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Köszönjük Olvasóink leveleit, gondo-
latait, melyeket hónapról-hónapra
eljuttatnak szerkesztõségünkbe, ez-
zel is gazdagítva újságunkat. Nem
csak errõl van szó: elsõsorban arról,
hogy amikor másokkal is megosztjuk
véleményünket, közösbe tesszük egy-
egy tapasztalatunkat, azzal lehetõsé-
get adunk arra, hogy az Új Város új-
ság minél inkább betölthesse felada-
tát, és a különbözõségben megvaló-
suló egység új kultúrájának fóruma
és terjesztõje legyen.

ÉRDEKTELENSÉG?
Létezik ebben az országban is. Sokszor

megtapasztalom, és nem vigasztal az,
hogy másutt is ez van, talán a civilizált vi-
lág zömében így élnek az emberek.

Sokan tudjuk, kevesen beszélünk róla,
még kevesebben teszünk ellene, közöttük
ott vagyok az elsõ sorban.

Annyi minden rissz-rossz dolgot elolva-
sunk, sõt el is hiszünk. Minél halkabban
súgod, annál hihetõbb, minél botrányo-
sabb, annál olvasottabb. Néha valóban
csak sablonokban gondolkodunk.

Aztán eszembe jut az Evangélium –
„furulyáztunk, de nem táncoltatok” – és
hirtelen választ találok kérdéseimre, élni
akarom azt, amit megértettem.

B. Imre – Salomvár

MI MINDENRE JÓ AZ ÚJ VÁROS?
Elmaradt a betervezett utazás, ezért ar-

ra gondoltam, így most idejében és adventi
csendben sikerül megírni a legfontosabb
karácsonyi leveleket.

Mi lett az emberi tervezésbõl? A szoká-
sosnál is több váratlan látogató, a szoká-
sosnál is szomorúbb helyzetét cipelve. Az
egyik alkalommal már érezhetõ volt türel-
mem fogyatkozása. Amikor magamra
maradtam, folytattam a levélírást, ami-
hez az Új Város ez évi számaiból kerestem
egy bizonyos „elõszói” cikket. A keresés
közben egy versen akadt meg a szemem.
(H. I. Hangyás vers, 2005. szeptember.)
Most mondott nagyon sokat nekem ez a
pár sor, és a hamarosan megjelenõ újabb
váratlan látogatót „g yors elintézés” he-
lyett szívbõl jövõ kedvességgel tudtam ma-
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3Új Város – 2006. 1. szám

J ANUÁR VAN. Még frissen él bennünk karácsony
légköre, az újévi elhatározások, miközben sze-
münk elõtt peregnek a képek a világból is: sze-

génység, földrengés, háborúk, terrorizmus, gyûlölet-
keltés egyes népek vagy bizonyos csoportok és em-
berek között.

„A Szeretetre van szükség” – gyógyírként hangzot-
tak karácsonykor Chiara Lubich szavai – „arra, hogy
Jézus nagy erõvel térjen vissza, hogy új családot te-
remtsen, ahol a szeretet egyesíti a testvéreket. Olyan
családot, mely kiterjed az egész földre.”

Az ünnepek sokunkban felfrissítették ezt a lelkü-
letet, amikor ajándékcsomagokat készítettünk a
hajléktalanoknak, az idõsek vagy betegek mellett
töltöttünk bensõséges perceket, különbözõ intéze-
tekben vagy rokonaink közt. Akkor is, amikor né-
hány család bútorokkal és játékokkal rakott meg két
teherautót, hogy egy cigány családot segítsen beren-
dezkedni az új otthonában, miközben segítette a fa-
lubelieket is. Meg amikor egy-egy településen össze-
fogtunk a szegények és magányosok fölkeresésére.

Bár mindezek apró lépéseknek tûnnek, ha széles
körben megvalósítjuk, fényt és megoldást jelenthet-
nek a világ súlyos problémáira.

„Mindenkinek fel kell vállalnia a béke szolgálatát
– mondja újévi üzenetében XVI. Benedek pápa –, és
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
semmiféle hamisság ne férkõzzön az emberi kapcso-
latokba.”

Mégis azt tapasztaljuk, hogy „sokunk életét a
szétszórtság, a reménytelenség, a pillanatnyi elõnyö-
ket keresõ anyagiasság és karrierizmus, a jövõtlen-
ség érzése és a depresszió jellemzi” – ahogy azt a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar újévi körlevelében írja.
„Nehezen jutunk átfogó, derûs életszemléletre… Jé-

zus azonban nem csüggedésre, hanem reménységre
hívott meg minket” – figyelmeztetnek püspökeink.
„Isten színe elõtt minden ember élete és az egyes
nemzetek élete is igazi érték. A mai nemzedékre is
nagy felelõsség hárul, amikor ezt az örökséget hor-
dozza. Ez az Isten színe elõtti önbecsülés egyben a
többi népek iránti tiszteletünk alapja is.”

„Leküzdeni a szegénységet, az anyagi gyarapodást
lehetõvé tenni, a magyar kultúrát és tudományt
fenntartani, a magyar nemzetet határoktól függetle-
nül megtartani csak úgy lehet, ha mindegyikünk lel-
kiismeretesen végzi a maga feladatát” – hangsúlyoz-
za Sólyom László köztársasági elnök is a január 1-
jén hozzánk intézett beszédében. „Nagyon sok mú-
lik rajtunk! – folytatja. Ezek a gesztusok sokkal töb-
bet jelentenek, mint pusztán anyagi támogatást,
olyan erkölcsi erõ ez, amelyre nem csak a bajban le-
het építeni.”

2006-ban a „Testvériség Napjára” készülünk, me-
lyet szeptember 16-án a Fokoláre Mozgalom tagjai-
val együtt fogunk megünnepelni, akik az egész vi-
lágról érkeznek majd. A felkészülés idõszaka, s maga
a rendezvény is rendkívüli alkalom lesz arra, hogy
ki-ki személyesen, és mint közösség is hozzájárulá-
sát adja, hogy a fentiekben említett nemes célok mi-
elõbb megvalósulhassanak.

Bátorítsanak minket addig is a valóban pozitív,
építõ példák, amiket lapunk idei elsõ számában ta-
lálhatunk. Bepillantást nyerhetünk nemcsak a csalá-
dok életébe, hanem a fiatalok közé és egy fokolárba,
de a politikusok körébe is, akik az emberiség nagy
családjának egységén munkálkodnak. A különbözõ-
ségek pedig a gazdagodásunkra szolgálhatnak majd.
Minden kedves Olvasónknak békés, boldog új évet
kívánunk!

elõszó

Reskovits Ágnes

ÚJÉVI REMÉNYSÉGÜNK ALAPJA

rasztalni. Elmenetelekor azt mondta,
hogy végigsírta volna az estét, ha nincs ez
a beszélgetés.

Ha az idén is utolsó pillanatban tudom
feladni a karácsonyi üdvözleteket, ha nem
is lesz a szokottnál nagyobb külsõ csönd
körülöttem, úgy érzem: az eddiginél na-
gyobb belsõ csendet és örömöt hoznak szá-
momra a várt és váratlan hangyáim”.

Ruszwurm Zsuzsanna – Nagykanizsa

Sudár Imre „Az abortusztabletta
más lesz?” címû cikke megrázó té-
nyekkel és adatokkal világít bele a
hétköznapok tudatlanságába, tájé-
kozatlanságába, közönyébe. Pedig
mi mindenen fordulhat meg néha
egy ember élete! Szeretnénk össze-
gyûjteni és az alábbiakban közreadni
az errõl szóló tapasztalatokat, hó-
napról hónapra.

SZÜLÕVÉ AVATÓDNI…
Legnagyobb gyerekünk keserves éveket

élt meg kamaszodásakor. Tehetetlenül néz-
tük, és minden erõnkkel igyekeztünk meg-
tartani a kapcsolatot vele. Közben egyre tá-
volodott a család értékrendjétõl, túl korán
függetlenítette magát. Így történhetett
meg, hogy egy karácsonyesti készülõdés
közben odasúgta: „Anyu, gyerekünk lesz”.
Kicsi párja nála is sokkal védtelenebb volt. 
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Elindult a küzdelem az új életért, a kül-
sõ és belsõ gyilkos erõk ellen. Közben meg-
éreztük, hogy fiunk, akinek sorra születtek
testvérei, tõlünk „kéri az erõt” a megfo-
gant gyermekért. A Fokoláre Mozgalom-
ban is imahadjárat kezdõdött, mi pedig
felfegyverkeztünk minden lehetséges tu-
dással.

Egy éjjel, mikor egyre közeledett a kitû-
zött abortusz dátuma, meg kellett érte-
nem, hogy ez már nem, nem a mi dönté-
sünk. Bármit is ajánlunk fel érte, csak sa-
ját szülei szívén áramolhat át a kicsi gyer-
mek élete. Beleborzongtam, hogy ki is olt-
hatják, ahogy Jézusét. 

Ezután pár napra olyan kemény hava-
zás jött, hogy szinte leállt a közlekedés.
„Talán azért, hogy mégse kelljen holnap
elutaznom?” – volt a fiatal anya elsõ biza-
kodó kérdése. És ebben a bizonytalan pil-
lanatban befutott a fiatalok egy közös jó
barátja. Mikor az imáját és a segítségét
kértem, kijelentette, hogy épp ezért jött.
Nem telt bele egy óra, és fiunk sugárzó
arccal újságolta, hogy nem lesz abortusz.
Volt még miért megküzdeni ezután, de a
gyilkoló szándék akkor megsemmisült.

A Jóisten tehetséges, szép gyermekkel
lepte meg a fiatal szülõket és nagyszülõ-
ket.

Egy (nagy)mama

A KISHÚG
Szomszédunk, egy jókedvû fiatal család

nagyon komoly próbatételt élt át. Két fiuk
után megint gyereket vártak, és egyálta-
lán nem voltak felkészülve rá. Akkoriban a
harmadik g yermeket még kívánatosnak
tartotta a társadalom, ezért csak nyomós
indokkal engedélyezték a magzat elhajtá-
sát. Õk fellebbeztek, és bizakodva várták,
hogy – érveiket méltányolva – kivételt te-
gyenek velük. Az engedély meg is érkezett
– csakhogy közben telt az idõ, és a kisma-
ma túljutott a félidõn. Íg y született meg
harmadiknak egy kislány, hamarosan
mindenki kedvence.

Alig pár éves volt, amikor egyik kamasz
bátyja szörnyethalt egy karambolban. Az
édesanyát borzasztóan megrázta az eset.
Ha nincs az a kisgyerek, aki sok figyelmet
és gondoskodást igényelt még, talán bele is
õrült volna a fájdalomba.

Ha a szülõknek alig pár nap állt volna
rendelkezésére, akkor örökre visszavonha-
tatlan döntés áldozatai lehettek volna.

Egy régi szomszédasszony

44

Egyik gyermekünkrõl hatévesen
kiderült, hogy nem iskolaérett. Bár
láttuk, hogy mindent késõbb csinál,
erre nem számítottunk. Még egy
évig kellett óvodába járnia. Beszél-
gettünk nagyobb testvéreivel, akik
tudatos szeretettel fordultak felé.
Többet meséltek, játszottak vele
úgy, ahogy a fejlesztõ pedagógus ja-
vasolta. Közös öröm volt, hogy hét-
évesen elkezdhette az iskolát. Szá-
munkra, szülõk számára világossá
vált, hogy több idõt kell erre a gyer-
mekünkre fordítani, foglalkozni ve-
le, amire nem volt szükség a testvé-
reinél. Megváltozott a napirendünk.
Nehezen ment a tanulás, és néha el-
vesztettük a türelmünket. Idõnként
szemrehányást tettünk egymásnak,
mert a másik nem úgy foglalkozott
a fiunkkal, mint ahogy azt egyikünk
elképzelte. Bukások és újrakezdések
között egyre nagyobb gyakorlatra
tettünk szert, hogy készek legyünk
egymást szeretni, és háttérbe szorí-
tani sok mindent. Azért, hogy kiér-
demeljük Jézus jelenlétét, a fényt,
ami megmutatja a megoldást.

Most is elevenen él bennünk az,
amikor két kisebb fiunk közül az
egyiknek évet kellett ismételnie, és
így néhány tanévet egy osztályba járt
jobban tanuló öccsével. Sokan
mondták, hogy egy életre meg fog-
ják utálni egymást, de semmikép-
pen nem lesz jó hatással a saját fejlõ-

désükre sem. Meghallgattuk a jó
szándékú tanácsokat, és hittünk ab-
ban, hogy mérlegelve az összes kö-
rülményt, a házasság szentsége és Jé-
zus jelenléte közöttünk megmutatja
a helyes utat, amin járnunk kell.

Beszélgettünk errõl többi gyere-
künkkel is. Azt mondtuk, nem fel-
tétlenül a körülményeket kell meg-
változtatni, inkább szeretettel kell
megoldani az adott helyzetet. Ha va-
lakinek könnyebben megy a tanulás,
az nem a saját érdeme, mert aján-
dékba kapta Istentõl, amit most
testvére javára kamatoztathat pél-
dául. Láttuk és mondtuk, hogy a
gyengébb osztályzatok mögött sok-
szor több, értékesebb munka van.

Úgy döntöttünk közösen, hogy a
két fiú egy osztályba fog járni. El-
mondhatjuk: a szeretet iskolája volt
mindkettõjüknek, és örömmel lát-
juk, hogy testvéri szeretetük nem
gyöngült, hanem erõsödött ezekben
az években. Önismeretük gyarapo-
dott, és tudatosabb lett a szeretetük
mások iránt is.

Emlékezetes marad számunkra az
a történet, amikor a gyerekek bele-
markolhattak a Mikulás édességgel
teli zsákjába. És ez a fiunk mesélte
utána, hogy egyszerre négy darab
csokit fogott meg, de aztán csak
egyet húzott ki, hogy másoknak is
maradjon…

P. J. E.

Új Város – 2006. 1. szám
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az élet igéje – január

„Emmánuel”, „Velünk az Isten”! Ezzel a rendkí-
vüli közléssel kezdõdik Máté evangéliuma1. Jézus-
ban Isten jött közénk. Õ az Emmánuel.

