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párbeszédben az olvasóval

GONDOLATOK
A MOBILTELEFONRÓL

Az Új Város decemberi számában olvas-
tam egy cikket „Mobiltelefon: igen vagy
nem?” 

Elõször is, a kérdésfeltevés kapcsán je-
lezném, hogy tapasztalataim szerint ma
már nem az „igen vagy nem” a jó kérdés,
hanem a „hogyan”, mert a szédítõ tempó-
jú technikai fejlõdéssel változó világunkban
kérészéletû lehet csak a tiltás.

Mivel feleségem általános iskolai tanító-
nõ, pontosan tudjuk, hogy már a 6-7 éves
elsõsök legalább felének a táskájában ott la-
pul a mobiltelefon, az idén gimnáziumot
kezdett fiam 34 fõs osztályában már kb.
90%-nak van saját mobilja. Tehát a világ
erõsen hívogatja a gyerekeket ebbe az „ut-
cába”, nekünk szülõknek pedig nagy felelõs-
ségünk, hogy ne legyen zsákutca. A cikk na-
gyon helyesen nem hallgatja el az egészség-
ügyi kockázatokat, bár szerintem sokkal in-
kább a lelki, szellemi és erkölcsi téren fenye-
getõ veszélyekre kellene felhívni a figyelmet.

A gyerekek esetében mi is a korlátozott
használat módszerét követjük. Nemcsak a
gimnazista nagyfiú, hanem az egyetemista
nagylány is megértéssel fogadja az elõre ki-
adagolt havi telefonszámlát, és igyekszenek
beosztással kihúzni a hónap végéig. Abban
pedig szülõi jó példával igyekszünk
elöljárni, hogy vannak olyan fontos esemé-
nyek, családi programok, amikor nem en-
gedjük meg a „világnak”, hogy akár csak
telefonon keresztül is, de beleszóljon az éle-
tünkbe...

Mennyire változik az erkölcs! Emlék-
szem a régi mondásra, ami valahogy így
szólt: a pontosság az urak erénye. De még
én is azt tanultam szüleimtõl, hogy illik
megtisztelni a másik embert azzal, hogy a
megbeszélt találkozóra pontosan érke-
zem, nem elõbb és nem késõbb. Mit tett
ezen a téren a mobiltelefon? Apósom sza-
vait idézem: Szörnyû, hogy ebben a mai
világban nem lehet egy találkozót, tárgya-
lást egyeztetni! Szinte mindig ezt a választ
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kapom: majd reggel odacsörgök és meg-
beszéljük. De nem, most kellene megbe-
széljük, azért hívtam fel, azért kérdezem,
mikor ér rá! Rosszabb esetben a megbe-
szélt idõpont lejárta után 10-15 perccel
jelentkezik: „bocsánat, de késem, kb. fél
óra múlva jövök, ugye megvár….” És in-
nentõl borul az egész napi programom.
Figyelhetnénk rá, megtisztelhetnénk any-
nyira a partnert, hogy tartjuk, amit vál-
laltunk!

Romhányi László – Budapest

HÉTKÖZNAPI MISZTIKA

Az októberi számban olvastam Igino
Giordani életérõl, aki egyszerre volt miszti-
kus és nagyon konkrét ember, jártas a po-
litikai életben is.

A hétköznap és a misztika nem fér össze
egymással, gondolná az ember. Lelkünk
mélyén mindnyájan vágyunk mégis: meg-
pillantani egyszercsak, amit igazán keres-
tünk, hogy feltáruljon egy végtelenre nyíló
folyosó, és szóljon hozzánk maga a Végte-
len, zajos életünk labirintusának egyik el-
dugott sarkában.

Tisztelem társainkat, akik vállalják a
lelki zarándokutat, és távoli kultúrákban
keresik a lépcsõket, melyek elvezetnek a
Végtelenhez. Számtalan emberi kultúra
épített lépcsõsorokat, melyek bejárása az
Istennel való találkozást ígérte. Jézus korá-
nak társadalmában a Törvény parancsola-
taiból készültek a tökéletességre vezetõ
lépcsõfokok. Persze sokan már gyanakod-
va szemléljük a homályba veszõ lépcsõket,
és már nem indulunk neki meghódításuk-
nak, mert kevéssé valószínû, hogy általuk
tényleg elérjük a misztika magasságait.

Hogyan találkozhatnánk mégis a Végte-
lennel?

Jézus egyszerû szavaiban ezernyi forra-
dalom rejlik: Amit egynek tettetek a legki-
sebbek közül, nekem tettétek. A leghét-
köznapibb lépés a Felebarát felé egyben a
legmisztikusabb találkozás az Úrral. Ez
igazi forradalom volt akkor, és ma is az. A
Végtelen nem távoli csúcsokon vár ránk, de
minden nap, minden felebarátban. Ez a
misztika az, amire korunknak szüksége
van: egy pezsgõ és élettel teli, élhetõ és
„ehetõ” hétköznapi misztika.

Aláírt levél

CCSSAALLÁÁDDFFEESSZZTTIIVVÁÁLL
2005. április 16-án, szombaton

A Fokoláre Mozgalom nemzetközi családfesztivált rendez, hogy a család
értékei széles nyilvánosságot kapjanak.

A családfesztivál mind az öt kontinensen, több mint száz országban ugyanazon a
napon kerül megrendezésre. A helyi rendezvényeket mûholdak és az Internet segítségé-
vel 90 percre egyetlen interaktív hálózattá kapcsolják össze, hogy a különbözõ vallású,
kultúrájú és nemzetiségû családok életét is bemutathassák.

Magyarországon ezt az eseményt a Duna Televízió élõ, egyenes adásban
közvetíti 15 órától 16.30-ig.

Magyarországi helyszínek:
Nemzeti Sportcsarnok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
Papp László Sportcsarnok, 6600 Szentes, Jövendõ u. 1.
A rendezvény védnökei: Mádl Dalma asszony, dr. Erdõ Péter bíboros,

prímás, esztergom-budapesti érsek. D. Szebik Imre evangélikus elnök-püs-
pök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

www.ujcsaladok.hu www.familyfest2005.org info@ujcsaladok.hu
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Móricz Zsigmond a Boldog emberben felidézi azt a világot, amelyben a
száz évvel ezelõtti magyar parasztcsalád élt. A megélhetésért folytatott
küzdelem akkoriban olyan élet- és sorsközösséget követelt asszony és
ember között, amelyet a modernizáció által átalakított mai világunk ré-
gen elfelejtett már. A párválasztásban végsõ soron többnyire nem a sze-
relem döntött, hanem a józan megfontolás, például az, hogy dolgos lesz-
e az asszony.

A hétköznapok ritmusának a generációk során kialakult szokások
szabtak irányt, féri is, nõ is tudta, mi a dolga. Nem volt vita arról, hogy
ki szántsa föl a földet, és ki fejje meg a tehenet, s a felcseperedõ gyerme-
kek is úgy nõttek bele ebbe a világba, mintha azt maga a természet al-
kotta volna ilyenre a fákkal, a virágokkal, meg a patakokkal együtt.

A drámai gyorsasággal zajló társadalmi változások néhány generáció
alatt gyökeresen átalakították azt a feltételrendszert, amiben ma a csalá-
dok élnek. Meglazultak azok a szoros kapcsok, amelyek valaha a családot
összetartották, és egységét érzelmileg válságos idõkben is biztosították.

Ma már nemcsak a férj, hanem majdnem minden esetben a feleség is
a nap nagy részét a munkahelyen tölti. Sok esetben anyagilag egyre in-
kább függetlenné válnak egymástól. Szinte csak egyetlen kötelék ma-
radt, aminek ma igazán nagy jelentõséget tulajdonítanak a családban: a
feleséget és férjet, szülõt és gyermeket egymáshoz kötõ érzelmi szálak.
Ebbõl származnak fokozott elvárásaink is, hogy családi kapcsolataink
megfelelõ hõfokon mûködjenek, megértsenek bennünket, a családon
belül is tiszteletben tartsák személyi méltóságunkat és szabadságunkat.
Ugyanakkor senki nem tanít meg arra a kommunikációra, amelyben
férj és feleség, szülõk és gyerekek az új helyzetekben új megoldásokat ke-
reshetnek, és a nagy reményekkel induló „vállalkozások” gyakran hajó-
törést szenvednek.

Van valami drámaian szép abban, hogy a keresztény gyökerû kultú-
rákban a család lassan-lassan elveszítette minden olyan másodlagos
összetartó kötelékét, ami nem a természetes lényegéhez tartozik, hanem
az adott kor kultúrájának terméke. Ezek a társadalmi változások igen
törékennyé tették a családot, de óriási lehetõséget is hordoznak maguk-
ban: újra felfedezhetjük a házastársi és a családi kapcsolatok lényegét,
rálelhetünk azokra az erõforrásokra, amelyek a családban rejlenek, és a
család olyan új szerepet kaphat a társadalomban, amit eddig talán nem
is álmodtunk.

Nem egyszerûen új családmodellt kell tehát kigondolnunk, ahol a
megváltozott körülményeknek megfelelõen meghatározzuk a férfi és nõ
új szerepkörét, hanem új tartalommal kell megtöltenünk kettõjük kap-
csolatát.

A kereszténység mindig is tudtában volt annak, hogy az evangélium
tanítása az a szilárd alap, amelyre egy házasságot, egy családot fel lehet
építeni. Mára az is világossá vált, hogy a tradicionális vallásosság kevés
ahhoz, hogy stabilitást kölcsönözzön a családi kapcsolatoknak. Élõ hit-
re, az Istennel való kapcsolatból fakadó cselekvésre, a hétköznapi tette-
inket motiváló evangéliumi lelkiségre van szükség ahhoz, hogy a család
újra erõre kapjon. És arra, hogy a családok segítsék egymást ebben, tö-
rekvéseik láthatóvá, hallhatóvá, érthetõvé váljanak mások számára, hi-
szen a másik ember keresése, próbálkozása, sikere, kudarca és újrakezdé-
se erõforrás számomra, számunkra is.

A 2005-ös hazai és nemzetközi családfesztivál rendkívüli színtérnek
ígérkezik, ahol a családok fõszereplõi lehetnek ennek a kibontakozás-
nak.
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Jézus gyakran szólt példabeszédekben és ké-
pekben. Egyszerû és hatékony eszköz volt ez ah-
hoz, hogy a legmélyebb igazságokra tanítson.
Hallgatóságát a hétköznapi élet eseményeire
emlékeztette az a pásztorról és a nyájáról szóló
hasonlat, amely ennek az életigének a kerete. Jé-
zus tolvajokról és rablókról beszél, akik mohó
farkasok módjára szétkergetik a nyájat. Önma-
gát a jó pásztorhoz hasonlítja, aki valóban sze-
reti juhait, vezeti és megvédi õket, ha kell, akár az élete
árán is.

Jézusnál nem csupán hasonlat ez, be is következett: Õ
valóban meghalt a kereszten, azért, hogy általa éljünk1.

„Én azért jöttem, hogy életük legyen…”

Azért jött, mert az Atya küldte, hogy isteni életében ré-
szesítsen bennünket. Isten ugyanis
úgy szerette a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki
benne hisz, el ne vesszen, hanem
örökké éljen.2

Az élet, amelyet Jézus ajándékoz ne-
künk, nem azonos azzal az egyszerû
földi élettel, amelyet szüleinktõl kap-
tunk. Az az élet, amelyet Õ ajándékoz
nekünk, „örök élet”, más szóval része-
sedés Isten Fiának életében, belépõ az
Istennel való bensõséges kapcsolatba:
magának Istennek az élete, amelyet Jézus azért tud átad-
ni nekünk, mert Õ maga az Élet. Ezt mondta: „én vagyok
az Élet”3, és „mindannyian az õ teljességébõl részesül-
tünk”4.

Isten élete azonban, mint tudjuk, szeretet.
Jézus, Isten Fia, aki Szeretet, eljött a földre és szeretett

bennünket, ugyanazt a szeretetet adta nekünk, amely
benne égett. Ugyanebbõl a végtelen lángtengerbõl ad
lángot nekünk, és azt akarja, hogy életébõl „merítsük az
életet”.

„… és bõségben legyen.”

Jézus azért ajándékozhatja oda bõségesen az életet,
mivel nemcsak magában hordozza, hanem maga „az
Élet”. Hasonlóan adhatja az öröm teljességét is5.

Isten ajándéka mindig mérték nélküli, végte-
len és nagylelkû, mint maga Isten. Válaszolni
akar az emberi szívnek a teljes és örök élet utáni
legmélyebb vágyára. Ezt a vágyat csak Isten tel-
jesítheti, hiszen az Õ élete „örök”, azaz nemcsak
a jövõre vonatkozó ajándék, hanem a jelenre is.
Isten élete már mostantól elkezdõdik bennünk,
és soha többé nem múlik el.

Hogy is ne jutnának itt eszünkbe a szentek,
akik kereszténységüket tökéletesen megélték? Körülöt-
tük túlcsordult az élet, annyira telve voltak vele.

Honnan való Assisi Szent Ferenc egyetemes szeretete,
amellyel be tudta fogadni a szegényeket, a szultán elé tu-
dott állni, és minden teremtményben fel tudta ismerni
fivérét és nõvérét? Honnan származik Kalkuttai Teréz
anya cselekvõ szeretete, aki minden elhagyott gyermek
édesanyja tudott lenni, és testvére minden magára ma-

radt embernek? Rendkívüli volt az õ
életük, az, amelyet Jézus ajándéko-
zott nekik.

Hogyan éljük ezt az igét?
Fogadjuk magunkba azt az Életet,

amit Jézus ad, ami már bennünk is él
a keresztség és a hit által, ami azon-
ban tovább növekedhet olyan mér-
tékben, ahogy szeretünk! A szeretet
az, ami életet ad. Aki szeretetben él,
írja Szent János, Istenben él6, Isten

életének részese. Igen, ahogyan igaz, hogy a szeretet Is-
ten élete és léte, ugyanígy, a szeretet az ember létének lé-
nyege is. Ugyanígy az is igaz, hogy amikor nem szere-
tünk, nincs bennünk élet.

