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KÖZELEDÉS
Egyik iskolában a felső tago-
zatos cigány fiúk, akik évekig 
rendszeresen jártak hittan-
órákra, az idei évben elmara-
doztak. A kiírt hittan-
óra ideje alatt kint 
játszottak a sportpá-
lyán. Először nagyon 
mérges voltam rájuk, de 
rájöttem, hogy a ben-
nem lévő fájdalommal 
és méreggel nem tudom őket 
behívni a hittanórára. Kértem 
a testnevelő tanártól egy focit 
és egy kézilabdát, és kimentem 
közéjük. Elkezdődtek a hittan-
órák, minden pénteken – a 
focipályán. Fontosnak tartot-
tam, hogy Jézus szeretetét ily 
módon tudjam átadni ezeknek 
a társadalomban és a zaklatott 
világban helyüket kereső fiúk-
nak. Egyik alkalommal kérték, 
hogy menjünk a pálya egyik sar-
kába, és ott körbeállva a 8-10 
fiú kérte, hogy imádkozzam el 
velük cigányul a Miatyánkot. 
Ez nagyon nehezen ment, de 
bíztattak, hogy minden óra 
kezdetén gyakorolhatjuk, és év 
végére már fejből fogom tudni.
Azóta, amióta kimentem közé-
jük, volt olyan fiú, aki megje-
lent a vasárnapi szentmisén, és 
élénken érdeklődött a plébánia 
gyermekprogramjai iránt. Ben-
nem soha nem volt semmiféle 
rossz gondolat a cigánysággal 
szemben, még akkor sem, ami-
kor régebben az életemre tör-
tek egy rablótámadás során. 
Akkor is, és most is a megbo-
csátás szeretete van bennem. 
Várom ezeket a találkozásokat 
az úgynevezett ’nehéz fiúkkal’. 
A májusi erdei iskolatáborban 
velük leszek egy csoportban.

Simongáti György
– Budapest (Pestszentlőrinc)

„ADJATOK”
Még tavaly tavasszal kérte a 
férjem, hogy megtakarított 
pénzünket kössük le. „Nem 
kellene odaadni a lányunknak, 
akik építkeznek? És a fiunknak 

is adtunk, amikor neki volt 
rá szüksége.” – kérdeztem a 
férjemet. „Nem érdemli meg, 
kössük le!” – hangzott a vá-
lasz. Meg is tettük, de mond-

ták, hogy mikor fog lejárni 
a lekötés, és feltétlenül 
menjünk be, mert utána 

nem kamatozik, és egy 
másik lehetőséget keres-
nek nekünk. Erre azonban 
nem volt időnk. Már eljött 

az október, és még mindig nem 
intézkedtünk, közben valószí-
nűleg elúszott az a többlet-ka-
mat is, amiért a lekötést kér-
tük. Ráadásul jött a válság.
Újra feltettem a kérdést fér-
jemnek: „Mi lesz, ha végül 
egy doboz gyufát sem fog érni 
mindaz, amit megtakarítot-
tunk? Nem kellene mégis a 
lányunknak odaadni? Építsék 
be, ott legalább megmarad az 
értéke.” Rögtön igent mon-
dott. A pénzt azóta átutaltam 
lányom nagy meglepetésére, 
mi pedig nyugodtan alszunk, 
csak a temetésünkre szükséges 
összeget tartottuk meg. Így tör-
ténhetett, hogy még a válságért 
is hálát adtam Istennek.

T. Edit

MORZSÁK
A lemorzsolódás ellenében…
Vajon bírjuk-e anyagilag az 
előfizetést az évről-évre romló 
gazdasági helyzetben? Vannak 
rá példák: Egy nagycsaládos öz-
vegy, egy kiskeresetű egyedülálló 
a támogatói előfizetést megha-
ladó összeggel indította ezt az 
esztendőt. Egy idős nyugdíjas 
hosszú évek óta hű olvasója 
az Új Városnak, sőt, a maga 
köreiben tovább is adja. Most 
úgy ítélte meg, hogy nem győzi 
az előfizetést. Aznap, amikor 
megérlelődött a döntése, jött a 
postás a megemelt nyugdíjával. 
Nem kellett hát megválnia egy 
ilyen jelzés birtokában a laptól.
Valaki nagy összeget utalt át, 
„csak úgy”. Hajszálpontosan 
akkorát, amekkora az éves költ-
ségfedezetre még hiányzott.
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Utolsó oldalak

Idén is megrendezik minden földrészen a Fokoláre Mozgalom több napos nyári 
találkozóját, a máriapolit, Mária időszakos városát, ahol a lakosok szinte azon 
versenyeznek, ki tudja jobban szolgálni a másikat, hiszen itt az egyetlen tör-

vény az evangéliumi szeretet.
Kezdettől úgy tűnt, hogy Mária misztikus jelenléte ebben a városban mintha 

a szivárvány színeiben jelenítette volna meg a szeretet minden aspektusát, amely 
az életet jellemzi, és ezzel új jelentést adott a munkának, az apostolkodásnak, az 
imádságnak, mindennek.

A máriapoli a testvériség, az egység igazi műhelye, hiszen amit magunk is meg-
élünk, megtapasztalunk, leginkább azt tudjuk továbbadni. Márpedig az evangé-
lium örömhírét tovább kell adnunk másoknak, minél szélesebb körben meg kell 
szólaltatnunk a remény hangjait. XVI. Benedek pápa a májusi Tömegkommuniká-
ciós világnapra írt üzenetében erre szólít fel mindenkit, különösen a fiatalokat.

Mária nem önmagának, hanem elsősorban a szívében élő Istennek köszönhette 
ragyogását. Őrá emlékezünk az év legszebb hónapjában, amikor gyermeki szere-
tettel édesanyánknak is megköszönjük az életet. Ehhez Chiara Lubich gondolatait 
idézzük:

„Emlékszem, egy napon, ahogy Máriát szemléltem, úgy tűnt, jobban megértem, 
hogyan szerette ő az Atyát, hiszen a Fiú tanította, nevelte őt az Atya iránti szeretet-
re, és ezért hogyan szerette őt az Atya. Máriában teljesen megvalósult, amit Jézus 
mond az Atyának: szereted őket, amint engem szerettél (vö. Jn 17,23), tehát az Atya 
úgy szerette őt, mint a Fiút.

Mária esetében ez valóban így van: az Atya úgy szereti őt, mint a Fiút. Mária en-
gedte, hogy megvalósuljon benne az evangélium. A legkiválóbb Leánynak láttam, 
az Atya szeretett leányának, ahogyan a Zsinat nevezi.

Isten leánya volt ő, ahogy Jézus – bár más módon – Isten Fia. Amint Jézus az Atya 
megtestesült szeretete, úgy ő a Szeretet asszonya volt – így neveztem el őt. Isten 
Leánya, a szeretet Asszonya! Valóban gyönyörű volt!

Jobban megértettem, miként szeretett Jézus bennünket, testvéreit és különösen 
az édesanyját, ezért megvilágosodott az evangéliumnak az a mondata is, amelyben 
Jézus azt mondja, hogy a mennyek országában majd felövezi magát, és kiszolgál 
minket. (vö. Lk 12,37)

Még ma is a szemem előtt van, hogy amikor ilyen egyedülállóan csodálatos szép-
séget láttam Máriában, és úgy gondoltam, úgy láttam, hogy egyedül van, mert nem 
találtam mellette hozzá hasonló gyermekeket, csak Jézust, akkor azt kértem tőle, 
hogy alkosson magának egy családot a földön, csupa hozzá hasonló gyermekből.

Ma már úgy gondolom, ő maga sugallta nekem ezt a kérést, mert arra várt, hogy 
a földön megalkothassa Mária Művét.

[…]
Mindig visszatér a lelkembe egy gondolat: Követőidnek csak az evangéliumot 

hagyd örökül. Ha ezt teszed, megmarad az egység Ideálja. Ebben a korban, amely-
ben élsz, és amelyben a többiek is élnek, vannak hasznos elméletek, mondások, 
jelszavak, amelyek vonzóvá teszik az evangéliumot a modern időkben, de ezek a 
gondolatok, ezek a mondások, ezek a majdnem életigék, elmúlnak…

Ami megmarad, ami mindig megmarad, amit nem emészt el az idő, az az evan-
gélium: »Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak« (Mt 24,35).”

a szerkesztők

A REMÉNY HANGJAI
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A nyolcvan fölötti katolikus hölgy lelke-
sedéssel idézi D. Szebik Imre evangéli-
kus püspököt. Bár a mi életvitelünk is 
átjárná a mai magyar valóságot! Hi-
szen a libanoni muszlimok igénylik a 
hívő emberek jelenlétét, holott csak 
minden harmadik lakosuk keresztény.
Másvalaki mindig küzdött a legutóbbi 
igével. „Nem gyűlöli…”, hogy fogad-
hatja el egy anya, akinek még nevelt 
fia is van? Most valami megváltozott.
Egy életige csoport mindig érdeklődés-
sel várja a példákat: az ige élete így jut 
át, és tovább-tovább.

H. E.

EGY IMÁVAL FELÉR
Nem nagyon szoktam hétköznapi ta-
pasztalatot leírni, elmondani, de ez 
most valós.
Tegnap azt mondtam valakinek, hogy 
az „egyházi” irodalmak ott vannak az 
ágyam mellett és ritkán nyílnak ki… 
Aztán eszembe jutott, hogy a hétvé-
gén bizony az Új Várost olvasgattam, 
persze szakmai ártalomként a Víz, 
víz, tiszta víz című cikket is (a többi 
mellett). Sőt, felhasználtam a tanítási 
órámon. Van egy nagyon nehéz 5. osz-
tályunk, több gyermek tanulási vagy 
magatartási, beilleszkedési és egyéb 
pszichés problémákkal küzd. Húsz 
év tanítás után is komoly pedagógiai 
feladat a figyelmüket lekötni és mun-
kára ösztönözni őket. Minden órámra 
nagyon komolyan készülök, próbálok 
mindig valamilyen „újat” adni. A hét-
fői természetismeret óra tananyaga-
ként a víz körforgása és védelme kö-
vetkezett. És akkor jött segítségképpen 

az újság. A cikket reggel lefénymásol-
tam, színessel szakaszokra bontottam, 
és az óravezetésnek ez volt az alapja. 
Tulajdonképpen életviteli és környezeti 
kulcskompetenciát fejlesztettem… Ez 
a kompetencia szó most a „divatos-
kötelező” pedagógiai szakkifejezés. 
Magyarul: a száraz tényanyag mellé 
a napi élet is bekerül. Megint inkább 
csak csináltam valamit… De abban az 
osztályban ez egy imával felér.

M. Andrea

SZERETET HATÁROK NÉLKÜL
Az Új Családok római találkozójáról 
tartottunk haza, amikor úgy éjfél felé, 
nem sokkal Maribor (Szlovénia) után 
hirtelen elromlott az autónk, és nem 
tudtunk továbbmenni. Ott álltunk az 
autópálya szélén, szakadó esőben az 
éjszaka közepén, tizenkét óra autózás 
után, fáradtan, éhesen és fázva…
Négyen voltunk, tanakodtunk, mit csi-
náljunk, majd egy rövid ima után el-
kezdtünk telefonálni az ismerősöknek, 
barátoknak, hátha tudnak segíteni. 
Amikor felhívtuk Zsuzsát és Imrét, 
csak ennyit mondtak: „Indulunk ér-
tetek, várjatok!” Kissé féltünk, vajon 
mi lesz a reakciójuk, mert mint közben 
megtudtuk, több mint hetven kilomé-
tert autóztak miattunk, és Imrének 
néhány óra múlva huszonnégy órás 
ügyeletbe kellett mennie.
Annál meglepőbb volt a találkozás. 
Zsuzsa ugyanis csak annyit mondott 
széles mosollyal az arcán, amikor meg-
látott minket: „De örülünk, hogy mi is 
részesedhetünk az Új Családok ta-
lálkozójából!”
Köszönet érte!

Barlay Gábor – Budapest

NEVELÉS A RENDRE
Az Új Város második számában meg-
jelent egy írás a rendetlenségről. Ahány 
ház, annyi szokás – mondják. Biztos, 
hogy a lakás harmóniájának, a rend-
nek a kapcsolatokból, az egymás iránti 
bizalomból, tiszteletből, szeretetből 
kell fakadnia, akár a kamaszainkról, 
akár önmagunkról van szó. A kapcso-
lat nélküli parancsolgatás tovább ront-
ja a még meglévő kapcsolatokat. Van 
erre utalás a cikkben, de számomra az 
a mondanivaló, hogy „a rendetlenség 
ebben a korban teljesen normális”, és 

hogy ebben a család többi tagja pasz-
szívan szemlélje a kamasz „önálló lé-
tének az erőteljes kinyilvánítását”, ez 
egy kicsit túlzás. Szülői parancsra ren-
det rakni pedig egyenesen felesleges és 
káros, mert a szülői beavatkozás biztos 
következménye a még nagyobb rendet-
lenség?!
Az egész cikk szemlélete individuális, 
az egyént önmagában, nem a család 
tagjaként tekinti. Minden alap nélkül 
bizakodik, hogy ha a gyerekre mindent 
ráhagyunk, tiszteletben tartjuk, bár-
mit csinál is, előbb vagy utóbb magától 
rendes felnőtt lesz. Szerintem ez a fele-
lőtlen, betegesen gyerekközpontú, iga-
zi szeretet nélküli társadalom alapvető 
problémája.
Kamasz gyermekeink 98%-a nem fog 
magától, „saját kárán tanulva” rájön-
ni, hogy érdemes rendet rakni. A köl-
csönös szeretetnek kell erre rávezetnie, 
amibe a közös rendrakás vagy a helyet-
te való rendrakás is beleférhet. És ezt 
már kiskorától kellene megalapozni.
Nem elviselni kell nekünk a felfordu-
lást, hanem irántuk való szeretetből, 
személyre szabott eszközökkel segíteni 
a gyermekeinket a rend felé. Tapasz-
talatom szerint a házaspár kölcsönös 
szeretetéből születő felelős nevelési 
módszer, mely következetes, és indo-
kolt esetben szeretetből büntet is, csak 
az hoz eredményt, és nevel rendet sze-
rető közösségi embert.

Prokopp József – Budakeszi

Az igazi kérdés nem is a rendtanu-
lás – ez már következmény –, ha-
nem hogy mit él a serdülő ebben a 
nagyon kényes életkorban, és hogy 
sikerül-e neki megtalálnia önma-
gát, saját személyiségét. Tudunk-e 
neki segíteni pszichés fejlődésében, 
testi-lelki érésében, és sikerül-e pár-
beszédben, szeretet-kapcsolatban 
maradni vele. Sok ellenkező példát 
is látni: a nemzedékek közti ellen-
tétre, meg nem értésre. Mivel azt 
gondoljuk, nagyon fontos a téma, 
szerkesztőségünk összegyűjtötte a 
gyerekneveléssel foglalkozó eddig 
megjelent cikkeket, és hamaro-
san kiadjuk füzet alakban. Széles 
spekrtumba átöleli a születéstől az 
ifjúkorig tartó időszakot.

a szerk.
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nézőpont

Gyerekeinknek egyszerűen elmagyarázhatjuk a mostani 
válságot anélkül, hogy időnk vagy túl sok kedvünk lenne 

belemélyedni a bonyolult pénzügyi mechanizmusokba: elég, 
ha elolvassuk együtt Pinokkió kalandjainak XIV. fejezetét:
„Túl voltak már a fele úton, mikor a Róka hirtelen megállt. 
– Nem akarod megszaporítani a pénzedet? – kérdezte a 
bábutól. – Tessék? – Nem akarsz abból a hitvány öt arany-
ból százat, ezret, kétezret csinálni? – Hát azt meg hogyan? 
– Egyszerűen. Ahelyett, hogy hazamennél, gyere velünk! -– 
Hová? – Kuvikországba.”
Pinokkió először kételkedik, és haza akar menni, de a Kandúr 
és a Róka rábeszélik, hogy tartson velük, és így győzik meg:
„– Máról holnapra kétezret hozna az öt aranyad. – De hát 
hogyan? – kérdezte Pinocchio, és tátva maradt a szája. – 
Mindjárt megmagyarázom – mondta a Róka. – Tudnod kell, 
hogy Kuvikországban van egy varázslatos mező, úgy hívják, 
a Csodák Mezeje. Ott kis lyukat ásol, beleteszel, mondjuk egy 
aranypengőt, aztán betemeted, megöntözöd két vödör tiszta 
vízzel, kevéske sót hintesz rá, és szépen hazamégy lefeküd-
ni. Míg te alszol, azalatt az arany éjszaka kihajt, kivirágzik, s 
ha másnap reggel kimégy a mezőre, mit gondolsz, mi vár ott? 