Az evangélium aztán egy még nagyobb, még
csodálatra méltóbb ígérettel zárul: „Én veletek va-
gyok mindennap, a világ végéig.”2

Isten jelenléte közöttünk nem korlátozódik egy
történelmi korszakra, Jézus fizikai jelenlétének
idejére itt a földön. Õ mindig velünk marad.

Hogyan lehetséges ez? Hol találkozhatunk vele?
A válasz Máté evangéliumának központi részében olvas-

ható. Különösen azokban a versekben, ahol Jézus útmutatá-
sokat ad az általa alapított közösségnek, vagyis az egyház-
nak. Az egyházról többször is beszél: Péterre mint sziklára
építi, olyannak akarja, amelyet Igéje gyûjt egybe, és az Euka-
risztia körül egyesül. Kinyilatkoztatja az egyház legmélyebb
lényegét is: az egyház nem más, mint Jé-
zus maga, aki jelen van azok között,
akik az Õ nevében gyûlnek össze.

Õ mindig közöttünk lehet, így tehe-
tünk szert az élõ egyház tapasztalatára,
így élhetjük meg az egyház lényegét.

Ha a Feltámadt Úr az, aki maga köré
gyûjti, egyesíti egymással a hívõket, és
saját testévé tesz mindannyiunkat, ak-
kor minden megosztottság a családjainkban és a közössé-
geinkben az egyház arcát hamisítja meg. Krisztus nem le-
het megosztott. Egy széttöredezett Krisztus felismerhetet-
len, torz.

Ez a különbözõ egyházak és egyházi közösségek közötti
kapcsolatra is érvényes. Az ökumenizmus fejlõdése ráébresz-
tett bennünket arra, hogy „sokkal több az, ami egyesít min-
ket, mint az, ami elválaszt”. Ha léteznek is a doktrínának és a
keresztény vallásgyakorlatnak olyan elemei, amelyekben még
nem valósult meg a hit egysége, „mindannak alapja, ami
egyesít bennünket, a Feltámadott Krisztus jelenléte”3.

Jézus nevében összegyûlni és együtt imádkozni, hogy
megismerjük a keresztény hit gazdagságát és osztozzunk
benne, hogy kölcsönösen bocsánatot kérjünk egymástól: ez
az elõfeltétele annak, hogy felülemelkedjünk a széthúzáso-
kon. Kis kezdeményezéseknek tûnhetnek, de „semmi sem
jelentéktelen, ami szeretetbõl történik”. A köztünk lévõ Jé-
zus lesz „egységünk forrása”, és megmutatja „az utat, hogy
az egység eszközei lehessünk, melyet Isten akar”4.

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának Hit- és Egyház-
szervezet Bizottsága fogalmazta meg ezt a keresztények
egységéért dolgozó Pápai Tanáccsal együtt. Õk ajánlották
ezt az „életigét”, melynek anyagát egy dublini ökumenikus

csoport dolgozta ki. 1968 óta ugyanis a kereszté-
nyek egységéért végzett imahét alkalmával mind-
annyian ugyanazt az „életigét” éljük. Az egyházak
közötti teljes és látható közösség felé tartó út re-
ménye és jelképe ez.

Mit jelent egynek lenni Jézus nevében?
Azt jelenti, hogy Õbenne vagyunk egy, az Õ aka-

ratában. Tudjuk, hogy leghõbb vágya, melyet pa-
rancsában is kifejez, az, hogy kölcsönös legyen

köztünk a szeretet. Ezért akik ketten vagy hárman készek
így szeretni egymást, és képesek mindent háttérbe szorítani
azért, hogy kiérdemeljék az Õ jelenlétét, azok körül minden
megváltozik. Jézus így beléphet otthonunkba, munkahe-
lyünkre, az iskolánkba, a parlamentbe és a stadionba, és át-
formálhatja ezeket a helyeket.

Jelenléte fény lesz, megmutatja a
problémák megoldását, ötleteket ad
ahhoz, hogyan nézzünk szembe külön-
bözõ személyes és társadalmi helyze-
tekkel. Bátorságot ad, hogy végbevi-
gyük, amit elhatároztunk. Kovász lesz
az emberi élet minden területén.

Lelkileg, de valóságosan ott lesz a
családokban, a gyári munkások között,
a mûhelyekben, az építkezéseken, ott

lesz a parasztokkal a földeken, a kereskedõk között, a szol-
gáltatásokban dolgozó alkalmazottak között, mindenütt.

Jézus, aki a folytonosan megújított és kinyilvánított köl-
csönös szeretet révén közöttünk él, ismét jelen lesz a világ-
ban, és megszabadítja azt modern rabigáitól. A Szentlélek
pedig új utakat nyit majd meg.

Tapasztalatunk alapján Isten iránti hálával elmondhat-
juk, hogy mennyire igaz, amit sok évvel ezelõtt írtam: „Ha
egyek vagyunk, Jézus köztünk van. És ez a fontos. Többet ér
minden más kincsnél, melyet szívünkben õrzünk: többet
anyánknál, apánknál, a testvérünknél, gyermekünknél.
Többet ér az otthonunknál, a munkánknál, mindennél,
amink csak van, többet egy nagy város – mondjuk Róma –
mûkincseinél, többet üzleti ügyeinknél, többet a természet-
nél, a rét virágainál, a tengernél, az ég csillagainál, többet ér
a lelkünknél!”

Milyen hatalmas tanúságot adhat a világnak, ha a köl-
csönös evangéliumi szeretet valósul meg pl. egy katolikus
és egy református, egy ortodox és egy örmény között!

Éljük meg tehát ma is, szeretetben azt az életet, amit pil-
lanatról pillanatra kapunk Tõle.

A testvéri szeretet alapvetõ parancsolat. Ezért minden ér-
tékes, ami az õszinte testvéri szeretet megnyilvánulása.
Semmit nem ér, amit teszünk, ha nincs meg benne a testvé-
rek iránti szeretet, mert Isten Atya, aki mindig és kizárólag
gyermekei ügyét viseli a szívén.

Éljünk úgy, hogy Jézus mindig velünk legyen, és így elvi-
gyük Õt a világba, mely nem ismeri az Õ békéjét.

TÖBBET ÉR MINDENNÉL
Chiara Lubich
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„Ahol ketten vagy hárman
összegyûlnek az én nevemben,

ott vagyok közöttük”

(Mt 18,20)

1 vö. Mt 1,23
2 Mt 28,20
3 A keresztények egységéért végzett imahét útmutatója, 2006. január 18–25.,

ed. Róma, 2005, 7. o.
4 u.o., 10. o.
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Ö N AZ ELSÕ AFRIKAI NÕ, aki
megkapta a Béke Nobel-dí-
jat. Így a világ tizenkettedik

asszonyaként részesült ebben a
rangos jutalomban. Mit jelent ez
Önnek?

– A Béke-Nobel semmi máshoz
sem hasonlítható elismerés. Egy
hosszú, igen hosszú küzdelemnek
az elismerése a norvég Bizottság ju-
talma a munkánkért. Úgy vélem,
hogy a Bizottság eltért a megszokott
irányvonaltól, amikor rávilágított

arra, hogy a demokrácia kapcsolata
a környezet harmonikus fejlõdésével
és békéjével az emberi biztonságról
vallott felfogásunk kritikus pontja.
Hiszem, hogy békét gyümölcsözõ
munkánknak az elismerésével azt a
meggyõzõdését szeretné kifejezni,
hogy a környezet védelme és helyre-
állítása hozzájárul a békéhez.

Mindig tudatosítottam, hogy a
célunk nem pusztán az, hogy fákat
ültessünk; sokkal inkább az, hogy
növeljük az emberek felelõsségérze-

tét a környezetükért és azért a társa-
dalmi rendszerért, amiben élnek, hi-
szen ettõl függ a boldogulásuk és a
jövõjük. A Nobel-díjjal méltányolják
a nõk küzdelmeit is, amiket jó né-
hány országban folytatnak, bár ezek
a küzdelmek sokszor észrevétlenek
maradnak. Látom, hogy mindenütt
el akarják ismerni a béke és a de-
mokrácia szószólóit is. Ilyen intéz-
ményeknek mind meg kéne kap-
nunk ezt a díjat, hogy erõt merít-
sünk belõle – mivel elismerték közös
álmunkat – és hogy megvalósítsuk,
amit a Bizottság tõlünk vár. Ezzel a
díjjal sikerült felhívnom a világ fi-
gyelmét.

– A Green Belt Movement civil
szervezet, amelyet 1977-ben alapí-
tott Kenyában, 25-30 millió fát ül-
tetett el szerte Afrikában. A ter-
mészet- és környezetvédelemért
való buzgósága még abból az idõ-
bõl származik, amikor az ökoló-
giai szemléletnek elég csekély je-
lentõsége volt ezen a hatalmas
földrészen, sõt kormányaink sze-
mében is. Miért alapította a Green
Belt Movement-et, és mely orszá-
gokban van jelen?

– Mindig szerettem a természetet,
de a hetvenes évek körül tudatoso-
dott bennem, hogy milyen szoros
összefüggés van az emberek életmi-
nõsége és környezetük között. Ami-
kor a Kenyai Asszonyok Nemzeti Ta-
nácsa (National Council of Women of
Kenya) hivatalnoka voltam, számta-

társadalom
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TERMÉSZETVÉDELEM
ÉS DEMOKRÁCIA

Wangari Maathai, kenyai tanár, a környezetvédelem élharcosa és a Green Belt
Mozgalom (ONG) alapítója az elsõ afrikai asszony, aki – 2004-ben
– megkapta a Béke Nobel-díjat. Társlapunkban, a New City Africa magazinban
megosztja velünk eszményeit, meggyõzõdését és élettapasztalatát.

A
 G

re
en

 B
el

t M
oz

ga
lo

m
 a

rc
hí

vu
m

áb
ól

 (
2)

uv2006-01.qxd  10/28/2014  3:47 PM  Page 6



lan falusi asszony kere-
sett fel szükségleteivel.
Elmondták például,
hogy nincs elég tûzifa,
nincs tiszta ivóvizük,
kevés az élelem, külö-
nösen a tápláló élelmi-
szer. Láttam mindezek
közös gyökerét, azt,
hogy lepusztulóban
van körülöttük a kör-
nyezet. A fa jó megol-
dásnak bizonyult,
mert közvetlen hasz-
nára van a háziasz-
szonyoknak, és segít
helyreállítani a felbo-
rult ökológiai egyen-
súlyt. Elkezdtem velük
dolgozni. Facsemeté-
ket neveltünk, majd
magánterületeken ül-
tettük el õket, így a tu-
lajdonosok ellenszol-
gáltatásából kis bevé-
telhez is jutottak az
asszonyok.

1986-ban az Egyesült
Államok Környezetvédel-
mi Programja (PNUD)
arra bátorított, hogy
módszerünket és ta-
pasztalatainkat adjuk
át hozzánk hasonló
szervezeteknek máshol is Afrikában.
Így indult a Pan-African Green Belt
Network, amihez számos ország
szervezete csatlakozott, és magáévá
tette a Green Belt eszmeiségét, példá-
ul Etiópiában, Ugandában, Ruan-
dában, Mozambikban és Zambiá-
ban.

Nagy örömmel láttuk növekedni
mûvünket. Tapasztalatainkat to-
vábbra is megosztjuk majd széle-
sebb körben, Afrikában, és azon kí-
vül is.

– „A tartós fejlõdéshez, a de-
mokráciához és a békéhez való
hozzájárulásáért” ítélték Önnek a
díjat. Mit tehet egy ökológiai
mozgalom ezekért az értékért?

– A környezet és a demokrácia
között mindig szoros összefüggést
láttam. Amikor környezetrõl, kör-
nyezetvédelemrõl beszélünk, általá-

ban a természeti javak gondos keze-
lésére gondolunk, amivel jobb élet-
minõséget teremthetünk magunk-
nak. Ezekhez az erõforrásokhoz ép-
pen ezért tisztán szeretnénk hozzá-
jutni. Méltán hisszük, hogy jogunk
van a tiszta és egészséges környe-
zethez, ám ehhez demokratikus
kormányra van szükség, mely tisz-
teletben tartja és elfogadja ezt
egyéb jogainkkal együtt. A létfenn-
tartás sem biztosítható demokrati-
kus társadalmi rendszer nélkül. Kü-
lönben az embereknek vetélkedni-
ük kell a természeti javakért. Nem
enyhítünk a szegénységen, míg meg
nem találjuk az erõforrásaink fenn-
tartható felhasználásának a mód-
ját. Amikor szegények az emberek,
nem gondolnak arra, hogy vajon
cselekedeteik hosszú távon milyen
kihatással lesznek az erdõre, folyó-
vízre, rétre, állat- és növényvilágra.

Valahányszor tönkre-
mennek, vagy kime-
rülnek ezek a forrá-
sok, a szegény még
szegényebb lesz.

Számtalan konflik-
tus támadt – mind a
múltban, mind a je-
lenben – éppen az erõ-
források kihasználása
körül, a föld, az erdõk,
az ásványok, az olaj, a
víz vagy a vetõmag
miatt. Mivel a Föld
erõforrásait továbbra
is következetlenül és
túlzó mértékben ter-
melik ki, hozzáértõ ve-
zetés híján vagy anar-
chikusan kezelik, a
konfliktusok mind
gyakoribbak lesznek.
Globális és helyi kör-
nyezetünk védelme
ezért olyan lényeges,
ha tartós békét szeret-
nénk! Sorsdöntõ most
már, hogy mindenütt
a világon tegyenek
azért, hogy megfor-
duljanak a környezet-
pusztító folyamatok
és megszûnjenek az
emberi életre, vala-

mint a többi élõlényre is veszélyes
következményei. A Nobel-díj Bizott-
ság megerõsíti, hogy ezt a három te-
rületet egyetlen egységben kell látni,
és ez nagyon fontos!

