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JÓ TAKTIKA  
A KEZDEMÉNYEZÉS
Már az Új Város jubileumi 
számának első olvasásakor 
rábukkantam az igen kifejező 
„Mentsük a bőrün-
ket, vagy ne?” című 
cikkre. Számomra ez 
újabb példája annak, 
hogy a világ dolgairól 
is lehet jó szándékkal, 
keresztény módon be-
szélni, írni. Három oldallal 
később, a Dr. Veres András 
püspökkel készült interjú meg-
adta a választ: „Birtoklás vagy 
testvériség?” Lám, ide vezet 
a piac mindenhatóságának 
a hirdetése, a versenybe és a 
fogyasztásba vetett feltétlen 
bizalom. Attól azonban, hogy 
egy világszemlélet csődöt mon-
dott, a mi problémáink nem 
oldódnak meg. Eszembe jutott 
a Fokoláre Mozgalom júliusi 
nyári találkozója. Itt hallhat-
tunk néhány konkrét kezdemé-
nyezésről, amely jó taktikának 
bizonyul.
Egyik budapesti barátunk a 
saját garázsát ajánlotta fel egy 
kiskunsági termelő számára, 
hogy a nagy tételben szállított 
biotermékeket ott tárolják és 
csomagolják szét a megrende-
lőknek.
Vagy a mendei „nyári óvoda” 
példája: néhányan látva, hogy 
a település egyetlen óvodájá-
nak kéthetes nyári zárva tar-
tása a dolgozó szülőket lehe-
tetlen helyzetbe sodorja, nem 
tétováztak, összefogva megol-
dották a gyerekek felügyeletét 
a plébánia játszóterén. Mini-
mális költségtérítés ellenében 
ebédet rendeltek az idősek ott-
hona konyháján, és mozgósítva 
baráti kapcsolataikat sokféle 
foglalkozást is szerveztek a gye-
rekeknek.
Számos jó példa van, csak min-
dig meg kell tennünk a saját 
részünket, mert akkor és ott 
csak mi segíthetünk.
Így ezen kezdeményezések ösz-
szességéből, összefogásából 

kialakul majd az a háló, ami 
fenntart minket, a barátain-
kat, a településünket és végső 
soron egész Magyarországot, 
hogy ne süllyedjünk el a válság 

tengerében.
Romhányi László

ÉRZELGŐSSÉG?
A Scotto-házaspárral 
kapcsolatos élményemet 
szeretném megosztani. 

Sokszor beszélünk arról, hogy 
a szeretet nem csak érzelem, 
hanem akarat és konkrét cse-
lekvés is, ami szerintem nagyon 
fontos. Bennem ez mégis úgy 
csapódott le, hogy a „csak” 
lemaradt: így a „szeretet nem 
érzelem” kicsit hideg foga-
lomként élt bennem: nem kell 
érzelgősködni, csak tenni a 
másikért valamit…
A Scotto házaspárt hallgatva 
mélyen megérintett, ahogy a 
szeretet érzelmi oldaláról be-
széltek, hogy a szeretet való-
jában érzelem is. Hogy egy nő 
szerethet nőként, más érzel-
mekkel, mint egy férfi, és for-
dítva. Azt hiszem ez felszaba-
dított attól, hogy „hidegnek” 
kell maradnom, és új irányokat 
mutatott abban, hogyan sze-
ressem a körülöttem lévőket.

K. K.

GÁTLÁSOK, GYENGÉD-
SÉG, HÁZASSÁG
Az előző számban olvasott 
cikkhez, a „Szerelem és gyen-
gédség” témájához fűznénk pár 
sort. Házasságra készülve volt 
szerencsénk hallani a Scotto 
házaspárt, és sokat segített ne-
künk az ő szemléletük ebben 
a meglehetősen kínos(sá tett) 
témában. Saját és ismerőseink 
tapasztalatai alapján a házas-
sági felkészítés a szexualitást 
gyakran csak úgy kezeli, mint 
hibát, mint elítélendő rosszat, 
sőt, komoly hangsúlyt fektet 
arra, hogy a párt mindenféle 
testi kapcsolattól visszatartsa.
Ezzel azonban nemhogy a 
házasságra készítenének fel, 
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Utolsó oldalak

AVelencei-hegység és a Káli-medence kevésbé ismert, mégis érdekes neveze-
tességei az ún. ingókövek. Egy kemény szikladarab alól az erózió kivájja a 
puhább kőzeteket, így az idővel támasz nélkül egyensúlyoz a levegőben, 

majdhogynem a semmiben. Jellemző kép. Mi jut eszünkbe róla?

Nagy az erózió a társadalomban. Elég meghallgatni a híreket, amelyek sokszor 
csak feszültséget keltenek, aztán tovább dagadnak az indulatok, a megosztó ellen-
tétek, az elszigeteltség érzése.

Mindezek ellenére kölcsönösen függünk egymástól, azaz egymásra vagyunk 
utalva – olvashatjuk e számban (10. o.) Szlovákok és magyarok, cigányok és nem 
cigányok, zsidók és keresztények, idősek és fiatalok. Látjuk, mennyi bátorságra 
és kezdeményezésre van szükség, hogy folyamatosan egyensúlyozni tudjunk a he-
lyünkön.

Szeretnénk kitárni az igazság kapuit. Gyűlölet és félelem helyett elfogadásra, rá-
galmak helyett tiszta beszédre, világosságra, reményre és megújult kapcsolatokra 
vágyunk.

Mi történne, ha a kiengesztelődés lelkületével próbálnánk megismerni egymást, 
és szeretettel fordulni a másik felé? (15. o.)

A személyes élethelyzetekből születő tapasztalatok fontosak ilyenkor, mert 
konkrétságukkal nem lehet vitába szállni: A szépségbe vetett hitünket erősíti egy 
kassai interjú Szlovákiából Ujpál Gabriellával, aki szlovák, magyar és olasz zené-
szekkel alkotott közös formációban találta meg művészi kibontakozását. Szlovák 
testvérlapunk, a Nové Mesto is bemutatkozik röviden, amit egy új sorozat nyitányá-
nak tekintünk. Gieler György mesterszakácsnak százhúsz cigány tanítványa van. 
Rendkívülinek számító nevelőmunkájáról szól riportunk a 26. oldalon.

A Fokoláre Mozgalom kiemelkedő nyári eseménye volt a nyíregyházi Máriapoli, 
ahol nemcsak különböző nemzedékek jelentek meg, hanem más felekezetek, és 
kereső emberek is. Címlapképünk Ajakon készült, a tavaly elhunyt Dzsubák László 
szülőfalujában, ahol a Fiatalok az egyesült világért mozgalom tábora zajlott, erről is 
olvashatunk egy színes képriportot. A castelgandolfói zsidó-keresztény találkozó 
egyik fiatal magyar résztvevője a közeledés, a valódi párbeszéd élményét osztja meg 
velünk a 20. oldalon.

Az októberi Idősek világnapjához csatlakozva pedig különféle szempontokra 
hívjuk fel a figyelmet, és orvosi ismeretekkel kívánjuk segíteni az egyre elterjedtebb 
Alzheimer-kór érintettjeit. Az élet alkonyán ugyanis még inkább felértékelődik a 
kapcsolati tőke, és még szembetűnőbb, hogy a földi javak helyett ebből származik 
a legtöbb boldogság.

A külső erők romboló hatását a belső erőforrások mozgósítása ellensúlyozhatja. 
Az evangéliumi szeretet megsokszorozódó erejének köszönhetően sokan a kilátás-
talan individualizmusból közösséggé válnak, és ezek a közösségek lassan-lassan 
átölelik a Földet. Minden a megújult kapcsolatokon múlik: statikus egyensúly 
nem létezik, új lendületre van szükség folyton, hogy előmozdítsuk a párbeszédet, 
hogy új utakat találjunk és növekedjünk a kölcsönösségben.

a szerkesztők

EGYENSÚLYOZÓK
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inkább gátlásokat építenek ki, akár 
hosszú távra elrettentenek. A mi ese-
tünkben először a Scotto házaspár 
szavai mutattak rá, milyen fontos és 
pozitív elem a gyengédség kinyilvánítá-
sa egy házasságban, amelytől nem el-
tántorítani kellene a párokat, hanem 
inkább párbeszédet kezdeményezni, 
megtanítani a szexualitás megfelelő 
idejét és módját.

Egy fiatal házaspár Budapestről

FELKÉSZÍTÉS A HÁZASSÁGRA?
Ismerőseink közül sokan nem gyakorló 
keresztények, mégis egyházi házassá-
got akarnak kötni. Van, aki azt kérde-
zi, miért teszik kötelezővé sok helyen 
a házasságkötés előtti jegyes tanfo-
lyamon való részvételt, hiszen anélkül 
is érvényes az Isten színe előtt örökre 
kimondott igen? Mások viszont úgy 
érzik, hogy az egyház túlságosan köny-
nyen adja össze a házasulni vágyókat. 
Azokat is, akik nem ismerik az egyhá-
zat, akik nem gyónnak sohasem, nem 
járnak misére, kivéve a keresztelőt, az 
esküvőt és a temetést.

A. G.

A kérdés inkább az: elég-e a há-
zassághoz, hogy a jegyespár részt 
vegyen egy jó előkészítő tanfolya-
mon? Szükséges, de nem elégsé-
ges, mert ma már sajnos nem lé-
tezik az a keresztény társadalom, 
amelyik szavatolná a házasság in-
tézményét és stabilitását. Szükség 
van érett, megpróbált házaspár-

okra, akik továbbadják tapaszta-
lataikat, és személyes törődésük-
kel a házasulandók mellett állnak.
Komoly jelek utalnak az egyház 
életének megújulására. Ezt látjuk 
azokban a közösségekben, egye-
sületekben és mozgalmakban, 
ahol mint egy családban, meg-
osztják egymással keresztény éle-
tükből fakadó tapasztalataikat: 
ez képes fenntartani a házaspá-
rokat az élet nehéz pillanataiban. 
Egészen biztosan segítenünk kell 
egymást egy alapvető válasz-
tásban, mégpedig hogy életünk 
alapjául mindig Istent válasszuk! 
Egyedül Ő adhat biztos alapot 
úgy az egyén személyes életében, 
mint a házasságban, hogy ne ho-
mokra építsünk, hanem sziklára.

a szerk.
IZRAELBŐL
Valamit megtanultam a Szentatyától 
ezekben a napokban… XXIII. János 
pápa, aki különösen sokat tett az öku-
menizmusért és a minden jó szándékú 
ember közötti egyetértésért, gyakran 
mondta: „Ne azt keressük, ami elvá-
laszt, hanem ami összeköt!” II. János 
Pál az evangelizáció kapcsán „tisztelet-
teljes hírüladásról” beszélt. Mózesről, 
Isten barátjáról azt írja a Szentírás, hogy 
mindenkinél szelídebb ember volt. XVI. 
Benedek mintha azt a hívást követte 
volna, hogy „Ne azokkal vitázz, akik 
vitatkozni akarnak, hanem keresd meg 
azokat, akik készek a párbeszédre!”

Jávorka Lajos – Tiszakécske

MAGÁHOZ SZELIDÍTETTE ŐKET
Idén nem csak a ferencesek, hanem 
a szaléziak is jubileumot ünnepelnek. 
Don Bosco 150 évvel ezelőtt, az ipari 
forradalom kellős közepén kezdte meg 
tevékenységét Torino külvárosában. 
Az ifjúságnak, és közülük is a legszegé-
nyebbeknek szentelte életét, hogy „jó 
keresztényeket és tisztességes polgáro-
kat” neveljen belőlük. 1859. decem-
ber 18-án alapította meg 18 fiatallal a 
Szalézi Szent Ferenc Társaságot.
Az évforduló kapcsán talán érde-
mes felidéznünk, mit mondott Igino 
Giordani (Foco), a Fokoláre Mozga-
lom társalapítója erről a karizmatikus 
emberről:
„Don Bosco olyan pap volt, aki az ut-
cáról hozta be a gyerekeket a temp-
lomba… Reggel, mint Isten szolgája 
áldozatot mutatott be, délután meg 
a gyerekekkel labdázott vagy futká-
rozott, ugrándozott: egy volt közü-
lük és egy volt velük. Megszerettette 
magát, hogy ők megszeressék Istent. 
Apjuk volt: olyan apa, aki nem meg-
alázta, nem megfenyítette a fiait, 
hanem helyreigazította és nemesítet-
te őket szeretettel, úgy, hogy eggyé 
vált velük. – Szerettesd meg magad, 
ha azt akarod, hogy engedelmesked-
jenek neked! – mondogatta önma-
gának. – Ne parancsnokok legyetek, 
hanem atyák! – tanította gyermeke-
inek.”

S. M.

párbeszéd az olvasóval
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Levelezési rovatunk-
ban az ÚJ VÁROS szer-
kesztőségébe küldött 
levelekből, üzenetek-
ből közlünk válogatást. 
Továbbra is szívesen 
vesszük Kedves Olvasó-
ink véleményét, a szer-
kesztőség e-mail címén 
(ujvaros@fokolare.hu) 
vagy postacímünkön:
1163 Budapest,
Kisterenye u. 54.

olvasói vélemény
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Nemrég olvastam néhány 1945 utáni német novellát, 
és feltűnt, hogy több írás a háborúban játszódik, bár 

a cselekményük nem kapcsolódik ahhoz. Ez a régi filmek 
remake-jeit juttatta eszembe, amelyekben mai környezetben 
forgatnak újra egy más korban játszódó filmet (pl. Rómeó és 
Júlia-adaptációk sora). Miért? Mert az emberek ingerküszöb-
ét addig tornászták felfelé, amíg csak a saját városuk pusz-
tulásának látványa billenti ki őket a közönyös befogadásból 
(erre példa sok amerikai film a King Kongtól Holnaputánig). 
Tetten érhető marketingfogás: egy írás, egy film akkor elad-
ható, ha valamely népszerű témához kapcsoljuk.
Ezek az ismeretek azonban átveszik az eredeti helyét, egy 
fiatal számára Zsákos Fordó már Peter Jackson hőse, nem 
Tolkiené, A valkűr nyitányát nem Wagnerhez köti, hanem az 
Apokalipszis most című filmhez, és jajongni kezd egyes jazz-
dalok hallatán, amikről semmit nem tud, de a remixeiket már 
megunta. A gazdasági érdek eltörli a kulturális örökséget és a 
megbízható ismereteket.
Felelősséggel kellene kezelnünk mindazt, amit olvasunk, 
látunk, hallunk. Tudni azt, hogy az abban foglalt ismeretek 
legtöbbször hiányosak, ha nem egyenesen tévesek. Tudnunk 
kell, hogy a médiában a témaválasztás sem véletlen: a doku-

mentumfilmes csatornákon sokszor látunk filmeket cápákról, 
terroristákról, kihalóban lévő fajokról, de szinte sosem látunk 
egyszerű emberekről, hétköznapi állatokról. Az írók saját gon-
dolataik szerint csoportosítják az anyagot, nem a tudomány 
gondolatmenete szerint. Vagy például 
a világ más részeiről szóló témákban 
rendre amerikai kutatók szólalnak meg, 
így amerikai szemüvegen át látjuk a vi-
lágot.
Amikor tehát felkapjuk a fejünket egy 
téma hallatán, fontos lenne utánaolvasni. 
Ha hallunk egy szép zenét, utánanézni 
a szerzőnek, mást is meghallgatni tőle. 
Egy film írói között megkeresni, ki írta az 
alapjául szolgáló színdarabot, regényt, 
és őt is megismerni. Tudást szerezni 
azért, hogy gyerekeink ismeretei ne di-
vatfilmek és a kereskedelmi média talajában gyökerezzenek, 
valamint hogy a zseniális, de lassanként elfeledett szerzők, a 
médiában érdekesség híján megmásított vagy agyonhallga-
tott tények a megfelelő helyükre kerüljenek bennük.

