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párbeszédben az olvasóval

VASÁRNAP ESTE TÖRTÉNT
Egy decemberi vasárnap este misére

igyekeztem, amikor az újpesti pályaudvar-
nál három ismeretlen férfi megtámadott.
Megrugdostak, és a szememre is súlyos
ütést kaptam. Azonnal világossá vált, hogy
a misére már nem fogok eljutni, mert az
orrom vérzett, és alig láttam. Elsõ érzésem
a tehetetlenség, a düh és felháborodás volt,
majd hazatámolyogtam, és valamennyire
rendbe szedtem magam.

Másnap elmentem az orvoshoz, és
azonnal be kellett feküdnöm a kórházba,
ami azt jelentette, hogy a karácsonyt is ott
kellett töltenem. De nem estem kétségbe,
mert eszembe jutott, hogy Jézus a megbo-
csátást kéri tõlem. Nem volt könnyû ezt
megtennem. A mai napig is viaskodom ma-
gamban, mert folyamatosan kezelésre kell
járnom, mivel a szemem több helyen meg-
repedt, és valószínûleg meg is kell mûteni.

A feljelentést megtettem, mert úgy gon-
dolom, hogy ez kötelességem, és az ügy le-
zárása a rendõrség feladata.

Magamban azért napról-napra próbálok
túllépni a történteken, és igyekszem Jézusra
bízni mindazt, ami azon az estén történt.

Himmer Guszti

ERÕS A MEGHÍVÁS
Elõzõ számunkban közölt cikkünk-

höz kapcsolódik ez a levél, mely lap-
zárta után érkezett:

Két hónapja élek Loppianóban, az ottani
papi iskolában. Tizenkilenc nemzetbõl va-
gyunk itt harmincnyolcan szeminaristák és
papok, hogy gyakoroljuk az evangéliumi éle-
tet az egység lelkisége szerint. Sokan érkez-
nek ide látogatóba, vagy néhány napra is.

Talán három héttel megérkezésem után
az iskola vezetõi úgy gondolták, értem any-
nyira a nyelvet, hogy tudok olaszul is gyón-
tatni. Hiába tiltakoztam, hogy én az olasz
bûnöket még nem ismerem, megnyugtat-
tak, hogy azok nagyon hasonlóak a magya-
rokhoz. Vízenjárásnyi hit kellett, de nagyon
szép élmény volt.
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Van alkalmunk „szeretni izmokkal” is,
mert – mint a városka többi iskolája – a
miénk is önfenntartó: minden délelõtt 3-4
órát dolgozunk. Én például az iskola kony-
háján.

Egyik este másfél órával a vacsora elõtt
derült ki, hogy nekem kellene valamit készí-
tenem. Ijedtemben hazatelefonáltam, és
nemsokára magyaros pulykaragu rotyogott a
serpenyõben. Késésben voltunk, így többen
benéztek a konyhába, hogy mikor leszünk
kész. Egyik megjegyezte: Sok lesz az a só! A
másik: Kevesebb bors is elég lenne! Harma-
dik: Ebbe feltétlenül bort kell önteni! Az elsõ
megjegyzések még bosszantottak, de lassan
fölengedve az utolsó javaslatra jól megöntöz-
tem a húst fehérborral. A legnehezebb (és
legszebb) csak ezután jött: amikor az
„anyag” már szinte teljesen elkészült, valaki
odajött, hogy sürgessen, és úgy átvette az irá-
nyítást, hogy a tûzhely közelébe se tudtam
menni. Elõször rosszul esett, aztán rájöttem:
ez azért van, mert én akartam valami fino-
mat készíteni a többieknek. Ahogy rájöttem,
hogy Isten dicsõsége fontosabb az enyémnél,
már sokkal könnyebb volt. Ma már keve-
sebb ragaszkodással lépek be a konyhába.

Sokat segít a mindennapokban, hogy
erõs a meghívás az életszentségre. A reggeli
elmélkedések, a délutáni elõadások és be-
szélgetések, a tapasztalatok megosztása
mindig új kihívás, hogy a régi ember helyett
Jézus nyerjen teret közöttünk.

Lehetetlen egy helyben maradni, moz-
dulni kell nekem is Isten hívására, mert sze-
retném látni a magam életében is a szeretet
csodáit.

Kopasz István

GYÛJTÉS A GIMNÁZIUMBAN

Gimnáziumunk idén alakult kis cso-
portja, a Németh László Mûhely, a diá-
kok, a szülõk és a tanárok közötti együtt-
mûködést kezdeményezi. Elsõ nyilvános
megmozdulásunkat maga az élet kínálta:
az újévkezdés minden híradása a délkelet-
ázsiai szökõárról szólt.

Megfogalmaztunk egy felhívást, amely-
ben pénzadomány gyûjtésére kértük az is-
kola diákságát és dolgozóit. Közöltük, hogy
a pénzt az Új Város Alapítvány számlájára
fogjuk utalni, és hogy azért ezt a szerveze-
tet választottuk, mert õk kapcsolataik ré-
vén közvetlenül az érintett térségbe, egye-
nesen a rászorulókhoz tudják eljuttatni
adományunkat.

A gyûjtés négy napig tartott. Akadtak,
akiknek a szüleik küldtek adományt, hall-
va akciónkról. Mások a saját pénzükbõl
adakoztak. Az egyik kislány egy heti zseb-
pénzét ajánlotta fel, más valaki az üdítõjé-
rõl mondott le. Az a fiú, aki naponta kap
pénzt büfére, egy nap nem vett semmit,
hogy felajánlhassa összegét.

Az iskola – a tanárokkal együtt –
96 580 forintot adott össze. Tömegét te-
kintve több kilóra rúgott, tekintettel a
nagyszámú adakozó sok aprópénzére.
Nem kis összeg ez, ráadásul mi azokat
tudtuk megszólítani, akik a korábbi médi-
abeli és egyházi felhívásokra addig nem
reagáltak. Többen is megköszönték, hogy
foglalkoztunk az üggyel. Az õ köszönetü-
ket is tolmácsolom az Új Város Alapít-
ványnak.

Kovács Október

Személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlását köszönettel vesszük

az Új Város Alapítvány
18041930-1-42 adószámára
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Életem egyik fordulópontja volt az a nyár, amikor egy nemzetkö-
zi összejövetelen valakit a személyes tapasztalatává érett hitbeli
meggyõzõdésérõl hallottam beszélni. Valahogy így hangzott:

„Az életben mindent le kell fordítanunk. Ez persze nem kevés fá-
radsággal jár, de meg kell tanulnunk fordítani. Ma például jól ér-
zem magam, de holnap lehetek rosszul. Örülök, hogy van mit en-
nem, majd kapok egy kritikát, aztán valaki megdicsér… Mindezek
igaz, emberi dolgok, a saját szemünkkel látjuk, a saját fülünkkel
halljuk, megtapasztaljuk… Azonban ez nem Az Igazság. Az Igaz-
ság, az más… Mikor Kis Szent Teréz elõször érezte a rá támadó be-
tegség jeleit, így kiáltott: »Megjött a jegyesem, a szerelmem!«

Vajon az Atya miért engedi meg, hogy Jézus átélje az elhagya-
tottságot? Mert szereti Õt, mert tudja, milyen dicsõségben fogja
részesíteni, s hogy mindnyájunkat magával visz testvéreként. A va-
lódi igazság a szeretet. Ezért hát nem azt kell mondanunk, hogy éhes
vagyok vagy szomjas, most kritizálnak, most dicsérnek… Nem! Le
kell mindent fordítanunk. Isten szeret engem. Éhes vagyok, Isten
szeret engem, kaptam enni, Isten szeret engem. Vendégek jönnek,
Isten szeret engem. Egyedül vagyok, Isten szeret engem. Egyetlen
dolgot kell tennünk az életben: fordítani, mindent lefordítani. Is-
ten szeret engem. Ha hiszünk Isten szeretetének, s mi is szeretünk,
akkor Benne élünk. Így a világban általunk Õ lesz jelen…” Eddig az
idézet, s akitõl idéztem: Chiara Lubich.

Azóta is mindig újra meg újrakezdve próbálok fordítani, ahogy
a minap is történt. Hárman ültünk a kocsiban. Az egyikünk a rá
váró feladatokat sorolva panaszáradatba fogott. A mellettem ülõ –
spontán reakcióként – kissé éles hangon rákérdezett, hogy vajon
tényleg úgy gondolja-e, hogy csak neki van ennyi dolga. Bennem
azonnal ott volt a mindig ösztönös visszautasítás, ami akkor tá-
mad fel, ha valaki elkezdi megvetni saját emlékmûvének az alapja-
it. Kényszerû és üres prédikációba fogtam. A reggeli felhõs szürkü-
let egy pillanat alatt még szürkébbnek tûnt. S ekkor, ekkor! Ekkor
az autó jobb elsõ kereke befordult és bele is szorult az árokba. A lel-
künket megülõ köd – „csodák csodájára” – szinte pillanatok alatt
felszállt. Téglák, kocsiemelõ, készséges és nem utolsósorban erõs
szomszédok… A vérkeringés beindult. Mindannyian éreztük, hogy
„helyre rázódunk”. Egy pillanat alatt felmértük és átláttuk, bár-
mennyi is a dolgunk, nem feledhetjük: Valakinek a gyermekei
vagyunk… Immár telve bizalommal, jókedvû cinkosként vágtunk
bele az aznapi teendõkbe. S megtaláltuk a megoldást, megérkezett
a régen várt válasz, valakinek sikerült segíteni és egyáltalán… azt
éreztük, hogy mindennek értelme van! 

A Szeretet elébünk jött és segített „fordítani”. Ismételten felhívta
a figyelmünket, hogy az elsõ Húsvét óta „élõ adásban” vagyunk az
Éggel.

Sokan körülöttünk „tolmácsot” keresnek. Vajon tudunk-e segí-
teni?

TOLMÁCS
KERESTETIK

Tóth Ilona

Az Élet igéje 
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Életünk nagy titka a fájdalom. Szeret-
nénk elkerülni, de elõbb vagy utóbb ránk
talál. A hétköznapi tevékenységünket meg-
mérgezõ egyszerû fejfájásban, a rossz útra
tért gyermekünk miatti fájdalomban, a
munkahelyi kudarcban, a barátunkat vagy
családtagunkat ért autóbalesetben, a siker-
telen vizsga megaláztatásában, a háborúk-
tól, a terrorizmustól vagy a környezeti katasztró-
fáktól való félelemben…

Tehetetlenek vagyunk a fájdalommal szemben.
Még az is, aki mellettünk van és szeret minket, sok-
szor képtelen segíteni, hogy úrrá legyünk a szenve-
désünkön. Pedig néha elég, ha valaki – még ha
csendben is – osztozik velünk benne.

Jézus is ezt tette: olyan közel jött minden ember-
hez, hogy mindenben osztozott velünk. Sõt, magá-
ra vette valamennyi fájdalmun-
kat, és fájdalommá lett olyan mér-
tékben, hogy így kiáltott:

„Istenem, Istenem, miért hagy-
tál el engem?”

Jézus délután háromkor kiál-
tott így az ég felé, miután már há-
rom hosszú órája függött a ke-
reszten, átszögezett kezekkel és
lábakkal.

Rövid életét a mindenki iránti folytonos ajándé-
kozásban élte: meggyógyította a betegeket, feltá-
masztotta a halottakat, megszaporította a kenye-
ret, megbocsátott a bûnösöknek, a bölcsesség és az
élet igéit hirdette.

Még a kereszten is megbocsátott hóhérainak,
megnyitotta a mennyországot a jobb latornak,
majd – miután odaajándékozta nekünk önmagát
az eukarisztiában – testét és vérét adta értünk. Vé-
gül pedig így kiáltott:

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”

De Jézus nem hagyta, hogy legyõzze Õt a fájda-
lom: egyfajta isteni alkímia révén szeretetté, életté
változtatta át. Ugyanis éppen miközben tapasztal-
ni vélte az Atyától való végtelen távolságot, óriási és
elképzelhetetlen erõfeszítéssel, az Atya szeretetébe

vetett hittel újra ráhagyatkozott: „Atyám,
kezedbe ajánlom lelkemet.”1

Helyreállította az egységet az Ég és a föld
között, megnyitotta nekünk a mennyek or-
szágának kapuját, Isten fiaivá és egymás
testvéreivé tett minket.

A halál és az élet misztériumát ünnepel-
jük ebben az idõben, a húsvét, a feltámadás

napjaiban.
Ez az a titok, amelyet Jézus elsõ tanítványa, Má-

ria is teljesen átélt. A kereszt lábánál arra kapott
meghívást, hogy „elveszítse” azt, ami számára a leg-
értékesebb volt: isteni gyermekét. Abban a pillanat-
ban viszont, pontosan azért, mert elfogadta Isten
tervét, számtalan gyermek édesanyja, a mi édes-
anyánk is lett.

Végtelen szenvedése által – ez a
mi megváltásunk ára – Jézus min-
denben közösséget vállalt velünk.
Magára vette fáradtságunkat, hiú
ábrándjainkat, tanácstalanságun-
kat, bukásainkat; és megtanított
minket élni.

Mivel magára vette az emberi-
ség minden fájdalmát, megosz-
tottságát és sebét, joggal gondol-
hatjuk, hogy Õt látjuk, ahol szen-

vedést látunk – akár a sajátunkat, akár testvérein-
két. Minden fizikai, erkölcsi vagy lelki fájdalom az
Õ jelenléte, az Õ arca, Õt juttatja eszünkbe.

Ezt mondhatjuk ilyenkor: „Téged szeretlek ebben
a fájdalomban, elhagyott Jézus. Te vagy az, aki ma-
gadévá téve fájdalmamat, látogatóba jössz hozzám.
És én téged akarlak, átölellek téged!”

Ha aztán figyelünk arra, hogy szeressünk, hogy
válaszoljunk a kegyelmére, és azt akarjuk, amit Is-
ten akar tõlünk a következõ pillanatban, ha figye-
lünk arra, hogy életünket Érte éljük, akkor megta-
pasztaljuk, hogy a fájdalom legtöbbször eltûnik. Ez
pedig azért van így, mert a szeretet magával vonzza
a Szentlélek ajándékait: az örömöt, a fényt, a békét,
és ott ragyog bennünk a Feltámadott.

