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párbeszédben az olvasóval

A PÁPÁK ÉS A MOZGALMAK
Ismerkedvén XVI.Benedek pápával, rá-

bukkantam egyik könyvére. (Rapporto
sulla fede – Beszélgetés a hitrõl – Buda-
pest, 1990) Ezt mondja benne még
Ratzinger bíboros korában:

„Az, ami reményre ad okot az egyház
egész területén, olyan új mozgalmak kivi-
rágzása, amiket senki sem tervezett el,
senki sem szólongatott, hanem egyszerû-
en csak a hit bensõ életerejébõl fakadtak.
Ami bennük, ha mindjárt zajtalanul is,
bontakozik, az az egyház pünkösdjének a
hajnalát juttatja az ember eszébe. Példá-
ul a karizmatikus mozgalom, a Neokate-
kumenális út, a Cursillo, a Fokoláre, a
Comunione e Liberazione stb. Nyugodtan
döntenek az egész egyház hite mellett, és
nagy hithirdetõi lelkesedést hordanak ma-
gukban... És a hitük feletti öröm, amit
érezni lehet rajtuk, átterjed másokra...
Bennük az egyház egy új nemzedéke je-
lentkezik, és én reménnyel telten nézem
õket. Csodálatosnak vélem, hogy a Lélek
újra erõsebbnek bizonyul a tervezgeté-
seinknél, és hogy egészen más módon mu-
tatja meg erejét, mint ahogyan elképzel-
tük”.

Emlékszem, milyen nagy hatással volt
rám 1998 pünkösdjének a vigíliája, ami-
korra II. János Pál pápa meghívta a lelkisé-
gi mozgalmakat. Az utolsó vacsora termé-
hez hasonlította a Szent Péter teret – ahol
az apostolokra leszállt a Szentlélek –, s
mint Jézus az apostolait, õ is úgy küldött,
hogy hirdessük az evangéliumot minden
népnek. S ezt mondta: „A pápa számít rá-
tok”. Amikor erre gondolok, futva szeret-
ném világgá kürtölni, hogy Jézus él, és té-
ged is szeret. Amikor apostolkodom, remé-
lem, nem okozok nagy csalódást a pápá-
nak. – Hiszen most már kérhetem az õ se-
gítségét is.

Barlay Andrásné Ágnes –
Máriaremete
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MEGLEPÕEN KÖZEL VAN
Nagyon megragadott az Új Város áprili-

si számában F. Zoltán „Válasz” címû írása,
amely arról szól, hogy a szeretet közel van,
csak keresni kell. Ezt én is meg is tudom
erõsíteni.

Egy alföldi kisvárosban élõ osztálytársa-
mat, egyben barátomat szerettem volna
felhívni egy osztálytalálkozó ügyében. A
tudakozó két számot is megadott a mon-
dott névhez, kénytelen voltam mindkettõt
megpróbálni. Elsõre egy kisfiú vette fel a
kagylót, a válasz ez volt: „Édesapám a
múlt héten meghalt”. Kivert a verejték!
„Hány éves volt édesapád” – kérdeztem,
mikor egy kicsit magamhoz tértem. A vá-
lasztól kicsit megkönnyebbültem, nem a
barátomról van szó. Ám közben bejött a
kisfiú édesanyja, átvette a kagylót, és én
nem tudtam kimondani, hogy: „Bocsánat,
rossz számot hívtam”. Õ pedig elkezdett
mesélni a férjérõl. Jó hosszan elbeszélget-
tünk, és én csak a végén mondtam meg,
hogy rossz számot hívtam.

A második szám a barátomé volt. Ami-
kor megbeszéltem vele, amit kellett, elme-
séltem neki az elõzõ hívásom történetét is.
Mondta, hogy ismeri a családot, és már
máskor is összekeverték õket. Azóta eltelt
két hónap, el is felejtkeztem az esetrõl. Az
osztálytalálkozón azonban megtudtam,
hogy volt folytatás. A barátom másnap ta-
lálkozott az özveggyel, aki elmondta neki,
hogy a férje halálát követõen senki nem
tudta õt úgy megnyugtatni, mint az elõzõ
napi ismeretlen telefonáló.

A szeretet valóban közel volt, és a gond-
viselés arról is gondoskodott, hogy én is
észrevegyem.

Szalai József – Budapest

A SZERETET DOBÓKOCKÁJA
Ajándékba kaptam egy kockát, cseré-

be eg y versemért. Nézegetem. Számok

helyett föliratok vannak rajta; bájos, ked-
ves gondolatok, tanácsok, intelmek –
vagy mik. Játék, gondoltam. Gyermekjá-
ték. De hát, nekik még könnyû! Egyéb-
ként, mi baj is lehetne az oviban? De egy
felnõtt... mégse kezdheti a napját egy do-
bókocka intelmeivel! Visszateszem a
polcra a többi mindenféle közé. Illik a
környezetébe, s a színes foltok mosolyog-
nak rám. Azért, mégis kellene dobni vele,
csak úgy, ha már itt van, incselkedik ve-
lem a gondolat. Dobnám a kockát – de
mégse. Hátha olyan lesz, amit nem szíve-
sen, vagy nem is tudnék... Majd, egyszer,
késõbb. Ha most eljátszom – idõ elõtt –,
s ha mégis úg y alakulna, már nem tud-
nám komolyan venni, mentegetem ma-
gam. Aztán eszembe jut egy kedves arc,
mosolygós tekintet, azé, akitõl kaptam.
Valami furcsa érzés állapodik meg ben-
nem. De, ez már nem játék!

Íme az említett vers:

Ha az ember
kiadja magát,
ízekre szedik
és széthordják,
mint morzsát a hangyák.
Ki nem adja magát,
s magányba menekül,
az ízetlen s fénytelen napokon
már átírná százszor a múltját.
Adná már örömmel,
de elkerülik a hangyák.

Horváth István

Olvasóink észrevételeit, tapasz-
talatait, egy-egy cikkel kapcsolatos
gondolatait rovatunkban szívesen
leközöljük  – a terjedelmi korláto-
kat figyelembe véve.

Címünk: ujvaros@fokolare.hu
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Társadalmunkban egyre több az állampolgári kezdeményezés,
és talán nem túlzás azt állítani, hogy a sokat emlegetett civil szfé-
ra ébredésének vagyunk tanúi. Új köztársasági elnökünk egy civil
szervezet indítványára került a legfõbb közjogi méltóság székébe.
Az emelt szintû érettségi és az egyetemi felvételik kapcsán szenve-
déllyel keresték sérelmeik orvoslását diákok és tanárok egyaránt,
és nem csupán egyének, hanem különféle szülõi szervezetek is. Az
is nyilvánvalóvá vált, hogy az érintettek tisztában vannak azzal,
hogy milyen fontos szerepe van a szervezett fellépésnek és a mé-
dianyilvánosságban való hangsúlyos megjelenésnek. Kezdünk rá-
ébredni arra, hogy a demokratikus társadalomban nemcsak azok
számára nyílik cselekvési lehetõség, akik a közhatalmat gyakorol-
ják, hanem minden polgár számára. Mindazonáltal felfedezésre
vár ez a világ, amely számtalan lehetõséget tartogat számunkra.

A társadalomkutatók felfigyeltek arra, hogy a különféle csopor-
tok, szervezetek „egyszerû” tagjainak szerepe is jelentõsen felérté-
kelõdhet azáltal, hogy ismernek olyan embereket, akik más cso-
portokhoz tartoznak. Talán õk sem töltenek be jelentõs funkciót,
de a két társaság között összekötõ láncszemet képeznek. A gyenge
kötések ereje kiemelt kutatási területté vált. Az egyszerû, hétköz-
napi ember tehát fontos szerepet tölthet be a társadalomban, azál-
tal, hogy kapcsolatban áll másokkal, és híreket, információkat to-
vábbít.

A hálózatok kutatói pedig azzal lepnek meg bennünket, hogy
bolygónkon minden ember csupán hat lépésnyi távolságra van a
többiektõl, azaz két tetszõlegesen kiválasztott ember között átla-
gosan hat ismerõsi kapcsolaton keresztül eljuthat bármilyen hír.
Ez nem csak azt jelenti, hogy kis világban élünk, és az emberi kap-
csolatok hálója igen sûrû, hanem azt is, hogy minden gondolat,
eszme elvileg gyorsan terjedhet.

Kézenfekvõnek tûnik a párhuzam az „egyszerû” világi kereszté-
nyekkel, akik nem töltenek be semmilyen jelentõs funkciót egyhá-
zukban, kicsinek és gyengének érzik magukat, és lefoglalja õket a
mindennapok számtalan teendõje. Bennünket is körülvesz azon-
ban a hétköznapi élet természetes kapcsolatainak a hálója, mind-
azon rokonaink, ismerõseink, barátaink, akikkel nap mint nap
találkozunk. Ezek a kapcsolatok kínálják számunkra, hogy alkal-
mas pillanatban beszéljünk arról is, hogy az evangélium milyen
megoldásokat hoz életünkbe. Miért is ne válhatna a hétköznapi
társalgás részévé az, hogy a Gondviselés mivel ajándékozott meg, a
szeretet milyen ötleteket sugallt és a hétköznapi konfliktusainkat
milyen erõforrás segítségével oldottuk meg? Kétségkívül kell eh-
hez egy kis bátorság és tapintatos szeretet, meg lelemény is, amely
megmutatja, hogy melyik az alkalmas pillanat. De segíthetünk
környezetünknek annak felismerésében, hogy az evangélium va-
lóban megoldást hoz az emberi élet minden problémájára.

Ha ezek a „gyenge kötések” hálózatot alkotnak, akkor betölthe-
tik a mai társadalomban is a kovász-szerepét, és a kicsi nem lesz
gyenge és jelentéktelen, hanem valódi változásokat készíthet elõ
társadalmunkban.

A GYENGE
KÖTÉSEK EREJE

Tóth Pál

Az Élet igéje 
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Társadalom

6 London talpon marad
8 Egy új világ kezdete

Fokoláre
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Az elsõ évszázad ötvenes éveiben Pál Szilás kí-
séretében Filippi városába érkezett. Ez volt az el-
sõ európai város, ahol az apostol letelepedett,
hogy hirdesse az evangéliumot. A megtérések
azonban elégedetlenséget és zavargást szítottak a
pogány lakosok között, olyannyira, hogy a vá-
rosatyák elhatározták, titokban kiutasítják Pált
és Szilást. Hogy mégis el tudják ismertetni
jogaikat, arra kellett hivatkozniuk, hogy õk ró-
mai polgárok.

Annak ellenére, hogy a hatóságok és a város polgárai
sok nehézséget gördítettek Pál útjába, néhány év elteltével
a maroknyi filippi keresztény közösséghez címzett levelé-
ben arra szólítja fel a hívõket, hogy becsületesen és követ-
kezetesen teljesítsék állampolgári kötelességeiket.

Ugyanebben a levélben Pál arra is emlékeztet, hogy a
keresztények ugyan a menny pol-
gárai1, ám ez a tény nem menti fel
õket, hogy vállalják társadalmi és po-
litikai felelõsségüket. Ellenkezõleg: a
keresztényeknek, pontosan, mert
Krisztus országának polgárai, erõs
késztetést kell érezniük, hogy min-
denki szolgálatára legyenek, és hoz-
zájáruljanak ahhoz, hogy földi váro-
suk igazságban és szeretetben épül-
jön.

„Éljetek méltóan Krisztus evangé-
liumához!”

Pál tehát ezzel az igével azt kéri a filippiektõl, hogy iga-
zi keresztény módjára viselkedjenek. Néhányan azt gon-
dolják, hogy az evangélium nem oldja meg az emberi
problémákat, és Isten országát csak vallási értelemben
hozza el közénk. Ez nem így van.

Jézus hidakat épít, Õ nyit meg új utakat a keresztények
által, úgy, hogy tevékenykedik az adott emberben, úgy,
hogy az Õ kegyelme él benne. Másik Krisztusként így
minden férfi és nõ hozzájárulhat ehhez, az emberi tevé-
kenység bármely területén: a tudományban, a mûvészet-
ben, a politikában…

Ám hogyan lehetünk másik Krisztussá, hogyan tevé-
kenykedhetünk hatékonyan, hogyan befolyásolhatjuk a
társadalmat? Úgy, hogy az Õ életstílusa szerint élünk,
amit az evangélium tár elénk. Ha ugyanis befogadjuk Igé-
jét, egyre inkább azonosulunk gondolataival, érzéseivel,
tanításával. Az Ige rávilágít arra, hogy mit tegyünk, meg-
mutatja, hogy tehetjük jóvá, ha hibáztunk; visszatérít, ha
letévedtünk az egyenes útról.

Igen, ha az evangéliumot éljük, másik Krisztussá vá-
lunk. Hozzá hasonlóan életünket adjuk majd másokért,

és szeretetben élve hozzájárulunk a testvériség
építéséhez. Mivel az evangélium minden igéjét az
Isten és a felebarát iránti szeretetben foglalhat-
juk össze, ezért ha éljük, akkor szeretni fogunk.

Gyakran beszélünk a szeretetrõl, ezért fölösle-
gesnek tûnhet, hogy újra csak hangsúlyozzuk,
de nem így van. „Régi emberünk”2 ugyanis min-
dig kész magába zárkózni, saját kis érdekeit dé-
delgetni, elfelejtkezni azokról, akik elhaladnak

mellette, és közömbösnek maradni a közjó vagy a körü-
lötte élõk szükségletei iránt.

Szítsuk fel tehát szívünkben a szeretet lángját! Az így
megújuló látásmóddal már körül tudunk nézni, hogy ész-
revegyük, milyen lépésre van szükség társadalmunk elõre
haladásához. A szeretet meg fogja mutatni az utat, amire
ráléphetünk; bátorságot és erõt önt majd belénk, hogy te-

vékenyen végig is járjuk.

Így tett Ulisse Caglioni is, egy ba-
rátunk. Algériában élt keresztények
és muzulmánok között, egyszerûen
és konkrétan tanúskodva az evangé-
liumi szeretetrõl mindenki elõtt.

