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„GYENGESÉGÜNKBEN 
AZ ERÕNK”

Újdonsült anyaként úgy éreztem,
reagálnunk kell a nemrég kialakult
belpolitikai helyzetre. Az elhatáro-
zást tett követte, és férjemmel egy
levelet fogalmaztunk meg a köztár-
sasági elnöknek. A levélben feltet-
tük a kérdést: hogyan neveljük gyer-
mekeinket igazmondásra, becsüle-
tességre és egyenességre, ha az or-
szág egyik elsõ embere büszkén
hangoztatja ezen értékek megsérté-
sét? Azt is leírtuk, hogy igyekszünk
gyermekeinknek megtanítani, ha
csalással nyernek egy játékban, ak-
kor valójában õk az Élet vesztesei.
Továbbá arra kértük, tegyen meg
mindent, hogy az embereknek az
említett értékekbe vetett bizalma
visszatérjen.
Az ötlet és maga a levél szinte min-
denkinek tetszett, néhány anyuká-
val és nagymamával el is vittük a
Sándor-palotába. Ezt követõen alá-
írásgyûjtésbe kezdtünk a Kossuth
téren, hogy további 500 névvel újra
eljuttassuk a levelet Sólyom László-
nak. Az aláírásgyûjtés megszervezé-
se során nem kevés csalódásban volt
részem, ami az emberek felelõsség-
vállalását vagy inkább közönyössé-
gét, kishitûségét illeti. Sok tanácsot
kaptam, mit, hogyan csináljak, gya-
korlati segítséget már kevesebbet.
Mindezek ellenére úgy éreztem, Is-
ten mellettünk áll ebben a kezde-
ményezésben, és erõfeszítéseimmel
az Õ országát építem. Néhány nap
alatt összegyûlt 500 aláírás, és a le-
velet egy gyerekrajzokkal dekorált
mappában, néhány lelkes anyuká-
val újra elvittünk a Sándor-palotá-
ba.
Hogy miért nem gyûjtöttünk még
ezer vagy tízezer aláírást? A kezde-
ményezés során, végig az vezérelt
minket, hogy Mária képviseletében,

az õ szellemében tevé-
kenykedjünk. A kísér-
tés g yakran megvolt,
hogy – akár erõinket is meghaladó
– látványos eredményeket érjünk el.
Próbáltuk inkább szem elõtt tarta-
ni, hogy nekünk, anyáknak is a
gyengeségünkben rejlik az erõnk.
Sokan kérdezték tõlünk: „Lesz en-
nek valamilyen hatása, eredmé-
nye?” „Eljut ez egyáltalán az elnök-
höz?” Ez volt a legnehezebb, a leg-
nagyobb kihívás, de azt hiszem sike-
rült tudatosítanunk, hogy meg kell
tennünk a részünket, függetlenül az
eredménytõl. Csak ez számít. A tet-
teink hatását meg talán csak na-
gyon sokára vagy odafönt fogjuk
látni. Valószínûleg levelünk csepp
volt a tengerben, de megtettük ré-
szünket, bármi is az eredmény. Az-
tán a köztársasági elnök beszédé-
ben, amit az önkormányzati válasz-
tások alkalmából mondott, egy-két
gondolatunkat visszahallottuk, ami
a levelünkben megfogalmazódott…

Frivaldszky Edit – Budapest

KETTÕVEL TÖBBEN A
BUSZON

Az Új Város utolsó oldalán találha-
tó GB & W történetei mindig
örömet szereznek. Egyszer olvas-
tam, hogy fiatalok ezekkel a
képekkel színesítették egy gyermek-
kórház folyosóját. Elképzeltem, mi
lenne, ha havonta váltva én is kiten-
ném ezeket a figurákat a buszra,
ahol sofõr vagyok.
Az elsõ rajz az egymásra figyelésrõl
szólt: az égbõl záporozó esõ öntözi a
földet, és az egyik esernyõt tar a
mellette lévõ fölé. Íg y esett, hogy
esett, és az 1-es járat végállomásán
elhatároztam, hogy a kollégiumig
lévõ háromszáz méteres szakaszon a
kapuig viszem az utasokat, hogy ne
ázzanak meg. Persze ez szabályta-
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elõszó

Tóth Pál

MIT TEHETÜNK?

De jó is lenne magaslati levegõt szívni,
áttetszõ szavakkal beszélni, a dolgok
mélyére látni, és érteni, hogy mi a kö-

vetkezõ lépés! Helyette Budapest utcáin pap-
rikagáz szaga terjeng, az eseményeket ügyes
kommunikátorok csûrik-csavarják. A szavak
kifordulnak jelentésükbõl, a tiltakozások és
demonstrációk lassan erejüket vesztik, és a
változások reménye tavaszra tevõdik át.

Az ország „hiteles helyei” nem hagynak
kétséget afelõl, hogy mi történt: „Minden or-
szág alapja az igazság és az igazságosság. Ha-
zugságra egészséges társadalom nem épül-
het” - nyilatkozza a MKPK állandó tanácsa. A
köztársasági elnök is egyértelmûvé teszi,
hogy „az ország kárára lenne, ha minden az
eddigi mederben folyna tovább… A minisz-
terelnöki beszéd ismertté válása mélységesen
megrázta Magyarországot. A … békés tün-
tetések… az emberek egészséges erkölcsi érzé-
két bizonyították.”

Az elmúlt néhány hét eseményei során vi-
lágossá vált az is, hogy két különbözõ kér-
désrõl van szó. Az egyik az, hogy a miniszter-
elnök megengedhetetlen eszközöket hasz-
nált annak érdekében, hogy a hatalmat meg-
tartsa. Olyan alapvetõ, az egész társadalom
egészséges mûködését érintõ erkölcsi törvé-
nyeket hágott át, amelyek a tízparancsolat
kategóriájába tartoznak, és nem politikai ér-
tékek, hanem annál alapvetõbb étékek, ame-
lyekre minden egyéb épül. Ezekben a kérdé-
sekben egyetértés szükséges a pártok között.
Egészen más kérdés az, hogy az ország pénz-
ügyeit hogyan lehet rendbe tenni. Ez is egy
mindannyiunkat érintõ, nagy horderejû
probléma, de alapjában szakmai és politikai
kérdés, amelyrõl a pártok különbözõképpen
vélekednek és versenghetnek egymással a
jobb megoldás érdekében. Itt sem hanyagol-
ható el az erkölcsi szempont, hiszen nem
mindegy, hogy a megoldási alternatívák ki-
dolgozásánál a közjót, az ország érdekét,
vagy gazdasági csoportok érdekeit tartják
szem elõtt. A miniszterelnök távozásával

megoldódhat a politikai válság, de az orszá-
got érintõ erkölcsi válság gyökerei sokkal
mélyebbre nyúlnak, és kezelésükre több idõ-
re van szükség.

Mit tehetünk ebben a helyzetben? Észreve-
hetjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek
ma az állampolgárok nagyobb részvételére
ösztönöznek a közéletben, és a demokrácia
fejlesztését az „egyszerû” emberek aktív rész-
vételében látják a politikai és társadalmi élet
különbözõ fórumain. Ez természetesen nem
tudja egy csapásra megváltoztatni az orszá-
gos politika menetét, ám minden hiteles ma-
gatartás nagy befolyással van a környezetére.
Különösen a helyi politika kínál nagy lehetõ-
séget erre.

A hazai események láttán még jobban
megérthetjük azokat a célokat, amelyeket
Chiara Lubich a mozgalom politikusai elé
tûzött: szükséges a különbözõ pártokhoz
tartozó politikusok összefogása annak ér-
dekében, hogy az alapvetõ emberi értékek,
az élet, az igazság, az igazságosság megva-
lósulhasson a társadalomban. Sürgetõ lé-
pés a párbeszéd elindítása a különbözõ po-
litikai meggyõzõdésûek között. Új szem-
mel kell néznünk mindazokra, akik más
politikai alternatívákban gondolkodnak,
mint mi. Ott vannak mellettünk, és puszta
létük hív bennünket arra, hogy együtt ke-
ressük velük a jót és az igazat, az eggyé vá-
lásnak azzal a mûvészetével, amit az egység
lelkisége kínál.

És ne feledjük a történelem tanulságait
sem. Ma már látjuk, hogy egy új társadalom
nem úgy épülhet fel, hogy valaki politikai ha-
talomra törve felülrõl elõírja az egész társa-
dalomnak ideálját. Sokkal inkább úgy, hogy
alulról kezdik építeni egy alternatív társada-
lom szövetét, a humanitás szigeteit azok,
akik egymással az egyetemes testvériség meg-
valósítására szövetkeztek. És ezekbõl a fol-
tokból, ezekbõl a szigetekbõl egyre több le-
het, egyre növekedhetnek, míg össze nem ér-
nek, egymásba nem hatolnak...
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Kedves Elõfizetõnk!

Szeretnénk felhívni a figyel-
mét, hogy egy év után ismét
esedékes lett az elõfizetések
megújítása, amennyiben Ön
januártól decemberig rendel-
te meg az Új Várost.

Reméljük, az elmúlt idõ-
szakban megszerette lapun-
kat, és élve az elõfizetés meg-
újításának lehetõségével, sze-

retné továbbra is otthonába
kapni. Nem kell mást tennie,
mint a mellékelt csekken befi-
zetni 4000,– forintot, vagy át-
utalni az összeget az OTP Bank
Rt 11705008-20434836 szá-
mú számlájára.

Annak érdekében, hogy
elõfizetése folyamatos legyen,
kérjük, az elõfizetési díjat 2006.
december 31-ig fizesse be.

lan, de emlékezve a kiragasztott
képsorra, éreztem,hogy meg kell
tennem ezt a lépést. Meg is köszön-
ték, s ez buszon ritkaság számba
megy! Járatunkon a fõiskolásokkal
sok probléma van. Õrjöngés, rongá-
lás, törött üvegek. Többször kellett
rendõri intézkedést kérnünk.
Tudom, hogy a feszültségeket a
buszvezetõ is tudná csökkenteni.
Nálam még nem történt semmi
ezen a járaton. Igyekszem is mindig
elmesélni a pozitív eredményeket a
munkatársaimnak.

Hermanovszki István – Kecskemét
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párbeszéd az olvasóval

Alapgondolatok
u Az igazságosság azt jelenti,

hogy összhangban élünk Isten
emberiségrõl alkotott tervével.

u Jézus igazságossága túllép a
pusztán jogi alapokon, és a
szeretet kifejezõdésévé válik.

u A mellettünk lévõben Jézus
maga szeretne találkozni ve-
lünk. Ha úgy szeretjük, hogy
készek vagyunk meghalni is
érte, akkor Isten jön közénk.

Összefüggés
A hegyi beszédben az „igaz-

ság” kifejezés több helyen és je-
lentésben is elõfordul. Szó van Is-
ten igazságosságáról, az ember
igazságosságáról, és a szociális
igazságosságról.

A korábbi milánói érsek, Carlo
Maria Martini következõképpen
hozza kapcsolatba õket egymás-
sal: „E három jelentés úgy kapcso-
lódik egymáshoz, mint egy nö-
vény gyökere, virága és gyümöl-
cse: a gyökér Isten igazságossá-
ga. Õ maga tesz igazzá minket, az
õ kegyelme. A virágok a jó tettek,
Isten akarata szerinti mûvek, a
gyümölcs pedig a szociális igaz-
ságosság, a szolidaritás. Olyan
szeretetteljes viselkedés tehát,
amely nem csak önnön szemé-
lyes érdekeit tartja szem elõtt, ha-
nem ezt háttérbe helyezve cselek-
szik a legszegényebb testvérekért,
azok méltóságáért.”

Martini bíboros aláhúzza továb-
bá, hogy a hegyi beszéd igazsá-
gosság-fogalmát mindig Jézus Is-
ten országáról és az ahhoz kap-
csolódó isteni uralomról szóló be-
szédével együtt kell értelmezni:
ahol minden és mindenki az õt
megilletõ helyre kerül a kiteljese-
dett rendben, Isten mértéke szerint.

(Carlo Maria Martini, 
Selig seid ihr! Neue Stadt kiadó.)

