiválon Toscanini asszisztense
volt, 1945-ben a Rádiózenekar vezetõje, 1952-tõl az Állami Hangversenyzenekar, 1957-tõl 
a budapesti Operaház fõzeneigazgatója. Ettõl az évtõl kezdve mehetett ismét nyugatra, bejárta
a világot, vezetõ együttesek élén lépett fel, illetve a Hangversenyzenekar turnéin dirigált.
Hetvenhét éves korában hunyt el, 1984-ben.

Ferencsik János mûvészetét rendkívüli stílusbiztonság, a nemes elõadói hagyományok
továbbvitele jellemezte, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar zene nemzetközi
népszerûsítésével is. Születésének századik évfordulóján az Operaház aulájában emléktáblát
avattak, kiállítást nyitottak meg a kiváló zenész tiszteletére. Mi magunk is bekapcsolódhatunk
az emlékév eseményeibe, ha részt veszünk egy emlékkoncerten. Tartalmas, valódi felüdülésben
lesz részünk.

Gõbel Ágoston
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Beküldendõ Margaret Abigal Walker teljes mondása: „függõleges 1. a
hozzátartozó vízszintessel és vízszintes 1., ... és belülrõl naggyá tesz.”

Vízszintes: 10. Fontos belsõ szervünk 11. Hirtelen elmozdít 13. Ribillió
14. ...Sámuel, harmadik magyar király 16. Epében is lehet 17. Végtelen
Bence! 19. Férfi név 21. Liter 22. Szolmizációs hang 23. Budapest része
25. Kis ûrlény 26. Tegez páratlanjai! 27. A házat borítja 29. A „sivatag
hajója” 31. Idõmérõk 32. Valaki vagy valami elõtti helyre 33. A
szarvasmarha egyik gyomra 35. Aprítja 37. Ábrahám unokaöccse.

Függõleges: 2. Folyamat félbeszakítói 3. Város ciszterci apátsággal
4. A legnagyobb papírméret 5. A gyõzelem jele 6. Esemény elmondói 7.
Átmérõ jele 8. Kiejtett betû 9. Fõzelék növény 12. Srácokat 15.
Nyilvántartott tényt 18. Napszak 20. Végtelen meder! 24. Maga belül!
28. Morze jele 30. A harcos páncélja 34. Majdnem Olja! 36.
Szamárhang 38. Kova egynemûi 40. Gramm 41. Tonna

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y

Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése:
„Aki megtanult szenvedni, Krisztus barátja lesz, és a Mennyország
örököse.”

IDÕSZAKOS VÁROS, ahol mindenki a SZERETET MÛVÉSZETÉT gyakorolja
– így szokták jellemezni a Fokoláre Mozgalom Máriapoli talál-
kozóit.
Mint minden városban, itt is bárki helyi lakos lehet: FELNÕTTEK, 
FIATALOK, GYEREKEK, SZÜLÕK, EGYEDÜLÁLLÓK, PAPOK, SZERZETESEK.
2007-ben Egerben találkozunk.

MÁRIAPOLI
2007

július 11-15.

Eger, Eszterházy Károly Fõiskola

Jelentkezési határidõ: 2007. június 20.

Jelentkezési lap és információk:

Farkas Ferenc • 1/ 341-4465 Barna Erzsébet • 1/ 279-0095
Tari Sándor • 62/ 471-151 Reskovits Ágnes • 62/ 439-267
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