Egy egész bokor arany!”
A Róka hamar el is magyarázta ennek az eredeti 
eljárásnak a miértjét:
„Mi nem piszkos haszonra dolgozunk. Mi csak má-
sokat akarunk gazdaggá tenni.”
A válság főszereplői közül sokan új Kandúrként és 
Rókaként viselkedtek, sok család, központi bankok 
és politikusok meg Pinokkióként, mert hittek az 
ígérgetéseknek, és nem hallgattak a bölcs Szóló 
Tücsökre: „Sose higgy te azoknak, édes fiam, akik 
azt ígérik, hogy egy nap alatt meggazdagítanak! Az ilyenek 
többnyire vagy bolondok, vagy csirkefogók.”
Ebben a történetben nincsenek brókerek a Wall Streetről, 
sem pedig fedezeti alapok, Pinokkió történetébe mégis bele-
foglalták az alapelemeit és a logikáját mindannak, amit átél-
tünk: csodák a pénzvilágban nem léteznek, és a fejlődéshez, 
a jóléthez vezető gazdagság egyedül az ember munkájából 
születik.

Luigino Bruni
Szerkesztette: Bartus Sándor
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PINOKKIÓ ÉS A VÁLSÁG

FONTOS A VÁLASZTÁS

Magyarországon a választópolgárok június 7-én dön-
tik el, hogy kik képviseljék majd az érdekeiket az 

Európai Parlamentben. Frivaldszky Gáspár EP képviselő-
jelölt válaszol az Új Város három kérdésére.

Mi a jelentősége a 2009-es európai parlamenti válasz-
tásoknak? A hétköznapokban miként érzékeljük majd, 
hogy ki a brüsszeli Tisztelt Ház 22 magyar képviselője?
Elég arra gondolnunk – túl a szavazások belpolitikai jelen-
tőségén, amit a jelenlegi helyzetben talán szükségtelen 
hangsúlyozni –, hogy a mindennapjainkat érintő jogsza-
bályok 60%-a, a gazdasági jellegű jogszabályoknak pedig 
a 80%-a immáron nem a magyar országgyűlésben születik, 
hanem az EU intézményeiben, így különösen az Európai 
Parlamentben. Tehát fontos, hogy ki az a 22 fő, aki ha-
zánkat fogja képviselni. A munkavállalók munkaidejének 
szabályozásától az alkalmazható ÁFA mértékén keresztül 
a gyógyszerek reklámozásának a szabályozásáig számta-
lan olyan kötelezően alkalmazandó jogszabály alkotásában 
vesz részt az EP, ami befolyásolja a hétköznapi életünket.
Az Európai Uniónak – a gazdasági krízisen túl – milyen 
új kihívásokkal kell szembenéznie?
Az elmúlt öt év során történt a legnagyobb bővülés, 12 tagál-
lammal gazdagodott az EU. Korábban soha nem tapasztalt 
mértékűvé váltak a tagállamok közötti gazdasági és szociá-
lis különbségek. Ezzel egyidejűleg az EU-t alkotó országok 

között a szolidaritás – ami az uniót létrehozta – soha nem 
látott mértékűre csökkent. Az unió újonnan csatlakozott or-
szágai sok területen kevesebbet kapnak, mint a régi tagál-
lamok. Ez rögzíti, sőt tovább növeli a szakadékot. Most úgy 
tűnik, elkerülhetetlen a „több sebességes” Európa; és nagy 
kérdés, hogy ez nem vezet-e széteséshez.
A sokat emlegetett krízis és a gazdasági 
protekcionizmus miatt előtérbe kerülnek a 
nemzetállamok. Az Európai Unió milyen jövő 
előtt áll?
Úgy tűnik, egyszerre zajlik most két folyamat. 
Egyrészről az államok nemzeti szinten pró-
bálnak választ adni a válságra. Ezzel éppen 
az a gond, hogy a válság globális természetű. 
Másrészről a válsággal előtérbe kerültek az 
unió nyújtotta előnyök. Nagy-Britanniában például, ahol 
az euró bevezetése eddig szinte tabu volt, mert a fontra 
mint nemzeti büszkeségükre tekintettek, most komolyan 
fontolóra vették az egységes fizetőeszköz bevezetését. De 
gondolhatunk Írországra is, ahol korábban leszavazták a 
Lisszaboni Szerződést, mára viszont a támogatói kerültek 
többségbe. Aztán itt van Izland esete, aki „gyorsított eljárás-
sal” kérte felvételét az EU-ba. Ezek a jelek mind azt vetítik 
előre, hogy az Európai Unió válasz lehet számos kihívásra 
vagy problémára.

Erhardt Ágoston

Részlet Carlo 
Collodi: Pinok-
kió kalandjai 
című könyvéből, 
Rónay György 
fordításában, 
Ciceró Könyvki-
adó, 1997.
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Egy születése óta vak leány, 
Edit, társaival együtt a va-
kok intézetében él, ahol a 

káplán nem tud misét mondani, 
mióta a lába megbénult. Emiatt 
az Oltáriszentséget is el akarták 
vinni az intézet kápolnájából. Edit 
kérvényt intézett a püspökhöz, 
hogy nagy sötétségükben hagyják 
meg nekik ezt az egyetlen fényt. 
Kérését teljesítették, sőt engedélyt 
kapott arra is, hogy ő áldoztathas-
sa a társait és a papot.

Edit szeretett volna mások 
hasznára lenni. Az egyik rádió-
adó többórás műsort bocsátott 
rendelkezésére. Edit ezt arra 
használta fel, hogy másoknak is 
juttasson abból, ami benne a leg-
értékesebb: tanácsokat, mély gon-
dolatokat, erkölcsi útmutatást 
ad, hogy saját élete tapasztalatai-
val, sorsának példájával bátorítsa 

a szenvedőket. 
Sok mindent 
elmondhatnék 
még róla, a vak 
lányról, akit 
azonban a szen-
vedés megvilá-
gosított.

Sok más pél-
dát is sorolhat-
nék! A jó jelen 
van, de nem han-
goskodik. Edit 
keresztény életet 

él, tudja, hogy mindannyian része-
sültünk Isten ajándékaiban, és ő 
ezeket mások javára használja fel.

Igen, mert az „ajándék”, vagy 
görög szóval „karizma”, nemcsak 
azokat a kegyelmi ajándékokat je-
lenti, amelyekkel Isten az egyház 
vezetésére kijelölt embereket el-
halmozza. Karizmának nevezzük 
azokat a rendkívüli ajándékokat 
is, amelyekben Isten néhány kivá-

lasztott hívőt részesít a közösség 
javára, amikor egy-egy rendkívü-
li helyzetben, vagy nagy veszély 
esetén úgy ítéli, hogy az egyházi 
intézmények nem elegendőek az 
egyház fennmaradásához. Ilyen 
különleges adottság lehet a böl-
csesség, a tudomány, a csodatévő 
erő, a nyelveken szólás, egy új lel-
kiség elindítása az egyházban, és 
sok más hasonló adomány.

Ajándékon vagy karizmán 
azonban nemcsak ezt értjük. 
Vannak jóval egyszerűbb kegyel-
mek is. Sok ember rendelkezik 
ilyen egyszerűbb kegyelemmel, 
amelynek gyümölcseit jótette-
ikből láthatjuk. Így működik a 
Szentlélek.

Ajándéknak vagy karizmának 
nevezhetjük a természetes tehet-
séget is. Mindannyian kaptunk 
talentumokat. Te is!

Vajon hogyan használhatod 
fel? Úgy, hogy gyümölcsözteted 
őket! Hiszen nemcsak magadnak 
kaptad, hanem mindenki javára.

„Legyetek egymásnak szolgálatára 
aszerint, hogy ki-ki milyen lelki aján-
dékot kapott.”

Az ajándékok végtelenül kü-
lönbözőek lehetnek. Minden-
kinek megvan a sajátja, ezért a 
közösségben is sajátos szerepet 
tölthet be.

De mondd csak, te hogy állsz 
ezzel? Diplomát szereztél? Eszed-
be jutott-e már, hogy heti néhány 
órát szentelhetnél esetleg arra, 
hogy tanítsd azt, aki tudatlan, 
vagy akinek nem áll módjában 
tanulni?

Különösen nagylelkű vagy? 
Nem gondoltál arra, hogy moz-
gósítsd a jó szándékú embereket 
a szegények és kitaszítottak meg-

segítésére, hogy sokak szívében 
újraéledhessen az emberi méltó-
ság érzése?

[…]
Különleges képességed van 

arra, hogy gondozz és vigasztalj 
másokat? Vagy háztartást vezess, 
főzz, vagy akár pár méter anyag-
ból ruhát varrj? Vagy jó a kéz-
ügyességed? Nézz körül, és keresd 
meg, kinek van szüksége rád!

Fájdalommal látom egyesek 
igyekezetét, hogy megkeressék és 
tanítsák azokat, akik nem tud-
ják, hogyan töltsék el a szabad 
idejüket.

Nekünk, keresztényeknek ad-
dig nem lehet szabad időnk, amíg 
egyetlen beteg, egyetlen éhező, 
egyetlen rab, egyetlen tudatlan, 
egyetlen kétkedő, szomorú, ká-
bítószeres, […] egyetlen árva vagy 
özvegy is lesz a földön…

Talán nem nagyszerű ajándék 
az imádság, amit bármikor hasz-
nálhatsz, hogy Istenhez fordulj, 
aki mindenütt jelen van?

[…]

„Legyetek egymásnak szolgálatára 
aszerint, hogy ki-ki milyen lelki aján-
dékot kapott.”

Képzeld el, milyen lenne az 
egyház, ha a gyermekektől a 
felnőttekig minden keresztény 
megtenne mindent, hogy mások 
rendelkezésére bocsássa a kapott 
ajándékokat!

A kölcsönös szeretet olyan 
átható erőre, olyan teljességre, 
olyan jelentőségre tenne szert, 
hogy […] ebből ismerhetnék meg 
Krisztus tanítványait. […]

Miért nem teszel meg hát min-
dent, ami rajtad áll, hogy ezt a 
nagyszerű eredményt elérjük?

Chiara Lubich

Megjelent: Chiara 
Lubich és más ke-
resztények: Éljük 
az Igét, Budapest, 
2008, 131-133 o.

ISTEN AJÁNdÉKAI

a szenvedőket. 
Sok mindent 
elmondhatnék 
még róla, a vak 
lányról, akit 
azonban a szen
vedés megvilá
gosított.

dát is sorolhat
nék! A jó jelen 
van, de nem han
goskodik. Edit 
keresztény életet 

él, tudja, hogy mindannyian része

„Le g y e t e k 
e g y m á s -

nak szolgálatára 
aszerint, hogy ki-ki 
milyen lelki aján-
dékot kapott.” 
(1Pét 4,10)
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EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBANISTEN AJÁNdÉKAI
KÖLTSÉGVETÉS
Az életige vezérfonal az éle-

temben. Bár a világ sokszor 
egész mást sugall, próbál eltéríte-
ni, de ha hűséges maradok, min-
dig megajándékoz a bizonyosság-
gal: ez az Élet.

Egy költségvetési intézmény 
gazdálkodása nagyon izgalmas. 
Különösen a naponta változó 
szabályzatok világában. Mire ösz-
szeállítjuk az induló év költség-
vetését, már dolgozhatunk a mó-
dosításon. Az év lezárása pedig 
kifejezetten érdekes: mi az, ami 
teljesült, mi az, ami nem és miért. 
Tavaly év végén vettem észre, hogy 
a kéthavi elszámolási rendszer 
miatt egy jelentős költség csak a 
következő évben fog jelentkezni, 
pedig az adott évi költségveté-
sünk tartalmazta. Ez azt jelenti, 
hogy tavaly kaptunk rá pénzt, de 
csak idén tudom kifizetni. Vagyis 
ezt az összeget nem költhetem el, 
hanem tartalékolnom kell. Az is 
kiderült, hogy ezzel az új elszá-
molási rendszerrel az újdonság 
varázsa miatt a város egyik in-
tézménye sem számolt, se az év-
zárásnál, sem az új költségvetés 
készítésénél. Szomorú felfedezés, 
mert ez csökkentette a tavaly év 
végén még elkölthető pénzt, pe-
dig milyen szépen elterveztük 
a felhasználását. A világ hangja 
megszólalt bennem: Ha már ta-
valy nem rendeztük, ha más nem 
vette észre, akkor tegyünk úgy, 
mintha nem tudnánk.

Az életige hamar elcsendesítet-
te ezt a hangot. Hogyan kell sze-
retnem ebben a helyzetben?

Minden, ami az intézmények-
ben történik, a fenntartó önkor-
mányzatot is érinti. A költség-
vetésünk is. A szeretet most a 

bizalom, az őszinteség, s a kész-
ség, hogy hozzuk helyre közösen, 
amit elrontottunk. Így hívtam 
fel a város pénzügyi vezetőjét, el-
mondva őszintén felfedezésemet. 
Miután átgondolta, első reak-
ciója az volt, hogy ezt az össze-
get elvonják az intézményektől 
(oda a pénzmaradvány!), s majd 
betervezzük a következő évben. 
Két nap múlva telefonon hívott, 
és közölte, úgy határoztak, nem 
vonják el a pénzt, használjuk fel 
úgy, ahogy elterveztük. Megkap-
tam a hűség ajándékát.

Bekéné Búzás Edit

KÖSZÖNET AZ 
ÉGNEK
Misére menet rendszeresen 

keresztezte utamat egy sze-
gényes külsejű ember. Leginkább 
az zavart, hogy lyukas a cipője. 
Egy nap a nyomába szegődtem, és 
megkérdeztem, hogy mit szólna 
egy pár új cipőhöz. Hogyne, el-
fogadnám – válaszolta. Mondta 
a méretét is, én pedig azonnal 
imádkozni kezdtem, abban bíz-
va, hogy kérsemre h a m a r 
válaszolni fog a 
gondviselő Isten. 
Eszembe jutott az 
a tapasztalat, amit 
oly sokszor elmesélt 
Chiara Lubich: kérte 
a 42-es cipőt, és szinte 
nyomban, már a temp-
lomból kijövet meg-
kapta. A napok 
meg csak teltek. 
Csoportunk idő-
ről-időre kap ci-
pőt, de méretre 
egyik se volt jó.

Barátainkkal gyűjteni kezdtük 
az üres üvegeket, beváltottuk, és 
ebből összejött annyi 
pénz, hogy ezt a neve-
zetes cipőt meg tud-
juk venni. Hónapok 
óta beszélgettem már 
új ismerősömmel: 
ugyan nem az utcán 
élt, de nagyon elha-
gyatva. Egy szép nap 
végre megajándékoz-
hattuk a vadonatúj 
cipővel. Hogy örült 
neki, mennyire köszönte!

Most már látom, miért nem 
válaszolt az Ég. Eleinte egy azon-
nali, egyszeri jócselekedetre gon-
doltam, amit követ a többi. Az 
Úr viszont azt akarta, hogy meg-
értsem: ezt a személyt önmagá-
ért kell szeretnem, és tartós lesz 
a kapcsolatunk. Mióta jobban 
ismerjük egymást, és mivel ez a 
mi új testvérünk igen buzgó, jó 
szívvel bízzuk rá imaszándéka-
inkat. Így ő támogat minket, ő 
tesz szolgálatot nekünk. Meg-

született a kölcsönösség!
C. M.

Amit nem ajándéko-
zunk oda, az elvész; 
amit viszont meg-
osztunk másokkal, 
megerősödve tér 
vissza az ajándéko-
zóhoz, és hasznos a 
többiek számára is.
Chiara Lubich
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El tudsz képzelni egy szőlő-
vesszőt, amelyet levágtak a 
tőkéről? Nincs jövője, nincs 

semmi reménye, nem fog már gyü-
mölcsöt teremni. Csak az a sorsa, 
hogy elszáradjon és tűzre vessék.