1 Lk 23,46

az élet igéje

ISTENI ALKÍMIA
Chiara Lubich
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„Istenem, Istenem,
miért

hagytál el engem?”
(Mt 4,10)
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az ige élete

A SZERETET GONDOLATMENETE

Feleségem egy ideig külföldön volt, így na-
gyobbik fiammal ketten vezettük a háztartást.
Egy este gyalog mentem haza a munkából. El-
fogott valami otthontalanságérzés. Minden
idegennek tûnt, a házak, az emberek, és nem
tudtam, hogy mit keresek itt. Elindult bennem
egy sor negatív gondo-
lat. Biztos benne volt
ebben feleségem hiánya
is.

Aztán arra gondol-
tam, hogy ezek a gon-
dolatok nem vezetnek
sehova. Utána eszembe
jutott, hogy ez az Elha-
gyott Jézus. Lehet, hogy
mindaz igaz, amit gon-
dolok, de most az a fon-
tos, hogy Õ itt van, Õt
kell szeretnem, és kilép-
ni magamból.

Amikor hazaértem,
vacsorát készítettem fi-
amnak, és minden sze-
retetemet beleadtam.
És ekkor elindultak a
pozitív gondolatok
bennem. Elõször rácso-
dálkoztam arra, hogy
ezekben a napokban
valahogy jobban megy
a fõzés, a rendtartás. Nincs semmi nehézségem
vele. Aztán pedig azon kezdtem el gondolkod-
ni, hogy ha feleségem itthon van, akkor ez
nincs meg bennem. Vajon miért? Talán mert
most rajtam van a felelõsség. Egyébként meg
hajlamos vagyok csupán „segíteni”.

Ekkor megértettem, hogy nem arról van szó,
hogy nekem nem fekszik a fõzés meg a takarí-
tás, hanem arról, hogy szeretem a kezembe ven-
ni a dolgokat és autonóm módon intézkedni.
Nehéz a másikra irányulva tenni valamit. Egy
dolog a másikért cselekedni, de a saját magam

feje szerint, és más a
másikkal együtt, vele
kapcsolatban tenni
ugyanazt. Ez a második
azt jelenti, hogy semmi-
vé kell válni. Az ízlé-
semben, a munkaszer-
vezési elképzeléseim-
ben, a munkavégzés
idõpontját illetõen.
Egyszóval világosabban
megértettem, hogy Is-
ten tõlem nemcsak azt
kéri, hogy másokért él-
jek, hanem azt, hogy a
kölcsönös szeretetben,
mindig a másikra irá-
nyulva éljek.

Az egészben az az ér-
dekes, hogy ez nem egy-
szerûen egy gondolat-
menet eredménye volt,
hanem az a fény, ami az
Elhagyott Jézus iránti
szeretetbõl született.

Azt is megértettem, hogy a gondolatmenetek
másodlagosak, a kérdés az, hol van a gyökerük.
És a szeretetnek megvan a saját gondolat-
menete.

T. Pál

CSAK EGY SZÉK 
Lakásunknak egy közösségi helyisége van,

ebben hajnalban szoktam dolgozni az íróasz-
talnál, mert napközben a fiaim lakják be a
szobát. Egyik fiam többször megjegyezte,
hogy az íróasztal-szék recsegését két ajtón át
is hallja. Arra gondoltam, hogy amikor én al-
szom, õ csapkodja az ajtókat és hangosan be-
szél. Eszembe jutott, hogy nem úgy kell sze-

retnem, ahogy õ szeret, hanem ahogy Jézus.
Azóta hajnalban más széket teszek az író-
asztalhoz. Ezt fiam is észrevette, és megkö-
szönte. Tudta, hogy pont egy kritikus köz-
gyûlésre készülök, és a vizsgadrukkját felaján-
lotta ezért.

F. János



társadalom

NE FELEJTSETEK EL MINKET!
A Szentföld keresztényeinek üzenete a világ keresztényeihez:
Ne felejtsetek el minket! Ne felejtkezzetek meg a ti földetekrõl!
Ez Jézus, Mária és az apostolok földje, az a föld, amelybe hitünk
gyökerei nyúlnak!

Vizsolyi László

E GY TIZENÉVES palesztin fiú fel-
szállt Galileában a Tel Avivból
Názáretbe induló menetrend

szerinti autóbuszra. Egy szemtanú
elmesélése szerint, rágógumizott és
annak rendje módja szerint jegyet
váltott, egy izraeli katona mellett
mosolyogva helyet foglalt, majd fel-
robbantotta magát. Így írta le
Manuela Dviri, az olasz Corriera
della Sera napilap izraeli tudósítója a
2002 márciusában történt buszrob-
bantást. Az eset tegnap is történhe-
tett volna, a zsidók és arabok kö-
zötti erõszakos cselekmények azóta
is, mind a mai napig sorozatosan ár-
tatlan emberéleteket követeltek.

Napjaink konfliktusának gyökerei
messzire nyúlnak. Izrael állam terüle-

te, ahol ma zsidók és palesztinok lak-
nak, 1187 óta folyamatosan iszlám
kézben volt, 1517-tõl török fennható-
ság alatt. Az 1860-ban a Budapesten
született Herzl Tivadar által alapított
cionista mozgalom a mindenütt ki-
sebbségben élõ, és szerte a világon ül-
dözésnek kitett zsidó nép problémá-
jának megoldását az õsi földön törté-
nõ államalapításban látta. Ekkor vet-
te kezdetét a zsidóság Európából tör-
ténõ tömeges kivándorlása. 1800-ban
még csak tízezer, 1918-ban már 85
ezer zsidó élt Palesztinában, mely
1917-ben angol fennhatóság alá ke-
rült. 1947-ben Sztálin, közel-keleti
befolyásszerzés reményében, egy év-
vel Truman amerikai elnök javaslat-
tétele után, síkraszállt egy zsidó állam
megalapítása mellett. Az ENSZ egy-

aránt jogosnak ismerte el az arabok
és a zsidók területi igényét. Tudomá-
sul kellett vennie azonban, hogy az
egymást kizáró követelések teljesíthe-
tetlenek. Végül két önálló állam alapí-
tására tett javaslatot, melyek azonban
gazdaságilag egy egységet alkottak
volna. Jeruzsálem, melynek akkor
százezer zsidó, harmad annyi arab
muzulmán és csaknem ugyanannyi
arab keresztény lakosa volt, semleges
státust kapott volna. Az elképzelést a
zsidó közösség lelkesen üdvözölte, az
arabok viszont elutasították. Ilyen
elõzmények között került sor 1948.
május 14-én, az utolsó angol távozása
után Izrael állam egyoldalú kikiáltá-
sára. Az amerikai és szovjet elismerés
néhány perc különbséggel azonnal
meg is érkezett, de alig telt el néhány
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óra, öt arab ország háborúval igyeke-
zett érdekeit érvényesíteni. Izrael
azonban nemcsak megvédte magát,
hanem Jeruzsálem felett megszerezte
a részleges ellenõrzést, melyet késõbb,
az 1967-es hatnapos háborúval az
egész városra kiterjesztett. Egyéb fon-
tos stratégiai területeket is elfoglalt.
Több mint három és félmillióan me-
nekültek el otthonaikból, ezek közül
ma csaknem kétmillióan „ideiglenes”
táborokban élnek Izraelben, illetve a
szomszédos államok területén. 1964-
ben az Arab Liga kezdeményezésére
létrejött a Palesztin Felszabadítási
Front. Vezetõjük, Jasszer Arafat 1974-
tõl kezdõdõen egyre inkább politikai
szinten igyekezett a palesztin nép ér-
dekeit érvényesíteni, de képtelennek
bizonyult megfékezni egyes csopor-
tok fegyveres ellenállását. Az ENSZ
elítélõ nyilatkozatai ellenére Izrael
nem vonult ki a megszállt területek-
rõl, sõt 1980-ban Jeruzsálemet, Izrael
osztatlan fõvárosává nyilvánította.

A politikai megoldásra tett kísér-
leteknek hosszú a sora. XII. Pius pá-
pa két enciklikájában is (In multiplici-
bus curis 1948, Redemptoris nostri
1949) határozottan síkraszállt a
szent város nemzetközi ellenõrzése
mellett. Reményt keltõen indultak a
tárgyalások 1991-ben, Madridban,
majd 1993-ban, Oslóban. Fontos lé-
pés volt Izrael állam és a palesztinok
kölcsönös elismerése és legalább egy
korlátozott palesztin önrendelkezés

biztosítása. Rabin, Perez, és Arafat
közeledésének azonban Rabin meg-
gyilkolása véget vetett. Késõbb Clin-
ton amerikai elnök rendezési kísérle-
te fulladt kudarcba Camp Davidben,
2001-ben pedig Barak izraeli elnök
politikai bukása szakította meg a
már sikerrel kecsegtetõ tárgyaláso-
kat. Azóta talán az igazi és követke-
zetes politikai akarat hiányzott.

Izraelben a vallásos zsidók egy ré-
sze a választott népnek adott bibliai
ígéretekben látja a kemény fellépés
igazolását.1 Ebben a képben a pa-
lesztinoknak nincs igazán helyük,

Elõzõ oldalon: Virágvasárnap
Jeruzsálemben.

Balra fent: Palesztin rendfenntartó
Betlehemben.

Jobbra fent: Az egyik keresztény
zarándokhely: a Szent Sír bazilika.

Lent: A Siratófalnál imádkozó zsidó
nõk és férfiak.

A nyolcadik oldal alján: Ortodox
zsidók Jeruzsálemben.

A kilencedik oldal alján: Keresztény
szerzetesek zarándoklaton.

1 Józs 1,4 "A pusztától és a Libanontól fogva a
nagy folyóvízig, az Eufrates folyóvízig, a
Khitteusoknak egész földe és a nagy tengerig
napnyugat felé lesz a ti határotok". Lásd
továbbá: Mózes I. könyve 12,7; 13,15; 17,8;
26,3; 28,13; 35,12; 48,4; Mózes V. könyve
1,8; 34,4; Zsoltárok könyve 105,11; Apostolok
cselekedetei 7,5. 
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az õ helyzetük saját szülõföldjükön
fokozatosan ellehetetlenedik. Az
önálló palesztin állam létrehozása a
jelen körülmények között nem
látszik megoldásnak, hiszen a szét-
aprózott területeken az önálló
gazdasági életre képtelen paleszti-
nok helyzete csak súlyosbodna. Kö-
reikben szintén teret kap a vallási
meggyõzõdésre hivatkozó radikáli-
sok felfogása, mely elképzelhetet-
lennek véli a zsidókkal való meg-
egyezést.

Arafat halála után az új palesztin
elnök, Mahmud Abbász (Abu Má-
zen) megválasztása mégis pozitívan
befolyásolhatja a békefolyamatokat.
Az idei év fontos eseménye, melyet
történelmi pillanatnak is tekinthe-
tünk a Közel-Kelet életében: február
9-én, négy év ellenségeskedés után
mind az izraeli, mind a palesztin ve-
zetõ békenyilatkozatot tett.

Az öt és félmillió zsidó és három
és félmillió muzulmán mellett Izra-
elben mindössze száznyolcvan-ezer
különféle felekezethez tartozó ke-
resztény él. Az õ helyzetük, az utób-
bi években különösen nehézzé vált.
Az erõszakos cselekmények híre elri-
asztotta a külföldi zarándokokat, ez-
zel pedig szinte az egyetlen megélhe-
ti forrásuktól esnek el.

Giacinto Boulos Marcuzzo atya, Iz-
rael latin patriárchájának vikáriusa,
a Città Nuovának karácsony alkal-
mából interjút adott. Ez jól rávilágít
a keresztények mai helyzetére és ne-
künk is segíthet megérteni, mi mit
tehetünk. A továbbiakban ebbõl a
beszélgetésbõl idézünk:

– Egyedül érzik magukat?
– Nem vagyunk egyedül, mert ve-

lünk van Az, aki eljött…. Azért sem
érezzük magunkat egyedül, mert
sok keresztény gondol a Szentföldre
és ez az összetartozás rendkívül fon-
tos. Fontosabb még az anyagi segít-
ségnél is, melyért rendkívül hálásak
vagyunk. De mindenekelõtt a hitnek
a kommuniója, az egység az, ami
fenntart, mely bátorságot önt be-
lénk és erõt ad az ittmaradáshoz, se-
gít egyre jobban gyökeret vernünk
ebben a földben, a jelenlegi helyzet-
ben is.

társadalom
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Helyi llakosok vvallomásaiból:
– Az iskola növendékeinek hetven szá-

zaléka keresztény, harminc százaléka mu-
zulmán. Egy jó ideje élik az úgynevezett
arany szabályt, mint nevelési eszközt, mely
megtalálható a fõbb vallások mindegyiké-
ben: tedd a másiknak azt, amit szeretnéd,
hogy neked tegyenek. Ez megkönnyíti a di-
ákok együttélését. Imádkozunk a békéért
minden nép között, megkülönböztetés nél-
kül. Egy arabok és zsidók közötti párbe-
széd programja is folyamatban van, mely
kölcsönös ismerkedéssel igyekszik a bé-
kés egymás mellett élést elõmozdítani. –
mondja Annamaria, a több mint hétszáz
arab által látogatott karmelita iskola igaz-
gatónõje Haifából, a Földközi-tengerre né-
zõ harmadik legnagyobb izraeli városból.

– A betlehemi keresztények nem me-
hetnek a mindössze nyolc kilométerre fek-
võ Jeruzsálembe. Sokan közülük már
csaknem két éve nem hagyták el a várost.
Jól látható itt az épülõ fal. A tervek szerint
hamarosan a szaléziek iskolája elõtt fog
elhaladni, így csaknem száz diákot és ta-
nárt zárhat el az iskolától. Az elhagyott ut-
cák, bezárt üzletek és üres hotelek képe
kiábrándító. Hatvanöt százalékos a mun-

kanélküliség. Tavaly hetvenöt keresztény
család vándorolt el, mintegy hatszázan.
Ez itt igen magas arány.

– A nemzetközi segítségnek köszönhe-
tõen élelmiszerrel és orvossággal tudjuk
ellátni a családokat, van mód a kórházi
mûtétek kifizetésére, itt ugyanis nem léte-
zik betegbiztosítás. Orvosságért Jeruzsá-
lembe kell utaznunk, ehhez hónapokig
kell várnunk az engedélyre. 

– Másokkal közösen élni az evangéliu-
mot mély békével tölt el, és segít, hogy le-
gyõzzem a szomorúság pillanatait.