Sudár Balázs
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AZ ISMERET FELELŐSSÉGE

A LEGKISEBB KÖZÖS NEVEZŐ
Hol tart Európa vallási örökségének megítélése az Uni-

óban? Aldo Giordano prelátus felszólalása a Német 
Püspöki Konferencia kölni szimpóziumán július 8-án.

„Az emberi méltóság tiszteletben tartásáról, a szabadság-
ról, a demokráciáról, az egyenlőségről, a jogállamiságról 
és az emberi jogok védelméről – vagyis a Lisszaboni Szer-
ződésben megfogalmazott értékekről – lehet nyilatkozni 
teljes egyetértésben anélkül, hogy valódi jelentésüket tisz-
táznánk” – mondta Kölnben Aldo Giordano, az Európa Ta-
nács állandó szentszéki megfigyelője. Szöges ellentétben 
álló nézeteket lehet képviselni az eltérő értelmezések kö-
vetkeztében ugyanazon értékekre hivatkozva: így például 
egyesek az abortusz vagy az eutanázia ellen, mások pedig 
mellette érvelnek egyaránt az emberi méltóságra hivatkoz-
va – vélekedik a prelátus.
Fájdalmasnak nevezte, hogy a Lisszaboni Alkotmányos 
Szerződésből kimaradt az utalás Istenre. A közös megegye-
zésként szereplő „Európa kulturális, vallási és humaniszti-
kus öröksége” megfogalmazás a preambulumban Giordano 
szerint „a legkisebb közös nevező”: Európának csak a név-
telen vallásos gyökereit ismeri el, többet nem. A Szentszék 
képviselője kifogásolta azokat az érveket, amelyek szerint 
az Istenre való utalás a kereszténység elsőbbségét jelen-
tené más vallásokkal szemben, és veszélyeztetné Európa 

laicitását. „Az az Isten, aki szeretetből meghalt a kereszten, 
valóban sértés volna más hitet valló testvéreink számára? 
Az evangélium, amely egyértelműen megkülönbözteti azt, 
ami a császáré, illetve azt, ami Istené, valóban veszélyt je-
lentene a világi irányzat számára?” – vetette fel Giordano.
Az Európa Tanács állandó szentszéki megfigyelője szerint a 
kereszténység nélkül nem lehet megérteni Európa történel-
mének lényegi vonásait. 
Általa értelmezhető az 
európai vallásosság, eti-
ka, művészet és kultúra. 
Giordano sajnálatra mél-
tónak találja, hogy nem 
alakult ki a megfelelő, 
mélyreható párbeszéd, 
ahol érvényre juthatna a 
kereszténység válasza 
a jelenlegi kihívásokra: 
a pénzügyi válsággal, a 
biotechnológia tudomá-
nyos-technikai eredmé-
nyeivel, valamint a ter-
rorizmus fenyegetésével 
kapcsolatban.
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Az egész evangélium for-
radalom. Krisztusnak 
nincs olyan szava, amely 

felül ne múlná az emberi szava-
kat. Hallgasd csak meg! „Ezért ti 
elsősorban az Isten országát és annak 
igazságát keressétek, s ezeket mind 
megkapjátok hozzá.”

Ezeket azt jelenti, hogy az élet-
hez szükséges dolgokat.

Az ember legfőbb gondja ál-
talában az, hogy aggódva keresi 
mindazt, ami létének biztonságot 
ad. Bizonyára te is így vagy vele. 
Jézus azonban az Ő látásmódját 
állítja eléd, az Ő cselekvésmódját 
kínálja fel. Arra kér, hogy ne úgy vi-
selkedj, ahogy általában szokás, és 

azt, hogy 
ne csak 
e g y s z e r , 
h a n e m 
mindig eh-
hez tartsd 
m a g a d , 
ami azt je-
lenti, hogy 
elsősorban 
Isten or-
szágát ke-
resd.

Ha egész 
lényeddel 

Isten felé fordulsz, és mindent 
megteszel azért, hogy Ő uralkodjék 
benned, és a többiekben is – azaz 
törvényei szerint irányítod az éle-
tedet – akkor az Atya minden nap 
megadja, amire szükséged van.

Ha azonban elsősorban önma-
gaddal vagy elfoglalva, akkor egy 

idő után csak az evilági dolgok-
kal fogsz törődni, akkor ezek ra-
bul ejtenek majd téged. Ez lesz a 
legfőbb kérdés számodra, ez lesz 
minden erőfeszítésed célja, és így 
beleesel abba a súlyos kísértésbe, 
hogy csak a saját erődre számí-
tasz és egyre kevésbé Istenre.

„Ezért ti elsősorban az Isten orszá-
gát és annak igazságát keressétek, s 
ezeket mind megkapjátok hozzá.”

Jézus megfordítja a helyzetet. 
Ha Ő az első, ha az az első, hogy 
érte élj, akkor a többi már nem a 
legfőbb gondod lesz az életben, ha-
nem másodlagos kérdés, vagy ráadás.

Azt mondod, hogy ez utópia? 
Megvalósíthatatlan a modern 
ember számára a mai világban, 
ahol versengés és gyakran gazda-
sági válság uralkodik? Tudnod 
kell, hogy a megélhetés konkrét 
nehézségei nem voltak kisebbek 
a galileaiaknál sem, amikor Jézus 
ezeket a szavakat elmondta.

Ez nem annak a kérdése, hogy 
utópia-e vagy sem. Jézus alapvető 
választás elé állít, hogy mi szerint 
akarod élni az életedet: magad-
nak élsz vagy Istennek?

Próbáljuk jól megérteni ezeket 
a szavakat:

„Ezért ti elsősorban az Isten orszá-
gát és annak igazságát keressétek, s 
ezeket mind megkapjátok hozzá.”

Jézus nem tétlenségre, passzi-
vitásra biztat a földi dolgokkal 

kapcsolatban. Nem arra, hogy fe-
lelőtlenül vagy felületesen végezd 
a munkádat.

Jézus a gondterheltség helyett tö-
rődést, odafigyelést kér, megszaba-
dít az aggodalomtól, a félelemtől, 
a nyugtalanságtól.

Azt mondja: „Ezért ti elsősorban 
Isten országát és annak igazsá-
gát keressétek.” Elsősorban, azt 
jelenti, hogy mindenekelőtt Isten 
országát keressük, ez van az első 
helyen, de ez nem zárja ki, hogy 
a keresztény ember foglalkozzék 
életének egyéb szükségleteivel is. 
„Isten országát és annak igazsá-
gát keresni” azt is jelenti, hogy 
Istennek tetsző életet élünk, úgy, 
ahogy Jézus az evangéliumban 
megmutatta.

Csak Isten országát keresve 
tapasztalhatja meg a keresztény 
ember a maga ügyeiben is az Atya 
csodálatos erejét.

Elmesélek egy történetet.
Jó ideje történt, mégis hihe-

tetlenül aktuálisnak tűnik. Sok 
fiatalt ismerek ugyanis, akik úgy 
élnek, ahogy ez a lány.

Elvirának hívták. Tanítókép-
zőbe járt, és nagyon szegény volt. 
Csak a kiváló tanulmányi ered-
ménye biztosíthatta a továbbta-
nulását. Erős volt a hite. Filozó-
fiatanára ateista volt, ezért Jézus 
és az egyház igazságait gyakran 
homályosan, ha éppen nem el-
torzítva magyarázta. A lánynak 
felforrt a vére. Nem maga miatt, 
hanem Isten iránti szeretetből, 
az igazságért, társai miatt. Bár 

Megjelent: Chiara 
Lubich és más 
keresztények: 
Éljük az Igét II., 
Budapest, 2008, 
7-9. o..

AZ ATYA ORSZÁGÁT 
KERESSÉTEK!

„Ezért ti el-
s ő s o r b a n 

az Isten országát és 
annak igazságát ke-
ressétek, s ezeket 
mind megkapjátok 
hozzá.” (Mt 6,33)
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EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBANAZ ATYA ORSZÁGÁT 
KERESSÉTEK!

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

tudta, hogy ha ellentmond a 
tanárnak, rossz jegyet kaphat, 
mégis erősebb volt, amit belül 
érzett. Minden alkalommal fel-
tette a kezét: „Ez így nem igaz, 
tanár úr!” Talán nem tudott 
mindig elég érvet felsorakoztat-
ni ahhoz, hogy szembeszálljon a 
tanár fejtegetéseivel, csak annyit 
tudott mondani, hogy „nem 
igaz”, de ebben benne volt a 
hite, amely együtt jár az igazság 
ajándékával, és elgondolkodtat-
ja az embert.

Társai, akik szerették, megpró-
bálták lebeszélni közbeszólásai-
ról, hogy ne ártson magának, de 
nem sikerült nekik.

Elmúlt néhány hónap, és elér-
keztek a bizonyítványosztáshoz. 
A lány remegve vette kezébe bi-
zonyítványát, és ujjongás töl-
tötte el: a legjobb osztályzatot 
kapta!

Elsősorban azt kereste, hogy 
Isten és az Ő igazsága győzedel-
meskedjen, és bőséggel megkap-
ta a többit.

„Ezért ti elsősorban az Isten orszá-
gát és annak igazságát keressétek, s 
ezeket mind megkapjátok hozzá.”

Ha te is az Atya országát kere-
sed, megtapasztalod, hogy Isten 
mindenben gondot visel rád, 
amire szükséged van. Így felfe-
dezed majd, hogy mennyire egy-
szerű, ugyanakkor rendkívüli az 
evangélium.

Chiara Lubich

AKI KÖVETNI 
AKAR
Kerületünkben jótékonysági 

koncertet rendeztek. Az elő-
adó egyik kedvenc együttesem 
volt. Elterveztük családommal, 
hogy okvetlenül elmegyünk. 
Előre örültem, milyen szép es-
ténk lesz. Elhatározásunk után 
pár nappal telefonon kerestek. 
Plébániai családközösségünk 
egyik tagja hívott. A jövő vasár-
nap esti szentmisén ő fog gitá-
rozni, szeretné, ha meghallgat-
nám. Az időpont egybeesett az 
eltervezett koncert időpontjá-
val. Most mit tegyek? Eszembe 
villant az életige: tagadd meg 
önmagad. Most le kell monda-
nom a várva várt koncertről, a 
szeretet ezt diktálja. A telefon-
ban igent mondtam: persze, 
ott leszek az esti szentmisén, és 
meghallgatom. Úgy is történt.

Már el is felejtettem az egé-
szet, amikor az irodában a le-
veleket válogatva egy meghívó 
akadt a kezembe. Az egyik cég 
ajándéka: meghívó karácsonyi 
koncertre. Felbontva, nagy meg-
lepetésemre a koncert előadója 
ugyanaz az együttes volt, akinek 
a koncertjéről lemaradtam.

Sz. Magdi

BÉKÉS SZÍVVEL
Az ÁNTSZ szegedi telep-

helyére hívtak egyik nap, 
hogy megbeszéljük az influ-
enza világjárványra vonatkozó 
kórházi felkészülés problémás 
kérdéseit. Mivel a régiósítás óta 
ilyen jellegű megbeszélésünk 

még nem volt, sok egyeztetésre 
váró kérdéssel készültem.

Előzőleg már 
foglalkoztatott a 
gondolat, hogyan 
is tudok a szolgála-
tára lenni az ottani 
munkatársaknak. 
Arra jutottam, hogy 
a legfontosabb, hogy 
szeressem őket (a 
kapcsolatunk fájda-
lommal teli). A prob-
lémák átbeszélése 
helyett a szegedi munkatársak 
által felülvizsgált, szakvélemé-
nyezett kórházi terveket kellett 
szakvéleményeznem Egyeztetés-
re nem maradt idő.

Az életigének köszönhetem, 
hogy mindvégig nyugodt és de-
rűs tudtam maradni abban a 
helyzetben.

F. Éva – Kecskemét
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EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBAN

KITARTÁS A 
VÉGSŐKIG

Sokáig megfoghatatlan volt 
számomra Isten akara-
ta. Hogyan tudhatom ezt 

meg, tettem fel a kérdést magam-
nak. Chiara egy alkalommal azt 
mondta: Isten akarata az, hogy 
pillanatról pillanatra megpró-
báljuk azokat szeretni, akik ép-
pen mellettünk vannak. Ennek 
persze sokféle formája lehet. Pár 
nappal ezelőtt a kislányom meg-
betegedett. Éjszakákon keresztül 

őrködtem mellette, és a vele való 
törődés sok gyengédséget köve-
telt. Nyugalommal próbáltam 
felé fordulni, amikor az éjszaka 
közepén elkezdett hisztizni és 
úgy tűnt soha nem lesz vége…

Egy másik alkalommal úgy 
tűnt, Isten önmagamat felülmú-
ló határozottságot követel tőlem, 
és azt, hogy a végsőkig kitartsak 
az álláspontom mellett. Tavaly 
síelni mentünk egy baráti társa-
sággal. A hazaérkezés napja ép-
pen a népszavazás napjára esett, 
amit sokan nagyon fontosnak 
tartottunk. Röviddel az indulás 
előtt kiderült, hogy a szavazás 
nem lesz olyan egyszerű, mint 
ahogyan mi gondoltuk. A bu-
szon szembesültünk azzal, hogy 
tíz külföldi diák is velünk tart, 
akiknek egyáltalán nem fontos, 
hogy mi időben hazaérkezzünk. 
Két táborra szakadt a társaság, és 
úgy tűnt, az indulatok olyannyi-
ra elszabadulnak, hogy az már a 
pihenésünk rovására megy. Első 
éjszaka villanyoltás után kép-
telen voltam elaludni. Dúltak 
bennem az indulatok, és úgy 
éreztem, képtelen vagyok a más 
véleményen lévőknek megbocsá-
tani. Hajnalra jutottam el odáig, 
hogy amíg szeretni tudok, addig 
megpróbálom a véleményemet 
képviselni, egyébként pedig az 
egészet rábízom Istenre. Az egész 
sítúra a szeretetben való újrakez-
désről szólt. A számomra legne-
hezebb emberek felé próbáltam 
újra és újra lépéseket tenni. Vé-
gül is győzött a megbocsátás. 
Sok szép kapcsolat alakult ki a 
buszon lévő emberek között és a 
szavazásra is eljutottunk.

S. R. – Budapest

MÉGSEM ÉN 
TÉVEDTEM

Van egy partnerünk, aki vi-
lágítástechnikai cikkekkel 
kereskedik. Mi készítet-

tük és üzemeltetjük a vállalat-
irányítási rendszerüket. Tegnap 
délután megkerestek, hogy lenne 
egy sürgős munka. Másnap érke-
zik Lengyelországból egy kamion, 
és a megpakolásához el kellene 
végezni bizonyos munkákat az 
informatikai rendszerükben. El-
kezdtük megoldani a feladatot, és 
négy órára, a munkaidőm végére 
jó része elkészült. Jeleztem nekik, 
hogy most már mennék haza, de 
arra kértek, fejezzem be a munkát, 
mert lehet, hogy holnap korán 
jön a kamion. Eszembe jutott az 
életige, hogy teljes odaadással tel-
jesítsük szakmai kötelességeinket, 
és igent mondtam, folytattuk a 
munkát. Öt óra tájban véget ért az 
ő munkaidejük, és megkérdezték, 
hogy egyedül is be tudom-e fejez-
ni a munkát. Így egyedül folytat-
tam. Másnap kiderült, hogy nem 
jó a munka eredménye: fejmosást 
kaptam érte. Néhány perc múlva 
azonban látszott, hogy a hiba az ő 
oldalukon van.

Az események nem zökkentet-
tek ki a szeretetből, sőt arra ösztö-
nöztek, hogy fokozott figyelem-
mel forduljak a partnerek felé. A 
nehézségek kezdetétől fogva érez-
tem, hogy élnem kell az életigét. 
Az életige szabaddá tett, megadta 
a lehetőséget, hogy nehéz helyze-
tekben is korrekt módon viszo-
nyuljunk a partnerünkhöz.