Gondold el, keresztény létedre 

milyen siralmas lelki halál vár rád, 
ha elszakadsz Krisztustól. Abszo-
lút terméketlenség, még akkor is, 
ha reggeltől estig robotolsz, ha 
azt hiszed, hogy javára vagy az 
emberiségnek, akkor is, ha bará-
taid sikeresnek tartanak, ha gya-
rapszik a vagyonod és jelentős 
áldozatokat is hozol. Lehet, hogy 
az efféle dolgoknak számodra 
van értelme itt a földön, de sem-
mi jelentőségük sincs Krisztus és 
az örökkévalóság szempontjából. 
Pedig csak az örök élet számít 
igazán!

Hogy maradhatsz Krisztusban, 
és Krisztus hogy maradhat ben-

ned? Hogyan lehetsz zöldellő, 
dús szőlővessző, amely egy testet 
alkot a szőlőtővel? Mindenek-
előtt hinned kell Krisztusban. Ez 
azonban nem elég. Hitednek ha-
tással kell lennie konkrét életedre. 
E hitnek megfelelően kell élned, 
tehát tettekre kell váltanod Krisz-
tus szavait. Nem mellőzheted az 
isteni eszközöket sem, amelyeket 
Krisztus ránk hagyott, hogy egy-
ségben élhessünk vele, vagy hely-
reállítsuk az egységet, ha netán 
megszakítottuk volna. Továbbá 
Krisztus nem tekint igazán hozzá 
tartozónak, ha nem igyekszel be-
illeszkedni egyházi közösségedbe, 
a helyi egyházba.

„Aki bennem marad, s én ben-
ne…”

Észrevetted: Krisztus arról be-
szél, hogy mi egyek lehetünk vele, 
ugyanakkor szól az Ő egységéről 
is velünk? Ha egyek vagyunk vele, 
akkor bennünk van, jelen van szí-
vünk mélyén. Így bontakozik ki 
a kapcsolat, a kölcsönös szeretet 
párbeszéde, az együttműködés 
Jézus és miköztünk, tanítványai 
között. S az eredmény a bő ter-
més, mint amikor a szőlőtőhöz 
szorosan kapcsolódó vessző za-
matos fürtöket terem.

A „bő termés” azt jelenti, hogy 
képes leszel az eredményes apos-
tolkodásra, arra, hogy kinyisd az 
emberek szemét, s ők megértsék 
Krisztus egyedülállóan forradal-
mi szavait. És hogy követni is 

tudják, erőt tudsz majd önteni 
beléjük.

A „bő termés” azt is jelenti, hogy 
képes leszel kisebb vagy nagyobb 
műveket életre hívni és fölépíteni, 
hogy Istentől kapott adottságaid-
nak megfelelően enyhíts a világ 
bajain.

A „bő termés” sok termést jelent, 
nem keveset! Ez azt is jelentheti, 
hogy a körülötted lévő emberek 
közé a nagylelkűség, az osztozás 
és a kölcsönös szeretet szellemét 
tudod vinni.

De a „bő termés” nemcsak a 
mások lelki és anyagi javát jelen-
ti, hanem a tiédet is. Lelki fejlő-
désed, személyes megszentelődé-
sed Krisztussal való egységedtől 
függ.

Személyes megszentelődés: 
manapság talán idejétmúlt, fö-
lösleges vagy utópisztikus fo-
galomnak tűnik, ám mégsem 
az. A mi korunk is leáldozik, és 
vele együtt a téves, szűk látókörű 
nézetek is elmúlnak. Az igazság 
viszont megmarad. Kétezer év-
vel ezelőtt Pál apostol világosan 
elmondta, hogy a keresztények 
számára Isten akarata a meg-
szentelődés. Avilai Szent Teréz 
egyháztanító biztos abban, hogy 
mindenki, a legegyszerűbb em-
ber is eljuthat a legmagasabb 
misztikus szemlélődésre. A II. 
Vatikáni Zsinat kijelenti, hogy 
Isten egész népe meg van hívva 
az életszentségre.

MARAdJATOK 
bENNEM

„Én vagyok a szőlőtő, ti 
a szőlővesszők. Aki 

bennem marad, s én benne, 
az bő termést hoz. Hisz nél-
külem semmit sem tehettek.” 
(Jn 15,5)
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MARAdJATOK 
bENNEM

Megjelent: 
Chiara Lubich és 
más keresztények: 
Éljük az Igét, 
Budapest, 2008, 
147-150. o.

Ezek mind hiteles kijelentések. 
Te is igyekezzél tehát, hogy be-
gyűjtsd a szentté válás „bő termé-
sét” életedben, ami csak akkor válik 
lehetővé, ha egy vagy Krisztussal.

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesz-
szők. Aki bennem marad, s én benne, 
az bő termést hoz. Hisz nélkülem sem-
mit sem tehettek.”

Megfigyelted, hogy Jézus nem 
mindjárt a termést követeli, azt 
csak következménynek tekinti, ha 
egységben maradunk vele?

Lehet, hogy te is beleesel abba 
a hibába, amelyben oly sok ke-
resztény él: aktivizmus, nyüzsgés, 
szervezkedés, mások javát szol-
gáló vállalkozások, anélkül hogy 
idejük maradna elgondolkodni 
azon, vajon mindenben és min-
den tekintetben egyek-e Krisztus-
sal. Ez helytelen, mert azt hiszed, 
hogy „gyümölcsöt teremsz”, a 
termés azonban mégsem az, amit 
Krisztus benned, Krisztus veled te-
remhetne. Ahhoz, hogy Isten mű-
vének jegyeit magán viselő, mara-
dandó gyümölcsöt teremj, egynek 
kell maradnod Krisztussal. Minél 
erősebb az egységed Krisztussal, 
annál bőségesebb lesz a termés.

„Bennem marad” – Jézusnak e 
szavai nem annyira egy-egy gyü-
mölcsöző pillanatot idéznek, 
hanem inkább a termékenység 
állapotát. Valóban, ha ismersz 
embereket, akik így élnek, megfi-
gyelheted, hogy néha egy kis mo-
sollyal csak, egy szóval, a megszo-
kott mindennapi viselkedésükkel, 
azzal, ahogy az élet különböző 
helyzeteihez viszonyulnak, közel 
tudnak férkőzni a szívekhez, hogy 
azok ismét megtalálják Istent. A 
szentek ilyenek voltak. De mi se 
veszítsük el a bátorságunkat! Az 
egyszerű keresztények is hozhat-
nak termést.

Köztudott, hogy a legtöbb or-
szágban a diákság aktívan politi-
zál, és nem sok teret enged azok-
nak, akik más indítékból akarnak 
az emberiségen segíteni. De itt van 
például Portugáliából Maria do 
Socorro esete. A középiskola után 
beiratkozott az egyetemre, ahol 
igen feszült légkör uralkodott. 
Sok társa harcolt a saját meggyő-
ződéséért, és igyekezett a maga ol-
dalára állítani a többieket. Maria 
jól tudta, melyik utat válassza, 
még akkor is, ha nem olyan köny-
nyű ezt megmagyarázni. Jézust 
akarta követni, és vele akart együtt 

maradni. Társai, akik nem ismer-
ték a felfogását, azt tartották róla, 
hogy nem hisz semmilyen ideo-
lógiában. Néha érezte, hogy ki-
váltja ellenszenvüket, különösen, 
amikor templomba ment. Ennek 
ellenére továbbra is eljárt a temp-
lomba, mert érezte, hogy egynek 
kell maradnia Jézussal.

Közeledett a karácsony. Maria 
észrevette, hogy néhány társa nem 
tud hazautazni, mert túl mesz-
sze lakik. Javasolta a többieknek, 
hogy ajándékozzák meg őket. 
Legnagyobb meglepetésére ezt 
mindnyájan el is fogadták. Újabb 
nagy meglepetés érte Mariát, ami-
kor eljött az egyetemi választások 
ideje. Társai őt választották meg 
diákképviselőnek. De még ennél 
is jobban csodálkozott, amikor 
meghallotta miért: „Nyilvánvaló 
hogy téged választottunk, hiszen 
te vagy az egyetlen, akinek világos 
elképzelései vannak, aki tudja, 
mit akar, és hogyan valósíthatja 
meg.” Most már vannak, akik ér-
deklődnek Maria nézetei iránt és 
úgy akarnak élni, mint ő.

Maria do Socorro kitartott, 
egységben maradt Jézussal, és ez 
meghozta gyümölcsét.

Chiara Lubich
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Berndt 
Mihály

Évente több ezerre tehető 
azon fajok száma, amelyek 
véglegesen és visszafordít-

hatatlanul eltűnnek Földünkről, 
jelentős részük anélkül, hogy 
megismertük, vagy a tudomány 
leírta volna őket. Magyarország 
őshonos társulásainak egy része 
is kezd eltűnni, például a gyöngy-
virágos tölgyesek, az erdős-sztyep-
pek. A közelmúlt szmogriadói 
elgondolkoztató statisztikákra 
hívják fel a figyelmünket: ugrás-
szerűen megnövekedtek hazánk-
ban a légszennyezéssel össze-
függő allergiás megbetegedések, 
különösen a gyermekek körében. 
A hetvenes évek eleje óta több 
mint százszorosára nőtt a hazai 
asztmás betegek száma. Az Eu-
rópai Bizottság felmérése szerint 
Magyarországon átlagosan há-
rom évvel élünk rövidebb ideig a 
levegőszennyezés miatt.

Milyen szerepe, kompetenciája 
és felelőssége van az Egyháznak 

a környezetvédelem területén? – 
kérdezhetjük.

Úgy gondolom, ha van bármi-
lyen rendszer vagy akár szerke-
zet, amiről látjuk, hogy hibásan 
működik, akkor legelőször is az 
„alkotóhoz” célszerű fordulni a 
megoldás érdekében, hiszen leg-
inkább ő ismeri azt, és tudja, mi 
lehet a nem megfelelő működés 
oka. Hitünk és meggyőződésünk 
szerint világunk Isten által terem-
tett világ, ezért jó odafigyelnünk 
arra, amit ma ezzel kapcsolatban 
egyházán keresztül mond.

Minden jó szándékú ember 
számára világos, hogy óvni kell 
a környezetünket, hiszen az élet-
feltételeket nem vehetjük el önző 
módon a jövő nemzedék elől. A 
keresztény ember szemében ennél 
is többet jelent a világ, amelyben 
él, mivel a kapcsolata Istennel, 
az emberekkel és a teremtett vi-
lággal egyetlen egységet alkot. A 
teremtés Isten embernek szánt 

ajándéka, találkozásuk színtere, 
amelynek Istentől rendelt célja 
van. A környezet megóvása ezért 
több, mint a jelen és a jövő gene-
rációk méltó életkörülményeinek 
a biztosítása.

A szakemberek sokáig abba a 
tévhitben ringatták magunkat, 
hogy a környezeti problémák 
oka a nem megfelelő technoló-
giák alkalmazása, és a tudomány 
fejlődése valamennyi gondunkat 
automatikusan meg fogja olda-
ni. Ez a technológiai optimiz-
mus ma már nem tartható. Ter-
mészetesen ki kell használni az 
új, alternatív, környezetkímélő 
technológiákban rejlő valameny-
nyi lehetőséget, azonban nem 
hihetjük, hogy ez önmagában 
alkalmas lesz a válság megoldá-
sára. Annak okai ugyanis sokkal 
mélyebben húzódnak.

Egész gazdasági berendezke-
désünk a korlátlan növekedésen 

KÖRNYEZETÜNK 
VÉdELMÉbEN
Június 5. a környezetvédelem világnapja. A Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia 2008 de-
cemberében körlevelet adott ki a teremtett világ 
védelméről. Mindnyájunkat érintő üzenetről van 
szó, amely meghatározó és alapvető problé-
mákra hívja fel a figyelmet, egyúttal világos meg-
oldást, követendő kiutat mutat! Szerzőnk több 
mint harminc éve dolgozik hivatásszerűen a 
környezetvédelemben. A körlevélre reflektálva 
osztja meg gondolatait olvasóinkkal.
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és a kíméletlen piaci versenyen 
alapul. A növekedési kényszer 
egy véges térben, mint amilyen a 
Föld, óhatatlanul problémákhoz 

vezet. Mivel a gazdasági és 
pénzügyi logika diktálja 

a politikai döntéseket – 
és gyakran társadalmi 

értékítéleteinket is 
–, hajlamosak va-
gyunk eltekinteni 
a gazdasági nö-
vekedésnek olyan 

közvetett költ-
ségeitől, ame-
lyeknek áldásai 
más területe-

ken, a természe-
ti környezetben 

vagy a szociális 
szektorban 
hosszú távon 
jelentkeznek. 
Egyre nő öko-
lógiai lábnyo-
munk, vagyis 

az a produktív 
földterület, amely az elfogyasz-
tott, elhasznált dolgok előállítá-
sához és a képződő szennyezés 
elnyeléséhez kell. A nyugati társa-
dalmakban ez már a fenntartha-
tó szint kétszerese! Ahhoz tehát, 
hogy a Föld minden lakója ve-
lünk azonos szinten élhessen, két 
bolygóra lenne szükség!

Súlyos tévedés azt hinni, hogy 
a gazdaság kérlelhetetlen, rajtunk 
kívül álló, objektív működési 
törvényszerűségei magukban 
hordozzák és megoldhatatlanná 
teszik a problémát (például, hogy 
a tevékenységek mozgatórugója a 
profit létrehozása). A közgazda-
ság nem fizikai törvények irányí-
totta gépezet; a társadalmi és gaz-
dasági rend megteremtője nem a 
piac ármechanizmusa, hanem az 
emberi értelem és akarat. Ha az 
ember gondolkodásmódja válto-
zik, úgy változni fognak konkrét 
cselekedetei, ennek alapján a gaz-

daság rendje és a világ rendje, és 
vele együtt az emberiség jövőjét 
meghatározó természeti környe-
zet ügye is.

Sokszor találkozom a környe-
zeti értékek védelméért folytatott 
munka során olyan ellenérvekkel, 
hogy a környezetvédők a haladás 
ellen vannak. Akadályozzák a fej-
lődést, mivel azt képviselik, hogy 
minden úgy jó, ahogy a termé-
szetben megtalálható, az emberi 
beavatkozás csak tönkreteszi a 
dolgokat. Azt tapasztalom, hogy 
a változtatások során gyakran el-
lenfélként áll szemben például a 
beruházó és a környezetvédő. Jól 
van ez így? Tényleg 
minden esetben meg 
kell védeni a terem-
tett világot az em-
beri beavatkozástól? 
Hiszen ha így lenne, 
akkor még mindig 
barlanglakók len-
nénk, és a Pietát rej-
tő kődarabot sem 
„tette volna tönkre” 
Michelangelo… Igen, 
az ember isteni meg-
hívása a teremtésről 
is szól! Sőt, az em-
ber teremtő munká-
ja maga a teremtett 
környezet isteni ter-
vének beteljesítése! 
A beavatkozás te-
hát nemcsak nem 
rossz, hanem egye-
nesen követelmény 
a keresztény ember 
számára! Mert „a te-
remtett világ sóvárog-
va várja Isten fiainak 
megjelenését” – írja 
Szent Pál a rómaiak-
hoz. Ez azonban új, 
felelős magatartást 
követel. Jóval több-
ről van szó, mint a 
világ csodálásáról és 

megőrzéséről a maga teremtett 
mivoltában!

Az is igaz, hogy elég sok negatív 
tapasztalatunk van az emberi be-
avatkozásról. Ezekről nem nagyon 
lehet elmondani, hogy Isten terve 
szerintiek. Igen, mert Isten a szere-
tet, tehát az emberi tevékenységnek 
szintén szeretettel kell a másikra 
irányulnia. Csak így juthatunk el a 
teremtett világ harmóniájára! Csak 
akkor tudjuk a teremtett világ vé-
delmét – és végső soron a környezet 
védelmét – Isten terve szerint meg-
valósítani (a minden ember számá-
ra vágyott boldogságot is biztosít-
va!), ha mi magunk „új emberekké” 
válunk! 
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A tudományba vetett biza-
lom nem feledtetheti ve-
lünk az etika elsőbbségét 

– figyelmeztetett XVI. Benedek 
február 20-án a Pápai Életvédő 
Akadémia konferenciáján. In-
terjúsorozatunkban Dr. Veres 
András püspök válaszol a kérdé-
seinkre.