– Nagyon sok szívnek meg kellene
változnia… Igyekszünk megtenni mindent,
hogy a keresztények ne vándoroljanak el,
ennek ellenére tovább folyik az emigráció.
Fennáll a veszélye, hogy néhány éven be-
lül nem marad keresztény a Szentföldön.
– figyelmeztet Jakub Abu Szaada atya,
görög katolikus plébános.

– Rendkívül fontos, hogy jöjjenek a za-
rándokok. De nem csupán gazdasági
megfontolásból fontos. Visszaadhatják a
reményt, és erre van leginkább szüksége
ennek a földnek.– Így látja egy olasz kato-
likus pap, Pierbattista Pizzaballa)
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– Mit jelent a Szentföldön a ke-
resztények békéért és testvérisé-
gért folytatott párbeszéde?

– A mi szerepünk, hogy mindenki
között híd legyünk. Ezt az elkötele-
zettséget egyaránt éljük egyházi, kö-
zösségi és személyes szinten. Rövi-
den így lehetne összefoglalni: „le-
bontani az elválasztó falakat!”. A mi
helyzetünkben, ahol békétlenség
uralkodik és az emberek nagyon
vágynak az igazságosság után, már
a kilencvenes években jelmonda-
tunkká tettük ezt a mondatot. Ez
segít magunk között, a muzulmá-
nokkal és a zsidókkal egyaránt meg-
teremteni a párbeszédet. Ugyanak-
kor nem feledkezhetünk meg egy
másik kezdeményezésrõl sem: a Kö-
zel-keleti Püspöki Konferencia az
észak-afrikai püspökökkel közösen
üzenetet intéztett a világ püspökei-
hez és rajtuk keresztül minden hí-
võhöz. Azt kérik tõlük, hogy imád-
kozzanak, alakítsák a közvéleményt,
mely képes lenne a két felet a béke-
kötés érdekében tárgyalóasztalhoz
ültetni.

– Ön szerint a Szentföld keresz-
tényeinek mi az üzenete a világ ke-
resztényeihez?

– Ne felejtsetek el minket! Ne fe-
lejtkezzetek meg a ti földetekrõl! Ez
Jézus, Mária és az apostolok földje,
az a föld, amelybe hitünk gyöke-
rei nyúlnak! Meg szeretném hívni
az egész világ kereszténységét,
zarándokoljanak el a szent helyek-
re! Gyertek a Szentföldre, ne félje-
tek, én jól ismerem a helyzetet! A
szent helyek biztonságosak, és a za-
rándokok a keleti mentalitás sze-
rint – legyenek muzulmánok, zsi-
dók vagy keresztények – a béke em-
berei, akik Istent keresik és semmi
közük sincs a mi helyi konfliktu-
sunkhoz. Ezért a zarándok szent és
sérthetetlen!

– A zarándoklat nem csupán je-
lentõs lelki építkezés, de mód arra is,
hogy minden szempontból – gaz-
dasági, de mindenekelõtt lelki és
emberi szinten – kifejezzük szere-
tetünket és szolidaritásunkat a
Szentföld Egyháza iránt. Tehát
gyertek minél többen és félelem nél-
kül!
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Kezdeményezések aa SSzentföldért
A Szentföldön élõk segélyhívására vá-

laszul, sok helyütt zarándokcsoportokat
szerveznek az egyházmegyék, szerzetes-
közösségek és mozgalmak. A Fiatalok az
Egyesült Világért Mozgalom részérõl Eu-
rópából és Ázsiából keresték fel a szent
helyeket.

Gennaro Fatigani, a nápolyi orvosi egye-
tem hallgatója Diana Pezza Borellivel, a Ke-
resztény–zsidó baráti társaság nápolyi el-
nökével az „Izrael–palesztin párbeszéd
program” elindítója. A 2002-ben kezdõdött
sorozatos találkozások és véget érni nem
akaró beszélgetések – melyek során egyre
jobban sikerült felfedezni a „másikat”,
megérteni félelmeit és álmait – kiérlelte „A
másik története” címû könyv megszületé-
sét. A mintegy tucat zsidó és palesztin
szakember munkája az 1917-es Balfour-i1

nyilatkozattól a második Intifadáig2 tárgyal-
ja az egy területen élõ két nép történelmét.

2004-ben a programot elindító egyetemis-
ták a Fiatalok az Egyesült világért képvise-
lõivel közösen Nápolyban rendeztek talál-
kozót egy izraeli és egy palesztin küldött-
ség részvételével. Campania régió politiku-
saival folytatott beszélgetésben a fiatalok
javasolták városok „hármas iker” össze-
kapcsolását, olasz, izraeli és palesztin tele-
pülések között. A vallások közötti párbe-
széd jelentõsége a polgári élet számára
címmel rendezett kerek asztal beszélgeté-
sen az olasz katolikus teológusok elnöke,
Piero Coda, az olaszországi palesztin
Confronti kiadót képviselõ Mostafa El
Ayoubi, és a jeruzsálemi Al Kudsz egyetem
docense, az olasz zsidó di Marco Maestro
vett részt. Az egyhetes intenzív találkozó vé-
gén, mely nem nélkülözte a nehézségeket
sem, meglepetéssel, de örömmel jutottak a
közös megállapításra: „Vegyes társaság
vagyunk, de mégis egy!”

1 1917. november 2-án látott napvilágot az angol kabinet külügyminiszterének, A. J. Balfournak
egy levele, amelyben Anglia kifejezte jóindulatát “a Palesztinában megteremtendõ zsidó nem-
zeti otthon gondolata iránt.”

2 A második palesztin intifáda (nemzeti felkelés) 2000. szeptemberében akkor tört ki, amikor
Ariel Saron a Likud párt vezetõjeként ellátogatott a jeruzsálemi Templom-hegyhez. Az
intifádába a palesztin területek gazdaságilag teljesen beleroppantak. 



H IRTELEN érzékennyé vált a világ
közvéleménye százezrek, mil-
liók tragédiája iránt, és azon-

nal cselekedett. Az együttérzésnek
egy eddig soha nem tapasztalt spon-
tán hulláma indult a fájdalomból fa-
kadó közösségben. Óriási rejtett
energia került mozgásba egyik pilla-
natról a másikra: világméretû
együttérzésnek lehettünk tanúi és
tevékeny elõmozdítói. A Fokoláre
Mozgalom nemzetközi számláján ja-
nuár 21-ig 201.965 euró gyûlt össze.
Valójában nincs kis vagy nagy ösz-

szeg, lehetõségei szerint próbál min-
denki segíteni. Az egy „nagy család-
hoz” tartozás tapasztalata az, ami
megmarad. A családok mellett külö-
nösen a fiatalok reagáltak érzéke-
nyen. Nigériában – ahol maguk is
igen szegényen élnek – 2700 nairát,
azaz 25 dollárt ajánlottak fel.

Indonéziából a cunami által legin-
kább sújtotta Aceh tartomány köz-
pontjából, Banda Acehbõl írja egy
muzulmán fiatal:

Eddig nagyon nehéz volt bejutni a
leginkább katasztrófa sújtott terüle-
tekre, mert az indonéz hadsereg fel-
ügyeli a térséget. Itt ugyanis a szepa-
ratisták és a hadsereg között gerilla-
háború dúl, s most a hadsereg azzal

az ürüggyel, hogy meg kell védenie
az önkénteseket, tulajdonképpen út-
ját állja a szolidaritásnak. Elhatároz-
tuk, hogy oda megyünk, s addig
nem nyugszunk, amíg nem találunk
egy olyan helyi vezetõt, aki megbízik
bennünk és elfogadja segítségünket.
Tegnap elmentünk a püspökhöz,
aki a katolikus egyház segélyakció-
ját szervezi, és felajánlottuk neki,
hogy mi „táv-örökbefogadással”
tudnánk segíteni azokon a gyereke-
ken, akik Medanban kilencvenegy
különbözõ menekülttáborban él-
nek. A püspök úr nagyon örült a lá-
togatásnak.

Alex Dias, Pont Blair püspöke:
Egyházmegyénkhez tartoznak az

Andaman-szigetek és Dél-Nicobar.
Több mint tízezer áldozata volt itt a
szökõárnak… Hála Istennek a mi kö-
zösségünk jól van, de Nicobar szige-
tén, ahol a legnagyobb volt a pusztí-
tás, a templomok, a kolostorok és az
iskolák mind rombadõltek. Az utób-
bi húsz évben sokat haladtunk, kü-
lönösen az új egyházközségek, ko-
lostorok, iskolák, és egészségügyi lé-
tesítmények megteremtésével. Most,
a pusztítás hatására fölmerül ben-
nem a kérdés, vajon mit akar Isten
ezzel üzenni?… Fájdalommal tölt el a
sok tragikus történet. Sokan úszva,
a fákba kapaszkodva menekültek
meg, napokat és éjszakákat töltöt-
tek az õserdõben… Õket hallgatva
nem tudom visszatartani a sírást…

Az Új Családok az indiai Vedara-
niamból:

A közelünkben van Veilankanni,
melynek híres bazilikáját karácsony-

fokoláre
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ÖSSZEFOGÁS
– VILÁGMÉRETEKBEN
A cunami sújtotta országokból érkezett levelekbõl,
és az õket segítõk beszámolóiból közlünk néhányat.
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NetOne
MAGYARORSZÁGON

Az õszi, római
nemzetközi kong-
resszus hazai foly-
tatásaként február
4-én negyven szak-
ember találkozott
a Duna TV könyv-
tárában megtar-
tott beszámolón.
Erre az elsõ találkozóra fõként azo-
kat az ismerõseinket hívtuk meg,
akik az írott és elektronikus sajtó-
ban dolgoznak. A kommunikációs
szakemberek nem csak az egyházi
(katolikus, evangélikus, reformá-
tus), hanem a világi sajtót is képvi-
selték. A rendezvényen a televíziók-
ban, rádiókban és az újságoknál dol-
gozókon kívül jó néhány kommuni-
káció szakos egyetemi hallgató és ta-
nárok is részt vettek. Többekkel kü-
lönféle rendezvényekrõl volt szemé-
lyes kapcsolatunk.

Összefoglalót hallhattunk a
NetOne céljairól, a kongresszus fõ
témáiról, a szekciók munkájáról, de
számos hazai kezdeményezésrõl is,
mellyel a médiában dolgozók pozitív
irányba kívánják segíteni a társadal-
mat. Érdeklõdéssel fogadták azt a ja-
vaslatot, hogy együttmûködjenek az
április 16-án megrendezésre kerülõ
Családfesztivál tematikájának nép-
szerûsítésében, s így a család értékei
széles médianyilvánosságot kaphas-
sanak.

A kerekasztal-beszélgetésben nagy
hangsúlyt kapott a helyi hírek, a he-
lyi médiák társadalmat formáló sze-
repe. Egyfajta megújulásra van szük-
ség ahhoz is, hogy a média szereplõi
ne sztárolják magukat, hanem a
közvetítõ szerepét töltsék be.

A jelenlévõk között ismeretségek,
kapcsolatok születtek, felmerült
például, hogy egymás szerkesztõsé-
geit látogassuk meg. Várakozással
tekintünk a további együttmûkö-
désre!

Fábián Zsuzsanna

NetOne
MAGYARORSZÁGON

kor mindig sok zarándok keresi fel.
Akik közülük kimentek a festõi
öbölbe fürdeni, nem sejthették,
hogy ez az útjuk közvetlenül Isten-
hez fogja vezetni õket. A mi tábo-
runkat nem fenyegeti veszély, ezért
be tudtuk fogadni a szomszédos há-
zak lakóit is. Mi látjuk el õket éle-
lemmel. A helyi kórház zsúfolá-
sig megtelt, ezért a betegeknek
reggelit és vacsorát készítünk.

Az Új Családok és az Aposto-
lic Carmel szerzetesrend százöt-
ven gyermek táv-örökbefogadá-
sát szervezi közösen.

Egy thaiföldi gen írta:
Fordítani mentünk a szökõ-

árban eltûnt külföldiek hozzá-
tartozóinak, kilencen. Addigra
már elegendõ tolmács volt, így
más feladat után néztünk.
Amint a buddhista Wad Yan
Yao templom felé mentünk,
elénk tárult a cunami, minden
képzeletet felülmúló pusztítása:
a tengerparttól több kilométer
távolságra házak, autók, fák,
szállodák, minden romokban és
darabokban. Útközben sok
holttestet láttunk, közöttük pe-
dig embereket, akik családtagja-

ikat keresték. Az elsõ nap a segély-
szállítmányokat osztottuk szét, és
igyekeztünk mindenkinek azt ad-
ni, amire leginkább szüksége volt.
Egy másik csoportban az önkéntes
segítõknek fõztük az ebédet. A kö-
vetkezõ nap sok holttestet hoztak
oda. Az én feladatom az volt, hogy
fertõtlenítõszerrel szórjam be a
hullákat, a fertõzések megakadá-
lyozására. A rossz szag miatt nem
volt könnyû. De csak így tudtam
szeretni. Úgy próbáltam szeretni
õket, mintha éltek volna.

Milanóban a Fiatalok az Egye-
sült világért és az Associazione
Arcobaleno közös fáklyás felvonu-
lást szervezett, amelyen a Milánó-
ban élõ Srí Lanka-i közösség szá-
mos tagja is részt vett. Közülük
többen rokonaikat és ismerõseiket
veszítették el a tragédiában. Meg-
ható pillanat volt, amikor egy olasz
férfi megköszönte a Srí Lanka-iak

nagylelkûségét. A lánya és veje
ugyanis éppen nászúton voltak a
dél-kelet ázsiai szigeten, és a helyi la-
kosság saját élete kockáztatásával
mentette ki a fiatal párt a habok kö-
zül, a húszfõs turistacsoporttal
együtt.

Összeállította: Vizsolyi László
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A HITTUDOMÁNYI Akadémia Le-
velezõ Tagozatán találkoztam
Máriával, aki hallgatóm volt –

emlékezik vissza Tomka Ferenc atya.
– Kérésükre elvállaltam, hogy lelki-
gyakorlatot tartsak nekik. Kegye-
lemteli alkalom lett, áthatotta az
egység Ideálja. A csúcspontja az volt,
amikor arról beszéltünk, hogy Jé-
zussal élni nemcsak a kápolnában
lehet, Õt minden testvérben meg le-
het látni. Akkor következett egy fel-
adat (ami hagyományos lelkigyakor-
latokban nem szokásos): Menjetek
ki a városba két órára – mondtam a
több mint harminc résztvevõnek –
figyeljétek meg az emberekben Jé-
zust, és próbáljatok örömet szerezni
ennek a Jézusnak. Visszatérésük
után csoportos beszélgetést tartot-

tunk, s mintha lángra lobbant volna
bennük az isteni tûz. A legkülönbö-
zõbb egyszerû helyzetekben, bolt-
ban, utcán, szegényben felfedezték
Jézust, és tenni tudtak valamit sze-
retetbõl. Máriát érintette meg legin-
kább ennek a néhány órának a ta-
pasztalata.