B. Zs. – Budakeszi
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Állhatatosság. Így for-
dítható a jelentésekben 
gazdag görög szó, de a 

türelmet, a kitartást, a szembe-
szegülést és a bizalmat is értjük 
alatta.

Az állhatatosság szükséges és 
elengedhetetlen, amikor szen-
vedünk, amikor kísértésnek va-
gyunk kitéve, amikor elbizony-
talanodunk, amikor hat ránk a 
világ csábítása, vagy amikor ül-
döztetés ér.

Gondolom, voltál te is ilyen 
helyzetben, és már tapasztal-
tad, hogy állhatatosság nélkül 
összeroppantál volna. Talán el 
is buktál. Lehet, hogy most is 
hasonlóan fájdalmas helyzet-
ben élsz.

Vajon mit tehetsz?
Szedd össze magad és tarts ki, 

légy állhatatos!
Különben nem illet meg a „ke-

resztény” név.
Tudod, hogy annak, aki Krisz-

tust akarja követni, minden nap 
magára kell vennie keresztjét, és 
legalább az akaratával szeretnie 
kell a fájdalmat. A keresztény 
hivatása hivatás az állhatatos-
ságra.

Pál apostol úgy mutatja be a 
közösségnek saját állhatatossá-
gát, mint a hiteles keresztény élet 
ismérvét.

És nem fél attól sem, hogy a 
csodákkal egy szinten említse.

Ha szeretjük a keresztet és áll-
hatatosak leszünk, akkor Krisz-
tust követjük, aki az égben van, 
tehát üdvözülni fogunk.

„Állhatatossággal fogjátok meg-
menteni lelketeket.”

Kétféle embertípusról beszél-
hetünk. Azokról, akik érzik a 
hívást, hogy igazi keresztények 
legyenek, de ez a hívás úgy 
hullik lelkükbe, mint a mag 
a köves talajba. Lelkesedésük 
szalmaláng, nem marad belőle 
semmi.

Mások meg úgy fogadják be a 
hívást, mint jó föld a magot. És 
a keresztény élet kicsírázik, nö-
vekszik, legyőzi a nehézségeket, 
ellenáll a viharoknak.

Ők állhatatosak, és „állhatatos-
sággal fogjátok megmenteni lelkete-
ket”.

Természetesen, ha te is állha-
tatos akarsz maradni, nem elég a 
magad erejére támaszkodni.

Isten segítségére van szüksé-
ged.

Pál apostol az Istent az „állha-
tatosság Istenének”1 hívja. Tőle 
kell tehát kérned az állhatatossá-
got, és Ő megadja.

Ha keresztény vagy, nem elé-
gedhetsz meg azzal, hogy meg 
vagy keresztelve, és néha eleget 
teszel egy-két vallási előírásnak, 
vagy végzel néhány jócselekede-
tet. Növekedned kell a keresz-
tény életben. A lelki fejlődés 
pedig csak próbatételek, fájdal-
mak, nehézségek és küzdelmek 
útján lehetséges.

Aki szeret, az valóban állhata-
tos tud maradni. A szeretet nem 
ismer akadályt, nem ismer ne-
hézséget, nem az áldozatot nézi. 
Az állhatatosság a megpróbált 
szeretet maga.

[…]
Mária az állhatatosság asszo-

nya.

Kérd Istent, hogy lobbantsa 
lángra szívedben a szeretetet 
iránta; ebből fakad majd az áll-
hatatosság az élet minden ne-
hézségében, és így megmenthe-
ted lelkedet.

„Állhatatossággal fogjátok meg-
menteni lelketeket.”

Ennél is többről van szó. Az 
állhatatosság átragad másokra 
is. Aki állhatatos, az bátorítja a 
többieket is, hogy mindvégig ki-
tartsanak.

[…]
Törjünk a magasba! Egyetlen 

életünk van, az is rövid. Szorít-
suk össze a fogunkat nap mint 
nap, győzzük le a nehézségeket 
egymás után, hogy kövessük 
Krisztust… és meg fogjuk mente-
ni lelkünket.

Chiara Lubich

A KITARTÁS JUTALMA

„Állhatatossággal 
fogjátok meg-

menteni lelketeket.” 
 (Lk 21,19)

1 Róm 15,5

Megjelent: 
Chiara Lubich 
és más keresz-
tények: Éljük az 
Igét II., Buda-
pest, 2008, 
17-19. o.
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Alapítónk, Chiara Lubich 
álma, amit örökségként 
hagyott ránk, így foglal-

ható össze röviden: vegyünk részt 
az egyetemes testvériség építé-
sében, hogy megvalósulhasson 
az emberiség nagy családjának 
az egysége. Ez a cél segít abban, 
hogy a nemzetközi közösséget a 
népek egyetlen nagy családjának 
tekintsük, melynek – bár más-
más megfogalmazásban – közös 
kincse az aranyszabály: „Tedd azt 
másokkal, amit szeretnél, hogy 
veled tegyenek.” Ennek a belülről 
fakadó testvériességnek kell ösz-
szekötnie a föld összes népét, de 
az egymás utáni nemzedékeket is. 
Az energiaforrásokat és a fogyasz-
tás mértékét úgy kell megszabni, 
hogy szem előtt tartjuk a jövő 
nemzedékek jogait.

Nemcsak a társadalom, ha-
nem a bolygónk is határozott 
jelét adja, mekkora szükség van a 
szolidaritásra a népek és a nem-
zedékek között. Az éghajlati vál-
tozás, a felmelegedés, földünk 
hatalmas területei, melyeket az 
elsivatagosodás vagy a víz alá 
kerülés fenyeget – mind egy-egy 
néma kiáltás. Mindez pedig az 
egész világot érintő súlyos gazda-
sági válság közepette, amely fé-

lelmet kelt az iparosodott 
országokban, hanyatlást 
jelent a fejlődő országok 
számára, és végzetes ve-
szélyt az elszegényedett 
nemzeteknek. Ezek a je-
lenségek önmagukban 
és következményeiket 
tekintve is negatívak, azonban 
alkalmat adnak arra, hogy hala-
déktalanul és határozottan köz-
belépjünk.

Talán nincsenek meg a beavat-
kozáshoz szükséges energia-
források, amelyekkel elérhetők 
azok a célok, amelyeket a G8-ak 
már 2000-ben is kitűztek maguk 
elé, és abszolút sürgősnek tar-
tottak? De megvannak! Inkább 
csak politikai akarat kérdése, 
hogy a rendelkezésre álló erőfor-
rásokat a meghatározott célok 
elérésére használják-e vagy sem. 
Vajon várhatunk-e a nemzetek 
vezetőitől ilyen mélyre menő és 
merész fordulatot? Talán éppen 
ma, a mi korunkban igenis kér-
hetjük ezt!

Azt már megállapították, hogy 
a jelenlegi gazdasági krízisből 
csak együtt lábalhatunk ki. Te-
gyünk még egy lépést előre! Fej-
lett országok és a minimális jó-

léttől is elzárt országok – együtt 
az egész nemzetközi közösséggel 
– tekintsük ezeket az egymással 
összefüggő problémákat közös 
növekedésünk egyetlen nagy le-
hetőségének egy igazságosabb 
és testvéribb világ felé.

Itt az ideje, hogy komoly dön-
téseket hozzunk, itt az ideje a fel-
ismerésnek, hogy „kölcsönösen 
függünk egymástól”, s hogy be-
lássuk ennek következményeit. Itt 
az ideje, hogy a népek szintjén is 
tiszteljük egymást, sőt, megéljük 
a kölcsönös szeretetet, ahogyan 
azt igazi testvérek teszik! A fölény 
helyett válasszuk a párbeszédet, 
az erőforrások és a tudás felhal-
mozása helyett az osztozást. Sen-
ki sem tud igazán önmaga lenni 
védekezésből vagy ellenszegülés-
ből, kiteljesedni csak az anyagi 
javak teljes közösségében lehet, 
valamint a világi erények, a kul-
turális sajátosságok, a politikai és 

KÖLCSÖNÖS 
FÜGGÉSBEN
Itt az ideje, hogy komoly döntéseket hoz-
zunk, itt az ideje a felismerésnek, hogy köl-
csönösen függünk egymástól. G8-ak és a po-
litikai akarat. Szerzőnk a Fokoláre Mozgalom 
elnöke.

jelenkor
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intézményi tapasztala-
tok közösségében.

A legfejlettebb ipari 
országok ülései nem 
korlátozódhatnak a vé-
delmi politikák kiala-
kítására: tudomást kell 
venniük arról, hogy 
a békét és a biztonsá-
got leginkább a népek 
közötti gazdasági kü-
lönbség növekedése ve-
szélyezteti korunkban, 
tehát sürgősen biztosí-
taniuk kell a méltányos 
hozzáférést az ener-
giaforrásokhoz, a gaz-
dasági és technológiai 
javakhoz.

Befejezésként Chiara 
Lubich szavait sze-
retném idézni, aki 
2003-ban ezt írta a po-
litikusok egy washing-
toni összejövetelére: „A 
testvériség nem csak 
érték, hanem a poli-
tikai fejlődés globá-
lis paradigmája, mert 
pozitív folyamatokat 
mozdít elő. Miután a 
történelem évezredei-
ben átéltük, hogy mit 
szül az erőszak és a 
gyűlölet, ma teljes jog-
gal kérhetjük, hogy az 
emberiség megtapasz-
talhassa végre, milyen 
gyümölcsöket terem a 
szeretet. És nemcsak 
az egyének, hanem a 
népek közt is megvaló-
suló szeretet.”

Maria Voce Emmaus
Fordította:

 Reskovits Ágnes

társadalom
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A gazdasági szakértők egy-
behangzó véleménye sze-
rint az egész világra kiter-

jedő gazdasági válság éveit éljük. 
A globalizmus korában ugyanis 
nincsenek „gazdasági szigetek” 
– immáron az egész világ egyet-
len gazdasági egység. Mindez a 
pénzügyi válság egyenes következ-
ménye. Azt meg az ingatlanválság 
váltotta ki.

A többfokozatú „lufi-bomba” 
sorozat egyes fenti összetevői 
előbb-utóbb önállóan is kipuk-
kadtak volna, ami most történt, 
az ezek egymásra épülése miatti 
begyorsult bomba-sorozat effek-
tus. A végső okok tehát nem itt 
keresendőek.

A társadalomtudósok mélyebb-
re ástak: a fellazult állami szabá-
lyozás által megengedett felelőt-
len egyéni és csoportos mohóságot 
látják a folyamat forrásának, mely 
végül a fentiek kiváltó oka lett. Ez 
a mohóság késztetett bizonyos 
pénzintézeteket arra, hogy tuda-
tosan egyre kockázatosabb pénz-
ügyi termékeket dobjanak piacra, 
és a mohóságuk mellett tudatlan 
ügyfeleket pedig arra, hogy ezeket 
megvegyék. Mielőtt ítélkeznénk, 
ne feledjük, hogy mindannyian 
magas hozamokat várunk el a 
tartalékainkat kezelő banktól 

vagy a magán-nyugdíjalapunkat 
kezelő szervezettől, így végül is 
mindannyian érdekeltek voltunk 
abban, hogy egy folyamatosan 
emelkedő, valósnak elfogadott, 
de túlzott értéknövekedés nyerte-
seinek érezhessük magunkat. Te-
hát a mindezek indítékát jelentő 
tényező a morális válság.

Nem véletlen, hogy az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy a pénzin-
tézetek terén a legtöbben a világ 
legfejlettebb országainak vezető 
pénzintézetei közül buktak (az 
USA bankjai közül ez év augusz-
tusára már 80 jelentett csődöt), 
köztük a legnagyobb is (az első 
számú svájci bank árfolyamérté-
ke közel 90%-kal csökkent, és ál-
lami segítségre szorult, hogy elke-
rülje a teljes bukást). Eközben a 
fejlődő világ iszlám bankjai csak 
olyan mértékben sínylették meg 
a világrengető válságot, amilyen 
mértékű volt a függésük a fejlett 
világtól.

A válság tényleges gyökere te-
hát a lelki alapokat nélkülöző, sőt 
azok szükségét is tagadó anyagilag 
fejlett világ értékrendje. Értékrend 
esetén a kulcskérdés, hogy mit 
gondolunk magáról az emberről 
– és máris ott tartunk, hogy mit 
gondolunk (gondolunk-e egyálta-
lán valamit) Istenről.

Ha magunkat tartjuk a legfon-
tosabb értéknek, akkor a másik 
embert nem személynek, vagy 
legalább embertársnak, még ke-
vésbé Isten képére és hasonlatos-
ságára teremtett testvérnek éljük 
meg, hanem eszköznek, költség-
nek, jobb esetben fogyasztónak, 
munkaerőnek. A technológia ré-
vén látszólag egyre kevésbé szo-
rulunk egymásra, a társadalom 
atomizálódik. Mindennek lecsa-
pódása a gazdaságban egy szin-
tén túlzott individualizálódás, 
ami állandó és kizárólagos ver-
senyben jelentkezik. A verseny 
jó, szükséges, csakúgy, mint az 
egyéni kezdeményezés, és egyéni 
felelősség, de nem uralkodhat el 
mindenen, mert annak végered-
ménye a fenti negatív spirál.

Pedig a kinyilatkoztatás ré-
vén egy szebb, jobb világra szól 
a meghívásunk. Ha az „egy Is-
tenben három személy” lenne a 
mintánk, akkor elindulhatnánk 
az „egy emberiségben hétmil-
liárd személy” megközelítésig. 
Az egyéni javak maximalizálása 
helyett a közjó kerülne a gon-
dolatok, szavak és cselekedetek 
középpontjába. Sokan belát-
ják, hogy egy ilyen alapon fel-
épített rendszer mindenkinek 
jó és hasznos volna, viszont az 

LELKI 
PARADIGMAVÁLTÁS 
A mostani válságot a gazdasághoz kötjük, pedig mélyebb okai nem gazda-
ságiak és a megoldásuk sem a gazdaságtól várható.

Héjj Tibor
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emberi önzés okán ennek meg-
valósulása itt a földi létünkben 
csak töredékes lehet. A kockázat 
tehát az, hogy aki ebben bízik, 
végül a legrosszabbul jár. De – 
mint a mostani válság kapcsán 
megéljük – aki nem eszerint él, 
előbb-utóbb az se jár jól. Ez a fel-
ismerés indíthat el olyan egyéni, 
csoportos vagy akár globális fel-
ismeréseket és azok megvalósítá-
sát, aminek révén a krízis – ami 
görögül változást jelent – valóban 
a változ(tat)ás lehetőségét hor-
dozza magában.