Az ember a Teremtés könyvében 
azt a feladatot kapta Istentől, hogy 
hajtsa uralma alá a Földet. Hogyan 
tudjuk helyesen értelmezni ezt az 
isteni parancsot?

Gyakorlatilag az összes korábbi 
bioetikai kérdés összefügg ezzel, 
kezdve a természetes születéssza-
bályozástól, az eutanázián ke-
resztül a természetvédelemig. Az 
ember alapvetően az Isten segítő-
társa, aki az emberre bízta ennek a 
Földnek olyan fajta uralmát, hogy 
abban megőrizve az isteni tervet, 
a maga javára tudja fordítani a te-
remtett világot. Alapvetően ez kell, 
hogy minden ember előtt célként 
lebegjen. A bioetikai kérdéseknek 
is akkor van létjogosultságuk, ha 
a természet rendjének és az élet 

szentségének a szolgálatát tartják 
szem előtt. A klónozás kapcsán 
már említettük, hogy napjainkban 
realitássá válik a DNS hibáinak a 
kijavítása, ami néhány évtizeddel 
ezelőtt még elképzelhetetlen volt. 
Ez is beletartozik abba, hogy hajt-
sátok uralmatok alá a Földet. Ám 
amikor az ember a tudományos 
sikereket öncélúvá teszi, és nem az 
élet szolgálatába állítja, onnantól 
válnak ezek rosszá, gonosszá, el-
utasítandóvá.

Milyen viselkedés várható el a 
környezet védelmében ma egy ke-
resztény embertől?

Hosszan lehetne sorolni. Első-
sorban a természet uralom alá 
vonása nem történhet kizsákmá-

„Napjaink problémái mind azt jelzik, hogy ha az 
ember nincs tekintettel a természet belső törvénye-
ire, akkor a természetet saját maga ellen fordítja.”

Sudár  Imre

TISZTELET A 
TERMÉSZETI 

TÖRVÉNYEKNEK
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nyolás útján, hanem csak a ter-
mészeti törvények tiszteletben 
tartásával! Az ember otthon akar-
ja érezni magát a világban. De az 
otthonát azzal a felelősséggel kell 
megteremtenie, hogy ne önké-
nyes vágyait elégítse ki, hanem 
úgy használja fel a maga javára, 
hogy közben ne nyúljon bele 
gyökeresen a természet rendjébe, 
és az utódai számára is élhető 
otthont hagyjon. A problémák 
éppen abból adódnak – akár a 
levegő-, akár a vízszennyezésről, 
vagy bármely másról beszélünk 
–, hogy sokan önös érdekeiket, 
pillanatnyi gazdasági érdekeiket 
akarják érvényesíteni, de a termé-
szet belső törvényét nem igazán 
akarják figyelembe venni. Pedig, 
ha ezt feltárjuk, nagy haszonhoz, 
hatalmas energiákhoz juthatunk, 
ám ha nem vesszük figyelembe, 
bizony elpusztíthatjuk még azt is, 
ami most elérhető számunkra. A 
mi vidékünkön a Rába szennyezé-
se a folyó élővilágát gyakorlatilag 
teljesen kipusztította. A szennye-
zés forrásának közelében szin-
te csak egy szennyvízcsatornát 
látunk. Néhány évvel ezelőtt az 
úgynevezett savas esők is mekko-
ra problémát jelentettek! Erdők, 
hatalmas területek pusztultak ki. 
Vagy itt van az ózon problémája. 
A globális felmelegedés időszaká-
ban ezek mind-mind azt jelzik, 
hogy ha az ember nincs tekintet-
tel a természet belső törvényeire, 
akkor a természetet saját maga 
ellen fordítja. Egy kereszténynek 
mindig tisztelettel kell a termé-
szetre tekintenie – ahogy a zsoltá-
rokban több helyen meg is fogal-
mazódik –, és örülnie neki, mint 
Isten ajándékának. Ezen túl oly 
módon kell viszonyulnia hozzá, 
hogy azt a belső harmóniát, azt a 
szépséget megőrizhesse a termé-
szet, amiért az Úr teremtette az 
emberiség számára.

Mondhatjuk például, hogy a 
biotermesztéssel megfelelek ennek 
az elvárásnak?

Pillanatnyilag a legnagyobb baj, 
hogy többe kerül, mint a vegysze-
res védekezés. Ha kimegyünk a 

piacra, az ilyen gyümölcsért fel-
árat kell fizetnünk, és lehet, hogy 
nem is annyira tetszetős megje-
lenésű. Ám, ha valaki próbálja 
végiggondolni: ahelyett, hogy 
egy látványra, külsőségeiben von-
zóbb, szembetűnőbb gyümölcsöt 
fogyaszt – és ezzel mérgeket vesz 
magához –, sokkal szerencsésebb, 
ha azt a valamivel satnyább vagy 
apró gyümölcsöt részesíti előny-
ben. Látván, hallván, tapasztal-
ván azt a sok betegséget, amelyek 
egyértelműen az élelmiszeradalé-
kok következményei, az emberek 
rászoknak talán a természetesebb 
gondolkodásra, és ha áldozatot, 
lemondást jelent is, sok minden-
ben mégiscsak a természetes utat 
fogják keresni. Azt mondják a 
növényorvosok, hogy minden nö-
vénybetegséget lehetne természe-
tes anyagokkal is kezelni. Csak-
hogy a vegyipar szintetikusan 
előállított dolgokkal igyekszik 
elárasztani a mezőgazdaságot, 
mert ez hatalmas pénzbevételt 
jelent. Természetes anyagokkal is 
el lehetne ugyanazt a célt érni, de 
azt esetleg házilag is meg tudják 
oldani, maguk is elő tudják állí-

tani a gazdák, és abból a vegyipar-
nak nem lesz pénze.

Van-e jogunk a saját szórakozá-
sunkra irdatlan mennyiségű ener-
giahordozót elpazarolni? Hogyan 
lehet itt határt szabni, amikor 
morálisan nem elfogadható, mert 
nem a technika haladását szolgál-
ja, hanem egyéni érdekeket?

A szórakozás még bele is férne, 
a kényelem is, a probléma nem 
ezzel van, hanem azzal, amikor 
az ember felismeri, hogy az esz-
köz, kényelmének a biztosításá-
ra, a sportra vagy szórakozásra, 
aránytalan mértékű rombolást 
végez a természetben. Akkor a 
„hajtsátok uralmatok alá a Föl-

det” parancsa nyilvánvalóan meg-
követeli, hogy minél előbb talál-
junk egy más energiahordozót 
vagy más eszközt, amely kevésbé 
sérti a természetet, és akkor ki 
tudjuk szorítani a használati tár-
gyak közül azokat a károsító esz-
közöket, amelyek ezt a helyzetet 
előteremtették.

Itt vannak a szélenergiát hasz-
nosító hatalmas szélmalmok. 
Mondják, hogy a vándormada-
rak szempontjából nem feltét-
lenül jók. Szerintem a madarak 
ki tudnak kerülni más tárgyakat 
is, amelyek amúgy veszélyesek 
számukra. Meg alapvetően egy-
fajta szelekció mindig is volt a 
természetben. De ha arra gon-
dolunk, hogy ezek mennyivel 
kevesebb kárt okoznak a leve-
gőszennyezés területén, mint 
a gáz, gázolaj, és minden más, 
akkor mégiscsak szükségünk 
van rájuk. Még ha kevésbé eszté-
tikusak is, még ha néhány száz 
vagy ezer madár pusztulását 
eredményezik is, mert az a kár-
okozás, amit a szénhidrogének 
használata eredményez, sokkal 
nagyobb súllyal esik latba. 

ja érezni magát a világban. De az 
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ÖKUMENIKUS  
LELKÉSZKÖRÖK

Az egymással baráti kapcsolatot ápoló lelkész-
körök országos találkozójára került sor Gödöllőn, 
március 19-én immár ötödször. Azzal a céllal, 
hogy ismerkedjenek össze és tanuljanak egy-
mástól, hiszen közös hivatásuk, hogy dolgozza-
nak a Jézus akarta egység építésén. Alapvető 
felismerésük, hogy egyedül, egymástól elszige-
telten nehéz evangelizálni. Sokkal hitelesebb a 
kölcsönös szeretetben megélt testvéri közösség, 
amelyért Jézus imádkozott.
Ezért elsősorban nem teológiai továbbképzésre 
jönnek össze, bár mindig van egy-egy előadás 
valamilyen fontos hitbéli kérdésről, amit egy 
püspök vagy teológus professzor tart. Katolikus 
részről ez alkalommal Székely János püspök, 
református részről Balogh Erzsébet, a missziói 
központ vezetője tartott előadást, evangélikus 
részről pedig D. Szebik Imre püspök szólalt fel, 
illetve Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök jött el 
Kárpátaljáról. Az előadások után munkacsopor-
tokban folyt tovább a beszélgetés. Az idei találko-
zó témája Pál apostol egyházépítő tevékenysége 
volt, akinek a leveleiből kibontakozó egyházkép 
szerint az egység az egyház leglényegesebb 
vonása.
„Az egyház egy test, nem mondhatja egyik tag 
sem a másiknak, hogy rá nincs szükség. Mi sem 
mondhatjuk, hogy nincs szükségünk arra a lelki 
örökségre, amit a protestáns egyházak képvi-
selnek, és hasonlóképpen ők is nagy tisztelettel 
elismerik a katolikus egyház lelki gazdagságát 
és ugyanígy az ortodox egyház gazdagságát – 
nyilatkozta Kiss Imre, a Szeged-Csanádi Egy-
házmegye általános helynöke, a találkozó egyik 
szervezője. – A hívek részéről is nagy nyitottság 
és vágy tapasztalható az egység iránt, és igen 
örülnek, amikor azt látják, hogy a felekezetek 
lelkipásztorai elfogadják egymást, tisztelettel 
vannak egymás iránt, együttműködnek, testvéri 
közösségben, egységben vannak.”

aktuális
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ÖTCSILLAGOS HIMALÁJA
Egyre több túrista veszi célba a Himalája leghíre-
sebb csúcsait. Meglehet, egyszercsak megjelen-
nek a síelők is az örök hó birodalmában, a világ 
legmagasabb hegyláncán, és nemcsak sífelvonók, 
hanem nagy szállodák és szórakozóközpontok 
épülnek majd Kullu Manali érintetlen vidékén.  
A hegység szerelmesei és a környezetvédők tiltakoznak a terv ellen, 
amely India újgazdagainak ötszázmillió dolláros üzletet jelent, az érin-
tett területen élőknek meg kitörés lehet a szegénységből a beígért 
3000 munkahellyel.  A legaggasztóbb azonban a terv megvalósításával 
járó környezetszennyezés.

BAGDAD MÚZEUMA
A 2003-as iraki háború első napjaiban nemcsak 
Szaddám Husszein ledöntött szobrairól és a szét-
lőtt épületekről tudósítottak, hanem az elpusz-
tított, széthordott műkincsekről, az emberiség 
pótolhatatlan régészeti örökségéről is. Babilont 
ismét lerombolták.
Hat év után most újra megnyitja kapuit az Iraki Nemzeti Múzeum. A 
restaurált épületben új szerzemények egészítik ki a korábbi gyűjte-
ményt, amelynek tizenhétezer megsemmisült vagy eltűnt tárgya közül 
mindössze hatezret sikerült visszaszerezni. Jó jel ez a kapunyitás ab-
ban az országban, mely nehezen talál vissza az értelmetlen háború 
szenvedései után a normális kerékvágásba.

H2ONEWS MAGYARUL
A www.h2onews.org multimédiás hírszol-
gáltató a világegyház életéről tájékoztat: 
társadalmi és kulturális eseményekről. 
Működésének megkezdése után egy évvel 
elérhető már magyar nyelven is. Kiindulási 

pontja a 2005. május 8-i Tömegtájékoztatási Világnap alapgondolata. 
A Szentatya itt arra szólít fel, hogy „a kommunikációs eszközöket a né-
pek közötti megértés szolgálatára használják fel”. Hozzá kíván járulni 
az evangélium üzenetének hirdetéséhez, valamint a testvériesség és 
az egész emberiség együttműködésének az elősegítéséhez. Az infor-
mációs szolgáltatások, amelyek különböző formátumban készültek, 
ingyenesen hozzáférhetők az interneten.

A GEN ROSSO KUBÁBAN
Tavaly tavasszal járt Magyarországon a 
nemzetközi Gen Rosso együttes Streetlight 
című produkciójával. A manapság annyira 
elterjedt erőszak témát feldolgozó musicalt 
idén Havanna legelőkelőbb színházában 

mutatták be 160 fiatal kubai művész közreműködésével. 
A kubai kommunista párt hivatalos lapja „Gen Rosso: egyesülés és 
harmónia” címmel tudósított a nagy visszhangot keltő eseményről. 
Az együttest arra kérték, hogy minél előbb térjen vissza a szigetor-
szágba.
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Béke és ökológia

Az ökológia a béke alapja. Csak egy 
létező bolygón lehet megvalósítani 

a békét és a testvériséget. A világ-
egyetem fenn fog maradni; megle-

het, változásokon megy keresz-
tül, de örökre létezni fog. Ezzel 

a szemmel kell tekintenünk a 
galaxisokra, a naplementé-
re, a virágokra, az égbolt-
ra. Arra kell gondolnunk, 
hogy ezek a dolgok meg-
maradnak…

Chiara Lubich
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az egység lelkisége kommunikáció

C
N

Pszichológiai tény, hogy a 
képek többet mondanak 
minden szónál, az emberi 

agyban a legintenzívebben a vizuá-
lis élmények rögzülnek, leginkább 
ezek hatnak a tudatunkra. Ezt 
a tudat alatt is befolyásoló erőt 
használja ki a reklámipar, sok eset-
ben a híradózás is, amelyben a ha-
tásvadász, sokkoló vagy figyelem-
elterelő képsorok mellett már nem 
a valódi hírre összpontosítunk. A 
manipulációnak ma olyan kifino-
mult és rejtett fajtáit alkalmazzák, 
melyek hatása alól nem tudjuk 
kivonni magunkat. Az operatőri 
munka felelőssége ebben áll: az 
operatőr irányítja a néző tekinte-
tét, bemutat egy olyan eseményt a 
saját szemén keresztül, ahol a néző 
nincs jelen. Csak annyit, amennyit 
a kamera rögzít, illetve amennyit 
és amilyen sorrendben a vágó ösz-
szevág.

Bohus Vera negyedéves kommu-
nikáció szakos hallgató Szegeden, 
szakterülete az elektronikus saj-
tó. Két éve operatőrként dolgozik 
az egyik városi televíziónál. Szak-
mai, munkahelyi tapasztalatairól 

beszél, azokról a motívumokról, 
amik meghatározzák az életét:

„Az utóbbi években több egy-
házi és a Fokoláre Mozgalomból 
származó írást olvastam a kom-
munikációról. Megfogott az újsze-
rű megközelítés, a kommunikáció 
meghatározása, és szerettem volna 
mindezt alkalmazni a munkám-
ban is.

Chiara Lubich 2000-ben a Kom-
munikáció és egység című nemzet-
közi kongresszuson két közös 
gondolatra hívta fel a jelenlevők 
figyelmét, amelyek szorosan össze-
kötik a mozgalmat és a tömegtá-
jékoztatást. „Legyenek mindnyájan 
egy” (Jn 17,21) – az evangélium 
központi üzenete: ez a média kö-
zösségi hivatása is, amely alap-
vetően azért született, hogy az 
embereket közös életre hívja. „Az 
egység lelkiségét nemcsak egyéni di-
menzióban, hanem közösségi, kollek-
tív módon éljük meg.” Ezt a másik 
gondolatot kihívásként állíthatjuk 
a média elé, a kommunikáció terü-
letén dolgozók elé is.

Mint a legtöbb szakmában, az 
enyémben is központi motívum az 
önmegvalósítás, a verseny: a saját 

munkád számít, és a legjobb ered-
ményt úgy érheted el, ha nem ve-
szed figyelembe vagy kihasználod 
a többieket. Erős a kísértés, hogy 
ezt kövessem, ha jó akarok lenni a 
pályán. De valóban ez az önmeg-
valósítás útja? Sokszor kérték a 
segítségemet, ötleteimet olyankor, 
amikor épp a saját feladatomon 
dolgoztam volna, és ha kész vol-
tam önmagamat félretéve adni, 
valamilyen formában számomra is 
megérkezett mindig a segítség.

