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A „VÁLTOZÁS PARADOXONA”

Örömmel olvastam az Új Város decem-
beri számában a logoterápiáról szóló inter-
jút, mely Elisabeth Lukas-szal készült.
Többek között azért, mert nap mint nap
szenvedõ emberekkel foglalkozom magam
is. Tíz évvel ezelõtt az egyetemi elõadáso-
kon, szemináriumokon számos pszichote-
rápiás eljárásról, módszerrõl tanultam, és
közülük a gyakorlatban is megtapasztal-
tam többet (pszichodráma, jungi pszicho-
terápia, relaxáció stb.). Keresztényként
sokszor éreztem, hogy olykor szánalmasan
erõtlen próbálkozás egy-egy pszichoterá-
pia, részben azért, mert elfogadja mai vi-
lágunk posztmodern beállítódását alapál-
lásként: minden viszonylagos, nincsenek
örök, de még egyértelmû morális értékek
sem. Ilyen hozzáállással viszont a verbális
pszichoterápiának nincs konkrét mondani-
valója a szenvedõ ember számára: mód-
szertanát kimeríti a terapeuta igyekezete,
hogy lehetõleg mindig „semleges” kérdése-
ket tegyen fel (személyes értékeket még
csak ne is sejtessen), hogy közvetlen segít-
séget, tanácsot ne adjon, és ne tegyen
megállapításokat, ne fogalmazzon meg
bölcsességeket az emberi lélek mûködésére
vonatkozóan. Hanem szinte kimeríthetet-
lenül csak kérdezzen, egyre csak kérdez-
zen…

Természetesen pszichológusként tudom
és tapasztalom, hogy ezek a módszerek va-
lóban fontosak a pszichoterápiás folyamat-
ban, de talán úgy fogalmaznék, hogy
mindez szükséges, de nem elégséges. Fel-
adatom, hogy olyan légkört teremtsek,
olyan kapcsolatot építsek ki a beteggel,
melyben nem kell megfelelnie nekem.
Kapcsolatunk elején éreznie kell feltétlen
elfogadásomat, a személyére irányuló sze-
retetet akkor is, ha nem helyeslem a visel-
kedését. Tudnom kell különbséget tenni a
személy és viselkedése között. El kell õt fo-
gadnom, szeretnem kell ahhoz, hogy eb-
ben a szeretetben megváltozhasson. Ez a
„változás paradoxona” a lélektanban,
melynek értelmében tehát elõször el kell
fogadnom õszinte szeretettel a másikat,
olyannak, amilyen õ a jelen állapotában,
hibáival együtt. Így, és csak így tud való-
ban megváltozni. 

Frivaldszkyné Jung Csilla – Budapest
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A POLITIKA VEZETÕ SZEMÉLYISÉGEI sok országban
különösen is a figyelem középpontjába kerül-
nek ezekben a hónapokban. Németországban

Schröder után Merkel lett az elsõ nõi kancellár, Olasz-
országban Prodi igyekszik Berlusconit felváltani. Fran-
ciaországban Chirac, Nagy-Britanniában pedig Blair
mandátuma van lejáróban. A személyi változások mi-
att 2006 a politikában a vákuum éve lehet, vélik egyes
szakemberek. És a változások nem korlátozódnak
csupán Európára. Közel-Kelet az Arafat és Sharon utá-
ni idõket éli, Japánban Junichirio Koizumi készül a
szeptemberi hivatalátadásra. Latin-Amerikában egy
év leforgása alatt összesen tizenhat elnököt választa-
nak.

A politikai közéletben, de az élet számos területén
szûkölködünk az igazi kiemelkedõ személyiségekben.
Sok a vezetõ, ám kevés a vezéregyéniség, aki igazán ki-
magaslik.

Milyen a jó vezetõ?
Elõre látja egy adott helyzet következményeit – ahol

erre mások nem képesek –, és felkészíti környezetét,
hogy fogadja megfelelõen az események bekövetkez-
tét. Személyiségének kisugárzása hitelt érdemlõvé te-
szi szavait, ezért az emberek elfogadják tõle az irány-
mutatást. Míg a fõnökök utasításainak általában nem
szívesen engedelmeskednek a beosztottak, a karizma-
tikus személyiség magával ragadja a környezetét.