Liturgia
A novemberi életige a Katolikus

Egyház igeliturgiájában Minden-
szentek ünnepe evangéliumában
található (2006. november 1).
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2007
ELÕFIZETÉS

Talán köztudott, hogy lapunkat sok magyar olvassa a ha-
tárainkon túl is. Az igény erre lényegesen nagyobb, mint
ahogy ezt a pénzügyi keretek engedik. Elõfordul, hogy a
havi költségvetés egy hazai család vagy egyedülálló nyug-
díjas számára sem teszi ezt lehetõvé. Mindazok, akik a tá-
mogatói elõfizetést vállalják, nagylelkûségükkel egy itthoni
vagy kárpátaljai, erdélyi vagy vajdasági példány megjele-
nését teszik lehetõvé.

Köszönettel: a szerkesztõség

2007-re egyéves elõfizetés megújítása: 4000,– Ft
2007-re féléves elõfizetés megújítása: 2000,– Ft
A támogatói elõfizetés összege: 6000,– Ft-tól
Külföldi elõfizetés: 35 euro 
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A hétköznapi szóhasználatban az „igazság”
szó eszünkbe juttatja az emberi jogok tisztele-
tét, az egyenlõség igényét, az emberi javak
egyenlõ elosztását vagy az olyan szervezeteket,
melyek a törvények végrehajtására hivatottak.

Ez lenne az az igazság, amirõl Jézus a „hegyi
beszédben” szól, a nyolc boldogság kapcsán?
Részben igen, de mindez következik egy olyan,
tágabb értelemben vett igazságból, mely ma-
gában foglalja a kapcsolatok összhangját, az
egyetértést, a békét.

Az éhség és a szomjúság kifejezés az egyén
alapvetõ szükségleteire utal, s egyben az emberi
szív legmélyebb, csillapíthatatlan vágyának a
szimbóluma is. Lukács evangéliumában Jézus
egyszerûen így fogalmaz: „Boldogok vagytok,
hogy most éheztek.”1 Máté pedig elmagyarázza,
hogy az ember éhsége, éhség  Isten után, amit tel-
jesen Õ elégíthet csak ki. Szent Ágoston is ezt
erõsítette meg a Vallomások elején: „Mert magad-
nak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk,
amíg meg nem nyugszik Tebenned.”2

Jézus pedig ezt mondta: „Aki szomjazik,
jöjjön hozzám és igyék!”3 – miközben Õ maga
is Isten akaratával táplálkozott.4

Az igazság tehát bibliai értelemben azt je-
lenti, hogy Istennek az emberiségrõl alkotott
terve szerint élünk, szeretetben eggyé kovácso-
lódott családként.

Az igazság iránti vágy és annak keresése örök-
tõl fogva az ember lelkébe van írva, Isten helyez-
te a szívünkbe. A történelem során tapasztalha-
tó fejlõdés ellenére még mindig meglehetõsen
távol állunk Isten tervének teljes megvalósulásá-
tól. A ma is dúló háborúk, a terrorizmus és az
etnikai konfliktusok – mind-mind jelei a fennál-
ló társadalmi és gazdasági egyenlõtlenségnek,
igazságtalanságnak és gyûlöletnek.

Az emberek közötti harmónia hiánya nem-
csak jogi eredetû, vagyis nemcsak az együtt-
élést szabályozó törvények hiányából fakad.
Mélyebb erkölcsi és lelki gyökerei vannak, és
függ attól, hogy milyen értéket tulajdonítunk
az embernek, hogyan tekintünk a másikra.

Ugyanez érvényes gazdasági téren is: a fejlõdés-
ben való visszamaradottság fokozódása, a szegé-
nyek és gazdagok közötti szakadék mélyülése és a
javak egyenlõtlen elosztása nemcsak bizonyos
gazdasági rendszerek rovására írható, hanem az
emberektõl függnek leginkább, mert kulturális
és politikai választásaik következményei.

Amikor Jézus azt kéri, hogy kabátunkat is
adjuk oda annak, aki a köpenyünket kéri, és
hogy tegyünk meg kétezer lépést azzal, aki
ezer lépésre kényszerít5, akkor egy „többletre”
mutat rá, egy nagyobb igazságra, ami felül-

múlja a törvények puszta betartását, egy olyan
igazságra, amiben a szeretet nyilvánul meg.

Ha hiányzik a szeretet, a személy tisztelete, és
nem figyelünk fel a szükségletekre, akkor legye-
nek bár korrekt kapcsolataink, kimértté válhat-
nak, képtelenné a személyes emberi igények ki-
elégítésére. Szeretet nélkül sohasem születhet
meg az a valódi igazság, amelyi képes a javakat
a szegények és a gazdagok között jól elosztani;
és nem támad az a figyelmesség, ami az élet
minden konkrét helyzetében tekintettel van az
ember egyéni sajátosságaira. A javak nem cserél-
nek gazdát maguktól: a szívnek kell megmoz-
dulnia, hogy mozgásba hozza a dolgokat.

Hogyan éljük ezt az igét?
Tekintsünk úgy a felebarátra, hogy észreve-

gyük, kicsoda õ igazából: nem egy emberi lény
csak, akinek jogai vannak, és alapjaiban min-
denkivel egyenlõ, hanem Jézus élõ képmása.

A felebarátot akkor is szeretni kell, ha ellen-
ségünk, azzal a szeretettel,
amellyel az Atya szereti õt. Kész-
nek kell lennünk nagy áldoza-
tokra érte, még a legnagyobb ál-
dozatra is: „életünket adni test-
véreinkért”6.

Kölcsönös ajándékozásban
kell élnünk, osztozni a lelki és anyagi javaink-
ban vele, hogy egyetlen család legyünk.

Ha így élünk, beteljesedik majd vágyunk a
testvéri és igazságos világ után, amit Isten gon-
dolt el. Õ maga jön közénk, és eltölt jelenlétével.

Valaki így mesélte el felmondása történetét:
„Munkahelyem nemrégiben egybeolvadt egy
hasonló profilú másik céggel. Az egyesülés
után megkértek, hogy nézzem át az alkalma-
zottak listáját, mert az átszervezés miatt hár-
mat közülük el kell bocsátani.

Ez a rendelkezés nemcsak megalapozatlan-
nak tûnt, hanem elhamarkodottnak is. Senki
nem gondolt az emberi következményekre,
hogy ez mit tartogat az érintetteknek és csa-
ládjuknak. Mit tegyek? Eszembe jutott az élet
igéje. Az egyetlen megoldás, ha úgy teszek,
mint Jézus: elsõként szeretek. Beadtam a fel-
mondásomat, azzal az indoklással, hogy nem
írom alá a három elbocsátást.

Felmondásomat visszautasították, sõt meg-
kérdezték, hogyan oldanám meg az alkalma-
zottak új munkarendbe illesztését. Átnyújtot-
tam a nálam lévõ kész tervezetet a személyzet
beosztásáról, ami a különbözõ területek mun-
kaerõinek a foglalkoztatására hatékonyabb
megoldást kínált. Javaslatomat elfogadták, így
mindannyian maradhattunk a helyünkön.”

5Új Város – 2006. november
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Chiara Lubich

IGAZSÁGRA SZOMJAZVA

1 Lk 6,21
2 Szent Ágoston:
Vallomások 1,1--1:
CCL 27,1 
(PL 32, 659)
3  Jn 7,37
4 vö. Jn 4,34
5 vö. Mt 5,40-41
6  vö. II. János Pál,
Sollecitudo rei socialis,
n. 40.

„Boldogok, akik éhezik és szom-

jazzák az igazságot, mert majd el-

telnek vele.” (Mt 5,6)

november
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ÚJ ÉLET

Gazdag családba születtem.
Elég volt mondanom,

hogy tetszik valami, szüleim
egybõl megvették nekem. Játé-
kok, könyvek, sok cipõ, ruha...

Minden nap ugyanaz: ele-
gáns öltözet, jó kollégium, lo-
vaglás, angolórák – de a ben-
sõmben üresség lakik.

Tizenkét éves koromban egy
ismerõs kislánytól az Evangéli-
umot kapom ajándékba, amit
egy szuszra el is olvasok. Az el-
sõ keresztények élete csodálat-
tal tölt el, és bennem is vágy
ébred, hogy olyan legyek, mint
õk. Szüleimnek elmondom,
hogy meg akarok keresztel-
kedni. Abban az idõben már
ismertem a fiatalokat a
Fokoláre Mozgalomból, s lát-
tam rajtuk, hogy az evangéliu-
mot radikálisan élik. Én is így
akarok szeretni. Otthon elõve-
szem a szekrénybõl legszebb
ruháimat, és nagy csomagot
készítek a szegényeknek. Éle-
temben elõször érzek szívem-
ben határtalan örömet.

Olyan családban, ahol a vá-
sárlás megszokott dolog, és az
is, hogy mindenünk megvan,
az adás furcsának tûnik.
Anyukám nem érti az egészet,
de éppen neki szeretném meg-
mutatni, hogy én szeretek.
Nem szívesen fõz, ezért gyak-
ran étteremben eszünk, ami
értelmetlen pénzkidobás. El-
határozom, hogy megtanulok
fõzni, fõleg a család kedvenc
ételeit. Nem mindig sikerül, és
néha odaégetek valamit, de a
vágy, hogy szeressem õket, egy-
re erõsebb bennem.

Egy napon a bejárónõnk
megbetegszik, ez itt az újabb

lehetõség, hogy a családban
szeressek: kitakarítok, felmo-
sok, rendbe teszem a lakást, és
kivasalok, mert hegyekben áll
a vasalnivaló!

Néhány hónap alatt valami
megváltozik édesanyámban. Õ
is elõveszi a ruháit, hogy oda-
adja másoknak.

R. I. – Lisszabon

TÜDÕGYULLADÁS

Nagyszombat este kezdõ-
dött: az összes templom-

ban Jézus feltámadását ünne-
pelték, én pedig nagyon a ke-
reszten éreztem magam. Az
antibiotikum, amit elõször fel-
írtak, nem hatott, így elég le-
romlott állapotban kerültem
kórházba. Ott aztán megta-
pasztaltam, hogy értelmes fel-
nõtt létemre dedósként kezel-
nek, és háromszor kérdezik
meg, hogy bevettem-e már a
napi egy szem gyógyszert.

A kommunikáció az orvos
és a beteg között szinte a nul-

lával egyenlõ, az emberi hang
meg teljesen hiányzik. Nagy
alázatra volt szükségem, de be
kell vallanom, nem mindig
tudtam alázatos és szótlan
maradni. (Például, amikor a
beteghordó – akinek velem
semmi dolga nem volt, mert
saját lábamon közlekedtem –
nem volt hajlandó kimenni a
vizsgálóból, ahol nekem EKG-
t készítettek, és a nõvérnek
eszébe sem jutott figyelmez-
tetni, hogy ugyan mit keres
ott, és miért bámulja a fél-
meztelen beteget. Aztán ké-
sõbb elgondolkodtam, hogy
Jézust is mennyire megaláz-
ták a keresztúton, és máris
más fénybe került az egész
epizód.)

Elég jól sikerült elfogadni vé-
gül a betegséget, a tehetetlensé-
get, hogy a férjemre és anyu-
kámra kellett hagyni a gyerekei-
met. Elfogadni, hogy apukám
viszi lányomat a barátnõje szüli-
napi zsúrjára, és nem tudom
még megnézni se, hogy milyen
ruhában megy el... Szóval áten-
gedtem az otthoni dolgokban
az irányítást és hagytam, hogy a
férjem is megmerítkezzen en-
nek örömeiben és nehézségei-
ben. A viszonylagos kórházi
nyugalomban átgondolhattam,
mire is akar Isten tanítani ezzel
a helyzettel minket. Mi az, amin
változtatnunk kellene (például a
családi munkamegosztás, és így
tovább)? 

Az utóbbi napokban a ko-
rábbiaknál sokkal intenzíveb-
ben keresem az Õ akaratát.
Tényleg arra hív ebben a ne-
gyed órában, hogy teregessek,
vagy inkább le kellene feküd-
nöm?