Egyelőre operatőrként és vágó-
ként dolgozom. Mivel a forgatá-
sok során inkább a szerkesztők és 
a riporterek beszélgetnek az embe-
rekkel, én pedig háttérben mara-
dok a kamerával, a kommuniká-
ciót elsősorban a munkatársaim 
között próbálom építeni. A feszí-
tett munka közben sokszor csak a 
feladat számít, nem az ember. Sok 
kis lépés árán kezd kibontakozni 
egy újfajta kapcsolat velük, ami-
kor már nem csak szakmai kérdé-
sekről beszélünk, hanem mélyebb 
dolgokról is. És ha sikerül eggyé 
válnom velük, az a munkára is jó 
hatással van: hatékonyabban, va-

AZ 
OPERATŐR 
SZEMÉVEL
Egy új kommunikációs kultúra fontos építőele-
me, hogy a médiában dolgozók a valóság be-
mutatására törekedjenek, olyan új szemlélet-
tel, amely a szépséget, a pozitívumokat keresi, 
és mindenek előtt az igazságot.
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lóban együtt tudunk dolgozni, 
és a csapatmunka szakmailag is 
gyümölcsöző lesz.

Keresztény nőként nehéz kö-
zegben dolgozom, mivel a mun-
katársaim nyolcvan százaléka 
férfi, és egyikük sem hívő. Min-
dig éreztem, hogy tanúságot kell 
tennem. Ezt észre is vették raj-
tam. Először csak gúny tárgyává 
lettem, különösen a főnököm 
viccelődött velem. Nehéz idő-
szak volt, ott is akartam hagy-
ni őket. Új erőt az egység adott 
a velem azonos gondolkodású 
fiatalokkal, a genekkel, akikkel 
mindezt megosztottam. Rájöt-
tem, nem vagyok egyedül. Igye-
keztem továbbra is szeretni a 
kollegáimat, a sértések ellenére, 
és egyszer a főnököm elmondta, 
mennyire becsül, és felnéz rám 
azért, mert ki merek állni a szá-
momra fontos értékek mellett. 
Bocsánatot kért korábbi bántó 
szavaiért, és mondta, ha bármi 
rosszul esik, amit mondanak, 
csak szóljak, abba fogják hagyni. 
Isten válasza volt ez számomra.

A munkában is fontos min-
dig Isten akaratát keresni. Ez 
különösen nehéz, amikor arról 
van szó, hogy mennyit vállaljak, 
mivel szeretem a „pörgést”, sze-
retek mindenhol ott lenni, sok-
féle munkába belekezdeni. Az 
utóbbi években elkapott a len-
dület, és szinte csak a munkával 
foglalkoztam, az pedig lassan 
átvette bennem Isten és a fele-
barátok helyét. A családommal, 
a genekkel és a barátaimmal 
elhanyagoltam a kapcsolatot. 
Fordulatot hozott, amikor rájöt-
tem, hogy velük kell keresnem 
Isten akaratát ebben is, és lassan 
újra megtaláltam az egyensúlyt. 
Áthelyeződtek a hangsúlyok: 
fontos a munka, amit szeretek, 
de az életemben a központi hely 
Istené, és a többieké.

Szerkesztette: Sudár Balázs
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az egység lelkisége párbeszéd

Bartus 
Sándor
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A modern egyházi mozgal-
mak fontos szerepet ját-
szanak abban, hogy Euró-

pa újra megtalálja saját arculatát, 
saját kultúráját, amelynek alapja 
a népek közötti testvériség. Ez a 
meggyőződés vezette Attilát, hogy 
Kassáról eljöjjön Budapestre, és 
magával hozza a barátait is.

Kassán elindítottatok egy kezdemé-
nyezést a szlovákok és magyarok közti 
párbeszéd elmélyítésére, erről korábbi 
lapszámunkban be is számoltunk már.

A közösségünkben és tágabb ba-
ráti körünkben pár éve elkezdtünk 
beszélni a kérdésről, ami minden-
kit – szlovákokat és magyarokat 
egyaránt – nagyon kellemetlenül 

érint. 2006 őszén egy nacionalis-
ta politikus részéről elhangzott 
goromba kijelentés után a közös-
ségünk egyik tagja azzal állt elő, 
hogy szervezzünk szlovák-magyar 
kulturális estet, ahol bemutathat-
juk: igenis lehetséges a párbeszéd!

Nagyon meglepődtem, és meg-
örültem, mert a bizalom erősödé-
sét éreztem belőle, hogy a közösség 
tagjai képesek lennénk beszélgetni 
egy ilyen vihart kavaró témáról. 
A magam részét addig csak a sze-
mélyes kapcsolatok építésében 
láttam – magyarokkal és szlová-
kokkal egyaránt. Sokat gondol-
koztunk, hogyan lehetne egy ilyen 
estet megszervezni, és mivel tud-
na hozzájárulni a mozgalmunk. 
Végül nagyon szépen sikerült, és 

ezzel 2007 janu-
árjában elindult 
a közös útke-
resés. Az esten 
elhangzott gon-
dolatok Chiara 
Lubich-tól a köl-
csönös egymás-
ra utaltságról 
szóltak. Nagy 
visszhangra és 
befogadásra ta-
láltak, és furcsa 
mód a találkozó 
befejeztével sen-
ki sem akart fel-

állni és elmenni. A végén: „Ezt nem 
befejezni, hanem folytatni kell!” – 
spontán bekiabálás prófétai jelnek 
bizonyult.

Azóta még kétszer szerveztünk 
hasonló összejövetelt, immár a 
Kassai Teológia Tanszék, Kassa 
Város Önkormányzata és a kassai 
Magyar Pasztorációs Központ ak-
tív részvételével. A kezdeményezés 
mellé állt Alojz Tkáč érsek atya, 
František Knapík polgármester, 
Pásztor Zoltán érseki helynök is, va-
lamint számos barátunk az egyház, 
a kultúra és a közélet személyiségei 
közül. Legutóbbi összejövetelün-
kön több mint százötvenen vol-
tunk már. Käfer István professzor, a 
szlovák-magyar kérdéskör kitűnő 
ismerője és Székely János püspök 
tartott előadást felkérésünkre. Be-
széltek a szlovák és a magyar nép 
ezer szálon való összetartozásáról 
és a Katolikus Egyház törekvései-
ről a párbeszéd javításáért.

Gyakran hallani híreket feszültsé-
gekről, félreértésekről, verekedésről. 
Mit tartasz a szlovákok és a magyarok 
közti ellentétetek elmélyülésében a fő 
problémának? Miben gyökerezik a 
megoldás tapasztalataid szerint?

Látjuk a problémákat természe-
tesen, és sokszor mi is úgy érez-
zük, mintha bizakodásunk hiába-

RENdEZNI KÖZÖS 
dOLGAINKAT

Ádám Attila kilenc éve él Szlovákiában. Szakmáját 
tekintve kertészmérnök, egy tájépítészeti stúdió  

alapító tagja, vállalkozó. A 35 éves kecskeméti 
származású fokolarinóval az Együtt Európáért 
rendezvény előestéjén beszélgettünk.

Kassai szlo-
vák-magyar 
kulturális est 
2008-ban.
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való lenne. A sajtó tele van olyan 
hírekkel (féligazságokkal és álhí-
rekkel), amelyek a közvéleményt 
negatív irányban befolyásolják, és 
azoknak a nacionalista nézeteket 
valló politikai tömörüléseknek a 
malmára hajtja a vizet – szlovák 
és magyar oldalon egyaránt –, 
akik ebből politikai tőkét ková-
csolnak. Ezzel sajnos számolnunk 
kell: a történelemben kölcsönö-
sen okozott sebek mindig is az 
ellentétek szításának táptalajául, 
egyben a tömegek fölötti uralko-
dás eszközéül szolgáltak. A szlo-
vák-magyar kapcsolatok romlását 
az egész társadalmat érintő vál-
tozási folyamat összefüggéseiben 
kell vizsgálni véleményem szerint. 
A mai politikai felelősségvállalás 
rendkívül alacsony szinten áll. Jól 
átgondolt viszályszításról beszél-
hetünk sajnos, aminek van mér-
hető anyagi vonzata, miközben 
súlyosan mérgezi az egyébként 
békésen egymás mellett élő szlo-
vák és magyar emberek életterét a 
Felföldön. Mindez felelősségteljes 
magatartásért kiált a mindenkori 
hatalmat gyakorló személyekhez, 
a politikai pártokon át a harma-
dik szektor képviselőiig és a köz-
élet minden képviselőjéig.

Amit mi hozzáadhatunk, csak 
parányi dolog, mégis történelem-
formáló ereje van: hinnünk kell 
a másikban, és a másik hazáját 
ugyanúgy szeretnünk kell, mint a 
sajátunkat. Erre a kihívásra vála-
szolnunk kell minden erőnkkel, 
de egyben nyugodtak is lehetünk, 
mert „az egység az idők jele”, aho-
gyan Chiara Lubich mondja.

Egy kis példa erre a kassai 
fokolár, ahová tartozom: ott há-
rom szlovák fokolarinóval élek 
együtt. Annak a bizalomnak a 
hatására, ami közöttünk az évek 
során megszületett, nagyon sok 
mindent megértettem. Ma már 
látom, hol vannak a probléma 
gyökerei, és tudom őket kezelni. 

Ahhoz viszont, hogy ez a 
bizalom kiteljesedjen, felül 
kellett vizsgálnom azt is, 
hogy az én hozzáállásom 
valóban az őszinte test-
véri szereteten alapszik-e 
vagy sem. Sokat változott 
a szemléletem, sőt úgy is 
mondhatom: kialakulóban 
van egyfajta ’közös lelkiis-
meret’, ami belülről vezet 
minket, és mindig számon 
tartja a másikat a különbö-
zőségeivel. Minden innen 
indul ki és ide tér vissza.

Milyen jövőt látsz a szlovák-
magyar kérdésben, a mozga-
lom szerepvállalásában? Ho-
gyan tovább?

Az elmúlt évek tapaszta-
latához hasonlóan vissza-
visszatérő, sokszor konflik-
tusokban megnyilvánuló 
viszálykeltésre lehet számí-
tani. Ez a megbékélési fo-
lyamatot látszólag lelassítja, 
de immár nem vet akadályt 
az elé a történelmi folyamat 
elé, ami viszont sürgeti a megol-
dást. Az új generációk tagjai közül 
sokan kiábrándulnak a politiká-
ból, amelynek számos képviselője 
felelőtlen magatartásával a jövő 
nemzedékek békéjét veszélyezteti. 
Szíve legmélyén mindenki a békét 
és a harmóniát keresi, és sokszor 
egy találkozás a másik nemzet tag-
jaival lebontja az előítéleteket. Per-
sze ez hosszú folyamat, és semmi 
sem megy magától. Mozgalmunk 
feladatát abban látom, a többi egy-
házi mozgalomé mellett, hogy a 
maga környezetében felveszi a fe-
lelősséget ennek a konfliktus-hely-
zetnek az orvoslására, és megpró-
bálja az evangélium tanítását erre 
a konkrét esetre alkalmazni: „Úgy 
szeressétek egymást, ahogyan én 
szerettelek titeket.” Érvényes ez 
természetesen nemcsak a saját 
nemzetünkre, hanem a szlovák 

nemzet tagjaira is. Szlovákiai tar-
tózkodásom talán legfontosabb 
felfedezése, hogy a karizmánknak, 
amit Istentől kaptunk, gyümöl-
csöt kell hoznia. Arra köteleztem 
el magam, hogy a környezetemben 
lévő szeretethiányt betöltsem, és 
azon dolgozzam, hogy elgördülje-
nek a békésebb jövő elől az akadá-
lyok, amit az utánunk következő 
nemzedékek fognak számon kérni 
rajtunk.

A mi munkánk parányi, de fon-
tos: próbálunk alkalmas keretet 
biztosítani egyfajta történelmi 
szemléletváltáshoz, továbbaján-
dékozva az egység karizmáját, 
amit Chiara ránk hagyott. Nem 
kevesebbről van szó: Jézus jelenlé-
te szlovákok és magyarok között 
olyan erő, amely formálja szívün-
ket, megvilágosítja tudatunkat, és 
mozgatja akaratunkat a jó megté-
telére. 

Ádám Attila 
szlovákiai 
tapasztala-
tairól beszél 
április 25-én az 
Együtt Európá-
ért találkozón.

B
ar

tu
s S

án
do

r



Új Város – 2009 május-június20

kultúra kortárs

A
 N

ov
ý D

vù
r-i

 k
öz

ös
sé

g 
fo

tó
al

bo
m

áb
ól

 (2
)

Sokat gondolkoztam azon, 
mi az, ami földrajzi elhelyez-
kedésében, építészeti kialakí-

tásában teljesen eltérő két kortárs 
épületet összeköt, azon kívül, hogy 
mindkettő szakrális tér. A stílusbeli 
különbségek adódhatnak vajon a 
megrendelő közösség igényeinek, 
beállítottságának, „lelkiségének” 
különbségéből? Mi az, ami mégis 
rokon a két választott épületben?

Csehország nyugati felén, Nový 
Dvůrban 2004-ben Miasszonyunk 
tiszteletére szentelték fel a trappis-
ták új templomát. A kolostor egy 
18. századi barokk majorsági épü-
let felhasználásával, John Pawson és 
Jan Soukop tervei alapján készült. A 
négyszögletes udvart magába záró 

kolostor három szárnyában talál-
juk a szerzetesek mindennapjaihoz 
szükséges élettereket: az egyszerű, 
fehér kubushoz hasonlító cellákat, 
a közös étkezőt, a barokk freskók 
töredékeit őrző tantermeket… A 
negyedikben, az északi szárnyban 
kapott helyet a teljesen új építésű, 
egyhajós templom, amit a szerze-
tesek a kerengőből, a laikusok pe-
dig egy kis átriumból közelíthet-
nek meg.

A kicsiny udvarba érkezve ma-
gas, csupasz falak fogadják a lá-
togatót: a bebocsátásra várakozva 
akaratlanul is felemelik a tekin-
tetet, fel, az ég felé. A templomba 
lépve, a hatalmas U-alakú bevilá-
gítókon beáradó fehér fény révén 

mintha már egy másik, szinte nem 
evilági térben járnánk. A szakrális 
tér hosszanti, egyszerű kialakítá-
sa mintha magára öltené a benne 
imádkozó szerzetesek fogadalma-
it: a tisztaságot a fehér, letisztult 
formákban, a tiszta, színezetlen 
fényben; az engedelmességet az 
egységes kialakításban, a templom 
rendjében; a szegénységet a díszte-
lenségben, a „csupaszságban”, és az 
állandóságot, a ciszterek helyben 
maradásra tett fogadalmát az épü-
let maradandóságában, amelybe 
csak a fény játéka hoz változást.

A fény fontos szerepet játszik a 
másik választott templomban, a 
közép-olaszországi Loppianóban 

KÉT TEMPLOM

Szerzőnk 2009 janu-
árjában védte meg a 
Szimbólumok a kortárs 
szakrális építészetben 
címmel írt művészet-
történeti szakdolgoza-
tát. Ennek rövid össze-
foglalását olvashatjuk.

Körmendy 
Klára Anna
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álló Mária Istenanya kegyhelyben 
is, ami a Centro Ave Arte műhely 
tervei szerint épült. A természetes 
fény itt gazdag színekben pompá-
zó üvegablakokon át érkezik, és 
jeleníti meg számunkra Mária és 
Jézus életének néhány fontos pil-
lanatát. Míg a Nový Dvůr-i temp-
lomnál minden „üresen” állt, itt 
mindennek jelentése van, minden 
– önmagán túl – utal valami, vagy 
Valaki másra.

A bejárattól alacsonyan induló 
tető a szentély mögött álló három-
szögű torony felé egyre emelkedve 
mintegy Mária palástjaként öleli 
magába az ide érkezőket. Mária 
mégis „háttérben” marad: a kívül-
ről hangsúlyos tető, mely összekö-
ti az eget és a földet, belül átadja 
a helyét a két összekötöttnek: a 
hívők közösségének és a Szentség-
nek. Ugyanez a háttérben maradás 
jelenik meg a szentély mögötti 
üvegfalon: Mária, mint a kék ég-
bolt foglalja magába a Napot, eme-
li ki a tabernákulum ragyogását. 
Ez utóbbi azonban már a szentély 
mögött, a templomot és a tornyot 
összekapcsoló üveges nyaktagban 
kapott helyet. A keskeny, tiszta 
fénnyel átjárt térrész 
teljesen „elüt” a temp-
lom többi részétől, 
szinte megtöri az épü-
letet, mégis összeköti 
a két külön álló részt; 

üresen áll, mégis a Mindenség la-
kozik benne… Szinte magunk előtt 
látjuk a megfeszített és elhagyatott 
Jézus ellentmondását: miközben 
beteljesíti a megváltás csodáját, a 
legnagyobb gyötrelmeket éli át.