Errõl tanúskodik ékesszólóan a mennyei hazába indu-
lásakor Renata Borlone fokolarina, akinek a boldoggá
avatása ezekben a hónapokban kezdõdött el. Miután
teljes szívébõl elfogadta a hírt, hogy közeleg utolsó órá-
ja, azt mondta, hogy arról szeretne tanúságot tenni,
hogy a „halál az élet”, feltámadás. Isten segítségével azt a
célt tûzte ki, hogy végsõkig kitart ebben. És sikerült ne-
ki, ezt a szomorú eseményt Húsvét örömévé tudta átala-
kítani.

az élet igéje

HÚSVÉT ÖRÖME
Chiara Lubich
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„Én azért jöttem,
hogy életük legyen

és bõségben legyen”
(Jn 10,10)
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1 vö. 1Jn 4,9
2 Jn 3,16

3 Jn 14,6
4 Jn 1,16

5 vö. Jn 17,13
6 1Jn 4,16
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az ige élete

A VÁLASZ
Egyik nap éppen igyekeztem valahova, ami-

kor megláttam egy idõs nénit, amint jókora
kosárban fát cipelt, rendkívül fáradtan és ne-
hezen. Felajánlott segítségemet örömmel elfo-
gadta, én pedig jó kedvvel és jó szívvel láttam
neki a méretes halom hasábfa behordásának
az utcáról a fáskamrába, az udvar végébe. A
néni ott is hagyott egyedül, bement a házba,
nagyon el volt fáradva, fázhatott is, merthogy
mindez téli idõben történt. Jó darabot kellett
menni, végig a hosszú udvaron, és bennem
egészen mélyrõl egy kérdés tört magának utat:
„mit jelent szeretni ezt a nénit?” Azt, hogy be-
hordom a téli tüzelõjét, biztosan. De csak eny-
nyit? Biztos, hogy nem jelent többet is? És ha
többet is, akkor mit jelent? És honnan lehet
ezt megtudni?

Nem tudom, fogalmam sincs, de azt lát-
tam: a szeretet nem én vagyok. Ugyanakkor a
kérdés nem hagyott el, fölvette lépéseim rit-
musát, igazodott
a légzésem, a szív-
verésem ritmusá-
hoz, és folyama-
tosan kísért. De
arra is rájöttem,
hogy ez számom-
ra nem egy kér-
dés, sok kérdés
között, nem vala-
mi tõlem függet-
len, rajtam kívül-
álló dolog, hanem
belõlem született,
az én részem, én
magam vagyok.
Számomra ez: A

Kérdés, A Titok. Így telt el az a másfél-két óra,
friss fizikai munkával, ennek a kérdésnek a
társaságában. Jól éreztem magam a társaságá-
ban, függetlenül attól, hogy semmi ötlet, vagy
megoldás nem jutott eszembe, de nem csak én
dolgoztam, hanem dolgozott bennem a kér-
dés, és a vágy, hogy szeretném szeretni ezt az
embert. És egyre világosabbá vált számomra,
hogy nemcsak én melegedtem ki a munká-
ban, hanem a szívem is melegebb lett. Kezd-
tem megsejteni, hogy talán nem is én találom
meg a választ, hanem inkább a válasz talál
meg engem: valami módon egymásra fogunk
találni.

Amikor az utolsó darab hasábfa, és a kosár is
a helyén volt, bekopogtam jelezni, hogy készen
vagyok, és azért, hogy elköszönjek. A néni a
konyhában a sparhelt mellett állt, sûrûn foly-
tak a könnyei és sírva, de minden szót külön is
hangsúlyozva mondta nagy-nagy nyomaték-

kal: „engem az
életben még so-
ha, senki így
nem szeretett”.
Megrendültem,
hogy a Szeretet,
Akit keresek,
ennyire közel
van. Ugyanak-
kor egyszerû és
természetes is
volt, hogy így
van, és biztatás-
nak is éreztem:
Keressek csak
tovább.

F. Zoltán

SIETSÉG HELYETT
A múlt héten uszodában voltam. Kevés

idõm volt, igyekeztem az utolsó pillanatot is
kihasználni úszásra. Az öltözõbe érve láttam
egy idõs bácsit, aki igen nehezen öltözött, úgy
tûnt, az egyik oldalára kicsit megbénult. Az el-
sõ gondolatom az volt, hogy nekem sietnem
kell, nem érek rá segíteni neki, meg az, hogy

máskor is volt már itt, és akkor is fel tudott öl-
tözni.

De az ige nem hagyott nyugodni. Odalép-
tem hozzá, és segítettem neki az öltözködés-
ben, a cipõhúzásban. Ez alatt a néhány perc
alatt valami szép született meg köztünk.

B. József



lehetetlenülés fenyegette. Ekkor az ír
politika és a gazdaság szereplõi meg-
állapodtak egymással, hogy az or-
szág közös érdekének alárendelik
részérdekeiket. Ezen egyszerû megál-
lapodás betartásával sikerült stabili-
zálni az ország helyzetét. Kezdett
erõsödni a külföldi és a hazai befek-
tetõk bizalma. A gazdaság és a poli-
tika néhányéves komoly erõfeszíté-
sével a nemzeti jövedelem a többszö-
rösére nõtt.

– 150 milliárd eurónyi külsõ beru-
házási kapacitás van jelen. Ez a ma-
gyar 30 milliárdhoz képest, ha jól
számolom, ötször annyi a 4 millió
lakosú országban. – mondotta be-
számolójában Mádl Ferenc köztár-
sasági elnök, aki e világos adatokkal
emelte ki a nemzeti összefogás ered-
ményét és fontosságát. A „társadal-
mi szerzõdés” mûködött, mert a tár-

sadalmi és politikai élet szereplõi
önfegyelemrõl tettek tanúságot. En-
nek az alapvetõen keresztényi erény-
nek gazdasági eredménye mellett – a
szegénység felszámolásával egy idõ-
ben – megjelentek a társadalmat ká-
rosan befolyásoló tényezõk is, mint
például a fogyasztói szemlélet. Az
egyház, addigi meghatározó szerepe
megváltozott. Chiara Lubich egy
évvel ezelõtti látogatását követõen
a Città Nuova részérõl Michele
Zanzucchi készített interjút Diar-
mund Martinnal, Dublin frissen be-
iktatott püspökével:

– Milyen tervekkel lát munká-
hoz?

– Az egyház mindig magában hor-
dozza a reménység üzenetét, melyet
azonban a valóság talaján kell meg-
élni. Harminc év külföldi tartózko-
dás után minden képzeletet megha-
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A KELTA TIGRIS TITKA
Magyarország csatlakozása kapcsán többször felmerült Írország,
mint követendõ példa. Az ország az Unió keretében rövid idõ
alatt komoly gazdasági fejlõdésnek indult.

AZ V. század elején az íreket
megtérítõ skóciai származású
Patrik püspök, az inkulturáció

elõfutáraként a kelta hagyományo-
kat keresztény tartalommal töltötte
meg. Az 1937-ben készült Ír alkot-
mány arról tanúskodik, hogy ezek a
keresztény értékek mélyen gyökerez-
nek, és meghatározóak mind a mai
napig: „A legszentebb Szenthárom-
ság nevében, melybõl minden tekin-
tély származik és amely az emberek,
és államok minden cselekedetének
végsõ célja kell hogy legyen…, hogy
kellõ okossággal, igazságossággal és
szeretettel fáradozzon a közjó
érdekében…”

Az egyház volt hosszú idõn ke-
resztül az írek egyetlen vonatkozási
pontja. Az egykor legszegényebb tag-
ország az Unióban rövid idõ alatt
igen komoly gazdasági eredménye-
ket ért el. Magyarország uniós csat-
lakozása kapcsán többször felmerült
Írország, mint követendõ példa.
Mádl Ferenc magyar köztársasági el-
nök nemrégiben Írországba látoga-
tott. Bevallott célja, hogy megtuda-
kolja, mi a „kelta tigris” titka?

Mery McAleese elnök asszony és
Bertie Ahern miniszterelnök a gaz-
dasági csoda több tényezõjét is felvá-
zolta a magyar vendégnek. Minde-
nek elõtt az oktatás, elsõsorban a
felsõoktatás fejlesztését és a kutatás
támogatását említették. Emellett
szóltak az adókedvezményekrõl,
mely a hazai és az országban megte-
lepedni akaró külföldi vállalkozá-
soknak kedveztek. Az ír csoda har-
madik és nyilvánvalóan legfonto-
sabb tényezõje azonban az úgyneve-
zett „társadalmi szerzõdés”. Koráb-
ban a sorozatos kormányválságok
következtében az ország életét az el-



ladó elvilágiasodást találtam itthon.
A vallásgyakorlat jelentõsen csök-
kent. Meg kell értenünk, milyen mó-
don indítsuk el az egész egyházat – a
nemcsak a papságot, hanem a moz-
galmakat és a világiakat is – mozgó-
sító új evangelizációt, mely új utakat
talál az egyházzal kapcsolatot veszí-
tett emberekhez. 

– Figyelmet kell fordítani a világi-
ak vallási képzésére is, melynek az
élet minden területét fel kell ölelnie.
Newmann bíboros álma olyan hi-
tükben szilárd laikusok képzése volt,
akik képesek hatást gyakorolni a
társadalomra. Ma pontosan ilyen ke-
resztényekre van szükség.

– Ön eddig fontos nemzetközi
megbízatásokat látott el, többek
között az ENSZ-nél. Az Ír Egyház
legfontosabb egyházmegyéje élére
kerülve hasznosítani tudja majd
gazdag tapasztalatát?

– Harminc év elmúltával térek
vissza a hazámba. Annak ellenére,
hogy feladataim nagy nemzetközi
intézményekhez kötõdtek, mindig
foglalkoztatott, hogy milyen módon
lehet a pluralista társadalomhoz el-
juttatni a keresztény üzenetet. Ez se-
gít most. Az egyházmegye igazgatá-
sa, a hétvégenkénti két-három
szentmise különbözõ egyházközsé-
geknél, ez is érdekes és vonzó fela-
dat… Fontos továbbá a papság mellé
állni, akik a botrányok következté-

ben sokszor elbizonytalanodnak: tá-
mogatni és bátorítani kell õket.
Nem veszítették el a reményt, nem.
Nagy bennük a vágy Krisztus hirde-
tésére és az egyház megújítására. 

– Milyen szerepet játszhatnak
ebben a mozgalmak?

– Írországban az egyház nem min-
dig fogadta el a mozgalmakat, hi-
szen új jelenségrõl van szó. E kariz-
mák különbözõségeit és képességét
szemlélve, mellyel hatnak a társada-
lom egyház számára eddig elérhetet-
len rétegeire, nekem Newmann érett
világi keresztényei jutnak az eszem-
be. Közülük sokan éppen a mozgal-
makban találnak lelkiségre, közös-
ségre, melyek képzik és erõsítik õket.
A mozgalmak komoly gazdagodást
jelentenek az egyházban, mert a ke-
reszténynek egy új típusát teremtik
meg, nem egy visszahúzódó,
hanem aktív, a társadalom-
ban két lábbal a földön járó
keresztény alakját. Meg va-
gyok gyõzõdve róla, hogy
nagy jövõje van a kereszté-
nyeket öntudatossággal és
erõvel felvértezõ mozgal-
mak karizmáinak.

– Mi a jelentõsége az ír
püspökök és Chiara
Lubich találkozásának?

– Már több alkalommal
volt szerencsém találkozni
vele, különösen Genfben.

Nyugodtan merem állítani, hogy
rendelkezik a képességgel, hogy egy-
szerû szavakba öntött üzenetével –
amire esetleg egyáltalán nem számí-
tunk – meglepjen és megérintse szí-
vünket. Ezért jó látni püspököket,
akik „ecclesia audiens”, „hallgató
egyház”-zá válnak egy világi asz-
szonyt hallgatva, aki egész életét az
evangelizációnak szentelte. Belõle, a
mozgalmán keresztül nemcsak a ka-
tolikusok, hanem más keresztény fe-
lekezetek és jó szándékú emberek
millióinak szívét is megérintõ böl-
csesség árad. Chiara a pluralista tár-
sadalomban a párbeszéd példáját ad-
ja. Az õ ökumenizmusa megérinti a
szíveket. Amikor pedig a szívek meg-
változnak, a különbségek is egészen
más fénybe kerülnek.

Michele Zanzucchi–Vizsolyi László
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A maynooth-i
szemináriumban 17 ír
püspökkel találkozott
Chiara Lubich



AFOKOLÁRE Mozgalom történe-
tét tekinthetjük úgy is, mint
egy nagyszabású, sajátos peda-

gógiai eseményt, vagy nevelõi folya-
matot. Megtalálható ugyanis benne
a nevelés minden tényezõje és világo-
san kirajzolódik egy neveléselmélet,
egy jól körülírható pedagógia, amely
a mozgalom nevelõi tevékenységé-
nek alapját képezi.

Egyáltalán, mit értünk nevelés
alatt?

„A nevelés olyan, mint egy út,
amit végigjár a nevelés alanya – az
egyén vagy a közösség – a nevelõ se-
gítségével, hogy azzá váljon, akinek
lennie kell, és olyan cél felé haladjon,
ami érték az egyes ember és az egész
emberiség számára.” – fogalmazza
meg Chiara Lubich.

A továbbiakban részleteket köz-
lünk díszdoktori értekezésébõl, mely
öt évvel ezelõtt hangzott el az Ame-
rikai Katolikus Egyetemen, Wa-
shingtonban. 

„Ha lelkiségünk elsõ pontját vizs-
gáljuk, mely arról a – nevezzük így –
kinyilatkoztatásról szól, hogy Isten
a Szeretet, akkor megállapíthatjuk,
hogy történetünkben kezdettõl fog-
va jelen volt egy egyedülálló nevelõ, A
Nevelõ: Isten, aki Szeretet, Isten, aki
Atya.

Õ az, aki elsõként lépett felénk,
aki elkísért, aki megújított és újjáte-
remtett minket a hosszú, személyes
és közösségi formálódás útján. Ilyen
szándékok vezérlik az igazi nevelõt
is munkája során.

Õ adta vissza nekünk és sokak-
nak az Atyaság magasztos értelmét.
Hatalmas horderejû felfedezés ez, ha
belegondolunk, hogy egy bizonyos
kultúra azt próbálja állítani – mind
elméleti, mind gyakorlati síkon –,
hogy »Isten halott«.

Az Atya hiánya váltotta ki az apa-
szerep elbizonytalanodását, a tekin-
télyvesztést az emberi és a nevelõi
kapcsolatokban, az erkölcsi relati-

vizmust, azután a szabályok hiányát
az individuális életben – a személyek
között és a társadalmi kapcsolatok-
ban. Mindez súlyos következmé-
nyekkel járt, melyek gyakran az erõ-
szak legkülönbözõbb formáihoz ve-
zettek, és szinte igazolták Doszto-
jevszkij megállapítását: »Ha megöl-
jük Istent, az a legrettenetesebb
öngyilkosság… mert ha Isten nem lé-
tezik, akkor minden megenged-
hetõ«.

Nekünk részünk volt abban a ke-
gyelemben, hogy megismerhettük
Istent. Isten, aki a Szeretet, nem tá-
voli bíró, nem féltékeny ellenség,
aki megsemmisíti az embert hatal-
mával, vagy törõdni sem törõdik
vele.