Ebben az idõszakban, amikor Ke-
nyát és egész Afrikát annyi megpró-
báltatás éri, ez a díj a reménység jele.
Bízom benne, hogy ösztönözni fog
minket – a kormányt és a népet –,
hogy Afrikának és az egész világnak
jó példát mutassunk. Megmutas-
suk, hogy a jövõ nemzedékre gon-
dolva, a környezetünket veszélyezte-
tõ problémákat, amikkel szembe ta-
lálkozunk – lehetnek bármekkorák
–, mindig képesek leszünk megolda-
ni. Ez az üzenetünk az afrikaiaknak
és minden népnek: a megoldás
problémáinkra belül van, miben-
nünk.

Liliane Mugombozi
Hortoványi Emõke gondozásában
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HONGKONGBAN HEVES TILTAKOZÁS

kísérte a Kereskedelmi Világ-
szervezet (WTO) decemberi

csúcsértekezletét. A WTO által szer-
vezett „Development Round” megbe-
szélés-sorozat a katari Dohában in-
dult két hónappal a hírhedt merény-
let után, a „Világkereskedelmi Köz-
pontnak” nevezett New York-i iker-
tornyok ellen. A kezdet 2001-ben na-
gyon ígéretes volt: akkor úgy tûnt,
megértik a leckét a fejlett ipari or-
szágok, vagyis hogy a terrorizmus
felszámolásához nagymértékben ja-
vítani kell a nemzetközi kereskede-
lem szabályozásán.

A „gazdag” országok belföldi és
export agrártámogatása, valamint a
szegényebb országokat sújtó mezõ-
gazdasági exportkorlátozások, me-
lyek a gazdag országok felé irányul-
nak, a déli félteke népeit ténylegesen
akadályozzák, hogy fejlõdésnek in-
duljanak, és megszabadulhassanak
külföldi adósságaiktól. Sok esetben
nem szorulnának „Észak” segítségé-
re, mert ha külföldön piaci áron ér-

tékesíthetnék mezõgazdasági termé-
keiket, már az elegendõ lenne.

Az ipari országok, miközben sza-
bad kereskedelemrõl beszélnek,
megadóztatják az importterméke-
ket, és erõteljesen támogatják saját
exportjukat: az USA támogatja a
gyapottermelést és -exportot, Japán
és Korea blokkolja a rizsimportot,
Európa támogatja a gabonafélék, a
cukor-, a marhahús- és tejtermelést.
Egy európai szarvasmarhára napi
két dollár támogatás jut, több, mint
amit a világon másutt a megélheté-
sükhöz sokan meg tudnak keresni.

A „Development Round” találko-
zói sajnos eddig kudarccal végzõd-
tek. A rászoruló országok koalíciója
– Brazília vezetésével – inkább lesza-
vazta a változásokat, mert vélemé-
nyük szerint javulás helyett még
rontottak volna a helyzetükön.

Észak képviselõi pedig Hong-
kongban is a szokásos kártyákat ját-
szották ki, sajnos: „eltöröljük ugyan
az importadót, de nem a legfonto-
sabb termékekre; vagy eltörlünk
minden adót, de csak a legszegé-
nyebb országokban, és nem azoknál,
amelyek valóban képesek expor-
tálni”.

2001. szeptember 11. tanulsága
mintha feledésbe merült volna. Ám
nem pusztán érzéketlenségbõl. Évti-
zedek kialakult gyakorlata után
megvonni a belföldi mezõgazdasági
termékek támogatását, megfelelõ
elõkészítés nélkül, súlyos következ-
ményekkel járhat. Ezt mutatják je-
lenleg a mezõgazdasági termelõk
széleskörû tiltakozásai, az uniós tár-
gyalások után. Olaszországban pél-

társadalom
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A WTO miniszteri értekezletén, 2005. december 13. és 18. között,
sikerült közelebb jutni a Dohai Forduló agrárfejezetének a lezárásához,
de sok részlet nyitva maradt még.

A WTO miniszteri értekezletén, 2005. december 13. és 18. között,
sikerült közelebb jutni a Dohai Forduló agrárfejezetének a lezárásához,
de sok részlet nyitva maradt még.
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dául csökkentették a cu-
koripar támogatását, mely
tizenhárom cukorfinomí-
tót fenyeget azonnali bezá-
rással.

Cseppet sincs ínyére
mindez politikusainknak,
hiszen a megoldást sürgetõ
kérdésekhez társul még az
olcsó kínai áruk problémá-
ja, az olajárak folytonos
emelkedése, az euró és a
dollár közötti árfolyamvál-
tozás stb.

Korszakváltás idejét él-
jük, nem kétséges. A jövõ-
ben is összekeverednek
majd mindenütt a különfé-
le ágazatok termékei –
akárcsak a múltban –, és
olyan komoly termelési együttmû-
ködés alakulhat ki nemzetközi szin-
ten az Internetnek köszönhetõen,
ami korábban elképzelhetetlen volt.

Ám a környezetvédelmi törvé-
nyekben, az Észak és Dél bérezési és
jogrendszerében található hatalmas
szakadék láttán – melyhez még tár-
sul a szabad tõkeáramlás is – egyre
világosabban kirajzolódik egy új tí-
pusú világméretû „munkamegosz-
tás”. Így lesz mindaddig, amíg az
egyenlõtlenséget kiváltó feltételek
meg nem szûnnek. Világproblémává
lett tehát az, ami korábban társadal-
mi kérdés volt csupán. Olcsó kék
melegítõivel Kína ellátja az egész vi-
lágot; a fehérgalléros indiai hivatal-
nokok alacsony bére pedig aligha
nem világméretû irodává alakítja In-
diát: ezzel mindkét országnak óriási
fejlõdésre van kilátása.

Amikor elhárulnak az akadályok
a mezõgazdasági termékek szabad
kereskedelme elõl – s errõl megálla-
podás született újból Hongkong-
ban, igaz, csak 2013-ra elõirányozva
–, akkor majd hasonló fejlõdésnek
indulhat Latin-Amerika és Afrika is.
Egyúttal felkínálhatják területi és
klimatikus gazdagságukat az egész
világnak.

Az északi országoknak addig is fel
kellene hagyniuk a Dél termékeivel
szembeni helytelen versennyel – még
ha nem is akarnának lemondani a

független élelmiszer-ellátás elvérõl.
Észak kevés munkaerõt alkalmaz
ezeknek a termékeknek az elõállítá-
sára, míg Délen a termelésben fog-
lalkoztatottak többsége itt dolgo-
zik...

Mindenképpen Észak marad még
sokáig a világ pénzügyi és kereske-
delmi intézõje. Kínában, illetve Indi-
ában sok vállalkozás ténylegesen
amerikai és európai kézben van.
Ugyanez érvényes a brazil és argen-
tin mezõgazdaságra.

Észak továbbra is élen járhat az
innovációban és a nem anyagi ter-
mészetû javak elõállításában. Elég
csak a kaliforniai ipar húzóágazatá-
ra, a filmiparra gondolnunk – ahol
azért a jövõ még sok meglepetést
tartogathat.

Hogy megrázkódtatások nélkül
valósuljon meg az átmenet, olyan
nagy formátumú politikusokra len-
ne szükség a közeljövõben, akik mö-
gé felsorakozhat egy nemzetköziség-
ben gondolkodó polgári társada-

lom, aki tisztában van az-
zal, hogy a történelem kere-
két nem lehet visszaforgat-
ni. Olyan meggyõzõdéses
politikusok kellenek, akik-
nél elsõdleges a „közszolgá-
lat”: vagyis segítik országu-
kat a változásokban – mi-
közben szem elõtt tartják a
többi nemzet érdekét.

Azaz olyan politikusokra
lenne szükség, akik –
Chiara Lubich szavaival – ké-
pesek „úgy szeretni a másik
hazáját, mint a sajátjukat”.
Ez a szeretet rendelkezik a
szükséges finomsággal,
mely a következetes és po-
zitív cselekvés feltétele.
Olyan emberek kellenek,
akik kockára merik tenni

újraválasztásukat, jól tudva, hogy
ha nem választják õket újra, többé
nem lehetnek olyan eredményesek;
és kell egy õket támogató, világos
gondolkodású társadalom.

Vajon léteznek-e ma ilyen nagy
formátumú politikusok? Többet is
fel tudunk sorolni a múlt századból,
például az egyesült Európa szülõaty-
jait, De Gasperit, Schumannt és Igino
Giordanit. Õk mind olyan politiku-
sok voltak, akiknél az emberi adott-
ságokhoz kiemelkedõ lelki nagyság
társult.

Véleményem szerint ilyen a közel-
múltból például Kohl kancellár is,
mert bár személyesen magas politi-
kai árat fizetett, meg tudta ragadni
a kellõ pillanatot a két Németország
egyesítésére. Vagy Ciampi, a még
most is hivatalban lévõ olasz köztár-
sasági elnök, aki magatartásával po-
zitív nevelõ hatást gyakorol népe
közvéleményére.

Ezek a politikusok a közélet olyan
szereplõi, akik építik államukat, és
vonzóvá tudják tenni a politikai el-
kötelezettséget a fiatalok szemében
is.

Azt kívánhatjuk az egész világ szá-
mára, ha egyre több ilyen politikus
legyen a gazdag és a szegény orszá-
gokban, Északon és Délen ugyan-
úgy.

Alberto Ferrucci 
Vizsolyi László gondozásában

9Új Város – 2006. 1. szám

Elõzõ oldalon: Hongkong látképe.

Fent: Mezõgazdasági dolgozók tüntetése.

Lent: Pillanatkép a WTO záróünnepségrõl

uv2006-01.qxd  10/28/2014  3:47 PM  Page 9



retetet. A politika nem más, mint szolgálat, az emberek
ügyeinek intézése. 2002-ben beteg lettem, de azóta a fele-
ségem segítségével fölépültem már, és megteszem ma is,
ami tõlem telik. Hiszem, hogy van értelme politizálni,
sõt mindenkinek kötelessége, hogy erejéhez képest részt
vegyen a közjó elõmozdításában.

Csépe Béláné Cecília:
Az 1989-es rendszerváltozást mindig vártuk, tudtuk,

hogy be fog következni, de nem hittük, hogy még a mi
életünkben. Akkor nekünk természetes volt, hogy amit
tudunk, amire lehetõségünk van, mindazt meg kell ten-
nünk. Abban a helyzetben szükség volt rá, hogy megala-
kuljanak a pártok, ehhez pedig emberek kellettek. Pró-
báltunk segíteni.

Azóta tizenhat év telt el, nagyon nehéz helyzeteken,
sok csalódáson mentünk keresztül, sok illúzió szerte-
foszlott, kiderült, hogy nagyon eltérõen gondolkodunk...
De ezekkel a nagyon nehéz eseményekkel párhuzamosan
nagy segítséget kaptunk, és ez a Fokoláre Mozgalom ka-
rizmája volt.

1993-ban eljutottunk férjemmel Rómába – akkor õ or-
szággyûlési képviselõ volt, én pedig a személyi titkára.
Ott találkoztunk olyan politikusokkal, akik szintén a
mozgalomhoz tartoztak. Itt kaptunk hírt az akkor meg-
született Politikai Egység Mozgalomról. Lenyûgözött
minket, hogy Chiara jelenlétében különbözõ pártokhoz
tartozó olasz politikusok kötelezték el magukat az egye-
temes testvériség megélésére. „Elõbb vagyunk kereszté-
nyek, azután tartozunk párthoz, s ez összeköt bennün-
ket” – hallottuk az ottani politikusoktól.

Teltek az évek, elkezd-
tünk politikusokkal,
közéleti személyiségekkel
rendszeresen találkozni.
Együtt olvastuk el az
életigét, erõsítettük egy-
mást, amire nagy szükség
van, mert a politikában
dúltak és dúlnak a viha-
rok...

Nagyon nehéz meg-
maradni a szeretetben,
az ember idõnként me-
nekülni szeretne. Meg
kell tanulnunk, hogy a
fájdalmas helyzetektõl
nem elfordulnunk kell,

R ENDEZVÉNYSOROZATUNK CÍME a „Testvériség hete”
lesz 2006 szeptemberében a Budapesti Sportaréná-
ban, melyrõl novemberi számunkban már szól-

tunk. Kérdezhetjük magunktól: nem utópia a „testvéri-
ség”? Ha körülnézünk, érezzük, tapasztaljuk, hogy éle-
tünk minden területén mennyire szükségünk van rá – a
politikában és a közéletben különösen is –, mert „ez van
leginkább kitéve a támadásoknak”. Így vélekedett errõl
Igino Giordani (Foco), író, újságíró, és parlamenti képvise-
lõ, a Fokoláre Mozgalom társalapítója.

II. János Pál pápa segít, hogyan fogjunk hozzá a megva-
lósításához: „Mindenkinek a tiszteletteljes együttélésre,
az egyetértésre, a testvériségre kell nevelnie lelkiismeretét
és érzületét, mert e nélkül lehetetlen az egység és a béke
útját járni”.

Megkérdeztük néhány közéletben résztvevõ barátun-
kat, õk hogyan élik ezt mindennapjaikban.

Csépe Béla:
A politikával már korán kapcsolatba kerültem. A

Fokoláre Mozgalomba feleségem révén kapcsolódtam
be. 1989-tõl veszek részt a
tényleges politizálásban.

Országgyûlési képvise-
lõ lettem 1990-ben, és
örültem, hogy segíthetem
az új magyar kormány
nehéz munkáját. Irodám-
ban ki volt függesztve az
idézet, mely szerint „a po-
litika a szeretet legmaga-
sabb foka”. Ezt nem más
mondta, mint Igino
Giordani. Akkor is, és az-
óta is úgy gondolom, a
politikában is azt kell
képviselni, amiben hi-
szünk: a jobb jövõt, a sze-

életük tanúságával
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AZ EGYSÉG ÉS A BÉKE ÚTJAIN

Téglásy Klára és Nagy Péter

Sorozatunkban ez alkalommal magyar politikusok szólalnak meg. 
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hanem beléjük hatolni. Én erre,
ha sikerül, csak azért vagyok ké-
pes, mert sok erõt kapok a moz-
galom önkéntes társaimtól,
mert meg tudom osztani velük
minden bánatomat, örömömet.