Nem magának élt; nála mindig a
testvérek voltak az elsõk. Nem sajnál-
va idejét, személyesen szeretett min-
denkit. A függetlenség kivívását köve-
tõ évtizedek szenvedései és bizonyta-
lanságai között osztozott örömeik-
ben, eredményeikben, reményeikben,

de fáradozásaikban is. A kilencvenes években ugyanis or-
szágszerte elkezdõdtek a rettegést kiváltó zavargások, sen-
kit sem kímélve a jórészt muzulmán lakosságból. Ezek a
csupa külföldibõl álló kis keresztény közösséget is érintet-
ték. Ulisse, más keresztényekkel együtt úgy határozott,
hogy nem tér vissza szülõföldjére, Olaszországba.

Egy újságnak adott interjúban így nyilatkozott: „Sok
éven át Algériában éltem, amikor minden rendben ment.
Most kényes és kockázatos a helyzet, de nem akarok el-
menni: nem lenne méltó az evangéliumhoz.”

Amikor két évvel ezelõtt, szeptember elsején, betegsége
következtében átment a Mennyországba, a környezeté-
ben élõ muzulmánok így beszéltek róla: „Olyan szeretet
volt közöttünk, hogy minden eseményt együtt éltünk
meg. Híd volt õ, kapocs a kereszténység és az iszlám kö-
zött. Ebben az országban, ahol az összeférhetetlenség fel-
erõsödött, megtanultuk egymást meghallgatni elõítéletek
és bármiféle ítélkezés nélkül. Ulisse arra tanított, hogy te-
gyünk mindent szeretetbõl, hogy legyünk mi a szeretet.”

az élet igéje

MINDENKI SZOLGÁLATÁRA
Chiara Lubich
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„Éljetek méltóan
Krisztus

evangéliumához!”
(Fil 1,27)

Új Város – 2005. 9. szám

1 vö. Fil 3,20
2 Róm 6,6
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az ige élete

A MATEK ÉS A LELKI ÉLET

Egy átlagos hétköznapon szokat-
lan vendég érkezett hozzánk, egy ne-
hézsorsú fiatalember: Péter. Kide-
rült, hogy nagyon rászorulna egy kis
segítségre matekból. Mindenféle
gondolkodás vagy mérlegelés nélkül
felajánlottam segítségemet. Mivel
négy éven keresztül heti nyolc ma-
tekórám volt, érettségi színvonalon
magabiztosan mozgok matekból.
Nem tudtam, mire vállalkozok, de
akkor, abban a pillanatban tényleg
nem gondolkodtam, Valaki más hozta
meg bennem a döntést, amit csak hagyni
kellett. Péter célja az volt, hogy eljus-
son az érettségiig, és hogy ott sikeres
vizsgát tegyen.

Gyorsan kiderült, hogy rendkívül
nagy a lemaradása, általános iskolás
szintû mûveletekkel nem volt tisztá-
ban. Nem tudom miért, de egyálta-
lán nem lepõdtem meg, és még ke-
vésbé szörnyülködtem, vagy estem
kétségbe. Igazi kalandnak ígérkezett
a dolog, és kaptam valahonnan ak-
kora erõt és lendületet a folytatás-
hoz, hogy a következõ matekórát én
talán még jobban vártam, mint új-
donsült barátom. Egy teljesen új vi-
lágra nyertem rálátást Péter által.
Eddig csak hallomásból tudtam ne-
héz családi hátterû és sorsú embe-
rekrõl. De akkor ott volt mellettem
õ, akinek érezhetõen nagy szüksége
volt rám. Ezt nem is titkolta, végig
õszinték voltunk egymáshoz. Péter
bizalmával és nyíltságával egy olyan
minõségû kapcsolat épült közöt-
tünk, amilyenrõl nem is hittem vol-
na, hogy létezhet. Ráébredtem, hogy
aktuális szociális és képességbeli kü-
lönbségeink ellenére mennyire
ugyanolyanok vagy inkább: testvé-
rek vagyunk. Egyértelmû számom-
ra, hogy nemcsak neki volt szüksége
rám, de nekem is õrá. Egészen konk-
rétan szembesültem általa saját

gyengeségeimmel, amiket amúgy so-
sem értem volna tetten, vagy nem
mertem volna bevallani magamnak.
Sokszor pontos párhuzamot érez-
tem aközött, ahogy Péter vergõdik a
matekkal, azzal, ahogy én élem, vagy
próbálom alakítani lelki életemet.
Elõfordul, hogy amint megért vagy
megtesz egy apró lépést egy feladat
megoldásában, azt a részmegoldást
próbálja ráerõltetni a feladat többi
részének kibogozásához, akkor is,
ha a következõ lépés még egysze-
rûbb lenne. A teljes összezavarodás
biztos bejóslója, ha a feladatmegoldó
nem hallgat ilyenkor a külsõ segítõ-
re, hanem bízva saját fejében, kezd el
gondolkozni, tervezni. Hány és hány
ilyen eset volt az én életemben: ami
egyszer jól bejött, tényleg a helyén
volt, receptként használva a késõbbi
problémáimra vagy részfeladataim-
ra, egyáltalán nem mûködött! Pél-
dául, amikor az egyik kosármeccsem
elõtt megettem két tábla csokit, és
nagyon jól ment a játék, azt hittem,
hogy ezentúl nem lesz gondom a
meccseken, ha befalok elõttük két
tábla csokoládét. A csalódás hamar
utolért. Olyan is elõfordult, hogy egy
feladat megoldása közben vagy meg-
értvén egy lépést, Péter kényelmesen
hátradõlt és elégedetten nyugtázta,
hogy „ennyi az egész” matek. Ekkor
nem egy lassanként kibontakozó
összezavarodottság fog következ-
ni, mint az elsõ esetben, hanem
egy sokkal hirtelenebb, intenzí-
vebb csalódás. Mert valóban el-
értünk valamit, hisz rájöttünk
egy részmegoldásra, felléptünk
egy lépcsõfokra. Ám nagy ve-
szélyt jelent, ha azt hisszük,
ennyi volt, megérkeztünk. És
úgy érezzük, hogy akár egy új
lépcsõsort is simán megmász-
nánk. Péter tehát magabiztosan

kérte a következõ feladatot: ekkor
muszáj volt mondanom neki, hogy
ennek még nincs vége, vagy csak épp
most kezdtük! Olykor nagyon rosz-
szulesik, ha azt hisszük, hogy elér-
tük a nagy célt, kész a feladat, köz-
ben pedig még sok van hátra… Ilyen
például, amikor egy jó hittanórán
megértek valami mély dolgot a hi-
tünkkel, a kereszténységgel kapcso-
latban, és vidáman úgy gondolom,
hogy már átlátom és értem a fontos
kérdéseket, vagyis már nem kell több
mindenre rájönnöm, nem kell már
keresnem, fejlõdnöm. Ekkor muszáj,
hogy Isten engem továbblendítsen
az utamon, különben megállnék. Ez
a továbblendítés pedig tud nagy csa-
lódás, nagyon fájdalmas is lenni.

Így tehát Péter által értem meg
jobban azt a sokat hallott gondola-
tot, hogy mit is jelent mindig to-
vábblépni, és hagyni, hogy Isten fog-
ja a kezünket, és segítsen a valódi
megoldás felé.

Smohai Máté

Illusztráció: Sámson László
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E LKERÜLHETETLENNEK ÍTÉLTE az al-
Kaida London elleni, elõbb vagy
utóbb bekövetkezõ támadását

2004 márciusában Johann Stevens,
a londoni metrórendõrség parancs-
noka, röviddel nyugdíjba menetele
elõtt. Kijelentésével akkoriban heves
sajtótámadás célpontjává vált. Saj-
nos, július 7-én szavai prófétainak
bizonyultak. A londoniak elõzõ napi
örömünnepe, hogy megkapták a
2012-es olimpia megrendezési jogát,
egycsapásra gyászba fordult.

London „hozzászokott” a bomba-
támadásokhoz az IRA által elköve-
tett merényletek hatására. Most
azonban egészen másról volt szó: is-
meretlenek négy helyen egyszerre és
minden elõzetes figyelmeztetés nél-
kül robbantottak. A politikusok,
Tony Blairrel az élen a megszokott
nyilatkozatokkal válaszolták: „Nem
hagyjuk magunkat megfélemlíteni,
nem hagyjuk, hogy a terroristák
megfosszanak bennünket a szabad-
ságunktól…”

Sokat beszéltek a terrorcselek-
ményt követõen „háborús pszichó-
zisról”, arról a lélektani állapotról,
ami a londoniakat a II. világháború
német bombatámadásai alatt jelle-
mezte. Most azonban lényeges a kü-
lönbség, mert a háború alatt tudni
lehetett ki az ellenség, és fel lehetett

vele venni a harcot, a jelenlegi ellen-
ség azonban ismeretlen, és a rejtek-
bõl támad. A lakosság fokozottan
kiszolgáltatottnak érzi magát ezért.

A kormány egy sor biztonsági és
védelmi intézkedést foganatosított,
de végül be kellett ismernie, hogy
egy szabad államban, ha a terroris-

ták elég elszántak, jól szervezettek és
felkészültek – mint ahogy ez ebben
az esetben történt – gyakorlatilag le-
hetetlenség megfékezni õket. 

Tony Blair, a canterbury Rowan
Williams érsekkel és más vallási ve-
zetõkkel nyomban szolidaritásra
buzdított, de azt hangsúlyozták el-

társadalom

6 Új Város – 2005. 9. szám

LONDON TALPON MARAD
Társlapunk, a New City londoni fõszerkesztõjétõl, Frank Johnsontól érkezett
tudósítás a 7/7-es bombatámadás következményeirõl közvetlenül az
eseményeket követõen.

2005. július 7 (7/7).
Mentõk és sérültek.
Mi a válaszunk:
a párbeszéd vagy a bosszú?
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sõsorban, hogy nem szabad összeke-
verni az úgynevezett „muzulmán
terroristákat” a gyakorló muzulmá-
nokkal. Nem lehet bûnbakká tenni
az Egyesült Királyság területén élõ,
ma már kétmillió muzulmánt. Inay-
at Bunglawala, a Brit Muzulmán
Zsinat szóvivõje felhívással fordult a
hívekhez, hogy imádkozzanak az ál-
dozatokért. Ahmed Sheikh, a Brit
Muzulmán Szövetség elnöke kifejez-
te amiatti aggodalmát, hogy esetleg
megtorlási akciókat indítanak a mu-
zulmán közösségek, különösen pe-
dig a fátyolt viselõ asszonyok ellen.
A Muzulmán Zsinat részérõl egyér-
telmû szavakkal ítélte el a támadást
Iqbal Sacraine: „Mélységesen lesújt
bennünket az, ami történt. Szeret-
nénk ezúton is kifejezni legmélyebb

együttérzésünket az áldozatok csa-
ládtagjainak. Ezek a terroristák alat-
tomos bûnözõk, akik meg akarják
osztani a nemzetet, és demoralizálni
akarnak minket. Egynek kell len-
nünk!”

A londoni Royal Kórház bejárata
elõtt összegyûlteket együtt buzdí-
totta a terrorizmus elleni egységes
fellépésre Stepney püspöke, Ste-
phen Oliver és dr. Mohammed Ab-
dul Bari, a Kelet-londoni Mecset
elöljárója. Dr. Bari elmondta: „Évek
óta együttmûködünk az East End
közösségeivel, és együtt fogunk mû-
ködni a jövõben is.” Oliver püspök
pedig: „Amikor ilyen dolgok történ-
nek, eleinte félnek az emberek, az-
tán úrrá lesz rajtuk a harag. Mi ha-
tározottan eltökéltük magunkat,

bármi is történik,
fenntartjuk az
egységet a híve-
ink között.”

Sajnos hallha-
tó a muzulmá-
nok elleni bosszú
hangja is, azoké,
akik „vissza”
akarják küldeni
az emigránsokat
és a menekülte-
ket, összességé-
ben mégis az egy-
ség és szolidaritás
a jellemzõ. Ma
már az Egyesült
Királyság muzul-
mánjainak több-
sége itt született
és nõtt fel, és a
történtek ugyan-
azt a megdöbbe-
nést váltották ki
belõlük, mint az
angolszász lakos-
ságból. Az õ reak-
ciójukat fejezi ki
Ifzal Khan: „Mu-
zulmán vagyok,
aki Angliában
születtem és itt is
nõttem fel. El-
szörnyedve lát-
tam a borzalmas
képeket a tragédi-
áról. Imádkozom

azokért, akik szeretteiket gyászolják
vagy megsebesültek. Bõrszíntõl,
népcsoporttól, vallástól függetlenül
mind egynek kell lennünk, és együtt
kell cselekednünk, hogy megmutas-
suk, nem tudnak legyõzni minket!”
Egy pakisztáni orvos, Sohail Mu-
zammil kijelentette: „Három évet se-
bészként dolgoztam Nagy-Britanni-
ában. A robbanásokról hallva, szinte
fizikai fájdalmat éreztem. Muzul-
mánként és pakisztániként mara-
déktalanul elítélem ezt a barbár cse-
lekedetet. A gyilkosság semmivel
sem igazolható. Vessük ki ezeket a
gyûlöletkeltõket, és metsszük ki
õket, mint egy rákos daganatot!” 

A rendõrség munkája idõközben
meghozta eredményét. A fokozott
erõfeszítéseknek és a bûnüldözõ
szervek nemzetközi együttmûködé-
sének köszönhetõen sorozatos letar-
tóztatások történtek a robbantások-
kal kapcsolatban. Az eredmények
mégsem tesznek senkit elbizakodot-
tá, hiszen köztudott, mekkora po-
tenciális tartaléka van a terroriz-
musnak szerte a világban és Európá-
ban.