Ellenkezõleg, Õ olyan nevelõ, aki
elismeri az embert egyedülálló és
megismételhetetlen identitásában,
és felemeli õt. Szereti az embert, és
pont ezért sokat vár tõle. Felelõssé-
get és elkötelezettséget kér, és mint
igazi nevelõ, rá is nevel. Isten a Sze-
retet, ezért kiszabadított minket a
legnagyobb rabszolgaságból, újra ki-
tárta elõttünk otthona ajtaját, és jól
tudjuk, hogy Fia mekkora árat fize-
tett ezért! Egyetlen nevelõ sem be-
csülte annyira az embert, mint Is-
ten, aki meghalt érte. A Szeretet-
Isten az embert, minden embert fel-
emelt a fiú méltóságára és örökségé-
be. Minden embert! Mindnyájan
egyetlen atya gyermekei vagyunk,
éppen ezen a felismerésen alapul
Comeniusnak, a modern pedagógia
neves képviselõjének elve is, mi sze-

fokoláre
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AZ EGYSÉG KARIZMÁJA 
ÉS A PEDAGÓGIA

A családnak, a társadalomnak és az egyháznak
egyik leglényegesebb feladata a nevelés. 
Ez alkalommal az egység lelkiségének néhány 
pedagógiai következményét szeretnénk bemutatni.
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rint: mindenkit meg kell tanítani
mindenre.”

„Lelkiségünk egy másik alappont-
ja: Isten igéje.

»Mindenkit meg kell tanítani
mindenre« – mondtuk –, de ehhez
alkalmaznunk kell a fokozatosság
pedagógiai elvét, ahogy maga Come-
nius is gondolta. Úgy tûnik, az Atya
pont a fokozatosság elvét sugallta
nekünk, amikor már a kezdet kezde-
tén arra ösztönzött, hogy válasz-
szunk ki az Evangéliumból egy
mondatot, és azt minden nap éljük,
az egész hónapon át.

És mivel minden Igében maga Jé-
zus van jelen – Õ él bennünk a meg-
élt Igében –, az ige a »Mindent« adta
rögtön. S mi gyermekként táplál-
koztunk az Igébõl, egyre inkább ma-
gunkra öltöttük, s végül felnõtté vál-
tunk a hitben és az életben.

A fokozatosságnak és teljességnek
ezzel az egyszerû pedagógiai techni-
kájával, lelkiségünk fénye, mint erõs
lelki és „nevelési” tapasztalat, tõlünk
távol esõ helyekre is eljutott, s ma is
folyamatosan terjed.

Isten igéjének egy másik sajátos-
sága abban rejlik, hogy Élet-Ige, va-
gyis megélhetõ, és hatása megta-
pasztalható ebben a gyakran verba-
lizmussal átszõtt világban és peda-
gógiában. Mi megtapasztaltuk a
mindig új és mindig élõ Igének ezt
az elütõ és hatékony pedagógiai ere-
jét. Élve az igét, lassan-lassan átjárt
minket, s életünknek „egzisztenciá-
lis-egységet” adott, ami a nevelésnek
is igen fontos, ám nagyon nehéz fel-
adata. Az ige élése segített, hogy
meghaladjuk a töredékesség érzését,
melyet az ember gyakran tapasztal
önmagával, másokkal, a társadalom-
mal vagy az Istennel való kapcsolatá-
ban. Ugyanakkor kiemelte mind-
egyikünk egyediségét, eredetiségét,
és megismételhetetlen voltát is.

És pontosan az Ige és az Élet, a be-
széd és a cselekvés között megvaló-
suló „egzisztenciális-egység” miatt
van az, hogy tapasztalatunk sokak
számára hihetõ és meggyõzõ, mély
változásokat okoz az emberekben,
vagyis sokakban valós nevelõdési fo-
lyamatot indít el.”

„ITT vagyok Jézus,... igyekez-
tem mindig, minden pilla-
natban Isten elõtt tenni

mindent,… menjetek tovább,… az
egység a fontos…” Ez volt Lumi-
nosa lelki végrendelete húsz évvel
ezelõtt, amikor földi életét 1985.
március 7-én befejezte.

2005. január 4-én nyitották
meg neki, az Argentínában szüle-
tett Margarita Bavosinak a bol-
doggá avatási perét Madridban.
Mintegy háromszázan jöttek An-
dalúziából, Galíciából, Kataló-
niából, Valenciából, Baszkföldrõl,
hogy jelenlétükkel is tanúskodja-
nak a fényrõl, amit Luminosa sze-
retete hagyott hátra.

Jelentõségteljesek a madridi se-
gédpüspök, Eugenio Romero
Pose szavai: „Egy nagy család ta-
núságtevõvel ajándékozott meg
bennünket, hogy szemlélhessük a
Lélek mûveit, melyek mindig az
Atya mûvei, és amelyek akkor válnak
láthatóvá, amikor a Fiú képét tükrö-
zik vissza… A szentek mindig vissza
kell, hogy vezessenek minket az egy-
séghez, Istenhez, a Szentháromság
egységéhez.”

Tízéves korában találkozott elõ-
ször a fájdalommal: „Spontán az ég-
re néztem, és azt mondtam: Mária,
nem maradhatok édesanya nélkül,
az õ helyét ezért neked kell elfoglal-
nod”.

„Nem kell aggódnod, te rendes
lány vagy!” – mondta neki egyszer a
plébánosa. – „Nagyon sok rendes lány
van – fakadt ki belõle –, de nekem ez
nem elég, én szentté akarok válni!”

Késõbb barátnõjével arról beszél-
gettek, hogy „szükség lenne egy

olyan csoportra, ami megfelel a mi
igényeinknek, egy közösségre vagy
szerzetesrendre. De ha nincs még
ilyen, miért nem alapítunk egyet mi?
Egy egyszerû világi közösséget,
melynek a Szûzanya a vezetõje, s az
Õ példáját követi.”

A Fokoláre Mozgalommal ismer-
kedve rögtön megérintette az egysze-
rû és radikális, kölcsönös szeretet, és
a találkozás a közösségben jelen lévõ,
a közeli Istennel. 1962. március 25.
fontos dátum az életében, ekkor hall
elõször Mária útjáról: „Semmi kétsé-
gem nem volt. Hazatérve egészen vi-
lágosan láttam: hogy elindulhassak
ezen az úton, mindent el kell hagy-
nom. Megtaláltam az utamat!”

„Az édesapám volt a mindenem,
egyszerre volt apa, anya, testvér, és

LUMINOSA
„Miért fél az ember a haláltól? Ezért születtünk!
A halál nem létezik. Csak egy lépés,
de azt jól kell megtenni.
Az élettel kell felkészülni rá!”
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barát. És most neki van rám szüksé-
ge, mert nagyon beteg. Most adhat-
nék vissza valamit a szeretetbõl,
amit tõle kaptam. És éppen most
kell kimondanom: papa, elmegyek!”
Ebben a fájdalmas pillanatban Jé-
zushoz fordul: „Hiszek a szereteted-
ben! Te sokkal jobban szereted az
édesapámat, mint én. Te ismered jól
a helyzetemet, ha tehát mégis hívsz,
azt jelenti, hinnem kell, hogy megol-
dod ezt, te megadod édesapámnak
mindazt, amire szüksége van, hogy
ne szenvedjen.” Arra gondol, hogy
egy nap majd Jézus elé fog kerülni,
és az édesapja is Jézus elé fog kerül-
ni. Akkor azt mondja majd Jézus ne-
ki: „Az édesapádat kértem tõled. Ne-
kem adtad?” Tõle pedig: „A lányodat
kértem tõled, nekem adtad?” Abban
a pillanatban nagyon mélyen átérzi,
hogy az édesapja igenje tõle függ. Ha
valóban szereti õt, akkor segítenie
kell neki kimondani az igent.

Élete a fokolárban folytatódik, elõ-
ször Paranában, késõbb Buenos Ai-
resben, majd utána Uruguayban.
1966-ban ezt írja naplójába: „Ezekben
a napokban mintha egy új meghívást
kaptam volna Istentõl. Erõteljes és
egyben gyengéd ez a hívás, melyben
felismerem a Jegyesem hangját. Mint-
ha, miután ezekben az években
együtt éltem vele, azt mondta volna:
»Egy kicsit megértetted már, hogy ki
vagyok, és mi vár az engem követõk-
re? Még mindig szeretni akarsz
engem?« Igen,
egész életemben,
és az örökkévaló-
ságban” – újítja
meg választását.

1970-tõl Spa-
nyolországban a
mozgalom felelõ-
se lesz. Személyét
átjárja a megtes-
tesült karizma fé-
nye. Nagy tapin-
tattal közeledett
az új helyzetek fe-
lé és mély tiszte-
lettel hallgatta
meg a hozzá for-
dulókat. Nem vol-
tak kész válaszai,
nem elvont elvek

alapján fogalmazta meg véleményét,
és minden pozitívumot tudott érté-
kelni.

Chiara Lubich felhívását: „le-
gyünk együtt szentek”, legyen az éle-
tünk „szent utazás” Luminosa ma-
gáévá teszi, annyira, hogy halála
elõtt elmondhatta: „Mindig Isten
elõtt tettem mindent”. Közvetlen és
bizakodó természete, fénylõ tekinte-
te miatt adta neki Chiara a Lumi-
nosa nevet, ami azt jelenti, hogy
fénnyel teli.

Ebben az idõben jelentkezik be-
tegsége. Egészsége romlásával pár-
huzamosan odaadottsága csak foko-
zódik. Mosolya, a „szent utazás”
bensõséges örömében sok embert
magával ragad.

„Szükségesek ezek a viharok az
életben. Látszik, hogy Jézus elõre
akar vinni, mert a gyökereket tépáz-
zák a viharok, igaz? De szükség van
rájuk!” – fordul hozzá egyszer Chiara.

„Az elsõ napokban, az eredmé-
nyekre várva, nagy bizonytalanság-
ban éltem. Féltem is. Újra felfedez-
tem a jelen pillanat értékét. Új ta-
pasztalat. Mindenben másoktól füg-
gök. Mindenben! Kivételes lehetõség
az önmegtagadásra!” – írja a kórház-
ban.

Különösen is drámai pillanatokat
élt át egyszer. Két spanyol pap volt
épp nála, s azt kérdezték tõle: „Ho-
gyan lehet szeretni az elhagyott Jé-
zust?” „Úgy szereti az ember, ahogy

tudja, de szereti!”
– volt az egyszerû,
rendkívüli válasz.

Utolsó erejével
még testvérét vi-
gasztalta, aki el-
búcsúzni jött tõle
A r g e n t í n á b ó l :
„Nincs okunk az
aggodalomra... A
halál olyan, mint-
ha az ember az
egyik szobából
átmenne a másik-
ba”. Aztán egy
utolsót lélegzett,
és lehunyta a sze-
mét.

Összeállította:
Vizsolyi László

ROMÁN ATTILA, a Cursillo egyik
felelõse jóvoltából lehetõséget
kaptam, hogy részt vegyek egy

találkozójukon annak ellenére, hogy
magam még nem vettem részt egy
ilyen három napos, intenzív „kis
kurzuson”, amit e lelkiségi mozga-
lom neve jelent. Ilyet 1990 óta pedig
már tízezren végeztek el, azóta van-
nak jelen itt Magyarországon.

A rákosszentmihályi plébánia
nagytermében szokatlan szobadísz
fogad: Egy kifeszített, színpompás
ernyõ. Ugyanez a szivárvány egy mo-
solygó halacskán, amely a mozga-
lom jelvénye. Érdeklõdésemre emlé-
keztetnek, hogy a hal az õskeresz-
tény kor óta Krisztus jele. A szivár-
vány pedig egyfelõl a Benne megélt
örömöt, másfelõl a résztvevõk sokfé-
leségét jelenti.

A mozgalom õskeresztényi viszo-
nyok közt született az 1930-as évek
Spanyolországában. A kommunis-
ták a papok és szerzetesek tömegeit
ölték meg, s a pásztorok nélkül ma-
radt nyáj – egy, a compostellai híres
zarándokhelyre tartott lelkes zarán-
doklat után – kis csoportokban „kis
kurzusokat” rendezett a keresztény-
ség újraélesztésére. Egy elkötelezett
világi, Eduardo Bonnín tevékenysége
nyomán ebbõl mozgalom született.
Összefoglalták a kereszténység lé-
nyegét: Az egész élet zarándokút, a
kereszténység lényegében közösségi
természetû, emiatt apostoli is. Min-
den ember csoda, a keresztény min-

Fénylõ példa
Luminosa az egész Fokoláre Mozga-

lom számára példakép. Róla nevezték el
az USA városkáját, és Spanyolország
Máriapoli Központját. Azóta az õ nevét
viselik többen is. Mi a Kolozsvárott élõ Si-
mon Ilonát kérdeztük, mit jelent ez neki?

– Neve nekem elsõsorban bátorítást
jelent. Isten különleges szeretetét. Mindig
arra emlékeztet, hogy a Feltámadottat
hagyjam élni a szívemben és közöttünk.
És még valami: Luminosa abban is min-
ta, ahogy meg lehet élni a szélsõséges
helyzetekben az egységet. Mindenképp
nagy FÉNY õ életemben. És kihívás is:
mert arra ösztönöz, hogy mindig töre-
kedjek a természetfölöttiben maradni.

A tavalyi háromnapos gyalogos
zarándoklat képei:
90 kilométert tettek meg
Balatonalmáditól Sümegig,
Szent Istvántól a Szûzanyáig.
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Azt a sok valóságos csodát, amit
maguk körül tapasztalnak, Neki tu-
lajdonítják. Nyolc évvel ezelõtt Szen-
drõládról a roma Horváth József vett
részt egy hétvégi kis kurzuson, õt az-
óta kétszázötvenen követték. Elõbb
a férfiak, majd a feleségek is. Volt,
hogy a kocsmában hirdették ki an-
nak örömét, hogy mit éltek át ebben
a keresztény közösségben. Azóta a
kocsma forgalma alaposan alább ha-
gyott. Ez alkalommal vagy húsz ro-
ma jött el, két gitárral. Énekük alap-
vetõen járult hozzá az igazi keresz-
tény öröm légköréhez. A közös be-
mutatkozáskor természetesen õk is
beszámoltak életük megváltozásáról.
Az egyik asszony azonban azt is el
merte mondani, hogy még mindig
nehezen tud másoknak megbocsá-
tani. Ha lehet mondani, ez az õszin-
teség volt számomra a legnagyobb
ajándék. Mert hát kinek könnyû a
megbocsátás. Csak legfeljebb nem
merjük bevallani.

denkit közösségre hív, célja az egy-
ség. Mindig összhangban van a pá-
pával és a területi egyházi hierarchiá-
val. – S ami talán még fontosabb,
nagy súlyt helyeztek mindennek ta-
pasztalati megélésére is.