Sokszor gondolok arra, mit je-
lenthet, amit Chiara az önkénte-
sekrõl mondott: „Nem a világból
vannak, de a világban élnek.
Szentté kell válniuk ott, ahol
vannak. Tökéletesen kell tenniük
Isten akaratát. Nem a világban
végzett munka ellenében, hanem
éppen az által.”

Szemerkényi Réka:
Én is 1990 óta dolgozom ezen

a területen, egy ideig a kormány-
zati munka sûrûjében. Pár éve
ismét inkább az elméleti munka
területén, és gyerekeimmel fog-
lalkozva sokat dolgozom ott-
honról. Gyakran eltûnõdöm: a
politikában élni valójában azt
jelenti, hogy figyelünk az idõk szavára, érzékeljük a tár-
sadalom igényeit, vágyait, törekvéseit, aggodalmait és
félelmeit. Megtaláljuk vajon a módját, hogy a jó célok,
mindenki számára érthetõvé válva, még több embert
hívjanak maguk mögé? Érzékeljük a jót a láthatatlan,
és sokszor álca mögé bújtatott folyamatokból? Mert el
kell választani a rossztól, megtalálni a módját a jó tá-
mogatásának, a rossz megváltoztatásának. Megérteni a
kimondatlant, megértetni a kimondhatatlant, hinni és
megvalósítani a jót, felismerni és megakadályozni a
rosszat, azért hogy megtörténjen egyszer a csoda: a
rossz jóvá alakuljon át.

A közélet iránti érdeklõdés mindannyiunk felelõssége.
A politika viszont – hivatás! A közéletben mindenki fel-
adata a jót tenni. Itt mind együtt vagyunk, de a politiká-
ban gyakran egyedül. Szent ez a magány, mert küldeté-
sünk van, amiben egymásra találunk mind, akik ezen az
úton járunk.

Ilyesfélékre gondolok estén-
ként, amikor alvó gyermekeim
arcát nézem a sötétben, mielõtt
odaülnék a számítógép billen-
tyûi elé, hogy megírjak egy más-
napi elõadást, beszédet. Óvoda,
bölcsõde, parlament, konferen-
cia, elõadás, vásárlás, játszótér,
gyurmázás, esti mese, majd ismét
a számítógép. Nem teljesen ab-
szurd ez? Nem! A Jó keresése
ugyanaz az óvodában, a politiká-
ban, a számítógépnél dolgozva.
Az Örökkévaló szempontjából
kiváltképpen...

Ivanics István
Az én életemben is nagy jelen-

tõsége volt a Politikai Egység
Mozgalommal való találkozás-
nak. Életre szóló programot kap-
tam, kulcsot egy valóban új poli-
tika létrehozásához. Ez pedig új
emberi alapállást jelent, hiszen új
politika nem képzelhetõ el új

emberi alapállás nélkül. Ennek fontosságára saját pár-
tom katartikus napjait megélve döbbentem rá.

Amikor már napok óta nem tudtam aludni, és nem
tudtam másra gondolni, csak arra a szörnyû helyzetre,
hogy amiért dolgoztunk, az mind tönkremegy, be kellett
látnom erõim jelentéktelen voltát. Kicsiségemet elismer-
ve ismét tudtam imádkozni. Saját legfontosabb feladato-
mat keresve, az Atya akaratát kutatva, örömmel találtam
rá a jól ismert alapra: „elsõként szeretni”. Másnap már
felszabadultan, ruganyos léptekkel tértem vissza képvi-
selõtársaim közé. Szilárd volt bennem az elhatározás,
hogy mindenkit barátsággal köszöntök, és õszintén fi-
gyelek rá. Akkor láttam, hogy sokan szenvednek, és örül-
nek a jó szónak, bármirõl is essék az. A következõ héten
már többen
megkerestek ,
kimondottan
beszélgetés cél-
jából. Néhány
hét múlva az a
képviselõtár-
sam, keresett
meg négyszem-
közti beszélge-
tésre, akit ko-
rábban súlyo-
san megfedd-
tem az általa
alkalmazott ,
nem éppen
tiszta módszer
miatt. ¢

Szemerkényi Réka és Ivanics István
egy nemzetközi kongresszus szünetében.
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H AT ÉVVEL II. JÁNOS PÁL PÁPA lá-
togatása után a Romániai Or-
todox Egyház feje, I. Teoctist

pátriárka és a szinódus meghívásá-
nak eleget téve a Fokoláre Mozga-
lom különbözõ egyházakhoz tarto-
zó püspök barátai idén Bukarestben
tartották találkozójukat. Egy olyan
országban, mely több okból is hidat
képez Kelet és Nyugat között.

A tizenhat nemzetbõl, hét egyház
képviseletében érkezett püspökök az
egység karizmájának fényében ol-
vasták az egyházatyák szavait. Õk
arra hívnak, hogy „adjunk helyet a
feltámadt Krisztusnak a kölcsönös
szeretet által, hogy így gyógyítsuk be

a régi sebeket...” Ahol Jézus jelen
van, ott megvalósulhat az egység,
mert Õ felette áll a köztünk lévõ kü-
lönbözõségeknek – hangsúlyozták a
résztvevõk. A párbeszéd és a tapasz-
talatcsere alkalmat adott arra, hogy
megtapasztalhassák a Feltámadott
jelenlétét a mindennapi életben.

A püspökök felkeresték Bukarest
latin és bizánci rítusú katolikusai
mellett az anglikán, a református és
az evangélikus egyház közösségeit
is. A vasárnapi ortodox liturgiára
Teoctist pátriárka hívta meg a püs-
pököket.

A TV és rádió által is sugárzott
prédikációjában a kilencvenegy éves

pátriárka az „egy-
ség bátorságáról”
szólva megindító
felhívással for-
dult a hallgató-
sághoz: „Krisztus
szavára vessük ki
újból a hálót,
hogy Jézus hívá-
sára elsõként mi,
és egyházaink vá-
laszoljanak! Te-
gyünk közösen
tanúságot az
örökké egy Szent-
háromságról!”

A püspökök és metropoliták je-
lenléte igen nagy örömmel töltötte
el Teoctist pátriárkát. Az óhajtott
egység jeleként adta ajándékul Vlk
bíborosnak az elsõ román pátriárka,
Miron Cristea mellkeresztjének má-
solatát.

Késõbb így nyilatkozott: „Vélemé-
nyem szerint e mozgalom fontossá-
ga és a belõle fakadó gyümölcsök
Chiara Lubich személyének tulajdo-
níthatók, annak a karizmának, mely
oly széleskörû visszhangra talált a
világban. A mi egyházunk hívei szá-
mára is nagyon szép példa. Így
konkrétabban és sokkal hatéko-
nyabban tudunk dolgozni egyháza-
ink egységéért.”

A Romániai Katolikus Egyház
Püspöki Kara jelenlétében tartották
meg a Fokoláre Mozgalom „nyílt est-
jét”, ahol Serafim Joanta, a Romániai
Ortodox Egyház metropolitája így
fogalmazta meg találkozójuk célját:
„Mi a Fokoláre Mozgalomhoz közel
álló püspökök vagyunk, és ahogy
magunk között mondani szoktuk,
akkor is, ha teológiai témákkal fog-
lalkozunk, elsõsorban nem teológu-
sokként vagyunk együtt, és nem teo-
lógiai elõadásokat tartunk. Célunk
az, hogy egymás legmélyebb tiszte-
letben tartásával megéljük a testvéri-

párbeszéd
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„Szeretetben és együtt lehet
megoldani a problémákat!”
I. Teoctist ortodox pátriárka
különbözõ egyházak
püspökeit látta vendégül
Romániában. Három
kontinensrõl, a Fokoláre
Mozgalom több mint
negyven püspök barátja vett
részt ezen a XXIV.
ökumenikus találkozón,
2005 szeptemberében.
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ben mi, a Romániai Ortodox egyház
elismerjük, hogy messze vagyunk az
igazságosságtól és az igazságtól, de
fõleg a krisztusi szeretettõl. Az elõt-
tünk tanúságot tevõ fiatal testvére-
inknek példáját követve, próbáljuk
meg mi is megkeresni a még nyitott
kérdésekre a választ. És meg is fogjuk
találni, ha akarjuk! Ha bátran nekilá-
tunk, akkor biztos vagyok benne,
hogy minden problémát sikerül meg-
oldanunk.”

A görög katolikus és a román or-
todox egyház közötti megoldatlan
problémák – a kommunista rend-
szerben elvett egyházi javak kérdésé-
nek – ismeretében érthetõ, hogy a
pátriárka szavai mélyen érintették a
jelenlévõket.

Az átélt nagy események hatására
érezhetõ volt, amint egy új karizma
bevilágítja a teljes és látható egység
felé vezetõ utat, és új lendületet ad a
II. János Pál pápa és I. Teoctist pát-
riárka kölcsönös látogatásával meg-
kezdett folyamatnak.

Így vált lehetségessé, hogy amit II.
János Pál már nem érhetett meg, azt
az erdélyi katolikusok megláthatták.
Hat évvel ezelõtt, a Szentatya hitt
bennük is, abban, hogy képesek lesz-
nek szeretetté alakítani csalódottsá-
guk fájdalmát. Hitt abban, hogy a
szeretet a maga idejében meg fogja
hozni méltó gyümölcsét. A magyaro-
kat illetõ – nehéz szívvel meghozott –
döntésében ott volt az egész keresz-
tény világ iránti odaadó szeretete, és
ezzel mindenkinek példát adott a
szeretet hõsiességérõl és az egység bá-
torságáról.

Összeállította: Vizsolyi László
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– Hol tart az ökumenizmus Romániában?
– Lassúsága és visszaesései ellenére, az ökumenizmus halad elõre. Nem sikerült még

mindent megvalósítanunk, de a bátorság és kitartás útján járunk. A lelkület, amit II. János
Pál pápa itt, Romániában hagyott, mind a mai napig élõ forrás, és mi merítünk belõle,
amikor az egyházak közötti teljes közösségen munkálkodunk. Õ Romániát az Istenanya
kertjének nevezte.

– Az ország nehéz idõket él. Mi lehet a felemelkedés útja?
– Az imádság, továbbá a jó szándékú emberek és az egyház egészének összefogása.

Számomra például rendkívül bátorító tény, hogy mennyi pénz gyûlt össze azoknak a csa-
ládoknak, akik az árvizek következtében mindenüket elveszítették. Azt bizonyítja, hogy az
emberekben mélyen ott él a szeretet és a szolidaritás.

I. Teoctist pátriárkát kérdezte a Citta Nuova munkatársa.

séget, a közösséget és a szeretetet. Ha
biztosítottuk a szeretetet, akkor er-
rõl az alapról indulva a teológiáról is
beszélünk, de már egészen más pers-
pektívából.”

A pátriárka pedig ezekkel a megle-
põ szavakkal fordult a jelenlévõkhöz:
„Azt látjuk, hogy a világ egyre távolo-
dik Krisztustól és hiányzik a szere-
tet... Sajnos meg kell állapítanunk,
hogy még messze vagyunk attól, hogy
a mi megváltó Jézus Krisztusunk tö-
kéletes szolgálatával közösen tehes-

sünk tanúságot. Szeressük egymást,
hogy ugyanarról az igérõl tehessünk
tanúságot... Ezekben a napokban volt
alkalmam különleges dolgokról hal-
lani... A fiatalok éneke és tanúságtéte-
le eszembe juttatta, milyen hasznos
lenne nekünk, püspököknek és az
egyházainknak is, ha ezzel a lelkület-
tel pontról pontra végig tudnánk néz-
ni a bennünket keserûséggel eltöltõ
problémákat. Nagyon õszintén mon-
dom, mert elõttem vannak a görög-
katolikus püspökök, akikkel szem-

„A Feltámadott jelenléte népe
körében: középpontja az egyházi
életnek és alapja közös
tanúságtételünknek” – hirdette
a bukaresti találkozó címe.
Jézus ígérete szerint jelen van ott,
„ahol ketten vagy hárman
összejönnek” az Õ nevében.
Jézusnak ebben a titkában látják
a püspökök a Krisztus Egyházában
megvalósuló egyre teljesebb
közösségnek és a hit továbbadásának
az útját a jelen korban.
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A BERNI SZABADALMI INTÉZETNÉL

dolgozott egy mûszaki egye-
temet végzett német fiatalem-

ber, a huszonöt éves Albert Einstein.
A nem túl igényes állás megengedte
neki, hogy a hivatali papírmunka
mellett tanuljon, cikkeket írjon és
elmélyült fizikai tanulmányokat
folytasson. 1905 júniusában és szep-
temberében jelentek meg egész
tudományos munkásságát megala-
pozó írásai, köztük a relativitás-
elméletet bevezetõ két dolgozat.
Szenzációt jelentõ felfedezése forra-
dalmasította a világról alkotott el-
képzelést.

Einstein felfedezésének lényege
abban áll, hogy az idõ, mely min-
dentõl függetlenül, órával mérhetõ
módon, abszolút szabályos ütemben
múlik, és nekünk oly egyértelmûen
objektívnek látszik, valójában rela-
tív. Vagyis a különálló háromdimen-
ziós tér és egydimenziós idõ egyetlen
négydimenziós téridõ szoros egysé-
gébe olvad.

Einstein megértette, hogy egyet-
len nagy abszolút és változatlan léte-
zõ van: a fénysebesség. A relativitás-
elmélet hatása nem értelmezhetõ a
mi „nagyméretû” világunkban, ahol
a sebességek elhanyagolhatóak a
fénysebességhez képest. Ha azonban
az atomnál kisebb részecskék lenné-
nek, és fénysebességgel közleked-
nénk (háromszázezer kilométer má-
sodpercenkénti, azaz kb. milliárd
km-es óránkénti sebességgel), akkor
kiderülne, hogy óráink szinte soha-
sem járnak együtt. Ha pedig mint
tömeg nélküli részecske elérnénk a

fénysebességet, az idõ megállna szá-
munkra!

A késõbbiekben Einstein kibõví-
tette felfedezését és eljutott az Álta-
lános Relativitáselmélethez, mely-
ben eljut az atomnál kisebb részecs-
kéktõl a világegyetemet szabályzó
törvényekig.