B. Anett

EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBAN
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Amit
továbbadunk
egymásnak
mindabból,
amit az
evangélium
hatására
megélünk, az
továbbfejlõdik
és kiteljesedik
bennünk; amit
megtartunk
magunknak,
az viszont
elhal.
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Szeptemberben váratlan és
drámai feszültséget te-
remtett a keresztény és

iszlám világ között XVI. Bene-
dek pápa elõadása. A regens-
burgi egyetemen II. Palaiolo-
gosz Mihály bizánci császár
megállapítását idézte Moha-
meddel kapcsolatban. Csak re-
mélhetjük, hogy a pápa szep-
tember 17-én elhangzott egy-
értelmû pontosításának, vala-
mint Tarcisio Bertone bíboros,
vatikáni államtitkár szeptem-
ber 16-i közleményének sike-
rül lecsillapítania a felbolydult
kedélyeket, és újra megnyitni
az egyedül célravezetõ párbe-
széd útját. A sajnálatos inci-
dens ugyanakkor alkalmat te-
remt arra, hogy alaposabban
átgondoljuk, és jobban meg-
értsük a dolgokat.

Nagyon körültekintõen kell
eljárnia annak, aki egy hosszú
szövegbõl kiragadott rész alap-
ján szeretne valamit megálla-
pítani és kommunikálni olyan
kényes kérdésben, mely valaki-
nek az identitását érinti, akár-
csak közvetve. A szóban forgó
megállapítás, amit a pápai be-
széd idézett – ahogy azt XVI.
Benedek világossá is tette –
egyáltalán nem volt elítélõ
szándékú. Egészen másról
szólt! Akkor is, ha úgy hang-
zott el, hogy – amint a követ-
kezményekbõl látjuk – félreér-
tésre adhatott alkalmat. A pá-
pa abban az egyetemi környe-
zetben beszélt, ahol oktatási
tevékenységét megkezdte.
Szándéka az volt, hogy bemu-

tassa az összefüggést a teljes
emberi valóságra nyitott érte-
lem és a vallásosság között. Ez
utóbbi, ha az igazsághoz hû
akar maradni, és gyümölcsözõ
lenni, szintén nem mondhat
ellent mindannak, ami emberi.

Elég megismerni „a pápa
félreérthetetlen álláspontját a
vallások és kultúrák közötti
párbeszéd kérdésérõl”, ahogy
azt õ maga kifejti üzenetében a
vallások assisi béketalálkozójá-
nak huszadik évfordulója al-
kalmából, erõteljes és egyértel-
mû kifejezésekkel – írja közle-
ményében Bertone bíboros.
Ebbõl világosan kiderül, hogy
azon az úton kell haladni,
amit az Egyház a II. Vatikáni
Zsinaton megkezdett, és VI.
Pál és II. János Pál tovább foly-
tatott kitartóan. XVI. Benedek
üzenete rámutat „II. János Pál
intuíciójának jelentõségére”. A
minden évben megrendezett
assisi béketalálkozóból „olyan
esemény lett, mely nyomot ha-
gyott korunk történelmében”.

Mindezt nem tartották
szem elõtt azok, akik a pápa
regensburgi elõadásának tar-
talmát továbbadták és értel-
mezték. Nem hiányoztak az
indulatokat tovább szító és a
kedélyeket felkavaró hangok
sem. Globálissá szélesülõ,
mély szakadásoktól megseb-
zett világunkban mindig egye-
sítenünk kell az igazságot és a
szeretetet, ahogy ezt XVI. Be-
nedek Deus caritas est kezdetû
elsõ enciklikájában hangsú-
lyozta.

Szívbõl kívánjuk, hogy ezt a
krízist, hallgatva a Szentlélek-
re, közösen ugródeszkává tud-
juk változtatni együtt a népek,
kultúrák és vallások közötti új
párbeszédben, mely megtisz-
tulhat ezáltal, és gazdagabbá
válhat. A párbeszéd nagyon
igényes mûvészet, mely megkö-
veteli a szív õszinteségét, a
szándékok tisztaságát és a fele-
lõsségérzetet. Nem egyszerû
döntések, nem is megalkuvást
keresõ taktikázás kérdése. A II.
Vatikáni Zsinat írja az isteni ki-
nyilatkoztatásról szólva, hogy
Isten maga szólítja meg barát-
ként az embert végtelen szere-
tetével, az emberek közé megy,
hogy meghívja õket, lépjenek
vele közösségre. Ezért merõ il-
lúzió, és épp az el-
lentétes hatást
váltja ki a vallások
közötti párbeszéd,
ha nem az Istennel
való kapcsolatból
forrásozik, és nem
válik az igaz szere-
tet kifejezõdésévé.
Ezért – ahogy XVI.
Benedek itt emlí-
tett üzenetében
emlékeztet – alap-
vetõ fontosságú az
emberek közötti
horizontális di-
menzió mellett az
Istenhez kötõdõ
kapcsolat minden-
ki életében. Mert
erre épül minden.

Fordította: 
Vizsolyi László

Új Város – 2006. november

nézõpont

7

A PÁRBESZÉD
IGÉNYES MÛVÉSZET

Piero Coda

a  pápa és az iszlám

Lent: Számos iszlám
országban tüntettek a
pápa regensburgi
beszéde miatt.
Lahore (Pakisztán)
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az egység lelkisége képriport

8

Az önkéntesek a fél színpadot betöltõ óriási tortával ünnepelték
hivatásuk születésének félévszázados jubileumát. 50 szál gyertyát
fújhatott el Maria Ghislandi és Augusto Landucci, a Fokoláre
Mozgalom önkénteseinek két nemzetközi felelõse. Az ünnep végén
minden közremûködõ munkáját meleg szavakkal köszönték meg.

A túláradó öröm
pillanataiban ezen az
ünnepen az emberiség
egyetlen nagy családjának
szépségét szemlélte és
fogadta magába egyszerre
kilencezer ember. A
különbözõ kultúrák és
kifejezésformák olyan
összhangba olvadtak, amit
csak a testvériség szülhet,
egyesítve merõben
különbözõ népeket és
hagyományokat.

AZ 50. SZÜLETÉSNAP:   LAZ 50. SZÜLETÉSNAP:   LOBOGÓ FOBOGÓ FÁKLÁKLYYA  A  
AZ ÉJSZAKÁBANAZ ÉJSZAKÁBANVOLONTARIFEST

„Íme a modern idõk nagy varázsa: behatolni a legmaga-
sabb szemlélõdésbe és megmaradni elvegyülve a többi
között, ember ember mellett.”
„(…) részeseivé válni Isten terveinek az emberiséggel,
fénykévéket vetni a tömegre, és ugyanakkor megosztani
az embertárssal gyalázatot, éhséget, ütéseket, kérész-
életû örömöt”.

Chiara Lubich
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az egység lelkisége 

Sok résztvevõre gyakorolt
mély benyomást a színpadi
megjelenítés
kidolgozottsága, mûvészi
szépsége, különösen is az
összehangoltság. A
szervezõk és elõkészítõk
egysége, kölcsönös
szeretete mutatkozott meg
benne.

A zárójelenet címe: Eljött
városunk virradata. A
városnak, amely 56-ban az
erõszakos elnyomás elleni
drámai küzdelmét élte.
Ötven év távlatából innen,
Budapestrõl indul ki az a
forradalmian új lendület, a
testvériség, a remény
üzenete, mely újra
szétsugárzik az öt földrész
jelen lévõ városaiba.

NAP:   LNAP:   LOBOGÓ FOBOGÓ FÁKLÁKLYYA  A  
AZ ÉJSZAKÁBANAZ ÉJSZAKÁBAN
A Budapest Sportarénában szeptember közepén a világ
több mint 90 országából jöttek össze három napra, hogy
megemlékezzenek azoknak a világiaknak a hivatásáról, akik
az evangéliumi forradalomról akarnak tanúságot tenni a
társadalomban. Mindezt azért, hogy az emberek megtalálják
Istenben a szabadság és az egyetemes testvériség forrását.
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Szeptember 16-án több
mint tizenegy ezren jöt-
tek össze Budapesten a

Sportarénában az Egyetemes
Testvériség Napjára.

A résztvevõk meghallgat-
ták Chiara Lubich gondolata-
it. „Válaszunk korunk kollek-
tív és kulturális éjszakájára”
címmel a Fokoláre Mozgalom
alapítója arról elmélkedik,
hogy az emberiség ma kollek-
tív módon él át egy olyan
mély sötétséget, amilyenrõl

Keresztes Szent János mint „a
lélek sötét éjszakájáról” be-
szél. Chiara ezt a sötétséget
Jézus elhagyottságához ha-
sonlítja, amit a kereszten át-
élt: „Vajon nem Õhozzá ha-
sonlít-e a kétségbeesett, a ma-
gányos, a kiszáradt lélek, a
csalódott, a bukott, a
gyenge…? Nem Õrá emlékez-
tet-e minden fájdalmas meg-
osztottság a testvérek, az egy-
házak, és az ellentétes ideoló-
giát vallók között?”

Azonban éppen a fájdalmak,
mint keresztek elfogadásából,
„átölelésébõl” fakadhat nem
várt fény az emberiség számára.
„Olykor azt gondolják, hogy az
evangélium csak a vallásos érte-
lemben vett Isten Országát
hozza el, és nem oldja meg az
emberi problémákat. De ez
nem így van” - figyelmeztet
Chiara: Jézus, aki ott él minden
emberben, meg tudja változtat-
ni az emberi élet legföldhözra-
gadtabbnak tûnõ valóságait is.
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Daisy és Samir Najm, egy
libanoni házaspár a háború
napjaiban a menekülés helyett
inkább a maradást választotta.
Rövid egyesült államokbeli
tartózkodásukat követõen
azért tértek haza, hogy osztoz-
zanak honfitársaik helyzeté-
ben. Megértették, hogy bol-
dogságuk nem a külsõ körül-
ményektõl, az országtól, a
származástól, az anyagi lehetõ-
ségektõl függ, hanem sokkal
inkább a kapcsolatuktól Isten-
nel és a felebarátokkal. Az
evangéliumi szeretet jegyében
„testvérként tekintettek a gyû-
lölt szíriaiakra”, és házukba
fogadták testvérként a síita
menekülteket is.

Deicy Lopez kolumbiai
ügyésznõ. A kábítószer-kereske-
delemmel folytatott küzdelem-

ben nem engedett a korrupció-
nak, mely elnyomja a „kicsinye-
ket”, de futni hagyja az érinthe-
tetleneket. Ezért állása elveszté-
sével fizetett, miközben férje is
elhagyta. Évekig buszsofõrként
dolgozott, egyedül nevelve két
gyermekét. Helyzete elfogadása
nagy alázatot és belsõ szabadsá-
got kívánt meg. Nem sokkal ké-
sõbb szakmai tapasztalatára
igényt tartottak nemzetközi
szinten, és volt kollégái tovább-
képzését bízták rá. „Kértem Is-
tentõl a szükséges erõt, hogy
meg tudjak bocsátani. Próbál-
tam teljes amnesztiát adni ne-
kik, és a szívemben megtaláltam
az igazi szabadságot és energiát
az újrakezdéshez” – mondta.

Marisa Gentilettinek
1997-ben eltûnt nyolcéves

unokaöccse. Az argentin tör-
vények nem tették lehetõvé,
hogy keresésére mozgósítást
rendeljen el a hatóság. Ez a fáj-
dalmas esemény váltotta ki egy
törvényjavaslatokat elõterjesz-
tõ, ügyvédeket, képviselõket,
egyszerû állampolgárokat ösz-
szefogó spontán közösség
megszületését. A helyi, majd
országos szinten is hatékony-
nyá nõtt szervezet célja, hogy
megelõzze a kiskorúak eltûné-
sét, és felkutassa az eltûnteket.
2004-ben tizenöt kiskorút ta-
láltak meg.

A belga Geert Vanover-
schelde televíziós stábja ren-
delkezik egy olyan ötszáz órás
televíziós anyaggal, amit az
egység lelkisége szellemében
forgatott. Legújabb kezdemé-
nyezésüket, a háziorvosi szol-
gálatról készült munkájukat
elõször fenntartással fogadták
a TV társaság vezetõi. Féltek a
sok nehéz sorstól, a beteg vagy
idõs emberek bemutatásától.
Ezzel szemben, a felmérési
mutatók alapján a közönséget
nagyon is értékelte az adás.