E tapasztalatra magam is szert te-
szek, amikor érkezéskor testvéri,
mély szeretetrõl tanúskodó fogadta-
tásban részesülök. Nem sokkal ké-
sõbb ezt Beöthy Tamás jezsuita atya,
az illetékes püspök által kijelölt lelki
vezetõ a teológia fényével is megvilá-
gítja: „Amikor magunkat átadjuk a
másiknak, s egyúttal készek va-
gyunk a másik befogadására – s
mindezt a nyíltság és közvetlenség
»meztelenségével« –, egymás közt a
Szentháromság életét éljük. Amikor
pedig Jézust tapasztaljuk meg a kö-
zösségben, az az Ige válik valóra,
hogy »ahol ketten vagy hárman az
én nevemben vannak együtt, én ott
vagyok köztük.«”

ISTEN SZERETETÉNEK KURZUSAI
Megtérések a befogadó szeretet megtapasztalása révén.
Cursillo, egy keresztény megújulási mozgalom, amelynek távlatai
a szentháromsági életre nyílnak.

id. Frivaldszky János

Dr. Szabó Tamás, volt miniszter el-
mondja, hogy a Veszprém-környéki
cursillisták szeptemberben három-
napos gyalogos zarándoklatot tar-
tottak a balatonalmádi Szent István
kápolnától a sümegi Szûzanya-kegy-
helyig. „A kilencven kilométeres utat
ötvenen járták végig, négy és hetven-
két év közti zarándokok. Egyáltalán
nem sportteljesítményként, hanem
Istenért. Ha valaki már nagyon fá-
radt volt, felajánlottuk, hogy a me-
net élén vigye õ a keresztet, mi meg
átvettük a hátizsákját.” Egy cursillós
közösség Várpalotán, az egykori szo-
cialista városban két-három hónap
alatt, újra indított egy bezárt világi
iskolát, katolikus iskolaként.

Dr. Gyurkovics István régi ismerõs.
Fiaink osztálytársak voltak. Mélyen
megindított, amikor annak idején
értesültem, hogy felesége hogyan
halt meg. Úgy jött érte az Úr, hogy
felebarátai szolgálatában találta.
Amint Prohászka püspököt a szószé-
ken; Évát, miközben éppen cursillon
látta el feladatát. Ám az Úr a hátra-
maradtra is gondolt: papságra hívta.
Pista elképesztõnek tûnõ ötletére –
mert hát mit is kezdjen egy egyház-
megye egy hatvan-egynéhány éves
újmiséssel – dr. Beer Miklós püspök
atya mondott igent. A személyére
szabott, ám azért mégis „húzós”
stúdium vizsgáinak zömén már túl
van, diakónus, júniusban szentelik
pappá. A teológiából sok mindent
nem könyvbõl kell tanulnia, tudja
már a szentháromságos élet tapasz-
talatából.

Dr. Szabó Alexandra gyermekorvos
református, szeretne református cur-
sillót létrehozni. „Azelõtt sok minden
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nagyon zavart a katolikus vallásban: a
szentek, meg a sok »hókuszpókusz«,
most mindent másképp látok.” 

Amikor úgy éreztem, hogy talán si-
került valamilyen értelemben nekem
is „cursillistává” válni, magam is
megszólítok résztvevõket. Egy fiatal
hölgy elmondja, hogy fél éve volt az
elsõ cursillón. „Ahhoz a generáció-
hoz tartozom, amelyiket nem nevel-
tek vallásosnak. Meg sem voltam ke-
resztelve. Az a hétvége azonban telje-
sen átalakította az életemet.” Milyen
értelemben? „Amikor hazajöttem,
szakítottam a szerelmemmel, aki csa-
ládos ember.” Megjegyeztem neki,
hogy én nem tartozom a mozgalom-
hoz. „Ezt a történetet jó volna min-
denkinek ismernie, mert Istenrõl
szól: Arra kértem, hogy találkozzunk,
aztán elmondtam, hogy mit éltem
meg a hétvégén, s azt is, hogy nem
folytathatjuk a kapcsolatunkat. Meg-
értett, mert jó ember, hiszen azért is

szerettem bele. Már régóta éreztük,
hogy kapcsolatunk nincs rendben, de
nem tudtuk a megoldást. A felesége
tudott rólam, de kitartott. Lehetne
mondani, hogy õ gyõzött, de minden-
ki gyõzött, elsõsorban Õ” – s felfelé
mutat. „Most mindketten boldogok
vagyunk. Azóta már õ is végzett cur-
sillót.” Úgy láttam, azt is megkérdez-
hettem, mi a családi állapota. „Elvált
vagyok. Várandósságom alatti epilep-
sziás rohamaimat nem viselte el a fér-
jem. Ennek 18 éve. Most, hogy Isten
elég erõt adott az életem elrendezésé-
hez, a pszichiáter felvetette, hogy ha
lenne elég bátorságom, fokozatosan
elhagyhatnánk a gyógyszert. Igent
mondtam.”

Az embernek itt elakad a szava.
Mit mondhatnék? Csak azt, amit
ilyenkor a cursillisták is: – ez szavuk-
járása, az esernyõ is erre utal –
„Pompás!” azaz spanyolul „de colo-
res!”.
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M IÓTA itt élek Krasznojárszk-
ban, megismerhettem több
lengyelt és németet a helybé-

liek között. Nagyon izgalmas lenne
– gondoltam egy napon –, ha felfe-
deznék egy magyart is. Kérdezget-
tem, de csak nemleges választ kap-
tam. Nem olyan régen azonban, ke-
resés nélkül az utamba akadt.

Egyik nap a katolikus templom-
ban Maxim atya bemutatta nekem
Teri nénit, akit rögtön magyarul
szólítottam meg, és õ is így válaszolt.
Kárpátaljai magyar, Aknaszlatinán,
Beregszász közelében élt. Vagy negy-
ven évvel ezelõtt, huszonnégy éves
korában költözött ide ukrán-orto-
dox férjével és hatéves kisfiával. A lá-
nya már itt született. A férjét a kato-
nai szolgálat és a tanulmányok szólí-
tották Szibériába. Ennek letelte után
aztán a család úgy döntött, hogy itt
folytatja az életét.

Teri nénit nem volt nehéz megis-
merni, sõt hamarosan mély barátság
alakult ki közöttünk, bár kora miatt
az édesanyám lehetne. Elmondta,
hogy négy közeli rokonát veszítette
el, köztük menyét és a tizennyolc
éves fiúunokáját, s ez késztette arra,
hogy felkeresse a katolikus templo-
mot, melynek létét férje fedezte fel
egy televíziós adásban.

Egy nap Teri néni kifejezte, hogy
szeretne szentségekhez járulni. A fel-
készülés nem kevés idõt és energiát
igényelt, hiszen szinte ötven évet kel-
lett „behoznia”. Õ azonban fiatalos
lendülettel, és nagy elszántsággal ké-
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szült az eseményre. Ez az idõszak szá-
momra is sok váratlan ajándékot rej-
tett, sok lépést együtt tettem meg vele.
Gyakran találkoztunk, s mindannyi-
szor nagyon mély és szép beszélgetés,
igazi „lelki vagyonközösség” alakult ki
közöttünk. Együtt sírtunk, együtt ne-
vettünk, s persze tanultuk a hittant,
miközben próbáltam átadni mindazt
a felfedezést is, amit az egység kariz-
máján keresztül én tettem a magam
életében. Leginkább a különbözõ egy-
házak egysége érintette meg, hiszen a
férje ortodox. Egyszer megjegyezte:
„Ennek így kell lennie. Hiszek az em-
berek, népek egységében, és nemcsak
hogy hiszek benne, hanem tenni is
akarok azért, hogy ez megvalósuljon”.
Egyszer odaadtam neki a havi életige-
magyarázatot, s azóta együtt próbál-
juk élni az evangéliumot.

Egy szép napsütötte reggelen, elsõ
szentgyónása után rögtön átszaladt
hozzánk a fokolárba, hogy elmesélje
nekünk azt a hatalmas örömöt és

szabadságot, melyet átélt, és
érez. Elsõ szentáldozása igazi
ünnep volt, megható pilla-
nat. Szinte kézzelfogható volt
a kegyelem mûködése egy
emberben. Az õ öröme az
enyém is lett, hiszen egy szív-
vel, egy lélekkel készültünk rá.

Ettõl fogva szinte minden körü-
lötte levõnek átadta sugárzó örö-
mét. Szomszédasszonya rá is kérde-
zett. Késõbb megtudta, hogy a
szomszédasszony másnap elment az
ortodox templomba.

Közben Teri néni a fokolárunk
többi tagját is megismerte, s elkez-
dett járni az életige-találkozókra. Az
elsõ szibériai Máriapolira is hivata-
los volt, de váratlanul el kellett utaz-
nia Ukrajnába, ugyanis anyósa hir-
telen ágynak esett, s õt kellett ápol-
nia. Átadott nekünk egy összeget,
amit annak szánt, aki csak anyagi
helyzete miatt nem tudna részt ven-
ni rajta. Még aznap este megtaláltuk

a boldog illetékest.
Majd eljött a búcsú pilla-

nata. Ellátogattam hozzájuk,
megismerkedtem férjével,
gyerekeivel, unokájával. A
meleg, családias légkörben
kérdezni sem kellett, folyt a
szó… Mit jelent õrizni a ma-
gyar kultúrát, miközben az
ember kinyílik, hogy megis-
merjen egy másik népet, sõt
tanuljon tõlük. „Az orosz
embereknek óriási szívük
van – ismételgette Teri néni. –

Az elsõ pillanattól kezdve befogad-
tak, tanítottak, semmi rosszat nem
mondtak rólam, még ki sem nevet-
tek, amikor az elején, még helytele-
nül beszéltem a nyelvüket.”

Ott folytatja most életét, ahol va-
laha elkezdte. Az elmúlt évtizedek
pedig hídként feszülnek Ukrajna és
Szibéria között, összekötve embere-
ket, népeket, kultúrákat… minde-
nekelõtt Istent és embert.

„Amikor fogytán a türelmem, elõ-
veszem az életigét, s addig olvasom,
amíg vissza nem tér” – írja. Vasárna-
ponként elkíséri anyósát az ortodox
templomba, mivel katolikusok arra-
felé nem élnek.

S a szálak tovább szövõdnek.
Megismertem Lajos bácsit majd Má-
ria nénit is. Magyarok Szibériában.
Ugyanaz a történet újabb szereplõk-
kel, más-más színekben. Tanúi egy
letûnt kornak, de egy újnak is, mely
most van születõben, s közöttünk
már létezik. 

MAGYAROK SZIBÉRIÁBAN
Izgalmas felfedezés,
ha távoli idegenben honfitársakra
találunk, s még izgalmasabb,
ha megoszthatjuk egymással
életünk legmélyebb pillanatait.

Aradi Rita
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Elõzõ oldalon: Teri néni.

Fent: Pakrovszkij ortodox templom,
Krasznojárszk elsõ kõépülete,
a XVIII. században készült.

Lent: Jellegzetes szibériai lakóépület.

munkatársunktól
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T ÚLSÁGOSAN
is sok do-
logról kelle-

ne majd beszélni
ebben az eszten-
dõben, amikor
József Attila szá-
zadik születés-
napját ünnepel-
jük. Élete olyan,
mint az ezerarcú
gyémánt, költé-
szete ezerfelé ve-
ri vissza ezerféle
fényét. Ha köte-
teit lapozgatjuk,
rengeteg nagy
versre bukka-
nunk. Ahol gon-
dolat és ritmus
egymást öleli,
meghökkentõen
egyedi, mégis
gyakran gyerme-
ki finomságú,
megrázó képek
hatolnak be a
t e k n õ s p á n c é -
lunk alá. Így lesz
remélhetõleg ba-
rátunkká.

„Szül. 1905-
ben, Budapes-
ten. Rikkancs,
hajósinas, ke-
nyeres borfiú,
kukoricacsõsz,
házitanító, fa-
hordó, kövezõ-
inas, bélyegárus,
fixes újságkihor-

dó, mezei napszámos, kifutó, bank-
hivatalnok, vásárcsarnoki kisegítõ,
magyar-francia levelezõ, könyvelõ,
takarító, mûfordító, vízárus a mozi-
ban, tanárjelölt. Egyetemi tanulmá-
nyokat végzett a bécsi, a párizsi és a
budapesti bölcsészeti karon…” – így
vall József Attila önmagáról (1929).

Mintha csak egy mai magyaror-
szági életsors lenne az övé, bár eny-
nyire hányatott életút tán senkinek
sem jutott. Még kevesebben leszünk
költõk.

Az õ korában a mainál még erõtel-
jesebben lehetett átélni az épség ösz-
szetöretésének fájdalmát: személyes
sorsában, árván, a földtõl, az anyag-
tól elszakadva, a gépek, hivatalok vá-
rosában, tehát a hagyományos em-
beri közösségbõl kiszakadva, vagy
annak a peremén. Árvaságának, ma-
gányának egyedi, megismételhetet-
len, soha nem hallott képei harmo-
nikusan rendezõdnek verssé nagyon
is kötött, szabályokkal élõ költõi vi-
lágában:

A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyûlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

(Reménytelenül)

A teljes elhagyatottság, reményte-
lenség hangja ez, amit   a tiszta lélek
élt át, amely nem folyamodik akár-
milyen eszközhöz, hogy életben tart-
sa magát. Istennel való kapcsolatát
viszont csak olykor tudta átélni. A
XX. században a talán legjelentõsebb
európai filozófiai irányzat képviselõi

könyveket írtak teli a magára mar-
adottság tapasztalatával. Jelen volt
ez a fájdalom a költészetben is.

József Attila Szegeden együtt járt
egyetemre Fehér Edével, aki visszaem-
lékezésében így említi A számokról cí-
mû versét: A nem én kiáltok címû ver-
se mellett legszívesebben a számok-
ról szóló egyszerû tanítását mondo-
gatta.

Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
mintha sok 1-es volna az irkákban.
Hanem ezek maguk számolódnak
és csudálkozik módfölött az irka,
hogy mindegyik csak magára gondol,
különb akar lenni a többinél
s oktalanul külön hatványozódik,
pedig csinálhatja a végtelenségig,
az 1 ilyformán mindig 1 marad
és nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erõt magatokon
és legelõször is
a legegyszerûbb dologhoz lássatok –
adódjatok össze,
hogy roppant módon felnövekedvén,
az Istent is, aki végtelenség,
valahogyan megközelítsétek.

(A számokról)

Fiatal korában ez a százéletû em-
ber és költõ megértette ezt. Koraszü-
lött gondolat? Prófécia, inspiráció?
Titok.

Abban az idõben íródott ez a vers,
amikor József Attila sok filozófiai
mûvet olvasott, alapvetõ erkölcsi

„Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret”

Aranyi Krisztina
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kérdések egész köre foglalkoztatta,
melyek, mint annyi minden, nagyon
mélyen érintették õt. Ezek az élmé-
nyek hatottak a vers formájára. Az
olvasót megérintik ma is.

József Attila intenzíven, tisztán
élte meg az életét: hitt a szeretet léte-
zésében, viszont nem ismerte a ha-
misságot. Versbe tudta foglalni él-
ményeit, tapasztalatait, gyötrelmeit,
így azok is életre kelnek bennem,
amelyhez fogható élményem talán
nincs is, vagy kevésbé van, és általuk
kapcsolatot találok vele, és úgy gon-
dolom, másokkal is. Itt következõ
verse élete utolsó hónapjaiban kelet-
kezett.

Talán eltûnök hirtelen,
akár az erdõben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amirõl számot kéne adnom.

Már bimbós gyermek-testemet
szem-maró füstön száritottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.

Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még tiz évet.

Dacból se fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.

Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek,
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.