Az irányítás képessége és a szakmai kiválóság ritkán
fedik egymást. A karmesterek lehetnek jó muzsiku-
sok, de alig akad közöttük világhírû elõadómûvész.
Napóleon szerint „a vezetõ elsõdleges feladata, hogy éb-

ren tartsa a reményt.” Az, aki problémamentesen és fe-
szültségek nélkül szeretne vezetni, közben pedig min-
dent felügyelni akar, eleve kudarcra van ítélve. Az intel-
ligencia és a talpraesettség mégsem elegendõ önmagá-
ban. Pozitív légkört teremteni, mozgósítani a munka-
társakat, kivívni a megbecsülésüket: erre a képességre
is szert kell tenni. A jó vezetõ nem kényszerít soha fe-
lesleges dolgokra. Rugalmas, és a legjobb teljesítményt
éppen a legnehezebb pillanatokban nyújtja. Jól kezeli
a feszültségeket, felismeri és tiszteletben tartja a kü-
lönbözõ szerepeket, a nehézségekben pedig a leküz-
désre váró akadályt látja csak.

A vezéregyéniség mindig egy adott kulturális, erköl-
csi, lelki talajból nõ ki. Ismeretes, hogy ma mély krízis-
ben vannak a nevelés és kultúra legfõbb fórumai: a
család, az iskola és az egyetem. „Szükség van a kultúra
forradalmasítására. A nevelési rendszer eddigi újításai
csupán technikai és szervezési jellegûek voltak. Mi-
közben elméletileg kellene megalapozni mindazt, ami
a tudás, a gondolkodás és az intuíció elsajátítását biz-
tosítja” – állítja a brazil szociológus, Vera Araujo.
Ugyanakkor meg van gyõzõdve, hogy „az emberiség
végtelen tartalékkal és lehetõségek sorával rendelkezik
a mai kedvezõtlen körülmények ellenére”.

Igaz, hogy vezéregyéniségnek születni kell – mint
ahogy igaz az is, hogy a nélkülözhetetlen erkölcsi és
kulturális háttér megteremtése tõlünk is függ. Csele-
kedeteinkkel és szavainkkal napról napra segíthetjük
megvalósulni az egyetemes testvériséget. Márpedig va-
lódi vezéregyéniségeket kereshetünk-e jobb helyen,
mint az egyetemes testvériség bölcsõjében?

elõszó

Vizsolyi László

SOK A VEZETÕ,
KEVÉS A VEZÉREGYÉNISÉG

WTO – árnyaltabban

Meglepõdve olvastam az Új Város janu-
ári számában a WTO (Világkereskedelmi
Szervezet) legutóbbi, hongkongi ülésérõl
készült – pozitív hangvételû – beszámolót.
Jelenlegi ismereteim szerint ugyanis a
WTO a pénzügyi világ elitjének nyomásá-
ra létrehozott szervezet a Világbank és a
Nemzetközi Valutaalap által, azzal a cél-
lal, hogy a kíméletlen és pénzéhes multik

hatalmát a világ eddig még el nem ért ré-
szeire is kiterjeszthessék. Ehhez képest az
Új Város úgy mutatta be ezt a globális
szervezetet, mint a XXI. század egyik új és
pozitív kezdeményezését, amely majd hoz-
zájárul Észak és Dél gazdasági különbsé-
geinek kiegyenlítéséhez, a harmadik világ
nyomorának felszámolásához. Én azonban
nem gondolom, hogy el kéne hinnünk: a
WTO jótékonysági célokból sürgeti a glo-
bális kereskedelem megvalósulását.

A cikk szerzõje megemlíti, hogy 2013-
ra felszámolják a mezõgazdasági import-
vámokat az unióban és az USA-ban, és így
a harmadik világ mezõgazdasági termé-
nyei könnyebben eljutnak az európai fo-
gyasztókhoz. Vajon mit és kit fognak ki-
szorítani az európai élelmiszerpiacról a kö-
zel-keleti és észak-afrikai zöldség-gyü-
mölcstermelõk? Állni fogják-e a versenyt a
magyar és európai gazdák azokkal a brazil
vagy marokkói termelõkkel, akik havi 100
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dolláros fizetésért dolgoznak napi 10-12
órát, hogy azután a nyomott áron felvásá-
rolt terményeiket valamelyik globális ke-
reskedelmi cég Európában vagy éppen
Hongkongban ötven-százszoros áron el-
adja? 