És talán éppen ez a térrész az, 
ami közelebb hozhatja egymás-
hoz a két választott épületet is: a 
szentségi kápolna, a személyes ima 
tere, ahol a „rajtunk kívül álló” 
Szentséget találjuk. A Nový Dvůr-i 
templom esetében ez a beállított-
ság jellemző az egész térre, hisz a 
szerzetesek egyen-
ként, individuáli-
san törekszenek az 
Istennel való pár-
beszédre, egység-
re. A loppianóinál 
azonban nem 
véletlen, hogy ez 
a személyes ima 
tere egy kis ká-
polnában kapott 
helyet a templom 
egészén belül. Hi-
szen a kegyhely 
fő tere a közösség 
lelkületét tükrözi, 
itt a padok elren-

dezése, a szentély kialakítása mind 
a közös Isten felé haladást segíti.

Az egyik egy zárt „világ”, a másik 
egy mindenkire nyitott tér; szim-
bólumoktól „mentes” vagy épp ve-
lük „telített”; a személyesebb illet-
ve alapvetően a közösségi Isten felé 
fordulást segíti. A két választott 
templom eltérő „tartalma”, lelkü-
lete, építészeti kifejezésmódja el-
lenére eléri célját: mindkét helyen 
az ég, az Isten felé nyitott szakrális 
tér jön létre. 
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Charles 1809. február 12-én 
jómódú polgári családban 
látta meg a napvilágot az 

angliai Shrewsbury-ben. Gyermek-
korában szívesen barangolt egye-
dül, gyűjtő szenvedélye már ekkor 
megmutatkozott.

Apja kénytelen volt elállni attól, 
hogy fiából orvost faragjon, aki 
nem viselte el az akkor még érzés-
telenítés nélkül vég-

z et t 

operációk látványát. Így került 
Cambridge-be, hogy legalább lel-
kész legyen belőle. Érdeklődését 
viszont sokkal inkább a természet-
tudományok kötötték le, és nem a 
teológia. Elhatározta, hogy életét a 
tudománynak szenteli. 1831-ben 
Őfelsége hajóján, a Beagle vitorlá-
son utazva öt évig tartó geológiai 
és növénytani megfigyeléseket vég-
zett Dél-Amerikán, a csendes-óceá-
ni Galápagos-szigeteken és Auszt-
rálián keresztül Dél-Afrikáig.

„Lehetetlen visszaadni a lel-
ket hatalmába kerítő csodálat 

és tisztelet felemelő érzését” 
– írja naplójában a trópu-

sokról. Az utazás olyan 
volt számára, mintegy 
hatalmas kísérleti la-
boratórium. A látottak 

hatására merült fel benne először 
a kérdés: lehetséges, hogy a fajok 
közötti határok nem állandóak, a 
fajok fokozatosan módosulnak? 
Hazatérve feljegyzéseinek részletes 
kiértékelése után fogalmazta meg 
fejlődéselméletét, amit azonban 
húsz évre fiókba zárt. „Nagyon is 
tudatában vagyok, milyen ádáz 
kritikának teszem ki magam egy 
ilyen végkövetkeztetéssel. Ment-
ségemre legyen, hogy rendkívül 
alapos mérlegelés után és őszinte 
keresés végén jutottam erre a meg-
győződésre” – írja.

Darwint sokat foglalkoztatta eb-
ben az időben a vallás és a szenvedés 
kérdése. Különösen arra nem talált 
magyarázatot, miért szenvednek az 
állatok? „Ha létezne egy Isten, aki 
jó, milyen előnye származna abból, 
hogy szenvedésnek tegye ki az ál-

dARWIN A SZUPERSZTÁR
1859-ben jelent meg Charles Darwin A fajok eredete és természetes kiválasztódása című 
műve. A mai napig vitatkoznak rajta tudósok, filozófusok, teológusok.
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latok millióit?” Az embernél lehet 
mondani, hogy szenvedésének er-
kölcsi tökéletesítő hatása van, de 
az állatoknál? A fejlődéselméletet 
összeférhetetlenek tartotta a ke-
reszténység teremtés-felfogásával. 
Kételyei végül odáig vezették, hogy 
teljesen elfordult a hittől.

Unokatestvérével, Emmával 
boldog házasságban élt. A fele-
ség bölcs tanácsaival mindig férje 
mellett állt, kiváltképpen neki kö-
szönhető, hogy Darwin kizárólag 
a számára nagy élvezetet jelentő 
tudománnyal foglalkozhatott. A 
házaspár kölcsönös szeretetéről 
árulkodnak Emma aggódó szavai 
a férje hite miatt: „Csak azt merem 
remélni, hogy az irányomban kife-
jezett és szívem legmélyéről becsült 
és tiszteletreméltó érzéseiddel én-
rajtam túl, az ég felé is fordulsz.”

Valószínűleg egy a trópusokon 
szerzett betegség kényszerítette 
visszahúzódó életre, így levelezés 
útján tartotta a kapcsolatot kor-
társaival. Amikor olvasta Alfred 
Wallace-nak az ő elméletével meg-
egyező gondolatait, csak akkor 
szánta el magát, hogy felfedezését 
nyilvánosságra hozza. Az 1250 pél-
dányban megjelent művel azonnal 
óriási sikert aratott, de nem ma-
radtak el az előre sejtett heves tá-
madások sem. „A kritikákkal kap-
csolatban meg kell mondanom, 
hogy szinte mind jóindulatúak, 
kivéve a tudományos ismeretekkel 
nem rendelkezőket, amelyekkel 
nem érdemes foglalkozni.” – olvas-
hatjuk naplójában.

A fejlődéselméletben a tudósok 
többsége nem kételkedett, külö-
nösen miután az ágoston-rendi 
Georg Mendel felfedezte az öröklő-
dés törvényeit, majd megindult az 
öröklésért felelős gének kutatása. A 
tudományos fejlődéselmélet szinte 
törvényszerű következményeként 
születtek meg az ateista világszem-
léletet hirdető filozófiai áramlatok. 
A történelemben először jelent meg 
egy Isten nélküli, tömegek gondol-
kodását befolyásolni képes életfel-
fogás, mely csak önmagát tekintette 
racionálisnak és egyetemesnek, az 
igazság egyedüli letéteményesének. 
Minden mást tudománytalannak 
kiáltott ki, és a vallást különösen 
is igyekezett a személyes szférába 
száműzni.

A „darwinizmus” fokozatosan 
behatolt minden tudományágba, 
kezdve a biológiától az orvostudo-
mányig, az ideggyógyászattól a geo-
lógiáig. Végül olyan kollektív jelen-
séggé vált, mely jelentős mértékben 
hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati 
társadalom elvallástalanodott.

A fejlődéselmélet tananyaggá 
válása egy adott világszemlélet 
továbbadását is jelentette, ami 
rögtön kiváltotta a válaszreakciót, 

különösen az USA-ban. 
Először a „teremtés 
pártiak”, később 
az „intelligens 
tervezés” hí-
vei igyekez-
tek össz-
h a n g b a 
hozni a 
Biblia be-
tűit a tu-
domány új 
módszereivel. 
Mindez azon-
ban csak hiábava-
ló próbálkozás arra, 
hogy a tudománnyal 
olyan dolgot igazoljanak, amit a 
tudomány nem tud bizonyítani: 
létezik-e egy világot működtető Is-
ten vagy sem.

A tudomány ugyanis csak érzé-
kelhető, csak igazolható tények-
re épít. Darwin őszinte, minden 
ideológiától mentes valódi tudós 
voltát igazolja, ahogy későbbi ki-
jelentésével kommentálja a híres 
ateista kortársak megnyilatkozá-
sait: „Mind biztosak voltak ab-
ban, hogy megoldották a létezés 
problémáját. Ezzel szemben ne-
kem szilárd meggyőződésem volt, 
hogy a probléma nem megoldha-
tó.”

Darwin könyvének kiadása száz-
ötvenedik évfordulója alkalmából 
nemzetközi tudományos konfe-
renciát tartottak a római Gergely 
Egyetemen. A rendezvényt szerve-
ző Ravasi érsek így foglalta össze 
a Darwin számára megoldhatat-
lannak látszó probléma megoldá-
sát: „Két különböző megközelítési 
módról van szó, a valóság külön-
böző nézőpontból történő szemlé-
letéről. Ha van helye a feszültség-
nek, vitának, dialektikának, akkor 
ez a két különböző szinten mozgó 
gondolkodásmód találkozásában 
lehetséges.”

Giulio Meazzini írása alapján
Szerkesztette: Vizsolyi László
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A gyerekek mindig egy adott 
környezetben nevelkednek 
a felnőttek körében: a szü-

lőkkel a családban, a tanítókkal az 
iskolában, az egyetemen…

Miben különbözik és miben 
azonos mégis a szülők, tanítók, 
nevelők szerepe a nevelésben?

Gyakori, tragikus látvány ma-
napság, hogy felnőttek, akiknek 
az értékek felé kellene indítaniuk 

a fiatalokat, sokszor tudomást 
se vesznek egymásról, sőt lejárat-
ják egymást: a tanítók a szülőket 
becsmérlik, mondván, hogy elvesz-
tették nevelő szerepüket, a szülők 
pedig megkérdőjelezik a tanárok 
tekintélyét és hozzáértését, befeke-
títve az iskolát. Pedig a gyermeknek 
éppen arra lenne szüksége, hogy a 
felnőttek összetartsanak. Mert va-
lamennyien nevelő feladatot tölte-
nek be, ki-ki a maga szerepében. A 
gyermek először is a szülei gyereke, 

tehát úgy gondolom, az iskolának 
fontos feladata lenne megerősíte-
ni a családhoz fűződő kötelékeit. 
A tanító feladata a tudás átadása. 
A tanítás színvonala viszont függ 
a befogadás színvonalától is. A ta-
nítónak meg kell ismernie a gyer-
meket, akivel dolgozik, mert az is-
kolába való beilleszkedése jórészt 
attól függ, mekkora jelentőséget 
kap a tanulás a család és a társak 
körében. Sokat dolgozom azért, 
hogy ez az összetartás minden fel-

Erőszak-megelőzéssel foglalkozik Jean-Marie Petitclerc, szalézi szerzetes, a té-
mára szakosodott pedagógus. Meggyőződése, hogy a megelőzésen, az egy-
séges nevelésen és a fiatalokba vetett bizalmon alapulhat egyedül a megújulás. 
Testvérlapunk, a Nouvelle Cité interjúja tanulságos lehet mind a szülőknek, 
mind a pedagógusoknak.
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ERŐSZAKOS LESZ? 
VAGY MÉGSEM...
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nőttel, aki csak a gyermek mellett 
áll, megvalósulhasson, miközben 
a szerepeket tiszteletben tartjuk. 
Való igaz, hogy sok szülő elvesztet-
te a hivatását, alkalmatlan a szülői 
szerepre. Tehát újra meg kell talál-
ni ezt az alkalmasságot és a szoros 
egységet, miközben tiszteletben 
tartják egymás szerepét.

Tanulmányaim alapján a követ-
kező megállapításra jutottam: a 
fiatal erőszakossága összefüggés-
be hozható azzal, hogy mennyire 
erős az őt körülvevő felnőttek ösz-
szetartása. Amikor egy szülő kriti-
kát mond a tanítóról a gyerek füle 
hallatára, és amikor a tanító mond 
kritikát a gyerek előtt, mindkettő 
a saját tekintélyét rombolja, mert 
a gyereket óhatatlanul is megté-
vesztik. Ki merem jelenteni, hogy 
napjainkban a gyermeknek alap-
vető joga, hogy az őt körülvevő 
felnőttek között szoros kapcsolat 
legyen.

Az erőszakos videojátékok és 
filmek hamar betörnek a 
gyermekek életébe. Van 
ennek szerepe abban, 
hogy keverik a valóságot 
a virtuálissal?

Kezdjük végre komolyan 
venni a televízió és videó-
képek fiatalokra gyakorolt 
rossz hatását. A legborzasz-
tóbb, amikor az erőszak 
úgy van jelen, hogy nincs 
szenvedés: „Puff! halott 
vagy!” Mintha az áldozat 
nem is szenvedne, mintha 
mi sem történt volna, úgy 
tér vissza a hős abból, amit 
elkövetett. Az erőszak min-
dig része volt az elbeszélé-
seknek. Gondoljunk csak 
Piroskára, aki a nagymama 
ágyában a farkassal talál-
ja magát szembe, vagy az 
erdőben elveszett kisfiúra, 
akit felfal egy óriás… ugyan-
ott vagyunk, itt is az erő-

szakról van szó! Csak-
hogy ezek a történetek 
mindig a „hol volt, hol 
nem volt” szófordu-
lattal kezdődnek, a 
valóságos világot egy-
értelműen szétválaszt-
va a virtuális világtól. 
A pszichológusok 
szerint, ha igazán jól 
sikerül ez a szétválasz-
tás, akkor az erőszak-
kal szemben egyfajta 
„ördögűző” szerepet 
tölt be. Miközben a te-
levízió és a mozi nagy 
problémája éppen az, 
hogy annyira jól meg 
van csinálva, hogy a 
rendező fantáziája a 
valóság látszatát kel-
ti. A gyerekben azért 
is összezavarodhat a valóságos és 
a virtuális, mert nincs lehetősége 
felnőttel megbeszélni a látottakat. 
Borzasztó visszagondolnom arra, 
amikor egy 16 éves fiú, akit jól is-

mertem, megölte egyik társát: ő 
nem akarta megölni, ő csak nyerni 
akart! Mert itt bukik ki a problé-
ma a videó-játékokkal: amikor egy 
életet elvesztünk, ott van még hat 
másik, holott a valóságban ekkor 
minden véget ér. Látni olyan ka-
maszokat is manapság, akik egy-
szerűen lemásolják a jeleneteket a 
képernyőről anélkül, hogy számot 
vetnének az így előidézett szenve-
dés súlyával. Nevelni azt jelenti: 
megtanítjuk a gyermeket, hogy 
képes legyen beleélni magát a má-
sik helyébe. Mi más korlátozhatná 
az erőszakot, ha nem az, hogy ké-
pesek vagyunk érzékelni a másik 
szenvedését?

Nevelni talán azt is jelenti, 
hogy megtanuljuk kezelni az ér-
zelmeket, a szenvedést, a veresé-
get…

Igen, megtanítjuk a gyereket 
kinőni a gyerekkorából, 

a pillanatnyiságból, 
a hibátlan világból, 

mert megtanítjuk 
kibontakozni az 

időben, ahol a 
vereséget, a hi-

A fiatalok 
közötti erőszak 
többek között 
annak a kife-
jeződése, hogy 
nem képesek 
kifejezni magu-
kat.
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bákat is el kell fogadnia. Nagyon 
fontos a nevelésben, hogy megnéz-
zük, hol hibáztunk. Mert amikor 
újra értelmezzük, a bukás a fejlő-
dés eszközévé válhat, különben 
csak az önbizalom elvesztéséhez 
vezet, főleg a mai társadalomban, 
ahol a siker mindennél előrébb 
való. Hány gyerek és fiatal szen-
vedi meg valóságosan, hogy nincs 
olyan felnőtt, aki segítene neki 
megfelelő távolságból szemlél-
ni a bukásait, hogy így újra tudja 
értelmezni azokat! Mert fontos, 
hogy a fiatalt mindig értékeljük. 
A tanítóknak nem győzöm ismé-
telni: az eredmény lehet egyenlő 
a nullával, ha osztályzatot adunk, 
de a tanuló nem lehet nulla, mert 
ő egy létező valaki. Míg a nulla a 
semmit jelenti. Amikor egy fiatal-
lal foglalkozunk, mindenképp ki 
kell mondanunk, hogy a személye 
érték, hiszen a tettével semmiképp 

sem azonosítható ő maga. Minél 
komolyabb a bukását kiváltó cse-
lekedet, annál komolyabban kell 
hangsúlyozni a személy értékét. 
Tudnunk kell mindig szétválasz-
tani a tettet és a személyt. Egészen 
más, ha azt mondjuk: „Hülyeséget 
csináltál!”, mint az, hogy: „Hülye 
vagy!” Mert a használt kifejezése-
inkkel és a beszédmódunkkal is 
üzenetet közvetítünk.