Mi az, ami már itt és most és 
minden egyén szintjén meg-
valósítható? Atomizálódás he-
lyett közösségre van szükség, az 
egyéni szuverenitás megtartása 
mellett. Szűkebb és tágabb csa-
ládban való gondolkodás, szoli-

daritás, ugyanígy a baráti körök 
terén, a lakóhely szerint, a hitélet 
alapján illetve mindezek kapcso-
lódása. Ez a társadalmi változás 
egyúttal gazdasági hatással van 
az egyénre is. Tudományosan 
bizonyított, és a mindennapi ta-
pasztalataink is igazolják, hogy 
például állást találni ezeken a 
– sokszor informális – hálózato-
kon keresztül a leghatékonyabb. 
A gazdaságban fel kell fedezni, 
hogy a szabad piac rendszerében 
a verseny szükséges és fontos, de 
kiegészítendő az együttműkö-
déssel. Egyre több úgynevezett 
klaszter jön létre, melyekben a 
résztvevő cégek – az egyedi céges 
szuverenitás megtartása mellett – 
folyamatosan és felelősen össze-
fognak közös céljaik érdekében. 
Ilyenkor a szerződések mellett 
kulcskérdés a bizalom, ami eddig 

nem igazán volt a gazdaság szó-
tárának alapfogalma. Ugyancsak 
új keletű, hogy a cégek vezetése-
kor ne csak a tulajdonos anyagi 
érdekeit vegyék alapul, hanem 
az összes érintettre való tekintet-
tel hozzák meg a döntéseket. Az 
érintettek köre a dolgozóktól a 
vezetőkig, a vevőktől a beszállí-
tókig, a társadalmi környezettől 
a jövendő generációk szempont-
jainak (lásd környezetvédelem) 
figyelembe vételéig terjedhet. A 
közösségi gazdaság mindezt kiegé-
szíti a rászorulókkal is, a kon-
cepciójában résztvevő profetikus 
mintacégek így a kölcsönös sze-
retetnek a gazdaságban történő 
leképeződéseként működnek. 
Csak remélni tudjuk, hogy egyre 
többen ismerik fel, hogy a gaz-
dasági válság igazi megoldása a 
lelki paradigmaváltás! 
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AZ ÉLET KULTÚRÁJÁÉRT
Október 10. a halálbüntetés elleni harc világ-
napja, 2007 decemberében fogadta el az ENSZ 
közgyűlése a halálbüntetés egyetemes felfüg-
gesztésének javaslatát, mivel ez a büntetés 
a legalapvetőbb emberi jogot, az élethez való 
jogot sérti. Ezen kívül nincs lehetőség a téves 
ítéletek korrigálására.
A döntés előkészítésében fontos szerepet vál-
lalt a Szent Egyed Közösség, amely ezt egyik 
legfontosabb feladatának tartja, és amely több 
más szervezettel együttműködve jelentős ered-
ményeket ért el az utóbbi évtizedben. Milliónyi 
aláírást gyűjtöttek össze, valamint fontos talál-
kozások egész sorát szervezték meg egyszerű 
emberektől államfőkig mindenkivel, hogy rámu-
tassanak az élet valódi értékére. Többek közt 
olyan államok is lemondtak erről a büntetési 
módról, mint a háborúból kilábalt Burundi vagy 
a Kadhafi-diktatúra uralta Líbia.
A Szentszék állandó ENSZ-megfigyelője, 
Celestino Migliore érsek szerint azonban „ez 
csak a kezdete a szükséges erőfeszítéseknek, 
hogy egy olyan társadalmat hozzunk létre, 
amely tiszteletben tartja az életet annak minden 
szakaszában.”
Az első állam, amely eltörölte a halálbüntetést, 
a Toszkán Nagyhercegség volt 1786-ban. Ma-
gyarországon 1787-ben törölték el először, leg-
utóbb 1990-ben. Jelenleg a világ országai közül 
90 egyáltalán nem alkalmazza ezt a büntetést, 
11 csak rendkívüli körülmények fennállása ese-
tén, és 32 államban a büntetőjog része ugyan, 
de már legalább 10 éve nem alkalmazták. 64 
állam továbbra is alkalmazza. A halálbüntetést 
békeidőben valamennyi EU-tagállamban el-
törölték. A 27 országból 23-ban konfliktus- és 
háborús helyzetekben is tilos.
Mindez nagy előrelépés a nemzetközi jog tekin-
tetében, amit többé senki nem hagyhat figyel-
men kívül.

aktuális
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ORTODOX PÁRBESZÉD
2009. július 5-én az isztambuli Szent György-temp-
lomban közösen ünnepelte a liturgiát Bartolomaiosz 
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, és Kirill, a ta-
valy februárban megválasztott moszkvai pátriárka. Kirill 
első hivatalos látogatása volt ez egy testvéregyházban, 
és fontos lépés az ortodoxok közötti párbeszéd útján. 
A két egyház viszonyát több esemény is elmérgesítette 
az utóbbi időben, többek közt az észt egyház 1997-es 
elszakadása Moszkvától, és csatlakozása Konstantinápolyhoz.
A Today’s Zaman, Isztambul angol nyelvű – mérsékelten muzulmán beál-
lítottságú – napilapja nagy terjedelemben foglalkozott az eseménnyel, és 
kiemelte, hogy a világnak szüksége van az egységes kereszténységre.

A GÉNKEZELT  
ÉLELMISZEREK HATÁSA
Mivel egyre nagyobb mértékben terjednek a génkezelt 
élelmiszerek, fontos kérdés: vajon mennyire ártalma-
sak az egészségre? Az élelmiszerpiacon ma harc  fo-
lyik a génmódosított gabonát előállító világcégek és az 
ilyen táplálék bizonytalanságára figyelmeztető környe-
zetvédők között. Mindkét oldalon óriási a propaganda. 
A génmódosított élelmiszerek védelmében felhozott ér-
vek nem megbízhatóak, mert az ezeket propagáló cégek a nyereséget 
tartják szem előtt. Az úgynevezett „szörnyételekkel” riogató aktivisták 
érvei viszont sokszor tudományosan nem kellően megalapozottak.

A VATIKÁN A YOUTUBE-ON
A Vatikáni Rádió tavaly újabb lépést tett a szé-
lesebb körű tájékoztatás érdekében: a multimé-
diás anyagok terjesztésére csatornát nyitott a 
világ legnagyobb videómegosztójának számító 
Youtube oldalon. A www.youtube.com/user/
vatican oldalon elérhető több mint 270 videó kö-
zött találunk felvételeket például a Szent Péter 
téri Úrangyaláról, XVI. Benedek pápa szentföldi 

látogatásáról, vagy a római úszó-világbajnokság résztvevőihez inté-
zett beszédéről. Regisztráció után fel is iratkozhatunk a csatornára, 
ezzel értesítést kapunk a frissen feltöltött videókról. A csatorna jelenleg 
olasz, angol, német és spanyol nyelven érhető el.

AUTÓMENTES NAP
Az Európai Unió szeptember 22-re Autómentes 
Világnapot hirdetett. A minden évben megrende-
zett esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a 
motorizáció és az elavult közlekedésszervezés 
által okozott súlyos környezeti és egészségügyi 
problémákra. A rendezvényre először 1997-ben 
került sor a franciaországi La Rochelle-ben. 2001 
elején megszületett az autómentes napról szóló 

Európai Charta, melyet másodikként – az unión kívüli országok közül 
elsőként – Magyarország is aláírt.
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aktuálisaz igazság kapui

Míg mi mindannyian őrizzük és védjük a ter-
mészetet, a természet is válaszolni fog a maga 
titokzatos módján szeretetünkre, mint minden, 
ami Istentől van és belőle él.
[...]
Bolygónkat drámai szétszakítottság, szétesés 
fenyegeti. Úgy tűnik, közönybe süllyed és elvilágiasodik, rabul ejti 
a materializmus.
A kiengesztelődés lelkiségével megfordíthatjuk ezeket a folyama-
tokat, mindig előre haladva: az emberiség visszatalálhat arra az 
egységre, amelyre Isten megteremtette, s az egyházak abban a 
teljes közösségben élhetnek, ahogyan Krisztus kigondolta és meg-
alapította egyházát.

Chiara Lubich
(Részlet, Graz, 1997. június 23.)

A KIENGESZTELŐDÉS 
LELKISÉGE
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az egység lelkisége
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Máriapoli

A SZERETET 
OTTHONT   
TEREMT

„A Máriapoli egy város, 
Mária városa: egyedül 
arra törekszik, hogy a 
világnak a természetfö-
lötti betlehemét adja.” 
Hatszázan jöttek össze 
Nyíregyházán egy hét-
re az egész országból 
és a határon túlról is a 
Fokoláre Mozgalom 
nyári találkozójára július 
7-11-ig.

„Azért is jönnek a máriapoliba, hogy megpihen-
jenek Istenben. Ha a lélek betelik az iste-
nivel, a test új erőre kap.”

„Nagy szeretettel 
küldöm a kelléke-
ket és az anyagokat 
– írja Kata a rend-
kívüli fantáziával és 
kitartással működő 
rögtönzött varrómű-
helynek. – Milyen jó lett 
volna közösen dolgozni, 
de Isten egy másik úton, 
a betegség útján vezet 
engem. Hagyjátok a sze-
retetet áradni, így az Atya 
akaratában, a Szentlélek 
ötleteivel és Jézussal köztetek 
fogtok dolgozni, aminél na-
gyobb jót el sem lehet képzelni.” Szükség is volt 
erre a bátorításra: az utolsó este divatbemutatóján 
nem került sor egy kislányra az új ruhában. Ő azon-
ban oda tudta adni ezt a csalódást ott Jézusnak.

„ L a k ó i n a k 
törvénye az 
Istennel és a 
felebaráttal 
való kapcso-
latukban a 
pillanatról 
p i l l a n a t -
ra megélt 
e va n g é l i -
um.”

„Minden évben összejön-
nek, hogy létrehozzák ezt 
a várost.”

Számunkra eddig a lelki-
gyakorlat azt jelentette, 
hogy többet foglalkozunk 
Istennel, többet imádko-
zunk és Isten szeretete által 
töltődünk lélekben. Most 
az egymást szerető emberek 
közösségében az élő Jézust 
tapasztalhattuk meg. A 
gyermekfoglalkozások is teli 
voltak szeretettel. A családi-
as, figyelmes és baráti han-
gulat megéreztette velünk, 
hogy valóban testvérei va-
gyunk egymásnak.



Új Város – 2009 szeptember-október 17

az egsység lelkisége

„Megtisztított tekinte-
tünk, pozitív magatar-
tásunk teremt, abban 
az értelemben, hogy 

másokat éltet, új lehetőségeknek ad helyet bennük.”

Jó volt, szép idő volt. Mivel egész nap mindig odabent vagyok a szo-
bában, nekem az volt az élmény, hogy kint lehettem a napon. Szól-
tak hozzám, megálltak a tolókocsimnál, beszélgettek velem…

„Egység a különbözőség-
ben, az egyiknek »benn-
lakozása« a másikban 
keveredés és megosz-
tottság nélkül, fölébe 
kerekedés és felszívó-
dás nélkül.”

Eddig a legszebb 
máriapolim, mert 
mindenki figyelt min-
denkire! Először 
hosszúnak tűnt a 
délutáni csöndes 
idő, pedig működ-
tek a kapcsolatok: 
nem féltem odalép-
ni senkihez. Még a 
megközelíthetetlennek látszó 
másikról is kiderült, hogy család-
apaként hasonló gondjaink-öröme-
ink vannak. Régieknek és újaknak 
is az volt az érzésünk, hogy egy csa-
láddá váltunk.

„Isten… épp azáltal, hogy Egy 
és Három, képes arra, hogy minden egyes em-

berben másként, de nem ellenkezően fejezze ki magát.”

Abban a csoportban, ahol én voltam az ünnepi színes estre éne-
kekkel készültünk, két klarinét kíséretével. Szánjuk egészen a 
Szűzanyának! – indítványozta egyik zenészünk. Az utolsó pró-
bán igyekeztünk nagyon szépen, egymásra hangolódva énekel-
ni. Boldogok voltunk mindnyájan, holott a mi indulónk nem 
hangzott fel a színpadon.

„A szeretet jellegzetessége…, hogy teret ad a 
másiknak, hogy önmaga legyen, hogy saját meg-
valósulásának főszereplőjévé váljon.”

Megújult egyházat, élő városokat láttunk. Világi 
nyelven megfogalmazott kereszténységet. Ötletet 
adott, hogy mit is tehetnénk a saját környezetün-
kért. Tervekkel indulunk haza.

Az idézeteket a lelkigyakorlaton elhangzott témákból 
merítettük, melyek letölthetők az internetről:

www.fokolare.hu
Mint a szivárvány Harmónia és környezet (Új Város Ala-

pítvány, 2009)
E. Cambón: A Szentháromság mint társadalmi modell Az 

egység kultúrája, I. évf. 2002/1. szám (Új Város Alapítvány)
Összeállította: Hortoványi Emőke
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fiatalok

Miért pont Ajak? – kérdez-
ték többen. Miért pont 
ezt a Kisvárda melletti 

települést választotta nyári tábo-
rának helyszínéül a Fiatalok az 
egyesült világért mozgalom? Tavaly, 
egy hideg novemberi napon fogal-
mazódott meg bennünk először 
a gondolat. Dzsubák Laci temeté-

séről tartottunk hazafelé. 
Laci ajaki születésű volt, 
fiatal, mindössze 23 éves. 
Nem mindennapi törté-
nettel. Három éve ismertük 
meg, amikor egy olyan körbe 
hívtuk, ahol az életigét olvastuk 
és próbáltuk jobban megérteni. 
Rögtön a kezdetektől nagy érdek-
lődést mutatott az evangélium új-
fajta megismerésére, az ige tettek-
re váltására. Amikor csak tudott, 

ott volt szociális 
kezdeményezé-
seinken, teljes 
szívvel-lélekkel, 
nagy érdeklődés-
sel. Egyre több 
ismerőse, barátja lett, s a megélt 
ige által egyre inkább alappillérévé 
vált csapatunknak. Többünknek 

az volt a benyo-
mása, mintha 
valami (vagy va-
laki) magával ra-
gadta volna. Az-
tán ez valóban 
megtörtént. Egy 

éve augusztus-
ban lett 

rosz-

szul , 
majd két 

hónap kóma után október végén 
költözött el közülünk örökre. 
Azon a napon sokat beszélgettünk 

róla. Mindenkiből egy-egy szép ta-
pasztalat, élmény tört fel Lacival 
kapcsolatban. Ő készen állt arra, 
hogy átköltözzön.

Világméretű egységet tapasz-
taltunk meg neki köszönhetően. 
Levelek érkeztek Olaszországból, 
Romániából, fiatalok imádkoztak 
érte a Fülöp-szigetektől Német-
országig, miséket ajánlottak fel 
Rómában, Loppianóban, és sok 
más helyen. Eggyé kapcsolt min-
ket Laci. Ezek után vetődött fel az 
ötlet, mi lenne, ha Ajakon rendez-
nénk meg a fiatalok táborát? Az el-
határozást tett követte és gondos 
előkészítés.

Július 22-én délután már ott áll 
a szervezők kis csapata Ajak köz-
pontjában, kisvártatva pedig egy 
vonat gurul be az állomásra, szin-
tén előkészítőkkel. Rajtunk mú-
lik, megtaláljuk-e a szállásunkat. 
A mottó végigkísér minket ezen a 
pár napon: Rajtad múlik! Rajtam, 
rajtad, rajtunk, merre halad tovább 
az életünk, milyen hatással tu-
dunk lenni a társadalomra. Köny-
nyű arról beszélni, hogy a válság 
magával sodor, hogy mindannyian 
tehetetlen áldozatok vagyunk. Ez 

AMI SOHA 
MEG NEM 
SZŰNIK
Az értékek találkozása – ez jellemezte 
csaknem száznyolcvan fiatal együttlétét.

Gőbel 
Ágoston
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ugyanis nem igaz. Sokat tehetünk 
mi magunk, hogy környezetünk-
ben jó irányú változások indul-
janak meg. Városonként össze is 
ülünk megvitatni, mit tudnánk 
előmozdítani lakóhelyünkön, mi-
lyen ötleteink vannak. A konkrét 
munkára Ajakon rögtön adódik 
lehetőség, amikor délelőttönként 
kis csoportokba tömörülve meg-
rohamozzuk az óvodát, a gyümöl-
csösöket, a templomokat, az idő-
seket, a kerítéseket és a korlátokat. 
Mindenhol akad elvégezni való 
feladat. Szép kapcsolat alakul ki 
a helybéliekkel, az esti programo-
kon rendre feltűnik a helyi fiatalok 
csoportja, akik kiváltképp örül-
nek, amikor a táncházban nekik 
(is) tetsző zenét szólaltatunk meg. 
Kirándulni a szomszédos Anarcsra 
megyünk, ahol egy gyönyörű park 
és a kisvárdai közösség lát vendé-

gül bennünket. A kirándulás kez-
detén megállunk Laci sírjánál. A 
sírkövére írt mondatot nemcsak 
rá nézve, hanem mindannyiunkra 
rendkívül kifejezőnek érezzük: „A 
Szeretet soha meg nem szűnik.” 
A mi táborunkat ez teszi különle-
gessé. Akár takarításról legyen szó, 
akár az első lépésről ismeretlen tá-
borlakók felé, mindenki megteszi, 
ami rajta múlik. Az egyik résztvevő 
az utolsó csoportbeszélgetésen azt 
mondja: úgy érzi, mintha ezelőtt 
nem is élt volna. De most ebben a 
pár napban belekóstolt, hogy mi-
lyen is az Élet. Egy másik visszajel-
zésben a táborlakó azt érzi, mintha 
egy kémiai reakcióban vett volna 
részt, és most egy új vegyületként 
folytathatja.