Ma még választhatunk, hogy a Ma-
gyarországon termelt és valóban friss,
vagy a több száz, esetleg több ezer kilomé-
terrõl idehozott, és valamilyen módon tar-
tósított élelmiszerbõl fogyasztunk, de a
WTO célkitûzéseinek megvalósulása ese-
tén 5 év múlva már nem lesz rá módunk...

Én is szívemen viselem a harmadik világ
nyomorának és kilátástalanságának
ügyét, de véleményem szerint nem az olyan
profitorientált szervezetek tudnak megol-
dást találni e világméretû problémákra,
mint a WTO, hanem azok az emberek és
csoportok, akik önzetlen és segítõ szándék-
kal közelednek Dél problémái felé: például
a Fokoláre Mozgalom, a közösségi gazda-
ság modelljével, vagy a távtámogatás kez-
deményezésével. Valószínûleg sok ilyen pél-
da van még a világban, csak keveset, vagy
egyáltalán nem hallunk róla... 

Mert errõl igazából keveset tudunk, és
azt a keveset is egy manipulált médiavilág
szûrõjén keresztül láthatjuk csak.

Barlay Gábor – Budapest

A mezõgazdaság helyzete, helye az
EU-ban és a világkereskedelemben
minket, magyarokat különösen is ér-
zékenyen érint. Nagy szükség lenne vé-
deni, bátorítani, megérteni ezt a stra-
tégiai ágazatot, nem pedig teljesen ki-
szolgáltatni a piaci körülményeknek.

Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy vi-
lágméretû problémáról van itt szó.
Az életben maradásról: a mezõgaz-
daságban dolgozók millióiról, akik
kiteszik a földön élõ legszegényeb-
beknek a 70%-át.

Való igaz, hogy egyre fontosabbak
az alulról jövõ kezdeményezések, a
nemzetközi politika intézményeinek
általánosan tapasztalható válsága
mégis arra figyelmeztet, hogy nem ke-
rülhetjük meg a cikkben is említett fel-
tételt: ahhoz, hogy lényegi változások
történjenek, szükség lenne olyan poli-
tikusokra, akik „képesek úgy szeretni
a másik hazáját, mint a sajátjukat”.
Hogy ez elõbb vagy utóbb fog megva-
lósulni, nem tudjuk. Egyre több jel
mutat arra, hogy a világ, ha nem is
látványosan, de halad az egység felé.

a szerk.

44

ÖSSZEFOGÁS A BÖRTÖNBÕL
SZABADULÓKÉRT

November elején hallottunk a büntetés-
végrehajtási intézet egyik nehézségérõl:
nagy gondot okoz nekik, amikor a szaba-
dulókat megfelelõ ruházat hiányában
kénytelenek elengedni. Otthon azonnal
megnéztük a családdal, mit tudnánk oda-
adni. Úgy gondoltam, megkérdezem a
nukleó közösségünket is. Megbeszéltük,
hogy együtt gyûjtünk, mindenki megnézi,
mit tud felajánlani. Közben beszéltem az
intézet parancsnokával. Kiderült, hogy leg-
inkább cipõre és ruhára van szükségük,
mert a szabadulás nem mindig esik egybe
a bevonulás évszakával. Igaz, hiányos ru-
házattal jelennek meg amúgy is. Emellett
kevés a bent lévõk olvasnivalója, és az oda
született babáknak nincs elég játékuk.

Pár nap múlva munkatársaim arról be-
szélgettek, kinél mi lesz a sorsa a megunt
ruháknak. Akkor elmondtam, hogy én
most épp a börtönbõl szabadulók érdeké-
ben nézem meg a szekrényünket. Volt, aki
rögtön jó ötletnek tartotta, és megkérdez-
te, hogy az övét is eljuttatnám-e. Terjedt a
hír, az egész ház hamar tudomást szerzett
róla. Beszédtémává vált. Volt, aki megke-
resett, hogy csatlakozzon, volt, aki kifejtet-
te: „ezeknek” nem ad. A téma úgy kiszéle-
sedett, hogy már nem lehetett egyéni ak-
cióként kezelni, ezért engedélyt kértem az
igazgató úrtól írásban, hogy az intézmény
nevében gyûjthessünk. A gyûjtés napján a
gondnok egy üres garázst bocsátott a ren-
delkezésünkre, ahova inkognitóban be le-
hetett tenni a csomagokat. Nagy volt az iz-
galom aznap, voltak, akik mégiscsak les-
ték, van-e mozgás a garázs körül. Volt, aki
az évtizedes gyûjteményét hozta, szépen
dobozolva. Sok férfiruha, -cipõ is érkezett.
Délután megérkezett a büntetés-végrehaj-
tási intézet autója. Szóltam az egyik lelkes
adakozónak, hogy õ is legyen jelen az át-
adásnál. Egy karbantartónk segített bepa-
kolni. Nem gyõzött csodálkozni, a szépen
mosott, vasalt ruhák láttán. A kishaszon-
jármû, amivel jöttek, teljesen megtelt, az
utolsó csomagokat egy kicsit meg kellett
nyomni, hogy beférjenek. A börtön mun-
katársai nagyon örültek, és megköszönték:
nem is gondolták, hogy ennyi adományt vi-
hetnek el intézményünktõl.