(Talán eltûnök hirtelen)

Huszonéves egyetemi hallga-
tóként mind, akik együtt olvastuk
ezt a verset, mélyen megrendültünk.

Volt köztünk hívõ és nem hívõ; fia-
talok voltunk, de már megéltük,
hogy voltunk engedetlenek, valaki a
tisztaság ellen vétett, mások pedig
átérezhették ennek a fájdalmát. Azt
meg mindenki, hogy elpazarolt vala-
mit, talán még nem így, az egész éle-
tét, de feltárult ennek a lehetõsége.
Másrészt eszünkbe se jutott épp az,
hogy József Attila pazarolta volna el
a magáét, ekkora életmûvel.

Ma is beleremegek tudva: az Atya
visszavár, s hogy a hit mérhetetlen
ajándék, hogy sokaknak nincs meg.
Vajon át tudjuk érezni, mit jelent,
amikor egy ember keresztény gyöke-
rekbõl kisarjad, és közben nem egy,
hanem egy földrésznyi Európa nem
akar tudni Isten létezésérõl?

Az életeket épp manapság, a nagy
hagyománytörés korában, nemcsak
idõrendi sorrendben szemlélhetjük.
Ha úgy nézzük, kevés az olyan siker-
történet, amely a koporsóig kitart,
mint például Verdié. A mûvészeknél
maradva, Petõfirõl azt sem tudjuk,
hol van eltemetve, Mozart koporsó-
ját is csak alig néhányan kísérték ki
a közös sírig, de még ezt
sem tudjuk biztosan. Ve-
lük kapcsolatban pedig
nem gondolja senki,
hogy ott véget ért volna
az egész. Még azok sem,
akik nem hiszik, hogy
örök életre vagyunk te-
remtve. A mûvészekkel
kapcsolatban ezért is ke-
rül elõ mindig a „halha-
tatlan” jelzõ.

Köztudott, hogy József
Attila 1937 decemberé-
ben a szárszói vasútállo-
máson tehervonat kere-
kei alá vetette magát. Ver-
seit azóta is olvassuk, so-
rait idézzük. Talán nem is

mindig tudjuk,
hogy tõle van,
mert némelyik
szállóigévé vált,
mint ez is: „érted
haragszom, nem
ellened”.

Mádl Ferenc,
köztársasági el-
nök az Európa
Parlamentben
tartott beszédét
az õ Dunánál cí-
mû versének
utolsó soraival
zárta: „rendezni
végre közös dol-
gainkat, / ez a
mi munkánk; és
nem is kevés.” 

Száz éve született József Attila
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NEW Yorktól nem messze fek-
szik egy kis erdõs földterüle-
ten a „Luminosa” Máriapoli.

Olyan kisváros, ami egy új amerikai
arcot tükröz. Itteni szokás szerint
fehérre festett, fából készült épüle-
tek és lakóházak bújnak meg a fák
közt. Nem messze egy kis tó terül el,
az erdõt mókusok, õzek és más ál-
latok lakják. Nem hiába nyilvání-
tották tájvédelmi körzetté ezt a
területet. Mondhatnánk, hogy egy
kis földi mennyország, de ha kap-
csolatba kerülünk az itt lakókkal,
inkább azt mondhatnánk, hogy pil-
lanatról pillanatra fölépített menny-
ország. Igen, mert itt az Amerikára
jellemzõ nemzetköziséget az egység
Ideálja egyetemes testvériséggé for-
málja.

A városkának körülbelül negyven
állandó lakója van, de ez a sokszoro-
sára nõhet, különösen a nyári hóna-
pokban. Van egy saját kápolnája, egy
„kávéháza”, van egy központ, egy
felújított tornaterem nagyobb talál-
kozók rendezésére, könyvkiadó, ke-
rámia mûhely, szerkesztõség, és per-
sze lakóházak.

Legutóbb Láncos Eszter töltött itt
három hónapot:

„Rég szerettem volna elmenni egy
városkába hosszabb idõre. Visszate-
kintve azt hiszem, nekem épp arra
volt szükségem, amit Luminosában
megtapasztalhattam: megértettem,
hogy milyen »egyszerû« az Istennel
és az emberekkel való kapcsolat. Két
német és egy amerikai lánnyal lak-
tam együtt. Ahogy megérkeztem,
rögtön családban érezhettem ma-

gam, olyan nagy szere-
tettel fogadtak, pedig
akkor láttuk egymást
elõször. Volt már némi
tapasztalatom arról,
milyen »önállóan« élni,
de huszonnégy óráról
huszonnégy órára úgy
élni, hogy szeretjük
egymást, egészen más.
Persze, az, hogy pl. ki
milyen gyakran szeret
takarítani, és milyen
korán vagy késõn megy
aludni, milyen ételt sze-
ret fõzni, mit jelent szá-
mára a szabadidõ, az

EGYRE SZÍNESEBB AZ ÉLETEM
Egy fél évet eltölteni az Egyesült Államokban nem csak nyelvtanulásra jó,
de lehet egyben az egység Ideáljának és az egyetemes testvériségnek
a megtapasztalása is.

Cinzia Panero
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AjándAjándéknak téknak tereremtvemtvee
Összeállítás-sorozat Francesco Châtell „Creati in dono” c. könyve alapján.

Ahogy halad az élet elõre, az egyes szakaszain túljutva, az aka-
dályokat legyõzve, a megvalósítandó személyiségmodellre ki kell
mondanunk az újabb és újabb igent, közben a nemet is mindarra,
ami romboló hatású. És minden bukás után újra
kell kezdenünk.

Amikor az egység Ideáljával találkoztunk, a
Szeretet-Isten betöltötte minden ürességünket – ta-
pasztaltuk mindannyian – teljesítette minden vá-
gyunkat, és ha Õrá voltunk nyitottak, akkor képesek
voltunk nyitottnak lenni teljesen a többiekre is.

A legjobb út, hogy kövessük Isten hívását: élni
ezt az Ideált, a maga teljességében, mindaddig,
amíg – legyõzve az óhatatlan félelmeket és nehézségeket – kimon-
dott igenünk nem konkretizálódik valamelyik hivatásban.

Ezzel el is érkeztünk a befejezéshez…
Végtelenre nyíló vágyainkat, amiket Isten helyezett a szívünkbe,

minden ember szívébe, csak az igaz szeretet végtelensége képes
betölteni.

Egy életünk van: Isten ajándéknak teremtett minket, hogy megva-
lósítsuk rólunk alkotott csodálatos tervét ebben az életben.

Ezt a csodálatos tervet mindenkinek meg kellene ismernie. Attól
függ a világ jövõje, a boldogságunk, és minden ember boldogsága,
hogy sikerül-e megérteni ezt, és meg is valósítani.

Ha életünk arról tanúskodik, hogy lehetünk szabadok és boldo-
gok, komplexusok nélkül, ha így megismerik a töb-
biek Isten elképzelését, amit az emberrõl alkotott,
annak a boldogságnak a szépségét, ami igaz ba-
rátságot létrehozhat fiúk és lányok közt is, akkor so-
kan mások akarnak majd így élni.

Igazi kihívás ez mindazoknak, akik tagjai a Gen
mozgalomnak és a Fiatalok az egyesült világért
mozgalomnak. Nem könnyû kihívás, de nagyszerû
és forradalmian új, megéri, hogy idõt és energiát

fektessünk bele, hogy komolyan vegyük.
Azzal a kölcsönös jókívánsággal búcsúzzunk el, hogy még na-

gyobb lelkesedéssel folytatjuk vagy kezdjük újra az életünket,
hogy megvalósult személyiség, igazi ajándék lehessünk a többi-
eknek. Az életünk ugyanis a Mennyben folytatódik majd: a Menny-
országban, amit itt a földön is megélhetünk már, ha szeretjük
egymást.

„A Mennyország egy
olyan ház, amit itt a

földön építünk, s majd
odaát lakunk benne.”

Chiara Lubich

11. Csak egyetlen életünk van

igen különbözõ. Viszont egy külön-
leges dolog mindent megváltozta-
tott: mindannyian azért voltunk ott,
hogy szeressünk. És ezért készek
voltunk minden nap új szemmel
nézni egymásra, elhatározni, hogy
készek vagyunk befogadni egymás
gondolatait, szokásait, és feladni a
saját elképzeléseinket, ha arra van
szükség.

Október vége felé jártunk, és az
volt a legfõbb munkám, hogy eltaka-
rítsam az utakról az avart. Nagyon
hasznos volt, mert másokkal együtt
végeztük, és jól meg tudtuk ismerni
egymást. Aztán a karbantartó rész-
legnél dolgoztam, és a látogatókat
fogadtam.

Az elsõ hetekben nagyon vártam
valamire, mintha azt a nagy pillana-
tot várnám, amiért ide jöttem. Kicsit
úgy, mint amikor elmegy az ember
egy lelkigyakorlatra és azt várja,
hogy azokban a napokban mélyebb-
re jusson az Istennel való kapcsola-
tában. Itt azonban – mondjuk így –
minden a maga természetes egysze-
rûségében zajlott.

Csak késõbb vettem észre, hogy a
mindennapos apró eseményekben
is megtalálhatom a kapcsolatot
Istennel. Persze másképp kellett
néznem a dolgokat. Például reg-
gelente szeretem eltervezni a na-
pomat, csendes összeszedettségben

Istennel. Nekem nagyon fontos ez a
pillanat, de aztán megértettem,
hogy ugyanilyen fontos az a testvér
is, aki mellettem van. És rájöttem,
hogy amikor kávét fõzök ma-
gamnak, akkor megkérdezhetem a
többiektõl is, hogy »kértek-e ká-



BÉLA, aki már több mint tíz éve
házasember, úgy véli, hogy
nem könnyû megbocsátani.

„Nekem sok esetben kifejezetten ne-
héz, és hosszabb folyamat eredmé-
nye. Törekszem, és sokszor mégsem
sikerül úgy szívbõl kimondani ma-
gamban, hogy nem haragszom, sõt
el is felejtettem a történteket.”

Józsi kicsit szégyenkezve vallja be:
„Még szerencse, hogy telefonon be-
szélgetek nagynénémmel, mert ha
látná arcomat, hogyan reagálok sza-
vaira, hogyan tudok rá neheztelni,
mindazért, amivel eláraszt, akkor
már talán nem is lennénk kapcsolat-
ban. Mindig megbánom, ahogyan
»láthatatlanul« reagálok és idõnként
bocsánatot is kérek tõle.”

Létezik azonban egy elvitathatat-
lan módszer: ez pedig az újrakezdés,
a mindig biztos út. Hihetetlen, mek-
kora erõt tud adni, nemcsak, hogy
ne nehezteljünk, ne haragudjunk,

fiatalok
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A megbocsátás képessége szinte mindennapos
kihívás életünkben.
Beismerni azt, hogy hibáztunk, mindig komoly
lépést kér, de ha megtettük, akkor érezhetjük
igazán szabadnak és örömtelinek magunkat.

Tóth Judit

„NEM HARAGSZOM”

hanem, hogy képesek legyünk átlen-
dülni a passzivitásból az aktivitásba,
az elviselésbõl a kezdeményezésbe,
az elfogadásból a megbocsátásba.

„Sok-sok évvel ezelõtt voltunk je-
gyesek, de úgy emlékszem vissza egy
köztünk zajló párbeszédre, mintha
tegnap lett volna – meséli Marietta.
Az esküvõig már csak néhány hónap
hiányzott, amikor nagyon össze-
vesztünk valamin, annyira, hogy egy
pillanatra szinte házasságkötésünk
is megkérdõjelezõdött. Egyikünk
sem volt képes otthagyni a saját vilá-
gát, a maga elképzelését, és csak any-
nyi történt, hogy röviden, kurtán-

Bíró László
családreferens püspök 
áprilisi
programjavaslata: 
Szeszélyes hónap. Lassan a szerel-
mes is felfedezi a másik hullámzá-
sait, szeszélyeit. A szerelmes nem
akad el a felszíni tulajdonságoknál,
léte mélyén ragadja meg a másikat,
önmagáért szereti. Ugyanakkor fel-
ismeri a maga végességét, szeszé-
lyességét is. Ez növeli az alázatot,
látást eredményez. Segíti õt, hogy
elfogadja társát testestül-lelkestül,
meg tudjon bocsátani, mindennap
akarjon jobbá válni.

vét?«, vagy »piríthatok-e kenyeret
nektek is?«.

Meghívtak az egyik közeli város
baptista templomában rendezett
ünnepségre, hogy énekeljünk a kó-
rusban. Én nem vagyok túl bátor és
kezdeményezõ, de olyan nagy szere-
tettel kértek meg, hogy föltettem
magamban a kérdést: »Miért vagyok
itt, ha nem azért, hogy szeressek?«
Így mi hárman-négyen fehérbõrû lá-
nyok, ott találtuk magunkat egy
aranyba-ezüstbe öltözött csak feke-
tékbõl álló kórusban, ahol spirituá-
lét énekeltünk, és azt az egész kö-
zönség elõtt ritmusos mozgással kí-
sértük.

Általában mi fogadtuk a városká-
ba érkezõ látogatókat. Emlékszem
egy indiai asszonyra és a kislányára,
aki nem akart szólni senkihez. Mi-
közben a mama egy másik progra-
mon vett részt, én leültem játszani a
kisgyerekkel, rajzoltam vele, és a vé-
gén nem akart haza menni. Az anyu-
kája nagyon meglepõdött. Amikor
kikísértem õket az autóhoz, azt
mondta, hogy ilyen még soha nem
történt, eddig még senkivel nem
maradt el a kislánya…!

Összefoglalva, hogy a lelkem mé-
lyén mit is jelentett számomra ez a
pár hónap: Egyre jobban meggyõ-
zõdtem róla: nincs szükségem kül-
sõségekre ahhoz, hogy szép legyen
az életem. Láttam, hogy ha jól te-
szem a kis dolgokat, akkor megtalá-
lom azokban is a hétköznapok ér-
telmét és értékét. Talán úgy tûnik,
hogy semmit sem teszek, de az a kis
dolog nagyon sokat épít. Mindig
nagy dolgokra vágytam, de látom,
hogy az életben ez nem így van, per-
sze vannak rendkívüli pillanatok is,
de nem biztos, hogy azok a legfon-
tosabbak. Úgy érzem, sikerült Isten-
ben gyökeret vernem, és azóta az
életem minden nap egyre színe-
sebb!” 
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Nemcsak a házasságra készülõk-
nek kell szert tennie a kibékülés ké-
pességére, hanem mindenkinek. 

Jolika és János is nemegyszer volt
kénytelen bocsánatot kérni házas-
ságuk elmúlt húsz éve alatt. 