Az együtt töltött napok száma: 
6, a regisztrált táborlakók száma: 
177, a számháborúban utolsóként 

kiütött ellenfél száma: 2973, az 
igazi élmény: számokkal kifejezhe-
tetlen.

Nem lehetünk eléggé hálásak az 
ajakiaknak, akik befogadtak, segí-
tettek bennünket. Egy nagy család 
részesei lehettünk, és annak leg-
aktívabb tagja minden bizonnyal 
Dzsubák Laci volt.

Az ő segítségét is kérjük a továb-
biakhoz, hogy sokakhoz eljusson 
és tovább erősödjön az itt megszer-
zett lendület. 
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a jövő útjai

A Fokoláre Mozgalom közre-
működésével, Róma mel-
lett, Castelgandolfóban 

találkozott a több mint ötven 
résztvevő: 20-35 év közötti fiata-
lok, vallási vezetők és aktív világi-
ak. Magyarországról ketten érkez-
tünk.

A zsidó–katolikus párbeszéd 
történelmi fejlődéséről és jelenéről 
az előadásokat maguk a résztve-
vők tartották, a szünetben pedig 
a mindennapi élethelyzetekben 
is megtapasztaltuk, mit jelent a 
párbeszéd. A vezető személyiségek 
mindkét oldalon valamennyien 
alapvető feladatnak látják az új 
nemzedékek közös értékekre neve-
lését, és a két hagyományra jellem-
ző gazdagság és különbözőségek 
kölcsönös megismerését.

A programban szerepelt a Nostra 
aetate történelmi jelentőségű zsi-
nati dokumentum ismertetése, 

valamint látogatás a római zsina-
gógában és a Szent Péter baziliká-
ban.

Mivel ez a vallásközi találkozó 
első volt a maga nemében, termé-
szetesen nem minden ment köny-
nyen, a lelkesedés ellenére sem. 
Sőt, eleinte nehéznek tűnt, azt hi-
szem, nem csak az én szememben, 
és voltak különbségek, amik végig 
megmaradtak. Mégis jó volt így 
az elején kimondani a problémá-
kat, nyitottan arra is, hogy erről az 
alapról továbblépjünk, és keressük 
a megoldást, még ha nem is egy 
konferencián múlik.

Egyrészt feltűnő volt a kulturális 
különbözőség, főleg a kommuni-
kációban. Másrészt egyszerre két-
féle erős (és az enyémtől nagyon 
eltérő) kultúrával találtam szembe 
magam. Mivel a zsidó fiatalok nagy 
része amerikai volt, több szem-

pontból is mások, tehát máshogy 
gondolkodnak és viselkednek. Így 
a legelején azt kerestem, hol is az 
én helyem, mit tudok én beleten-
ni ebbe a találkozóba, a személyes 
találkozásokba? Nem volt könnyű, 
mert gyakran úgy éreztem, hogy le-
bénítanak a különbségek. Hogy fel-
oldjam ezt a gátlást, az első misén 
eldöntöttem, hogy mindig az adott 
pillanatra figyelek, és ott megteszek 
minden tőlem telhetőt, akármilyen 
kis lépés is lesz az. Sokat jelentettek 
a személyes beszélgetések, és össze-
hozott a közös munka.

ZSIDÓK ÉS 
KERESZTÉNYEK

Június végén zsidó- 
katolikus konferen-
ciát szervezett a Va-
tikán és a zsidók val-
lásközi párbeszédért 
felelős világszövetsé-
ge, az International 
Jewish Committee 
on Interreligious 
Consultation. Egy 
magyar fiatal szemé-
lyes beszámolója a 
nem mindennapi ta-
lálkozóról.

Héjj Rita



Másrészt kritikus pontnak bi-
zonyult a kereszténység szere-
tet-fogalma. Az egész találkozó 
alatt az egyik legnagyobb kihívás 
az volt, hogy az eltérő kultúra és 
nyelv(ezet) miatt nem feltételez-
hetem, hogy a másik is azt érti 
egy adott fogalom, gondolat alatt, 
amit én, és úgy reagál, ahogy szá-
mítok rá. A szeretet kifejezést a 
zsidó fiatalok például túl erősnek 
tartották. Ennek kapcsán sokat 
beszélgettünk az egész találkozó 
alatt, és azt hiszem, közelebb ke-
rültünk egymáshoz. Egyfelől telje-
sen mindegy, hogyan fogalmazzuk 
meg, ha szinte kézzelfoghatóan 
érezni lehetett. Nagyon is létezett 
a közös alap, egyfajta egység vagy 
legalább a törekvés, hogy számít-
hassunk egymásra. Mindenki 
nyitott volt, bárkihez szabadon 
oda lehetett lépni – vagyis a szere-
tet jelen volt, még ha máshogy is 
neveztük. Másfelől megértettem 
például, hogy náluk különböző a 
szeretet Isten felé és az emberek 
felé. Egyben jobban megértettem 
a mi karizmánk különlegességét, 
a közösségi lelkiséget, amelyben a 
testvéren keresztül fejezhetem ki 
a szeretetemet Isten iránt. Illetve 
tetszett, hogy ők is úgy látják: ah-
hoz, hogy a világ fennálljon, hogy 
önmaga legyen, Isten folyamatos 
szeretetére van szükség.

A légkör folyamatosan változott, 
érződött, hogy valami dinamiku-
san halad előre – olyan módon 
hogy mindenki tette a részét és 
ebből valami új született. Utolsó 
nap a program során, és később a 
repülőtér felé a buszon meg tud-
tuk osztani egymással még a lelki 
élményeinket is.

Részt vettünk egymás imáin is. 
A közös ima egyébként maguk a 
zsidók között is különlegesnek 
számított, mert nemcsak rengeteg 
szervezetet képviseltek, hanem a 
reform-, a konzervatív és az orto-
dox tradíciót is. Tehát, ők maguk 
egymás között is megtapasztalták 

az újfajta egységet. Tet-
szett, hogy a közössé-
get, amely mindannyi-
unk számára érték, nem 
csak befele, magunk 
között élhettük meg, 
hanem kitágítva, nyitva 
a többiek, akár egészen 
mások felé is – például 
a közös tanulás által: 
„Minél... inkább külön-
bözik tőled a társad, 
annál többet tanulhatsz 
tőle.” Ezt a kölcsönössé-
get úgy láttam, mint fe-
lelősséget: adnunk kell 
a másiknak szeretet-
ből azt, amik vagyunk. 
Azt éreztem, hogy a 
kultúráknak egy ilyen 
találkozása után én is 
megerősödtem a keresz-
ténységemben, ők pedig 
zsidó vallásukban – 
ahogyan megismertük, 
és kezdtük még jobban 
tisztelni a másikat.

Különösen szép volt 
látni, hogy az (izrae-
li) zsidó és palesztin 
(keresztény) fiatalok 
„kiemelt helyen” kezel-
ték egymást; úgy tűnt, 
otthon is lehet folyta-
tása az ő párbeszéd-
üknek. A találkozón 
így fogalmaztunk: úgy 
folytatjuk, hogy a min-
dennapi, akár egészen 
kis lépéseket elsősor-
ban személyesen, talán 
csak a saját közvetlen 
környezetünk szintjén 
fogjuk megtenni. Meg-
fogott, hogy mennyire 
magáénak érezte mindenki ezt a 
találkozót, hogy a zsidók milyen 
kezdeményezőek és nem csak 
ötletelnek, de a megvalósítást 
is elkezdik. Elhatároztuk, hogy 
mindenki a maga helyén, de közö-
sen teszünk valamit az év során: 
szociális munkával vagy egymás 

kultúrájának és kulturális emlé-
keinek megismerésével. A konfe-
rencia végére egy barátokból álló 
háló szövődött, csupa elkötelezett 
fiatalból. Azt hiszem, a személyes 
élmény összeköt – nagyon remé-
lem, hogy megmarad mellé a len-
dület is! 
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tudomány

A tudomány megfosztotta az 
embert a természetben el-
foglalt korábbi uralkodó 

helyzetétől…
Létezik egy téves emberköz-

pontúság. Eszerint az embernek 
uralkodó szerepe van, ő a világ 
abszolút vonatkoztatási pontja. A 
tudomány azonban segít helyükre 
tenni a dolgokat, mert alázatra ta-
nít. Ugyanakkor el kell ismernünk 
– a tudomány is elismeri –, hogy az 
emberi faj abszolút egyedülálló az 
élővilágban: képes a megismerésre 
és a szabad döntésre, alanya a tör-
ténelmi fejlődésnek és a kultúrá-
nak. Központi szerepe van tehát, 
de ez lelki és transzcendens vonat-
kozású, amelynek mi hívők tudjuk 
az eredetét: Teremtője képére és 
hasonlatosságára lett teremtve.

Darwin emlékév van idén. Az evo-
lúció és a hit közötti konfliktusnak 
mikor lesz vége?

Mindig lesz vita a két világszem-
lélet között: az egyik azt állítja, 
hogy az ember Isten teremtmé-
nye, a másik szerint pedig az ele-
mek véletlen kombinációjának az 
eredménye. Darwin természettu-

dósként is kereső ember volt, aki 
nyitott maradt a mindenek mö-
gött álló abszolút felé. Szerintem 
Darwin nem tette magáévá az ab-
szolút véletlenszerűség elméletét. 
Mivel azonban kitartott amellett, 
hogy a biológiai fejlődés főként 
véletlenszerű mechanizmusokon 
alapszik, egyeseket ezzel arra in-
dított, hogy a darwinizmusban a 
véletlenszerűség filozófiájának tu-
dományos megalapozását lássák. 
Itt van a csúsztatás: hibás lenne 
ugyanis ebből arra következtetni, 
hogy a tudományos gondolko-
dásnak törvényszerűen materia-
listának kell lennie. A tudomány, 
amennyiben nyitott a valóságra és 
az adatok elemzésére épül, az élet-
tel és az emberrel kapcsolatban a 
dolgoknak csak részleges és korlá-
tozott látásmódjával rendelkezik. 
Ezt a látásmódot más forrásokból 
kell kiegészítenünk.

Mi történne, ha földönkívüli élet-
re bukkannánk?

Pillanatnyilag nem rendelkezünk 
olyan tudományos ismeretekkel, 
melyek nemhogy intelligens életre, 
de egyes molekulákat leszámítva 

az élet bármilyen jelére utalnának 
a földön kívül. Mindazonáltal, ha 
más intelligens élettel kerülnénk 
kapcsolatba, érintetlen maradna a 
teremtő Istenbe vetett hit, mert a 
nagy kérdések megoldatlanok ma-
radnának: az élet értelme, a halál, a 
szenvedés, a világegyetem eredete… 
Úgy vélem, hogyha találkoznánk 
velük, akkor keresésünket új úti-
társakkal folytathatnánk tovább.

A teológia nehezen tud lépést tar-
tani a tudományos felfedezésekkel…

Mivel a teológiának a termé-
szetről és az emberi létről pontos 
elképzelése van, idő kell ahhoz, 
hogy az új eredményeket beillessze 
a bibliai környezetbe és a keresz-
tény hagyományba. A teológiának 
azért is kell érlelődnie, hogy méltó-
képpen beszélhessen vizsgálódása 
tárgyáról, Istenről és az emberről, 
különben fennáll annak a veszélye, 
hogy felszínes benyomásokat köz-
vetít. Teljesen logikusnak tűnik te-
hát, hogy legyen átfutási idő, még 
ha évtizedekről is van szó.

Giulio Meazzini
Fordította: Vizsolyi László

AZ ÉGRE TEKINTVE

Az ember helye a vi-
lágegyetemben. Interjú 
Giuseppe Tanzella Nitti 
olasz csillagásszal és teo-
lógussal. Testvérlapunk, 
a Citt� Nuova írásából, a 
csillagászat nemzetközi 
éve alkalmából.
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Az isteni cselekvés meg-
nyilvánulása a világban

Zsidó szerzők idézeteire támasz-
kodva kijelenthetjük, hogy az 

irgalmasságnak központi helye van 
az imádságban és a zsidó teológia 
szívében. Az irgalmasság, mint Is-
ten lényegi tulajdonsága, elválaszt-
hatatlan az igazságosságától, és 
ez végtelen távlatokat nyit. „Izrael 
küldetése az, hogy megvallja Isten egy-
ségét, ami magába foglalja az igazsá-
gosság és az irgalom egységét.” – írja 
Patrice Chokolski. Ennek a lényegi 
megfogalmazását látjuk a terem-
tés, a kinyilatkoztatás, és a meg-
váltás teológiájában. A hívő zsidó 
véget nem érően kutatja a helyet, 
ahol az ismeretlen, irgalommal teli 
Isten lakozik. Éppen a neve által: 
YHWH (Jahve) – irgalmasság – is-
merteti meg magát Mózessel (Kiv 
3,14) és innen jön a középkor nagy 
zsidó filozófusainak lényegbevágó 
megállapítása: „az irgalmasság nem 
egy része az isteni létnek, általa maga 
az isteni cselekvés nyilvánul meg a vi-
lágban”. A hívő zsidó szüntelenül 
arra hivatott, hogy Istent utánoz-
za, életét az ő lombsátrába helyez-
ze. „Mivel Isten kegyes és irgalmas, 
te is legyél kegyes és irgalmas” (TB 
Shab, 133b). A Talmudban tovább 
magyarázza a szerző: „Izrael abban 

különbözik másoktól, hogy kész az 
irgalomra” (Yeb 79a). Más kifejezé-
sekkel: „Izrael gyermekei arra híva-
tottak, hogy irgalmas atyák irgalmas 
gyermekei legyenek (uo.)”

Legyünk szabadok, és 
kezdjünk újra mindig

A Koránban ezt olvas-
suk: „Tartozzunk azok 

közé, akik kölcsönösen bá-
torítják egymást a türelem-
re, a jóindulatra, ilyenek 
az irgalmasok.” (90,17) 
Szüntelen és kölcsönös 
meghívás ez a türelem-
re, amely igyekszik 
nem ítélkezni, és a 
rosszal szemben törek-
szik a megbocsátásra. Az 
irgalmasság által azokat, 
akik önmaguk foglyai, lelki-
leg, míg a szegényeket és az ár-
vákat fizikailag szabadítjuk fel. 
Elsősorban mi magunk legyünk 
szabadok belülről, és hogy ide el-
juthassunk, kezdjünk újra szünte-
lenül hitünket Isten végtelen irgal-
mába és szeretetébe helyezve – írja 
Shahrazad Housmand muzulmán 
teológusnő.

„Szólj csak: Ó szolgáim! Ti, akik 
saját magatok romlására mindenféle 
túlzásba estek, ne veszítsétek el a re-

ményt Isten irgalmasságában. Isten 
megbocsát minden bűnt. Igen, és ő az, 
aki megbocsát, ő az Irgalmas.” (Korán 
39,53) Minden pillanat alkalmas, 
hogy újrakezdjünk, csak vessük 
bizalmunkat az irgalmas Istenbe. 
„Tudasd az én szolgáimmal, hogy én 
valóban az vagyok, aki megbocsát, az 
Irgalmas” (uo.) Az elfogadott szol-
gasággal bizonyítjuk teljességgel, 
hogy ráhagyatkozunk az Isten sze-
retetére.