Már Newton és társai is tudták,
hogy a tömegek vonzzák egymást,
azonban ez a vonzás nem érzékelhe-
tõ a mi méreteink között. Ezzel
szemben meghatározó szerepe van a
csillagos ég hatalmas tömegei kö-
zött. Ez magyarázza a bolygók pá-
lyáját, a bennünket földhöz kötõ
energiát, a tengerek ár-apály mozgá-
sát, és Földgömbünknek a pólusok-
nál tapasztalt benyomódását.

Einsteinnek – rendkívül izgalmas
logikai fordulattal – a világegyetem-
re alkalmazott elmélete hallatlan
változást eredményezett a csillagá-
szatban is, mivel kiderült, hogy a
gravitációs erõ tulajdonképpen nem
más, mint a téridõ görbülete.

Természetesen a laikusok számá-
ra nem olyan egyszerû megérteni
ezeket a tudományos elméleteket.
Einstein egyszer azt mondta, hogy
senki nem érti addig igazán, amíg a
nagymamájának nem tudja elma-
gyarázni. Õ, a maga sajátos módján,
így próbálta meg világossá tenni a
Relativitáselmélet lényegét: Ha vala-
ki egy órát ül egy gyönyörû hölgy
társaságában, az neki csak egy pilla-
nat. Próbáljon meg akár egy percet
is a kályhára ülni, az egy óránál is
hosszabbnak fog tûnni. Ez a rela-
tivitás.

De ki is volt valójában Albert Ein-
stein? Egyszerre volt rendkívül bo-
nyolult és meglepõen egyszerû. Zsi-
dó családba született, szülei azon-
ban nem ápolták a vallási hagyomá-
nyokat. Az iskolában olyan komoly
nehézségei voltak az írással és olva-
sással, hogy tanárai fejlõdésében
visszamaradottnak tartották. Fel-
tehetõen diszlexiás volt, sok más
zsenihez hasonlóan (Leonardo, Walt
Disney, Picasso).

Ahogy a matematikusok közt oly
sokan, õ is szerette a zenét, sõt ma-
ga is hegedült. De ebben nem lehe-
tett különösen tehetséges, mert
Chaplin „kibírhatatlannak” bélye-
gezte a baráti körben tartott fellépé-
seit.

kultúra

14 Új Város – 2006. 1. szám

A NEGYEDIK DIMENZIÓBAN

„A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága.” Alig száz éve tette
közzé Albert Einstein a modern fizika alapját megteremtõ relativitáselméletét.
Az elmúlt esztendõt az ENSZ erre emlékezve nyilvánította a Fizika Nemzetközi
Évének.
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Nem szerette az iskolát,
egyetemi vizsgáit is csak egy
csoporttársa, a magyar Gross-
mann Marcel segítségével tud-
ta letenni.

Túlságosan is gyenge
egészségi állapota miatt a
diploma után egy álló év pi-
henésre volt szüksége. A ka-
tonai szolgálat alól is ezért
mentették fel. Nem szerette a
sportot.

A Vajdaságban született el-
sõ feleségével, a szerb Miléná-
val kötött házasságából há-
rom gyermek született. Ké-
sõbb elváltak, és Albert újra-
nõsült. Második felesége Elsa
nevû unokahúga lett.

Szenvedélyes pacifista volt
és elkötelezetten támogatta
a zsidók ügyét. Pacifizmusa
azonban inkább táplálkozott
egyszerû félelembõl, amit a
gyûlölet és kegyetlenség leg-
különbözõbb megnyilvánu-
lásai váltottak ki, semmint
egy ideológiából. Gandhival
és más neves közéleti személyisé-
gekkel együtt támogatta a kötelezõ
katonai sorozást ellenzõ kezdemé-
nyezést. A sors különös fintora,
hogy éppen õ, a pacifista Einstein,
írta alá azt a Rooseveltnek címzett le-
velet, mely felhívta az elnök figyel-

mét az atomenergia hadászati fon-
tosságára. E levél hatására indult el
a késõbb japán városokra ledobott
atombombagyártás programja. Ké-
sõbb gyakran emlegette, hogy ez hi-
bás lépés volt részérõl. Azzal igazol-
ta magát, hogy nem pusztító, ha-

nem elrettentõ szándékkal
készítették a bombát akkori-
ban ugyanis majdnem min-
denki bizonyos volt benne,
hogy Hitlernek sikerülni fog
atombombát elõállítani. Lel-
kiismeretét azonban nem
hagyta nyugodni a dolog. Így
írt japán tudós kollégájának:
„Nem vagyok abszolút pa-
cifista, de mindig meggyõzõ-
déses pacifista voltam. Ez azt
jelenti, hogy vannak helyze-
tek, amikor az erõ alkalma-
zásához kell folyamodni...
amikor az ellenség célja a fel-
tétel nélküli pusztítás.”

1955-ben nevét adta egy ki-
áltványhoz, mely arra hívta a
nemzeteket, hogy a nukleáris
fegyverekrõl mondjanak le.
Még abban az évben, ötven
évvel ezelõtt, az USA-ban halt
meg. Hamvait, akarata sze-
rint minden ceremónia nél-
kül elégették, és ismeretlen
helyen szétszórták.

A józan észre alapozott szi-
lárd erkölcsi alapokon állt, de nem
volt vallásos. Ösztönös és mély, álta-
la kozmikusnak nevezett vallásosság
volt az övé, mely csodálattal szemléli
a világ harmóniáját. Sok híressé vált
mondása közül az egyik erre utal: „A
legszebb, amit átélhetünk, a dolgok
titokzatossága”.

Volt egy másik, hitvallásszámba
menõ megnyilatkozása is: „A tiszta
tudomány és mûvészet bölcsõjénél
mindig mély áhítat fogja el az em-
bert. Aki nem képes csodálkozni,
meglepõdni, az szinte már nem is él.
Mert kihunyt a tekintete. Még ha a
félelemmel is keveredett, mégis a ti-
tok alakította ki a vallásosságot.
Tudnom, hogy létezik egy megköze-
líthetetlen valóság, ismernem meg-
nyilvánulásaiból a legmélyebb értel-
met és a legragyogóbb szépséget –
mert racionálisan mindez csak igen
kezdetleges módon közelíthetõ meg
–, nos, ennek a tudata és érzése az
igazi áhítat: ebben az értelemben, de
csakis ebben az értelemben, a legmé-
lyebben vallásos emberek közé tar-
tozom.”

Michele Genisio–Vizsolyi László
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A HIDEG SZÉL esõcseppeket csap
az arcomba. Itt a tél. Sokszor
eszembe jut az az Iringa,

amelyrõl egy emlékezetes beszámo-
lóban hallottam. Tegnap megnéz-
tem a mûholdképes térképen. Kis
város Tanzánia közepén, növény
borította dombok között, kis folyó
szeli át, ami néhány száz kilométer-
rel odébb az óceánba ömlik. Semmi
különleges. Minek nézem meg
mégis ezredszer? Nem látok embe-
reket, csak épületek sötétebb foltja-
it a völgyben. Oda kell képzelnem
õket, a fejemben, a szívemben van-
nak. Nem azért, mert „mindenkit
szeretni kell”, ez különben is ne-
kem ilyen messzirõl, ismeretlenül
nehéz. Ezeket az embereket mégis
„ismerem”. Miért? Mert elméleti
szinten, a világon bárkihez el lehet

fiatalok

16 Új Város – 2006. 1. szám

IMMÁR
KÖZEL VAGYUNK

Sudár Balázs

Októberben, miközben az interjú készült
Bernáth Máriával, aztán az Afrika-nap
kapcsán is sokat gondolkodtam azon,
hogy mi közünk van nekünk
mindehhez. Mekkora távolság választ el
minket ezektõl 
a problémáktól!

2005. szeptember közepén a világ
szinte összes országában sor került az
Egyesült Világ Hetére, az Új Ifjúság moz-
galom éves ünnepére. Ennek keretében
a mozgalom tagjai – azok a fiatalok,
akik szeretnének a kölcsönös szeretet
szellemében konkrétan dolgozni a világ
egységéért: a népek és emberek közti
egyetértés megteremtéséért, a békéért,
a szegénység enyhítéséért, a velük
szimpatizáló fiatalokkal együtt – rendez-
vényeket, felvonulásokat, sportesemé-
nyeket tartottak.

Így került sor Magyarországon is az
Afrika napra. Ezen a napon mintegy hat-
van fiatal találkozott Budapesten, ma-
gyarok és Magyarországon élõ afrikai-
ak. A program keretében megosztottuk
tapasztalatainkat, ahogyan tenni próbá-
lunk valamit e rendkívül szegény konti-
nens boldogulásáért.

Egyikõnk kint élt néhány hónapot Tan-
zániában, õ Közép-Afrikáról beszélt. Az
afrikaiak a saját táncaikat, énekeiket ad-
ták elõ, volt, aki az AIDS-es betegek gon-
dozásában szerzett tapasztalatait osz-
totta meg velünk. A nap végén egy világ-
méretû telefonos körkapcsolásban
meghallgattuk Chaira Lubich üzenetét a
fiataloknak, melyben bátorított minket,
hogy a nehézségek ellenére is menjünk
elõre.

jutni hat ismerõsi kapcsolaton ke-
resztül. Öt ismerõsöm, aki megjár-
ta Kamerunt, Kenyát és Tanzániát,
jó kiindulópont.

Kézenfekvõbb magyarázatom is
van: õk helyezték a fejembe, a szí-
vembe ezeket az embereket. Ahogy
gondoltam rájuk, rajtuk keresztül
fontosak lettek az ottaniak is. Igen:
most már létezik egy híd köztük és
köztünk. Ez sokkal élõbb, mint bár-
milyen egyetemi elõadás, õk öten el-
hozták azt a forró, sûrû déli nyarat:
szavaikban hallom a városok nyüzs-
gését, az óceán morajlását és a hal-
doklók nyöszörgését. Fura világ:
örök nyár, mely magában rejti a „te-
let”. Érzéketlenek már nem lehe-
tünk: ha valaki meghal, jó eséllyel
egy barátom ismerõsének az ismerõ-
se vesztette el egy barátját!
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MÉGIS MEGBOCSÁTOTTAK
Az 1994-es népirtás Ruandában – melynek hátterében leginkább a tuszik és a hutuk
közti etnikai konfliktus húzódott – több mint egymillió áldozatot követelt. Az anarchia
légköre alakult ki a felnövekvõ ifjúság és a passzív idõsek között, akik túlélték
a vérengzést.
Maximilian Nshimayezu szüleinek 1959-ben el kellett hagyniuk Ruandát; õ egy
menekülttáborban született Burundiban. Jelenleg Budapesten, a Közép Európai
Egyetemen (CEU) Emberi Jogokat tanul. Az Afrika-napon mondta el ezt a rendkívüli
történetet, hogyan vált személyesen a kiengesztelõdés eszközévé:

„Én is egy, a népirtás alatt eltûnt család-
ból származom. Hogyan sikerült mégis új-
ra elindulnunk a konfliktusok után? Úgy,
hogy a Biblia szerinti egyetértést és meg-
bocsátást tûztük ki célul.

Nem volt könnyû. Egy árvákkal és özve-
gyekkel teli országban kellet megteremteni
újra az egyetértést. A keresztényeknek kü-
lönösen nagy problémát jelentett, hogy
még a templomban is sokan gyilkoltak.
Egyik barátom elmondta, hogy soha többé
nem akar misére menni, mert keresztapja
– a kórus vezetõje – meg akarta ölni, csak
azért, mert õ tuszi. El lehet képzelni, milyen
az, ha valaki ebben a konfliktusban megöli
a feleségét, csak azért, mert nem ugyan-
abba az etnikai csoportba tartozik!?

Hogyan lehet együtt élni, ezután? A bu-
rundi és az ugandai fiatalokkal egy kis ta-
lálkozót szerveztünk, ahol megosztottuk
tapasztalatainkat az evangélium élésével
kapcsolatban, azután pedig kórházakat,
börtönöket látogattunk…

Amit most el akarok mondani, nagybá-
tyám és családja történetéhez kapcsoló-

dik, amelynek egy része áldozatul esett a
népirtásnak. Több mint ötven embert öltek
meg közülük.

Egy civil projekt koordinátora lettem,
melynek az volt a célja, hogy az áldozatok
és a fogva tartottak késõbbi békés együtt
élését elõsegítse. Egyik nap a munkám so-
rán meglátogattam egy fogvatartási köz-
pontot Dél-Ruandában. A találkozás alatt
döbbentem rá, hogy akivel beszélek, ép-
pen az a két ember gyilkolta le a családo-
mat. Nem tudtam folytatni, otthagytam
õket. Este eszembe jutott, hogy Jézus azt
mondja: »bocsássatok meg egymásnak,
és én is megbocsátok nektek«. Ez komoly
kihívás volt számomra, és a nagybátyám
családja számára is. Másnap reggel visz-
szamentem ezekhez az emberekhez, és
megkérdeztem tõlük, hogy szeretnék-e, ha
a családom megbocsátana nekik. Nem ér-
tették a helyzetet, mert nem tudták, hogy
én vagyok az egyik túlélõ a családból. Mi-
kor elmeséltem nekik, nagyon megdöb-
bentek.

Végül megkértek, hogy menjek, és vi-
gyem el bocsánatkérésüket annak a nagy-
bátyámnak, aki életben maradt. Aztán
egyikük pénzt kért tõlem, hogy tudjon ven-
ni magának egy szappant. Adtam neki,
majd két nap múlva meglátogattam a
nagybátyámat, és megpróbáltam mesélni
neki errõl a két fiúról. Elsõre visszautasítot-
ta a bocsánatkérést, de úgy döntöttem,
hogy elviszem õt is magammal a börtön-
be, hogy meglátogathassa õket. Mikor a
fogvatartottak meglátták a nagybátyámat,
nem akartak találkozni vele. Késõbb mégis
meggondolták magukat, és bocsánatot
kértek. Nagybátyám pedig megbocsátott.
Mióta kiszabadultak, ugyanabban a város-
ban élnek, a nagybátyám szomszédságá-
ban.