Az ige megélése, majd a Fokolár-
ral való találkozás õt teljesen meg-
újította. Korábban volt benne egy
kis keserûség: hiányolta az egyház
belsõ megújulását. Most megtalálni
látszott, amit keresett. Mindennap-
jait áthatotta az Ige, a felebarát, a
másként vélekedõ iránti szeretet.”

A Fokoláre közösségben nagyon
élõ Mária személye, és azok az ese-
mények, amelyeket megosztott az
önkéntesekkel. Egyszer egy bátrabb
írásáért behívatták a megfelelõ hely-
re. Azt a tanácsot kapta, hogy ne tö-
rõdjön semmivel, csak szeresse azt,
akivel beszélnie kell. Így tett. Né-
hány perc múlva észrevette, hogy az
„illetékes elvtárs” saját életérõl, prob-
lémáiról mesél, a gondjait mondja. A
végén még megemlítette: „Ja igen, az
a cikk, persze, máskor majd…” Ettõl
kezdve ez az ember a kötelezõ „hiva-
talos” találkozásoknál mindig feltû-
nõen kedves volt hozzá, elé ment, le-
segítette a kabátját. Munkatársai
ugratták is Máriát, és szinte már kí-
nos volt számára az illetõ szívélyes-
sége.

Egy másik eset: egyik rokona bör-
tönbe került. Látogatni mentek hoz-
zá, de otthon felejtették a feltétlenül
szükséges „meghívó” cédulát. Anél-

kül pedig senkit sem engedtek be.
Kísérõjében felmerült, hogy ki kelle-
ne találni valamit. Mária azt mond-
ta: nem, ragaszkodunk az igazság-
hoz. Az õr a kapunál, valóban nem
engedte be õket, de lehozatta a ra-
bot, és így sokkal hosszabban és
nyugodtabban tudtak beszélgetni.
Mária sokat segített, hogy a börtön-
évek ne rombolják, hanem átformál-
ják a fiút. És ahogy elmondta, hogy
fél (a tárgyalástól, ítélettõl, börtön-
tõl), Mária elmondta, hogyan visel-
kedett õ, amikor félt egyszer a kór-
házban: Elkezdett másokra figyelni,
másoknak segíteni. Ettõl kezdve ez a
megtévedt fiatal lassan-lassan szere-
tettel fordult rabtársai felé. Mária is-
métlõdõ látogatásaival, a tapasztala-
taival erõt adott neki, segítette, hogy
a fiatalember becsületes felnõttként
találja meg a helyét.

Élete utolsó szakaszára Bacsói Ili
emlékezik.

„Mélyen belém vésõdött az a nyá-
ri lelkigyakorlat, ahol megtudtam,
hogy Mária súlyos beteg. Túllépve
testi nehézségein még egy busznyi
idõs embert elkísért Ausztriába, a
pápai látogatásra.

Ott, Esztergomban volt egy ál-
mom, amire felriadtam: Mária fek-
szik egy kórházi ágyon, és nekem
kell ápolnom, mert nem volt se nõ-
vér, se orvos. Bár ez számomra akkor
még elképzelhetetlen volt, határo-
zottan éreztem, hogy Isten kéri tõ-
lem, hogy látogassam meg Máriát.

Így is történt. Belül éreztem köz-
ben, hogy ez nem elég, és elintéztem,
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AKI MEGHALLJA SZAVAM…
Hatvanéves lenne ma a Fokoláre Mozgalom egyik elsõ
magyar önkéntese, az Új Ember újságírója,
igazi mai kommunikátor: Galántai Mária.

Hortoványi Emõke



Ez megrendített, mert minden szó
nélkül világos volt, hogy orvosának a
köztünk napról napra megszületõ és
a köztünk élõ Jézust választotta.
Óriási felelõsség és végtelen boldog-
ság volt ez nekem. Még három hóna-
pot élt, és mi minden nap újból és új-
ból megéltük a csodát.

Egyszer elõfordult, hogy valami
könnyed megszólásféle csúszott ki a
számon, amire elkomorodott, és
csak ennyit mondott: Ezt ne!

Halála elõtt nem sokkal volt a
születésnapja, és nagyon szerettem
volna örömet szerezni neki. Arra vá-
gyott, hogy szentmisén vehessen
részt, de még a rendszerváltás elõtt
voltunk, és ez kórházban, elképzel-
hetetlennek tûnt.

A születésnapján a hatágyas kórte-
remben minden beteg épp kimenõt
kapott, kivéve egyetlenegyet, aki szer-
zetes nõvér volt, akkor még civilben.

Feri atya felkészült a misére, per-
sze azzal az eshetõséggel, hogy ez le-
hetetlen. Megkértem az ügyeletes or-
vost, hogy a születésnapi köszöntés-
re tekintettel, ha lehet, Máriánál ne
történjen semmi beavatkozás az el-
következendõ egy órában, de ha
mégis probléma lesz, azonnal szólok.

Megtelt a betegszoba látogatók-
kal, és egy fantasztikus szentmisénk
volt! Énekeltünk is: »Mária, egyetlen
virág…« A folyosón azt hihették,
hogy Galántai Máriát köszöntjük.

Kezelõorvosa, aki tudta, mi tör-
tént akkor – Mária halála után azt
mondta: – »Így szeretnék élni és
meghalni én is«.

Visszatekintve talán elmondhat-
juk, hogy Mária élete negyvennégy
évével beteljesítette az életigéjét:
»Nézd, az ajtóban állok és kopogok.
Aki meghallja szavam és ajtót nyit,
bemegyek hozzá, vele eszem, õ meg
velem.«” (Jel. 3,20)

13Új Város – 2005. 3. szám

hogy abba a kórházba kerüljön, ahol
én dolgoztam.

Nekem az volt a fontos, hogy Má-
riának a lehetõ legjobb legyen a ke-
moterápia és a szörnyû beavatkozá-
sok közepette. Számára csak az volt
fontos, hogy mindenki, aki vele talál-
kozik, – legyen az látogató vagy kór-
házi dolgozó – a Szeretet-Istennel ta-
lálkozzon.

Rengetegen látogatták, és õ szinte
»itta az életüket«, mindent befoga-
dott, hogy aztán felajánlhassa értük
azt, amije volt, például nem kért oxi-
gént, bár alig kapott levegõt; nem fo-
gadott el fájdalomcsillapítót – értük.

Négy hónap telt el így. Ekkor ki-
derült, hogy Mária kezelõ orvosa,
akiben feltétel nélkül megbízott, át-
megy egy másik kórházba dolgozni.
Fel volt adva a lecke: utána menni
vagy maradni?

Pár napra hazakerült, és azon a
napon, mikor a másik kórházba
ment volna át, reggel megállt nálunk
a laborajtóban, szinte fuldokolva:
»Ide jöttem…«

Elõzõ oldalon: Mária egyik riportja
helyszínén, a Dohányos-tanyán
1982-ben.

Fent: Az Új Ember szerkesztõségének
ünnepségén. Ha valaki felszaladt hozzá
a szerkesztõségbe, soha nem mondta,
hogy nem ér rá. Az illetõ azt érezte,
hogy csak õ a fontos számára.

Balra lent: Már súlyos betegen.

Jobbra lent: Életének utolsó
idõszakában a kórházi betegágyon,
ápolójával, Bacsói Ilivel és Papp
Katával.

Mikor csak egy-egy szót tudott
már szólni, az egyik látogató

megkérdezte,
hogyan éli meg ezt az állapotot.

Csak ennyit válaszolt:
– „Öröm…” – és mosolygott.
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J AMES Nachtwey mint-
ha szemtanúként ma-
gára vette volna a vi-

lág minden borzalmát és
szenvedését. A háborúk, a
gyûlölet, a kizsákmányo-
lás, a megaláztatások
örökségét. A fizikai és er-
kölcsi lealacsonyodásnak,
a táplálék és a szabadság
hiányának a következmé-
nyeit. És azt a szenvedést,
amit néhány kapzsi és ha-
talomra éhes ember érde-
kei okoznak.

Képei tanúságot tesz-
nek, bármely szónál kife-
jezõbben, a fájdalomról, a
pusztításról, a félelemrõl,
és a megörökített tekinte-
tetekbõl, mozdulatokból,
kimerevült szemekbõl és
szólásra képtelen ajkakból
áradó érzelmekrõl.

Natchwey korunk egyik
legbátrabb fotóriportere-
ként mindig ott volt, ahol
fegyveres összetûzések,
népirtások, tragédiák tör-
téntek. Meggyõzõdése sze-
rint a fényképek ereje ab-
ban áll, hogy képesek visz-
szaadni azt, ami emberi.

„Ha jól használjuk a
fényképezõgépet, haté-
kony ellenszere lehet a há-
borúnak – vallja. – Ha va-
laki vállalja a veszélyt és
bemerészkedik egy hábo-
rú kellõs közepébe, hogy a

világ többi részét infor-
málja arról, ami ott törté-
nik, azzal tulajdonképpen
megpróbál béketárgyalá-
sokat folytatni.”

Nachtwey 1948-ban
született, Massachussetts-
ben nevelkedett. A vietna-
mi háborúról és a polgár-
jogi mozgalmak küzdel-
meirõl szóló képek hatá-
sára dönt úgy, hogy fotó-
riporter lesz. 1980-ban
New Yorkba költözik, és
szabadúszóként dolgozik
különbözõ újságok szá-
mára. Elsõ munkája az
IRA néhány tagjának éh-
ségsztrájkját mutatja be.
Azóta nem lehet megállí-
tani a fotómûvészet e
nagy mesterét, aki leg-
utóbb egy éve Bagdadban
súlyosan megsebesült.

Nachtwey munkamód-
szere kezdetben az volt,
hogy egyetlen képben
igyekezett bemutatni egy
esemény lényegét. Késõbb
inkább képsorozatokat
készített, amelyekbõl töb-
bet megtudunk a körül-
ményekrõl, és történetsze-
rûen beszélik el az esemé-
nyeket.

A mai világban hozzá-
szoktunk, hogy csak a
szalagcímeket olvassuk el,
gyorsan átfussuk a képe-
ket, hallgassunk valamit,

kultúra
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Az amerikai James Nachtwey, korunk egyik legbátrabb
fotóriporterének munkáiba és életébe tekinthetünk be
testvérlapunk, a Cittá Nuova munkatársának,
fotoriporterének a segítségével.

Az amerikai James Nachtwey, korunk egyik legbátrabb
fotóriporterének munkáiba és életébe tekinthetünk be
testvérlapunk, a Cittá Nuova munkatársának,
fotoriporterének a segítségével.



anélkül, hogy hallanánk,
és hogy ne töprengjünk el
a dolgokon. Ezzel szem-
ben Nachtwey fotói arra
kényszerítenek minket,
hogy megálljunk és ala-
posan megnézzük õket.
Olyan élmény ez, mintha
benne lennénk egy szín-
padi jelenetben: minket is
közelrõl érint az esemény,
mint ahogy a fotóripor-
tert érintette. „Igyekszem

a lehetõ legteljesebb mér-
tékben felelõssé válni a
fényképezett alanyok
iránt – írja a mûvész. –
Azzal a mozdulattal,
ahogy idegenként célba
veszek valakit a fényképe-
zõgépemmel, megsérthe-
tem õt emberségében.
Egyedül úgy tudom iga-
zolni szerepemet, hogy
tiszteletben tartom a má-
sik személy nehéz helyze-

tét. Olyan mértékben fog
elfogadni engem, amilyen
mértékben én elfogadom
õt, és magamat is ilyen
mértékben tudom elfo-
gadni.”

Fényképei valódi iko-
nok korunkról, és valódi
mûvészi alkotások is. Ezt
igazolják szokatlan beállí-
tásai és képszerkesztése is.
Észrevehetõen arra törek-
szik, hogy közel kerüljön

a kép alanyához, hogy fizi-
kailag is megérintse a
szenvedõ embert, átélje
testi és lelki szenvedését. A
mesteri tónusok is tanús-
kodnak errõl, fekete-fehér-
ben éppúgy, mint a vibrá-
lóan színes képeken.

„Azt szeretném, hogy
munkásságom része le-
hessen korunk vizuális
krónikájának, hogy kiraj-
zolódjon kollektív emléke-
zetünkben és tudatunk-
ban – írja Nachtwey. –
Ezekkel a fényképekkel
tanúskodni akarok: Lát-
tam azoknak az emberek-
nek a helyzetét, akik min-
denüket elvesztették, a há-
zukat, a családjukat, ke-
züket, lábukat, az életük
értelmét. Mégis, mind-
ezen szenvedések ellenére,
minden túlélõ megõrizte
magában azt a kikezdhe-
tetlen méltóságot, amely
minden emberi lény sa-
játja.”

Giuseppe Distefano
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D URST Norbert a román határ
közelében fekvõ Eleken töltöt-
te gyermekkorát, majd gimná-

ziumi éveit Kecskeméten, a piaris-
táknál. Utána Szegedre került fõis-
kolára, és rajz-földrajz szakon vég-
zett. Már a diploma megszerzése
elõtt megismerte a Fokoláre Mozga-
lom lelkiségét.

Tavalyelõtt elindult Loppianóba,
hogy a világ minden részébõl odaér-
kezõkkel szert tegyen egy tapaszta-
latra: az Istennel való egység elmélyí-
tésének a tapasztalatára, szeretve a
felebarátot. Tavaly õsszel – rövid ma-
gyarországi ittlét után, visszatért az
olaszországi városkába. Hogy miért,
azt õ maga meséli el:

– Történetem igazából akkor kez-
dõdött, amikor megnéztem egy
Szent Ferenc életérõl szóló filmet,
mert ott tapasztaltam meg elõször,
mit jelent a szabadság, mit jelent,
ha valaki odaad mindent, hogy má-
sokat szeressen és szolgáljon.
Akkoriban még halvány elkép-
zelésem sem volt arról, hogyan fog
ez megvalósulni. Az volt csak vilá-
gos számomra, hogy ilyen szabad-
ságban szeretném leélni az élete-
met.