Amikor elmentek, egy kör e-mailt jut-
tattam el az irodaház minden dolgozójá-
hoz, melyben továbbítottam a büntetés-
végrehajtási intézet köszönetét.

Ivanicsné Zsuzsa – Kecskemét

Új Város – 2006. 4. szám

Egy csésze
tea

Elsõ gyermekünket vártuk,
amikor a hegyekben töltöttünk
egy hétvégét. Egy csodálatos ha-
vas, napsütéses nap után jó ét-
vággyal vacsoráztunk. Beszélget-
tünk, és megkérdeztük egymás-
tól, miért is vagyunk ennyire bol-
dogok. Már befejeztük az evést,
amikor férjem megkínált egy csé-
sze teával, mert úgy gondolta,
hogy jót tesz nekem. Nem igazán
akartam meginni, de iránta való
szeretetbõl felhörpintettem. Le-
szedtük az asztalt és korán men-
tünk aludni.

Éjszaka hallottam, hogy férjem
felkelt, kinyitotta az ablakot –
mint késõbb kiderült, nagyon
erõsen fájt a feje –, de aztán gyor-
san vissza is bújt az ágyba. Pár
perc múlva én is felkeltem, de
éreztem, hogy rosszul vagyok.
Nagyon gyenge voltam, alig áll-
tam a lábamon, majd elvágód-
tam, és nekiestem az üvegajtó-
nak. A zajra férjem is felébredt,
segített felállni, míg érezte, hogy
forog vele a világ. Az arcomon
folyt a vér, tiszta seb voltam.

Annyi erõnk még volt, hogy ki-
nyissuk a másik ablakot is. Ekkor
értettük csak meg, hogy a szén-
monoxid volt mindennek az oka,
mert szobánkban elromlott a
szénfûtéses kályha.

Akár mindketten – sõt mind a
hárman is – meghalhattunk vol-
na, ha lefekvés elõtt meg nem
iszom azt a csésze teát, aminek
következtében fel kellett kelnem.

„Aki szereti felebarátját, meg-
menti életét” – visszhangzik ben-
nem most is. Mert mindig a sze-
retet az, ami megment és életet
ad.

L. B.
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az élet igéje – április

Jézusnak ez az igéje minden szónál éke-
sebben tárja elénk az élet titkát.

Nem lehet bennünk Jézus öröme, ha nem
szeretjük a fájdalmat. Halál nélkül nincs
feltámadás.

Jézus itt önmagáról beszél, élete értelmé-
rõl szól.

Már csak néhány napja van hátra. Halála
fájdalmas lesz és megalázó. Miért épp neki kell
meghalnia, aki azt mondta magáról, hogy Õ az Élet?
Miért kell épp neki szenvednie, aki ártatlan? Miért
kell átélnie, hogy megrágalmazzák, arcul üssék, ki-
nevessék, és keresztre szögezzék, mi-
ért kell a legbecstelenebb halállal
meghalnia? Fõként miért kell úgy
éreznie, hogy az Atya elhagyta Õt,
épp neki, aki állandóan Istennel
egyesülve élt?

A halál félelemmel tölti el Õt is,
ám a feltámadás megadja annak ér-
telmét.

Jézus azért jött, hogy összegyûjtse
Isten szétszóródott gyermekeit1;
hogy leromboljon minden gátat,
amely elválaszt embereket és népe-
ket; hogy testvérré tegye megosztottságukban az
embereket; hogy békét hozzon, hogy egységet épít-
sen. Ennek viszont megvan az ára: hogy mindenkit
magához vonzzon, ahhoz az szükséges, hogy a ke-
reszten felemeljék Õt a földrõl2. Errõl szól a példa-
beszéd, az Evangélium legszebb hasonlata:

„Ha a földbe hullott búzaszem meg nem hal, egy-
maga marad, de ha meghal, sok termést hoz.”