„Elengedhetetlen, hogy
minden adás után mindenki-
nek a szemébe tudjunk nézni:
akiket lefilmeztünk, azoknak a
szemébe, a munkatársakéba és
a közönség szemébe is” – vall-
ják alapelvüknek.

Marcel Mbula Kongóban
azért választotta az orvosi hi-
vatást, hogy embertársait szol-
gálhassa, hogy az igazságo-
sabb és jobb társadalom meg-
teremtésében részt vegyen. Sok
személyes áldozatot vállalva –

félretéve a félelmet is a megfer-
tõzõdéstõl – gondozta az
AIDS-ben szenvedõ betegeket.
Közösen dolgozik kollégáival
és a nemzetközi szervezetekkel
a betegség megelõzésében.

A fülöp-szigeteki Alfredo
Bautistát kábítószer-kereske-
delem miatt börtönözték be.
Ott kezdett tanulni, és találko-
zott a mozgalom tagjaival is.
Hatásuk alatt megtért, és élni
kezdte a felebarát iránti szere-
tetet a börtönben. Nyolc év
után, közgazdász diplomával a
zsebében szabadult. Terve: be-
fogadó központot hozni létre
a börtönviselteknek, „Zakeus
háza” névvel, így segítve õket a

visszailleszkedésben. Ma szép
családja van, háza, és munka-
helye.

Van esély tehát a társadalom
megújítására, sõt, ott már léte-
zik, ahol a személyek közötti
kapcsolatok a kölcsönösségre
épülnek, és ezáltal megjelen-
hetnek a remény csírái az egye-
temes testvériség távlatában.

Összeállította: Vizsolyi László
és Bartus Sándor

Új Város – 2006. november
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A Fokoláre
Mozgalom
külön honlapot
indított az
önkéntesek
ünnepének és 
az Egyetemes
Testvériség
Napjáról szóló
hírek számára.
Ezen a honlapon
valamennyi
elõadás és
tapasztalat
szövege
elolvasható
magyarul is.
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A mozgalom loppianói város-
kájából érkezett önkéntesek be-
számoltak az ottani szövetkezet
tevékenységérõl. Vállalkozásu-
kat a közösségi gazdaság szel-
lemében mûködtetik, azaz nye-
reségük egy részét a rászorulók-
nak adják. 1973-ban jött létre a
Loppianói Elsõ Termelõszövet-
kezet, mely Chiara Lubich sze-
rint már elõjele volt a közösségi
gazdaságnak.
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Algériába kerülve, három
évvel ezelõtt az Olasz Inté-
zetben találtál munkát.

Igen, nagy gondviselés volt,
mert idegennek egyáltalán
nem egyszerû az ilyesmi. Idén
ráadásul tanítottam egy gim-
náziumban is.

Tíz éve a külföl-
diek nagy része el-
hagyta az orszá-
got, mert polgár-
háború dúlt. Így
jórészt csak a
nagykövetségeken
maradtak, vagy jó
pénzért a multi cé-
geknél. Az, hogy
valaki önként jön,
és még boldog is,
ez öröm itt! Ta-
pasztalom, hogy
általában szeretik
az európaiakat.

Egy déli és egy északi kul-
túra találkozási pontján
lenni... Nincs feszültség eb-
bõl?

Feszültség nincs, de azért
nagyon érzem, hogy különbö-
zünk. A francia után most a
helyi arab dialektust tanulom,
hogy az itteniekkel tudjak a
saját nyelvükön beszélni.

A Földközi-tenger népei
egyfajta vándorlásban és köl-
csönhatásban éltek mindig.
Algériában két tendencia van.
A nyitás, míg egy másik folya-
mat inkább a bezárkózás felé
viszi az ország lakóit. A kívül-
rõl jövõ térítés, az iszlám vi-

lágban általában kicsit erõ-
szakos formát ölt. A kilencve-
nes évek anarchiája rásegített
az egyébként eleve meglevõ
adottságokra, amiért a mun-
kamorál nagyon rossz. A
munkámmal teszek tanúsá-

got: pontosan beérek az órák-
ra, megpróbálok minél igaz-
ságosabb lenni. Ám van, ami
nem könnyû. A nyelvtanítás
különbözõ szintjei között
fontos az átjárhatóság is. Ez
összmunka, amit én az egység
lelkiségében tanultam meg.
Minden vizsgaidõszakban új-
ra fölveszem a harcot, és van
kolléga, akivel nem sikertele-
nül.

Egy-egy tanfolyam végén
meglep a diákoktól érkezõ
sok visszajelzés, mert azon
igyekszem, hogy korrektül ta-
nítsak. Már vannak többen,
akik eljárnak a találkozóink-

ra, csak mert barátok lettünk,
pedig én semmit nem erõlte-
tek.

A kommunikációs gyakor-
latotokon, heti három alka-
lommal sok minden kiderül.
Vannak, akik szeretnének egy

másféle Algériát.
De kevés a lehetõ-
ség, hogy ezért,
másokkal össze-
fogva dolgozza-
nak. Az idõm és
energiáim keretei
közt  sokszor én
sem jutok el, aho-
va szeretnék.
Ilyenkor rábízom
Jézusra õket. 

Ebben erõsített
meg a Volontar-
ifest is: Megéri
jól, tisztességesen
dolgozni. Minél
jobban, hogy

higgyen benne más is. Az én
tanúságtételem a munka.

Jel-e a fokolár, pusztán az
életstílusával?

Az életstílusunkkal, kapcso-
latainkkal a körülöttünk élõk-
re hatni tudunk, vonzása a ka-
rizmának van mégis. Fehér
fény – mondja Chiara – és tel-
jesen mindegy, milyen kultú-
rába érkezik. Akik vallják,
hogy a mozgalomhoz tartoz-
nak, azonosulni tudnak vele,
annak ellenére, hogy Chiara
száz százalékig keresztény, an-
nak ellenére, hogy õk  jórészt
hithû muszlimok.

Új Város – 2006. november
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Prokopp Katalin, az Algériában élõ magyar fokolarina négy muszlim
barátjával együtt érkezett a Volontarifestre. Szülei házában szálltak meg.
„A két családom találkozhatott egymással” – újságolja.

Hortoványi
Emõke

MUSZLIMOK KÖZÖTT

Pa
pp

 G
áb

or

uv2006-11.qxd  10/28/2014  7:52 PM  Page 12



A máriapoli ezért olyan ki-
emelkedõ esemény. A régiek
ide hívják el új barátaikat. Ez a
közösen átélt egyetlen hét szá-
mukra olyan, mint a mennyor-
szág. Két héttel elõbb ott va-
gyunk, sátrakat állítunk, fõ-
zünk. Nemcsak a témát kell
elõkészíteni, mindennél fonto-
sabb, hogy a csirkét is együtt
pucoljuk. És inkább a közös
életbõl, mint a szavainkból,
mint egy fénylõ pont – meg-
marad valami. Ezerszer is el-
mondták: Isten jelenléte kö-
zöttünk. Aztán a gyümölcs-
árus szomszédunk eljön a
fokolárba, hogy feltöltõdjön,
és tudjon szeretni. Ezt õ maga
mondja. A fokolár jelenléte
egyfajta kapu.

A muszlim kultúra köte-
lez titeket is? A hagyomá-
nyos férfi-nõ szerep például?

A nõ helyzete egészen más
itt, bár nyilván különbözik a
Szaharában és a nagyváros-
okban. Miközben a nagycsa-
lád kultúrája nagyon élõ, az
emberek szemében a nõi és a
férfi fokolár együtt az egyet-
len család. Igyekszünk tehát
minél több dolgot csinálni
közösen.

Nagyon fontos a
vendéglátás. Szep-
tember közepén
kezdõdött a
ramadan, a szent
böjti hónap. Már
harmadik éve szer-
vezünk ilyenkor va-
csorát, ami egészen
különleges, mert az
ételt mindig család-
ban fogyasztják el. A
muszlimok maguk
kérték, hogy legyen
mégis a fokolárban.
Ez azt jelenti, hogy
mi és õk egy család
vagyunk.

Az itteniek kultú-
rája nagyon vallásos,
és õk azt mondják,
hogy Európa elval-
lástalanodott. Szá-
mukra egyfajta minta lehet a
mi hitünk. Algériai barátaink
pedig igazi példaképei a mus-
zlim családoknak.

Termékeny ez a két világ
együtt?

Ebben a pár napban megis-
merhették Budapestet és törté-
nelmünket. Észrevették, hogy
nekünk ez mennyire fontos.

Az ember identitását erõsíti,
ha a múltját ismeri. 

Nekik gazdagodás a jelenlé-
tünk, s meggyõzõdésem, hogy
igénylik. Egyébként, ha akar-
nám, se tudom letagadni saját
énemet, de nem is szeretném.
Ez fordítva is igaz: mi meg ál-
taluk gazdagodunk.

És mert barátságosak az
emberek, melegszívûek, magu-
kénak tekintik mozgalmun-
kat, mert nincs semmi térítõ
szándéka.

Mit üzensz az Új Város ol-
vasóinak?

Mielõtt az ember véleményt
alkot, próbálja megfejteni,
hogy ténylegesen mi van egy
esemény, mi van a viselkedés
mögött. Ezért vagyok én hálás:
egy másik világ megismerése
gátszakadás. Ne legyünk hát
megingathatatlanok a saját
igazunkban! A politikai élet-
ben sem azt kell bizonygatni,
hogy kinek van igaza, arra
összpontosítva, hogy ki kit
hord le. A köz javára tegyünk,
mindig inkább! – csak erre
kellene törekednünk. ¢
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Hogyan alkossunk képet
a XX. századi magyar s
talán az egyetemes

szobrászat kiemelkedõ alak-
járól, aki mestere volt a grafi-
kának, az éremkészítésnek és
a tanításnak is? Elég csak
mûveit szemlélnünk. Van
azonban két könyve is: a Visz-
szanéztem félutamból (Buda-
pest, 1971) és A toronyból
(Szépirodalmi Könyvkiadó,
Budapest, 1979). Lapozgas-
sunk bele az utóbbiba, s
megsejthetjük a mozgatóru-
gókat, az életét alakító erõ-
ket, a leszûrt bölcsességet,

felfedezhetjük társun-
kat az Úton, amely
mindegyikünket végsõ
célja felé vezet.

A szentek közössége,
ahogy a Dunánál címû
versében megénekelte
József Attila: „verset
írunk – õk fogják ceru-
zámat”. Ez juthat
eszünkbe, látván a raj-
zot, melyen Dantéval,
Leonardóval vagy ép-
pen Michelangelóval
ábrázolja magát; s teszi
ezt nagy természetes-
séggel.

Vezetõnk lehet õ a mû-
vészet felfedezésében és
megértésében. Michelan-
gelo harmadik, kevéssé
népszerû Pietáját, amit halála
elõtt átfaragott, az elérhetetle-
nért folyó küzdelem gyümöl-
csének véli, ami a szellemit
akarja kifejezni, az anyagon
túlit. „Vannak mûvek, me-
lyek a lélek legmélyebb rétegeit
tárják föl. Az ilyen mûvek min-
dig nélkülözik azokat a vonzó
külsõségeket, amelyek révén
népszerûvé válhatnának. Ha-
tásuk azonban idõtlen és
öröknek nevezhetõ, mert min-
dig, mindenen felülemelkedve
csak a lélekhez szólnak”. 

A bölcsesség csak oda mene-
külhet, ahol a hatalomnak
már semmi érdeke nincs –
Dürrenmattnak ezt a gondola-
tát a mûvészet jövõjérõl elmél-
kedve így viszi tovább: „A mû-
vészet csak oda menekülhet,
ahol az üzletnek már semmi
érdeke nincs.” Ezzel megköze-
líti már a jézusi szavakat: Sze-
resd ellenségedet!

Kutatja a végtelent, keresi
az értékeket, a belsõ öröm lé-
nyegét: a lemondás, ha figye-
lembe vesszük a másik embert,

vagyis az áldozat is öröm lehet.
Sokkal inkább, mint a diadal.