Amikor megismertem az egység
lelkiségét, legelõször az ragadott
meg, hogy a fokolarinik életében Is-
ten van az elsõ helyen, Õ a minde-
nük. Az is vonzó volt számomra,

fiatalok
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VISSZA LOPPIANÓBA
„Amikor megismertem az egység lelkiségét,
legelõször az ragadott meg, hogy a fokolarinik
életében Isten van az elsõ helyen, Õ a mindenük.
Az is vonzó volt számomra, hogy a világban
élnek, nem elzárkózva. Szent irigységet éreztem.”
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AjándAjándéknak téknak tereremtvemtvee
Összeállítás-sorozat Francesco Châtell „Creati in dono” c. könyve alapján.

Az elõzõekben beszéltünk Isten házasságról alkotott gyönyörû
tervérõl, mely a férfi-nõ kapcsolat teljes egységét fejezi ki itt a földön
(személyiségük minden alkotóelemének: a szellemnek, testnek,
érzelmeknek, a léleknek teljes egységét). Ezek után bárki
megkérdezheti, hogy miért vannak olyanok, akik mégis a
szüzességet választják.

Említettük, hogy a személyiségmodell az idõ
múlásával, lépésrõl lépésre valósul meg; a
személyiség kialakulása addig tart, amíg el nem
hagyjuk ezt a földet. Elsõnek tehát éppen ez
indokolja, hogy vannak szüzességre hivatott
emberek: mert az élet nem ér véget itt a földön.

A szüzesség, amire Isten hív (mert ez az Õ hívása), a
Mennyország megelõlegezése, ahol nincs se férj se feleség.

Ez nyilvánvalónak is tûnik, ha Jézusra tekintünk, példaképünkre,
aki emberré lett és elhozta nekünk a Mennyország életet. Jézus,
akármennyire is fontosnak tartotta a házasságot, nem nõsült meg,
ami abban a korban és kultúrában majdhogynem elfogadhatatlan
volt. A nõkkel kapcsolatban viszont forradalmian újnak számított
akkoriban a viselkedése: nem kezelte le õket, ahogy az szokásos volt,
hanem a férfi tanítványokkal azonos méltóságot adott nekik. Jézus
egy szûztõl született, Máriától, akkor is, ha a családot választotta, egy
családban akart élni (ezzel is aláhúzva a házasság jelentõségét).

Jézus és Mária teljes mértékben megvalósult embereknek
tûnnek. Ez pedig szemben áll azzal a közfelfogással, miszerint
szexuálisan aktív életet kell élni ahhoz, hogy teljesek legyünk, és
hogy ne legyenek frusztrációink.

A szüzességre hivatott emberek is lehetnek tehát teljesen
megvalósult személyiségek, mivel a szüzességgel nem a

szexualitást utasítják el (amiben kifejezõdik a nyitottságuk, mint
láttuk), csak annak egyik (fontos) aspektusát, a nemi életet. A
szüzesség tehát a szexualitás megélése az Istenre nyitottságban, a
neki – és ezen keresztül a többi embernek – való teljes odaadott-
ságban. Ez a szeretetbõl történõ odaadottság, ajándékozás
nagyon sok gyümölcsöt terem: igazi életmûveket, de leginkább
olyan embereket, akiket ezek a szüzek segítettek elõre lelki
érettségük, tapasztalataik által az életben.

A házasok számára pedig tanúságtétel: a
szüzek puszta létükkel emlékeztetnek a végsõ
célra, ahova mindnyájan tartunk, és rámutatnak a
férjet és feleséget egyesítõ szeretet igazi gyökerére,
arra a szeretetre, amely Istentõl jön és amelynek
megvannak a maga kritériumai.

Ha Isten egy ilyen útra hív valakit, az ritka
értékes ajándék. Minden ember lesz szerelmes és érzi a
természetes ösztönzést a házasságra; azok is, akiket Isten a
szüzességre hív. Õket azonban – egymástól roppant eltérõ
módon (különbözõ életkorban, más és más körülmények között)
– megtalálja egy másik meghívás is.

Ezt azután jó megvizsgálni, hogy valóban Isten hívása-e. Ezért
fontos ismerkedni – amint már az udvarlásnál szó volt róla – és
együtt alakulni. Ebben az esetben nem csupán Istent kell jobban
megismerni és növelni a kapcsolatunkat vele (ezt minden ember
megteheti), hanem egyre elmélyültebben meg kell ismerni azt az
utat, amit nekünk mutat, hogy meg tudjuk tenni itt a földön ezt a
mindenre kiterjedõ választást. Például a fokolár életre szóló hivatás
esetében ezt úgy valósíthatjuk meg, hogy gyakrabban járunk a
fokolárba, növeljük a közösséget az ott élõkkel (megkérjük, hogy
meséljék el tapasztalataikat, történetüket, közösbe tesszük a
nehézségeinket, felfedezéseinket, stb.) és együtt éljük velük az
életüket, annak teljes harmóniájában.

A szüzesség,
amire Isten hív,
a Mennyország
megelõlegezése.

10. Akik a szüzességet választják

hogy a világban élnek, nem elzár-
kózva. Szent irigységet éreztem.

Majd részt vettem a fiatalok egy
találkozóján, és itt jobban megis-
mertem azt a Jézust, aki magában
hord minden szenvedést, és akit el-
hagyott Jézusnak hívunk. Benne lát-
tam kiteljesedni mindazt, amit ed-
dig kerestem. Elhatároztam, hogy
Érte szeretnék élni. A lelkesedésem
idõnként mégis alábbhagyott. Az
volt a szerencsém, hogy mindig kap-
csolatban maradtam a fokolarinik-
kel. Az évek múlásával egyre inkább
azt éreztem, hogy döntenem kell.
Felmerült bennem a kérdés, hogy ki
vagyok, mit kell tennem. Láttam sok
csodálatos családot, és éreztem, hogy
nagyon szép, ha az embernek gyere-

kei vannak. Közben megismerked-
tem egy lánnyal, és a szeretete által
megtapasztaltam a párkapcsolat
szépségét. Mások életében láttam
ugyanakkor, hogy mit jelent az, ha
az ember mindenét odaadja Isten-
nek. Nem is tudtam igazán megfo-
galmazni, csak késõbb értettem
meg, hogy Valaki más „hívott” min-
dig is. Végül döntöttem, nem foly-
tathatom így tovább.

Hogy mi is az a nagy vágy, annyira
erõsen bennem, ez a kérdés nem ha-
gyott nyugtot, így elhatároztam,
hogy ebbe az irányba indulok. Lehet,
nem fog sehova sem vezetni, de vé-
gig akartam járni, és meg akartam
tudni, hogy mirõl van szó. Menet-
közben elõfordult, hogy tetsztettek

Háttérben a svájci Einsiedeln látképe,
a bencés apátság épületkomplexuma,
mely 1961-ben az elsõ inspiráló
szikrája volt az állandó
Máriapoliknak: létrehozni modern
városokat, házakkal, iskolákkal,
iparral, üzemekkel, hogy tanúságot
tegyenek a teljes harmóniában megélt
szeretetrõl és egységrõl.
Alig néhány évvel késõbb megszületett
Firenze mellett Loppiano,
a Fokoláre Mozgalom elsõ városkája,
melynek feladata az adás kultúráját
élõ „új emberek” formálása.



Lemondani valamirõl: ez tárgyak, elképzelések,
gondolatok síkján sem könnyû, de amikor saját
lényem odaadásáról van szó,
ott már komolyodik a tét.

Tóth Judit

A Z egyik legnagyobb dolog,
hogy életem ajándék legyen a
másik ember számára. Vi-

szonylag könnyû ezt kimondani egy
baráti beszélgetés, egy jó légkörû,
kellemes esemény közepette. Mégis,
amikor meg kell valósulnia, testet és
formát kell öltenie, akkor már egy
kicsit nehezebb, és fõleg az értelme-
zésben adódhatnak különbségek.

Cselekvés közben értjük meg álta-
lában a helytálló, igaz és szép kifeje-
zések valódi tartalmát. A mondatra,
itt fent, ez még inkább igaz talán.
Hogy pontosan mit is értünk rajta,
az valóban helyzetrõl helyzetre, em-
berrõl emberre változik.

Ajándéknak lenni, egészen bizto-
san magában foglalja azt a már kü-
lönbözõ módon megfogalmazott
tényt, hogy ki kell lépnünk ön-
magunkból, le kell mondani önma-

gunkról. Azért, mert az ajándék
mindig valaminek az odaadását je-
lenti, tehát az már nem a miénk,
nem az enyém. Ha nem az enyém,

fiatalok
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AZ ÉLETEM
VALAKINEK AJÁNDÉK

Bíró László
családreferens püspök 
márciusi
programjavaslata: 

Rügyeznek a fák. Bízhatunk a ter-
mészetben, beváltja ígéreteit. A fiatal
egyre többször álmodik szerelemrõl,
gondol a házasságra, készül, hogy
ajándék legyen valaki számára. Sokuk
szívében félelem él annyi sok tönkre-
ment házasság láttán. Látják az ettõl
szenvedõ kortársaikat. Azok, akik meg
vannak gyõzõdve arról, hogy egymás-
nak vannak teremtve, bízhatnak egy-
másban, van jövõjük.
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lányok, de nem akartam belevágni
egy újabb kapcsolatba. Nem volt
könnyû kimondani egy olyan életre
az igent, amely csak Istenért van.

Loppianóba is így mentem ki ta-
valyelõtt õsszel: volt bennem bizony-
talanság. Nagyon sokat gondolkod-
tam, magamban és másokkal együtt
is. Végül rájöttem, hogy az életem-
ben történt események, nem a vélet-
lenek sorozata.

Megszületett a döntés: az elõttem
álló egy év jó lesz arra is, hogy letisz-
tuljanak a kérdéseim. A városkában
jelen van a Fokoláre Mozgalom ösz-
szes valósága, ezért ha valaki ott él,
jobban el tudja dönteni, hogy Isten
mire hívja, hogy melyik úton kell
járnia.

Elmélyülés volt ez az idõszak,
több szempontból is. Már önmagá-
ban az, hogy együtt dolgozom, nap-
nap után együtt vagyok, vagy talál-
kozom olyan fiatalokkal, de idõseb-
bekkel is, akik a világ legkülönbö-
zõbb kultúráit, hagyományait és
szokásait hordozzák, ez a tény em-
bert formáló „iskola”. Igazi döntése-
ket lehet itt hozni.

Ami képes a különbözõségben
megtartani bennünket, a kohéziós
erõ, a köztünk élõ Jézus jelenléte.
Vele jólesik dolgozni és tanulni is.
Mert erre is marad idõ Loppianó-
ban: jobban megismerjük a lelkiség
alapjait, azok életét, akik elõttünk
jártak. És betekintünk a különbözõ
szociális tevékenységekbe, az egész
világból.

A Magyarországon töltött nyári
szünet után megerõsödtem. Az egy-
ség lelkiségének az útját akarom jár-
ni, ezért tértem vissza Loppianóba.
Istennek akarom adni az életemet,
úgy érzem. Õ nagyon sok mindent
adott nekem, és erre válaszolnom
kell. Ha ebben a válaszadásban el le-
het menni a végsõkig, akkor sehol
nem szeretnék megállni.

Határozottan tudom, hogy min-
dent ajándékba kaptam, még az idõ-
met is, az sem az enyém. Egyfajta pe-
csétet érzek magamban. Persze még
mindig kiderülhet, hogy nem va-
gyok alkalmas egy ilyen életre, de
nem szeretnék visszafordulni…

Lejegyezte: Tóth Judit



19Új Város – 2005. 3. szám

családi mûhely

akkor nem rendelkezem felette, ne-
kem már nem létezik. Ez tárgyak, el-
képzelések, gondolatok síkján sem
könnyû, de amikor saját lényem oda-
adásáról van szó, ott már komolyo-
dik a tét.

Mégis lehetséges, mert vannak
emberek és közösségek, akik elhatá-
rozták, hogy belépnek egy iskolába,
ahol ezt meg lehet tanulni: a közös-
ség iskolájába, ahol minden minden-
kié. Enyém a másik fájdalma, örö-
me, enyém az egész élete.

Ha együttléteink alkalmával meg-
osztjuk egymással ezeket a megélt
pillanatokat, akkor valahol minden
értelmet nyer és épít, elõbbre visz.

Lõrinc és Barbara fiatal házasok,
tanulták, és folyamatosan tanulják
együtt ezt a sokszor nem könnyû
mûfajt: önmaguk ajándékozását.

„Erõsen élt mindkettõnkben,
hogy soha nem fogunk megháza-
sodni. Inkább egyedül éljük le éle-
tünket, semhogy döntéseinket egy

másik emberrel kelljen megbeszélni.
Boldognak és biztosnak éreztük ma-
gunkat, de belül üresnek.

Aztán mégis elkezdtünk együtt
járni, de egyikünk sem akart egy na-
gyon kötött és korlátozó kapcsola-
tot, egyáltalán nem hittük abban,
hogy össze fogunk házasodni. Nem
akartunk együtt semmit építeni,
csak megélni egy történetet. Aztán
mégiscsak komolyabbra fordult a
kapcsolatunk, foglalkozni kezdtünk
a gondolattal, hogy megesküszünk.

HH ee ll yy rr ee   llee hh ee tt -- ee   hh oo zz nn ii   aa   mm ee gg rr oo mm lloo tt tt   kk aa pp cc ss oo llaa tt oo tt ??

Egyik rokonunk rájött, hogy a férjének
viszonya volt egy munkatársnõjével.
Igaz, a történetnek vége, de a párbeszéd
köztük nehezebb lett. A feleség hozzánk
fordult tanácsért, de nem tudjuk, hogyan
segíthetnénk.

A. N.
Ahhoz, hogy ilyen kényes helyzetben

visszaadjuk a reményt, mindenekelõtt ne-
künk kell lépni a másik felé,
tiszteletet tanúsítva és az új-
rakezdés lehetõségének
hangot adva.

Minden ember alapjá-
ban véve arra hivatott, hogy
megvalósítsa saját szemé-
lyiségét, találkozva a másik-
kal, aki számára a kiváltsá-
gos „te”, hogy vele ossza
meg az életét és mindazt,
amije csak van: az idejét, a
lehetõségeit, a terveit, sõt a
testi és lelki intimitást is.

Ha ez a szövetség fel-
bomlik, olyan, mintha ma-
ga az élet omlana össze, és
elhomályosulna minden re-
mény. Aláássa a másikba vetett bizalmat:
Ha ma megcsalt, akkor hogy higgyek
benne, hogy holnap nem fog újra meg-
csalni?