„Megtudtuk, hogy hirtelen ne-
héz helyzetbe került az egyik bará-
ti család, mert egyszerre került
kórházba mindkét, eddig igen ak-
tív nagyszülõ. Nagyon sok feladat
várt rájuk. Saját elfoglaltságaikon
túl, munkájuk mellett látogatták a
nagyszülõket, és közben átvették
mindazt a teendõt, amit eddig õk
végeztek. Egy másik családdal igye-
keztünk segíteni nekik, amiben
tudtunk. Szemünk elõtt lebegett
az, amit az egység lelkisége tanít,
hogy úgy szeressük a másik szüle-
it, mint a sajátunkat. Egyik dél-
után például közös krum-
pliszedésen vettünk részt, máskor
a hullott almájukat hoztuk el, és

vittük vissza kész sütemény for-
májában.

Aztán közeledett a szüret. Elõt-
tem világos volt, hogy ott kell len-
nünk, nemcsak a sok teendõ miatt,
hanem azért is, hogy biztosítsuk
barátainkat: számíthatnak ránk,
nem hagyjuk magukra õket, és az õ
munkájuk ugyanolyan fontos,
mint a mienk, ha nem fontosabb.

Otthon éppen a lakásfelújítás
kellõs közepén voltunk, ezért Já-
nosnak egészen egyértelmû volt,
hogy amíg otthon van, minden ide-
jét erre kell fordítania. Tehát a lakás
volt a legfontosabb, és így nem volt
köztünk egyetértés. Végül úgy dön-
töttünk, nem megyünk szüretelni.
Barátaink is megnyugtattak, hogy
lesz elég segítség. A szüret reggelén,
amikor az almás sütit vittem a segí-

tõknek, nagyon elszorult a szívem,
mert újra azt éreztem, ott lenne a
helyünk. Azonkívül olyan vidám,
ünnepi, családias volt minden, hogy
szinte arra gondoltam, még mi ma-
radunk le valamirõl. Nagyon
bántott a dolog és elhatároztam,
ha otthon leszek, jól meg is mon-
dom Jánosnak, hogy már megint
rosszul döntöttünk, már megint
elrontottunk valamit. Arról sem
volt kétségem, hogy ez a kirohaná-
som milyen légkört eredményezett
volna.

Ekkor a megbocsátásra gondol-
tam, és a tízperces úton hazafelé
elhatároztam, hogy inkább azt vá-
lasztom, amit János elképzelt, és
igyekszem a munkában teljes szív-
vel jelen lenni. Rájöttem újból,
hogy nekem õt kell szeretnem el-
sõsorban. Azt a szeretetet kell
ajándékoznom másoknak, ami
köztünk születik meg.”
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családi mûhely

furcsán elbúcsúztunk egymástól.
Mire hazaértem, megnyugodtam ki-
csit, és azon gondolkodtam, mit is

tehetek, hogyan hozhatom
helyre az egészet. Éppen né-

hány napja szerelték be a te-
lefont, így fel tudtam hívni
võlegényemet. Úgy érez-

tem azonban, hogy hama-
rabb felemeltem volna egy má-

zsás követ, mint azt a telefon-
kagylót, de megtettem. Ami-
kor kezdtem volna mondani,

õ volt az, aki megelõzött.
Csak néhány szót volt képes
kiejteni, körülbelül ennyit: Ne
haragudj, hogy így viselked-
tem! Nem is volt szükség
hosszas magyarázkodásra,
ebben minden benne volt.
Még az is, amit én akartam
volna mondani. Azért bocsá-
natot kértem én is.

Ez a rövid történet ké-
sõbb több hasonló helyzet-

ben segített és emlékeztetett,
hogy egy helyzet orvoslására

sokszor elég a szándék. Nem
jelentheti persze, hogy a tet-
teknek el kell maradnia, de

mindig elsõ az elhatározás, és a leg-
fontosabb a szív tisztasága. Sõt, ne-
kem még azt, hogy megéri bocsána-

tot kérni, mert én így tudok tiszta
lappal indulni, és igazán szabaddá
válni.”

Szüretelés helyett
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– A család folytonosan fejlõdõ
társadalmi jelenség. Mit gondoltok,
milyen típusú család képes szembe-
nézni a jövõvel?

– A tradicionális, patriarkális
család természetesen nem tudott
a modern kornak megfelelni, hi-
szen az élet felgyorsult, a munka-
idõ meghosszabbodott; de fõleg a
családnak azt a jogos igényét nem
tudta kielégíteni, hogy önállóan
fejlõdjön és a házastársak szemé-
lyes kibontakozását is megvaló-
sítsa.

Hogy milyen típusú családot
képzelünk el? Nem annyira csa-
ládmodellben gondolkodunk, in-
kább a család életstílusa fog vá-
laszt adni a jövõ kihívásaira. Ez az
életstílus biztosítja azt, hogy a csa-
ládok kinyíljanak és más csalá-
dokkal összefogjanak, hogy meg-
osszák egymással tapasztalatai-
kat, hogy segítsék egymást a pár-
kapcsolatból és a gyermekek neve-
lésébõl adódó nehézségek legyõzé-
sében, és hogy ne engedjenek az
individualista befolyásolásnak.

– Ez a nyitás új távlat lehet a csa-
ládmodell fejlõdésében?

– Igen, a nyitás a családok szá-
mára mentõövet jelent, mert ha
magukra maradnak, akkor sebez-
hetõvé válnak. Ha a családok ösz-
szefognak, akkor megnyílik az a
lehetõség, hogy pozitívan éljék
meg azokat a kulturális és techni-
kai-technológiai lehetõségeket,
amelyek elárasztják a világot. Így
tudják csak helyesen megválaszta-
ni azt, ami a javukra válik és nem
a család felbomlásához vezet.

A kihívás abban áll, hogy a csa-
lád belsejében találja és tapasztal-
ja meg, érlelje ki az egységbõl fa-
kadó kapcsolatokat olyan mó-
don, hogy önmagától nyíljon ki
mások felé. Ez a nyitás mondjuk,
jelentheti azt, hogy a szomszéd-
nak készségesen kölcsön adunk
valamit, amiért éppen becsenge-
tett hozzánk. A család önmagá-
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Három gyerek édesanyja vagyok, két
fiú és egy lány, tizenhat és tizenegy éve-
sek a fiúk, tizenhárom éves a lány. A fiúk-
kal sokat fáradozok, kisgyereknek lát-
szanak még, és elvesznek az ezernyi bu-
taságban. A férjem egész nap dolgozik,
és amikor próbálom bevonni, túl fáradt,
és higgye el, kicsit olyan, mint õk, éret-
lennek tûnik õ is…

G. P.

Levele lehetõvé teszi, hogy elõvegyek
egy a társadalmunk számára is nagyon
aktuális és fontos témát: az apamodell hi-
ányát.

A gyerekek és a serdülõk helyzetérõl
készített legutóbbi felméré-
sek súlyos társadalmi prob-
lémára hívták fel a figyelmet,
melyet serdülõink ingerlé-
kenysége és érzelmi inga-
tagsága mutat.

Kiviláglik, hogy elsõsorban
a fiúk fejlõdése akadozik (a
serdülõkori zavarokra vonat-
kozó adatok szerint ebben
kétharmad a fiú, egyharmad
a lány), és így jó pár évvel ki-
tolódnak a kisgyerekkor visel-
kedési jellegzetességei, mint
pl. a bizonytalankodás, a fel-
színes kapcsolatok, vagy az, ahogy nem
képesek megbirkózni az érzelmeikkel.

Hogy jutottunk ide?
Fejlõdéslélektani tanulmányok kimutat-

ták, hogy a fejlõdéséhez minden kisgyer-
meknek kifejezett példákra van szüksége
és olyan alkalmakra, amelyek lehetõvé te-
szik számára az azonosulást és az érlelõ-
dést.

A kislányok születésüktõl a bakfiskorig
nagyon sok nõi példaképpel találkoznak,
akihez hasonulhatnak és így fejlõdhet-
nek: édesanyjukkal, az óvónõkkel, és a ta-
nítónénikkel. A kisfiúknak viszont csak az
apjuk van, és nagy ritkán egy-egy tanár.
Szerintem ez óriási igazságtalanság,
aminek a következményei aztán késõbb
a serdülõkorban jelentkeznek is.

Valóban, egyre gyakrabban szembesü-
lünk például a férfi homoszexualitás nö-

vekvõ jelenségével és a fiúk érzelmi éré-
sének kitolódásával, (az adatok szerint
100 homoszexuális közül 80 a férfi és 20
a nõ).

Akkor hát, mit lehet tenni? Túlságosan
szerteágazó és fontos téma ez ahhoz,
hogy pár szóval elintézhetnénk. Beavat-
kozásra mindenekelõtt a két alapvetõ, ne-
velést képviselõ tényezõ, a család és az
iskola bevonásával lenne lehetõség.

Még ha manapság az apa már jobban
részt is vesz a nevelésben, meg kell köny-
nyíteni a családon belüli jelenlétét. A meg-
felelõ munkapolitikával, a társadalmi tá-
mogatásokkal, és fõképpen a férfias ne-
veléssel.

Fontos lenne elõsegíteni, hogy a fér-
fi tanárok, férfi példaképek jelenjenek
meg újra az általános és a középiskolák-
ban.

Ezt megkönnyíthetné a megfelelõ gaz-
daság- és társadalompolitika, és annak a
nevelési hagyománynak a felülbírálata,
amely a nõt tekinti elsõsorban a nevelés
sarkpontjának.

Valamit lehet tehát javítani; a fontos az,
hogy ne bátortalanodjunk el… Ez már egy
kis útbaigazítás is, egyszerû és konkrét
formában, hogy már mostantól elindul-
hasson valami.

Egy másik alkalommal szólunk majd
azokról az esetekrõl, amikor az apa azért
hiányzik, mert otthagyta a családot, vagy
súlyosabb okokból, például mert beteg,
vagy meghalt.

Ezio Aceti
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ban ajándék, és abból a szere-
tetbõl merít, amit magában
hordoz, hiszen a házastársak
közötti szeretet az ingyenes-
ségbõl, a kölcsönös ajándéko-
zásból, a hûségbõl, a gyen-
gédségbõl és a gyermekek
iránti tanúságtételbõl szüle-
tik. Ez a szeretet képes aján-
dék lenni a többiek számára,
és így a társadalom erõforrá-
sává válik.

Ha más kultúrában élõ
családokat veszünk szemügyre, ak-
kor a családmodellek nagyon kü-
lönbözõek. Ezt tapasztaltuk a világ
több országában tett látogatásunk
alkalmával. Találkoztunk az évszá-
zadok folyamán kialakult tradicio-
nális, bonyolult felépítésû családdal,
ami különben Nyugaton is kiala-
kult, és nagymértékben behatárolja
magát a családot is.

Minden kultúrára érvényes az,
hogy a hangsúlyt a házastársi szere-
tetre kell helyezni, így a belsõ kap-
csolatok megerõsödnek, a külsõk
pedig a helyükre kerülnek. A bo-
nyolultság a mi kultúránkból se
hiányzik, gondoljunk csak a képi vi-
lág szinte mágikus hatására, a kon-
zumizmus különbözõ válfajaira, az
öntetszelgés keresésére. Bármelyik
országban is voltunk, mindenütt
megtapasztaltuk, hogy ha a család
valós értékei kerülnek elõtérbe, ak-
kor ezek a problémák észrevétlenül
megszûnnek. A család átmegy egy
megtisztuláson, szabaddá válik, és
egyre inkább képes lesz pozitív mó-
don hatni a társadalomra, akár úgy,
mint egyes család, akár úgy, mint
családok közössége. Ha a családok
közösséget, civil szervezeteket hoz-
nak létre, akkor hallathatják szavu-

kat, és befolyásoló tényezõvé, nem
elhanyagolható erõvé válnak. Ha a
civil szervezetek tömörülnek, akkor
képesek lesznek a közvéleményt for-
málni, és kialakítani a megfelelõ
szociális és családpolitikát.

– A fiatalok között növekszik az
együttélés jelensége. Mit gondoltok,
azért van ez így, mert félnek a házas-
ságtól, vagy elutasítják, mert túlhala-
dottnak tartják?

– Talán inkább az elsõ megállapí-
tás igaz. A fiatalok azt tapasztalják,
hogy a házasság válságba jutott, és
félelmük ebbõl fakad, de elõfordul-
hat az is, hogy túlhaladottnak és fö-
löslegesnek tekintik. Sokan közü-
lük azonban az együttéléstõl is fél-
nek, mert ez az életforma is egyfajta
feladatot jelent. Ebbõl következve,
egyre többen választják a szingli
életformát.

Azt gondoljuk, nem annyira a há-

zasságba vetett bizalom meg-
rendülésérõl van szó, hanem
inkább az olyan közösségrõl,
ami már nem rendelkezik ér-
tékekkel, nem rokonszenves,
és nem vonzza a fiatalokat.

A médiáknak nagyon nagy
a hatása a véleményformálás-
ban. Folyamatosan növekszik
azoknak az érzelgõs jelenetek-
nek a száma, amelyek fontos
szerepet játszanak a fiatalok
életében, és hozzászoktatják

õket, hogy a pillanat divatját köves-
sék, és ahhoz alakuljanak, ami min-
denkire jellemezõ, amit mindenki
csinál, mert nem rendelkezik igazi
értékekkel. Lehetséges, hogy van kü-
lönbség a kultúrák között e tekintet-
ben, de tény, hogy a gyermekek leg-
nagyobb része a médiák befolyása
alatt nõ fel. A család és a társadalom
nem biztosítja számukra azt a neve-
lést, aminek alapján másképp dönte-
nének, s nem az együttélést választa-
nák. Nem segíti õket abban sem,
hogy felvállalják a másik személy
melletti komoly elkötelezõdést.

Hogyan kell felkészíteni a fiata-
lokat arra, hogy a családi élettel
szembenézzenek? Arra kell töre-
kednünk, hogy felfedezzék a házas-
ság igazi értékét. Persze a fiatalokat
nem a szavakkal lehet meggyõzni,
hanem a tényekkel. Ezért a család-
fesztivál olyan történeteket fog be-
mutatni, amelyek a család négy év-
szakát tárják fel az egész világról.
Szerepelni fognak olyan családok,
akiknek sikerült felépíteni az igazi
szereteten alapuló kapcsolatokat,
minden nehézség ellenére. Hagy-
juk, hogy az élet szólaljon meg, a
bizalom és a remény, de nem csak a
fiatalokban.

A HÁZASSÁG IGAZI ÉRTÉKEIRÕL
Elõzõ számunkban a közelgõ családfesztivál alkalmából
a Zanzucchi házaspár válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a jelentõsége
ennek az eseménynek. Folytatjuk az interjú második részével.

Annamaria és Danilo Zanzucchi házaspár
fiatal magyar házaspárok körében
a 2004-ben rendezett
Új Családok kongresszusán
Castel Gandolfóban.
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M IVEL szüleim pedagógusok
voltak, nem volt meglepõ,
hogy mi is ezt a pályát vá-

lasztottuk, az öcsémmel. Pályakez-
désemet – a szülõi házban kapott
impulzusok mellett – az is meg-
könnyítette, hogy emberként és ta-
nárként egyaránt kiváló oktatóktól
tanulhattam meg nemcsak a szak-
mai alapokat, hanem a hivatás sze-
retetét is.