Nem hagyja nyugodni õt a
megkülönböztetés bizonyta-
lansága a lényeges és a fölösle-
ges között: „Miért kellenek év-
tizedek ahhoz, hogy a mûvész
észrevegye azt, ami az orra
elõtt hever? Éppolyan rejtély és
nincs rá válasz, mint az életben
adódó oly sok mindenre, ami-
rõl csak hosszú idõ múlva lát-
juk, hogy fölösleges volt. De
valóban fölösleges volt? Vajon
nem a sok tévelygés, haszonta-
lannak tûnõ energiapocséko-
lás, vándorlások, kíváncsisá-
gok kielégítése kell-e ahhoz,
hogy végül a legkisebb jelen-
ségben is észrevegyük a na-
gyot? Hogy látásunk, képzele-
tünk be tudja tölteni a semmi-
ségeket vagy az annak látszó
dolgokat?”

Új Város – 2006. november
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AZ ELÉRHETETLENÉRT
FOLYÓ KÜZDELEM
GYÜMÖLCSE
Az itáliai reneszánsz és a mediterrán világ vonzásában
élõ mûvészre, a száz éve született Borsos Miklósra
emlékezünk.

Körmendy Imre

„Az emberiség
ma egy köny-
nyebb megvál-
tást keres, ami
teljesíthetõbb,
mert a jézusit
nem tudja telje-
síteni. Olyan
megváltásra vá-
gyik, ami mel-
lett lehet bármit
cselekedni, hisz
van rá magyará-
zat. De mégsem
megy.” (B.M.)
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A fõiskolát sosem végzett
mûvész 1946-tól 1960-ig taní-
tott az Iparmûvészeti Fõisko-
lán. A tanítást roppant egysze-
rûen fogta föl, minthogy gye-
rekkorában maga is úgy tanul-
ta a mesterségeket, hogy végig-
nézte mit, hogyan csinálnak.
Az órákon dolgozni kezdett, és
a tanítványai vele együtt farag-
tak.

Kora mûvészi életének cse-
lekvõ egyénisége. Amikor a
materializmus kibontakozott,
akkor a mûvészek a természet-
hez fordultak, mert a lélek
rögtön keres valamit, amibe
belekapaszkodhat. „Ma már
örülök annak, hogy eltávolí-
tottak a Fõiskoláról. Soha nem
készültek volna el azok a dol-
gaim, amikre ma büszke va-
gyok. »Akik az Istent szeretik,
azoknak mindenek a javokra
vannak.« Ilyenkor ez mindig
az eszembe jut, s félelmetesen
igazolódik az életemben. Leg-
többször az ártó erõk löktek
elõre, azok emeltek. A barátok
jót akartak, de mégis a küzde-

lem hozott mindenre jobbu-
lást.”

Amikor élete iránytûjérõl
kérdezték, ekként válaszolt: „A
Biblián nevelkedtem, és ezzel a
neveltséggel az ember ponto-
san tudta mindig, hogy mi a jó
és mi a rossz… Szóval erkölcs
csak egyféle van. Ezt vallom, s
ezzel mindig eligazodtam. A
válság ott van, amikor társadal-
mi átalakulásoktól várják a lé-
nyeges erkölcsi változásokat.”

Szülõvárosában, Nagysze-
benben tanulhatta az eltérõ
kultúrájú emberek elfogadását,
sok országot bejárt, sokat ta-
pasztalt. Végül Tihanyban lelt
igazi otthonra, a házát és kertjét
feleségével együtt formálták
széppé. Miért Tihanyban? „Az
ege miatt… Tihany ege! Attól,
hogy félsziget, egész félkörívû,
majdnem patkó alakú, ómega
formájú, és ez egészen különle-
gesen hat rám. Sok ilyen elem
van a munkáimban: egész fél-
körívek, ellipszisek, és bennük
helyezkedik el a horizont, a ke-
reszt-forma vagy a tárgy.” 

Két mozza-
nat sejlik fel
errõl azok-
nak, akik is-
merik a
mûvészetét,
az életét.
Az egyik,
amikor ezt
m o n d j a :
„Az élet
mindig az
életet hord-
ja. Egy madár
nemcsak annyi,
hogy röppen és csivog, abban
már egy új élet is van.” A másik
– bibliai neveltetésén – az óme-
gaforma Krisztusra utal, aki
mindannyiunknak végcélja.

A gyökér megtart, a fény föl-
nevel – írta méltatásában Jókai
Anna. Borsos Miklós élete az Is-
tenben és az igaz emberségben
gyökerezett, mûvészete pedig a
ragyogó elõdök munkájában.
És Isten volt számára az éltetõ
fény is, aki segített megõrizni a
retteneten is áttörõ derût, har-
móniát. ¢
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Korábban a legendák fé-
nyébe burkolták a szen-
teket, és nem éreztük a

mindennapiságot. Sára testvér
a mindennapok életét élte.
Amikor édesanyámnak mond-
tam, hogy elindult Sára testvér
boldoggá avatása, csak ennyit
mondott: Annak? Mert a ha-
gyományos glóriás szent képé-
be az a szenvedélyes, tempera-
mentumos, jókedvû, erõteljes
személyiség nem fért bele, aki
Sára testvér volt.

Életcélját komolyan kereste,
miközben Kassán szervezte a
lányifjúságot, színdarabokat
írt, és tanítói oklevelet szer-

zett. Késõbb
k é t k e z i
munkát vég-
zett: könyv-
k ö t õ k é n t
dolgozott; ez
a tevékeny-
ség nyitotta
rá a szemét a
m u n k á s o k
helyzetére, és
erõsítette a
h i h e t e t l e n
szociális ér-
zékenységét.

M e n y -
asszonyként
értette meg,
hogy nem az
õ élete a nyu-

galmas gazdatiszt feleségének
lenni. 1928-ban ismerkedett
meg a szociális testvérekkel, és
ekkor fedezte fel, hogy erre
akarja feltenni az életét. Ezzel
együtt nem volt könnyû követ-
nie Isten hívását kávéházba já-
ró, cigarettázó, modern írónõ-
ként: nagyon komoly belsõ
harcot vívott magával.

Nem sokkal késõbb Buda-
pestre jött, és jelentkezett a
Thököly úti anyaházba, de
nem vették fel, illetve feltétele-
ket szabtak. Elsõ igazi élménye
az, amikor akadályba ütközik,
de tudja, az akadály azért van,
hogy legyõzze. Megváltoztatja
életvitelét, újra jelentkezik,
majd bevonul.

Az elsõ eufóriás öröm után
csakhamar szembe találkozik a
szerzetesi élet személyiségfor-
máló hatásával. Tanulja, hogy
akarata ne önakarat legyen, ha-
nem Isten– és emberszeretet.

Sára testvér életében van egy
idõszak, amikor nem engedik
fogadalmai megújítását, mert
ki van fáradva, és megnyilvá-
nulásaival arra készteti az elöl-
járókat, hogy várjanak. Ez na-
gyon kemény próbatétel szá-
mára, hiszen kültagként él egy
éven át. Naplójából is kiderül,
hogy Istenért teszi mindezt.
Ebbõl alakul ki egy sajátos ke-
gyelmi idõszak nála.

Hihetetlenül fontosnak tar-
tom, hogy a krízisben nem el-
távolodik, nem lép ki belõle,
hanem megérti, hogy Isten mi-
re akarja növelni. Ez a forduló-
pont, elvezeti õt az életszent-
ségre. Látható a minõségi vál-
tozás naplóiban. „Isten egye-
dül elég” – fogalmazódik meg
benne Nagy Szent Teréz gon-
dolatai nyomán. Ezért tud a
derû forrása lenni, tud min-
denkihez szeretettel fordulni,
amihez nagy lelki szabadság
kapcsolódik.

Az élet sajátos felajánlásá-
nak vágya korán megfogal-
mazódott benne: „Szeresd a
halált, kérjél Istentõl nagy-
szerû halált.” Negyvenéves
sem volt ekkor. Az a vágy is
megszületett benne, hogy
misszióba menjen, egészen
otthagyva mindent, és elin-
duljon Istenért. Ezért Buda-
pestre kellett jönnie, hogy
megszerezze a magyar állam-
polgárságot, de a történelem
közbeszólt.

Amikor Magyarországra ke-
rült, korábbi éveihez hasonló-
an, nagyon sok tevékenység-
ben vett részt, többek között a
Dolgozó Lányok Országos
Szövetségének lett az elnöke.
Ezeknek a lányoknak öntuda-
tot akart adni, erõsíteni identi-
tásukat és a terjedõ náci ideo-
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NEM SZÜLETETT
SZENTNEK
Boldog Salkaházi Sára testvér életútját tekinti át
Sztrilich Ágnes szociális testvér mint kerületi
elöljáró, aki 1960-ban lépett be a társaságba.

elõttünk jártak
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lógiával szemben a krisztusi
értékrendet képviselte.

Amikor már nem volt elég
az eszmei-szellemi harc a ná-
cizmus ellen, akkor a társaság
minden házát megnyitotta a
zsidók mentésére, és több
mint ezer embert menekített
ki így, Sára testvér személyesen
száznál többet. Slachta Margit
alapító gondolatát követték:
„Amennyiben aggódsz fiadért
vagy férjedért, aki kint van a
fronton, akkor fogadj szívedbe
egy munkaszolgálatost itthon
és segítsd.”

Sára testvér a Dolgozó Lá-
nyok Bokréta utcai házának
volt az igazgatója, és innen
szervezte az embermentést.
Itt volt egy alkalmazott, akit
erkölcstelen élete miatt Sára
testvér figyelmeztetett, szólt

neki, hogy háború van, bár-
melyik pillanatban meghal-
hatunk. És akkor hogyan szá-
mol el súlyos bûnével? Egy-
ben felajánlotta segítségét is,
hogy képes legyen változni, és
áthelyezte egy másik otthon-
ba. Éppen ebben az ügyben
járt 1944. december 27-én,
amikor ez az alkalmazott fel-
jelentette, hogy zsidókat me-
nekít. Amikor visszatért, lát-
ta, hogy a nácik már az ajtó-
ban állnak. Sára testvér nem
menekült el, vállalta a felelõs-
séget. Mint vezetõ, belépett
az otthonba, bemutatkozott
és pillanatokon belül a már
elõállítottak mellé került.
Még aznap éjjel a Dunába lõt-
ték. Döbbenetes, hogy Sára
testvér már korábban is be-
szélt arról, hogy nem termé-

szetes halállal fog meghalni,
hanem golyó által.

Erdõ Péter bíboros jelölte ki
szeptember 17-ét, a boldoggá
avatására. Két nappal késõbb
találtuk meg Sára testvér nap-
lójának egyik feljegyzését,
amelyben az áll, hogy sok évvel
korábban, szeptember 17-én
kapta meg hivatásának kegyel-
mét!

A boldoggá avatással Isten
mintegy pecsétet tett arra,
hogy a szociális testvéri életút
az életszentségre vezetõ sajátos
út. Megtapasztaltuk, hogy
amikor az Egyház kimond va-
lamit, akkor ott minõségileg
mindig új kezdõdik. A szentek
közösségének egy új és sajátos
tapasztalata.

A szép ebben az, hogy kor-
társai is csodálkoznak, mert
arról a Sáráról van szó, akihez
annyi probléma kapcsolódik,
ez a Sára, aki annyira vehe-
mens természetû volt, szentté
vált. Ha neki lehetséges volt,
akkor talán még én is az lehe-
tek. Ez egyben meghív, hogy
ne azt mondjuk: tisztelendõ,
de nem követendõ, hanem azt,
hogy normális. Isten normája
tehát az életszentség, amely
megfelel az emberi természet-
nek.

Lejegyezte: Tóth Judit

17Új Város – 2006. november
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Sára testvér Sándorká-
val (ma Menahem, or-
vos Izraelben), akit sze-
mélyesen menekített ki
a zsidóüldözés kegyet-
len idõszakában.