A terrorizmus elleni harcon kívül,
bármiféle kompromisszum nélkül,
sokakban felmerül a kérdés, vajon
nem létezik-e más út a terrorizmus
leküzdésére? Vannak, akik úgy vélik,
célszerû lenne végre erõfeszítéseket
tenni a nemzetközi terrorizmus va-
lódi okainak feltárására. Az IRA ter-
roristái nem azért mondtak le az
erõszakról, mert fegyverrel térdre
kényszerítették õket, hanem azért,
mert a brit kormány elismerte, hogy
voltak igazságtalanságok és biztosí-
totta az észak-ír kormányban az IRA
politikai szárnyának a jelenlétét. Ez
az út a földünk más országaiban is
járható lehetne, mindenhol, ahol
krónikus az igazságtalanság. Ha a
vezetõ politikai hatalmak, az ENSZ
és az EU összefognának a vallási kö-
zösségekkel ezeknek az igazságta-
lanságoknak a közös felszámolására,
a terroristáknak nem lenne többé
indítékuk: megszûnne a támoga-
tottságuk, és nem lenne honnan to-
borozniuk az utánpótlást.

Frank Johnson–Vizsolyi László

7Új Város – 2005. 9. szám
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Ú TON AZ EGYETEMES TESTVÉRISÉG

FELÉ: ez volt a vezérfonal, és
minden – a témák, a beszámo-

lók, a különbözõ tömegmozgalmak
bemutatkozása, a szünetek, a gye-
rekprogramok, a tapasztalatok, a
csoportbeszélgetések – errõl szóltak.

Az összességében több mint 700
résztvevõ közül a legtöbben évek óta
járnak Máriapolira, mégis általános-
nak mondható az a benyomás, hogy
volt újdonság, többek között a fiata-
lok frissessége, radikalitása a szere-
tetben, a tapasztalatok õszintesége,
amikor nemcsak a fényrõl, a sikerek-
rõl esett szó, hanem közös vagy gya-
kori problémákról, kihívásokról. 

A makói iskolaigazgató nõvér pe-
dig, aki arra a kérdésre, hogy tudna-
e helyet adni a Máriapoli számára,
úgy érezte, hogy „nincs boruk”, de
aztán így fogalmazott: „Felajánlhat-
nánk a mi »vizünket«, a mi falain-
kat, hogy a köztünk élõ Jézus átvál-
toztathassa borrá.” 

Valaki ezt mondta: „Eddig, ha
meghallottam ezt a szót: »testvéri-
ség«, mindig egy ösztönös visszauta-
sítást éreztem magamban, mert a
múlt emlékei tértek vissza bennem,
amit ez a szó jelentett. Chiara beszé-
dét hallgatva úgy éreztem, hogy
most fölfedezem a szó igazi ízét, ter-
mészetfölötti jelentését; azt, ha a

Nem a civilizációk közötti
összecsapásnak a kezdete,
hanem egy új világé
Bizonyos értelemben a maihoz hasonló

helyzetben volt Szent Ágoston is, az egyház
egyik nagy szentje és tanítója, a barbár né-
pek szorításában végnapjait élõ Római Biro-
dalomban. A kegyelem segítségével és kü-
lönleges éleslátásával képes volt a kereszté-
nyeket rávezetni arra a felismerésre, hogy
nem a világ végét, hanem egy új világ kezde-
tét jelenti az akkori civilizáció szemük láttára
végbemenõ felbomlása. 

Az õ látásmódja a hitbõl fakadt, és abból a
meggyõzõdésbõl, hogy Isten jelen van a tör-
ténelemben. Isten szeretete ugyanis képes
arra, hogy mindent a jó érdekében használ-
jon fel, ahogy azt maga Szent Pál is mondja:
„Az Istent szeretõknek minden javukra válik”
(Róm 8,28). Azt gondolom, hogy nekünk
ugyanebbõl a hitbõl kell erõt meríteni és út-
mutatást keresni a jelen helyzetben. 

A javak jobb elosztására
van szükség
A szegények és gazdagok közti hatalmas

különbség problémáját csak a testvériség
stratégiája orvosolhatja. Az igazi, a valóság-
ban megtapasztalható testvériség pedig a
szeretet gyümölcse, ami párbeszédre, kap-
csolatra képes. Ez a szeretet nem zárkózik be
büszkén saját igazának a fellegvárába, ha-
nem nyitni tud a többiekre, hogy együttmû-
ködjön minden jóakaratú emberrel a világ
egységéért és a békéért. Igen, a békéért!

De lehetnek-e a vallások egymás partnerei
a béke építésében? Mindannyian tudjuk,
hogy ez ma létfontosságú és rendkívül aktuá-
lis kérdés… A vallások hívõi és felelõs vezetõi
soha nem érezték még ennyire szükségét an-
nak, hogy együtt dolgozzanak az emberiség
közös javáért.

2001. szeptember 11-én az emberiség ag-
gódva és szorongva szembesült a terroriz-
mus óriási fenyegetésével. Tudjuk, hogy a ter-
rorizmusnak számos oka van, de az egyik
legmélyebb kiváltó oka az elviselhetetlen
szenvedés, amely arra vezethetõ vissza,
hogy a világon az emberek egy ötöde gaz-

dag és négy ötöde nagyon szegény. Már
hosszú idõ óta ez táplálja az emberekben az
elégedetlenséget, a bosszúvágyat és az erõ-
szakot. Nagyobb egyenlõségre, több szolida-
ritásra, mindenekelõtt pedig a javak jobb el-
osztására volna szükség. 

Ugyanakkor tudjuk jól, hogy a javak nem
mozdulnak meg maguktól, nem indulnak el
egyedül: elõbb a szívekre kell hatni, a szívek
közösségére van szükség!

A vallások meghatározó
szerepe
Még a nemzetközi kapcsolatokban is új

fordulatot hozhat a testvériség stratégiája, és
mi másból táplálkozhat ez a stratégia, ha
nem a nagy vallási hagyományokból?

A hatalmas lelki és erkölcsi erõforrások,
melyek a vallásos érzületbõl fakadnak és az
emberi kapcsolatokra irányulnak: a felsõbb
lelki motiváció, az igazságosság utáni vágy,
a leginkább rászorulók megsegítése, testet
ölthetnek olyan megmozdulásokban, ame-
lyek pozitív hatással lehetnek a nemzetközi
világrendre is, ha figyelembe vesszük a hívõk
millióinak politikai súlyát is a világon.

A nemzetek közötti szolidaritásért a civil
szervezetek már sokat tesznek. Ám az hiány-
zik még, hogy az államok hozzanak olyan
politikai és gazdasági döntéseket, amelyek a
népek és nemzetek között elõmozdítják az
igazságosság megvalósítására irányuló test-
véri közösség épülését. 

Mert a halál és gyûlölet stratégiájával
szemben az egyetlen alternatíva: építeni a
békét az igazságosságban. Testvériség nél-
kül azonban nincs béke. Csak az egyének és
a népek közötti testvériség képes biztosítani
a békés együttélést.

Tehát a pusztítások ellenére, a terrorizmus
romjai mögül is felragyoghat a nagy és õsi
igazság – amely oly fontos nekünk –, vagyis
hogy itt a földön mindannyian egyetlen nagy
család vagyunk. A testvériség alapjában vé-
ve Jézus gondolata. Ajándékul hozta magá-
val ezt az igazságot az emberiségnek, hi-
szen halála elõtt Õ így imádkozott: „Atyám,
hogy mindannyian egy legyenek” (vö. Jn
17,21).

Chiara Lubich

társadalom
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EGY ÚJ VILÁG KEZDETE
A Londonban és Sharm El Sheikben történtek után föl kell tennünk a kérdést:
Milyen jövõ vár a kulturális, nemzetiségi és vallási szempontból
sokszínû társadalmakra? Részleteket közlünk Chiara Lubich londoni beszédébõl,
mely 2004. június 19-én hangzott el a Westminster Central Hallban.

Játék Makón:
Utazás a világatlaszon:
Oroszország, Olaszország,
Szaúd-Arábia, Brazília…
Magyarország: „Legyünk készek egy új
vérszerzõdésre!” – sugallta a hét vezér
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testvériségre Isten szemével tekin-
tünk, akkor mindannyian az Õ gyer-
mekei vagyunk. Ezt szeretném meg-
élni otthon és a munkahelyemen is.”

A testvériség megtapasztalásának
egyik gyönyörû momentuma volt a
fiatalok által megrendezett Afrika-est
és a Máriapoli egész ideje alatt nyitva
tartó, szintén a fiatalok által mûköd-
tetett Africafé, amelynek teljes bevé-
telét a Fokoláre Mozgalom által már
korábban elindított Afrika-terv cél-
jainak megvalósulására juttatták el.

A kislányok is lelkesen dolgoztak
a szegényekért. A szép légkört mu-
tatja, hogy azok a gyermekek, aki
eddig nem tudtak feloldódni társa-
ik közösségében, most önfeledten
játszottak és nem hiányzott az
„anyu”. A 12-13 éves fiúk egyik este
mesét dramatizáltak a kicsiknek,
ebbe bevonták a 6 év körüli kislá-
nyokat is. 

A gyerekek életében egy másik pil-
lanat is emlékezetes maradt, amikor
a töméntelen összefogdosott békát

mégiscsak szabadon engedték, egy
hétéves kisfiú biztatására.

A számtalan csodát a résztvevõk
maguk fogalmazták meg, amelyek
mindennél jobban alátámasztják,
hogy az egyetemes testvériség útján
számtalan lépés történt:

„Sok-sok évvel ezelõtt, kislányként
vettem részt egy Máriapolin. Most
azért jöttem ide, hogy meglátogassam
édesanyámat, és vele töltsek egy na-
pot. Nagyon megérintett, amit itt ta-
pasztaltam: számomra ez a Máriapoli

fokoláre

...amit mûvelt az Úr a július elején Makón és Piliscsabán megrendezett
Máriapolin. Egyetemisták és gazdálkodók, családosok és egyedülállók, papok
és szerzetesek, gyerekek, fiatalok és idõsek az ország számos pontjáról egy
közös céllal jöttek, hogy négy napon át együtt éljék meg konkrétan a
testvériség sokszínû arcát.

Hortoványi Emõke és Tóth Judit

SZÁMTALAN A CSODA…
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az újrakezdést jelentette. Szeretném,
ha a võlegényem, aki nem hívõ, kap-
csolatba kerülhetne veletek.”

„Nagyon megfogott az, amit hal-
lottunk, hogy a köztünk lévõ Jézus-
sal élhetünk. A dobókockában mé-
lyen megérintett az, hogy minden-
nél fontosabb megélni a testvéri sze-
retetet. Rájöttem, rendünk számára
is rejlik itt egy üzenet: a többi nõvér-
rel való kapcsolatom ne az aktivitás-
ban, a betegápolás körüli teendõk-
ben merüljön ki, hanem a kölcsönös
szeretet legyen az elsõ helyen, hogy
Jézus jelen lehessen közöttünk.”

„Fontos megérteni a sorrendisé-
get az életünkben: ha nem Isten van
az elsõ helyen, akkor abból mindig
konfliktus támad.”

„A Máriapoli az évek során gya-
korlati feladathalmazzá kezdett vál-
ni számomra, de most leállítottam
magam, és felfedeztem sok ember-
ben sok mindent, akik mellett

egyébként elmentem volna; ennek
nagyon örülök.”

„Ez az, amit át szeretnénk adni
nektek: együtt olyat tudtok, amit a
világ nem…” – fogalmazott egy idõ-
sebb résztvevõ.

Egy nagycsaládból jött fiatal lány
elsírta magát attól a felfedezéstõl,
hogy neki itt „mindenki mama, pa-
pa, nagymama, nagypapa, báty, nõ-
vér, testvér lett.”

Egy családanya Foco szavain indult
meg, mert eddig õ is „pallos és nem
palást volt”. Majd kicsit elszoruló to-
rokkal kért bocsánatot a fiatal édes-
apa, amiért eddig nem õ szeretett
elsõként…

Az „összetett mennyországról” be-
szélt az egyik atya, amit megél egy-
egy emberben, ahogy onnan „kilép
és belép”, új és újabb ajándékokért.
„Mindegyikõtöket Istenbe akarom
vinni – mondta –, kérni rátok a
Szentlelket, az isteni leszállást.” 

És mit vittünk magunkkal?
Valaki a fokolarinik bemutatkozá-

sának a hatása alatt újra igent mon-
dott önkéntes hivatására, majd így
folytatta: „A terrorizmusra a mi vá-
laszunk csak a szeretet lehet – tudják
ezt a fiatalok és már mi is, mindnyá-
jan.”

„Többször megkérdeztem ma-
gamtól, hol van az én otthonom. És
most már tudom, itt megtapasztal-
tam: az otthonom nem egy épület,
és nem néhány ember élete vagy kö-
zössége. Hanem az otthonom az,
ahol mindig jelen van Jézus.”

„Nyitva tarthattam a szemem,
nem kellett becsukni, hogy a menny-
országot lássam.” – foglalta össze va-
laki ezt a néhány napot, és ebben
akar megmaradni, újra kezdeni a
hétköznapok forgatagában.

Lehetne sorolni az elhatározáso-
kat, a döntéseket, a megújulásokat,
mert szinte biztos, hogy senki sem
úgy ment haza a Máriapoliról,
ahogy érkezett, de igazából életünk
tettei viszik majd tovább ennek a
négy napnak a történetét. ¢

fokoláre

10 Új Város – 2005. 9. szám

A Máriapoli
újdonsült
keresztény
lakója
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PONTOSAN NEGYVEN ÉVVEL EZELÕTT,
1965 szeptemberében pillantot-
ták meg elõször a fokolarinik az

õserdõnek ezt, a késõbb Fontem-
nek nevezett részét. Ami itt történt
azóta, azt sokan csak így jellemzik:
„Csoda az õserdõben”. Olyan gaz-
dag, és mélyreható történet ez, hogy
egyetlen cikk keretei között nem le-
het teljes képet adni róla. Inkább
csak felröppentünk néhány szikrát. 

A trópusi égöv alatt az éjszakák
mélyebben sötétek, mint mifelénk. A
csillagok és a szikrák messzebbre lát-
szanak.