Jelenlegi iskolámban 1979 óta dol-
gozom. Azóta sokminden megválto-
zott ebben az iskolatípusban, és az
itt dolgozó tanároknak ehhez alkal-
mazkodni kellett. Az iskolarendszer
átalakulása miatt kétszeres kontra-

szelekció után érkeznek hozzánk a
kilencedikesek, mert elõször a nyolc-
osztályos, majd a hatosztályos gim-
náziumba nem kerülhettek be kü-
lönbözõ okok miatt. Részben ezért,
részben a felvételi rendszer hibái kö-
vetkeztében háromnegyed részük-
nek sem a tudása, sem az önbizalma
és a tanuláshoz való viszonya nem
elég ahhoz, hogy négy év alatt, nor-
mál tempóban haladva, felkészülje-
nek az érettségire. Pedig a nálunk
oktatott szakmák tanulását csak
érettségi után lehet elkezdeni.

Ilyen körülmények között nagyon
fontos hinni a gyerekekben ereden-
dõen meglevõ jóban, és hinni ma-

gamban is, hogy képes vagyok ezt a
jót felszínre hozni, és bennük tuda-
tosítani. Nem mindig a gyenge ké-
pesség az oka annak, hogy hiányo-
sak az ismereteik. Többen csak köz-
vetlenül az érettségire készülés során
vagy az utána következõ szakképzõ
évfolyamokon mutatják meg, hogy
valójában mire képesek. Tehát érde-
mes türelmesnek lenni. Ha valame-
lyikük szamárságot ír, mond vagy
érthetetlenül, netán tiszteletlenül vi-
selkedik, nem feltétlenül azért teszi,
hogy engem bosszantson, noha ez
sincs mindig kizárva. Bárhogy is van,
nekem kell eldönteni, hogy ezt a
„helyzetet” hogyan tudom a legjob-

ban gyümölcsöz-
tetni. Mivel sok le-
hetõség közül vá-
laszthatok, a dön-
tés nem könnyû.
Szakmai, módszer-
tani, pedagógiai
tudás kell hozzá, és
még valami, ami
nehezen meghatá-
rozható dolog,
amit szoktak meg-
érzésnek, kreativi-
tásnak, empátiá-
nak stb. nevezni.
Én, a magam gya-
korlatában kegye-
lemnek nevezem,
és ez abban nyilvá-
nul meg, hogy az
elvégzett munkám
alapján a várható-
nál jobb eredményt
tapasztalok.

óvodától egyetemig
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EGY PEDAGÓGUS VALLOMÁSAI
A tanári pályát választani nem volt könnyû, és ma sem az.
Mik a lehetõségei és kilátásai annak, aki matematikát és fizikát tanít
egy mûszaki szakközépiskolában a mára megváltozott körülmények között?
A hivatás mûvészetérõl vall egy gyakorló pedagógus,
aki gyerekek és fiatalok között él és mozog hosszú évek óta.
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Decemberi dolgozat

A kilencedikes Robi egyik dolgoza-
tát így fejezte be. „Tisztelt Tanár Úr!
Karácsony közeledik. Kérem ezért,
hogy dolgozatomra egy kegyelem
kettest tessék adni!” Pontszámainak
összegzése után kiderült, hogy ijedel-
me nem volt egészen indokolt, mert
éppen az elégséges alsó határát érte
el. De most azt hiheti, hogy kérése lá-
gyította meg a szívemet. Nagy hibá-
nak tartom, ha azt a meggyõzõdést
erõsítjük a tanulóban, hogy nem tud
semmit, és csak a tanár „vajszívének”
köszönheti, hogy nem bukott meg.
Tudni kell, hogy a jegyét, legyen az
éppen csak elégséges, valós teljesít-
ményre kapta. Ezért – ünneprontóan
– így értékeltem a dolgozatát: „Ez a
dolgozat azért kettes, mert annyit ér.
Tõlem kegyelem kettest soha nem
fogsz kapni, de nem is lesz rá szüksé-
ged, ha elhiszed, hogy képes vagy –
legalább az egyszerûbb – feladatok
megoldására.” Talán ez is segített ab-
ban, hogy Robi év végén simán át-
ment matematikából.

A javítóvizsga javít

Gábor csöndes, szerény, visszahú-
zódó, kissé szorongó fiú, kilencedik
év végén megbukott matematikából.
A javítóvizsga elsõ napján dolgozata
siralmasan sikerült: a legnagyobb jó-
indulattal sem lehetett elégtelennél

jobbra értékelni. Ennek alapján sem-
mi jót nem várhattam tõle másnap a
szóbelin. Mégis szerettem volna át-
engedni, mert úgy gondoltam, hogy
megérdemelne (õ is, meg én is) még
egy év türelmi idõt. Próbáltam olyan
kérdéssort szerkeszteni, amely csak a
továbbhaladáshoz legszükségesebb
részeket tartalmazta – kevés hibázási
lehetõséggel. Egyik kollegám meg is
jegyezte, hogy „atyailag” fogalmaz-
tam meg a feladatokat. Nagy megle-
petésünkre és örömünkre, Gábor
ezeket az atyai feladatokat önállóan,
jól oldotta meg. Egy-két kisebb hibát
rákérdezésre egybõl helyesbített. Fe-
leletébõl kiderült, hogy az alapvetõ
összefüggéseket ismeri, és egyszerû
esetekben alkalmazni is tudja. Erre
már át lehetett engedni. Az azóta el-
telt négy hónap, egyelõre engem iga-
zol: Gábornak megjött az önbizal-
ma, az órákon jelentkezik, „veszi a la-
pot”, és a dolgozatai is sikerülnek.

Az osztályfõnök
„hatalma”

Ádám kilencedikes volt, amikor
édesapja meghalt. Mint osztályfõ-
nök, igyekeztem segíteni neki és
édesanyjának is, hogy ez a tragédia
minél kevésbé vesse vissza tanulmá-
nyi munkájában. Édesanyjának szo-
ciális segélyt utaltattam ki az iskolai
keretbõl, õt pedig, több tárgyból is
rendszeresen korrepetáltuk. Ennek
ellenére a kilencedik és a tizedik
osztályból csak javítóvizsgákkal
tudott továbblépni. Testnevelés-
bõl viszont nagyon jól teljesí-
tett. Az elsõ perctõl az utolsóig
óriási lelkesedéssel végzett min-
den gyakorlatot, a labdajátékok-
ban pedig a saját (és néha má-
sok) testi épségét is veszélyez-
tetve küzdött a gyõzelemért. Jaj
volt annak, aki szabálytalanul
merte õt akadályozni. Erõs test-
alkatú, korán érõ fiú volt. Ti-
zenegyedikben, a tanulásban is
sikerült egy kicsit javulnia, év
végén minden tárgyból átment,
és végre szabad volt a vakációja.
Szeptemberben, az elsõ tizen-
kettedikes szülõi értekezlet
után édesanyja odajött hozzám,

és elmesélte, hogy nagyon küzdel-
mes nyaruk volt. Ádám július elején
szerelmes lett egy elvált asszonyba.
Ez odáig fokozódott, hogy augusz-
tusban már azt akarta, hogy az illetõ
asszony adja el a lakását, és – a más-
fél éves gyerekével – költözzön oda
hozzájuk, õ pedig, természetesen,
abbahagyja a tanulást, és elmegy
dolgozni. Édesanyja kétségbeesetten
tiltakozott, sírt, könyörgött – hasz-
talan. Végsõ elkeseredésében azt
mondta, hogy már csak egyet tud
tenni, megkeres engem, és tanácsot
kér tõlem. Erre – számomra máig
érthetetlen módon – megfordult a
helyzet. Most Ádám kezdett tiltakoz-
ni, könyörögni. Szó szót követett, si-
került megállapodni, Ádám lemon-
dott tervérõl, és megígérte, hogy
folytatja, illetve befejezi tanulmá-
nyait. Megtartotta a szavát: a tanév
végén „elsõ nekifutásra” sikerült az
érettségi-képesítõ vizsgája.

Visszatekintve eddigi pályámra,
elmondhatom, hogy jól éreztem ma-
gam tanítványaim között, személyes
sikeremnek tartottam, ha segítsé-
gemmel tudták megoldani problé-
máikat. Ez azonban nem az én érde-
mem: Sokszor szembesültem azzal,
hogy felkészültségem, tudásom ke-
vés, de jött „föntrõl” a segítség, amit
talán nem is én érdemeltem meg, ha-
nem õk.

Szalai József
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A gyerekek
és az olvasás
Mostanában gyakran halljuk,
hogy sok az olvasási nehézséggel
küzdõ gyermek az iskolákban.
Ugyanakkor arról is beszélnek,
hogy egyre több olyan gyerek ke-
rül elsõ osztályba, aki már tud ol-
vasni. Vajon ez az utóbbi csoport
gyerek mitõl kapott kedvet az ol-
vasáshoz?

B. T.

Azzal kezdem, hogy minden kis-
gyermek nagyon érdeklõdõ, ezért pl.
ha látja, hogy a szülei könyvet, újsá-
got olvasnak, õ is kedvet kap ehhez.
Az olvasás iránti érdeklõdése erõsöd-
het, ha pici korától me-
sélnek neki a szülei,
nagyszülei vagy na-
gyobb testvérei. A csak
szóban elhangzó mesé-
ket késõbb kiegészítheti
vagy fel is válthatja a
mesekönyv-olvasás.

Ez elõször csak egy le-
porelló-szerû színes ké-
peskönyv legyen, ami-
ben kevés a betû, a szö-
veg, de annál több a
szép és kedves rajz, illet-
ve kép. A gyermek a kér-
désre: „Hol van ez vagy
az…?” szívesen muto-
gatja a képeken szereplõ
állatokat vagy szereplõ-
ket. Ezekrõl kitalálhatunk történe-
teket, vagy felolvashatjuk, ha van va-
lami egyszerû szöveg alattuk. Beszél-
getés kezdõdhet például így: Mit
mond a kutya? Kacsa, csacsi, kakas,
mentõautó, repülõ stb. Az utánzás
során az egyszerû hangoktól egész
mondatokig jut el a másfél-kétéves
gyerek. Késõbb következhetnek a
dallamos versikék, mondókák, rövid
történetek.

Óvodás korban egyre hosszabb
meséket olvassunk a gyereknek, me-
lyek érdekesek és fordulatosak, vicce-
sek és vidámak, furfangosak és ötle-
tesek. Érdemes közben néha meg-
kérdezni tõle: „Érted?”, és ha nem
teljesen világos neki valami, azt ma-

gyarázzuk meg, bõvítve és pontosít-
va így a szókincsét. Ez késõbb segít-
ség lesz nemcsak az óvodában és az
iskolában, hanem a baráti kapcsola-
tok kialakításakor, az érzelmek kife-
jezésében is. Ne sajnáljuk a pénzt
egy-egy drágább, szép kivitelezésû
könyvre! A karácsony, a születésnap-
ok vagy egy hosszabb utazás ragyo-
gó alkalom bõvíteni csemeténk
könyvespolcát.

Fontos, hogy igyekezzünk az élet-
korának megfelelõ történeteket vá-
lasztani, hogy oda tudjon figyelni.
Ha észrevesszük, hogy elkalandozik
a figyelme, ne erõltessük a dolgot,
próbáljuk meg máskor vagy más tar-
talmú mesével. Meglepõdnek a szü-
lõk akkor is, hogyha a gyerek ugyan-
azt kéri napokig. Ennek az a magya-

rázata, hogy boldog, mert már tudja,
hogy mi következik, és örül, ha hu-
szadszor is úgy történik minden,
mint amikor elõször olvastuk fel.

Jó, hogyha nem csupán ötletszerû
a mesehallgatás, hanem rendszeres.
Leginkább a lefekvés körüli idõ al-
kalmas erre. Az alváshoz készülõdési
ceremóniának állandó része lehet
akár, – vele a fõszerepben – az, hogy
mi történt aznap, akár egy felolva-
sott történet.

Nem szerencsés, ha a meséket csu-
pán a videók segítségével ismeri meg
a gyerek, bár együtt nézve vele né-
hány aranyos mesefilmet, sokat tu-
dunk beszélgetni, megismerve ezzel
a gondolatait, az érzéseit. Értékes

szolgálatot tehet a diafilm vetítése is,
ami a maga különleges atmoszférá-
jával közös élmény lehet az egész
családnak. Már maga az, hogy be
kell sötétíteni a szobát, a képecskék
lassan változnak, türelemmel kell fi-
gyelni a szövegre – nagyon érdekes.
Hát még, hogy ki tekeri a tekerõ-
gombot, vagy ki olvassa hangosan a
képaláírásokat!

Ha a gyermek kicsi korától hozzá-
szokott ahhoz, hogy a szülei mesét
olvasnak neki, akkor úgy hat éves
kora körül õ maga is érdeklõdni
kezd a betûk iránt. Sokan a nevüket
próbálják leírni, lemásolni, vagy sze-
retnék kibetûzni a boltok feliratait.
Eleinte gyakran írják le fordítva a be-
tûformákat. Ez akkor rendezõdik,

ha a térben és a saját
testén is tud tájékozód-
ni, vagyis pontosan tud-
ja használni a jobb-bal,
fent-lent, elõtte-mögöt-
te-mellette stb. szava-
kat. 

Az iskolai olvasásta-
nulás során lehetnek ne-
hézségek a bizonytalan-
ságból és a lassúságból
is a szótagok és a szavak
összeolvasásánál a kü-
lönálló betûkbõl. Ilyen-
kor nagy türelemre van
szükség, és helyes, ha
veszünk olyan, nagyobb
betûmérettel szedett
könyvet, ami a gyerek

érdeklõdésének megfelel.
A ráérzés az olvasás örömére na-

gyon fontos, mivel az olvasás sem-
mivel nem helyettesíthetõ, csodála-
tos élmény. Általa részesedhetünk az
elõttünk élt emberek minden leírt
gondolatából, élettapasztalatából és
az összes tudományból. Ez gazdagít-
ja és formálja egész személyiségün-
ket, így növeli a társadalom iránti fe-
lelõsségérzetünket, és új utakra is
késztet. Ha megismerjük az emberi-
ség nagy kincseit hordozó értékes
irodalmat, a történelmet, olvasunk a
mûvészetekrõl, nem csak mûvelt, ha-
nem teljesebb emberek is leszünk.

Szalainé Simkó Hilda–
Fábián Zsuzsanna

megkérdeztük
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Az önbecsülés

A gyermekkori tapasztalatok pozitívan
vagy negatívan befolyásolják, hogy mi-
lyen képet alakítunk ki önmagunkról. A
szeretet megtapasztalása azonban ké-
pes megváltoztatni a sorsát még annak
is, akit rossz benyomások értek élete
kezdeti szakaszában.