Innen érthető – folytatja a teo-
lógus –, Isten miért kezd minden 
szúrát, minden fejezetet a Korán-
ban a következő kifejezéssel: „Isten, 
a Kegyes, az Irgalmas nevében.” Így az 
igazi hívők szintén az irgalmasok. 
Mohamed próféta – nyugodjék 
békében – irgalommal teli szívvel 
bírt. „Egy közületek való próféta jött 
hozzátok. A rossz, amit elkövettek, őt 
terheli ; ő fél- t é k e -
n ye n 

őrzi a javatokat. Jó ő és irgalmas a hí-
vekhez.” (Korán 9,128)

Valóban, irgalmasnak lenni, és 
ezzel magunkba fogadni, össze-
gyűjteni Isten irgalmát, minden-
nél többet ér.”

Szerkesztette: Hortoványi Emőke

AZ IRGALOM 
FORRÁSAI
Az irgalmasság lényege a nagy vallásokban. Né-
hány gondolat, ahogy megfogalmazódik a zsidó 
és az iszlám hitben. Testvérlapunk, a Nouvelle Cité 
írásából.
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a szépség

Immár második éve tart a kassai 
konzervatórium és Enrico Pompili, 
milánói fokolarinó és zongoramű-

vész között az együttműködés: a „Zene 
és Párbeszéd”. A projektnek mára te 
lettél az egyik mozgatórugója. Életed 
melyik pillanatában találkoztál a 
Fokoláre Mozgalommal és Enricóval?

Mint a kassai konzervatórium 
diákja kezdettől fogva törekedtem 
beilleszkedni a zene csodálatos 
világába, abba, amit az iskola je-

lentett. Természetesen nem ment 
olyan könnyen. Sokszor meg-
billent alattam a szék, vagy nem 
éreztem a segítő kezet. Éppen egy 
ilyen pillanatban találkoztam a 
Fokoláre közösséggel és Enricóval. 
Akkoriban az utamat járva elveszí-
tettem az irányt, és tényleg nem 
tudtam, mihez kezdjek. A múlt év 
júniusában részt vehettem Enrico 
tanfolyamán mintegy harminc is-
kolatársammal együtt a kassai Új 
Emberiség mozgalom és a helyi 

konzervatórium jóvoltából. On-
nantól megváltozott az életem.

Össze tudnád foglalni, miben jelen-
tett újdonságot ez a fajta tanfolyam? 
Mi ragadott úgy meg benne?

Ami megfogott – és itt most nem 
beszélhetek múlt időben, mert ha-
tásuk a mai napig tart –, az olyan 
valami, amit nagyon nehéz megne-
vezni. Nem technikáról vagy mód-
szerről van szó, inkább az életünk, 

HATÁRTALAN 
SZABADSÁGGAL
Sokan megismerhettük a rimaszombati Ujpál Gabriellát, a Pozsonyi Zenemű-
vészeti Főiskola elsőéves hallgatóját Budapesten az áprilisi Együtt Európáért 
rendezvényen. A fiatal zongoristát a kassai Márai kávéházban kértük interjú-
hoz első CD-felvételének előestéjén.

Ádám 
Attila
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a művészetünk stílusáról, és az 
alapvető beállítottságunkról. Ami-
kor leülünk a zongorához, olyan, 
mintha egy virággal teli zöld mező 
közepén ülnénk, egyszerre megáll-
ni látszik az idő, semmi más nem 
számít… nincs múlt és nincs jövő… 
csak a jelen számít. Megtanultam 
jobban átadni a művészetnek ma-
gamat.

Határtalan szabadságra és szív-
ből jövő szeretetre tanít bennün-
ket, ezt próbálom én teljes egészé-
ben befogadni. És ez részben már 
sikerült, bár van még mit „tanul-
nom”.

Hogyan lehet egy ilyen együttműkö-
dést fenntartani Kassa és a távoli Mi-
lánó között?

Az első tanfolyam utáni napok-
ban hirtelen nagy szomorúság vett 
erőt rajtam. Idővel tudatosítottam 
csak magamban, hogy semmi nem 
ért véget, sőt, valami hatalmas do-
log született. Attól a pillanattól 
láthatatlan fonal köt össze min-
ket. Leírhatatlan érzés, amikor fel-
fedezek a művészetemben dolgo-
kat, amik közösek, olyasmit, amit 
együtt értettünk meg. Valahogy, 
még ha egyedül is játszom, mindig 
ott érzem magam mellett a társai-
mat, és ez új dimenziót hozott az 
életembe.

Azután interneten keresztül 
tartjuk a kapcsolatot, és amikor 
találkozunk, keményen dolgo-
zunk: koncertezünk, miközben 
hálát mondunk naponta többször 
azért, hogy újra együtt lehetünk. 
Ez a leggyönyörűbb…

Mintha új szemet kaptam volna: 
új világ nyílt meg előttem. A közös 
munka nagy ugrást jelent művészi 
fejlődésemben, és minden követke-
ző találkozás egy-egy újabb lépés.

Jámbor Erikkel, aki szintén fellé-
pett a budapesti Együtt Európáért ta-
lálkozón, valamint Matuš Ferkóval, 
osztálytársaddal, és persze Enrico 

közreműködésével 
alapítottátok meg a 
GEMME társula-
tot, amely kétszer 
koncertezett már 
Kassán. Ez év no-
vemberére meghívást 
kaptatok a Kortárs 
Zenei Fesztiválra a 
Nemzeti Filharmó-
nia nagytermébe egy 
egész estet betöltő 
koncertre négy- és 
nyolckezes darabok-
kal.

Nagy örömünk-
re szolgál, és sze-
retnénk minden 
tekintetben a leg-
jobb tudásunkkal 
eleget tenni ennek 
a megtisztelő meg-
hívásnak. Minden 
esetben a legjob-
bat igyekszünk ki-
hozni magunkból, 
és erre a legszebb 
ajándék a közön-
ség mosolya és a 
csillogó könnyek… 
Sokszor ők érde-
melnék a tapsot, 
amiért végigülték 
a koncertet, hall-
gattak minket és 
engem. Sok múlik 
a közönségen: sok-
szor kiérzem az 
elvárást. Itt a „leg-
” viszont a családi 
hangulat, amikor 
az emberek azért 
jönnek a koncert-
re, hogy bennünket támogassanak, 
a mi zenénket, élvezzék, nem pedig 
azért, hogy méricskéljenek minket. 
Ilyen volt számomra a budapesti 
fellépés is, nagyon-nagyon sokat 
adott mindnyájunknak.

A GEMME olyan közös műhely, 
vagy művészi kis laboratórium, 
amelynek eredményeit szeretnénk 

átadni a koncertjeinken, és most 
ezzel a CD-felvétellel is. A remény-
nek egy piciny üzenete, amit tol-
mácsolnunk kell a közönségnek, 
hisz nekünk művészeknek ez a 
hivatásunk: megmutatni, hogy a 
Szépség és a Jóság forrása a szere-
tetben van. És azt csak együtt ta-
lálhatjuk meg. 

A szépség a 
kapcsolatban van. 
Ott, ahol kölcsönös 
a szeretet, ott van a 
szépség. Mert a szép, 
ha nem szeretet, önma-
gában „halott”. Isten ezért 
Szép.
A valóság minden képzelet-
nél szebb, a művészi ábrázolás 
ugyanakkor képes megragadni a 
valóság legmélyebb értelmét.
„Fantázia nélkülinek kell lennünk, 
hogy a mennyországot fantáziával is 
lássuk” – mondja Chiara Lubich. „A sze-
rető fantázia minden megnyilvánulása 
igazság. A szeretet fantáziája igaz, az igaz 
pedig költészet, zene, dal, festmény. Az igazi 
költészet, zene, dal és festmény pedig: igazság, 
filozófia, teológia.”
Bizonyos értelemben a művészetnek is az a felada-
ta, hogy mindannyiunkban felébressze a mindenféle 
szenny alá eltemetett és elszenderedett jót, szépet és 
igazat.
Szeretet nélkül az igaz „hamis”, a szép pedig csak „álarc”.
Az Atya csöndje tele van hangzással, telített, mindent átható. 
Az Ige természete szerint ugyanabból a Csöndből való, de nél-
küle a csönd értelmetlen marad, csupán hiábavalóság. Így van ez 
a zenével is, mely a csönd magyarázata, a csöndre adott válasz és 
a csönddel szeretetkapcsolatban él.
De a zene is hiábavalóság a csönd nélkül.
Az alig pislákoló élet reménysége a szépség. Ott ahol eluralkodik a csú-
nyaság és a szárazság, elég egyetlen szív mélyéből fakadó dallam, és 
felülkerekedik az élet. Hány műalkotás született a Shoah vagy a gu-
lágok hatására! A szépség a szeretethez és a hithez hasonlóan arról 
tanúskodik, hogy a halálnál erősebb az élet. Olyan, mint a szikes földből 
kihajtó virág, egy betonblokkból kisarjadó fűszál. Ez adja a reményt, 
hogy az élet győzni fog.

EGY ZONGORISTA 
GONDOLATAI
Részletek Enrico
Pompili naplójából
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Hortoványi 
Emőke

Fő a bográcsban a körömpör-
költ, közben készül a roston 
sült pulyka, a zöldsaláta és 

a tört krumpli. Hatan dolgoznak 
együtt Gyuri bácsi tanulói közül a 
kertjükben, családja körében. Ná-
luk senki nem beszél csúnyán, eh-
hez ő ragaszkodik velük szemben 
is. És nemcsak ez sikerül: az illa-
tokkal együtt viccelődés, szellemes 
beszólások szállnak a levegőbe a 
vakáció egy forró napján.

Ezek a sokszor már elvadult pest-
erzsébeti gyerekek késsel, pengével, 

pisztollyal jönnek a keze alá soka-
dik iskolájukból. Gyuri bácsi nem 
habozik felvetni a kényes témát:

– Szilveszter, Peti milyen érzés 
volt, amikor kitiltottak?

Szilveszter: Még kilencedikben 
közös erővel arrébb tettük a padot 
a tanárnő felé. Ő nem úgy viselke-
dett, ahogy kellett volna… Igaz, 11 
felé már mi se úgy viselkedtünk, 
ahogy kellett volna, hát nem vol-
tunk abban a józan állapotban. 
Ebből lett a három hónapos eltil-
tás. De a gyakorlatot szerettem, és 
Gyuri bácsi visszasegített.

Péter: Óra alatt repkedni kezd-
tek a kólás üvegek. Egy osztálytár-
sammal nézeteltérésem támadt. 
„Légy szíves, ne csesztess”, kiabál-
tam, a tanárnő meg intőt ígért és 
kiküldött. Nem bírtam magam 
türtőztetni. Álltam felfelé, a lá-
bam beakadt, megfogtam a pa-
dot, belerúgtam, az meg elfáradt, 
szétesett. Kiraktak az iskolából, 
hogy tanárra és diákra veszélyt 
jelentek.

Volt egy pletyka is, hogy kardoz-
tunk: én meg a biztonsági őr. Pe-
dig csak egy kard volt!

„Fehér kabátot varrt nekem a tanító néni: Te pincér legyél – mondta.” Tizenkét 
éves volt akkor Gieler György. Kiváló tanárai révén lett belőle mesterszakács. 
Megismerhette ország-világ vezető politikusait, hiszen a kilencvenes években 
hozzá tartozott a Parlament csúcsprotokollja. Özvegy maradt három gye-
rekkel, majd újranősülve három fogadott gyermekével és közös kislányukkal 
Mendén élnek. A Nagy-Szivárvány Alapítványi Gimnázium és Szakképző Isko-
la tanáraként bőven akad izgalmas kihívása. Ő dönti el a szakmaválasztást, de 
még a verekedők sorsát is.

CSIBÉSZBŐL PARTNER
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Tehát Péter is maradhatott kö-
zöttük. Gyuri bácsi ugyanis befo-
gadta őt a gyakorlati órákra. Egy 
idő után visszavetette az iskolába, 
a lemaradást is ő hozta be vele.

Azóta már ő biztosít, embereket 
véd mellékkeresetként…

És ezt ki mondta: – Gyuri bácsi, 
ez a gyerek ki akarja vinni a számí-
tógépet? – kérdez rá a tanára. Én 
– feleli a fiú – mert nagyon sokat 
változtam, mióta odamentem. 
Mert Gyuri bácsival mindent meg 
lehet beszélni. De nemcsak erről 
van szó, mindenben segít!

Feri: Szerintem mindenkinél van 
egy pont, Petinél igen alacsonyan. 
Azon nem szabad túlmenni. Gyuri 
bácsinál ez nagyon magas, nincs is 
pont. Mi pedig hatalmat kértünk 
a kilenc-tizedikesek beszoktatásá-
hoz. Ahhoz, hogy azt a szeretetet, 
azt a fegyelmet, amit megérdemel 
az iskola, azt teremtsük meg, ah-
hoz kapjunk hatalmat.

Gyuri bácsi: Erre pedig nincs 
törvény. Nekik, az újaknak ugyan-
azt az emberséget kell kapniuk, 
mint nektek. A lehetőségét, de nem 
úgy, hogy széjjelütnétek az egészet. 
Elég nagy a változás ahhoz képest, 
amilyenek voltatok: a csibészből 
korrekt partner lett…

Amikor egy tanuló gyakorlati 
elhelyezésére sor kerül, azt jól elő 
kell készíteni: keménykötésű gye-
rekek kezébe csapókést, szeletelőt 
adni, hátat fordítani nekik, a konf-
liktusaikkal, egy húszmilliót érő 
konyhában! Csak a bizalom segít, 
hogy ők ezeket jól fogják használ-
ni. Ráadásul a 476 gyerekből ebben 
a szakmunkásképzőben 72% roma. 
A társadalommal el kell fogadtatni 
őket. Előbb a gyereket, de a helyét 
is elő kell készítenem, hogy bízza-
nak bennük, oktassák, tanítsák! A 
hitelességért: ahogy majd fogadják 
őket. Nehogy fehér-fekete ellentét 
legyen belőle! Most a gazdasági 
válsággal még nehezebb lesz.

Megválasztottak az iskola ci-
gányvajdájának, ez a hagyomány. 

Ha én közéjük állok a legkemé-
nyebb verekedésben, minden nél-
kül, ők akkor megállnak az ütés 
közben. Pedig tudják, hogy három 
szívműtét után vagyok. És nem ez 
a vége: „Na, most gyertek be hoz-
zám, és beszéljük meg.” Ha én azt 
mondom, most akkor eddig te 
nem jöhetsz iskolába, te ki vagy 
tiltva, és majd, ha meggondolod 
magad... Tőlem elfogadják.

Volt, akit a helyi plébános így 
ajánlott be: „Itt egy sikertelen fia-
talember”. Volt, akinek meg akar-
ták venni a bizonyítványt. Többen 
jöttek úgy, hogy mindent mást in-
kább, mint egy szakmát. Jövőre el 
is kell helyezni őket. Lesz-e mun-
kájuk? És a kisfiúban, aki hasonul-
ni akar, az állandó verekedőben, a 
nagy iskolakerülőben mégiscsak 
kiformálódik a szakma becsülete.

Gyuri bácsi: Én nem kiabálok 
veletek, szerintetek a türelmet hon-
nan veszem? Eléggé meggyötörte a 
szívemet, de azt a pluszt, azt on-
nan fentről szerzem én. A szeretet 
és a hit vezérel arra, hogy belőletek 
szakember lesz. Bennem van ez a 
kép: ezt érzitek ti meg. Ferit néha 
vissza kell fogni, mert túl nagy az 
önbizalma, Dávid és Reni kiválasz-
tott erre a pályára. De a többi srác 
is megérezte a levegőjét.

Gieler Györgyöt 
az iskolavezetés tá-
mogatja, a munka-
társai pedig akkor 
fordulnak hozzá, 
amikor a konfliktus-
kezelő pedagógusra 
van szükség. Taní-
tanak a tankönyvei-
ből, rábízzák a szak-
mai ráteremettség 
eldöntését. Tudják, 
hogy az összes gye-
rek gondja nála csa-
pódik le. Gyakorló 
katolikus, aki a 
Fokoláre lelkiségét 
követi.