II. János Pál is
megerõsítette,
hogy az élet-
szentségre való
meghívás mind-
a n n y i u n k n a k
szól (vö. II. Já-
nos Pál: a Novo
millennio ineunte
kezdetû aposto-
li levele). 
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Zoli 2002 karácsonya elõtt
néhány nappal váratlanul
munkanélkülivé vált. Bár

nagyon elõnyösnek tûnõ állás-
ajánlatot kapott, az elsõ nap
rögtön kiderült, hogy ellehe-
tetlenítették a helyzetét bizo-
nyos láthatatlan érdekek.
Tehát nem vették fel.

„Annak ellenére, hogy fejbe
vágott minket ez az esemény, bi-
zakodóak voltunk – meséli min-

den szót megfontolva. Mivel
közvetlenül karácsony elõtt tör-
tént, nem mentem munkát ke-
resni, mert az elõkészületekre
összpontosítottunk. Imádkozni
kezdtünk, hogy találjak a vég-
zettségemnek megfelelõ állást,
ami örömöt ad, és családomnak
is tetszik”. Elsõ gyermekük ek-
kor volt nyolchónapos.

Felesége, Zsuzsi, a helyzet
elõnyös oldalát látta meg elõ-

ször, és arra gondolt, hogy Zoli
többet lesz otthon, játszik a
gyerekkel, meg tud oldani né-
hány régóta húzódó otthoni
munkát, sok idõt tölthetnek
együtt. „Ugyanakkor biztos
voltam abban, hogy ilyen okos,
széles látókörû ember, mint a
férjem, fog munkát találni” –
emlékezik vissza.

Alkalmazkodniuk kellett új
anyagi helyzetükhöz is: a
GYED-bõl és a munkanélküli
segélybõl kellett megélni. Így
csak a legszükségesebb kiadá-
sokat engedhették meg ma-
guknak. Nem szokták különö-
sebben figyelni az áruházak
akciós felhívásait, de most új-
ságokat böngészve arra jutot-
tak, hogy egy tõlük messze esõ
üzletben érdemes bevásárolni-
uk. Zsuzsinak emlékezetes a
mai napig, ahogy januárban, a
térdig érõ hóban, Zoli egy csõ-
vázas hátizsákkal gyalog in-
dult a havi nagybevásárlást in-
tézni.

Az ünnepek után elkezdõ-
dött az intenzív munkakere-
sés. Zoli érdeklõdött, bújta a
hirdetéseket, többfelé leadta az
önéletrajzát. Sok ismerõs csa-
lád felajánlotta segítségét. Né-
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A munkanélküliség nem akadálya annak, hogy szégyen és rejtegetni
való nélkül, õszintén ajándékozzuk magunkat a kölcsönös
szeretetben, vállalva az ezzel járó esetleges kényelmetlenségeket is.
Idõnként rendkívüli idõszakokat élünk át azért, hogy újra meg újra
megtapasztaljuk Isten végtelen szeretetét és gondoskodását. Ez
történt Szabó Zoltánnal és családjával Szegeden.

OTTHONUNKTÓL HÉT
PERCRE

Tóth Judit
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hány hely egészen ígéretesnek
is tûnt. Közben volt munkahe-
lye felajánlotta, hogy menjen
vissza dolgozni. Ezzel nagyon
sajátos helyzetbe került: „Egy-
részt nagyon jól esett az aján-
lat, mert azt jelentette, számí-
tanának a munkámra, más-
részt biztonságot nyújtott.
Ugyanakkor arra gondoltam,
ha ilyen helyzetbe kerültem,
ezzel Isten valami új lehetõsé-
get tartogathat. Klasszikus di-
lemma volt: néhány álláslehe-
tõség nagyon közelinek, jónak
tûnt, de egy-egy eredményre
nagyon hosszan kellett várni.
A kérdés tehát így szólt: várjak
vagy mondjam vissza a biztos
ajánlatot?”

Némelyik pályázatáról több
hét alatt derült ki, hogy ered-
ménytelen, ugyanakkor volt
munkahelyét sem akarta hite-
getni Zoli: „El kellett dönte-
nem, mit akarok!” Ezért ab-
ban maradtak Zsuzsival, hogy
rábízzák magukat Isten gond-
viselõ szeretetére, keresnek és
tovább várnak.

„Nem volt egyszerû idõ-
szak – ráncolja homlokát Zo-
li. – Bizalommal indultunk
neki, de a hitünk idõvel meg-
megrendült. Tovább imád-

koztunk. Végül is azt mond-
tuk, hogy ha Isten eddig is
gondoskodott rólunk, akkor
fog eztán is”.

Miután látta, hogy a napok,
hetek eredménytelenül telnek,
Zsuzsi aggódni kezdett. Egy-egy
negatív visszajelzés után nem
volt könnyû újra bízni. Mégis
érezte, erõsnek kell lenni, és
tartania kell Zoliban a lelket:
„Megpróbáltam nyugodt, bi-
zakodó háttere lenni helyze-
tünknek, és erõsíteni férjem
önbizalmát, amit a sok sikerte-
lenség erõsen megtépázott. Ar-
ra is figyeltem, hogy konkrét
dolgokban szeressem õt, így
biztosítsam nyugalmát. Tu-
dom, hogy megnyugtató szá-
mára, ha rend van a lakásban,
ezért ügyeltem erre. Többször
fõztem kedvenc ételeit”.

Március végére minden ad-
digi lehetõségrõl kiderült,
hogy nem lesz belõlük semmi.
„Ekkor hívtak minket Csong-
rádra, meséljünk a plébánián,
hogy éljük ezt az idõszakot.
Nem volt egyszerû, mert nem
lezárt történetet mondhat-
tunk el, és a helyzet bennünk
sem oldódott meg. A találkozó
után mégis többen odajöttek
hozzánk, hogy megérintette

õket történetünk, és imádkoz-
nak értünk”.

Másnap Zoli telefonhívást
kapott egy olyan cégtõl, amely
korábban elutasította a pályá-
zatát. Hallottak róla, és éppen
keresnek valakit! Két hét múl-
va ennél a cégnél állt munká-
ba.

– „Visszatérve a kérésekhez,
melyeket Istenhez intéztünk –
összegzi Zoli –, láttuk, hogy a
munkahelyem megfelel vég-
zettségemnek, örömet ad, el
tudom tartani családomat, és
közel van az otthonunkhoz”.

Idõközben megszületett
második gyermekük, és épít-
kezni kezdtek. – „Nem éppen
sétagalopp! – jegyzi meg Zoli.
– Aki már átélte, az tudja, hogy
mit jelent közelrõl! Mi azt
gondoljuk, minden attól függ,
hogyan tekintünk rá: épp
olyan lesz életünknek ez a sza-
kasza is. Ha Isten gondviselés-
ét látjuk benne, akkor Õ jelen
lesz, ha más szemmel nézzük,
akkor idegeskedés, csak folyto-
nos küszködés az egész”. Eh-
hez azonban nap mint nap
mindent újra kell kezdeni ne-
kik is. Segítségként, az építõs
füzetükbe nemcsak a mesterek
telefonszámát, az építõanyag-
szükségletet írják, hanem azt
is, hogy milyen ajándékokat
küldött nekik Isten. ¢
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A LEGNAGYOBB
FORRADALOM

A család viszi végbe a
legnagyobb forradalmat. Isten a
Szeretet, és a család is szeretet:
szeretetbõl lett teremtve, és a
szeretet életet szül, az élet pedig
növekszik, mert a férfi és nõ között
ott él a szerelem, mely közel hozza
egymáshoz, majd egyesíti õket.

1971. április

Igino Giordani:
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fiatalok

Mi volt ennek az évnek az
elõzménye?

S. Á: A Fokoláre Mozgalom-
ban vannak állandó máriapo-
lik, mintatelepülések. Ismerõ-
söktõl hallottam, hogy egy
évet eltölteni ott olyan élmény,
amit nem szabad kihagyni. Va-
laki a kenyai Piero Máriapolit
ajánlotta, ahol egy építészhall-
gatónak mindig akad munka.
Elõször furcsa ötletnek tûnt,
kicsit megvalósíthatatlannak,
de lassan minden akadály el-
hárult, így célba vettem Ke-
nyát.

Akkoriban indult el komo-
lyabban az Afrika-terv a fiata-
lok között, én pedig szerettem
volna konkrétan tenni vala-

mit, mert sok-
szor csak be-
széltünk ar-
ról, amirõl va-
lójában fogal-
munk sem
volt.

H o g y a n
kerültél még-
is Tanzániá-
ba?

Ö s s z e s e n
két hónapot
töltöttem a

kenyai városkában, ahol raj-
tam kívül még hárman voltak
építészek, s többnyire csak bú-
torokat rajzoltam. Két hónap
után kiderült, hogy szükség
lenne egy építészre Iringában,
ahol egy szociális központot
építenek. Egy nap alatt meg-
kaptam a vízumot, és a hallott
rémtörténetek ellenére az út és
az ott töltött további hat hó-
nap is nagyon jól alakult.

Máté, természetes volt
számodra, hogy te is mész
Ági után?

M. M: Az elején ezzel még
viccelõdtem. Aztán ahogy egy-
re többet beszéltünk róla, úgy
gondoltam, hogy csak látoga-
tóba kimenni felesleges, mert
akkor az utazásra fordított
pénzt akár egy árvaház vagy
AIDS központ javára is elküld-
hetnénk. Ha viszont megyek,
én is segíthetek. Elkezdtem
tervezni, s végül négy hetet si-
került lecsípni az egyetembõl.
Örülök hogy így alakult, mert
jobban megértettem, mit élt
ott át Ági.

Milyen munkát kaptatok?
M. M: Egy szociális köz-

pontot építettünk, ahol ön-

kéntesek nehéz sorsú vagy ár-
va gyerekeket tanítanak, akik
meleg ennivalót és ruhát is
kapnak a távtámogatás
következtében. Mikor kimen-
tem, már a tetõt építették, de
más munkákba is
besegítettem: embermagassá-
gú kutyaházat építettünk tég-
lából, bútort lakkoztunk, tel-
ket mértünk fel… Áginak kez-
dettõl fogva sok tennivalója
volt: tervet olvasni és elmagya-
rázni az építésvezetõnek, rész-
leteket rajzolni, falat rakni, ki-
javítani, ami nem jól sikerült.
Õ volt a kapcsolat a fokolár és
az építõk között. Részt vet-
tünk az ottani fiatalok életé-
ben is, találkozókat szervez-
tünk, embereket látogattunk.

Milyen volt a kapcsolat a
munkásokkal?

S. Á: Nagyon jó barátok let-
tünk, sõt a testvéreimnek érez-
tem õket. Ennek ellenére nehéz
volt, mert látványosan külön-
böztem tõlük: fehér a bõröm,
ami többek közt azt jelenti ne-
kik, hogy elméletben tudok
mindent, de a fizikai munkát
teljes mértékben kerülöm, nem
is lennék rá képes. Nagy élmény
volt nekik, mikor elõször ke-

az életbõl merítve

ÉPÍTÉSZKÉNT
AFRIKÁBAN
Isteni kaland, munka, testvériség: Somlai Ágnes
és Markó Máté építészhallgatók a tanzániai
Iringában dolgoztak az elmúlt év során.

Sudár Balázs
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zembe vettem az ásót. Mondo-
gatták, hogy én is tanzániai va-
gyok, hiszen tudok ásni!

Amikor kiderült, hogy a ki-
vitelezõ átrajzolta a tervet,
mert nem tetszett neki, hogy
nem derékszögûek a falak, és a
fél épületet így építették meg,
nekünk kellett kompromisz-
szumot találni. Azért is, mert
az olasz tervezõ sosem járt a
helyszínen, és európai anyago-
kat tervezett be. A végén mégis
jól tudtunk együtt dolgozni,
és az építésvezetõ azt mondta,
hogy abból õ tanulhat, amit
én az egyetemen tanultam, én
pedig abból, ami az õ tapaszta-
lata.

M. M: Izgalmas volt a
kommunikáció is. Két mun-
kás tudott angolul, a többiek-
kel kézzel-lábbal tárgyaltunk.
Nekem szuahéliül tanították
az építkezéshez szükséges sza-
vakat, én pedig ennek fejében
magyarul tanítottam õket.
Amikor mentek Ágihoz „be-
mutatni a tudományt”, csak
egy idõ után esett le neki,
hogy „hopp, most magyarul
beszélnek”.