Ez a tapasztalat is megmutatja, hogy le-
het együtt élni a konfliktusok után. És azt is,
hogy milyen nagyon nehéz ez. A kereszté-
nyeknek kell a békét közvetíteniük, úgy,
hogy az evangélium szerint élnek.”

Meg kell értenünk saját felelõssé-
günket. A nyugati világ egyre inkább
teret hódít Európán kívül is, amiért
aztán Afrikában – több évszázad
után – újra szembekerülhet az isz-
lámmal. Ennek következményeit
máshol már napjainkban is tapasz-
taljuk. Európa ismét magával ránt-
hatja önpusztító életmódjába Afri-
kát, vagy elengedheti, hogy végre
méltóságát és becsületét visszanyer-
ve, szabadon cselekedjen. Tehetné
ezt oly módon is, hogy közben nem
tagadja meg Afrikától mindazt, ami-
re valóban szüksége van.

A mai fiataloknak már természe-
tes a kultúrák közti átjárhatóság,
természetes más vallások jelenléte,
és fogékonyabbak a párbeszédre. Az
egészségügyi, technikai eszközök
mellett ez az, amivel Európa a leg-
többet segíthet Afrikán. Ha a fiata-
lok ma ilyen lélekkel és természetes-
séggel tevékenykednek ezért a konf-
liktusokkal, nyelvi, nemzetiségi és
politikai határokkal teli kontinen-
sért, a hagyományaiban mély, azon-
ban sokszor véresen szélsõséges
Afrikáért, akkor látok reményt.

A segítségre szükség van. De szá-
munkra sincs visszaút: immár közel
vagyunk. Mind felelõsek vagyunk. ¢
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családi mûhely

18 Új Város – 2006. 1. szám

A SZERETET MÛVÉSZETE
A CSALÁDBAN

„A Z EMBER nem élhet szeretet
nélkül” – állítja II. János Pál a
Familiaris Consortio-ban, és

ennek az igazságát saját bõrünkön
tapasztaljuk meg mindennap. Ha va-
laki szeret minket, minden másodla-
gossá válik, akkor is, ha nehézség
vagy fájdalom ér. Ha viszont az az ér-
zésünk, hogy visszautasítanak, meg-
tûrnek, elárulnak bennünket, akkor
miénk lehet akár a világ összes kin-
cse, belülrõl mégis boldogtalanok
vagyunk. Az ember arra lett teremt-
ve, hogy szeressen és szeretve legyen.

A kölcsönösség szempontjából
óriási erõforrás a családok életében
Jézus új parancsa: „Úgy szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek tite-
ket” (Jn 15,12).

A szeretet nem érzés, nem is csu-
pán érzelem, hanem mûvészet. En-
nek megértésében segítenek Anna-
maria és Danilo Zanzucchi, az Új Csa-
lád Mozgalom Nemzetközi Titkársá-
gának felelõsei. Bemutatják, hogyan
lehet jobban megélni és alkalmazni a
szeretetet a családok világában:

„Ennek a mûvészetnek egyik jelleg-
zetessége, hogy elsõként akar szeret-
ni. Ez sokszor azt jelenti, hogy le kell
gyõznünk a lustaságunkat, a kényel-
münket, amit épp elõnyösnek vagy
hasznosnak gondolunk. Azt jelenti,
hogy felállunk az asztaltól, ha valami

hiányzik, vagy
mi vesszük fel a
telefont. Ha már
este van, min-
denki lefeküdt,
és én észreve-
szem, hogy a vil-
lany ég a másik
szobában, akkor
felkelek és leol-
tom. Nem várok
a másikra, meg-
teszem én az elsõ
lépést. Apró dol-
gok ezek, de ké-
pesek megváltoz-
tatni életünket,
különösen ak-
kor, ha szerete-
tünk ingyenes,
nem vár el sem-
mit.

A szeretet mû-
vészetének kö-
vetkezõ jellegze-
tessége, hogy Jé-
zust látja és sze-
reti a másikban.

Gyakran, ami-
kor nézeteltérés
támad közöt-
tünk, elhangzik
egy nem helyén
való szó, egy fáj-

Az otthon falain belül a legnehezebb talán megmaradni
a szeretetben, mert senki sem lát, és nem igazán kell külsõ
elvárásoknak, kihívásoknak megfelelni. Túl jól ismerjük egymást.
Szokásainkat és viselkedési formáinkat nehezebb kontrollálnunk,
ami aztán néha különbözõ gondokkal jár. A családnak mégis
az a hivatása, hogy tanúságot tegyen saját maga és mások elõtt
arról, hogy lehetséges – folyamatosan újra kezdve
– a kölcsönös szeretetet megélni.Tóth Judit
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dalmas megjegyzés, amit aztán be-
zárkózás követ, ösztönös visszahú-
zódás. Arra várunk, hogy a másik
kezdeményezzen. Ha az Evangélium
szerint akarunk szeretni, akkor túl
kell, hogy lépjünk a másik sze-
mélyén, és emlékeztetnünk kell
magunkat, hogy minden felebarát-
ban Jézus él, különösen abban, aki-
vel a házasság szentségi erejében
osztjuk meg az életünket. Minden-
nap meg kell újítani a házassági szö-
vetségünket, mind a kettõnknek.
Tudnunk kell, hogy Jézus az, aki el-
sõként köti össze ezt a szövetséget…

És itt a személyes és a családi
imádság nagy jelentõségén túl meg
kell említenünk az eucharisztikus
Jézus végtelen ajándékát. Õ szeretet-
bõl eledel lett, hogy belénk hatoljon,
hogy önmagává alakítson át. Az
eucharisztikus Jézus egységünk kö-
teléke: a megfizetett és odaajándéko-
zott isteni zálog, azért, hogy szerete-
tünk egyre igazabb legyen...

Isten szeretetében találjuk meg az
erõt, a fényt, hogy ismét felfedezzük
magunkat, és újnak lássuk a mási-
kat is, mert nem a tettek számíta-
nak, hanem a lét.

Vannak elsõrendû értékek, mint
például a házaspár közötti párbe-
széd, amihez idõre van szükség. Tud-
ni kell helyet és idõt teremteni az éle-
tünkben, hogy az ilyen együttlétekre
mindig találjunk alkalmat. Egy fiatal
házaspár mesélte, hogy gyerekeik
miatt nem volt alkalmuk elmenni
otthonról, ezért meghívták magukat
vacsorára – saját lakásukban. Gyor-
san elkészíthetõ ételt vásároltak, és a
fektetés után, szépen felöltöztek,
gyertyát gyújtottak, mintha étterem-
ben lennének, és így oldottan, mé-
lyen tudtak beszélgetni.” ¢
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Néhány hónapja ment férjhez a lá-
nyom. Fáradékony, és még nem igazán
tudja megtalálni az egyensúlyt a munka-
helye és a családi élet között, ezért gyak-
ran fõzök és takarítok náluk. Nekem ez
természetes, mert így konkrétan tudok se-
gíteni rajta. Férjem viszont más vélemé-
nyen van, szerinte a fiatal pár kapcsolatá-
nak növekedését hosszútávon én akadá-
lyozom ezzel. Mit gondolnak errõl? 

R. S.

Az egyik lányunk körülbelül egy éve
ment férjhez nekünk is, és távol lakik tõ-
lünk. Mivel igen komoly munkahelyen dol-
gozik, bennünk is felmerült, úgy mint ma-
gánál, hogy segítsünk. Elgondolkodtunk
közben azon is, hogy mi a legjobb módja
ennek.

Benyomásunk szerint az ilyenfajta se-
gítségnyújtás, amirõl beszél, a házaspár
kapcsolatára rossz hatással lehet hosszú-
távon, mert a maga kitartó jelenlétét mél-
tán érezheti a veje betolakodásnak saját
otthonába. A házaspárnak amúgy is egy-
más között kell felosztania a házimunkát,
és csak ezután következhet, hogy mi se-
gítsünk. Bennünk, szülõkben élnie kell a
vágynak, hogy gyermekeink önálló és fe-
lelõsségteljes emberekké tudjanak válni,
ami csak úgy valósulhat meg, ha radikáli-
san elszakadnak a szülõi háztól. Mert ha
ez nem történik meg, akkor képetelenek
megvalósítani önmagukat, és nem tudják
kibontani az életükkel kapcsolatos tervet.
Ha valakinek idõnként sikerül egyedül

megoldania a problémás helyzeteket, ez
mindenképpen fontos lépés lesz személyi-
sége általános érlelõdésében.

A szülõknek pedig épp az a feladata,
hogy az elszakadást megkönnyítsék gyer-
mekeiknek. Persze nem könnyû, különö-
sen az anyáknak nem, akik kilenc hóna-
pon át szívük alatt hordták õket, és ezért
hajlamosabbak rá, hogy szeretetük szinte
kölcsönös birtoklássá alakuljon át.

Fontos, hogy a férjével növekedjenek a
kölcsönös szeretetben, mert így egyre
jobban megértik majd, hogy miben lehet-
nek ténylegesen a fiatalok segítségére.

A szeretetbõl felajánlott segítség nem bir-
tokolja a másikat, nem furakszik be a lá-
nyuk családi életébe. Nem arról van szó,
persze, hogy ezentúl ne segítsenek, in-
kább arról, hogy meg kell találni pillanatról
pillanatra a helyes módját ennek. Talán
egy tanácsot fog jelenteni, ami lehet hasz-
nosabb, mintha az egész lakást kitakarí-
tották volna.

A fontos, hogy Önben és a férjében
mindig meglegyen – különösen a fiatal
pár életének elsõ szakaszában – az igazi
szeretet, ami sohasem jelent tolakodást.

Maria és Raimondo Scotto

CSALÁDOS GYERMEKEINK
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A KILENCVENES ÉVEK VÉGÉN egy
lengyel pap, Ignác atya bemu-
tatta a kis irkutszki közösség-

nek Reginát és Terezát, akik Moszkvá-
ból érkeztek, az ottani fokolárból.
Elindultak az elsõ életige-találko-
zók, megpróbálták életre váltani az
Evangéliumot. Majd 2000-tõl az ala-
kuló közösséget egy szlovák fokola-
rinó pap, Péter atya segítette, az ép-
pen megépült katedrális plébánosa.
Jelenleg már Bakuban – Azerbaj-
dzsán fõvárosában, muzulmán kör-
nyezetben – végzi lelkipásztori mun-
káját, közben ott is templomot épít.

Õsszel elhatároztuk Terezával,
hogy meglátogatjuk irkutszki isme-
rõseinket, néhány családot és fiatalt,
akik idén nem tudtak eljutni a má-
riapolira. A Bajkál nevû transz-
szibériai expresszel utaztunk. Ez a
híres vonat Moszkvából indul és
csaknem nyolc napig tart, míg ke-
resztülszeli a hatalmas országot. A
vonaton három kocsi német és fran-
cia turistákkal volt teli, akik a feje-
delmi szépségû Bajkál tóhoz tartot-
tak.

Harmadik alkalommal utaztam
Irkutszkba. Ezúttal új arcát mutatta
a város: találkozhattam a szegény-
séggel az elesett emberekben és a

szegényes környezetben. Megérkezé-
sünkkor egy ismerõs lány várt ben-
nünket, a tizenhét éves Mása, aki ta-
valy ott volt a máriapolin, és éli az
életigét; felajánlotta nekünk a szállá-
sát. Egy volt kollégiumi épületben,
ún. „kommunálkán” lakik a szülei-
vel. Két-három család él itt egy la-
kásban, külön szobákban, de a
konyhát és a fürdõszobát közösen
használják. Mindenkinek megvan a
maga kis sarka, lábasa, tûzhelye… A
lakás állapota szegényes, a legelha-

nyagoltabbak a közösen használt ré-
szek. Mégis örültem a lehetõségnek,
hogy eggyé válhatok az itteni embe-
rekkel, és megoszthatom az életüket
– ha csak három napra is. Mása és
szülei rendelkezésünkre bocsátották
mindenüket, mindazt a keveset,
amijük van.

Másával közelebbrõl ismerked-
tünk most meg, mesélt az életta-
pasztalatairól, útkeresésérõl: egyike
azoknak a fiataloknak, akik csak vé-
letlenül tévedtek be a templom ka-
puján. Késõbb ismerte meg Péter
atyát, aki hosszan követte és segítet-
te, hogy megtalálja az útját. Öröm-
mel újságolta, hogy a keresztelõje
három nap múlva, éppen a születés-
napján lesz. Édesanyja muzulmán,
Mása mégis úgy érzi, hogy neki a ka-
tolikus egyházban van a helye.

Odafelé, a vonaton egy orosz nyel-
vû kis könyvet lapozgattam a Szûz-
anya fatimai jelenésérõl, melyben
Oroszország jövõjérõl és Szeplõte-
len Szívének a tiszteletérõl beszél.
Elcsodálkoztam, hiszen az új irkut-
szki katedrálist éppen az „Istenanya
Szeplõtelen Szíve” tiszteletére szen-
telték fel 2000. szeptember 8-án.
Mintha máris felragyogna a Re-
mény, s kezdenének megvalósulni a

munkatársunktól
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Irkutszk, 2005. szeptember

Az Evangéliumra alapozva épülnek
a kapcsolatok Irkutszkban, épül az Egyház,
szeretetben, sok-sok áldozattal.
Szerzõnk, munkatársunk összesen
hét évet töltött a távoli Oroszországban.

Az Evangéliumra alapozva épülnek
a kapcsolatok Irkutszkban, épül az Egyház,
szeretetben, sok-sok áldozattal.
Szerzõnk, munkatársunk összesen
hét évet töltött a távoli Oroszországban.

Aradi Rita
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Szûzanya kérései ezen a távoli föl-
dön is?