Előzménye van annak, hogy a 
keresztények ökumenikus imahe-
tére meghívhatja egy-két tanítvá-
nyát is.

Egyikük kitartóan keresett, és 
végül a szabad keresztények, a 
krisztiánok közt talált közösségre. – 
Vallásunk Egyiptomban született 
a muszlimok között – avat be Feri. 
Az utat az Úr adja – ezt hirdetjük 
mi a bizonyságtétel által. Erről én 
is sok emberrel tudok beszélgetni.

– Csak az a fontos, hogy odaszá-
nod-e magad Istennek? – vallja Dávid 
a pünkösdi gyülekezetből. – A sok 
ellenségeskedés a felekezetek között, 
hogy kié a jó? Az meg mire való?

Csatlakoznak a fiúk Mende ró-
mai katolikus közösségének öku-
menikus kezdeményezéseihez is.

A példa, az elfogadásé ragadós: 
indul tanítótól tanítványhoz, egyi-
küktől a másikig, ott a konyhában 
séf és inas közt, vár a templomban 
és falain kívül, és gyűrűzhet to-
vább… tovább.

Mivel érhető el mindez? Miért 
fogadják el következetes szigorá-
val együtt is Gyuri bácsit? – Mert 
sugárzik ránk a szeretete, folyama-
tosan – mondja Reni. – Mi pedig, 
ahányan vagyunk, nagyon szeret-
jük egymást, úgy mintha a gyer-
mekei lennénk mindnyájan. 

CSIBÉSZBŐL PARTNER
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Nem könnyű öregnek lenni. 
Minden fárasztóvá válik, 
néha a legegyszerűbb do-

lognak is nehéz a végére járni. A vi-
lág felgyorsul, mi lelassulunk. Va-
lahányszor támad egy jó ötletünk, 
mások mindig jobban tudják, és 
persze gyorsabban. A látásunk 
gyengül, az ízületeink recsegnek-
ropognak. Hogyan tudunk ezzel 

együtt teljes életet élni? Megpró-
báltuk röviden összefoglalni töb-
bek tapasztalatát.

1. Adni
Ahogy öregszünk, egyre szűkül a 

tér, amelyet belakunk. „Állandóan 
figyelek arra, hogy csak azt tartsam 
meg, amire valóban szükségem 
van. Nemrég azonban elajándé-
koztam valamit, amiről később ki-
derült, hogy még nekem is kellett 
volna. Aztán arra gondoltam, az 
illető jó hasznát veszi majd, Isten 
meg gondomat viseli. És valóban, 
pár nap múlva valakitől ugyanazt 
megkaptam ajándékba. Be kellett 
látnom, hogy az adás, mint élet-
mód nem függ a kortól, a százszo-
rosban pedig mindig ott van az 
újdonság varázsa.”

2. Új barátok
Amikor egy gyerek iskolába ke-

rül, nyilvánvaló, hogy új barátai 

lesznek. De arra 
már senki sem gon-
dol, hogy egy idős 
embernek, aki ép-
pen csak eléldegél, 
szintén szüksége 
van új barátokra, 
minthogy a régi-
ek többnyire már 
meghaltak. „Meg-
tanultam, hogyan 
hallgassak meg má-
sokat, akik egész 
máshogy gondol-
koznak, mint én, 
és így felfedeztem, 
hogy mi esik jól 
nekik. Rengeteget 
hibázom, néha már 
fel is adnám, aztán 
mindig eszembe 
jut, hogy újrakezd-
hetek.”

3. Az imádság
Ha valami, ak-

kor ez könnyebbé 
válik, mert sokkal 

több idő jut rá. „Régen nagyon 
aktív voltam, most ezt az imádság-
ban próbálom megélni. Mindent 
megteszek azért, hogy tájékozott 
legyek, így az imaszándékaim lis-
tája mindig friss. Egy rózsafűzért 
mondok a családomért, egy mási-
kat az egyházért és a Fokoláre csa-
ládjáért itt és az egész világon, és 
a harmadikat a világ problémáiért. 
Ritkán jutok el misére, ha valaki 
mégis elvisz, vagy egy atya látogat 
el hozzám, nagyon nagy kegyelem-
nek érzem. Gondolhatják, ennyi 
idő alatt kiismertem a hibáimat, 
úgy veszem észre, mindig ugyan-
azok a buktatók. Hála Istennek 
megtanultam újrakezdeni. Talán 
ezért maradok ilyen fiatalos.”

4. Az egészség
„Megtanultam másképp nézni 

egészségre és betegségre. Minden-
nek örülök, amire magamtól képes 
vagyok. Jó kapcsolatokat ápolok 

KITELJESEDŐ 
ÉLET

Az ENSZ közgyűlé-
se 1991-ben október 
1-jét az Idősek Világ-
napjává nyilvánította. 
Korunk forradalmi vál-
tozásai az átlagélet-
korra is hatással van-
nak, és ha helyesen 
élünk a lehetőségek-
kel, szép kort meg-
élhetünk. Fontosnak 
tartjuk ezért felhívni a 
figyelmet a „harmadik 
korosztályra” néhány 
megszívlelhető gon-
dolattal.
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azokkal, akik már odaát vannak a 
mennyben. Rájuk bízom a nehéz-
ségeket. Sokat segített II. János Pál 
pápa Levél az idősekhez című írása, 
és életpéldája. A hitnek valódi cse-
lekedete, hogy hiszel az élet értel-
mében, amikor körülötted mások 
ezt nem így látják.”

5. A harmónia
„Nincs már szükségem sok ru-

hára, bútorra, de amim van, azt 
rendben tartom. Nem látok jól, 
ezért nem mindig tudom, illenek-e 
egymáshoz a színek. Néha azt 
gondolom: ugyan, ki törődik vele? 
Azután eszembe jut, hogy még eb-
ben a korban is meg kell próbálni 
Isten szépségét tükrözni az öltöz-
ködésemmel, az otthonommal. Ez 
értelmet ad sok dolognak, amire 
még képes vagyok.”

6. A tanulás
„Mindig szívesen tanultam új 

dolgokat; elolvasom a Szentatya 
dokumentumait, főleg, ha öregbe-
tűs formában sikerül hozzájutnom. 
Vallásos és más jellegű filmeket 
nézek. Munkám ugyan már soha 
nem lesz, mégis frissen tartom a 
szakmai ismereteimet, hátha va-
laki másnak ezzel tudok segíteni. 
Szeretem a bölcsességet, kérem a 
Szentlelket, hogy ne beszéljek so-
kat feleslegesen.”

7. A kapcsolatok
„Régen felhívtam másokat vagy 

írtam nekik. Változnak az idők, 
megtanultam e-mailezni. Nem 
volt könnyű. Az egérrel sokat baj-
lódtam. Már-már feladtam, aztán 
a család segített. Az Új Várost min-
dig kiolvasom az elsőtől az utolsó 
betűig. Minden nap megnézem a 
híradót, hogy tudjam, mi történik 
a világban. Ha arról olvasok, hogy 
születőben van az egyesült világ, 
az reményt ad a sok tragédia köze-
pette. Én tényleg hiszek az egyesült 
világban.”

Szerkesztette: Aranyi Krisztina

NOVÉ MESTO

A jubileumi év kapcsán szerkesztősé-
günkben arra gondoltunk, hogy bemu-
tatjuk a környező országok testvérlap-
jait. Először Szlovákiáé a szó.

A Nové Mesto 1992 júniusában je-
lent meg először kétnyelvű, cseh 
és szlovák folyóiratként. 1997-ben 
szükségét éreztük, hogy két önálló 
szerkesztőséget hozzunk létre te-
kintettel országaink politikai szét-
válására.
A Nové Mesto ma szlovák nyel-
ven kéthavi rendszerességgel 
harminckét oldalon jelenik meg 
színes borítóval. A határon túl is 
vannak előfizetőink.
A folyóirat előtörténete még a 
szocialista időkbe nyúlik vissza. A bársonyos forradal-
mat megelőzően az életigét és az egység lelkiségének egyéb szövegeit 
kézírással vagy írógéppel sokszorosítottuk.
A rezsim bukását követően lényegében nem sokat változott az életünk. Tovább 
is igyekeztünk úgy élni, ahogy korábban, ugyanakkor kihasználni a lehetősé-
get és a keresztény értékeket, az egység lelkiségének gondolatait írásban is 
terjeszteni, és összeköttetést teremteni azok között, akiket vonz ez az élet.
Túlzás lenne azonban rögtön kiadóról beszélni, hiszen a folyóirat csak foko-
zatosan jött létre és lassan fejlődött, elsősorban néhányak odaadó lelkese-
déséből. Mindenki ott segített, ahol tudott. Sokat lehetne mesélni arról, ho-
gyan kezdtük elsajátítani a szükséges ismereteket, a hosszú órákról, amikor a 
szakemberek feltárták előttünk a tipográfia rejtelmeit, ahogy a szövegekből és 
fotókból lassan összeálltak az első oldalak és számok…
Nagy öröm visszagondolni arra, hogy minden közös munka gyümölcse. Ami-
kor a nyomda telefonált, összesereglettek a segítők, és a még meleg újságo-
kat felcipelték a hetedik emeleti szerkesztőségbe, ahol a számokat egyenként 
borítékolták, címezték és vitték a postára feladni.
2001 óta a terjesztés közvetlenül a nyomdából történik.
A folyóirat kezdeti időszakában a cikkek többségét az olasz Città Nuovából fordítot-
tuk. Évek során épült ki a szlovákiai újságírók és munkatársak önkéntes köre.
2003-ban felhívtuk a folyóiratra a plébániák figyelmét, jelenleg huszonöt műkö-
dik közre a terjesztésében.
Egyre szorosabb a kapcsolat a szerkesztőség és az olvasók között. Igor pél-
dául a börtönből bélyegben küldte meg az éves előfizetése árát. A szabadu-
lását követően pedig megadta egy volt rabtársa címét, hogy neki is küldjük a 
folyóiratot.
A Nové Mesto cikkei, akkor is, ha csak egy valaki nevével kerülnek kinyomta-
tásra, mindig egy test kifejeződései, és így van ez minden más szerkesztőségi 
munkával.
Tizenhét éve párbeszédet folytatunk az olvasókkal. Ez alapján mondhatjuk: a 
Nové Mesto legfontosabb gyümölcse, hogy a megélt evangéliumból születő 
optimizmussal és reménységgel segít új szemmel tekinteni a körülöttünk lévő 
világra.

A Nové Mesto szerkesztősége nevében: 
Mária Fišmanová és Viera Norková
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ÉRTÉKES  
ALKALMAK

Négy éve vagyunk házasok, 
két gyerekünk született. Most 
szeretnénk kicsit várni, mielőtt 
újabb gyerekeink lennének. Pró-
báltuk már a természetes mód-
szereket a születésszabályozásra, 
de azt vettük észre, hogy nem is-
merjük elég jól őket. Amíg nem 
sikerül elvégeznünk a megfelelő 
tanfolyamot, inkább a szexuális 
élettől tartózkodnánk. Mit gon-
doltok erről?

A. és S.

Köszönöm a leveleteket. Valósá-
gos ajándék: új megfontolásokra 
ösztönöz minket a természetes 
módszerekkel kapcsolatban. Az 

emberi termékenység aggasztóan 
hanyatlani látszik manapság. Sok-
féle tényező különféle mértékben 
határozza meg a jelenséget: bioló-
giai, környezeti, kulturális és egyéb 
hatások. Köztük meghatározónak 
látszik az a felfogás, amely úgy te-
kinti a termékenységet, mint egy-
fajta betegséget, amivel szemben 
védekezni kell, vagy mint valami jo-
got, amit mindenáron ki kell vívni. 
A termékenység természetes meg-
közelítése – ha emberi értékének a 
jelentőségét tudatosítani akarjuk – 
felszabadít minden fajta félelemtől 
és elvárástól, továbbá megkönnyíti 
a személy tiszteletét a maga ben-
sőséges testi-lelki egységében, amit 
soha nem lehet csak biológiai me-
chanizmusokra visszavezetni.

A természetes módszerek hasz-
nálata ezenfelül, ha a szeretet és 

nem az önzés diktálja, ajándék le-
het a házaspároknak, főleg azért, 
mert alkalmakat teremt a növeke-
désre a párbeszédben, és teret ad a 
lelki értékeknek, melyeket manap-
ság elfojt a fogyasztási kényszer és 
az anyagiasság.

Tudjuk viszont, hogy a modern 
életben mennyire nehéz ponto-
san megfigyelni saját termékeny-
ségünk ritmusát, időt szakítani 
a megfelelő tanfolyamokra, de a 
köztetek meglévő egység biztosan 
segíteni fog, hogy rátaláljatok a 
megoldásra.

A rövid távú megtartóztatás 
hasznos lehet, amíg elsajátítjátok 
a természetes módszerek hasz-
nálatát, de ennek általában nem 
szabad sokáig tartania, pontosan 
a házaspár bensőséges párbeszéd-
ében rejlő és még felfedezésre váró 
gazdagság miatt. Ez az időszak 
segíthet, hogy a középpontba ne a 
késztetéseitek kerüljenek, hanem 
a párbeszéd, amivel új formákat 
találtok egymás iránti szeretetek 
kimutatására. Akár döntés, akár 
szükséglet kérdése a megtartózta-
tás (betegségek, távollét, stb.), ez 
az időszak sose adhat okot arra, 
hogy kevésbé szeressétek egymást, 
sőt legyen alkalom arra, hogy még 
jobban szeressetek! Így a szük-
ségletnek tekintett szexualitásból 
könnyebben nyílik út afelé, hogy 
a szexualitás ajándék legyen, gyen-
gédség és figyelmesség a másik 
iránt.

Mivel minden párnak egyedüli 
és eredeti isteni tervet kell meg-
valósítania, hasznos lenne beszél-
getni erről egy érettebb házaspár-
ral vagy egy pappal, hogy jobban 
megérthessétek, mi a számotokra 
legalkalmasabb út. A saját utatok 
teremt majd harmóniát a termé-
kenység és a házastársi egység kí-
vánalmai között, amelynek szün-
telenül meg kell újulnia.

Maria és Raimondo Scotto
Fordította: Smohai Ferenc

megkérdeztük
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LASSAN PUSZTULÓ 
ÉRTELEM

Szeptemberben tartják az 
Alzheimer Világnapot. Szeret-
nék többet tudni erről a titokza-
tos betegségről, hogy segíthes-
sek ismerőseimnek.

(P. K.)

Az idősek szellemi leépülésének 
leggyakoribb oka az Alzheimer-
kór, mely huszonhatmillió embert 
érint a világon. Hetvenöt év alatt 
öt százaléknál kisebb arányban 
fordul elő, de a nyolcvanöt éves 
kort elérők több mint fele szen-
vedhet ebben a betegségben. Ma-
gyarországon jelenleg körülbelül 
százhúszezer Alzheimer-kóros van, 
de a várható élettartam növekedé-
sével ez a szám emelkedni fog.

A gondolkodás, a tájékozódási 
és alkalmazkodási készség néhány 
év alatt bekövetkező romlása, az 
egyre súlyosbodó feledékenység, 
személyiségváltozás – ezek a kór 
jellemző tünetei. Elsőként a friss 
események, esetleg ismerősök ne-
vei esnek ki a beteg emlékezetéből. 
Nem tudja a pontos dátumot, is-
meretlen helyen nem igazodik el, 
nehezebben talál haza. Nehezen 
dönt apró dolgokban is. Érdeklő-
dése csökken munkája vagy hobbi-
ja iránt. Ha egy rokonunkon vagy 
barátunkon rendszeresen tapasz-
taljuk ezeket a tüneteket, jó, ha 
rábeszéljük, hogy forduljon orvos-
hoz.

A diagnózis felállítása a kezde-
ti időszakban nem könnyű, mert 
más betegségek is járhatnak feledé-
kenységgel, például a kimerültség, 
a depresszió, vagy az agyi keringési 
zavarok. Az egyéb lehetőségek a 
különböző vizsgálatokkal nagy-
részt kizárhatók, és a kórlefolyás 
egyértelművé teszi a képet.