Nagyon érdekes volt megis-
merni másokat is, a püspök-
ség dolgozóit, ahol laktunk, a
közösség ottani tagjait. A la-
kótársam egy svájci-magyar
orvos volt, õ a helyi AIDS-
központban vizsgálta a bete-
geket, s épp arra az egy hó-
napra jött.

Visszatérve, nem furcsa
Európa?

M. M: De, a hidegsége! Vic-
cen kívül, feltûnõ volt a roha-
nás: mentem az utcán, és sorra
hagytak le az emberek, még az
idõsek is. Mindenhonnan el-
késtünk, mert mindenkivel
leálltunk beszélgetni. A másik
megdöbbentõ az volt, hogy

micsoda problémákat kreál-
nak itt az emberek a semmi-
bõl.

S. Á: Európában minden túl
bonyolult. Agyonszervezzük,
agyonizguljuk az életet, míg az
afrikaiak tudnak a kis dolgok-
nak és egymásnak is örülni! Itt
mindenki idegen, ott viszont
köszönnek egymásnak az ut-
cán, a városban is. Aztán na-
gyon komolyan veszik az öltöz-
ködést. A buszon a tömegben
ráléptek a szoknyámra, és kilát-
szott a derekam. A kalauz
azonnal szólt, hogy öltözzek fel
rendesen. Itthon éppen ez len-
ne botrányos.

Dar-es-Salaamba menet a bu-
szon lemerült a telefonom, és
nem tudtam, hova kell men-
nem, nem ismertem egy telefon-
számot sem. A mellettem ülõ
lány odaadta a telefonját, majd
felajánlotta, hogy elvisz, sõt –
mivel éppen maláriás voltam –
vett egy kólát is útközben.

Kötelezõ kérdés: Vissza-
mennél?

S. Á: Nagyon szívesen. Az
egyetem után meglátjuk, nem
csak tõlünk függ. Sokan fur-
csán néztek ránk itthon, a csa-
lád is aggódott. De nem olyan
az élet, mint amit a filmekben
látni. A valóság az, hogy ott is
emberek élnek, de ez a médiá-
nak nem izgalmas téma.

Sokat lehet segíteni nem
csak pénzzel, hanem oktatás-
sal, fejlesztéssel és hogy nem
„gazdag fehérként” viselke-
dünk, hanem mint testvérek,
akik részt vállalnak életükbõl. ¢

az életbõl merítve
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INTERNETRÕL
MINDENKINEK
(10)

Ez alkalommal különle-
ges oldalakat ajánlunk, a
magyar katolikus média
internetes elérhetõségeit, és
megemlítünk néhány inter-
neten mûködõ keresztény
kezdeményezést.

A magyar Római Katolikus
Egyház eseményeirõl, tanításáról
és felépítésérõl a www.katolikus.hu
oldalon tájékozódhatunk. Val-
lásos tartalmú híreket keresve
innen is eljuthatunk a Magyar
Kurír honlapjára, de kezdhet-
jük egybõl a www.magyarkurir.hu
oldalon. Külön kiemelem a
www.katolikus.hu/miserend
oldalt, ami abban segít, hogy
valamely más vidéken (például
rokonlátogatóban) elõre talál-
junk vasárnapi szentmisét.
Ugyanitt szerepel a plébániai
honlap címe is, tehát akár a
közelünkben lévõ egyházköz-
ség aktuális híreit is fellelhet-
jük.

A www.vatikan.va oldalon
hat világnyelven olvashatjuk a
világegyház eseményeit és a
Szentatya üzeneteit. Hazai „vi-

zeken” ajánljuk a Startlap
linkgyûjtemény http://kato-
likus.lap.hu oldalát, ahonnan
könnyen eljuthatunk nagyon
sok katolikus honlaphoz.

A katolikus újságok közül
említésre érdemes a nagy ha-
gyományokkal rendelkezõ Új
Ember hetilap, melynek inter-
netes változata a www.ujember.hu
címen olvasható. Elõnye, hogy
rendelkezésünkre áll az Új Em-
ber elektronikus archívuma is,
tehát évekre visszamenõleg ke-
reshetünk írásokat. A Katoli-
kus Rádió adását is meghall-
gathatjuk a www.katolikusra-
dio.hu oldalon. Ehhez szüksé-
günk van a WinAmp vagy a
RealPlayer segédprogramra,
amelyek ugyan ingyen letölt-
hetõk, de utóbbi akkor is fog-
lalja gépünk erõforrásait, ami-
kor nem hallgatjuk vele a rádi-
ót.

Jó szívvel ajánljuk a világhá-
lón felkereshetõ „virtuális”
plébániát www.plebania.net,
amely mind az internetet hasz-
náló papok, szerzetesek, mind
a világi hívõk számára nagyon
sok hasznos dolgot tartalmaz.
Hírek, mozgalmak, lelkiségek
felsorolása, sõt az ingyenes re-
gisztrációt követõen vallásos
elmélkedési anyagok, vallási

témájú interaktív fórumok, ki-
rándulásoknál hasznos tábor-
helyek, de még receptek is fel-
lelhetõk ezen a honlapon. Ha-
sonló témákkal foglalkozik a
www.zarandok.hu is. A külön-
bözõ világi témákban állást
foglaló, véleményt alkotó olda-
lak közül megemlítjük a
www.gondola.hu és a Keresz-
tény Katolikus Akadémia ol-
dalát www.kkaa.hu. 

Ökumenikus vonatkozá-
sok: a Startlap gyûjteményben
van összefoglaló evangélikus,
református és ökumenikus vo-
natkozású honlapokról is, ez
utóbbi a http://okumenikus.lap.hu
címen.

Említsük még meg, hogy az
Új Várost szerkesztõ és kiadó
magyarországi Fokoláre Moz-
galom híreibõl, lelkiségi iro-
dalmából olvashatunk a
www.fokolare.hu honlapon,
továbbá megtaláljuk itt a ha-
vonként megjelenõ élet igéjét –
nem csak felnõtteknek, hanem
rajzos formában gyerekek szá-
mára is. Ha pedig nyelvismere-
tünk segítségével szeretnénk
bekapcsolódni a mozgalom
nemzetközi vérkeringésébe,
vagy magyarul nem beszélõ ro-
konainknak, ismerõseinknek
akarunk írásokat ajánlani,
akkor navigáljuk õket a
www.focolare.org oldalra,
ahol öt nyelven (olaszul, ango-
lul, spanyolul, franciául és
portugálul) jelennek meg a
mozgalom hírei.

Megjegyzendõ: a felsorolt
helyek csak kis szeletét képe-
zik az ebben a tematikában fel-
lelhetõ oldalaknak a folyama-
tosan bõvülõ világhálón. 

Cikksorozatunk végére ér-
tünk. Remélem sikerült érdek-
lõdést kelteni, megismerkedni
az internet világával, és segítet-
tük olvasóinkat eligazodni a
részletekben.

Romhányi László
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AZ ÖRDÖG ÉS 
A TUDATTALAN

„Egy idõben sokat beszél-
tek ördögtõl megszállott em-
berekrõl, sátánista szekták-
ról és hasonlókról. Érdekel,
hogy a pszichológia miként
értelmezi ezt kulturális té-
ren. Hogy viszonyul az ördö-
gi megszállottság és a sátán
jelenségéhez?”.

L.N.

Valóban, a média egyre több-
ször szól – ha gyakran kritikát-
lanul és tudománytalanul is –
az ördögtõl állítólag megszállt
emberekrõl, sátánista szekták-
ról és sokféle egyéb, a gonosz
szellemekhez köthetõ esetrõl.
Mivel az olvasó kérdése kizáró-
lag a jelenség „kulturális” vetü-
letére, vagyis a sátán pszicholó-
giai értelmezésére vonatkozik,
ezért a válasz is csak a „kulturá-
lis”, ezen belül is a pszichoanali-
tikai szempontokra korlátozó-
dik. Ne feledjük azonban, hogy
ezeknél a kifejezetten vallási jel-
legû jelenségeknél a döntõ szó
kizárólag az exorcizmussal, az
ördögûzéssel hivatásszerûen
foglalkozó szakembereké. Vála-
szom tehát nem terjed ki a teo-
lógiai, filozófiai, antropológiai,
irodalmi, mûvészeti és egyéb
szempontokra, hanem csak a
pszichoanalízis által alkalma-
zott megközelítésre szorítkozik.

Freud állítása szerint az em-
ber tudattalanjában az ördög
alakja lényegében az apa sze-
mélyét helyettesíti (mégpedig
abban a formában, ahogy az
megjelenik és kialakul a gyer-
mekkortól fogva), és egy para-
noiás üldözési fantáziakép sze-
repét tölti be, azzal a céllal,
hogy a nyomasztó bûntudat-
tól megszabadítsa az embert.
Jung felfogásában ezzel szem-
ben az ördög az Árnyék arche-
tipikus képe, vagyis tudattalan
hibáink megszemélyesítése.

A jungi iskola ezen utóbbi
áramlatába kapcsolódik bele
Freud is, amikor azt vallja,
hogy az ördög a tudattalanunk
romboló hatású késztetéseinek
metaforája; míg a megszállott-
ság nem más, mint démoni ne-
urózis, ahol a démonok (a freu-
di értelmezés szerint) olyan ki-
szorított, alantas vágyak, ame-
lyek elfojtott és a tudatalatti
üstjébe vetett ösztönös (leg-
többször szexuális jellegû)
késztetésekbõl erednek.

A pszichológiában a legel-
terjedtebb éppen az ördög és a
tudattalan párosítása. Nem vé-
letlen tehát, hogy Freud leg-
zseniálisabb vállalkozását – sa-
ját álmaink (én-analízis néven
elhíresült) elemzését – õ maga
a „poklokra való alászállás-
nak” tekintette. 1899-ben kelt,
Álomfejtés címû fõmûvének
bevezetõjéül Virgilius Aeneis
címû mûvének egyik monda-
tát választotta: „Flectere si
nequeo Superos Acheronta
movebo” (Ha az isteneket meg
nem hajthatom, majd a pokol
ördögeit mozgatom meg).

Pontosan ezeknek a Freud
által felpiszkált ördögöknek
„köszönhetõ”, hogy az emberi-
ség immáron egy évszázada a
pszichológia oly sok vívmá-
nyát élvezheti.

Végül mindenképpen említ-
sük meg a „keresztény kultúr-
kör” ördögre vonatkozó taní-
tását is. Röviden: a katolikus
hagyomány a megszemélyesült
gonoszt látja benne, olyan lel-
ki, azaz láthatatlan lényt, aki
arra szakosodott, hogy a rosz-
szat akarja, keresse és tegye;
aki mások megosztására, vala-
mint a jó és az élet elleni küz-
delemre tesz fel mindent. Egy
fellázadt, Isten ellenségévé vált
angyalt (ez ad magyarázatot
bukására és bûnhõdésére), aki

erõs hatalmat gyakorol a világ
felett, és aki hazugságaival ké-
pes az erkölcsi rendetlenség fe-
lé terelni az embert.

Milyen érzések töltenek el
bennünket az efféle lénnyel
szemben? Elsõre talán félelem,
szorongás és ijedtség. Pedig
ennek semmi alapja, sõt – pszi-
chológiai megközelítésben –
inkább a népi bölcsességet kel-
lene szem elõtt tartanunk: „Ha
Isten nem akarja, az ördög
nem teheti”. Ez úgy értendõ,
hogy az ördög végsõ soron Is-
ten alávetettje marad mindig,
sõt paradox módon tekinthet-
jük Isten szövetségesének is,
aki az Õiránta tanúsított hûsé-
günket teszi próbára. Jób tör-
ténete talán nem errõl szól?

Összefoglalva: ha az ördög
kísértésével találjuk szembe
magunkat, akkor járunk el he-
lyesen, ha megragadjuk az al-
kalmat, és örömmel megújít-
juk Isten melletti döntésünket.
Az ijedelem helyett egyedül ar-
ra legyen gondunk, hogy sze-
ressünk. Több felõl hallottam
olyan vélekedést is, hogy aki az
evangéliumi szeretetben él, lát-
hatatlan az ördög szemében…
és akinek az evangéliumi öröm
ragyog az arcán, az ördög azt
messzirõl elkerüli.