Õ ez a búzaszem.
Ebben a húsvéti idõben a kereszten mutatja meg

magát nekünk, ami jele vértanúságának, dicsõségé-
nek, és határtalan szeretetének. Itt adott oda min-
dent: megbocsátott hóhérainak, a Mennyországot
ígérte a latornak, nekünk adta édesanyját, testét és
vérét, az életét. Végül így kiáltott: „Istenem, Iste-
nem, miért hagytál el engem?”.

1944-ben ezt írtam: „Tudod, hogy mindent nekünk
adott? Mi többet adhatott volna még Isten, aki úgy
tûnik, hogy szeretetbõl elfelejtkezett istenségérõl?”.

Megadta nekünk a lehetõséget, hogy Is-
ten fiai legyünk: új népet teremtett, újjá al-
kotta a teremtést.

A földbe hullott és elhalt búzamag Pün-
kösd napjára már kalászba szökkent: há-
romezren voltak minden népbõl és nemzet-
bõl, akik „egy szívvé és egy lélekké” lettek;
majd ötezren, aztán pedig…

„Ha a földbe hullott búzaszem meg nem hal, egy-
maga marad, de ha meghal, sok termést hoz.”

Ez az életige ad értelmet a mi létünknek, a mi
szenvedéseinknek és majd halálunknak is.

Az egyetemes testvériség, ami-
ért élni akarunk, a béke és az egy-
ség, amit építeni szeretnénk ma-
gunk körül – mindez vágyálom és
hiú ábránd marad csupán, ha
nem vagyunk készen, hogy végig-
járjuk a Mester által mutatott
utat.

Hogyan tudott Õ „sok gyümöl-
csöt” teremni?

Mindenben osztozott velünk.
Magára vette szenvedéseinket, ho-
mállyá, szomorúsággá, fáradtság-

gá, ellentmondássá lett értünk… Átélte az árulást, a
magányt, az árvaságot. Egy szóval: „eggyé vált” ve-
lünk, úgy, hogy magára vette azokat a terheket, me-
lyek a mi vállainkat nyomják.

Így kell tenni nekünk is. Beleszerettünk ebbe a
„felebarátunkká” lett Istenbe, és ha hozzá hasonló-
an élünk, kifejezhetjük neki, hogy kifogyhatatlan
szeretetéért mennyire hálásak vagyunk. Itt vannak,
akikkel életünk során találkozunk, a mi „felebaráta-
ink”. Késznek kell lennünk „eggyé válni” velük:
hogy magunkra vegyük az egység esetleges hiányát,
hogy osztozzunk a fájdalmukban, hogy segítsünk
konkrétan megoldani egy-egy problémát.

Jézus teljesen odaadta önmagát elhagyatottságá-
ban. Lelkiségünkben, melynek Õ áll a középpontjá-
ban, a feltámadott Jézusnak kell ragyognia teljes-
séggel. És az örömnek kell majd tanúskodnia errõl.

A TERMÉKENYSÉG ÁRA
Chiara Lubich
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„Ha a földbe hullott
búzaszem

meg nem hal, egymaga
marad,

de ha meghal,
sok termést hoz.”

(Jn 12,24)

1 vö. Jn 11,52
2 vö. Jn 12,32
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L EHETETLEN, hogy hatmilliárd ember a Földön az
európai vagy amerikai fogyasztási és szolgáltatási
szinten tudjon élni! Viszont, ha nincs fogyasztás –

szól az ellenvetés –, akkor nem mûködik a nyugati fejlõ-
dési modell! Vajon van-e kiút ebbõl az ellentmondásból?
Tudunk-e más modellt javasolni?

Az evangéliumi mértékletesség egyáltalán nem jelent
akadályt, sokkal inkább megoldást. A jelenlegi rendszer
tarthatatlanságának egyik kulcsproblémája a túlzott
energiafelhasználás. Ez a tény mindenki elõtt ismert, de
megoldására a rendszer individuális beállítottsága miatt
a mai napig nem történt komolyabb kísérlet. A közvetlen
önös érdekek hajszolása annyira leköti az embereket,
hogy képtelenek távlatokban gondolkodni.