Elsõként a jezsuitákat felváltó fe-
rencesek építettek Irkutszkban kato-
likus templomot, 1820-ban. A mos-
tani, modern stílusú új katedrális az
Angara folyó bal partján, egy magas-
laton áll. Ég felé irányultság mindig
is az isteni közelséget és az Istenhez
törõ igyekezetet, az emberi élet célját
szimbolizálta. Az épülettömeg szem-
bõl két imára kulcsolódó kezet for-
mál, köztük a püspöki mitra, mint a
pásztori hatalom jelképe. Felül össze-
fogja mindezt a sugarakat vetõ ke-
reszt, az isteni irgalmasság jele. A

harangok feliratai a bal oldali torony-
ban hû kifejezõdései a nép kívánsága-
inak és a jelenének:

A legnagyobbra ezt írták „Vedd ol-
talmadba családunkat!” A második-
ra: „A te hangod támassza fel a Hi-
tet, a Reményt, a Szeretetet, és az
Egységet!” Majd: „Jöjj Szentlélek, és
teremtsd újjá a szibériai föld lelkét!”
És a negyedik, legkisebb harangon
ez olvasható: „Óvj meg bennünket a
kábítószerezéstõl, az alkoholizmus-
tól, az AIDS-tõl és a földrengéstõl.”

Találkozásunkat az irkutszki kö-
zösséggel egy ünnepi esemény koro-

názta meg. Az orosz származású
Kirill püspök atya meghívott bennün-
ket pappá szentelésének huszonötö-
dik évfordulójára, és a katedrális fel-
épülésének ötéves ünnepére. A meg-
hívottak között volt még két muzul-
mán imám és egy buddhista láma,
jelezve a jövõbeli közös kapcsolatok
fontosságát. Az ünnepi mise végén
került sor az egykori szibériai kon-
centrációs táborok területérõl össze-
gyûjtött földek megszentelésére.
Azokban a pillanatokban arra gon-
doltam, hogy az új kõtemplom és a
lelkekbõl épülõ élõ egyház erre a – ki
tudja hány ezer és ezer vértanú véré-
vel megszentelt – földre épült és
épül.

Az ebédnél megismerkedtünk a
két muzulmán imámmal és két ja-
pán szerzetesnõvérrel is. Itt akad-
tunk össze a szlovákiai magyar szár-
mazású József atyával, a Pozsony mel-
letti Magyarbérrõl. Három évig élt
Mongólia fõvárosában, Ulánbátor-
ban, s mint meséli, ottléte alatt a
szép számú egyházi közösségben
nemcsak új kapcsolatokra, hanem
közel száz olyan szóra is bukkant,
ami nagyon hasonlít a magyarhoz.

A remény sugara, az újjászületés
reménye így többszörösen felcsillant
Szibériában, lelki megújulást ígérve.
Remélhetjük, hogy minél többen
kezdik el élni az Evangéliumot, hogy
Jézus végrendelete beteljesedjen, s Õ
itt legyen mindig közöttünk. ¢
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A
ra

di
 R

ita
 (

4)

uv2006-01.qxd  10/28/2014  3:48 PM  Page 21



S TEFAN TOBLER figyelmét elõször
egyáltalán nem ragadta meg,
amikor Nagyszebenrõl, néme-

tül Hermannstadtról (vagy román
nevén Sibiu-ról) hallott. Az evangéli-
kus egyetem teológiai fakultásának
állásajánlatát rutinszerûen tette fél-
re a többi levél mellé. Csak akkor
kezdett felébredni a kíváncsisága,
amikor egy barátja – az ajánlatról
mit sem tudva – nagy lelkesedéssel
beszélt neki errõl az erdélyi városról.

Útja a professzori katedrához egy-
általán nem vezetett nyílegyenesen.
Egy sankt gallen-i református csa-
ládban született 1959-ben, négy
testvére közül õ a legfiatalabb. Zü-
richben azzal az elhatározással
kezdte meg teológiai tanulmányait
1979-ben, hogy református lelkész
lesz. A hetvenes évek közepén, egyik
osztálytársán keresztül megismerte
a gen-eket, a Fokoláre Mozgalom fi-
ataljait. 1980 karácsonya fordulatot
hozott az életében. Zürichben diák-
zavargások voltak, és az egyházi és
városi vezetõk találkozóra hívták a

fiatalokat. Két nappal karácsony
elõtt Stefan eldöntötte, hogy nem
utazik haza, hanem az ünnepekre
Zürichben marad.

– „Sokat jelentett a családom. Vi-
szont azt is láttam, hogy a genek-
nek ott a helyük, ahol leginkább
szükség van rájuk. Csatlakozni akar-
tam én is hozzájuk.”

Minél szorosabbra fûzõdött ezek-
kel a fiatalokkal a kapcsolata, annál
erõsebben vonzotta õt ez az új ke-
resztény hivatás, a fokolár. Mit te-
gyen? Hiszen lelkész akart lenni!
Feladhatja-e lelkészi hivatását egy
másik hivatás kedvéért? Jelre várt, de
hiába.

Tanulmányainak befejezése elõtt
részt vett egy találkozón Rómában,
ahol a kápolna csendjében szeme
megakadt a falon függõ feszület
Krisztusán. Különösen csúnyának
találta. Mintha azt kérdezné tõle:
Szeretsz-e engem, így ahogy vagyok,
csúnyán? Szeretsz-e engem a keresz-
ten függés gyötrõ bizonytalanságá-
ban?

– „Abban a pillanatban nem tud-
tam mást mondani, csak igent – em-
lékszik vissza. – Világos volt számom-
ra, hogy ez az igen a bizonytalanság
útját jelenti, azaz nem a lelkészi hiva-
tást, hanem a fokolárt.”

Így ment tanulmányainak végezté-
vel 1984-ben Loppianóba. Két év múl-
va pedig már egy svájci fokolárban élt.

– „Belsõleg teljesen elszakadtam
már attól, hogy lelkész legyek. 1988
márciusában azonban, hogy a Moz-
galmon belüli evangélikusokat job-
ban tudjam szolgálni, mégis lelkész
lettem. Késõbb pedig megszereztem
a doktorátust is.”

– „A protestáns teológia szerint
csak kétségeken keresztül tud meg-
születni egy valóban új dolog. Pro-
testáns teológusként tudnom kell
helyt adni mindenféle kérdésnek.
Doktori disszertációm szempontjá-
ból azt jelentette ez, hogy életem
minden addigi lépését meg kellett
kérdõjeleznem.”

Ez néha csaknem a kétségbeesésig
menõ gyötrelmeket okozott Stefán-

arckép
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AZ „ÖKUMENIZMUS VÁROSA”
Egy svájci református lelkész, professzor és fokolarinó életútja és felfedezései.

Balra: A többnemzetiségû
Nagyszeben (németül Hermannstadt,
románul Sibiu) látképe.

Jobbra fent: Életképek az evangélikus
egyetem teológiai fakultásán.
„A munkám kulcsává éppen az a
lelkiség vált, amirõl azt gondoltam,
hogy képtelen vagyok visszaadni a
protestáns teológia fogalmaival.”

Jobbra: Stefan Tobler 1986-ban
Loppianóban magyar önkéntesek
társaságában.
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nak. Végül is mindig ugyanarra a fel-
ismerésre jutott:

– „A munkám kulcsává éppen az a
lelkiség vált, amirõl azt gondoltam,
hogy képtelen vagyok visszaadni a
protestáns teológia fogalmaival”.

Évekig Hollandiában élt lelkész-
ként az ottani fokolárban. Ezek az
évek inkább nyugalmasan teltek, an-
nak ellenére, hogy mély belsõ meg-
rázkódtatásokon kellett átmennie,
újra és újra. A Berlinben, majd a
doktorátus megszerzése után Zü-
richben töltött három év után a
tübingeni egyetem magántanára-
ként dolgozott.

A hétvégéket gyakran Rómában
töltötte, ugyanis 2000 óta részt vesz
a Fokoláre Mozgalom „Abba Iskolá-
jának” munkájában.

– „A keresztyén hit minden idõ-
ben döntõ hatással volt a kultúrára
– állítja. – Az Abba Iskola izgalmas
feladata, hogy megpróbálja megra-
gadni azt az új kultúrteremtõ erõt,
mely egy új karizmából, a Fokoláre
Mozgalom lelkiségébõl születik. Eb-
ben a hosszú távú munkában egy
egészen komoly tudományos bázis-
nak kell közösen teljesítenie, intel-
lektuálisan és egzisztenciálisan.
Ezért is haladunk csak lassan az Ab-

ba Iskolában. Ami nem tántoríthat
el kitûzött célunktól.”

Svájc, Olaszország, Hollandia és
Németország után most Románia
az ötödik ország, ahol Stefan Tobler
él. Svájci református teológusként
egy romániai evangélikus teológián?
Érdeklõdésemre Stefan Tobler felvi-
lágosít:

– „A református és a lutheránus
egyház egyetlen családhoz tartozik.
Németül mindkettõt „evangélikus
egyház”-nak hívják. Az 1973-as
Leuenbergeri Konkordátum óta
nem helyes két egymástól független
egyházról beszélni. Inkább úgy
kellene fogalmazni: ugyanannak az
evangélikus egyháznak két megje-
lenési formájáról van szó. Ezért
egészen természetes, hogy reformá-
tus létemre lelkészi és tanítói szol-
gálatot teljesítsek az evangélikus
Egyházban. A nyelv elsajátítása
viszont több energiát kíván tõlem,
mint korábban” – vallja be kerte-
lés nélkül. Közben lelkesedéssel me-
séli:

– „Erdély hatalmas felfedezés a
számomra. Az ember azt gondolná,
hogy valahol messze Keleten fekszik.
Amikor megérkeztem, mégis azt kel-
lett megállapítanom, hogy kulturá-

lisan, történelmileg
és földrajzilag is tel-
jes mértékben közép-
európai városba ke-
rültem.”

Nagyszebenben, a
2004 júniusában
megtartott önkor-
mányzati választáso-
kon a lakosság több
mint nyolcvan száza-
léka a német szárma-
zású polgármester-
jelöltet támogatta. A

városi képviselõk között is messze
több a német származású, mint a
tömeges kivándorlás következtében
alig két százalékra zsugorodott
lélekszám alapján gondolni le-
hetne.

– „A reformáció óta öt felekezet él
itt békésen egymás mellett. Ortodo-
xok, katolikusok, reformátusok,
evangélikusok és unitáriusok,
késõbb aztán még a görög katoliku-
sok is.”

A tény, hogy egyetlen felekezet
sincs többségi helyzetben, kedvez az
ökumenizmusnak, különösen pe-
dig a protestáns-ortodox párbeszéd-
nek.

– „Amikor Genfben, az Egyházak
Ökumenikus Tanácsában találkoz-
nak ezek az egyházak, elég körülmé-
nyes a kapcsolatuk – véli Stefan
Tobler. Ám Nagyszebenben más a
helyzet, itt mindkét közösség törté-
nelmileg kiérlelt múltra tekinthet
vissza. Van helyben teológia fakultá-
suk és nyitottak egymás felé.”

Ezért is dolgozik fáradhatatlanul
a kis evangélikus fakultás fennmara-
dásáért és fektet nagy erõt abba,
hogy a két fakultás között létrejöj-
jön az Ökumenikus Intézet.

2004 májusában Nagyszebent
egyhangúan megválasztották 2007.
Európa Kultúrfõvárosává. Ugyanab-
ban az évben ott kerül megrendezés-
re majd a Harmadik Európai Öku-
menikus Találkozó, Basel és Graz
után.

– „Erdély, illetve Románia egészen
Európa központjává válik. Mindig is
oda tartozott, csak ez valahogy
hosszú idõre feledésbe merült.” –
mondja Stefan Tobler, nem titkolt
lelkesedéssel és reményteli várako-
zással tekintve a jövõbe.

Peter Forst–Vizsolyi László
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Internetrõl
mindenkinek (1.)

Sokan vannak, akik használják
az internetet, de talán még töb-
ben azok, akik alig, vagy egyál-
talán nem ismerik. Sorozatunk-
ban nekik szeretnénk hasznos
információkkal szolgálni.

• Az Internet története
• Keresési lehetõségek
• Az Internet elõnyei

Gondolataim közvetlen inspiráló-
ja az Esztergom-Budapesti egyház-
megye lapjának 2005 õszi számában
Fülöp Ákos tollából megjelent cikk
volt.

A ’60-as években merült fel angol
és amerikai kutatóintézeteknél és a
hadseregnél az igény a számítógé-
pek összekötésére. Ehhez azonban
szükség volt egy központi számító-
gépre (szerver), amely a forgalmat
szabályozta. Késõbb egy nyílt
hálózatot hoztak létre, amelyhez
nem kell szerver, mert bármelyik
gép tud információt küldeni és fo-
gadni. E nyitott hálózat olyan, mint
az országút, bárhol és bárki ráhajt-
hat, és le is hajt-
hat, és egyszerre
több jármû is
közlekedhet raj-
ta. Az elsõ, nem
katonai, kor-
mányzati alkal-
mazása a „köz-
hasznú”, elekt-
ronikus levele-
zés volt, 1972-
bõl.

Amit ma a
„közszáj” inter-
netnek nevez, az
a már említett
„nyílt hálózat”
egy speciális al-
kalmazása. A rö-
vidítése: „www”.
Ennek leírását,
mûködési elveit,
nem is olyan ré-
gen, 1992-ben
tették közzé. Le-
hetõvé teszi bár-

milyen adat, de akár programok to-
vábbítását is bármely géprõl bár-
mely gépre, központi irányító nél-
kül. Egy szöveg megadásával keres-
hetjük meg a kívánt adatforrást: Ez
egy www.megnevezes.xx típusú cím.

A „www” azért kell, mert vannak
más rendszerek is. (pl. az ftp: nagy
adatállományokhoz; telnet: egy má-
sik gép „távvezérlésére”). A máso-
dik tag a „beszédes” rész, hogy me-
lyik adatforrást keressük. A „meg-
nevezes” az egyszerûség kedvéért
nem tartalmazhat ékezetes betûket.
A harmadik rész vagy a forrás or-
szágára utal, vagy pedig a mûköd-
tetõ szervezet típusára (pl. com =
kereskedelmi, org = közcélú, net =
hálózatos szervezet stb.). E három-
részes címet nevezik URL-nek is. Az
elõbbi címen lehet megtalálni az

adott forrást,
ha beírjuk az
internetes prog-
ramunk (pl.
Internet Explo-
rer vagy Net-
scape, esetleg
Mozzila vagy
Opera stb.) cím-
sorába, akkor ez

megnyitja annak kezdõlapját, a
„honlapot”.