Elõzmények
Sok törzs, sok nép él itt. A bang-

wák 60-70 000 lélekszámú népe –
akikrõl történetünk szól – a nyugati
hegyvidéket lakja. Nevük is azt jelen-

ti: „a fönti nép” – fönt a hegyekben,
fönt az õserdõk szívében. Ott éltek
õsi egyszerûségben, elrejtettségben.

Az 1940-es évektõl kezdve azon-
ban, mintha átok ült volna rájuk. Az
újszülött gyermekek nagy része kü-
lönféle betegségekben meghalt. Így
puszta létük, fennmaradásuk került
veszélybe. Az egész nép buzgón
imádkozott saját isteneihez, õseihez,
áldozatokat mutatva be, de hiába. Az
akkori király Fon Defang olyan lépés-
re szánta el magát, amely egész népe
számára érthetetlen, és szinte botrá-
nyosnak tetszõ volt. Elment a ke-
resztények püspökéhez, megkérte
õt, és rajta keresztül a többi keresz-
tényt, hogy imádkozzanak népe
megmeneküléséért. Úgy vélte, Isten
az õ imájukat minden bizonnyal
jobban meghallgatja. 

Julius Peeters püspök nemcsak
hogy imádkozott, hanem 1962 szep-
temberében a II. Vatikáni Zsinatra
érkezve felkereste Chiara Lubich-ot,
hogy sürgõs és hathatós, konkrét se-
gítséget kérjen a Fokoláre Mozga-
lomtól.

Chiara igent mondott, és az elsõ
háromfõs orvoscsapat 1963. február
12-én megérkezett Afrikába.

11Új Város – 2005. 9. szám

máriapolik

KÓRHÁZ AZ ÕSERDÕBEN

Sorozatunkban megismerkedhettünk már idén februártól
az olaszországi Loppiano városkával, majd a németországi
Ottmaringgal s a belga Rotselaarral. Most egy másik kontinensre hívjuk
meg olvasóinkat:, Afrikába, a kameruni Fontem városkába.
Történetünk kezdete a hatvanas évekig nyúlik vissza.

Ferenczy Zoltán

Az afrikai kontinensen jelenleg három
városka található:

Kamerunban:
Maria Mai városka – Fontemben

Kenyában:
Piero városka – Nairobiban

Elefáncsontparton:
Vittoria városka – Manban
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A kórház
Fontemben, melyet negyven évvel

ezelõtt a kihalás fenyegetett, a gyer-
mekhalandóság ma 2% alatti. Az õs-
erdõ szívében takaros városka épült,
több mint 600 lakóházzal, iskolával,
munkahelyekkel, saját áramfejlesztõ
központtal és utakkal. 

A legfontosabb természetesen a
kórház. Rolland orvosként, az itt lá-
tottak kapcsán kezdte megsejteni
ennek a „csodának” a hátterét. Már
az elkészülés évében – 1967-ben
21000 beteget gyógyítottak. Jelenleg
a kórház négy orvosa száztizenegy

ágyon, évi kb. kétezer kórházba fel-
vett beteget kezel, és ezenkívül am-
bulánsan évi tizenegyezret, ami ak-
kor is hõsies munka, ha a szakmai
teendõk egy részét nagy gyakorlatú
szakápolók látják el.

A kórház vendégkönyvében töb-
bek között ilyen bejegyzések olvas-
hatók:

„A munkát rendkívüli odaadott-
sággal, és az emberi személy méltó-
ságának mélységes tiszteletben tar-
tásával végzik. Szeretném, ha min-
dig itt gyógyulhatnék.”

„Végtelen köszönet a kitûnõ fo-

gadtatásért! Azt kívánom, hogy ez a
kórház mindig élõ példája marad-
hasson a kölcsönös szeretet paran-
csának.”

„Majdnem holtan érkeztem, és
most élõn távozom. Testben és lélek-
ben egyaránt.”

Ebben a kórházban az életet
örömmel fogadják, a halált pedig bé-
kés derûvel élik meg.

Az ápoltak között mindenféle tár-
sadalmi rétegbõl vannak. A gazda-
goknak nagyobb a bizalma az itt ta-
pasztaltak miatt, a szegények pedig
a megfizethetõ kezelési költség
miatt jönnek. Mind elégedettek,
mert úgy érzik, befogadják õket.

A fontemi emberek nagy öröm-
mel és határtalanul készek sze-
retni:

Egyszer tanárok és orvosok ösz-
szefogtak egy diák gyógyulásáért,
így lépést tudott tartani az iskolai
anyaggal. Máskor egy töréssel kezelt
betegnek sínt készítettek fából az it-
teni asztalosok. Rendkívüli volt,
hogy bár a kórháznak nincs vértáro-
ló helye, a helyi munkásoktól vagy a
falvak lakóitól mindig megkapják
azt a vérmennyiséget, ami egy vérát-
ömlesztéshez szükséges.

Nemcsak körzeti, de nemzeti
szinten is referenciának számít a
kórház tapasztalata az álomkór

máriapolik
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Kishonti Rolland, magyar fokolarino, alig egy éve él Fontemben.
Nehéz elképzelnünk, pontosabban szerinte nem is tudjuk elképzelni, mit is találnak Afri-

kában az ide érkezõk: „Az az Európában ismeretlen mértékû szegénység, ami itt körül-
vesz, valamint a tény, hogy szinte teljesen el vagyunk zárva a civilizációtól, lassanként egy
teljesen új világot kezd feltárni elõttem. Ezeknek a végtelenségig kiszolgáltatott és egysze-
rû embereknek a szemében talán még tisz-
tábban tükrözõdik vissza, hogy Isten mennyi-
re szereti az embert, s minden tiszta találko-
zás a felebaráttal, találkozás Vele is egyben.

Egyre inkább az a benyomásom, hogy Is-
ten azért hívott ide, hogy még jobban behatol-
hassak mindabba, ami az Igazság. Az Igaz-
ság ugyanis egyúttal õszinteség is. Az analfa-
béta ember pedig nem tud más lenni, mint
kendõzetlenül õszinte: õszinte a fájdalomban
és õszinte az örömben, õszinte a mosolyá-
ban, õszinte az adásban és a befogadásban.”

Rövid történeti összefoglaló:

• „A fokolarinik 1966. február 6-án köl-
töznek Fontembe.

• Egy kunyhóban megnyitják az elsõ
orvosi rendelõt.

• 1966 júniusában látogat el Chiara
elõször ide, megtörténik a „Mária,
Afrika egészsége” kórház alapkõ-
letétele. Ez év szeptemberében kez-
dõdik a „Mária, Afrika bölcsessége”
iskola építése is.

• Közben mûködni kezd az elektro-
mos vízierõmû, Piero Pasolini mérnök fokolarino tervezésében.

• 1967 júliusában a kórház megnyitja kapuit.

• 1972-ben Fontem plébániává válik, és 1974-ben felszentelik a Szent Klára templomot.

• 1989. és 1995. között kiépítenek tizenkét utat, a legfontosabb falvak között.

• 1990-ben elkezdõdik a „Fehér Fény Máriája” nevû Máriapoli Központ építése.

• „Unity road”; 1994-ben átadják az utat, ami Fontemet összeköti Dschanggal.

• 1999-ben megalapítják az új egyházmegyét, hat plébániával.

Kamerun az Egyenlítõtõl jó kétszáz km-
rel északra kezdõdik. Területe 475 000
km2, amibõl 78% trópusi esõerdõ. (Nagy-
jából négy Magyarországnyi õserdõ).
Tizenhatmillióan élnek itt, fõleg nagy terü-
leten elszórt, laza szerkezetû, faluközös-
ségekben.

A törzsi-etnikai alapon létrejött, jól szer-
vezett kis „királyságok” igen jól mûködtek
gazdasági és politikai szempontból már a
gyarmatosítás elõtt is. Jelenleg is egymás
mellett él – részben összefonódva – a ci-
vil politikai szervezõdés a hagyományos
törzsivel. Ez tette lehetõvé, hogy a béke, a
demokrácia és a fejlõdés valamivel ma-
gasabb szintjét érjék itt el, mint a környe-
zõ országokban.

Függetlenségét 1960-ban nyerte el. 
Fontem a tengerparttól légvonalban

északra kb. 160 km-re helyezkedik el,
600-700 méter magasan a hegyek kö-
zött, afféle civilizációs szigetet képezve.
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tanulmányozásában és kezelésében.
A kutatókon kívül egyetemisták is
ellátogatnak ide anyagot gyûjteni –
nemcsak orvosi diplomához.

A többlet
Az életben maradásnál még vala-

mi nagyobb is történt azonban. A
bangwa származású Martin Nkafu
(a filozófia doktora, a Lateráni Egye-
tem professzora) így emlékszik visz-
sza: „Bennünket, afrikaiakat egyér-
telmûen jellemez a fehérekkel szem-
ben érzett baljós attitûd, a gyarma-
tosítás miatt. Számunkra természe-
tes és automatikus a bizalmatlanság

azzal szemben, akinek fehér a bõre.
Ugyanakkor Fontemben kézzelfog-
hatóan megtapasztaltuk, hogy kü-
lönbözõ népek és kultúrák között is
lehetséges a párbeszéd. Sõt, ez olyan
valami, amit fejlesztenünk, erõsíte-
nünk kell.”

Igen, ez a nép ma él és virul – el-
mondhatjuk. Lelki, szellemi-kultu-
rális élete óriási fejlõdést mutat, ami
a régiós és országos szintû vezetés fi-
gyelmét is magára vonta.

A kórházon, az iskolán, az aszta-
losmûhelyen, az úthálózaton, az
épületeken, építkezéseken túl, a ki-
rály szerint a legfontosabb a keresz-

ténység fejlõdése a fokolarinik érke-
zésével. „Láttam a családokban,
hogy képessé váltak egymást elvisel-
ni, szeretni, képessé váltak arra,
hogy békében éljenek… A vallásos as-
pektus segített abban, hogy ne há-
borúzzunk, abban, hogy az erkölcsi
nevelés, az erkölcsi érzék megerõ-
södjön, és ez fontos volt az AIDS le-
gyõzésében is.”

Fontembõl kiindulva a Fokoláre
Mozgalom fejlõdésnek indult Afri-
ka-szerte, sok országba, sok néphez
juttatja el Jézus örömhírét: az embe-
riség hivatását a testvériségben meg-
élt egységre. ¢

13Új Város – 2005. 9. szám

Piero Pasolini, aki Fontem születése körül sokat segédkezett, nagyon szerette Afrikát,
s így beszélt errõl a Mozgalomhoz tartozó fiataloknak: „Az Evangéliumot mindezidáig
szinte kizárólagosan individuális szinten fogtuk fel, holott a közéletben tudna kirobbanni
üzenetének a forradalmisága; a csoportok, a népek, a nemzetek közötti kapcsolatban.
Afrikában, és elsõsorban Fontemben sokat tehetünk e téren. A mi »akciónk« Afrikában a
testvéri segítségnyújtásból született, Jézusnak segítettünk azokban a testvérekben,
akiknek erre ott szükségük volt. A Bangwa nép és miközöttünk növekvõ kapcsolatból
kellett megszületnie, az evangélium logikája szerint: együtt keresvén a »százszoros civi-
lizációját«, ami társadalmi forradalmunk alapját képezi. És ez a következõkre alapul: én
segítelek téged, mert szegény vagy, és ezzel a tervvel így a világ is igazságosabbá válik:
ahol nem lesznek többé szegények, mert Isten országát keresve, mindannyian megkap-
juk a százszorost, mind a barátokban, mind a szülõkben, és a társadalmi szervezõ-
désen keresztül minden egyébben…”

Majd így folytatta: „Fontemben nincs civilizációs gyarmatosí-
tás, nem programunk, hogy valamit is megtanítsunk nekik. Ezzel
szemben, úgy megyünk oda, mint testvérek, mint akik azért
mennek, hogy kapjanak... Ki vagyok én, hogy odamenve, mond-
jak nekik valamit? Õk sokkal jobbak nálam… Én meg fogok halni,
te is meg fogsz halni, de szeretnénk azok lenni, akik a „száz-
szoros fejlõdését” akarjuk létrehozni, és nem a „konzumizmus
fejlõdését”. A konzumizmus a pokol, a százszoros pedig a
mennyország.
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D ÁNIÁNAK ma a harmadik leg-
nagyobb városában, a Fyn-
szigeten fekvõ Odensében két-

száz évvel ezelõtt még elevenen élt a
középkor légköre. A szûk sikátorok
lakói megõrizték a régmúlt idõk
népszokásait, szellemekrõl szóló
meséit. Itt született kétszáz éve egy
szegény suszter és egy mosónõ fia-
ként Hans Christian Andersen. Bár-
mennyire szegények voltak, az An-
dersen család mégis nagy boldogság-
ban élt egyszobás házacskájában. Az
édesanya nagy gondossággal ápolta
a szerény otthont, és hálát adott
azért a kevésért, amijük volt. Az
édesapa az Ezeregyéjszaka története-
it, meg Schakespeare meséit olvasta
a kis Hansnak. Marionett bá-
bukból házi színházat fabrikált,
szabadidejében pedig hosszú er-
dei sétákra ment fiával. Hans,
rendkívül törékeny és érzékeny
természetet örökölt édesapjától,
akit jobban vonzottak az ábrán-
dok, mint a gyakorlati élet. Írás-
tudatlan édesanyjától pedig, aki
rendkívül egyszerû de igen jósá-
gos asszony volt, a zavarba ejtõ
nyúlánk termetet, egy jókora
optimizmust és személyiségé-
nek legjellemzõbb vonását, lelki
jóságát kapta. 