Máris beleütköztünk az olajfinomítás korlátaiba – a
jelen pillanatban sajnos az olaj az egyetlen könnyen elér-
hetõ energiaforrás –, és a kitermelés végsõ határaihoz
közelítünk. Igazi megoldást az atomenergia sem jelent.
Figyelembe véve a biztonsági szempontokat, és a radio-
aktív szennyezõdés semlegesítésére fordított költségeket,
rendkívül nagy árat kell érte fizetni. A megszokott élet-
színvonal fenntartására egyetlen megoldás a fogyasztás
mérséklése marad: takarékoskodnunk kell a rendelkezés-
re álló energiával.

Ez nem jelenti, hogy otthon nem gyújthatunk lámpát
és autó helyett mindenképpen kerékpárral kell közleked-
nünk (bár ez sokkal egészségesebb!). Életszínvonalunk
fenntartásának legokosabb módja, ha egyszerûen keve-
sebbet fogyasztunk. Ami a gazdaságot nem tenné tönk-
re, csak mérsékelné a kiadásokat.

A takarékoskodás az USA-ban azért nem vált még
alapvetõ szemponttá, mert ez nincs ínyére az olajlob-
bynak és az autóiparnak. Európában pedig a kormányok
húznak hasznot a fokozott olajfogyasztásból, mert általa
olyan bevételekhez jutnak, amelyeket más formában

társadalom
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GAZDASÁGI FEJLÕDÉS
KERESZTÉNY MÉRTÉKTARTÁS
MELLETT

Hogyan lehet itt az egyensúlyt megtalálni?  Mértékletesebb életvitel
a gazdasági élet megtorpanása nélkül? A keresztény mértékletesség
józan életvitele nem áll ellentétben a nyugati fejlõdési modellel?

Felsõ kép: A tavaly átadott vépi szélerõmû.

Másik oldal: Északi-tengeri kõolajfúró-torony. 
A kõolaj árának emelkedése miatt egyre több alternatív
energiaforrást igyekeznek hasznosítani.  
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csakis népszerûtlen intézkedésekkel tudná-
nak elõteremteni, aminek viszont politikai
kihatása lenne. Másrészt a benzin és gázolaj
ára még nyilvánvalóan nem elég magas, hogy
a magánszemélyeket komolyabb megtakarí-
tásra ösztönözze. Ezenkívül még az sem tu-
datosult eléggé, hogy a pazarló fogyasztás ér-
telmetlenül szennyezi a légkört. A Föld életét
jelentõ légkör rendkívül kényes. Ha bolygónk
egy méter átmérõjû lenne, akkor légköre he-
lyenként alig lenne néhány milliméter!

De hogyan lehetünk mértékletesek úgy,
hogy közben ne veszélyeztessük a gazdaság
fejlõdését, mely legalább annyira fontos szá-
munkra, mint a természet megóvása?

A rendelkezésre álló készletekkel kell gaz-
daságosabban bánnunk. Fogyasztás helyett
beruházásra van szükség. Mi a kettõ között a
különbség? A vállalatok és a háztartások ese-
tében beruházás alatt a hosszabb távon meg-
térülõ kiadásokat értjük. A beruházásnak
gyakran nagyobb a forrásigénye, magyarul a
beruházás serkentõen hat a termelésre, ez pedig a gazda-
ság fejlõdését jelenti: az egyszerû fogyasztással szemben
ilyenkor több munkahely keletkezik.

Akkor mégis mi késztet inkább a fogyasztásra, és nem
a beruházásra? 

Van, aki nem rendelkezik megfelelõ forrásokkal, aki pe-
dig rendelkezne – a fejlettebb országokban sokan –, azért
nem ruház be, mert fél a jövõtõl, vagy nem lát elegendõ
ösztönzõ indítékot. Ezért aztán a pénz a bankban marad,
és növeli a gazdasági tevékenységgel szemben nagyobb jö-
vedelemmel kecsegtetõ pénzspekuláció mozgásterét.

Milyen beruházásokra van lehetõség a háztartások-
ban? Hogyan csökkentsük az energiafogyasztást?