Mit mondhatunk annak a hozzánk kö-
zelállónak, aki ezt a fájdalmas kérdést fel-
teszi nekünk?

Néha egy családokkal, vagy megbízha-
tó személyekkel folytatott széleskörû és
mélyreható párbeszéd, egy szoros barát-

ság lehetõvé teszi a házaspár számára,
hogy túllépjen az átélt kudarcon, és meg-
újítsa a kapcsolatát. Más esetekben szük-
ség lehet komolyabb szakmai segítségre
is (családterapeuta, pszichológus, pszi-
chiáter).

Ha a helyzet nem is oldódik meg, ha a
házaspár esetleg elválik, kiinduló pontja
lehet ez a további személyes érlelõdés-

nek, az egyéni nézetek felülvizsgálásá-
nak, amelyek így szükségképpen egyre
jobban a helyükre kerülhetnek.

Aztán, ha gyerekek is vannak, már
csak az irántuk való szeretet is megfelelõ
ok lehet arra, hogy újra fölvegyék együtt
a közös felelõsségbõl eredõ magatar-
tást.

Levélírónk megkereshetné és kiemel-
hetné a válságban lévõ házaspár viselke-
désének pozitív elemeit. Például, hogy a

férjnek volt bátorsága megszakítani egy
olyan viszonyt, ami õt eltávolította a fele-
ségétõl; utóbbinak pedig a készségét
ahogy – a személyes erõforrások moz-
gósításán túl – segítséget keresett egy ál-
tala nyilvánvalóan becsben álló házas-
párnál. Ezek alapvetõ elõfeltételei szerin-
tem annak, hogy – fáradsággal ugyan –
mégis le tudják gyõzni a bennük termé-

szetesen meglévõ ítélkezést
és ellenállást.

Nem könnyû újra együtt
indulni; talán csak arról lesz
szó, hogy keresnek egy
szûk és alig jelzett ösvényt,
és ezen napról napra tesz-
nek egy-egy lépést elõre.

Hasonló ehhez Paola,
egy ötvenéves asszony ese-
te, aki a foglalkozása miatt
nagyon elfoglalt, és akit a
férje otthagyott két gyerek-
kel.

A szeretet a gyerekei
iránt, azok az értékek, amik-
ben hitt, és más házaspárok

erõt öntöttek az asszonyba. Ha távolból
is, de tovább ápolta a kapcsolatát a férjé-
vel. Néhány hónapos különélés után a férj
visszatért a családjához. Szembe tudtak
nézni a még sajgó sebekkel: a feleség
szelídebbre fogta érdes természetét, a férj
pedig komolyan elkötelezte magát a mun-
kában. Most problémás családok számá-
ra szervezett projektek fenntartásában
vesznek részt – együtt.

Letizia Grita Magri
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Hogy még nagyobb ajándék lehes-
sünk egymás számára, meg akartuk
õrizni a tisztaságot. Következetesek
akartunk ebben lenni, és elhatároz-
tuk, hogy továbbra is a szüleinknél
lakunk.

Kapcsolatunk elmélyült, egyre
õszintébb és szabadabb lett. Olyan
új, sokkal figyelmesebb párbeszéd
bontakozott ki közöttünk, mely-
ben megoszthattuk egymással a
legfontosabb és legbelsõbb érzése-
inket.

Nemsokára kitûztük esküvõnk
idõpontját, és belevetettük magun-
kat az elõkészületekbe. Ám szép las-
san elvesztette igazi értelmét az,
amit elhatároztunk, mivel sokkal
fontosabbak lettek a külsõségek,
mint az, ami bennünk élt. Az volt a
legnagyobb baj, hogy túlzottan tá-
maszkodtunk egymásra, és azt érez-
tük, hogy birtokoljuk egymást.

Ezért elhalasztottuk az esküvõt,
és elhatároztuk, hogy szakítunk.
Megfogadtuk, hogy újra Istent
tesszük az elsõ helyre, és mindig
megpróbálunk elsõként szeretni. Az
érzelmek teljes szabadságában, teljes
elfogadásában.

Virágvasárnap egész véletlenül
ugyanarra a misére mentünk, és utá-
na sétáltunk egyet. Mindkettõnk éle-
tében már Isten volt az elsõ helyen,
és meg akartuk õrizni ezt. Soha nem
tapasztalt szabadságot és boldogsá-
got éltünk meg. Nagyon szép volt.

Mindent elmondtunk egymás-
nak, amit akkor a lelkünkben érez-
tünk, és teljesen kiüresedve, elvárá-
sok, elõítéletek, kíváncsiság nélkül
hallgattuk meg egymást. Késõbb el
is határoztuk, hogy ezzel az új di-
menzióval a szívünkben külön-kü-

lön válaszolunk Isten házasságra
szóló hívásának.

Újra kitûztük az esküvõ idõpont-
ját. Most viszont az elõkészületek-
ben nyilván más irányt vettünk.

Házasságkötésünk után nagyon
szerettünk volna minél elõbb gyer-
meket. Néhány év elmúltával, akár-
hogy vágytunk is rá, mégsem jött,
ezért elhatároztuk, hogy kiderítjük
az okát.

Szakorvoshoz fordultunk, aki a
mesterséges megtermékenyítést ja-
vasolta. Mivel teljes szívünkkel sze-
rettünk volna gyermeket, úgy érez-
tük, hogy az õ érkezése csakis a ket-
tõnk közti szeretetkapcsolat gyü-
mölcse lehet. Hogy egy gyermek szü-
letése az orvos beavatkozásától függ-
jön, ez a tény elvette volna az Isten-
tõl kapott élet gyönyörûségét tõ-
lünk.

Nem értettük, hogy mit akarhat
Isten, még akkor sem, ha éreztük,
nem hiányzik semmi a kapcsola-
tunkból. Tudtuk, hogy az elsõ a köz-
tünk lévõ kölcsönös szeretet, csak
ezt kell élnünk.

Rájöttünk, ha meg akarunk felel-
ni Isten rólunk alkotott tervének,
tudnunk kell elindulni más úton is,
akár teljesen új úton, amit Õ mutat
nekünk. Így jutottunk el az örökbe-
fogadás gondolatához. Elkezdtünk
nagyon imádkozni ezzel egy idõben
Isten mielõbbi válaszáért.

Azonnal intézkedtünk, és úgy egy
év múlva meg is érkezett hozzánk
egy nagyon aranyos vietnami kis-
lány. Mit adhatnánk neki, kérdeztük
egymástól. Tudtuk, hogy a legfonto-
sabb a köztünk lévõ szeretet lesz szá-
mára is. 
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Amikor Chiara Lubich 1967-ben életre
hívta az Új Család Mozgalmat, alapító be-
szédében többek között ezt mondta:

„Milyen családra kell összpontosítani
figyelmünket? Milyen család felé kell kö-
zelednünk, kikkel kell elsõsorban talál-
koznunk? Keressük, és különleges mó-
don segítjük a megosztott családokat, az
elváltakat, az elhagyott gyermekeket, az
özvegyeket, a magányosokat, a kitaszí-
tottakat…”

Igino Giordani, a Fokoláre Mozgalom
egyik társalapítója szerint: „Egy új család
tipikus tevékenysége abban áll, hogy
élõn tartja a szeretet lángját a családon
belül, és melegét átadja a családon kívül
is a társadalomnak azért, hogy a körülöt-
te élõ világ is családdá váljon.”

Az Új Család Mozgalom
tevékenysége

jegyesek és házaspárok képzése
a javak közösségének elõmozdítása a
családok között, a rászorulók, a szegé-
nyek és a szükséget szenvedõk érde-
kében helyi és nemzetközi szinten
kiskorúak befogadása és örökbefoga-
dása, menekülõk, szenvedélybetegek,
harmadik világ szegényeinek segítése
az emberi élet védelme: a nehéz hely-
zetben levõ anyák lelki és anyagi támo-
gatása, a természetes családtervezés
módszereinek terjesztése, az idõsek,
életük utolsó szakaszát élõk melletti
szolgálat
a család értékeinek megjelenítése a
médiában
együttmûködés civil, szociális és egy-
házi intézményekkel
rendszeresen kisebb és nagyobb szabá-
sú nemzeti és nemzetközi kongresszu-
sok szervezése, a családra vonatkozó
legkülönbözõbb témákban, szakértõk
bevonásával, de elsõsorban az életbõl
szerzett tapasztalatok bemutatásával
rövid vagy hosszabb távú elköltözés
olyan országokba, ahol szükség van
egy család tanúságt már meglévõ kö-
zösség segítésére (eddig kb. 200 csa-
lád vállalta ezt a küldetést)
a több mint 10 éve beindult távtámoga-
tás továbbfejlesztése, amelynek célja,
hogy a nehéz körülmények között élõ
gyermekeknek emberhez méltó körül-
ményeket, napi háromszori étkezést,
iskolába járási lehetõséget és orvosi el-
látást biztosítson úgy, hogy a gyermek
saját környezetében marad



21Új Város – 2005. 3. szám

LÁTHATÓSÁG ÉS PÁRBESZÉD

– Több mint tíz év elteltével,
honnan született meg egy újabb
családfesztivál megrendezésének
az ötlete?

– Az 1993-as második családfesz-
tivál óta az Új Család Mozgalom
élete nagy lendületet vett az egész
világon. De ez nemcsak számokban
mérhetõ. Láthattuk, ha a házastár-
sak elkötelezetten és a hétköznap-
okban élni akarják az evangélium
üzenetét, ez nem csupán abban se-
gíti õket, hogy Isten róluk alkotott
tervét egyre jobban megvalósítsák,
hanem a társadalom számára is
erõforrássá válhatnak, gyerekeikkel
együtt.

Sok ilyen új család van, akik
konkrét tettekben is elkötelezõdnek
a körülöttük élõ családokért és ha-
tással vannak környezetükre. 1993
óta az Új Család Mozgalom egyre
inkább jelen van a civil szervezetek-
ben azért, hogy együttmûködjön a
különbözõ intézményekkel, a he-
lyes családpolitikáért.

A 2005-ben megrendezésre kerülõ
harmadik családfesztivál jó alkalom
lesz, hogy láthatóvá tegye az olyan
családot, amely az evangéliumot pró-
bálja élni, és hogy emlékeztesse a vi-
lágot, mennyi mindent tehet az em-
beriség fejlõdéséért. Azt érezzük,
hogy nem is annyira az Új Család
Mozgalmat, hanem magát a családot
kell bemutatnunk, sajátosságaival,
önazonosságával, képességeivel és a
benne rejlõ erõvel. Láthatóvá akar-
juk tenni a történelem útját járó csa-
ládot, mely jövõjének állandó fõsze-
replõje ebben a változó világban. Ez a

jövõ mutatja meg a család erejét, idõ-
szerû önazonosságát, mely érvényes
minden korban és kultúrában. Bár
manapság megváltozott az életstílu-
sa, és tagjainak a kapcsolata, a csa-
ládról nem lehet lemondani, mindig
is rendkívül értékes örökséget jelent
az emberiség számára. Tudatában
vagyunk annak, mennyi mindent
kell még tenni azért, hogy a család a
társadalomban alanyként mûködjön
és központi szerepe érvényre jusson
minden nemzetben. Ugyanakkor
vannak már pozitív jelek a világban,
ahonnan el lehet indulni, hogy a csa-
lád szabadon megtalálja a maga he-
lyét és szerepét.

– A családfesztivál azokhoz is
szól, akiknek nem vallásos meg-
gyõzõdésûek?

– 2005. április 16. a család világ-
méretû ünnepe lesz. Ez a rendez-
vény a család sajátos értékeit mutat-
ja be, melyek – mivel természetesek
és alapvetõek – egyetemesen elis-
mertek. A mûholdas közvetítések
révén a keresztény családok mellett
olyan családoktól is hallunk tanú-

ságtételeket, akik más vallásúak
vagy nem vallásos meggyõzõdésûek,
mégis nyitottak ezeknek az értékek-
nek az elismerésére. A világ külön-
bözõ részein valójában már sok éve
elmélyült párbeszédet folytat a
Fokoláre Mozgalom a más vallások-
hoz tartozókkal és a más meggyõ-
zõdésûekkel, a kölcsönös tisztelet és
meghallgatás alapján. Biztosak va-
gyunk, hogy õk is osztozhatnak a
családfesztivál mondanivalójában,
mert a család a szeretet ingyenessé-
gére és kölcsönösségére épül, olyan
értékekre, amelyeket mindenütt el-
fogadnak és javasolnak.

– Nyugati kultúránkban, ahol
a családi együttélés különbözõ
formáiról beszélnek, mi lehet a
jelentõsége a családfesztiválnak?

– Mindannyian látjuk a család bo-
nyolult helyzetét a mai világban, és a
családfesztiválnak is számolnia kell
ezzel. A megoldást viszont nem az
„ellen”-akciókban látjuk, hanem ab-
ban, hogy párbeszédet folytatva rávi-
lágítunk arra az összhangra, amit
élünk és amiben hiszünk.

A családfesztivál arra törekszik,
hogy azoknak a családoknak az éle-
tét és hatását mutassa be, akik
olyan elvekre alapoznak, melyek az
emberi lét legmélyebb igényeinek fe-
lelnek meg. Az új családok nyitottak
a befogadásra és a párbeszédre,
ezért szerte a világon a legkülönbö-
zõbb helyzetekben élõ házaspárok-
kal állnak kapcsolatban, és megta-
pasztalják bennük a pozitív értéke-
ket. Sokszor kölcsönös tisztelet szü-
letik, és így lehetségessé válik, hogy
– szavainkkal és életünkkel – azokat
az értékeket ajándékozhassuk ne-
kik, amelyeken a mi életünk alapul.
A teljes meghallgatásban és a tiszte-
letteljes hírüladásban megtaláljuk a
személyes növekedést, és újra meg-
értjük a keresztény értékeket.

Danilo és Annamaria Zanzucchi az Új Család
Mozgalom Rómában mûködõ Központi
Titkárságának a felelõsei több mint 30 éve.
Velük készült az interjú a közelgõ családfesztivál
alkalmából.
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A MIKOR Czigány Péter nyugalma-
zott igazgató – sokunk Péter bá-
csija – haláláról és temetésérõl a

veje értesített egy megtalált címjegy-
zék alapján, rögtön megkérdezte azt
is, hogy az MSZP-bõl vagy az Egymá-
sért Alapítványból ismerem-e apósát.