Egy adat forrását megtalálni
keresõkkel is lehet. Ezeket két nagy
csoportba oszthatjuk. Az elsõ
bármely beírt kifejezést megkeres, a
második tematikus felsorolást ad.
Az elõbbi fajta az Altavista
(www.altavista.com magyar válto-
zata a www.altavizsla.hu) vagy a
Google (www.google.com magyarul
www.goliat.hu) stb. A magyar vál-
tozatok ékezetes karaktereket is
elfogadnak. Tematikus keresõ van
az Altavizslában is vagy a Magyar
Telekom oldalán (www.t-online.hu),
de én jobban szeretem a Startlapot
(www.startlap.hu).

Az internetnek rengeteg elõnye
van. Elõször is hatalmas adattár:
hozzáférhetünk a világ bármely

megkérdeztük
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PSZICHOLÓGIA

Az elõítéletrõl

Sokszor gondolkoztam azon,
hogy vajon miért alakul ki
annyi elõítélet, nem csak a fel-
nõtteknél, hanem már a gye-
rekkorban?

N. R.

Egy lelkileg egészséges kisgyer-
mek számára egy ideig teljesen
magától értetõdõ, hogy minden
társával egyformán igyekszik kap-
csolatot teremteni. Eszébe sem jut,
hogy valakitõl azért zárkózzon el,
mert annak más a bõrszíne, más-
képp öltözködik vagy mert más-
képp beszél, mint õ. Késõbb,
ahogy cseperedni kezdenek a kis-
gyermekek, egyre inkább észreve-
hetõ, hogy kialakulnak bennük
különféle elõítéletek.

Különösen akkor, ha a családjá-
ban vagy szûkebb környezetében
arról hall, hogy egyik ember kü-
lönb, mint a másik, egyikkel barát-
kozunk, de a másikkal nem, mert
õ nem olyan, mint mi. Valójában
az elõítéleteket a szülõk „örökítik
át” gyermekeikbe, amikor különfé-
le okokból – legtöbbször féltésbõl

– lebeszélik õket arról, hogy min-
denkivel barátkozzanak. Ilyenkor a
gyermekek kapcsolatait a szülõk, a
felnõttek elõítélete befolyásolja.

Ez már óvodás korban is elõfor-
dul, amikor például a születésnapi
zsúrra nem mindenkit hívnak
meg. Persze ennek anyagi okai is
lehetnek, de akkor felmerül a kér-
dés: vajon a születésnapi zsúrok
erõsítik-e vagy gyengítik az óvodai
csoport, mint közösség életét. Va-
lójában sokszor az anyagi különb-
ségek okozzák a csoportoknak ki-
sebb csoportokra (klikkekre) tago-
zódását.

A gyermekben kilencéves kora
körül alakulnak ki az erkölcsi ér-
zelmek. Ebben az idõszakban vál-
nak képessé ugyanis a fogalmi
gondolkodásra. Kilenc év körül
már meg tudják különböztetni az
erkölcsi „jó” és „rossz” fogalmát.
(Természetesen egészséges mene-
tû személyiségfejlõdés esetén.) És
ez együtt járhat a különféle elõíté-
letek kialakulásával is. Valójában
minden elõítélet mögött a félelem
húzódik meg.

Félhetünk, hogy gyermekünk
eltanulja a csúnya beszédet, az ag-
resszivitást, vagy esetleg éppen ve-
le bánik rosszul a másik gyermek.

Félhetünk, hogy más értékren-
det képvisel a másik család, és ez
hatni fog gyermekünkre. A nevelés
során sokféle aggodalom gyötör-
het minket. Egy azonban biztos:
óvodás, kisiskolás, sõt még serdülõ
gyermekünket is alapvetõen a csa-
lád értékrendje befolyásolja, akkor,
ha megfelelõ törõdést és odafigye-
lést kap tõlünk. Csak úgy tud rá
hatni mások értékrendje, ha nem
kapja meg a családban azt a figyel-
met és törõdést, ami megilletné õt.

Egész nevelési szemléletünknek
meg kellene változnia, hogy gyer-
mekeinkben az elõítélet-mentes
hozzáállás megmaradjon, az a tu-
dat, hogy mindannyian egyformán
értékesek vagyunk. Isten gyerme-
kei, vagyis egymás testvérei.

Szalainé Simkó Hilda

részén, bármely nyelven tárolt ada-
tokhoz. Folyton bõvül a tartalma,
az utókor számára egyre több régi
gyûjteményt digitalizálnak. Amel-
lett: jól kereshetõen állnak ren-
delkezésünkre. Egy hagyományos
könyvtárban hatalmas szekrények-
ben tárolják a katalógus cédulákat,
amik bár tartalmaznak néhány
információt az adott mûrõl, de
többnyire csak a szerzõk neve sze-
rint vannak sorrendbe rakva. Így,
ha nem ismerjük az írót, szinte
teljesen esélytelenek vagyunk, csak
egy tapasztalt könyvtáros segíthet!
Az internet könyvtárosai a keresõ-
programok. Például, ha egy ta-
nulmány 251. oldalán csak a láb-
jegyzetben szerepel is a „testvé-
riség” szó, a keresõ megtalálja
nekünk. Aztán, a nap 24 órájá-
ban nyitva áll az adatok hatalmas
tárháza, és nem is kell várnunk
mások közremûködésére, nem is
kell sorba állnunk, várakoz-
nunk… Végül a frissesség. Az úgy-
nevezett tartalomszolgáltatókon
(pl. www.origo.hu) percenként fris-
sített információk találhatóak (pl.
hírek, idõjárási elõrejelzés).

Romhányi László
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KRAUSE PÜSPÖK
HEMMERLE-

DÍJAS
Christian Krause német

püspöknek, a Lutheránus
Világszövetség volt elnö-
kének ítélték oda 2006-
ban a Klaus Hemmerle-dí-
jat, amit a Fokoláre Moz-
galom alapított. 

Krause 1971-ben Tanzá-
niában nagyszabású me-
nekültprogramot irányí-
tott a Lutheránus Világ-
szövetség megbízásából.
1972 és 85 között a kül-
földi kapcsolatokkal meg-
bízott felelõse a Német
Egyesült Evangélikus-
Lutheránus Egyház taná-
csának. „Az Egyház evan-
géliumi napja” általános
titkára 1985-tõl, az öku-
menizmus és a szolidari-
tás nemzetközi szinten el-
kötelezett építõje. 1997-
ben, miután Braun-
schweig püspöke lett,
Hongkongban a Lutherá-
nus Világszövetség elnö-
kévé választják. Õ írta alá
a Világszövetség nevében
1999-ben, Cassidy bíboros-
sal, a Vatikán képviselõ-
jével a megigazulásról szó-
ló tanítás kiegészítõ
nyilatkozatát Augsburg-
ban.

„Mi, a világ népeinek
képviselõi, egy emberköz-
pontú, fejlõdést szolgáló
információs társadalmat

szeretnénk, és elkötelez-
zük magunkat ennek a
megvalósítására” – olvas-
suk az ENSZ Információs
Társadalom Csúcstalálko-
zójának (WSIS 2005) zá-
ródokumentumában.

Tuniszban 176 ország
több mint tizennyolcezer
küldöttje volt jelen. A ta-
lálkozó, meghagyva az
USA világhálót irányító
szerepét, megnyitotta azt
más országok számára is.
Központi kérdés volt a
gazdag és szegény orszá-
gok közötti digitális sza-
kadék. John Foley érsek, a
Tömegtájékoztatás Pápai
Tanácsának elnöke felszó-
lalásában a jövõ nemzedé-
kért való elkötelezõdést
sürgetve hangsúlyozta: „A
fejlettebb országoknak
magukra kell vállalniuk a
felelõsséget, és fel kell
gyorsítaniuk az informa-
tika fejlõdését, biztosítva
a nagyobb hozzáférést az
új médiákhoz”.

Abdoulaye Wade, Szene-
gál elnöke szerint „Afrika
végre bekapcsolódott a vi-
lághálóba”. Pillanatnyilag
a föld lakosságának 14%-a
fér hozzá a világhálóhoz,
Magyarországon 28%, míg
az USA-ban 62%.

A JÖVÕ HÁZA
BUDAPESTEN

A tudomány legfrissebb
vívmányait mutatja be a
Jövõ Háza interaktív kiál-

lítása a Mille-
náris Parkban.
Egyszerre mú-
zeum, kiállítás
és technológiai
sci-fi park, egy
új intézménytí-
pus, amely öt-
vözi az ismeret-
szerzés formá-
it. Sokat meg-
tudhatunk a
szívrõl és az

agyról, valamint az utóbbi
évek genetikai-genomikai
forradalmáról. Négy ûr-
kutatási bemutató ismer-
teti a Mars-expedíciókat

és a bolygóközi utazások
körülményeit. Hozzáfér-
hetõ a Nemzeti digitális
adattár és audiovizuális
archívum, a látogatók
részt vehetnek egy Mars-
sétán, és repülõgépet ve-
zethetnek Budapest felett.
Derült idõben az esti

órákban mini csillagvizs-
gáló állomás mûködik.

A kiállítás jövõképe fel-
vet egy sor etikai kérdést,
mely szembesít a világról
és emberrõl alkotott ké-
pünkkel. Kiváló lehetõsé-
get kínál a beszélgetéshez
gyerekekkel és fiatalokkal!

A KIS JÉZUS
ÉS KARÁCSONY

A Fokoláre Mozgalom-
hoz tartozó 4-9 éves gyere-
kek, a gen4-ek az utcákon
is hirdették az emberek-
nek karácsony tájékán: Jé-
zus megszületett, ez az Õ

ünnepe, nem a vásárlásé, a
karácsonyfáé, még csak
nem is az ajándékozásé.
Jézuskákat készítettek
gipszbõl, nagy gonddal
formázták, csomagolták,
majd a város legelegán-
sabb sétálóutcájába vitték
Szegeden és Pesten, mint
a karácsony örömhírét. Az
éneklõ, mosolygó csoport
– szemmel láthatóan kü-
lönböztek az egyszerû
árusoktól – felhívta ma-
gára a figyelmet. Az utcai
hegedûs nekik játszott, és
a szórólapot osztogató
hölgy a végén odajött,
hogy a szép éneket meg-
köszönje.

TUDOD,
MIT ÁLMODTAM

AZ ÉJJEL?
KIDOBTÁK EGY HATALMAS

SZEMÉTDOMBRA AZ ÖSSZES
RAKÉTÁT, MINDEN BOMBÁT,

A NUKLEÁRIS ROBBANÓFEJEKET,
A BOMBÁZÓKAT,

ÉS A VADÁSZREPÜLOKET...
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Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése Salkaházi
Sára egy mondatának folytatása.

A teljes gondolat:
„Szeretni akkor, amikor ez nehéz, amikor talán

szívemnek panasza van, amikor ellöknek – ez kell az
Úristennek!”.

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

Beküldendõ Christian Morgenstern teljes mondása:
„Nehezebb egyetlen napot teljesen Isten gyermekeként le-
élni, mint…” (vízszintes 1. a hozzátartozó függõlegessel
és függõleges 1. a hozzátartozó vízszintessel).

Vízszintes: 10. Fogda. 11. Leveszi a leves sûrûjét.
12. …áll a vártán 13. Liter. 14. Elgondolás. 15. Özönvíz
igaz embere. 16. Orosz folyó. 18. Összekevert eget (!).
19. Áll alatti zsírpárna. 20. Majmok páros betûi. 21.
Vele született angol. 22. Személyes névmás. 23. Halk
hangot ad. 26. Te és te. 27. Hint, szór. 28. Fizikai ké-
pesség. 29. Azonos magánhangzók. 30. Isteni erények
egyike. 31. Nyugtalanító feladat. 33. Lélektelen mun-
ka. 35. Régi német betû. 37. Cserben hagy. 39. Meggyõ-
zõdéssel hisz.

Függõleges: 2. Jól becsukó. 3. Gyógyvizû kút (elsõ
magánhangzó ékezetes!). 4. Egyik keresztény felekezet
rövidítése. 5. Néma szélek (!). 6. Rangjelzõ. 7. Riga la-
kója. 8. Zenei együttesünk. 9. Alkottál. 13. Katonai
mûszer (ékezet nélkül). 16. Poszméh. 17. Nátrium és
titán. 19. Tenne páratlanjai (!). 24. Köpüléskor kelet-
kezik. 25. Végtelen zöngés (!). 27. Ritka nõi név. 30.
Hidrogén, berilium és vanádium. 32. 3/5-öd Dover (!).
34. Állati lakhely. 36. Törökország autós jelzése. 38.
Például rövidítve (!).

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y

TUDOD,
MIT ÁLMODTAM

AZ ÉJJEL?
KIDOBTÁK EGY HATALMAS

SZEMÉTDOMBRA AZ ÖSSZES
RAKÉTÁT, MINDEN BOMBÁT,

A NUKLEÁRIS ROBBANÓFEJEKET,
A BOMBÁZÓKAT,

ÉS A VADÁSZREPÜLOKET...

MÉG AZT IS ÁLMODTAM,
HOGY A BÖRTÖNBEN

SZARVASGOMBÁT TERMELNEK, 
ÉS AZT IS, HOGY MÁS MUNKÁRA

KÜLDTÉK A FEKETE KRÓNIKÁK
SZERKESZTOIT...

„

„

...ÉS AKINEK
TÚL SOK PÉNZE VOLT,

SZÉTOSZTOTTA SZOMBATONKÉNT
AZOK KÖZT, AKIKNEK SEMMIJE SE

VOLT... AZT IS MEGTILTOTTÁK, HOGY
A NAGYMAMÁKAT EGYEDÜL

HAGYJÁK VASÁRNAP,
ÉS HOGY...

ÉN MINDENNAP
ILYENEKET
ÁLMODOK !
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