Az agyszövet degenerációja, fo-
lyamatos pusztulása, és a szellemi 
képességek elvesztése idővel lehe-

tetlenné teszi a normális napi élet-
vitelt, az önellátást. A kezdet álta-
lában fokozatos, de előfordulhat 
olyan esemény, amely kizökkenti a 
beteget a lelki, vagy a fizikai egyen-
súlyából, és hirtelen hozza felszín-
re az addig rejtett kórt.

Sajnos a gyógyításban eddig 
nem sikerült átütő eredményt el-
érni, de intenzív és reményt keltő 
kutatások folynak. Néhány kísérő 
tünet jelenleg is jól kezelhető, mint 
például a betegség miatt kialakuló 
szorongás és depresszió, a gyakori 
ingerlékenység vagy az álmatlan-
ság.

A betegség kialakulásában szere-
pet játszanak a genetikai tényezők 
is. Később kezdődik vagy később 
mutatható ki a betegség a szelle-
mileg aktív életet élőkben, tehát 
érdemes „edzeni” az agyunkat. A 
sok mozgás, az egészséges táplál-
kozás szintén javítja az esélyeket, 
ugyanúgy, mint az egyéb beteg-
ségek megfelelő kezelése (magas 
vérnyomás, cukorbetegség, magas 
vérzsírszintek). Azok az emberek, 

akik többféle tevékenységet vé-
geznek, és tartalmasan töltik el 
szabadidejüket (például zenélnek, 
kertészkednek, sportolnak vagy 
akár társasjátékoznak), később 
kevesebb eséllyel betegszenek meg 
Alzheimer-kórban.

A beteggel való együttéléshez 
igen nagy türelemre van szükség. 
Ők és a gondozóik is támogatást 
és rengeteg szeretetet igényelnek a 
családjuktól és barátaiktól. Azok a 
betegek élnek tovább, akik ottho-
nukban maradhatnak, vagy szere-
tő gondoskodásban részesülnek.

A kórban szenvedők érzékelik a 
körülöttük lévők lelkiállapotát, a 
feléjük irányuló szeretetet, és a ma-
guk módján esetleg viszonozzák is 
azt. Megváltozik a kommunikáció, 
a szavak helyét az arckifejezések, 

hangszín vagy a fizikai érintés ve-
szik át. De ahogy halad előre a fo-
lyamat, minden  nehezebbé válik: 
az érzelmi  élet egyre sivárabb lesz,  
és a beteg idővel nem képes felis-
merni senkit.

Az értelem hanyatlása azonban 
nem törölheti el a személy, a lé-
lek önmagában való értékét. Min-
dent meg kell tenni, amit lehet. 
Például egy ismerős családban is 
az asszony betegsége miatt a férj-
nek kellett ötven év házasság után 
megtanulnia a háztartást vezetni, 
ám tette ezt a legnagyobb szeretet-
tel még akkor is, amikor felesége 
már fel sem ismerte.

Gyakran megfigyelhető, hogy 
a gondozó és a beteg között igen 
mély, talán a szülő-gyermek kap-
csolathoz hasonló szeretetkötelék 
jön létre az ápolás során. Többen 
mondták azt, hogy Isten jelenléte 
érezhető a beteg mellett valami-
képpen. Talán ez az élmény adja 
a kitartást, az erőt a nem könnyű 
feladathoz.

Nagy Márta
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VÁR A TERMÉSZET

A természetjárást egyetlen 
évszakra sem kell beszű-
kíteni, hiszen a termé-

szet szépségeit egész évben cso-
dálhatjuk. Minden időszakban 
megtalálhatjuk, miért érdemes 
odakinn tartózkodni. Érdekes já-
ték ugyanazt a területet nyáron, 
rekkenő hőségben, és télen, fogat 
vacogtató hidegben is felkeresni. 
Így megérezhetjük, vagy gyerme-
keinkkel érzékeltethetjük, milyen 
változatosságra képes a termé-
szet.

Lehet gyalogolni, vagy kerék-
párra pattanni. Kezdő termé-
szetjárónak ez javasolható. A 
barlangászás és a vízi közlekedés 
már követel némi előképzettséget. 
Mondhatni: A láb mindig kéznél 
van! Ez a testrészünk szép lassan, 
de elvisz mindenhová. Nem is 
kell messzire utaznunk az ottho-

nunktól. Néhány évvel ezelőtt a 
Magyar Természetbarát Szövet-
ség Kirándul a család címmel adott 
ki egy húszkötetes kiadványt, 
amely segít a helyi érdekességek 
megtalálásában.

A természetet egyedül is felfe-
dezhetjük, ám minél többen va-
gyunk, annál nagyobb az élmény, 
annál több lehetőség van a másik 
ember megismerésére: szeretni, 
eggyé válni a másikkal, akár első-
ként szeretni… A fizikai képessé-
gek különbözősége feszültsége-
ket is kelthet, de segítheti a másik 
értékeinek felfedezését is.

A természetjárás kiváló alka-
lom, hogy kialakuljon a köl-
csönös egymásra figyelés: olyan 
iskola, ahol kicsik és nagyok 
megélhetik a szeretet művészetét.

É v e n t e 
e g y s z e r 
adódik rá 
lehetőség, 
és különö-
sen nagy 
é l m é n y t 
jelent, ami-
kor egy 
autóbusz-
ra való 
f i a t a l l a l 
i n d u l h a -
tok Erdély 
vagy más 
ismeretlen 
terület fel-
fedezésére. 
A tíznapos, 
értelmes és 
olcsó nyári 
p r o g r a -

mok alatt olyan szoros közössé-
gek, barátságok alakulnak, ame-
lyek az év folyamán tovább élnek, 
fogódzót adnak a hétköznapok 
egyhangúságában is. Közös ki-
rándulások, főzőcskézések, tá-
bortűzi éneklések, nagy beszélge-
tések fűszerezik a túrát.

Tavaly az egyik gyerek hazaér-
kezésünkkor jelezte, hogy ő már 
most jelentkezik a következő évi 
túrára. Felhívtam a figyelmét, 
hogy azt sem tudja, hová me-
gyünk. Erre azt mondta, hogy 
nem baj, ezzel a csapattal csak 
jó lehet. Máskor az egyik szülő 
hálásan köszönte a szervezést, 
és elárulta, hogy gyermeke életé-
nek második legnagyobb élmé-
nyeként tartja számon az együtt 
töltött tíz napot (nem voltam 
kíváncsi az elsőre, nagyon boldog 
voltam a második hellyel).

2005-ben részt vehettem egy 
nemzetközi természetjáró kon-
ferencián. A megbeszélések szü-
neteiben a helyiek vezetésével 
ismerkedtünk a természettel, a 
várossal. Nem jártam még Párizs-
ban, így kicsit lehangolt, amikor 
a klasszikus látnivalók helyett 
egy kelet-párizsi sétára invitáltak 
minket. Mégsem kellett csalód-
nom: olyan rejtett szépségeket 
ismerhettem meg, amelyekre az 
átlagos látogatónak esélye sincs. 
A franciák a városok körül olyan 
sétautakat építenek ki, amelye-
ken végigjárva sok érdekességet 
fedezhet fel az arra járó. Így kí-
vánják népszerűsíteni és minden-
ki számára elérhetővé tenni a köz-
tudottan egészséges gyaloglást.

Csányi SándorC
N
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H
árom

tól kilencvenkilenc 
éves gyerekeknek

Már éppen indultam volna, amikor meg-
állított egy hang:

- Ma nem akarok iskolába menni… autó-
val! Lábbusszal akarok menni!

Furcsa ötletei vannak ma reggel a fiam-
nak.

- Hát ez meg milyen dolog? Ne csinálj 
nekem jelenetet! Tudod jól, hogy minden 
rendes gyereknek az iskolában a helye. 
Nem akarok nyafogást! Fogmosás és egy-
kettő, a garázsban várlak!

- De apaaa! Nem érted? Én nem azt 
mondtam, hogy nem akarok iskolába men-
ni, csak azt, hogy lábbusszal akarok menni!

Ezek a mai gyerekek már azt se tudják, 
mivel bolondítsák a fáradt szülőket!

- Nyugi apa! Ez egy egészen új dolog! Le-
het, hogy nem olvastad a tanító néni üze-
netét?

No persze! Az üzenőfüzet! Ott maradt a 
fürdőszobában a borotvahab mellett. Elfe-
lejtettem elolvasni és aláírni. Most hogyan 
vágjam ki magam a fiam előtt?

- Persze hogy olvastam, csak már nem 
emlékszem pontosan. Mi is volt benne??

- Szegény apa, mindig csak rohansz. No, 

életmódalkotó

lábbusszal
akkor segítek! 
A lábbusz egy 
újfajta közleke-
dési mód, gya-
logosan…

- Gyalogo-
san? Azt akarod 
mondani, hogy 
gyalog kell el-
kísérnem téged 
az iskolába?!

- Neeem! 
Két-három szü-
lő jön és ösz-
szegyűjti az egy 
iskolába me-
nőket. Színes 
névkártya lóg a 
nyakunkban, az 

a jegyünk, és együtt megyünk az iskolába.
- Világos, tönkretették az iskolabuszt, és 

most valami ósdi járgánnyal helyettesítik.
- Dehogyis, apa! Azt gondoltuk, hogy né-

hány felnőtt kíséretében jó lenne együtt 
gyalog menni az iskolába, hogy megkímél-
jük a lakótelepet a kipufogógázoktól! És rá-
adásul a benzinpénzt is meg lehet spórolni! 
Most már érted, miért akarok lábbusszal 
menni?

- Persze, persze… De, hallod-e? Nem ve-
zethetném én a lábbuszt?

- Dehogynem!! Indulhatunk is! Te sok 
gyerekmesét ismersz, ugye szórakoztatsz 
majd minket útközben? A barátaim örülni 
fognak, hogy megismerhetnek!

Vettem magamnak egy szép, színes ka-
lapot, és igazi lábbuszsofőr lett belőlem. 
A fiam osztálytársainak a szülei ugyan azt 
gondolják, hogy a fiamnak kissé habókos az 
apukája, de én jót szórakozom, sőt a fiam 
is!

Mondd, te is lábbusszal jársz az iskolába?

Annamaria Gatti
Fordította: Vizsolyi László
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utolsó oldal

AZ ETIKUS 
KALANDOR

Friedmann Endre (1913-1954) 
Budapesten született, majd 
1933-ban zsidó származása mi-
att emigrálni kényszerült. Pá-
rizsban kezdett el fotózni, ekkor 
vette fel a Robert Capa (beceneve 
Cápa volt) nevet. 1937-ben már a 
spanyol polgárháborúból tudó-
sított, itt készítette el talán leg-
híresebb képét, a Milicista halálát. 
Később a világháborút (Afrika, 
Szicília, normandiai partraszál-
lás), Mandzsúria japán megszál-
lását és az indokínai független-
ségi háborút is a fronton fotózta 
végig. Jelszava ez volt: „Ha nem 
elég jók a képeid, nem voltál elég kö-
zel.” Több volt azonban egyszerű 
haditudósítónál: útjairól érdekes 
beszámolókat írt, Leicájával pe-
dig az embert kereste. Fotói nem 
cinizmusról tanúskodnak, ha-
nem az ember méltóságát igye-
keznek kidomborítani, legyen 
szó a spanyolországi vérfürdő 

áldozatairól, Dél-Olaszország 
útjain menekülőkről vagy a ma-
gát megadó német katonáról. 
Képei inkább jelek, mint sem 
dokumentumok, rajtuk keresz-
tül Capa maga is részt vállalt a 
látott szenvedésekből: „Úgy mu-
tatom be az eseményeket, ahogy én 
látom és érzem őket.” Rendkívüli 
szolidaritás jellemezte, amely a 
személyes erőfeszítésekben és az 
emberi élethelyzetek bemutatá-
sában nyilvánult meg. „Valamiért 
az igazak szenvedése mindig sokkal 
kézzelfoghatóbb” – jegyezte meg 
jegyzeteiben. Emiatt nevezte ba-
rátja, Henri Cartier-Bresson „etikus 
kalandor”-nak.

Sudár Balázs

Capa képeiből október 11-ig 
Budapesten, a Ludwig Múzeum-
ban látható kiállítás.

www.ludwigmuseum.hu

C
ha

rt
re

s f
el

sz
ab

ad
ítá

sa
 u

tá
n,

 1
94

4.
C

ap
a 

és
 Jo

hn
 S

te
in

be
ck

 M
os

zk
vá

ba
n,

 1
94

7.

Fotók: Robert Capa 
© International Center of Photography, New 
York. Magyar Nemzeti Múzeum Gyűjteménye

Az Új Város szerkesztősége összegyűjtve kiadta a Megkérdeztük 
rovatunk korábban megjelent, nagy érdeklődést keltő cikkeit. 
Sorozatunk első kötetében különböző szakembereknek a nevelés 
témában megfogalmazott válaszait gyűjtöttük össze. Tomka 
Ferenc egyetemi tanár írt hozzá ajánló, bevezető gondolatokat.
A füzet megrendelhető a szerkesztőségben.
ujvaros@fokolare.hu
tel. 06-1-328-0784   Ára: 800 Ft

új város 
füzetek

Szülőknek, nevelőknek HASznOS OlvASmány

74 OldAlOn.

nevelés



Új Város – 2009 szeptember-október 35

Keresztrejtvény
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38 39 40

41 42 43 44

46 47
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37
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Beküldendő: Edith Stein teljes üzenete: „Függőleges 1. (a hozzátartozó 
vízszintessel), amelyen keresztül Isten szeretete fényt visz a világba.”
Vízszintes: 1. Csónakázgató  12. Dala  13. Számba vesz  14. Üres gát!  
15. Nyílás  17. Fémkarikák sora  18. Iga, járom angolul  20. Sodró víztömeg  
22. Örökítő anyag  23. Puha fém  24. Kertben dolgozik  27. Eposz egyne-
műi  28. Liter  30. Komp megállója  32. Angol hosszmérték  35. Fűszer  36. 
Francia sziget!  38. Ügyirat  39. Azonos mássalhangzók  40. Torna eszköz  
41. Nitrogén  42. Arrébb lök  43. Lekváros tészta  45. Spanyol autójel
Függőleges: 2. Orosz férfinév  3. Délelőtt röv.  4. Testvérpár  5. Kicsinyítő 
képző  6. Meglepve mondjuk  7. Kettős mássalhangzó  8. Focisták öröme  
9. Végtelen Parád!  10. Lugas franciául  11. Nem drága  16. Jogtalan jöve-
delem  19. Kálium  21. Lónév  25. Rangjelző  26. Folyadék  29. Ártalmasan  
31. „Végtelen” vadászkutya!  33. Majdnem aktív!  34. Nótát  35. Tarokk 
ütőkártya  37. Testünket behálózzák  40. Gyulladás  44. Fordított névelő  
46. Amper  47. Névelő
Előző keresztrejtvényünk megfejtése: „Életem titka Istenbe van elrejtve. 
Csodálatos elképzelései vannak rólam. De a tervrajzot csak ő ismeri.”

utolsó oldal

 Idônként szaba-
don szárnyalok, 
akár egy sirály.

Én is!

Máskor 
meg úgy érzem 

magam, mint egy 
világtalan, földet 
túró vakond az 
alagútjában.

Én is!

Néha mintha a teljes 
színpaletta kéznél vol-
na, néha meg mintha 
csak a szürke tubus. Nekem is!

Néha orosz-
lánnak érzem 

magam. 

Én is!

Máskor viszont 
remegek, mint 
a kocsonya.

Egyszer ragyogó napra-
forgó virít a szívemben, 
aztán meg egy száraz 

kóró.

Nekem 
is!

Hát akkor mi 
ikrek vagyunk!

Nem lehet, hogy 
ezen a bolygón 

hatmilliárd iker-
testvér él!?