Az erőszakmentes nevelés 
alapja a jó család. Mondhatjuk, 
hogy elsősorban a családban 
tanuljuk meg a konfliktusokat 
megoldani?

Az bizonyos, hogy a nevelés 
legelső színtere a család. Felméré-
seinkből megállapítható, hogy a 
szélsőségesen erőszakos magatar-
tású serdülők olyan családokból 
kerülnek ki, ahol eluralkodott az 

erőszak. A család-minta nagyon 
erős, és látni a kamaszok tehe-
tetlenségét a szüleikkel szemben, 
akik képtelenek megoldani a saját 
konfliktusaikat anélkül, hogy kárt 
ne tennének a család alapsejtjében. 
Ám a családban az elkerülhetetlen 
konfliktusok át tudnak alakulni 
a haladás eszközévé is. Ha mégis 
az erőszak az egyetlen viselkedé-
si minta a konfliktusok esetén, 
akkor ne csodálkozzunk, hogy az 
udvaron, a szünetben, a gyerek is 
alkalmazni fogja a mintát.

Elősegítik-e a vallások a türel-
mességet, tudnak-e társadalmi 
kapcsolatokat teremteni?

A vallás, religio szó jelentése: ösz-
szekötés. Éppen ez a vallás: rámu-
tat, hogy értelmes dolog együtt 
élni. Komoly szerepe van a vallás-
nak abban, hogy minden embert 
remény töltsön el, ugyanakkor a 
vallás teljes társadalmi perspektí-
vát is ad. Hiszem, hogy ma, olyan 
társadalomban, ahol az összetar-
tásra ekkora szükség lenne, fontos 
visszaadni mindennek az értelmét, 
és ehhez hozzá fog járulni a val-
lások kérdésfelvetése. Akkor lehe-
tünk boldogok, ha létre tudunk 
hozni testvéri kapcsolatokat. Sze-
retek emlékeztetni rá, hogy köztár-
saságunk jelmondatában a szabad-
ság, egyenlőség, testvériség szavak 
szerepelnek; a két első fogalom a 
jogainkat jelenti, de a harmadik a 
kötelességünket. Ha a testvériség 
kötelességének a parancsa elhalvá-
nyul, akkor veszélybe kerülnek az 
alapvető jogok, a szabadság és az 
egyenlőség. A vallások, bármilye-
nek legyenek is, erőteljesen figyel-
meztetnek a testvériség kötelessé-
gére. Ha az emberek elfelejtkeznek 
a testvériség fogalmáról, akkor a 
társadalom összetartó ereje is ve-
szélybe kerül.

Nadine Fily
Fordította: Hortoványi Emőke
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AZ ÁRNYÉKbÓL 
A FÉNYRE

Nemrégiben találkoztam 
egyik volt osztálytársam-
mal, akiről tudtam, hogy 

tizenöt éve házas, van egy hetedi-
kes lánya, és néhány évvel ezelőtt 
sikerült beindítania egy kis vállal-
kozást. Ott dolgozik a feleségével 
együtt, de amikor megkérdeztem, 
hogy ez elegendő-e a megélhetés-
hez hármójuknak, közbevágott: 
„Hármunknak, de hiszen négyen 
vagyunk!” Kicsit csodálkozva kér-
deztem: „Hogyhogy négyen?” Ő 
viszont hidegen, racionálisan fe-
lelt, mintha mindenkinek tudnia 
kellett volna: „Igen, négyen, mert a 
feleségem gyermeket vár, és el sem 
tudom képzelni, mi lesz, ha kiesik 
a munkából, hiszen ő a jobb ke-
zem. Mindent átlát, az ő kezében 
van az adminisztráció és az ügy-
intézés, nélküle tehetetlen vagyok. 
Nem beszélve arról, hogy túl van a 
negyvenen. Nem kell nagy fantázia, 
hogy elképzeld, mennyi veszélynek 
van kitéve ő is meg a gyerek is.” 
Szinte egy szuszra folytatta: „Nem 

beszélve a lányunkról, aki a serdü-
lőkor kellős közepén van, makacs, 
kiszámíthatatlan, hol zokog, hol 
nem tudja abbahagyni a nevetést, 
rosszul tanul és nem érdekli szinte 
semmi. Folytassam?”

Nem ismertem Lajosra, a vidám, 
optimista, bizakodó és kedélyes 
osztálytársamra. Ha valakinek, 
neki voltak ötletei, elképzelései, de 
mindenekelőtt megoldásai.

A végén halkan, de határozottan 
kijelentette: „Igen, az abortusz, az 
lesz a megoldás. Tudom, nem ér-
tesz egyet velem, mert ismerlek, de 
akkor sem tudok mást elképzelni. 
Ha van jobb ötleted, hallgatlak.”

Állandóan Éva, a felesége járt a 
fejemben, aki már megtalálta a vá-
laszt: újra beszél a férjével. Hiszen 
tudta róla, hogy nem magáért, ha-
nem érte, a családjáért aggódik, és 
hogy nagyon-nagy szíve van.

„Meg kell találnom az alkalmas 
pillanatot – mondta –, mert abor-
tusz semmiképp nem jöhet szóba. 
Tudom, hogy Lajost is nagyon 

bántja, amire készül, teljesen meg-
értem az ő helyzetét is.”

Sokat segített azoknak a csalá-
doknak a közössége, ahova ők is 
tartoznak. Éva onnan tudott erőt 
meríteni ahhoz, hogy kihordja a 
gyermeket. És még valaki: a lánya, 
Márti. Mert amikor megtudta, hogy 
az édesanyja babát vár, ugrált örö-
mében és szinte nem akarta elhinni, 
hogy beteljesül régi álma. Zokogva 
borult nyakába, és első kérdése az 
volt, hogy mi lesz a kis tesó neve. 
Majd csak annyit mondott, hogy ha 
apa még nem tudja, akkor ő szeret-
né elmondani neki ezt a fantaszti-
kus hírt. Nem kellett sokáig várnia, 
mert egy órán belül hazaérkezett. És 
Márti repült Lajos felé, aki néhány 
percre eltűnt, aztán egy hatalmas 
csokor virággal jelent meg. Arcáról 
le lehetett olvasni a boldogságot, 
és azt, hogy az élet mellett döntött 
már. Ahogy átölelte négytagú csa-
ládját, látszott, hogy újra megtalálta 
elveszett optimizmusát.”

Szerkesztette: Tóth Judit

Egy nem kívánt terhesség, kétsé-
gek és tehetetlenség… A szeretet 
azonban rejtett erőket mozgósít, 
és segít megtalálni a megoldást. 
Mégpedig a helyeset.
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Hortoványi 
Emőke

Az Együtt az Életért Közhasznú 
Egyesületről beszélgettünk 
Elbert Tamásné Zsuzsával, 

Frivaldszky Edittel és Vadnai Borbá-
lával.

Becsöngetsz, odamész. Bemutat-
kozol kórházban, szakrendelőben, 
családsegítőben. Viszed az egye-
sület hírét. Levelekre válaszolsz. 
Felveszed a telefont. Hívod azt, 
aki bejelentkezik. Néha 
éjszakákat átbeszélsz. 
Babakelengyét gyűj-
tesz. Szervezel, teríted a 
szóróanyagot. Miért is? 
Keresgéltem a terepet, 
itt ez végre valóságos: 
számítanak rám! – Bori 
így részletezi felfedezé-
sét. Van bennem tenni 
vágyás. Nemrég léptem 
be négy most érkező 
önkéntessel együtt.

Még a megalakulá-
sunk előtt félrevont egy-
szer egy fiatalasszony, 
hogy legelőször nekem 
mondja el: gyereket vár 
– villant fel valamit az 
indulásukból Edit. Pe-
dig kisgyerekesen alig 
találkoztam emberrel 
akkoriban. Egész egy-
szerűen rájöttem: ez 

az én dolgom! Éven-
te 46 ezer abortuszt 
végeznek Magyaror-
szágon, és ez csak a 
művi vetélések száma. 
Az anya és a magzat kapcsolatát 
ennek ellenében mi megerősíteni 
akarjuk, lelki segítséggel gyakorla-
tiasan és személyesen. A fájdalom 
és a bizonytalanság sok nőt hatal-

mába kerít, 
ha várandósan magára 
hagyják. Egyik nagyon sérülékeny 
korosztály a húsz és harminc év 

közötti lányoké. Ha tanul, 
nincs megélhetése, ha fe-
ketén dolgozik, nem lesz 
jövedelme, sokszor nincs 
egyetlenegy biztos pontja. A 
gyermek apja eltűnik, szülei 
mit sem tudnak.

Kapcsolatot tartunk a kol-
légákkal – beszél a lehetősé-
geikről Zsuzsa. – A törvényi 
háttérre támaszkodunk: az 
anyának a 12. hétig, amíg  
magzata elvehető, igazolást 
kell kérnie, hogy hányadik 
hétben van. A nőgyógyász, 
ha érintett, nem partner 
ilyenkor. Viszont a védőnő, 
ő átirányíthatja a kismamát. 
Mi meg végigjárjuk együtt: 
nincs-e valahol egy rokon? 
Egy otthon?

A műtét előtt álló anyát 
megkérdezzük – avat ebbe a 
kényes szakaszba Edit – hogy 

bEKOPOGÁSRA 
VÁRNAK
Már az operációra beöltöztetve, az abortusz előtt 
közölte valaki a műtősfiúval: meggondolta magát. 
Egy kolléganője ugyanis az első perctől mellette 
állt. Pedig „csak” beszélgettek!
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akarja-e tudni, mi fog történni a 
testével, akarja-e tudni, milyen kö-
vetkezményekkel jár ez? Ha igent 
m o n d , felvilágosítjuk. 

Bárki elolvas-
hatja mind-
ezt a honla-
punkon is.

N a g y -
nagy ta-
p i n t a t -
tal kell 
l e n -
nünk, 
k ü -
lönö-

s e n , 
ha már bűntudat 

terheli az anyát. Az 
önvádja egy követke-

ző gyermek várásával 
még felerősödhet – szól 

közbe Zsuzsa. – Hány 
hetes volt, mekkorka is 

lenne a lába? Ezek a nők 
nagy terheket hordoznak, 

amire rálátásunk sincs!.

Különböznek-e ők valamiben 
a többi szervezettől? Önkéntes 
munkásokként elsősorban a lelki 
megerősítésre fordítják tudásukat, 
idejüket, pénzforrásaikat. Első-
rendű cél, hogy világra jöhessen a 
gyermek. Mint közhasznú egyesü-
let nyílt örökbefogadást készítenek 
elő. Ilyenkor a kismama az örökbe-
fogadó szülők javára mond le. Ha 
titkolt terhes sír a vállukon, felku-
tatják az ő lehetőségeit is, hiszen 
mind több lesz a meddő házaspár 
a stressz, az ivóvízzel visszajutó 
hormonok, a rohanó tempó miatt. 
Ez is a gondviselés egy formája! Az 
anya biztonságban tudhatja övéit. 
Van, hogy évente egyszer hívja fel a 
gyermekeit, de azt nem mulasztja 
el.

Ha kitagadnak valakit, anyaott-
honi elhelyezést kérnek. Amikor 
csak anyagi szükségletről van szó – 
és ez jóval szerencsésebb –, mindig 
bekapcsolódik a szociális háló, egy 

plébános, egy adományozó. Hoz-
záadódik a babakelengye, kiságy 
vagy gyerekkocsi. Ilyenkor minden 
egyes lépés egy-egy új bátorító jel! 
Eltérve a többiektől, elsősorban 
mégis az anyákat kívánják olyan 
helyzetbe hozni, hogy maguk ne-
velhessék fel a gyermekeiket, ha 
van rá esély! A természetes anyáért 
küzdenek, hiszen őbenne gyara-
podik már egy teremtmény. Ha az 
apa óvná mindenáron az új életet, 
akkor ő az elsőrendű munkatár-
suk.

Az Együtt az Életért Egyesület csak 
arra vár, hogy bekopogjanak az 
ajtaján. Egy rejtve maradó jelzés 
is elég. Ők nem kényszeríthetik 
rá magukat senkire, de aki meg-
fordul náluk, az számíthat a 
segítségükre. Háttérből, 
névtelenül működnek 
sokszor. Csapatmunka 
ez, és jól pereg, ha van 
elég közvetítő.

Edit így foglalja ösz-
sze: Nem tolhatunk 
bele a döntésbe senkit, 
de magunkat megnyit-
hatjuk. Ha ürességre talál, 
a bizalma felébred. Nem 
mondjuk ki, de úgy akarunk 
jelen lenni, hogy átsugározzon a 
szeretet. Képzések, lelki napok, 
szakemberek vannak mögöttünk. 
A meggyőződés, a vallásgyakor-
lat különbségei ellenére össze-
kovácsolódunk, ugyanakkor 
egyéni segítségre szorulunk 
magunk is. Különben el-
bátortalanodnánk, visz-
szahúzódnánk. Soha 
nem egy személy si-
kere csak, ha valaki 
az ilyesfajta talál-
kozás hatására 
mer a bizony-
talanba lépni! 
Valaki, aki 
fél, de akinek 
az életében 
megjelenik a 

szabadság, és – amiről szinte meg-
feledkeztünk – a gondviselés! Bár-
mibe kezdesz, csak egy pici lépés a 
tiéd, hiszen jön az anyagi, a szak-
mai, az állami támogatás, ebből 
merítjük az erőt. Jól kell látnunk: 
itt a közösség működik. Isten or-
szágát kell lehoznunk addig is, 
amíg a parlament törvényhozását 
nem a szeretet mozgatja! Addig 
ezt a munkát nekünk kell végigcsi-
nálnunk, bármi áron! 

Közénk kapcsolódhat, akár sze-
rény adománnyal bárki, gyűjthet 
holmit, viheti hírünket, dolgoz-
hat önkéntesként, bármikor ima-
körünkbe léphet. Közösségekre is 
számítunk! Imakörünkben min-
den egyes megfogant életért sze-

mélyesen, de névtelenül 
imádkozunk. 
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SZERETET ÉS 
KOMMUNIKÁCIÓ
A pszichiáterek és neuroló-

gusok legalább kétharma-
da munka nélkül maradna, ha a 
családban megtanulnánk kom-
munikálni, és mindenki a család 
egységére törekedne.

A család olyan élvonalba tarto-
zó, különleges iskola, ahol meg-
tanulunk személlyé válni, vagyis 
elsajátítjuk a kapcsolatépítés 
mesterségét.

Ezalatt kölcsönösen gazdago-
dunk, tanulunk egymástól. 

Nem is lehet másképp, hiszen 
olyan kapcsolatokról van szó, 
melyek a legmélyebb ember-
ségünkben érintenek minket. 
Ettől válunk valakivé, igazi sze-
méllyé.

Amikor ráébredünk, hogy a 
kommunikáció a párkap-

csolatban vagy a gyermekeinkkel 
a végét járja, vagy zsákutcába 
jutott, akkor van szükség újabb 
fényre, hogy fel tudjuk venni a 
küzdelmet a sötétséggel és az ér-
telmetlenséggel.

Vessünk véget megfeneklett, 
elhibázott kommunikációs 

gyakorlatainknak! Először is lép-
jünk ki ebből a bűvkörből, és bát-
ran forduljuk oda elsőként a másik 
felé. Kezdetben egyedül leszünk 
– néha akár hosszú időn keresztül 
is –, mégis értelmet adhatunk újra 
a kapcsolatainknak, amelyek meg 
sem újulhatnának egy ilyen komoly, 
személyes elhatározás nélkül.

Ha konokul ragaszkodunk 
hozzá, hogy mindenáron 

közöljük a gondolatainkat, ám 
előtte nem mérlegeltük magunk-
ban, vajon készek vagyunk-e fel-
tétel nélkül és önzetlenül ajándék 
lenni a másik számára, el is ront-
hatjuk, sőt, magát a kommuniká-
ciót is blokkolhatjuk.