Apja Napóleon lelkes híve-
ként beállt katonának. A nagy-
anya, abban a biztos tudatban,
hogy unokája árvaságra fog jut-
ni, az akkor nyolcéves, éppen
súlyosan beteg fiú füle hallatára
így sóhajtott fel: a legjobb lenne
neked, ha meghalnál, de legyen
meg az Isten akarata! Hans

szívbõl megbocsátott ezért a nem
túl szerencsés megjegyzésért, és ké-
sõbb nagy könnyedséggel ecsetelte a
fenti családi jelenetet. Az egyszerû
asszony nagy szeretettel ápolta õt, és
minden héten friss virágot hozott
neki. Talán ebbõl a kapcsolatból fa-
kad meséiben az idõs asszonyok
iránti kitüntetõ tisztelet. A boszor-
kányokkal viszont egyáltalán nem
ilyen finoman bánik, meglepõ gyor-
sasággal intézik el õket meséiben. Az
édesapa szegényen és megromlott
egészséggel tért haza a háborúból, és
röviddel késõbb meg is halt. 

Édesanyja egyre gyakrabban ke-
reste az alkoholban a vigasztalást.
Hans azonban mindig elnézõ ma-

radt vele szemben, hogy is
haragudhatott volna arra
az asszonyra, aki egész
nap a hidegben dolgo-
zott, és a jeges vízben
mosott, este pedig egy
kis meleg után vágyva
felhörpintett néhány
pohárka brandyt?

Tizennégy éves
korában Hans el-
hagyta a szülõi há-
zat, és Koppenhá-
gában próbált szeren-
csét. Teljesen magára volt
utalva, egyedül csak Isten se-
gítségére számíthatott. A városban
színészettel, tánccal, énekléssel, szín-

mûírással kísérletezett. Határ-
talan optimizmusának köszön-
hetõ, hogy sorozatos kudarcai
nem bírták megadásra kénysze-
ríteni. Hans esetlen mozgású,
langaléta, félszeg, csúnya és nai-
vul õszinte fiatalember volt, ap-
jához hasonlóan igen távol a
gyakorlatias élettõl. Azonban
õszinte és mély baráti kapcsola-
tokat tudott teremteni, és segí-
tõkészséget ébreszteni ismerõ-
seiben. Kivételes képessége volt
a meséléshez. Kicsiny közönsé-
ge mindig elragadtatva hallgat-
ta költeményeit, szülõvárosa
történeteit, színmûveit. Barátai
segítették tanulmányaiban és a
diploma megszerezésében. Ké-
sõbb ezek írásaiból tartotta el
magát. Harmincéves koráig írá-
sai nem sok visszhangra talál-
tak. Valójában maga sem tartot-
ta sokra õket. Akkor azonban

kultúra
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ANDERSEN, A NAGY MESEMONDÓ
Az egész világ ünnepli Hans Christian Andersen születésének
200. évfordulóját. Gyermekek és felnõttek nemzedékeit ejtette
és ejti bûvöletbe meséivel. Magyarországon elõször Szendrei Júlia
adott ki tõle meseválogatást. Ekkor ismerte meg a magyar olvasóközönség
A rendíthetetlen ólomkatona, a Borsószem-hercegkisasszony,
A hókirálynõ történeteit.
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néhány meséje hallatlan közönségsi-
kert aratott váratlanul, és Andersen
egyszerre, akarata ellenére, ünnepelt
meseíróvá vált.

Életsorsa – melynek életrajzi ele-
mei rendre visszatérnek meséiben –
maga is mesévé vált: a csúnya, sze-
gény és esetlen suszter fia, hirtelen
nagy tiszteletnek örvendett, maga a
király, a királynõ és korának ismert
irodalmárai is kitüntetõ elismeréssel
fogadták. Kitüntetésekkel és elisme-
réssel elhalmozva rendkívül boldog
volt, mint a hattyúvá vált rút kiska-
csa, de nem vált gõgössé, mert egy jó
szívû ember soha nem válik gõgössé.

A siker azonban nem hozta meg
neki azt, amire szíve mélyén legin-
kább vágyott, nem sikerült kielégíte-
nie szeretet utáni olthatatlan szom-
ját, és megtalálnia párját. Élete végéig
agglegény maradt. Próbálkozásai
rendre kudarcba fulladtak, akiket
szeretett, mind férjhez mentek más-
hoz. A viszonzatlan szerelem kudar-
ca egész életét megkeserítette. Tisz-

telték, híres és gazdag ember lett, egy
életre mégis magányos maradt.

Végtelen optimizmusa azonban
megakadályozta, hogy búskomorrá
váljon. Hans buzgó és meggyõzõdé-
ses keresztény volt. Kiegyensúlyo-
zottságának titka a szeretõ Istenbe
vetett õszinte hite volt. Amint egyik
meséjének idõs szereplõje, õ is gyer-
meki lélekkel vallotta: minél öregebb
az ember, annál inkább megérti,
hogy a mi Urunk jóban és rosszban
mellettünk van! Az élet a legszebb
mese, amit csak Õ tud adni, és az
tartani fog örökké. Jó élni! Ebben a
két szóban lehetne összefoglalni An-
dersen ars poeticáját.

Meggyõzõdése volt, hogy a jó min-
dig gyõz a rossz fölött, és hogy a jó-
ért mindent kockára kell tenni. Azt
is vallotta, hogy a rossz gyakran
meddõ és nevetséges. Elég csak „A
király új ruhája” címû meséjére gon-
dolni. 

Szilárdan hitte: a halállal nincs vé-
ge az életnek, mert a mennyország-
ban fog teljes ragyogásában, igazán
kiteljesedni, és hogy a természetet az
isteni szeretet élteti. Rendíthetetle-
nül bízott a szeretõ Istenben, aki
mindent a legtökéletesebb módon a
javunkra fordít!

156 csodálatos mesét hagyott
ránk Andersen, valamennyi mester-

mû, az emberiség kulturális öröksé-
gének része. Ma 160 nyelven olvas-
hatók meséi, melyek gyermekek és
felnõttek nemzedékeit ejtették bû-
völetbe és nevelték a jóra, és így van
ez ma is.

Koppenhágában több köztéri szo-
bor is emléket állít az írónak, közü-
lük a leghíresebb Andersen mese-
alakja, a kis hableány ülõ figurája a
kikötõben. Ez ma egyben a város
szimbóluma. A róla szóló mese alap-
ján készült musical ez év júliusában
egy úszó színpadon került bemuta-
tásra. Az év folyamán Dánia kortárs
zeneszerzõi összesen tíz õsbemuta-
tóval emlékeznek meg a nagy mese-
íróról. Hazánkban is számos rendez-
vénnyel gondolnak Andersenre, köz-
tük van ólomkatona-kiállítás, mese-
mondóverseny és szimpóziumok. A
Petõfi Irodalmi Múzeum a meséi és
azok illusztrációi mellett bemutatja
a meseíró magyarországi utazását.
Andersen rendkívül sokat utazott.
Összesen kilenc évet töltött utazás-
sal, és ez idõ alatt bejárta Európa
számtalan országát. Az 1840–41-es
görögországi és törökországi útjáról
a Dunán felfelé hajózva tért haza. 

Gazdag életmûve mellett a leg-
szebb mese, amit ránk hagyott, még-
is az élete maga.

Michele Genisio–Vizsolyi László
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Elõzõ oldalon:
A Hüvelyk Panna

illusztrációja egy 1908-as
stockholmi kiadásban.

Jobbra:
Hans Christian 

Andersen
odensei szülõháza

napjainkban.
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HONNAN JÖTT AZ ÖTLET, hogy Tanzániába menj? Mi
volt a célod ezzel az utazással?

– A fiatalokkal már évek óta bekapcsolódtunk az
„Afrika-akció” világon átívelõ kezdeményezésébe, amit
Chiara indított el még a ’60-as évek végén. A fiatalok
kongresszusán is hallottunk olyan felhívásokat, hogy ha
valakinek van kedve és hosszú nyári szünete, elmehetne
segíteni olyan helyekre, ahol szükség lenne rá, például
Afrika és Ázsia egyes országaiba. Emlékszem, hogy akkor
megdobbant erre a szívem.

A konkrét ötlet késõbb született. Egyikünk épp akkor
ment az amerikai városkába, Luminosába, egy másik
lány Loppianóba, mire felsóhajtottam, de tényleg csak
poénból: „Én is el akarok utazni valahova!”. Erre valaki
ráfelelt: „Oké! Hová? Afrika jó lenne?” Hihetetlen, de egy-
szer csak Tanzániában találtam magamat. Mielõtt való-
ban elküldtem a jelentkezést, végiggondoltam, miért is
mennék. A kígyóktól az oroszlánokig minden eszembe
jutott, de azt éreztem, hogy itt a válasz a kongresszusok
szívdobbanásaira. Szerettem volna kitágítani a lelkemet
a világ méreteire, és azt gondoltam, hogy egy másik kul-
túrával való találkozás segíthet lebontani a bennem lévõ
sztereotípiákat: mindazt, amirõl azt hiszem, hogy csak
egyféleképpen lehetséges (természetesen úgy, ahogy én
gondolom).

Az elõkészületek során azonban többször megkérdõje-
lezõdött bennem, hogy valóban Isten akarata-e ez az út.
De óriási szabadság volt bennem: hova, mikor, és egyálta-
lán megyek-e vagy sem... Én feldobtam a labdát, és vár-
tam, hogy Isten mit kezd vele. Világossá vált, hogy itt
már rég nem Bernáth Mária utazásáról van szó. Az egész
közösség mögöttem állt, és éreztem – talán ilyen erõsen
most elõször –, hogy egy család része vagyok. Az indulás
elõtt ez a lelki közösség konkrét formában is megvaló-
sult. Elfogyott a pénzem, de a Gondviselés a közösség
szeretetén keresztül pontosan érkezett. Lett ezért pót-

szemüveg is, ajándékok az ottaniaknak, még a gyerekek
is közösbe tették féltett játékaikat a tanzániai gyerekek-
nek. Volt, aki a digitális fényképezõjét adta kölcsön, vol-
tak, akik kiegészítették a hiányos ruhatáramat. Hihetet-
len volt megtapasztalni ezt a családi szeretetet, hogy nem
vagyok, nem megyek egyedül, és ezt a jelenlétet végig az
egész ottlét alatt éreztem.

fiatalok
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AFRIKA-AKCIÓ
KARNYÚJTÁSNYIRA (1.)

Kétrészes interjúnk elsõ része Bernáth Máriával, aki másfél hónapot
töltött Tanzániában, hogy konkrétan segítse az ottani közösség életét.

Sudár Balázs
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– Hova kerültél, és mivel foglalkoztál?
– Mikor elindultam, mindent Isten kezébe helyeztem,

hiszen a teljes ismeretlen várt. Jézust választottam útitár-
sul és kalauzul, aki talán egyedül képes volt bevezetni az
ottani kultúrába, és meg kell mondanom, nem csalód-
tam Benne. 

Az elsõ felismerésem az volt, hogy a világ NAGY!
Mondhatnátok, hogy ezt eddig is tudhattam volna, de
amikor átszálláskor Dubaiban szembetaláltam magam
az arab világgal, majd Dar-es-Salaamban Afrikával, kicsit
valóságosabbnak tûnt az egész. Dubaiban a cipõmet is
levetették az ellenõrzésnél, sokan a földön aludtak, min-
denhol lefátyolozott emberek. Éreztem, itt mások a sza-
bályok, de erõsebb volt az, hogy nem számít, mert szeret-
ni jöttem! Mikor leszállt a gépem, kértem a Szûzanyát,
hogy szeresse Õ ezt a földet, ezt a népet rajtam keresztül.
Ezt a kérést számtalanszor megújítottam, különösen mi-
kor azt éreztem, hogy az itteni világ használati utasítását
nekem elfelejtették odaadni!

A másfél hónapnyi program elég színesen alakult. Az
érkezésem utáni második nap fejest ugrottam az itteni
Máriapoliba, majd egy táborba, késõbb fõleg utaztunk a
közösség távolabbi tagjaihoz, ezen kívül otthon segítet-
tem.

Tanzániában a Máriapolira csak a közösség egy része
tud eljönni a távolságok, a pénz miatt, ezért minden év-
ben máshol tartják. Ott találkoztam egy darabka feltá-
madott Afrikával. Emberekkel, akik bár sok mindenben
mások, mégis ugyanazt a fényt éreztem bennük, köz-
tünk. Azért a helyzet nem könnyû. A kereszténység gyer-
mekcipõben jár, nincsenek meg a kultúrába beivódott er-
kölcsi értékek. Ami számunkra egyértelmû, az itt nem
az. Ezért az egység karizmája nevel is – sok türelemmel és
irgalommal –, de mikor valaki tényleg élni kezdi, felra-
gyog ez az igazi Afrika, ami csodaszép!!!

A magántulajdon tisztelete például sokak számára
nem egyértelmû, s ha valakit lopáson kapnak, megeshet,
hogy az illetõ az életével fizet. Egy asszony mesélte, hogy
a Máriapolira jövet egy fiú ellopta a mobilját, de õ szere-
tetbõl mégsem kiáltott „tolvaj”-t – így az életét mentette
meg. 

Egy férfi elmesélte, hogyan élte az igét, mikor a testvé-
rei azzal az ötlettel álltak elõ, hogy „szabaduljanak meg”
idõs apjuktól és osszák fel a földet. Mivel nem akart bele-
menni, bezárták. Annyira összetörte ez a helyzet, hogy a
bal oldalára lebénult. Ekkor a falu kiközösítette, mert
nem akart a helyi boszorkányhoz menni gyógyulásért.
De õ tovább élte az igét, rendbejöttek a dolgok, és szinte
teljesen meggyógyult.

A legtöbbet ismételt tapasztalat az, hogy megosztot-
tam, vagy odaadtam a takarómat valakinek, akinek nem
volt. Ez mutatja az itteni helyzetet, a szegénységet. A srá-
coknak nagy élmény volt a mosogatás is, mert itt ez szin-
te elképzelhetetlen. „Nem vagyok én lány” – gondolta az
egyikük, aztán, hogy tegye a részét a Máriapoliért, félút-
ról mégis visszaszaladt a konyhába.