Pasquale Ionata
Fordította: Frivaldszky Márk
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NE GYÚJTS 
RÁ!

A Nemzetközi „Ne gyújts
rá!” Nap 1977-ben Ameriká-
ból indult. Minden év novem-
berében felhívják az emberek
figyelmét a dohányzás egész-
ségkárosító következményeire.

Mára sok országban – köz-
tük hazánkban is – különféle
programokat tartanak ezen a
napon, hogy ismertessék a le-

szokás kimutatható elõnyeit.
A felmérések szerint Magyar-
országon több mint egymillió
leszokott dohányos él.

A hazai dohányosok ország-
szerte 140 helyen – háziorvosi
rendelõkben, tüdõgyógyászati
szakrendelésen – kaphatnak
segítséget. 2004. január 1. óta
hívható a „leszokást segítõ kék
szám” (06-40-200-493).

NYUGAT, FELVILÁGO-
SODÁS, ISZLÁM

Istent állítani a középpont-
ba! Ez volt XVI. Benedek ba-
jorországi utazásának köz-
ponti üzenete. „Istennel szem-
ben kialakult egyfajta hallás-
károsodás” – mondta õ Mün-
chenben a Nyugatra utalva.
Nem halljuk már meg, túl sok
a fülünket zavaró egyéb frek-
vencia. Azzal, hogy csökken a
hallásunk, vészesen behatáro-
lódik a valósághoz fûzõdõ
kapcsolatunk, és aggasztóan
beszûkül a létünk horizontja.

Éppen ezért – folytatta a
regensburgi dómban –, Isten-
nek vissza kell térnie, nem csu-
pán az élet, hanem a valóság
középpontjába. A felvilágoso-
dás óta a tudósok egy része

megpróbált magyarázatot ta-
lálni az Isten nélküli világra.
De számításaik nem jöttek be!
Isten nélkül nem lehet megér-
teni az embert, a világot, az
egész univerzumot.

A pápa folytatta ezt a témát
a regensburgi egyetemen tar-
tott elõadásában. Nem azt kér-
te, hogy térjünk vissza a felvi-
lágosodás elõtti idõkhöz, ha-
nem hogy tágítsuk ki a gon-
dolkodásunk körét, használ-
juk az értelmünket! A hit és az
értelem találkozására hívott: a
valódi megvilágosodás és a val-
lás találkozására. Valójában a
veszélyt, az egyik oldalon és a
másikon is, a vallásosság és az
értelem beteges elferdülései je-
lentik, a maguk fundamenta-
lizmusával.

A kultúrák és a vallások va-
lódi párbeszédére csak akkor
leszünk képesek, ha hit és érte-
lem találkozik egymással –
húzta alá a pápa. Mert kizárni
az istenit az értelem egyete-
mességébõl, ezt a világ mélyen
vallásos kultúrái legszilárdabb
meggyõzõdésük ellen irányuló
merényletnek tartják.
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SZAN SZING SZEUNG 
YÜT HON

Megszületett az Új Város
harminchatodik testvérlapja. A
kínai címlap láttán kissé zavar-
ba jön az európai olvasó, egyál-
talán nem úgy néz ki, mint egy
címlap. Igaz, nem is címlap!
Ugyanis a kínaiaknál – a mi fel-
fogásunk szerint – hátul kez-
dõdik az újság. Számunkra a
két színben nyomott belsõ ol-
dalak is szokatlanok, rajzos
írásjeleikkel és a többnyire füg-
gõleges tagolással.

Kétség kívül a kínai Új Vá-
ros viszi el a pálmát a testvérla-
pok között, a használt írásje-
lek számát tekintve. Egy füzet
nagyjából hatezer jelbõl áll. A
kínai írás, a mandarin, össze-
sen tizennégyezer írásjelet is-
mer!

Hogyan hangzik az „Új Vá-
ros” kínaiul? A felelõs kiadó,
Eddie Hszué felvilágosítása
alapján talán így lehetne visz-
szaadni latin betûkkel: Szan
Szing Szeung Yüt Hon.
Hszué munkatársaival ren-

des munkája után, „szabad-
idejében” készíti a lapot. A
kéthavonként megjelenõ fo-
lyóiratra háromszázan fizet-
tek elõ. Az olvasótábor föld-
rajzilag szûk területre korlá-
tozódik, elsõsorban a volt an-
gol gyarmatterületre, Hong
Kongra – itt mûködik a ki-
adó is –, de a lap eljut Makaó-
ba, Tajvanra, Szingapúrba,
Malajziába, és néhány pél-
dány a Kínai Népköztársa-
ságba is.
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LEGYETEK MINDNYÁ-
JAN TESTVÉREK

Idén október második he-
tében rendezték a Fiatalok
az Egyesült Világért hagyo-
mányos õszi programjukat,
az Egyesült Világ Hetét. Ma-
gyarországon is több olyan
esemény zajlott ezen a héten,

amivel a fiatalok az egyetemes
testvériséget mozdították elõ.
Ezúttal a nehéz helyzetben lé-
võk felé fordultak.

Budapesten a Ferenciek te-
rén pingpongozást szervez-
tek a hajléktalanokkal, akik
meglepõdve és örömmel fo-
gadták az ötletet. Egyikõjük
elmondta, hogy már tíz éve
nem játszott. A járókelõk kö-
zül is egyre többen beálltak.
Volt aki csak megállt beszél-
getni pár percre, de aki csak
látta az együtt játszó fiatalo-
kat, felnõtteket és hajléktala-
nokat, derûsebben, mosoly-
lyal az arcán ment tovább.
Sokan érdeklõdtek, hogy kik
ezek a fiatalok, és mi moti-
válja õket.

Egy másik csoport egy
gyermekotthon kis lakóival
látogatott el a Jövõ Házába és

a Margitszigetre. A gyerekek
rögtön szívükbe fogadták és
barátjukként kezelték a fiata-
lokat. Sokat jelentett szá-
mukra, hogy van, aki érdeklõ-
dik irántuk és akiken keresz-
tül bepillanthatnak a család-
ban élõ emberek életébe.

Szegeden és Budapesten is
részt vettek a fiatalok a hetet
lezáró nemzetközi telefonos
körkapcsolásban. 66 város
állt összeköttetésben. A szara-
jevói, madridi, tangeri,
chicagoi és brüsszeli fiatalok
arról számoltak be, mit tesz-
nek a vallások közötti párbe-
szédért.

A hét mottója, melynek
megvalósítására az egész vilá-
gon törekedtek a Fokoláre
Mozgalom fiataljai, ez volt:

„Legyetek mindnyájan test-
vérek!”
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JÁTÉK 
A KASTÉLYBAN

„Gál: Nem múlik el egy félóra,
hogy ne beszélnél színházról, szí-
nészekrõl, darabokról...

Turai: Nincs más. Drámaíró va-
gyok...”

Minden szempontból rendha-
gyó elõadást állított színpadra a
budapesti József Attila Színház
még az elmúlt (2004/2005-ös)
évadban; nagy nevû színészek,
stílusos rendezés, kevés díszlet,
visszafogott jelmezek, hagyomá-
nyos dramaturgia jellemzi a pro-
dukciót. 

Vajon mi az oka, hogy több szín-
házi évadon keresztül színpadon
maradt Molnár Ferenc: Játék a kas-
télyban címû darabja? Pontosan
azért, mert ez a nagybetûs játék a
kastélyban klasszikussá vált szófor-
dulatok, dialógusok, félreértések
gyûjteménye. 

Az ifjú dalia, Ádám, menthetetle-
nül szerelmes a szép színésznõbe,
Annie-be, akit egy tengerparti kas-
télyszállóba invitál titkos találkára. A
tervbe azonban hiba csúszik, hi-
szen a szomszéd szobában veri fel
fõhadiszállását a volt udvarló,
Almády... és hogy a kialakult helyze-
tet miként tudja megmenteni Turai
drámaíró és piciny mûve, az kiderül
ebbõl a kellemes elõadásból. A „be-
teg ló, a klasszikus fej, a kicsavart

citrom” mit sem veszítet-
tek aktualitásukból, még
manapság is megnevette-
tik a felüdülésre vágyó né-
zõt.

Molnár Ferenc megun-
hatatlan nyelvezete, ele-
gáns, könnyed stílusa ide-
ális kikapcsolódást nyújt a
színházbarátoknak. A
fõbb karaktereket Bodrogi
Gyula, Sztankay István,
Mihályi Gyõzõ és Varga
Klári keltik életre, a rende-
zõ Léner Péter.

Irány a színház! Illetve,
ahogy a lakáj említi: „Tisz-
telt hölgyeim és uraim...
Tálalva van!”

Gõbel Ágoston

színház ajánló
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NEM ÉPP TE
MONDTAD, HOGY...

...NINCSEN TÖVIS
RÓZSA NÉLKÜL!?

DE MOST
TÉNYLEG

MELLÉFOGTÁL!

LEGALÁBB 
TAKARÍTSUK EL AZ

ÚTBÓL!

NAHÁT! HA RÓZSA
NINCS IS... DE VAN

GESZTENYE!
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31 32 33 34 35 36

37 37 39 40 41

42 43É

Beküldendõ a teljes mondás: „Egyetlen kedves szó is olyan,
függõleges 1. a hozzátartozó vízszintessel"

Vízszintes: 1. Megõrjít 12. Jó modor 13. A vonat közepe! 14. Tiltó szó
15. Takaró 16. Félig Editke! 18. Taszít 19. Volánban van! 20. ... mail,
légiposta 21. Angol létrafok 22. Kacérkodik 24. A hét vezér egyike 26.
Veronika becézve 27. Növénnyel befuttatott kerti építményt 29. Indián
törzs 30. Európai szigetország 31. Kacsa vége! 32. Orosz folyó 35.
Morze jel 36. Félig dili! 37. Éleset kiáltó 41. Jód, nitrogén, rádium 43. Talán

Függõleges: 2. Olimpiai vívónõnk volt 3. Üres gól! 4. 1848. lengyel
tábornoka 5. Romdarab! 6. Liter 7. Jóshely, jósda 8. Norvégia autójele 9.
Munkanélkülit 10. Elfut 11. Nem tudja mit tegyen 15. Veszekszik 17.
Fizikai képességünk 18. Bibliai személy 23. Alarm 25. Kevert satír! 28.
Alfonzó neve...József 33. Tüzet szüntet 34. Nátha páratlanjai! 38.
Idestova! 39. Szikladarab 40. Állati lakhely

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

Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése:
„Kevesen kapnak hívást munkásnak Isten szõlõjébe, de egy
konyhakert mindenkihez tartozik.”

Az antik Görögországban Szókratész igen sokra tartotta a bölcsességet. Egyik nap valaki
összetalálkozott a nagy filozófussal, és ezt mondta neki:

– Tudod-e, mi jutott épp a fülembe a barátodról?
– Egy pillanat! – válaszolt Szókratész. – Még mielõtt belefognál, hogy elmeséld, tegyünk próbát a három

szûrõvel. Bármit is mondanánk másokról, jó, ha elõtte vesszük a fáradságot, és megszûrjük azt, amit
szívesen továbbadnánk. 

Az elsõ az igazság szûrõje. Egészen meg vagy gyõzõdve, hogy amit mondani akarsz, az
tényleg igaz?

– Nem. Csak hallottam, mirõl beszélnek…
– Nem valami jól állunk, hiszen, te se tudod az igazat. Vizsgáljuk meg akkor a

második segítségével is, a jóság szûrõjével. Amit tudatni akarsz a barátomról, az
egyáltalán valami jó?

– Épp ellenkezõleg! Nem túl hízelgõ rá nézve.
– Nos, folytatta Szókratész, abban sem vagy biztos, hogy igaz-e, ami rosszat

akarsz mesélni. Tán sikerülhet még a harmadik próba, a hasznosság szûrõjével.
Ha tudomásomra hozod, amit a barátom tett, az használ-e valamit?

– Nem, igazán nem.
– Akkor hát – összegezte Szókratész –, ha nem igaz, és nem jó és nem hasznos,

akkor miért akarod mégis elmondani?

SZUROPRÓBA SZUROPRÓBA
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