A polgári gyászszertartáson mint-
egy kétszázan vettek részt. Az elsõ
beszédet a párt diósdi szervezetének
vezetõje, Bogó László tartotta. Az el-
hunyt 1967-tõl a budaörsi hûtõház-
ban igazgató és párttitkár volt, õ pe-
dig itt mûvezetõként dolgozott. Fõ-
nökét a lelkiismeretes munkára ne-
velõ vezetõnek ismerte meg. Olyan

EGYMÁSÉRT
Az osztrák Marika Barátai (Segítség Szükséget Szenvedõ
Embertársainknak) Egyesület és az érdi Egymásért Alapítvány
mintegy tizenöt éve tevékenykedik, napról napra csendben
és hatékonyan. Ám az õ életükben is vannak mérföldkövek.

id. Frivaldszky János

Gerti Marchart osztrák nyugalmazott
gyógypedagógus 2004. október 26-án
töltötte be hetvenötödik életévét. Õ volt a
Marika-Freunde (Hilfe für Mitmenschen in
Not) Egyesületnek a kezdeményezõje,
mely egy személyes barátságból szüle-
tett tizenöt évvel ezelõtt. A Fokoláre Moz-
galomban megismert érdi Várföldi
Tamásné Marikának elektromos rokkant-
kocsira volt szüksége. Gerti bolhapiacot
szervezett az alsó-ausztriai Wiener
Neudorfban, hogy összegyûjtsék rá a
pénzt, ami egy autó ára volt. Nemcsak a
rokkantkocsit hozták el Érdre, hanem a
bolhapiacról maradt ruhákat is, amik itt
hasonló módon leltek gazdára. Ezzel elin-
dult a lavina. A „Marika-barátok” rendsze-
resen ellátják az azóta is mûködõ érdi jó-
tékonysági célú vásárokat.

A postán küldött külön csomagokból
szervezett gyûjtõ- és szállítótevékenység
lett. Olvasóink már ismerhetik az érdi Egy-
másért Alapítványt (ÚV 1998. 12. 11. és

2000. 3. 6.), amely ebbõl született, a
Várföldi házaspár vezetésével. Nem-
csak helyet keresnek az érkezõ adomá-
nyoknak, s továbbítják a felmerült igé-
nyeket, hanem a szállítást is megszerve-
zik, lebonyolítják. Az alapítvány tevé-
kenysége a nálunk jobban rászoruló Uk-
rajnát is elérte közben. Évek óta átlag-
ban 120 tonna segélyárut hoznak, en-
nek kétharmada Kárpátaljára kerül. A
legutóbbi tiszai árvizek idején még ennél
is többet szállítottak. Kezdetben csak ru-
hát és háztartási cikkeket, most már is-
kolabútorokat, kórházi ágyakat, kazáno-
kat, berendezéseket is kapnak, így intéz-
ményeket is támogatnak: a tizenhárom
év folyamán harminc iskolát és tizenöt
óvodát, mellette kórházakat, árvaháza-
kat. Gerti Marchartot és Várföldi Tamást
a kárpátaljai Salánk iskolájának felépíté-
séért a község díszpolgárává választot-
ták. Azóta egyéb projektek is születtek:
orvosi rendelõt építettek, pékséget, hal-

embernek, aki elveihez mindig hûsé-
ges volt, ezért az 1989-ben megala-
kuló MSZP-nek alapító tagja lett. A
szolidaritás iránti érzékét hangsú-
lyozta, valamint – különösen élete
utolsó szakaszában – a szeretetét,
amivel sokaknak hitet tudott adni.

Gerti Marchart is jelen volt egy
osztrák csoporttal. Õ a jó barátot
szólította meg, aki éveken át fárad-
hatatlanul dolgozott vele együtt má-
sokért, és akivel – reményei szerint –
Istennél találkozni fog.

„Állandó világító példa voltál ne-
künk. Ez a kép mindig meg fog ma-
radni rólad a szívünkben. Egy tiszte-

letre méltó, hûséges, ámbár néha szi-
gorú embernek, munkatársnak és
barátnak a képe. Hálás vagyok, hogy
megismerhettelek és szerethettelek.
Hogy gazdag életed utolsó éveiben
olyan sok szép és nehéz órát meg-
oszthattam Veled.”

Péter bácsi 1991 óta részt vett az
Alapítvány munkájában, az övétõl
eltérõ világnézetû, vallásos emberek-
kel. Nemcsak vezetõi képességei, a
munkája, hanem a humora, a derû-
je, a lényeglátása is gazdagította az
akciókat. Az Egymásért Alapítvány
nevében szóló Várföldi Tamás ezt így
méltatta:
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az életbõl merítve

„Felajánlotta üvegházát ruharak-
tárnak, további segítõket szervezett
lakókörzetében. Õ maga mondta
egyszer: »Szomszédaimmal eddig
csak köszönõviszonyban voltam, a
ruhaakciók által pedig munkatár-
sakká, barátaimmá lettek…« Péter
bácsi követendõ példa: egymást tisz-
telni, szeretni, egymásért és máso-
kért áldozatot hozni, politikai, vallá-
si, világnézeti különbségektõl füg-

gazdaságot segítettek beindítani, parasztgazdaságokat támogat-
nak, rehabilitációs intézet építésében vesznek részt.

Betegek a gyógyulásukhoz, szegény családok, krízishelyzetük
megoldásához anyagi segítésre találtak az Alapítvány révén, néhány
fõiskolás ösztöndíjat kapott, éhezõ gyermekek pénzt, napi egy meleg
étkezésre. Mindez – nem mellékesen – hozzájárulás a környezetvé-
delemhez is, azzal, hogy a még használható dolgokat hasznosítják
egy mindent eldobó társadalomban. Mindhárom országban baráti
körök jöttek létre, az életet szebbé tevõ sok-sok emberi kapcsolat.
Mindenekelõtt pedig a szolidaritás nõtt a szegényekkel.

Gerti életében a gyökereket az egység lelkiségében, a tudatosan
megélt evangéliumban kell keresnünk. Amikor 2004 végén vissza-
vonult a vezetéstõl, születésnapján Wiener Neudorf is díszpolgári cí-
met adományozott neki. Elsõként egy nõnek, és elsõként olyan vala-
kinek, aki nem politikus. Gerti ezt azért tartja fontosnak, mert Bécs
ezen elõvárosában – mely ipari parkjai révén hallatlanul meggazda-
godott – új felfogás érvényesülhetett: az eddig lenézett „hulladék-
gyûjtõk” megbecsült személlyé váltak. Várföldi Tamásné Marika az
ünnepség után így fogalmazta meg érzéseit: „Ez a mennyország
elõíze volt! Jó volt látni a társadalom elismerését egy jótettekben gaz-
dag életért! Az új társadalom is valahogy így fog mûködni?!”

Horváth Viktória

getlenül. Péter bácsi tudott megren-
dülten sírni, és igaz szívvel nevetni.
Péter bácsi tudott kérni, nem magá-
nak, de mások javára. Péter bácsi tu-
dott parancsolni a közjó érdekében,
de önmagának is: szerénységet, a
szenvedésben csendességet… Tegyük
szebbé, gyümölcsözõbbé az egymás
közti kapcsolatainkat az õ példá-
jára.”

Nála a másik ember állt az elsõ he-
lyen. Emlékszem, az egyik kárpátal-
jai segélyakcióban mi, katolikus
résztvevõk el akartuk érni a vasárna-
pi misét egy távolabbi városban, s õ
minden erejét latba vetette ennek ér-
dekében, éspedig sikeresen. Várföldi
Tamásné Marikától tudom, hogy min-

den gyászmisén ott volt, amikor va-
lamelyik hívõ barátjukat temették, s
a Miatyánkot is hangosan velük
mondta.

Mikor Péter bácsi ravatalához el-
jöttem, mit is hozhattam volna szá-
mára mást, mint három szál vörös
szegfût. A hangszóró zenéje alatt pe-
dig egyszerre mintha csak az õ jól is-
mert hangját hallottam volna:
„Aranyapám!…” s azután: „…most
már tudom az igazságot!”

Mire utalhatott? Talán erre:
„Mi tudjuk, hogy a halálból át-
mentünk az életbe, mert szeretjük
testvéreinket. …Mindenki, aki szeret,
Istentõl való, és ismeri Istent.”
(1Jn 3,14; 4,7)

Jobbra: Péter bácsi
és a „szíves segítõk”
az Egymásért Alapítvány
által mûködtetett érdi
bolhapiacon.

Lent: Gerti Marchart
a díszpolgári cím
átvételekor
75. születésnapján.
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A szeretet
szegényei
A drog magához vonzza az öröm-
telen életeket, de sok fiatalt is.
Kály-Kullai Károlyt, a Sziget
Droginformációs Alapítvány ke-
resztény körökben elismert veze-
tõjét kérdeztük errõl.

– Mi a bizalom szerepe a gyógyító fo-
lyamatban?

– Jó húsz éve mélyinterjúkat készí-
tettem drogosokkal. Így keresett fel
egy fiú, majd elhozta a társait is. Eb-
ben a csoportban minden elõfordult:
zárt intézet, nevelõ otthon, börtön.
Számomra elõbb érkezett a kihívás,
aztán hozzá kellett tanulnom az el-
méletet is.

A bizalom a kölcsönös
elfogadással kezdõdik. Ha
nincs meg a kapcsolat, a
módszerek és a technikák
haszontalanok. Mert a ki-
közösített csak bizalmi
alapon tud megnyílni. In-
tuíció ez, és mûvészet is.
Hivatás.

Különösen fontos ma,
amikor már a tízéves gye-
rek is próbálkozik, több-
nyire puszta kíváncsiság-
ból. Még ha jól tudjuk is,
hogy nem lesz drogos
minden kipróbáló, minden esetben
meg kell érteni, hogy miért kezd el
drogozni, s milyen szerrel találko-
zik. Ha kialakul a függõség, ott a
gyerek valószínûleg csak tünethor-
dozó! Az elsõ lépés, hogy segítsünk
feldolgozni a problémáit. Aztán
mögötte ott a család, vagy sajnos
gyakran nincs mögötte, se mellette!

A törvény ma Magyarországon
mindent büntet, ami a kábítószerek-
kel kapcsolatos, ezért a droggal élõ
kényszerítve van a titkolódzásra. Így
fordulhat elõ, hogy mire a szülõk
felfigyelnek, a gyerek már függõ.
Szaporodik közben a füvezés szoká-
sa. A marihuána, amit a cigarettába
sodornak, sajátos hangulatot vált ki.
Testi függõség nem mindig alakul ki,
de az efféle örömszerzés is kényszerí-

tõ erejû, mert a droghasználót lelki-
leg uralja. Mint illegális szer, bármi-
lyen elkövetési mód büntetendõ
ilyenkor is.

Aztán, ha keserves áron el is jut
egy serdülõ vagy fiatal az absztinen-
ciáig, még mindig teljesen magára
maradhat, amennyiben nem képes
megbízni az övéiben. Az egész csalá-
dot vagy környezetet kell képessé
tenni, hogy mélyen meghallgassa,
befogadja õt, megtalálja az okokat
és a szakembereket, ha szükséges.
Majd a kapcsolatok örömébe is visz-
szataláljon.

– És a megelõzés? Hol? Hogyan?

– Az elsõ lépés: merjünk õszintén
beszélni a drogproblémáról! Nincs
meg a társadalmi elfogadottsága,

mint pl. az alkoholnak vagy a do-
hányzásnak, pedig mindkettõ jóval
több áldozatot szed. Csakhogy azok
már régen belenõttek a kultúránk-
ba.

A gyermekkorban a leghatéko-
nyabb megelõzés a szülõi minta: a fi-
úk akarjanak jó apává felnõni, és a lá-
nyok jó anyává. Késõbb a beszélgetés:
legyen idõ, tapintat, kellõ figyelem és
befogadás. A szülõnek megfelelõ vála-
sza legyen a kamasz (ki sem mon-
dott) kérdéseire! Tõle tanulják meg,
hogy érték az élet, az egészség! Ha a
kapcsolatban, a szeretetben ûr kelet-
kezik, oda könnyen benyomul a kábí-
tószer – valódi értékek hiányában.

Meg kell „talpalni” a gyereket kis-
korában, még a kudarcok, az esetle-
ges válságok elõtt.

– Hogy lehet megkönnyíteni a visz-
szatérést?

– Míg a testi és a szellemi fogya-
tékkal élõkért egyre több erõfeszí-
tést teszünk, a kábítószeresek egész-
séges elfogadása nagy hiánycikk!

A drogosok gyakran látszatközös-
ségre találnak: sok magányos sodró-
dik egymás mellé. A banda segíti az
újoncot az anyag megszerzésében, a
fogyasztás technikájában, és közös a
kaland, a veszély. Közben olyan ez a
szubkultúra, hogy a legelsõ konflik-
tusra szétesik. 

Ezzel szemben a gyógyultat csak
valódi közösség képes befogadni –
bár ott is megtörténhet a visszaesés,
a ki nem mondott félelmek nyomá-
sára. 

A gyógyításon és a terápián kívül,
vannak egyéb teendõk is:
az értékek építése és meg-
élése együtt, a szeretet
kölcsönössége és a mások
felé fordulás kell, hogy
mozgassa a családokat és
közösségeket. Nem segít
sem a túlzott engedékeny-
ség, sem a túlságos szigor.
A konzumizmus sok min-
dent tönkretett. A társa-
dalom közös ügye pedig
az lenne, hogy elutasítsa a
drogkereskedelmet és
megteremtse a visszaté-
réshez a feltételeket. Hogy

a drogos is vissza tudjon találni az
értékekhez: önmaga és mások elfo-
gadásához, a barátsághoz és a nyi-
tottsághoz.

Az elmúlt húsz év munkájának
gyümölcseként mûködik az Életve-
zetési Központ és a Sziget Drogin-
formációs Alapítvány. A keresztény
egyházakhoz kötõdõen mûködik
néhány önsegítõ csoport, szenve-
délybeteg-segítõ szolgálat, józanság-
megtartó csoport. Most nyílik egy-
más után két katolikus rehabilitáci-
ós otthon. 

Hogy „az örömhírt elvigye a szegé-
nyeknek, minden szegénynek, meg-
különböztetés nélkül”. „A szeretet
szegényeinek” – ahogy II. János Pál
pápa látja a kábítószer áldozatait.