Éppen a családban vésődnek 
be mélyen ezek a kommuni-

kációs játszmák, amelyek később 
is nagy szerepet játszanak a há-
zaspár és a gyermekek életében.

Az építő kommunikáció tehát 
elsősorban kreatív hozzáál-

lást kér tőlünk, ahol a különbö-
zőségek nem feloldódnak, még 
csak nem is hasonulnak, hanem 
megértésre találnak a kölcsönös 
ajándékozásban, és egyre mélyebb 
megértéshez vezetnek.

Ez az élet legfontosabb dina-
mizmusa, folytonos újjá-

születés, amelyet a gyermekek a 
szülőktől tanulnak el, és amelyet 
idővel a látott példa alapján ők 
is továbbadhatnak, ha valahol az 
emberi kapcsolatok válságba jut-
nak.

Így az újrakezdés képessége, ön-
magunk ajándékozása, egyszó-

val a szeretet mozgatta kapcso-
latformák, amelyek a családban 
léteznek, ajándékká válnak az 
egész emberiség számára.

Szerkesztette: Sudár Balázs
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H
árom

tól kilencvenkilenc 
éves gyerekeknek

PIHENÔNAP ANYÁNAK
Úgy határoztak, hogy 
meglepetést készítenek 
anyák napjára. A három 

gyerek kitakarít-
ja a lakást, apa 

bevásáro l , 
azután anya 
k e d v e n c 
é t e l e i b ő l 
együtt főz-
nek ebédet. 

Elvégre ez az ő ünnepe, nem igaz?
Tervüket azonban váratlanul keresztbe 

húzták.
– Ajjaj! Most vasárnap is dolgoznom kell!
– Ez nem lehet igaz! Anyák napján nem 

dolgozhatsz! – kiáltotta egyszerre a három 
gyerek.

– Nem tehetek róla, a munka az munka. 
Tudjátok: első a kötelesség!

Ők egymásra néztek, és a legnagyobb fiú 
kacsintására egyszerre elhallgattak.

– Nem hiába, okosak ezek az én gyerme-
keim, megértik az első szóra! – gondolta 
az édesanya.

Ugyancsak meglepődött volna, ha tudja, 
hogy okos gyermekei eközben már láza-
san törik a fejüket, hogy miként tartsák őt 
otthon.

– Én azt javaslom, hogy ficamítsa ki a bo-
káját, akkor itthon kell maradnia! Már van 
is ötletem hogyan!

– Szerintem jobb lenne, ha felhívnánk, és 
az igazgató hangját utánozva megmonda-
nánk neki, hogy vasárnap nem kell bemen-
nie!

– Írjunk tiltakozó levelet… ahogy a na-
gyok! Egy szép tiltakozó nyilatkozatot!

– Szerintem a nagyok inkább dühösen til-
takoznak, nem szépen!

– Erről van szó! Mi úgy fogalmazunk, 

ahogy kell, és akkor hallgatni fog ránk!
– Ki?
– Az áruház igazgatója.
Szinte szempillantás alatt elkészült a le-

vél: „Kedves igazgató úr! Megértését kér-
jük, amiért az édesanyánk nem tud elmenni 
anyák napján dolgozni. Mi az ő családja va-
gyunk, és meglepetést szeretnénk neki ké-
szíteni. A család mindennél fontosabb! Ép-
pen ezért – mivel nem akarunk mérgelődni 
– igen nagy tisztelettel kérjük, hogy azon 
a napon ne kelljen bemennie. Kit ünnepel-
jünk, ha ő nincs velünk? Biztosak vagyunk 
benne, hogy megérti a kérésünket és nem 
fog haragudni ránk. Sőt, édesanyánknak meg 
se szabad tudnia, hogy mi levelet írtunk! Ak-
kor milyen meglepetés lenne?! És örülnénk, 
ha előbb vagy utóbb személyesen is megis-
merkedhetnénk Önnel! Jobb lenne inkább 
utóbb, mert akkor beszámolhatnánk arról, 
hogyan sikerült az ünnep.

Erzsi mama gyermekei.
Ui.: Apának sem szabad megtudnia, jobb, 

ha mindkettőjüknek meglepetés lesz!”
Két nappal később örvendezve jött haza 

édesanyjuk a munkából:
– Képzeljétek! Az igazgatóság mindenki 

legnagyobb meglepetésére úgy döntött, 
hogy vasárnap zárva tartunk. El se hiszitek, 
mennyire örülök, mert így veletek lehe-
tek! Valamit viszont nem értek.  Az igazga-
tó magához kéretett és azt mondta, hogy 
másnap menjek be hozzá a gyerekeimmel.

Ők pedig már futottak is ki az udvarra ját-
szani, meg se várták, hogy az édesanyjuk be-
fejezze. Nem akarták hallani, ahogy egymás 
között megvitatják a szüleik e szokatlan for-
dulatot. Leginkább pedig, még véletlenül se 
szerették volna jelét adni, hogy kitörő örö-
mükbe egy kevéske szorongás is vegyült.

Annamária

életmódalkotó
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VIdEOTELEFONOK?
Néhány napja tizenegy éves lá-

nyom arról számolt be, mennyi-
re felzaklatták őt azok a képek, 
amiket barátnője mutatott neki 
a mobiltelefonján. Megijedtem 
és elhatároztam, a jövőben nem 
fogom engedni, hogy együtt 
játsszanak. De egyáltalán nem 
vagyok benne biztos, hogy ezzel 
mindent megtettem, amit lehet. 
Vajon mi szülők, mennyire va-
gyunk tudatában, hogy mekkora 
veszélynek tesszük ki a gyerme-
keinket, amikor egy ilyen komoly 
veszélyforrást adunk a kezükbe?

G. R.

Manapság a nyolc és tizenöt éves 
gyermekek többségének van mo-
biltelefonja, közülük is a kilenc-tíz 
éves korúak mintegy felének. Sok 
szülő a saját bőrén érzi, hogy a tár-
sadalom mennyire nem családcent-
rikus. Az új médiatechnológiák, 
köztük a mobiltelefon használata 
bizonyos értelemben biztonságér-
zetet ad egyrészt az egyre nagyobb 
mértékben elmagányosodó gyer-
mekeknek, másrészt az aggódó 
szülőknek, akik a nap nagy részét 
munkában töltik. A mobiltelefo-
non keresztül a szülők és gyerme-
kek bármely pillanatban kapcso-
latba léphetnek egymással. Sok 
szülő azonban nincs tudatában, 

mekkora veszélynek vannak kitéve 
a gyermekei, akik mobiltelefonja-
ikkal fotókat és videókat tölthet-
nek le az internetről.

A kérdés az, hogyan védjük meg 
gyermekeinket a mindent elözön-
lő pornográfiával szemben, a mo-
biltelefonon keresztül is terjedő 
rasszizmustól és erőszaktól. Egyál-
talán mit tehetünk mi, szülők?

Egyszerűen elég lenne csak be-
szélgetésre és SMS-küldésre al-
kalmas telefont adni a gyermekek 
kezébe, vagy pedig ellenőrizni a 
szolgáltatásaikat. De talán nem 
is ez az alapvető gond. Sokkal in-
kább az, hogy a szülőknek, akik 
igyekeznek értékekre nevelni a 
gyermekeiket – az ember személyi-
ségének a tiszteletére, nyitottság-
ra, testvériségre és befogadásra –, 
nap mint nap szembesülniük kell 
azzal a társadalommal, amelyben 
más értékek a fontosak. Például, 
hogy a gyermeküknek a legújabb 
típusok közül legyen a mobiltele-
fonja.

Az igazi kihívás tehát – és ez egy-
ben a leghatékonyabb tanúságtétel 
is gyermekeink előtt –, hogy ne 
zárkózzunk be a saját világunkba! 
Próbáljunk meg közösen fellép-
ni a többi szülővel, és tartsunk ki 
bátran, következetesen az általunk 
vallott értékek mellett. A befoga-
dásban és az építő párbeszédben 
érthetjük meg leginkább, melyek 
azok a legmegfelelőbb nevelési 
módszerek, amelyek gyermekeink 
épülésére szolgálnak.

Ne feledjük: a védekezést nem 
háríthatjuk át azzal, hogy félelem-
ből és bizalmatlanságból tanulják 
meg, hogyan kell megvédeniük 
magukat a környezetükkel szem-
ben. A gyermekek úgy találnak iga-
zi védelemre, ha megbeszélhetnek 
mindent a szüleikkel és nevelőik-
kel.

Maria Rosa Pagliari
Fordította: Vizsolyi László
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ZENEHALLGATÁSI 
KULTÚRÁNK!

Szinte nem tudunk úgy kimen-
ni az utcára, hogy ne találkoz-
nánk fülhallgatós fiatalokkal, 
akik zenelejátszót hallgatnak. 
Jelent-e valamilyen veszélyt az 
egészségre az ilyen zenehallga-
tás?

A hordozható zenelejátszók 
használata igen elterjedt hazánk-
ban is. Az Európai Unióban pedig 
becslések szerint összesen 50-100 
millió embert érint a használatuk 
hozzávetőleg. Az elmúlt négy év-
ben 184-246 millió euró értékben 
adtak el ilyen készülékeket, és 124-
165 millió euró értékben MP3-
lejátszókat.

A jelenleg érvényes európai biz-
tonsági szabvány a hordozható ze-
nelejátszók zajszintjét 100 dB-ben 
maximalizálja, míg a Scenihr szak-
véleménye kiemeli, hogy a hordoz-
ható zenelejátszókat biztonsággal 
75 és 85 dB között hallgathatjuk 
anélkül, hogy károsodna a hallá-
sunk.

Ha hetente csak öt órán keresz-
tül 89 decibelt meghaladó magas 
hangerőn hallgatjuk a lejátszókat, 
zajterhelésünk már meghaladja a 
munkahelyen jelenleg engedélye-
zett zajszintet. A lejátszókat hosz-
szabb ideig használók öt év után 
maradandóan elveszthetik hallá-
sukat.

Egyre inkább aggodalomra ad-
nak okot – különösen a fiatalok és 
a gyerekek esetében – olyan, a hal-
lást érintő szabadidős tevékenysé-
gekkel járó veszélyek, mint a hor-
dozható zenelejátszó hallgatása 
vagy a rendszeres klubba, diszkók-
ba, partikra járás. Ezért 2009-ben 
konferenciát szerveznek Brüsszel-
ben, hogy tudományos bizonyí-
tékokra építve a tagállamokkal, a 
gyártókkal, a fogyasztókkal és más 
érdekelt felekkel együtt értékeljék 

a tudományos bizott-
ság megállapításait, és 
megvitassák a további 
teendőket, és ugyan-
csak felülvizsgálják a 
meglévő biztonsági 
szabványokat.

Ha van MP3-as 
lejátszónk, néhány 
egyszerű gyakorlati 
óvintézkedést megte-
hetünk személyesen 
is: nézzük meg példá-
ul, hogy beállítható-e 
a maximális hangerő, 
vagy a hangerő szabályozót te-
kerjük le saját kezűleg, és arra is 
ügyelhetünk, hogy ne használjuk 
túl hosszú ideig a lejátszót.

A túlzott zenehallgatás ilyen 
formája nemcsak halláskároso-
dáshoz vezethet, hanem elzárkózó 
magatartásformát is kölcsönöz a 
zenehallgatónak, korlátozza kom-
munikációját a környezettel. Uta-

zás közben még balesetveszéllyel 
is járhat, otthon vagy a munkahe-
lyen pedig megnehezíti és beszű-
kítheti kapcsolatainkat. Keressük 
meg a zenehallgatás megfelelő és 
– számunkra vonzó – formáját, 
mely során valódi pihenés lehet 
testnek és léleknek a zenében rejlő 
szépség.

Román Zsuzsa

Egészségünk

A Scenihr, az EU új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos bi-
zottságának a 2008 októberében kiadott 
szakvéleménye azt állítja, hogy mara-
dandó halláskárosodáshoz vezethet, ha 
öt éven keresztül minden nap egy óránál 
hosszabb ideig magas hangerőn hallgat-
juk a zenelejátszónkat. A szakvélemény 
szerint a hordozható zenelejátszókat 
hallgató személyek 5-10%-át fenyegeti 
maradandó hallásvesztés, tehát az uniós 
polgárok közül 2,5-10 millió embert.
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Oázis a világ sivatagában

Amikor Isten Igéje emberré lett, alkalmazkodott 
a világ életmódjához, mint példás gyermek és ifjú, 
majd férfi és munkás, mégis mennyei hazájának élet-
módját hozta magával, s azt akarta, hogy az emberek 
és a dolgok új rend szerint alakuljanak át, megfelel-
ve a menny törvényének: a szeretetnek. A máriapolik 
több évtizedes, világszerte megsokszorozódó tapasz-
talatukkal ennek a kölcsönösen megélt szeretetnek 
az örömhírét repítik a világba. Kezd kirajzolódni egy 
új társadalom képe, melynek tagjai már itt a földön 
a menny törvényei szerint akarnak élni.

A máriapolin közösen, mindenki személyes hoz-
zájárulásával szeretnénk felépíteni ezt a misztikus 

várost, Mária városát. Máriáét, aki példát adott az 
alázatra, a szeretetre, a szolgálatra…

Mégis, miből fakad a varázsa? Nem pusztán a kü-
lönböző korú, nemzetiségű és társadalmi helyzetű 
emberek együttéléséből, hanem Isten jelenlétéből, 
aki ott él a keresztények testvéri közösségében. Isten 
közöttünk. Ez a máriapoli értelme, oka és célja: éle-
tet adni Jézusnak az emberek között, ahogy Mária 
tette. Nem számít, hogy kinek mi a foglalkozása, mi-
lyen a családi, a vagyoni helyzete, a tehetsége vagy a 
műveltsége. A Máriapoli belépője egyedül a szeretet. 
Résztvevői azért jönnek, hogy megpihenjenek Isten-
ben. Hiszen ha enyhül a lélek szomjúsága, a test is 
felfrissül, megerősödik.

MÁRIAPOLI 2009

Helyszíne: Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.
 

Időpontja: 2009. július 6-11.

Jelentkezési határidő: 2009. június 25.
Május 25-ig 10% kedvezményt tudunk biztosítani a jelentkezőknek!

Kapcsolat, információk, jelentkezés: mariapoli@fokolare.hu
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Keresztrejtvény 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 13

14 15

17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37 38

40 41 42 43

44 45 46 47

11

16

39

48

49 50 51

Beküldendő: Thomas Merton mondása: „Életem titka Istenben van 
elrejtve. Csodálatos elképzelései vannak rólam. De a … függőleges 1. a 
hozzátartozó vízszintessel.”
Vízszintes: 1. Üdvözletét küldi neki  12. Számítógép billentyűje  13. Egyip-
tomi isten  14. Bölcsőt mozgat  15. 3,14  16. Piano  17. Üres Vác!  18. 
Gyümölcs  20. Talál  22. Ajánlott levél jele  23. Zavart piac!  24. Izomkötő  
25. Fele gang!  26. Egymásutáni betűk az ábécében  27. Semmikor  29. 
Nagyon öreg  30. Jóleső egyneműi!  32. Ady múzsája  34. Részvény társa-
ság  35. Nulla  37. Fel ellentéte 39. Dehogy  40. Oxigén  41. Tüzet szüntet  
43. Ruhát simít  44. Fa hátulról!  46. Félreért  48. Nitrogén
Függőleges:  2. Díszes kezdőbetű  3. Sátáné egyneműi!  4. Végtelen sze-
gecs!  5. Üget  6. Pesti egyetem  7. Lefelé  8. Ilyen „só” is van  9. Férfi név  
10. Állóvíz  11. Szervet beültetni  19. Megijed  21. Rágcsáló  28. Védőburok  
31. Csavar  33. Harci riadó  36. Állati lak  38. Napszak  42. Hiányos tető!  
43. Ró  45. Földet forgat  47. Duplán női név!  49. Névelő  50. Kálium  51. 
Rádiusz
Előző havi keresztrejtvényünk megfejtése: „Szeretni azt jelenti, hogy a 
másik számára fény és melegség vagyunk.”

utolsó oldal

Ezt aztán soha 
senki nem fogja 

lebontani!

Gazosodik!?

Hölgyeim és Uraim!
Íme a megfékezhetetlen, 
a feltartóztathatatlan, 

 az ellenállhatatlan, 
mindennél erôsebb 

ÉLET!!