Aztán hallani a háborúkról, Burundiban, Ruandában,
Kongóban. Van, ahol az emberek majdnem mindig az
asztal alatt élnek, nehogy eltalálja õket egy golyó. Egyik
fiatalnak évekkel ezelõtt megölték a szüleit, ott maradt
egyedül 6 évesen pár hónapos kishúgával. A nõ, akit
megkértek, hogy segítse õket, elrabolta mindenüket, az-
óta egy pap támogatásából élnek. Miután beszéltünk a
vagyonközösségrõl, a kezembe nyomott néhány apró-
pénzt. „A közösbe” – mondta. A pénz kb. 100 forintot
ért, de azt hiszem, neki ez volt mindene.

A gyerekek közt sok az árva, akiknek szinte semmijük
nincs. Örültem, hogy velük lehetek. Néha figyelmeztet-
tek, hogy ne ölelgessem õket, mert ki tudja, nincs-e vala-
milyen betegségük. Ezért idõnként belül mintha egy
csiki-csuki játékot folytattam volna: figyelni, távol is tar-
tani magamat valamennyire, ugyanakkor teljes szívvel
szeretni õket. Nem mindig volt egyszerû, de sokat segí-
tettek a napi igék, amiket együtt éltünk. Egyik nap azt a
részt olvastuk, amikor Jézus vizet kér a szamariai asz-
szonytól a kútnál, és amikor a Messiásról van szó, azt
mondja neki: „Én vagyok az, aki veled beszél” (vö. Jn
4,26). Néztem ezeket a gyerekeket, és szinte hallottam,
amint Jézus felém fordul bennük és így szól hozzám: „Én
vagyok az, aki veled beszél.”

(Az interjú második részét az októberi számban közöljük.)
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S ZERENCSÉSNEK és ugyancsak de-
rülátónak vallja magát Francesco
Châtel. Már tizennégy éve az

egyik gen-iskola felelõse Loppianó-
ban, a toscanai dombok között meg-
húzódó városkában, ahol eleven, na-
pi kapcsolatot talált a fiatalokkal. A
Fokoláre Mozgalomban leginkább
elkötelezett fiatalok jönnek ide min-
den évben, minden kontinensrõl egy
fél éves idõszakra vagy akár egy
egész esztendõre, hogy ezen a nem-
zetközi iskolán részt vegyenek.

Mi ennek az optimizmusnak az
oka? Errõl kérdeztük Francescót, aki
az egység karizmájából megélt neve-
lõi tapasztalatait nemrég könyv
alakban is megjelentette.

– Igazából nem állt szándékom-
ban könyvet írni, bár nagyon szere-
tem a könyveket, és szenvedélyes ol-
vasó vagyok. Ha kinyitok egy köny-
vet, az mindig találkozási lehetõség
azzal, aki írta, alkalom arra, hogy új

ötleteket, ösztönzést kapjak. A leg-
szebb könyveket mégis az utóbbi
években olvastam: azoknak az életét,
akikkel ez idõ alatt összehozott a
sors. Ezek élettel teli, elkápráztató
„könyvek”.
– Hogyan született meg az „Ajándék-
nak teremtve”?

– Korunkban, amikor az értékek
elhalványultak vagy eltûntek, s nem
találni megfelelõ támpontokra, a fia-
talokban gyakran a szétszórtság ér-
zését keltik a folyamatos és gyors vál-
tozások, elveszettnek érzik magukat,
vagy értelmetlennek érzik az életet. A
statisztikák is alátámasztják ezt.

Bennem, ezzel szemben növek-
szik az optimizmus, mert ezekben
az években megismertem a világ
minden tájáról több száz fiatalt,
akik sokkal nyíltabbak és áttetszõb-
bek, mint ahogy az én idõmben volt,
amikor túlságosan is egy ideológia
határozta meg a gondolkodásmó-

dunkat. Ezekben a fiatalokban meg-
van a párbeszédkészség, elõítélet-
mentesek, érdeklõdõek. Jobban be-
fogadják a másikat, akkor is, ha az
különbözik tõlük, és az egyetemes
testvériségért akarnak élni. Látszik,
hogy õszintén keresik az élet értel-
mét, a hitüket, és hogy készek követ-
ni azt, aki életével tanúskodik az
igazságról. Elég, ha arra gondolunk,
milyen volt a kapcsolatuk II. János
Pállal vagy olyan karizmatikus veze-
tõkkel, mint Chiara Lubich.

Az is igaz, hogy sok más fiatalban
ezek a tulajdonságok nem találha-
tóak, és könnyen elõfordul, hogy ki-
szalad a száján valakinek az ítélet,
amit annak idején mi hallottunk az
elõzõ nemzedéktõl: „Ezek a mai fia-
talok!” 

A pedagógiának, ma sokkal in-
kább, mint valaha, az volna a fel-
adata, hogy nevelõi tevékenységét
újra a kapcsolatokra összpontosítsa.

óvodától egyetemig
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AZ EGYETLEN MESTER
Francesco Châtelnek a személyiségmodellrõl írt
sorozatát, értékes gondolatait tizenegy hónapon át
közölte az Új Város a Fiatalok rovatban. Ez alkalommal
magát a szerzõt kerestük meg.

Bartus Sándor

A gen fiúk iskolája
Keresztelõ Szent
Jánosról kapta a
nevét, ezzel is
kiemelve, hogy
hivatásuk az „árral
szemben” haladni
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Ugyanis, amíg harminc-negyven esz-
tendõvel ezelõtt egy korábbi kornak
a kulturális hagyományai ellen lá-
zadtak a fiatalok, most szinte el-
enyészõ a nemzedékek közti össze-
ütközés, sok mai szociológiai felmé-
rés szerint – bár élõ kapcsolatokat ez
önmagában még nem eredményez.
Egymás mellett élnek anélkül, hogy
érintkeznének. Vagyis, hogy a fiata-
lok hogyan találhatnak önmagukra,
és hogyan válhat ajándékká a rájuk
oly jellemzõ idealizmus, élõ lendület,
és nagylelkûség: a kulcsot ehhez a
nemzedékek közti kapcsolatban ta-
lálhatjuk meg.
– Könyvedben megfogalmazol sok
„igen”-t, de „nem”-eket is. Hogy néz ki
ez egy olyan társadalomban, mely lát-
szólag nem kíván szabályokról hallani?

– Van egy evangéliu-
mi gondolat, amelybõl
megértettem és egyre vi-
lágosabb számomra, ho-
gyan kell foglalkoznom
fiatal barátaimmal: „Az
igazság szabaddá tesz”
(vö. Jn 8,32). Senkinek
sem vonzóak a tilalom-
táblák, fõleg nem abban
az életkorban, amikor az
ember úgy érzi, hogy te-
le van élettel, lendülettel,
energiával. Ha csak til-
tást kapnak a fiatalok,
akkor méltán érezhetik
úgy, hogy nem értették

õket, és nem kapnak megbecsülést.
Én megpróbálok az „igazságból” ki-
indulni, beszélek nekik arról, hogy
Istennek csodálatos terve van az em-
berrel és a világegyetemmel. Ez
olyasmi, ami rögtön megragadja
õket. Azokat is, akik nem találtak rá
a vallásra, hiszen az élet mélyebb
kérdéseire kapnak választ. Csak tud-
ni kell beszélni róla.
– Hogy foglalnád össze röviden a gen-
iskolában megélteket?

– Ha egy szóba kellene sûrítenem
mindent, azt mondanám: „hála”.
Hála van bennem ezért a tizennégy
évért, ezért a rendkívül gazdag ta-
pasztalatért, amibõl sokat tanultam.

Tizenhét évesen már tanítottam,
és nagyon érdekelt a nevelés. Már ak-
kor foglalkozatott a kérdés: mit kell
tennem, hogy valósulhat meg, hogy
Jézus legyen az egyetlen Mester. Az
itteni évek alatt minden eddiginél vi-
lágosabbá vált, hogy ezt nemcsak az-
zal érhetem el, ha úgy próbálok élni,
cselekedni, ahogy Õ élne, vagy tenne
az én helyemben, hanem leginkább
azáltal, hogy élni engedjük Õt ma-
gunk között. Mert jól tudjuk: „Ahol
ketten vagy hárman…” (vö. Mt 18,).
Tehát a nevelõk közt, a nevelõk és a
fiatalok között! Ha valóban sikerül
szeretnem azokat a fiatalokat, akik-
kel egy fedél alatt élek, amikor a sze-
retet kölcsönössé válik, akkor azt
érezzük, hogy van Valaki, aki vezeti
az egész iskolát, és a lépteinket is.

Olyan mesterünk van, akire ráha-
gyatkozhatunk mindig. 
– Önmagunk megvalósítása és a szent-
té válás mit jelentenek neked?

– Egy és ugyanaz a valóság. A
szent nem angyal, hanem megvaló-
sult ember. Ha megfigyeled II. János
Pált, az õ élete a fiataloknak kétség-
kívül a szentség példaképe volt, sõt
mindenkinek. És az emberség példa-
képe is.

A nagy ajándék, amit gyerekko-
rom óta Chiara Lubich ideáljától
kaptam, és amit tovább kell adnom
a következõ generációknak: hogy
szentté válhatunk mindannyian, így
lehetünk megvalósult emberek. A je-
len pillanatban elég, ha azzal a szere-
tettel szeretünk, mely Istentõl jön,
és amely kölcsönössé akar válni. Is-
teni és egyben emberi szeretet ez,
melyet akkor értünk meg, ha Jézusra
tekintünk, aki – mert Istenember –
az emberség és az életszentség töké-
letes modellje. A lecke nem könnyû,
de türelemmel és az „eggyé válás mû-
vészetével” mindenkivel, egyenként
föl kell fedeznünk, hogyan lehetünk
ajándék a másik számára, és hogyan
fogadjuk el õt, esetleg, mint tõlünk
nagyon különbözõ ajándékot. Csak
a forma változik, maga a tény, hogy
ajándéknak lettünk teremtve egy-
más számára, egyetemes érvényû. 
– Mit jelent számodra az egység? Hogy
éled meg a hétköznapok során?

– Az egység ideálja már tizenkét-
tizenhárom éves koromban annyira
megfogott, hogy amikor arról kér-
deztek, mi akarok lenni, ha nagy le-
szek, rendkívüli félénkségem ellené-
re azt válaszoltam: én az egyesült vi-
lágot fogom építeni. Késõbb talál-
koztam nehézségekkel, néha kiáb-
rándító volt egy-egy utópikusnak
tûnt vállalkozás. Ám hogy vissza-
kapjam a hitemet, és ebbe fektessem
minden energiámat, ma elég csak
egy pillantást vetni a Fokoláre Moz-
galom kicsiny népére, ahol már élik
ezt a valóságot. Az egység – ezt sze-
retném kiemelni a könyvemben –
nem más, mint Isten terve a terem-
tés óta mivelünk: az Õ képére te-
remtve vagyunk sokan és vagyunk
egyek. Különbözõek vagyunk és
egyek vagyunk. A szeretet titka ez! ¢
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„HÓNAPOK ÓTA úgy mentem ha-
za munkahelyemrõl, hogy
amikor kiszálltam a liftbõl

szinte úgy éreztem, ólomból vannak
a lábaim, annyira nehezen léptem át
lakásunk küszöbét. Tudtam, megint
azzal a fiammal kell szembenéznem,
akivel régóta nagyon feszült a kap-
csolatom. Tudtam, ma sem fogok
semmilyen megoldást találni, hogy
valami javuljon közöttünk. Tudtam,
ma is egy kudarccal többet könyvel-
hetek el magamnak.

Sokféleképpen próbáltam megér-
teni, megoldani a helyzetet, túllépni
ezen az állapoton, de nem sikerült.
Feleségemmel hosszasan beszélget-

tünk, mit kellene tennünk, mi az a
lépés részünkrõl, ami segítene gyer-
mekünkön, hiszen a másik öttel
nem voltak ilyen nehézségeink. Ér-
tetlenül néztünk egymás szemébe, és
úgy éreztük, hogy mindkettõnket
szétszakít a fájdalom.

Apai szerepemben vallottam ku-
darcot, és nem láttam semmi kiutat,
de még annak a halvány reményét
sem, hogy valaha választ kapok
gyötrelmeimre. Az egyedüli kapasz-
kodó ebben a végtelennek látszó idõ-
szakban a feleségemmel, de elsõsor-
ban az Istennel való kapcsolatom-
ban rejlett, de ha õszinte akarok len-
ni, nemegyszer ez sem segített.

Azon a napon, amikor igazából
eljutottam a holtpontra, úgy igazá-
ból a zsákutca legmélyére, össze-
szedtem minden maradék erõmet,
hogy mégis beszéljek fiammal. Fele-
ségem készséges társam volt, és mel-
lettem állt. Megkötöttem vele a köl-
csönös szeretet és irgalom szövetsé-
gét: Egymás szemébe néztünk, és
ünnepélyesen kimondtuk, hogy ké-
szek vagyunk az életünket adni a
másikért.

Aztán bevonultunk a nappaliba
mind a hárman, hogy még egyszer
kiértékeljük az elmúlt idõszakot.
Amikor felálltunk nem éreztem,
hogy bármi is megoldódott volna,

családi mûhely
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SZÜLÕK SZÖVETSÉGBEN
A gyermek nevelése a fogantatással kezdõdik, sõt már
a házasságkötéskor, mert a szülõk elsõsorban magatartásukkal,
létükkel nevelnek. A folyamatban a közöttük levõ kapcsolat
megkülönböztetett helyen szerepel, mint elsõdleges
magatartásminta, amit a gyermek követ – elõbb vagy utóbb.

Tóth Judit

Bíró László
családreferens püspök 
szeptemberi
programjavaslata: 

Szeptemberben új tanév, új
évad kezdõdik. Sok család a gye-
rekek iskolakezdésével van elfog-
lalva. A keresztény szülõk nagy fe-
lelõsséget hordoznak, õk az élet
továbbadói, a gyermekek neve-
lõi. Tudatosítsuk, hogy a gyermek
elsõdleges nevelõje a szülõ, az is-
kola e feladatában segíti! Alakít-
sunk ki együttmûködést a peda-
gógusokkal, nyíltan vállalva a ke-
resztény értékrendet és nevelési
elveket!
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egy dolog tartott életben: az elõbb
megkötött szövetség. Este ugyanaz-
zal a kudarcérzéssel mentem alud-
ni, és gondolni se akartam a hol-
napra.