Egészen kis lépésekkel is kezdhetjük. Például úgy,
hogy a hagyományos izzókat alacsonyabb fogyasztású
égõkre cseréljük. Rendbe hozhatjuk vagy kicserélhetjük
rosszul szigetelõ ablakainkat és ajtóinkat, régi lakóháza-
inkban leszigetelhetjük a padlásteret, ahol az energia-
veszteség általában a legnagyobb. Vagy egyszerûen csak
jobban odafigyelünk a fûtés szabályozására: a radiáto-
rokban éppen csak langyos legyen a víz, ne pedig tûzfor-
ró, a lakásokban fogyasztásmérõt szereltethetünk fel és
így tovább. A tehetõsebbek áttérhetnek a vegyes üzemel-
tetésû autóra (mely a piros lámpánál automatikusan le-
áll, majd a zöldnél elektromos motorral indít), a lakóház
tetejére, falaira napelemeket szereltethetnek, így energia-
fogyasztókból energiatermelõkké válnak!

Az elérhetõ eredmény meglepõen kedvezõ: az újabb iz-
zók fogyasztása a hagyományosoknak a tizede, a lakások
fûtésében harminctól ötven százalékos megtakarítás is
elérhetõ. A vegyes üzemeltetésû autók egyelõre még igen
költségesek, de különösen a városban, a hagyományos
autókhoz képest felére csökkentik a fogyasztást!

Ha az USA az Irakra fordított katonai kiadások he-
lyett annak megfelelõ összeget fordított volna az ala-

csony fogyasztású közlekedési eszközök elterjesztésére,
akkor nemcsak ezrek maradhattak volna életben, hanem
a közel-keleti olajbehozatal is csökkent volna, és egyálta-
lán nem szorult volna behozatalra rövid idõn belül.

Döntõ fontosságú a beruházásra ösztönzés mértéke
is, amikor az emberek választás elõtt állnak, hogy elvásá-
rolják, vagy inkább beruházásra költsék a rendelkezésre
álló pénzüket. Különösen a már nem egészen fiatalokra
áll ez, akik a tehetõsebb világban rendelkeznek is a szük-
séges anyagi forrásokkal.

A mértékletességet élõ keresztényekre még inkább vo-
natkozik az evangélium felhívása, hogy ne rejtsék el, ha-
nem kamatoztassák talentumaikat a család és a közjó ja-
vára.

Nem elhanyagolható a gazdasági növekedés szem-
pontjából az emberi tényezõ sem. Ha egy nemzet
népessége növekedés vagy stabilitás helyett csökken,
annak könnyen belátható súlyos gazdasági következ-
ményei lesznek. Ebbõl a szempontból sok európai or-
szágnál elõretekintõbb politikát folytat Franciaország,
ahol támogatják a családokat, így ott az ország népes-
sége nem csökken. A megfelelõ családpolitika, mely
anyagilag nem bünteti, hanem inkább segíti a több-
gyermekes családokat, a gazdasági növekedés egyik zá-
logát jelentõ beruházási forma. Általa több munkahely
keletkezik, mert nem kényszerül mindkét szülõ teljes
munkaidõben dolgozni, hogy elfogadható életkörül-
ményeket tudjon teremteni a családnak, és megnõ a
gyermeknevelés becsülete is. Akiknek gyermekei és
unokái vannak, azok jobban magukénak fogják érezni
a fiatalok gondjait. Ezzel együtt pedig megnõ a száma
azoknak, akik inkább a beruházásban lesznek érdekel-
tek, és nem a fogyasztásban.

Alberto Ferrucci írása alapján összeállította:
Vizsolyi László
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M IÉRT HIÁNYOZNAK a vezér-
egyéniségek napjainkban?

– Azt hiszem a kérdés, összefüg-
gésbe hozható a világméretekben ta-
pasztalható kulturális hanyatlással.
Ahol a kor legjavát képviselõ kultu-
rális, erkölcsi és lelki környezet
nincs biztosítva, ott vezéregyénisé-
gek sem születnek.

Hogy lehet ezt kivédeni?

– Elõször is annak kell elejét ven-
ni, amiért hiányoznak a hiteles
szakemberek, az igazi politikusok, a
közgazdászok, a komoly szocioló-
gusok, az igazi tudósok. Ezzel
mindjárt korunk egyik sarkalatos
problémájához érünk: a nevelési,
képzési gondokhoz, a kultúra kér-
déséhez.