Hortoványi Emõke

megkérdeztük
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Mire hív a nagyböjt?
„Nem sikerül megtalálnom, mi
motiválhatna, hogy jól éljem a
Nagyböjtöt, fõleg a gyakorlatát,
ami kissé elavultnak tûnik…”

Az õsegyházban a nagyböjti idõ-
szakban készítették fel a felnõtt je-
lölteket a keresztségre, és így ez a hit-
be és a keresztény életbe való beveze-
tésnek a megújítása is volt egyben,
az egész közösség felkészítése a hús-
véti titok megélésére. Ez a megújulás
– Szent Pál szavaival élve –a régi em-
berünkkel és önzésünkkel való leszá-
molásban gyökerezik, és kivirágzik
az Isten és a felebarát iránti mindig
megújuló és napról napra megélt
szeretetben.

Az egyház által javasolt imádság,
böjt és alamizsna mind ezt szolgálja.
Ezeket az eszközöket az összes nagy

vallásban megtaláljuk, a tökéletesség
elérésére.

Az imádságra idõt kell hagyni,
hogy jobban, teljesebben betöltsön.
És mi sokszor nem adunk elég idõt
Istennek. Az imádságban, az evangé-
lium Igéjét hallgatva, rátalálunk az
életre, mely az életünket kéri válasz-
ként, hogy megmutassa annak igazi
értelmét. Az imádság: mód arra,
hogy szeressük Istent, idõt szentelve
neki, amikor nyitottabban fogadjuk,
ha szól hozzánk.

A jelenlegi keresztény gyakorlat-
ban a böjtnek inkább szimbolikus
jelentõsége van. A kötelezõ böjti nap
hamvazószerdára és nagypéntekre
korlátozódik, valamint a hústól való
tartózkodásra a nagyböjt péntekein.
A megtartóztatás az ételtõl azt sze-
retné kiemelni, hogy „nem csak ke-
nyérrel él az ember, hanem Isten
minden Igéjével”1. Nagyon világos
felhívás ez a mai, fogyasztói világ-

ban. És itt újraértékelhetõ mindaz,
amit teszünk mások megsegítéséért,
különösképpen azokért, akik ma is
éheznek. De a böjt arra is hív ben-
nünket, hogy megfeledkezve önma-
gunkról, odaforduljunk a mellet-
tünk lévõk felé.2

Hogy megértsük az alamizsna lé-
nyegét, emlékezzünk Jézus példabe-
szédére az idõs asszony két fillérjé-
rõl: „mindent odaadott, amije volt”3.
Addig, amíg nem adtunk oda min-
dent, addig nem adtunk oda sem-
mit. Önmagunk odaadása máso-
kért, a mindenki iránti szeretetben
kell, hogy gyökerezzen.

Az imádság, böjt és az alamizsna:
mindennapi megtérésünk útjának
három külsõ jele, mely nem szavak-
ból vagy jó ötletekbõl áll, hanem
konkrét tettekben megvalósuló sze-
retetbõl.

C. G.
1 MTörv 8,38; 2 Iz 58,7; 3 Mk 12,44

Az indulatosság
Idõnként nagyon ingerlékeny vagyok.
Bizonyos helyzetekben pedig szó szerint
elveszítem a fejem, és nem sikerül
olyan objektíven, nyugodtan, lazán vi-
selkednem, mint ahogy szeretnék. Hon-
nan van ez az indulatosság? Mit tehet-
nék ellene?

A. T.

Az agykérgen belül található egy kis mé-
retû fehér rész, amely kizárólag mirigyekbõl
áll, mint az agyalapi mirigy (hipofízis), az
amigdala, a hipotalamusz, stb. Ezt a terüle-
tet limbikus rendszernek hívják, s olyan,
mint egy agy az agyon belül.

Az agykérget gondolkodó agynak is ne-
vezzük, mert az evolúció során késõbb fejlõ-
dött ki, s így inkább a homo sapiensre jel-
lemzõ. Funkciói segítségével lehetõvé válik a
beszéd, a gondolkodás, az emlékezés, stb. A
limbikus rendszer ellenben õsibb eredetû,
olyannyira, hogy ez közös bennünk a hüllõk-
kel és az emlõsökkel. Érzelmi agynak is hív-
juk, mert a benne található mirigyekbõl szár-
maznak a legmélyebb és legösztönösebb
érzéseink: a félelem, a düh, az aggodalom, a
szomorúság, a frusztráció, az unalom, stb.

Ha az utcán hirtelen meglátnánk egy fe-
lénk tartó oroszlánt, még mielõtt felfognánk,

hogy mi is történik, már iszkolnánk elõle.
Mi történik ilyenkor? Mûködésbe lép a

limbikus rendszer egyik eleme, az
amigdala, amelybõl a félelem származik. E
mirigy megfelelõ mûködésének köszönhet-
jük túlélési ösztönünket, ami megakadá-
lyozta, hogy a vadállatok között élõ õsem-
ber ne haljon ki idõ elõtt.

A gondolkodó agy általában csak hét-
éves kortól mûködik teljes mértékben. Ezzel
magyarázható, hogy miért ebben az élet-

korban kezdõdik az iskola. Elõtte az ember,
vagy inkább a kisgyermek, elsõsorban az
érzelmi agyát használja. A legkisebb racio-
nális szûrõ sem védi az átélt dolgokban.
Semmit nem emészt meg, nem dolgoz fel
abból, amit megtapasztal, hanem mintegy

„lenyeli”. Így aztán sok év múltán is olyan
kisgyermekkori élményeink korlátoznak
minket, melyekre nem is emlékszünk. Ezért
mondta Freud helyesen, hogy a kisgyer-
mek a felnõtt szülõje.

Az idegbetegségeknél (fóbiák, szoron-
gások, stb.) az érzelmi agy a saját útját jár-
ja, nem kommunikál a gondolkodó aggyal:
magához ragadja annak normális funk-
cióit, mintha sakkot adna neki. Így például
megeshet, hogy az értelmemmel felfogom,
hogy statisztikailag a légi balesetek száma
sokkal kisebb, mint az autós baleseteké,
mégis félek a repüléstõl, és inkább autó-
zom. Vagy például tudom, hogy elzártam a
gázt, és hogy a csap jól mûködik, mégis ér-
zelmileg kételkedem, és újra meg újra ellen-
õrzöm, akár a mániáig fajulóan is, hogy
rendben van-e.

Olvasónk azt is kérdezi, hogy mit tehetne
az indulatossága ellen. Ha nem megfelelõ a
kapcsolat a limbikus rendszer és az agyké-
reg között, akkor az olyan kezelések, ame-
lyek az agykérget érintik, mint például a pszi-
choanalízis, sokszor nem hoznak számotte-
võ eredményt. Újabb ideggyógyászati vizs-
gálatok azt mutatták, hogy terápiás szinten
a relaxációs technikákkal vagy a viselkedési
módszerekkel lehet legkönnyebben közvetle-
nül az érzelmi agyra hatni – az úgynevezett
testi pszichoterápiákról nem is beszélve.

Pasquale Ionata
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MEGEMLÉKEZÉS
AUSCHWITZBAN

Jean-Marie Lustiger bí-
boros, Párizs volt érseke,
aki február 12-én vissza-
vonult, a Vatikán képvise-
letében részt vett Ausch-
witzban a tábor felszaba-
dításának hatvanadik év-
fordulója alkalmából ren-
dezett megemlékezésen. A
zsidó származású Lustiger
bíboros édesanyját veszí-
tette el Auschwitzban:
„Úgy gondolom, hogy a
zsidó nép, ha megtartja,
akkor tovább hordozza a
Tízparancsolat kinyilat-
koztatásának alapvetõ er-
kölcsi törvényét, melyet
ma a laikus hagyomány
»emberi jogoknak« nevez.
A zsidó nép hordozója an-
nak a természetfelettinek,
melyet a nyugati ateizmus
elutasíthat és tagadhat, de
amelynek nyomát az em-
ber magán viseli. A fasisz-
ta ideológia Istenre hivat-
kozott, amikor a »Gott
mit uns«, »Isten velünk
van«, mottót használta.
Valójában azonban azt

mondta: »Mi vagyunk az
Isten«. Ezért igyekeztek a
zsidókat megölni. A hírvi-
võt akarták elpusztítani,
hogy elfojtsák az üzenetet.
Minden zsidót ki akartak
irtani! A Soá megmutatja,
meddig képes elmenni az
emberi õrület. Fontos,
hogy a jövõ nemzedékek
ne felejtsenek, hogy a lel-
kiismeret mindig éber ma-
radjon”.

IRAK: MUSZLIMOK
ÉS KERESZTÉNYEK
„Az iraki katolikusok

az iraki nép drámai hely-
zetében osztoznak – nyi-
latkozta Fernando Filoni,
iraki nuncius. – Az elmúlt
év augusztusa óta rosz-
szabbodott a helyzetük.

Akkor kezdõdtek a temp-
lomok elleni merényletek.
További kérdés, hogyan si-
kerül ebben az országban
kisebbségként megõrizni
a keresztények szabadsá-
gát, önállóságát és a sze-
mélyes biztonságot. Nincs
az egész iraki nép a keresz-
tények ellen. Sõt személye-
sen találkoztam egyszerû
emberekkel, néha vezetõ
személyiségekkel is, akik
mindenképpen szeretnék,
ha a keresztények az or-
szágban maradnának.
Természetesen létezik egy
elenyészõ, de agresszív és
fanatikus kisebbség, mely
ezzel szemben a kereszté-
nyeket használja fel, hogy
nyomást gyakoroljon a
nemzetközi közvélemény-
re. Az elmúlt rendszerben
is létezett keresztényelle-
nesség; nem mondhatjuk,
hogy egyedül a mostani
terrorizmus terméke. Ta-
lán a közbiztonság csök-
kenésével csak felerõsö-
dött. Azok, akik politikai
vagy vallási okból kifolyó-

lag úgy gondolják, hogy
Iraknak kizárólag muzul-
mán országnak kell len-
nie, elfelejtik, hogy Mezo-
potámiában eredetileg
igen erõs volt a keresz-
ténység. Csak a VII. szá-
zadtól, a muszlim térhódí-
tásával vált többségi val-
lássá. De számtalan kalifa
biztosította a kereszté-
nyek évszázados jelenlétét,
mert ahhoz születésüknél
fogva joguk van.”

AZ ÉLET ÉS A CSALÁD
VÉDELMÉNEK ÉVE

Diplomaták elõtt mon-
dott beszédében a 2005.
esztendõt az élet és a csa-
lád védelme évének nyilvá-
nította a Szentatya. Négy
kihívásról beszélt. Az élet –
s különösen a magzat –
védelmét, kenyeret, békét
és szabadságot kívánt a vi-
lágnak a pápa. „A család
az élet termékeny forrása.
Ezzel egyidejûleg, az élet
elleni kihívás pontosan az

élet szentélye, a család te-
rületén jelentkezik. A csa-
ládot ma gyakran fenyege-
tik olyan társadalmi és
kulturális tényezõk, ame-
lyek gyengítik stabilitását.
Egyes országokban a csa-
ládot a törvényhozás is ve-
szélyezteti természetes fel-
építésében, amely nem le-
het más, mint egy férfi és
egy nõ házasságon alapu-
ló egysége. A család az élet

termékeny forrása, a há-
zastársak egyéni boldogsá-
gának, a gyermekek neve-
lésének és a társadalmi jó-
létnek pótolhatatlan elõ-
feltétele. Nem lehet meg-
engedni, hogy a családot
olyan törvények fenyeges-
sék, amelyeket az ember-
rõl alkotott leszûkítõ és
természetellenes nézetek
diktálnak.”

NÕ A VILÁG
NÉPESSÉGE

2050-re kilencmilliár-
dan leszünk. Az ENSZ ki-
mutatása szerint a legné-
pesebb ország Inida lesz,
megelõzve Kínát is, míg a
legsûrûbben lakott város
Tokio marad, melynek ma
is harmincöt millió lakosa
van. A tanulmány szerint
némely területen a lakos-
ság lélekszáma azonos
marad, míg a fejlõdõ or-
szágok népessége csök-
ken. Az ENSZ jelentése a
kevésbé fejlett területeken
a lakosság növekedését jel-
zi elõre, ahol is jelenleg 2,2
milliárd ember él és lélek-
számuk 7,7 milliárdra ug-
rik a század közepéig.

2000 és 2005 között a
világ lakosságának éves
növekedése körülbelül 77
millió volt, ennek a fele a
következõ hat országra ju-
tott: India (21%), Kína
(12%), Pakisztán (5%), Ni-
géria, Banglades és az
Egyesült Államok (4%). A
növekedési ranglista kö-
vetkezõ 15 országa együt-
tesen a népességgyarapo-
dás egynegyedét teszi ki. 

hírmozaik
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A februári szám rejtvényének helyes megfejtése:
„A bánat az a teleszkóp….”

Beküldendõ Babits négy sora: „De böjt s jámborság
néked mint a pélva, / mert vétkesek közt cinkos aki né-
ma. / Atyafiáért számot ad a testvér: ...” (függõleges 1. a
hozzátartozó vízszintessel és vízszintes 27.). (A megfejtés
zárt betûi: M, N, M, N, A.)

Vízszintes: 1. Elõkelõ. 6. Péksütemény. 11. Olaj-
nagyhatalom. 12. Bór vegyjele. 13. Partner. 14. Nitro-
gén, szén vegyjele. 15. Kevert ezer. 18. Ádám becézve.
19. Fekete István fecskéje. 21. Illetve rövidítve. 22.
„Lett” régiesen. 23. Közlekedési eszköz a budai vár-
ban. 25. Angol olaj. 30. Ballagások kedvelt díszítõ nö-
vénye. 34. Szolmizációs hang. 35. -re párja. 36. Török
tiszt. 37. A szarvas is ilyen állat. 40. Hárfaszerû hang-
szer. 41. Átnyújt. 42. Napraforgó-készítmény.

Függõleges: 2. Duna menti város. 3. E napon. 4.
Végtelen ekrü. 7. Fõnévképzõ. 8. Beleegyezett. 9. Fás
terület. 10. Készítgeti. 12. Kórházi osztály. 16. Össze-
kevert zokni. 17. Jég teszi a melegben. 20. Igevégzõ-
dés. 24. Lámpát elsötétít. 26. Végtelen midi. 27. Szög-
függvény rövidítése. 28. Utolsó magánhangzónk az
ábécében. 29. ÉÁG. 31. Összevissza orrom. 32. Szé-
kely város lakója. 33. Tolvaj. 38. A természet lágy…
39. Létige. 42. Költõi sóhaj. 43. Félig avas.
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