Másnap, reggeli közben fiam szó-
lalt meg elsõnek, elmondta, hogy
megdöbbent a tegnapi beszélgetés
kapcsán, és valami megváltozott
benne attól az egységtõl, amit meg-

tapasztalt közöttünk. Bocsánatot
kért a viselkedéséért, elsõsorban a
velem való kapcsolata miatt, és min-
den másért, aztán felállt, elköszönt,
majd elrohant barátaihoz.

Feleségemmel nem akartunk hin-
ni a szemünknek és fülünknek, de
néhány döbbent pillanat után egy-
másra néztünk, és újra megkötöt-
tük a szövetséget.

A történetnek voltak még késõbb
is viharos fejezetei, újabb és újabb ki-
látástalan pillanatai, de aztán egyszer
mégis nyugvópontra jutott, ponto-
san akkor, amikor mi, szülõk teljesen
Istenre tudtuk bízni ezt a teremt-
ményt, aki elsõsorban az Õ gyerme-
ke. Így jutottunk el fokozatosan oda,
amit a keresztény ember teljes sza-
badságának neveznek.” – Z. D.
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ÁPOLTSÁG VAGY HIÚSÁG?

Harmincéves, kétgyerekes asszony va-
gyok. Sokat adok a külsõmre: minden reg-
gel kifestem magam, idõnként elmegyek
kozmetikushoz, rendszeresen vásárolok
kozmetikai szereket. A családi költségve-
tésünkben egyébként mindig beállítunk
egy összeget azok számára, akik nálunk
kevésbé tehetõsek.

Honnan tudhatom meg, hogy az én
esetem a normális ápoltság-e, vagy pedig
hiúság?

M. B.

A szépség fogja megmenteni a világot.
A nagy írónak, Fjodor Dosztojevszkijnek
ez a mondata jutott mindjárt eszembe,
amikor elképzeltem egy édesanya és csa-
ládja életét, aki mindennap igyekszik har-
móniát teremteni maga körül.

A köztünk, házasfelek között és a gye-
rekeinkkel megélt szeretetnek ez a gaz-

dag és összetett valósága megjelenhet
diszkréten otthonunk falain kívül is, egy-
szerûen úgy, hogy törõdünk a külsõnkkel.
A minket körülvevõ világnak ilyen apró je-
lekkel is értésére tudjuk adni: hisszük,
hogy mindenki a végtelen Szépséggel ta-
lálkozva válhat igazán emberré.

Másrészt, a munkahelyi igényeknek,
vagy pusztán a társadalmi kapcsolataink-
nak megfelelõen is figyelmet kell fordíta-
nunk a külsõnkre, a megjelenésünkre,
mert tudjuk, a testünk sok mindent elárul:
szavak nélkül is nagyon beszédes nyelve-
zet. Ha ügyelünk öltözetünknek vagy az
arcfestésnek a részleteire is, akkor ezzel
esetleg megkönnyítjük a kapcsolatot és a
párbeszédet másokkal.

Azt hiszem, komoly nevelõ hatással le-
het a gyerekekre is, ha azt látják, hogy
megbecsüljük testi mivoltunkat. Megta-
nulhatják tõlünk, hogy hogyan csinosít-

sák magukat az egyéniségüknek megfe-
lelõen – a fogyasztói társadalom erõsza-
kos befolyásoló hatása ellenére, mert az
gyakran minden ésszerû esztétikai törek-
vést eltipor.

Aztán, mint életünk minden összetevõ-
jében, fejlõdhetünk ebben is. A családja-
inkban megélt tapasztalatok segítenek
idõvel új, érettebb megoldásokra találni.

A testápolásban is – mint ahogy ottho-
nunk rendben tartásában – válasszuk
azt, amit a közösségünk szükségesnek
tart, alkalmazkodva mindig az új igények-
hez, új látásmódhoz. Ahogy növekszik
bennünk a szociális érzékenység, arra
érezhetünk ösztönzést, hogy – az árral
szembefordulva –elõnyben részesítsük
az egyetemes testvériséget és az anyagi
és lelki javak megosztását, amikor arról
van szó, hogy mit válasszunk a lehetõsé-
geink közül.

Mindenesetre, ne felejtkezzünk meg a
valódi elegancia iránti jó érzékrõl, sõt in-
kább finomítsuk magunkban azt, hiszen a
helyes egyensúlyt az egyszerûségben és
az eredetiségben találhatjuk meg.

Honnan tudjuk tehát, hogy jó úton já-
runk-e? Ha követjük hajlamainkat a ben-
nünk lévõ jóra, ha kikérjük mások, õszinte
emberek véleményét (például a férjünkét
vagy a gyerekeinkét). Miközben eleget te-
szünk felelõsséggel és tevékenyen a csa-
ládi, a munkahelyi, a társadalmi feladata-
inknak, szívünkben ápolva a szép emberi
és keresztény értékeket.

A mondottakat megszívlelve egyre sze-
mélyesebb megoldásokat találunk majd,
amik esztétikai érzékünknek is teljesen
megfelelnek.

Letizia Grita MagriC
N
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O LYAN LELKESEN és szeretettel be-
szélt a szegedi dómkórusról,
amelyet vezet, hogy elhatároz-

tam, meglátogatom egy próbán.
1989 végén kapott megbízást a kar-
vezetésre, a vasárnapi miséken. Ele-
inte minden jól ment, de tíz év eltel-
tével a kórus lelkesedése kezdett
alábbhagyni, létszáma is csökkent, s
szólamarányai is kezdtek eltorzulni.

„Úgy éreztem, a munkámnak
semmi eredménye. A legegyszerûbb
lett volna lemondani a kórusról, va-
lami sikeresebbért. Ám, azt is érez-
tem, hogy felelõs vagyok értük. Ek-
kor került az énekkarba egy olyan
énekkari tag, aki nagyon jó érzékkel
tudott segíteni, hogy egyre jobb

hangulatban teljenek a próbák, még
hiányos szólamaink esetén is. Õ is az
egység lelkiségét éli, s törekszünk rá,
hogy Jézus legyen közöttünk.” Eb-
ben többen együttmûködnek vele:
például édesapja, nagybátyja, nõvére
és sógora, de mindenekelõtt felesége,
Zsófi.

„Három évvel ezelõtt egy világhírû
magyar karmesterrel, a salzburgi
dóm zeneigazgatójával ismerkedtem
meg. Arról beszélgettünk, hogy mi-
ként lehetne több zenei és lelki él-
ményhez juttatni az énekkari tago-
kat. Címet cseréltünk, és kölcsönö-
sen meghívtuk egymás kórusait. Ez
az összefogás meghozta a gyümöl-
csét. Az énekkari tagok egyre na-

gyobb kedvvel jöttek a próbákra.
Elõször mi láttuk vendégül õket. A
vendégfogadást mindenki komolyan
vette, és az osztrákok jól érezték ma-
gukat. Tavaly pedig éppen az EU-
csatlakozás körüli napokban fogad-
tak minket Salzburgban. Egy olyan
barokk mûvet adtunk elõ, amelyet
még Magyarországon nem énekel-
tek.” 

Életemben már volt kotta a kezem-
ben, így beállok a basszus szólamba.
Õk már tudják a mûvet, jobban tud-
nak figyelni a karmesterre és egy-
másra. Én is igyekszem ugyanezt
tenni, ezért olyan hangerõt válasz-
tok, hogy ne keltsek botrányt. Rög-
tön a bõrömön tapasztalom, hogy
egy kórus nemcsak többszólamú
hangszer, hanem emberi közösség is,
amelynek zenén kívüli törvényei is
vannak. Közel a fellépés az osztrá-
kokkal, a kórustagok nagy számmal
vannak jelen. A próbaterem szûkös,
szellõztetni kell. Mindenki másképp
reagál. Van, akit a huzat bánt jobban,
van, akit a rossz levegõ. Az egyéni
szempontok kifejezésre juttatása is
eltérõ erõvel történik. A karmester
azonban nem ítélõbíró. Látom, hogy
olyan lelki légkört igyekszik teremte-
ni, amelyben az érdekeiket nagyon
féltõk megnyugodhatnak, és így nem
lesznek kárára a közösségnek. Ké-

arckép
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A SZEGEDI DÓM KARNAGYA
Varjasi Gyula emellett a Szegedi Tudományegyetem Tanárképzõ
fõiskolai Karának tanára, az Országos Magyar Cecília Egyesület és a
Szeged Városi Kórusegyesület vezetõségi tagja, sõt maga is énekkari
tag a szegedi Vaszy Viktor Kórusban. 

id. Frivaldszky János

A kórus
nemcsak többszólamú hangszer,
hanem emberi közösség is, amelynek
zenén kívüli törvényei is vannak.
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sõbb elmondja, hogy ebben fejlõdnie
kellett: „Korábban szigorúan fegyel-
mezni próbáltam, de rájöttem, hogy
ez rossz hatással van az énekkarra.”

A kórustagokat eltérõ szempont-
ok motiválják – zeneszeretet, vallá-
sos érzület, emberi kapcsolatok ke-
resése, külföldi szereplés –, s ezek
többnyire nem egymás ellen hatnak.

Rögtön el is mond két esetet. Egy
párban igény támadt a házasságuk
rendezésére, meg is tették. Másvala-
kit pedig a hitre juttatott el a kórus-
ba járás. Hát igen, aki énekel, kétsze-
resen imádkozik. Meg hát a közös-
ség légköre sem közömbös.

A próba után vendégül látnak. Ér-
deklõdöm a fõiskola után, ahol több
dolgot is tanít: magánéneket, karve-
zetést, elektronikus kottaszerkesz-
tést. 

„Nem is tudom, mit mondjak.” –
Gyuszi nem feltétlenül a szavak em-
bere. Zsófi oldja meg a helyzetet:
„Többnyire nem a legtehetségesebb
hallgatók jutnak neki. De nem saj-
nál semmi fáradságot, hogy kihozza
belõlük, amit lehet. Nem osztályoz-
ni akarja õket, hanem megtanítani.”

Férje története többé-kevésbé is-
merõs: hívõ négygyerekes családban
a legfiatalabbként nõtt fel, az egység
lelkiségével zágrábi fõiskolai tanul-
mányai idején került igen közeli
kapcsolatba. Zsófit azonban nem is-
mertem.

„Szüleim pedagógusok voltak,
így nem járhattak templomba. Meg

voltam ugyan keresztelve, de az is-
kolában azt tanultam, hogy Isten
nincs, a vallás elmaradott gondol-
kozásra vall. Végzõs orvostanhall-
gató voltam, amikor édesapámnak
lehetõsége nyílt rá, hogy eljárjon
templomba. Hívott engem is, de
hasztalan. Egészen addig, amíg
egészsége meg nem romlott, oly-
annyira, hogy ahová tudtam, én is
elkísértem, féltve õt egy következõ
rosszulléttõl. A templomban elõ-
ször az egyházi zene hatott rám,
majd mindaz, amit a káplán, Kiss
Imre mondott. Kezdtem átértékelni
addigi felfogásomat. Sajnos édes-
apám meghalt az államvizsgám
elõtt. A gyászmisén a pap azt
mondta: Istennél senki nem szeret-
heti jobban az édesapámat. Ez a
mondat megnyugtatott. Ezután
minden vasárnap elmentem misére.
Késõbb Imre atya meghívott az if-
júsági csoportba. Az egység lelkisé-
gét élték. Köztük otthon éreztem
magam: elsõáldozó lettem. Kaptam
olvasnivalókat is, nagyon tetszet-
tek. Egy mondatot kivéve, amit
nem értettem. Jézus így kiáltott fel
a kereszten: »Istenem, Istenem, mi-
ért hagytál el engem?!« Ezt mindig
átugrottam.

1984 nyarán Esztergomban vol-
tam elõször lelkigyakorlaton, Má-
riapolin. Új ismerõseim ott akkora
szeretettel fogadtak, hogy ez döntõ
élmény lett a számomra. Még azt is
figyelembe véve, hogy a teremben
éppen az a bizonyos mondat volt ki-
írva nagy betûkkel – a találkozó fõ
témájaként. Amikor elõször meglát-

tam, az volt az elsõ reflexem, hogy
csomagolok, és megyek haza.”

„Hogy hol ismerkedtünk meg?
Abban az ifjúsági csoportban. Az én
édesapám akkor már nem élt. Ott
állt némán a zongorája a lakásban. S
ez a fiú meg bírta szólaltatni.”

Egyikük sem nyolc órát dolgozik,
hogy a két kamaszodó fiút is fel tud-
ják nevelni. Zsófinak két állása van.
A kórusba járás egyik szempontja
az, hogy akkor is együtt lehet a férjé-
vel. Ami a terveiket illeti: A fõiskola
megkívánja, hogy Gyula doktori
(DLA) fokozatot szerezzen. Ez cso-
mó elméleti feladatot jelent majd,
ami ugyan a zenérõl szól, de nem ze-
ne. Komoly kihívás, meg költségei is
lesznek. Hogyan lesz mindehhez na-
pi huszonöt-huszonhat órája?

„Le kell adnom ezt-azt a kedvelt
feladataimból, és keresetként zongo-
rahangolást is vállalok.” – Nem lesz
könnyû lépés, Zsófi mégis bízik a
férjében.

Jó látni az egységüket. Hát igen,
ha házasok, és szeretik egymást,
rendjén van. Itt azonban valami
többrõl, tudatosabbról van szó.
Amint Zsófi mondja: „Korábban azt
hittem, hogy az egység az, hogy amit
én gondolok, én érzek, azt gondolja,
és érzi õ is. Ez több annál: a forrását
abban találjuk, hogy mindketten
szeretjük Istent, és Benne szeretjük
egymást, és akkor Isten eljön közénk
szeretet, egyetértés és béke formájá-
ban. Ez a szeretet egyre jobban nö-
vekszik közöttünk, mindennap.” ¢
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Az öngyilkos
terroristák
pszichológiája

Vajon milyen pszichológiai indíté-
kok vezérlik az utóbbi évek me-
rényleteinek végrehajtóit?