A frissen diplomázott, még kevés szak-
mai tapasztalattal rendelkezõ pszichológus
elsõ felismerései közé tartozik, hogy sok ér-
zelmi probléma gyökerét
önmagunk alaptalan le-
becsülésében kell keres-
nünk. Az összefüggés
egyértelmûen kiderül egy
fiatal olvasó levelébõl:
„Erõfeszítéseim ellenére
sem sikerül könnyen te-
remteni kapcsolatot a
többi emberrel. Igaz,
gyermekkoromban prob-
lémáim voltak a szüleim-
mel, s ezek zárkózottá,
félénkké tettek. Már fel-
nõtt vagyok, ám tovább-
ra is ugyanazokkal a
gondokkal küzdök, mint
korábban. Ezek alkal-
matlanná és képtelenné
tesznek még arra is,
hogy plébániai kötelezettségeimnek eleget
tegyek… hova vezethetõ vissza mindez?”

Elõször is meg kell határoznunk, ponto-
san mit értünk önbecsülés alatt? Azt jelenti,
hogy tisztában vagyunk saját értékeinkkel,
önnön méltóságunkkal, lényünk egyedisé-
gével. Azt jelenti, hogy ismerjük bensõ
„énünket”, legmélyebb, igazi valónkat, ahol
biztonságot találunk, és van bátorságunk
felvállalni érzéseinket, legyenek akár nega-
tívak is azok.

Attól függetlenül, hogy kinek milyen
gyermekkora volt, mindannyiunk feladata
az egészséges önbizalom kialakítása. Eh-
hez a kiindulási alapok nyilván egyénen-
ként változnak. Vannak olyanok, akiknek
gyerekkoruktól fogva van elegendõ önbi-
zalmuk és életbe vetett bizalmuk. Azoknak
viszont (és ide tartozik az idézett levél írója
is), akiket kiskoruktól lekicsinyelltek vagy

háttérbe szorítottak, nem kis nehézséget
jelent majd a helyes önbizalom megszerzé-
se. Ám õk is eljuthatnak arra, hogy elfogad-
ják önmagukat és az addig megélteket;
hogy megbarátkozzanak saját képessége-
ikkel és gyengeségeikkel, felismerjék egye-
diségüket és ezt vállalják mások elõtt is.

Ebben a kérdéskörben Erik Erikson beve-
zette az „eredendõ bizalom” fogalmát, ami-
kor úgy érezzük, hogy megbízhatunk a szü-
leinkben és önmagunkban is. Aki szüleitõl
és a családi körbõl örökölte ezt az ereden-
dõ bizalmat, önmaga is bizalommal tekint

a világba: nem fél kockáztatni az életét, pró-
bára akarja tenni a képességeit, és érzi,
hogy megbízhat az emberi létben. Ezzel el-
lentétben, amikor egy kisgyerekben kevés
eredendõ önbizalom alakul ki, túlzottan kri-
tikussá válik saját magával szemben: kétel-
kedik önmagában és képességeiben, illet-
ve abban, hogy õt a többiek elfogadják.

Az életbe vetett bizalom a feltétele, hogy
a gyerek megtalálhassa az én-azonossá-
gát. Az én-azonosság feltételezi, hogy elfo-
gadjuk az élet minden összetevõjét, s eze-
ket beépítjük önmagunkba; továbbá, hogy
látjuk az életünket átszövõ aranyszálat, és
hogy megtaláltuk létünk belsõ egységét. Az
egészséges én-tudat biztonságot ad a
gyermeknek, hogy kézben tarthassa ösztö-
neit, megvédi õt a szigorú felettes-én kiala-
kulásától, egy kegyetlen lelkiismerettõl,
amely az eredeti bizalom hiányában szen-
vedõ emberre oly jellemzõ.

Erikson szerint a vallásból és a hagyo-
mányokból merítõ nevelés elõsegíti a gyer-
mek eredendõ bizalmának megerõsödé-
sét, amellyel a világhoz viszonyul. A hit kitá-
gítja a gyermeki bizalmat, az emberektõl a
környezõ világon át Istenig, minden lét for-
rásáig. Az Istenbe vetett bizalomnak min-
dig alapvetõnek kell lennie, amikor Róla be-
szélünk. Ha azonban Istent úgy állítjuk be,
mint egy felügyelõt, aki állandó megfigyelés
alatt tart minket, akkor az eredendõ biza-
lom helyett az eredendõ félelmet ültetjük el
a gyermekben: úgy fogja érezni, hogy min-
denben ellenõrzik, korlátozzák, szemmel

tartják és megítélik. Sa-
ját szüleinkkel kapcsola-
tos kiskori élményeink
hatással lehetnek a ben-
nünk kialakuló istenkép-
re. Valóban, természetes
módon vetíthetjük Isten-
re a szüleinkrõl szerezett
tapasztalatainkat. Példá-
ul igen nehezen tud Is-
tenre Atyaként gondolni
az, akinek rossz kapcso-
lata volt édesapjával.

A keresztények szá-
mára azonban az Isten-
rõl alkotott képet a kinyi-
latkoztatott hit határozza
meg. Tehát, nem lehet
olyan elképzelés, ame-
lyet az ember szerkesz-

tett össze. Hányszor láttam a kezelések so-
rán, hogy újra fellobbant az Istenbe, az
Atyába, az Õ szeretetébe vetett hit – szán-
dékomon kívül – olyanokban is, akiket az-
elõtt sok megrázkódtatás és családi trau-
ma ért. Újra rátaláltak a Szeretetre, a szere-
tet segítségével, melyet nem családtagjaik-
tól, hanem kívülállóktól kaptak, például
munkatársaktól, egy orvostól, egy baráttól,
stb. Ez a szeretet nem pusztán barátság
vagy szolidaritás, mert annak a szeretetnek
a mûvészetében gyökerezik, amire az
Evangélium hív: olyan szeretet, mely ki tud
üresedni a másik elõtt, eggyé válik vele tel-
jesen önzetlenül.

A tapasztalás, hogy Isten szeret bennün-
ket, nemcsak a legmélyebb sebeket képes
begyógyítani, de erõt ad, hogy önmagunk-
ból kilépve, tudjunk szeretni, és közösséget
teremteni.

Pasquale Ionata
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ADOBÓKOCKA
NAPJA

„Olyan szeretnék lenni,
mint Jézus. Mit tegyek?” –
ez volt a mottója a „Dobó-
kocka napjának”, amelyet
február 12-én tartottak
egy budapesti középiskola
tornatermében. Ezen a
délutánon azok a négy és
kilenc év közötti gyerekek
vettek részt, akik már ré-
gebb óta élik a „szeretet-
dobókocka” oldalait. Meg
azok is, akik most szeret-
tek volna megismerkedni
vele.

Az énekektõl az elbábo-
zott és elmesélt tapaszta-
latokon át egy hat állomá-
sos nagy játékig minden a
szeretet mûvészetének el-
mélyítését szolgálta, amire
a délután elején Chiara hí-
vott meg mindenkit egy
videón elhangzott válaszá-
ban, ahol a dobókockáról
beszélt.

Az élénk és örömteli
együttlét során a gyerekek
összegyûjtötték a „szere-
tet városának” papírból
készült darabjait, hogy
azután közösen fel is épít-
sék, egy óriási kartonra ra-
gasztva. Ez azt a szeretetet
is jelképezte, ami a jelenlé-
võ gyerekek és felnõttek
között megszületett.

A „Dobókocka napjá-
nak” ezzel nincs vége:
Többen kifejezték, szeret-
nék megismételni ezt a
napot, hogy a „szeretet-
dobókocka” üzenetét sok-
felé elvihessék.

HARMADIK EURÓPAI
ÖKUMENIKUS

NAGYGYÛLÉS

Az erdélyi Nagyszeben
városa ad otthont a har-
madik Európai Ökumeni-
kus Nagygyûlésnek, 2007.
szeptember 4. és 8. között.
A hírt az Egyházak Euró-

pai Konferenciája, va-
lamint az Európai
Püspökkari Konferen-
ciák Tanácsa közölte a
február 8-i Chartres-i
találkozója után. Az
elsõ ilyen típusú nagy-
gyûlés Bázelben zajlott
1989-ben; a második
1997-ben Grazban,
(ahol Chiara Lubich a
nép ökumenizmusá-
ról beszélt). A harma-
dik Európai Ökume-
nikus Nagygyûlést jó
néhány elõkészítõ ta-
lálkozó elõzi meg, re-

gionális és nemzeti szin-
ten. Elõkészületként lesz
két nemzetközi találkozó
is: 2006. elején Rómában,
és 2007. elején, valószínû-
leg Wittenbergben, „Lu-
ther városában”.

PÜSPÖKÖK
TALÁLKOZÓJA

Február 19–25
között kilencven
püspök vett részt
Castelgandolfó-
ban a Fokoláre
Mozgalom kato-
likus püspök ba-
rátainak 29. ta-
lálkozóján. A hét
meghatározó ele-
me volt a Szent-

atya saját kezûleg írt üze-
nete, ami váratlanul érke-
zett, egészségi állapotára
való tekintettel. II. János
Pál pápa arra buzdítja
püspöktársait, hogy „te-
gyenek tanúságot a mai
társadalomban az egyház
központi titkát jelentõ
feltámadt Krisztusról”.
Egyben kifejezte meggyõ-
zõdését, hogy korunk ki-
hívásaira válaszként
„ezen élõ forrás” „meg-
újult apostoli életet” és
„misszionárius merészsé-
get” adhat. A találkozó
folyamán a püspökök
megosztották egymással
gondjaikat, amit a világ
különbözõ egyházme-
gyéiben élnek – háborúk,
éhség, betegség, kritikus
politikai és gazdasági ál-
lapotok – és személyes ta-
pasztalataikkal tettek ta-
núságot Isten tevékeny je-
lenlétébe vetett szilárd hi-
tükrõl, aki határozott és
egyben bölcs fellépésre
sarkall.

A találkozó végén Jean
Ntagwara püspök Burun-
diból így fogalmazott: „Itt
a friss Evangéliumot ta-
pasztaltam meg... A kö-
zösségi lelkiséget élni: ez a
gyógyír, mely begyógyít-
hatja népünk sebeit”.
Szardíniából Giovanni
Dettori püspök pedig: „Ez
az egység erõvel tölt el;
megtapasztaljuk, hogy
egy szív és egy lélek va-
gyunk”.

ELHUNYT LUIGI
GIUSSANI ATYA

82 éves korában el-
hunyt Luigi Giussani
atya, a Comunione e Libe-
razione (CL) mozgalom
alapítója, a kortárs katoli-
kus élet egyik meghatáro-
zó személyisége. A ’68-as
diákmegmozdulások ide-
jén, az egyetemi fiatalok
körében, Milánóban indí-
totta útjára mozgalmát,
mely jelenleg a világ öt
kontinensének hetvenöt
országban mûködik. A
katolikus egyház részérõl
1982-ben történt a hivata-
los elismerése.

A temetési gyászmisén –
melyen a vallási élet és a
mozgalmak vezetõ szemé-
lyiségei mellett a politikai
élet is nagy számban kép-
viselte magát, Silvio Ber-
lusconi miniszterelnökkel
az élen – Carlo Azeglio
Ciampi olasz köztársasági
elnök méltatásában töb-
bek között kiemelte:
„Nagylelkû szolgálatával
hozzájárult sok fiatal kö-
zösségi és emberi érlelõdé-
séhez, akik benne látták
lelki vezetõjüket”. „Az a
benyomásom, hogy egy
szenttel találkoztam, és
ezt soha nem fogom
elfelejteni” – emlékezett rá
Chiara Lubich.

hírmozaik
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A márciusi szám rejtvényének helyes megfejtése:
„…nincs mód nem menni, ahova te küldtél”

Beküldendõ a mondás: „Ha hallgatásunk virrasztás,
(függõleges 1. a hozzátartozó vízszintessel)”

Vízszintes: 1. Meteorológiai mozsárágyú névelõ-
vel. 10. A Futrinka utca lakója. 11. Szolmizációs
hang. 13. Mosdóeszköz. 14. Távolabb. 15. Majnem
flekk. 16. Apró bogár névelõvel. 17. Öntöde párosai.
18. Oxigén, jód, nitrogén vegyjele. 19. TZA.  20. Depo
egynemûi. 21. Magam. 22. Angol inas, szolga. 25.
Szúr. 27. Neki van, bír valamit franciául. 29. Félkezû!
30. Személyes névmás. 31. Téli lábbeli névelõvel. 33.
Sugár jele. 34. Férfinév. 36. A Balaton is ez. 37. Évfor-
duló! 38. Naplopás

Függõleges: 2. Díszes vízelvezetõ. 3. „…picike a csa-
bai utca”. 4. Hónapja. 5. Dél-amerikai folyó. 6. Ri-
chárd becézve. 7. Áhítozott valamire. 8. Ága 2/3-a. 9.
Kártyázók. 12. Ízeltlábú. 14. Hun vezér neve: Isten…
23. Vers része. 24. Bátor. 26. Összevissza karom. 28.
Hordozta. 32. Tartózkodási helye. 35. Azonos magán-
hangzók. 37. Ró. 39. Igeképzõ 40. Kiejtett betû. 41.
Fél vese. 

www .g i b i edopp i aw .comwww .g i b i edopp i aw .com

utolsó oldal

LEHET, HHOGY
MEGSÉRTÕDÖTT  !!
MIT CCSINÁLJAK  ?

BOCS !



Egidio Santanché:
Gyermekeink ismeretlen világa
Egy gyermekorvos-pszichológus több
évtizedes tapasztalata a gyermekne-
veléssel kapcsolatban. Milyen a hatá-
rozott, de kizárólag a szeretetre épü-
lõ nevelési eszmény.

Anna Maria Zanzucchi:
Az anyaság nehéz mûvészete
Nevelési kérdések és a gyermekekkel
megélt tapasztalatok. Egy ötgyerme-
kes édesanya kapcsolata gyermekei-
vel születésüktõl 13-14 éves korukig.

Dominique Fily:
Ha szorít a karikagyûrû
Történetek a házasság elsõ éveirõl.

Kormányos Krisztina–
Prokopp Katalin: 
Családi album
Hogyan sikerült túllépni a nehézsége-
ken és közös megoldást találni a
problémákra, szeretettel leküzdeni a
közönyt, szeretetlenséget, viszályt.
Igaz történetek humorosan, derûsen.

Chiara Lubich:
Család, a társadalom reménye
A második, bõvített kiadás a szerzõ-
nõ családi életre vonatkozó program-
adó beszédeit tartalmazza: mik a
család jellemzõi Isten tervében.

Chiara Lubich: Új úton
A Fokoláre Mozgalom alapítója ta-
nulmányában sorra veszi az egység
lelkiségének alappontjait és annak
különbözõ aspektusait, kiemelve az
újdonságot az eddigi, elsõsorban in-
dividuális lelkiségekhez képest.
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Chiara Lubich: Gyönyörû volt
Mária a példakép, a legkisebbek szá-
mára is. Chiara válaszai és a gyere-
kek tapasztalatai tanúskodnak errõl.

Ezio Aceti–Alberta Rotteglia:
Nem a gólya hozza!
Hogyan beszéljünk gyermekeinknek
a születés titkairól, a szexualitás
alapvetõ kérdéseirõl? 