Sajnos, szinte mindennap hallani
híreket merényletekrõl, amelyeket
elõre megfontolt szándékkal követ-
tek el olyan terroristák, akik a végre-
hajtáskor életükkel fizettek. Logikus
a kérdés, hogy az élethez természete-
sen ragaszkodó emberi lények ho-
gyan és miért jutnak idáig?

Hogy megérthessük az ilyen halál-
ba torkolló szélsõséges magatartást,
tudnunk kell, hogy aki öl, az ritkán
érez belül szorongást vagy zavart:
gyakran a mindenhatóság érzése
szállja meg, mivel behatol a másik
életébe és véget vet annak.

Paradox módon azt mondhat-
nánk, hogy gyilkolni felemelõ, rend-
kívüli cselekedet, és lehet, hogy a tet-
tes éppen ebben érzi magát teljesen
megvalósultnak. Az érzés, hogy más-
nak az életérõl dönthet, tehát titáni
érzés. Nos, az öngyilkos terrorista
olyan emberi lény, aki önmagát
pusztítja el, hogy másokat megöl-
jön, csak azért, hogy szorongást és
félelmet keltsen valamilyen politikai
vagy vallási cél érdekében. Még nagy-
részt homályban tapogatódzunk,
amikor azt keressük, hogy pszicho-
lógiai értelemben mi indítja az ön-
gyilkos terroristát ilyen viselkedésre.

Eddig azt gondoltuk, hogy az ön-
gyilkos támadások táptalaja a társa-
dalomba ágyazottság hiánya, vala-
milyen elmebetegség, például pszi-
chopátia, de fõképpen a nyomor, to-
vábbá a tanulatlanság.

Ezzel szemben ettõl nagyon eltérõ
a kamikázék pszichológiai fantom-
képe a michigani egyetem kutatója,
Scott Atran szerint, aki elemezte ezt
a jelenséget az ikertornyok elleni
2001. szeptember 11-i támadástól
kezdve.

A Science tudományos folyóirat
199. számában publikált értékelése
alapján teljesen hamisak ezek az el-

képzelések a szélsõséges önfeláldo-
zásról. Ezt írja Atran: Nem tudok
egyetlen olyan öngyilkos merénylet-
rõl sem, amelyet szegény, elszigetelt,
beteg pszichéjû ember hajtott volna
végre. A valóságban az arab közvéle-
mény sem ért egyet ezzel a képpel.
„A kamikáze, ha például életunt len-
ne, akkor a tette is értelmét veszte-
né” – írta az egyik egyiptomi hetilap-
ban a Muzulmán Testvériség egy lel-
ki vezetõje. Az öngyilkos merénylõk
indítéka más: aki a mártíriumra vál-
lalkozik, feláldozza magát a vallásá-
ért és a hazájáért. És az õ áldozatuk
nem a halált jelenti, hanem a belépõt

a Mennyországba, ahol bûneik meg
lesznek bocsátva, és ahova maguk-
kal vihetik szeretteiket és barátaikat,
Allah trónja elé.

Ez részben megmagyarázza azt a
lelkesedést is, amit a kamikázék kel-
tettek egyes arab országokban, ahol
a kisfiúk gyakran úgy gyûjtik a me-
rénylõk arcképét, mint nyugati kor-
társaik a focistákét. A halál kortár-
saik közül hõssé avatja a terroristá-
kat, akik többnyire fiatalok, szinte
mindig férfiak és nõtlenek. Ráadá-
sul a müncheni Max Planck Intézet
pszichiátere, Thomas Bronish sze-
rint feltételezhetjük, hogy különö-

megkérdeztük
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sen érzékenyek a karizmatikus veze-
tõk befolyására és a megváltói üze-
netekre.

De hogy lehet, hogy teljes népréte-
gek helyeselnek és segítenek elõ eny-
nyire szélsõséges cselekményeket?
Atran szerint egyfajta túlélési mecha-
nizmusról van szó, amely lehetõvé te-
szi a cselekvést az egyébként bénító
körülmények között. Az a valaki, aki
zsákutcában érzi magát, ahonnan
nincs kiút, eszeveszett eszközökhöz
folyamodhat csak azért, hogy ráve-
gye az ellenfelét a maga helyzetének,
az addig élvezett felsõbbségének át-
értékelésére. Ez a körülmény, ami a

valláshoz, az ideológiához társul és
az abszolút lojalitáshoz, megváltoz-
tathatja a saját túlélésére vonatkozó
szándékát is.

Atran szerint a nyugati országok
is folyamodnak a meggyõzés hason-
ló eszközeihez. „A gyorsétkeztetés és
a pornográf ipar olyan természetes
emberi szükségleteket céloznak meg,
mint az élelem és a szexualitás szük-
séglete, de a természetes vágyakat
olyannyira manipulálják, hogy azok
ártalmassá, sõt egyenesen romboló-
vá válnak.”

Atran mégis abban a kötelességtu-

datban látja a legfontosabb összete-
võt, ami az egyént a népével és a hi-
tével szemben kötelezi.

Már a hetvenes években végeztek
kísérletsorozatot – emlékeztet –,
hogy megértsék: milyen feltételek
között hajtanak végre egyesek olyan
tetteket, amelyeket a közvélemény
erkölcsileg elítélendõnek tart.

Stanley Milgran, a Yale Egyete-
men, felfedezte például, hogy meg-
határozott feltételek között a hallga-
tók hajlandók voltak erkölcsileg két-
ségbe vonható tettekre is, engedel-
meskedve az instruktor parancsá-
nak. Társaikat egyre erõsebb elektro-
mos sokkal sújtották, hogy azok
jobban memorizáljanak néhány szó-
párt.

A kísérletben résztvevõk nagyobb
része engedelmeskedett, azzal a felté-
tellel, hogy a kísérletvezetõ vállalta a
teljes felelõsséget. Hajlandóságukat
társaik elektromos sokkolására még
az áldozatok szobájából áthallatszó
(színlelt) üvöltés sem befolyásolta.

A résztvevõk indítékát nem vala-
miféle szadizmusban kell keresni,
hanem a tekintély iránti engedel-
mességben. Hasonló erkölcsi köte-
lességérzetre sarkallják a kamikázé-
kat kiképzésük során. Ezért, ahol a
történelmi igazságtalanság, a politi-
kai alávetettség és a társadalmi meg-
alázottság érzése uralkodik, ott az
öngyilkos merénylõ eszközévé válik
a politikai ütközetnek.

Lehet-e hatástalanítani az ilyen
mechanizmusokat? Atran szerint
valószínûleg semmit nem használ a
vallási és etnikai csoportok elszigete-
lése, mint ahogy nem sok eredménye
van a gazdasági embargóknak vagy a
megelõzõ hadmûveleteknek az
olyan országok ellen, ahol feltételez-
hetõ, hogy támogatják a terrorista
szervezeteket. Viszont fontos lenne
véget vetni a démonizáló vallási és
politikai propagandának, és a mér-
sékelt iszlámmal erõs dialóguskam-
pányba kezdeni, hogy az együttélés
kultúráját építsük egy egyesültebb
világban. Az egyetemes testvériség
kultúráját, ahol az egyes emberek, a
népek és az államok elismerik, hogy
kölcsönösen egymásra szorulnak.

Pasquale Ionata
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volt. »Isten azt szeretné,
hogy boldogok legyünk« –
írta nekem kb. két hónap-
ja, és most a teljes boldog-
ságot élvezi a Szenthá-
romság kebelén... Szeret-
nénk, ha a Roger testvér-
hez és a taizéi közösség-
hez fûzõdõ negyvenéves
mély barátság tovább foly-
tatódna most is, hogy õ el-
jutott a Mennybe”.

Budapesten, a Városma-
jori Templomban közel
ezren vettek részt a Roger
testvérért tartott imádsá-
gon. A vértanúk ünnepére
összeállított esti dicséret-
tel imádkoztak az öku-
menizmus fáradhatatlan
apostoláért.

STAFÉTA
A BÉKÉÉRT

2005. október 9-én a
Gyerekek az egységért
mozgalom sport-stafétát
szervez „Run4unity” cím-
mel. Különbözõ nemzeti-
ségû, kultúrájú és vallású
gyerekek futnak együtt
földünk szimbolikus jelen-
tõségû helyein, hogy – zó-
naidõ szerint 11-tõl 12-ig –
a „béke szivárványát ra-
gyogtassák fel” jelképesen
a világ felett. A Staféta a
Csendes-óceán közepén
fekvõ Fidzsi-szigetekrõl in-
dul, majd a nap folyamán,
idõzónáról idõzónára lép-
ve végigjár a különbözõ

hosszúsági fokokon. Az
eseményen jelen lesznek a
társadalmi, vallási, sport-
és a kulturális élet külön-
bözõ személyiségei is.

A magyar és szlovák fia-
talok és gyerekek közösen
szervezik meg a Stafétát
Esztergomban és Pár-
kányban, a Mária-Valéria
hídon rendezett közös fu-
tással. A békének és a két
ország közötti testvéri
kapcsolatnak szimbóluma
ez a híd.

ZS IDÓ–
KERESZTÉNY

SZIMPÓZIUM
„Szeretet Isten iránt,

szeretet a felebarát iránt”.
Az elsõ zsidó–keresztény
szimpózium ezzel a cím-
mel került megrendezésre
Castelgandolfóban május
végén. Európa több orszá-
gából, Izraelbõl, az Egye-

sült Államokból, Argentí-
nából és Mexikóból érkez-
tek a résztvevõk: különbö-
zõ vallási irányzatokhoz
tartozó zsidó személyisé-
gek és keresztények.

Az elõadásokat közösen
tartották az Abba Iskola
tagjai és zsidó szaktekin-
télyek. A találkozóra eljött
a Vatikánból Walter Kasper
bíboros, aki néhány ké-
nyes témát is érintett a
hozzászólásában, és ezzel
testvéri és építõ párbeszé-
det indított el. A szimpó-
zium különleges esemé-
nyeként részt vettek az ál-
talános pápai kihallgatá-
son, a Szent Péter téren.
XVI. Benedek pápa szívé-
lyesen üdvözölte õket és
kifejezte háláját jelenlét-
ükért, majd imájukat kér-
te pápai szolgálatához. A
résztvevõk a kihallgatás
után rögtön látogatást
tettek a római zsinagógá-
ban, ahol a Buenos Aires-i
Abraham Skorka rabbi rö-
vid imát mondott héberül,
Isten áldását kérve a pápá-
ra és a Fokoláre Mozga-
lomra.

BÉKE NOBEL-DÍJ
1000 NÕNEK

Pontosan száz évvel ez-
elõtt, 1905-ben kapta meg
az elsõ nõ, az osztrák Ber-
tha von Suttner a Béke No-
bel-díjat. Innen született a
gondolat, hogy ezer nõ ne-
vét – mintegy jelképesen –
terjesszék fel a Béke No-
bel-díjra, mindazok közül,
akik a béke ügye mellett

elkötelezõdtek. Ott szere-
pel Chiara Lubich is közöt-
tük. Június végén került
bemutatásra ez a kezde-
ményezés. Célja: „a világ
békéjének ügyét terjeszte-
ni az erõszak és hatalom
globalizációjával szem-
ben”. Novemberben köny-
vet adnak ki a jelöltekrõl
Svájcban.
www.1000peacewomen.org

ROGER SCHUTZ
HALÁLÁRA

Roger Schutz testvér
tragikus hirtelenségû, ab-
szurd halálának hírére a
Fokoláre Mozgalom alapí-
tója levelében legmélyebb
fájdalmáról, egyben imád-
ságáról és egységérõl biz-
tosította az egész taizéi
közösséget. Ezt írja Chia-
ra: „Istennek és a testvé-
reknek teljesen odaadott
életét a vértanúság jutal-
ma koronázza. Roger test-
vér a béke építõje, a re-
mény és az öröm prófétája
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utolsó oldal
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A júliusi szám rejtvényének helyes megfejtése:
„…elvégre az anyaga ugyanaz.”

Beküldendõ Valtorta Mária mondása: „Mindig szük-
ség van arra, hogy tudjunk lépcsõkké lenni, hogy…” víz-
szintes 16. és függõleges 1. a hozzátartozó vízszintessel

Vízszintes: 1. Ijesztõbb. 11. Erõfeszítést tesz. 12.
Adathordozó. 13. Üres híd! 14. Spanyol terrorszerve-
zet. 19. Kedves kis ûrlény. 20. Bárányhang. 21. Pénz-
intézet. 22. Hidrogén. 24. Moll jellegû egyházi hang-
sor. 25. Méta egynemûi. 26. „A falu jegyzõjé”-nek író-
ja, keresztneve kezdõbetûjével. 30. Páratlanul pózol!
32. Osztrák népi zene. 35. Hibás ige! 36. Eredményte-
len, nem kiadós. 38. Kiejtett betû. 39. Páratlan rácsa.
40. Hangos Ági!

Függõleges: 2. Hozzányúl. 3. Görbe rúd a szekér
oldalán. 4. Elvet. 5. Lyukas lék! 6. Német sárgarépa. 7.
Magyar együttes. 8. Sporteszköz. 9. Eke része. 10. Nõi
név. 15. Afrikai ország. 17. Keresztül. 18. Olajozó. 23.
Összekevert Tata! 24. Rosszallás. 27. Háry János sze-
relme. 28. Hibás vámpír! 29. Halála miatt búsul. 31.
Lopva lemásol. 33. „...-pocs”, híg sár, olvadt hó. 34.
Névutó. 37. Végtelenül liheg. 41. Kálium. 42. Kérdõ-
szó. 43. A C-dúr 3. hangja.

www.g ib iedopp iaw.comwww.g ib iedopp iaw.com
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