A nevelésben érintettek, a csalá-
dok, az iskolák, az egyetemek, meg-
lehetõs válságba kerültek. A szocio-
lógusok egyetértenek abban, hogy
az iskolák ma nem nevelnek, és nem
hatnak sem erkölcsi téren, sem kul-

turálisan. Információkkal és ada-
tokkal tömik tele a diákok fejét, de
nem személyiséggé formálnak, nem
embert faragnak.

Van még lehetõség, hogy vala-
mit helyrehozzunk?

– Szerintem, forradalmi válto-
zásokra van szükség a kultúránkban.

Csupán mûszaki-gazdasági szem-
léletû, menedzser jellegû újításokat
kezdeményeztek ez idáig a nevelési
rendszerben. Holott ismét az akadé-
miai szemléletet kéne elsajátítani:
megtanítani az embert eligazodni a
világban, megtanítani gondolkodni,
az igazságot felismerni.

Szûkölködünk a vezéregyénisé-
gekben, az oktatással-neveléssel
foglalkozó intézmények pedig
rosszul mûködnek. Nem mon-
danám, hogy ez megnyugtató jö-
võ…

– Ne feledjük, mindig úgy támad-
nak igazi vezetõk, karizmatikus sze-

mélyiségek, hogy azt senki sem sejti
elõre. Nincs határa az emberiségben
rejlõ lehetõségeknek, akkor sem, ha
a körülmények épp nem kedveznek,
mint jelenleg.

Vezéregyéniségnek tehát szület-
ni kell?

– Így van, vezéregyéniségnek szü-
letni kell. Ám a feltételeket minden-
képpen nekünk kell megteremteni,
hogy bizonyos adottságok ki tudja-
nak fejlõdni, hogy valaki éretté és fo-
gékonnyá tudjon válni. A történe-
lembõl ismert vezéregyéniségek
többsége gyerekkorától kezdve ro-
busztus erkölcsi és kulturális kör-
nyezetben élt.

A legnagyobb élõ vezéregyéni-
ség?

– Nelson Mandela. Utolérhetet-
len karizmája van a vezetéshez.

Paolo Lòriga
Bartus Sándor gondozásában

társadalom
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FOGJUNK HOZZÁ
FELKÉSZÜLTEN!
A politikától a kultúráig

Ma nincsenek igazi nagy
vezéregyéniségek a nemzetközi
porondon, valóban így látszik.
Szükség van a jó politikusokra is
– állítja Vera Araujo szociológus.
Vele beszélgetett testvérlapunk,
a Citta‘ Nuova munkatársa.
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N AGY SOKASÁG, több ezer ember
tölti meg a hatalmas Luna Par-
kot, Buenos Airesben.

Nemcsak argentinok, hanem uru-
guayiak, paraguayiak, chileiek, pe-
ruiak és bolíviaiak is. 1998. április
12. vasárnap: a „Fokoláre Mozgalom
családjának” találkozója, ahol Chiara
Lubichnak egy egész sor kérdést tesz-
nek fel, többek között arról, hogy La-
tin-Amerikában mi jellemezné a
mozgalmat. Egyszerû választ ad:
kezdjenek mindenkivel 360 fokos
párbeszédet, ami azt jelenti, hogy
szeressenek mindenkit. Komoly a ki-
hívás, pedig ezekben a kivándorlók-
tól benépesült országokban igazán

kézenfekvõ. Nyitást jelent minden
fronton, s amilyen erõfeszítést kíván,
legalább akkora lelkesedéssel tölt el.

Több mint negyven éve, hogy el-
vetették az egység és a testvériség
evangéliumi magvait Dél-Ameriká-
ban. Az elsõk közt érkezett Lia
Brunet, akit a mozgalom társalapító-
jának tart Chiara ezen a földrészen.
Életének negyvennégy évét, amit itt
töltött rendkívüli munkában, kizá-
rólag az egység ügyének szentelte.

Látta megszületni a közösségi
életnek otthont adó településeket, a
városkákat O’Higginsben és Bahía
Blancában. Figyelemmel kísérhette a

közösségi gazdaság ipari parkjának
fejlõdését, a Ciudad Nueva kiadóját,
számos szociális kezdeményezést, az
ökumenizmus és a politika terüle-
tén folyó képzést, kongresszusi köz-
pontok építését stb. Megvalósításuk
teljesen az inkulturáció szellemében
történt ezekben a komoly gazdasági
és társadalmi válságot élõ országok-
ban, ugyanakkor a hûség jegyében
az egység karizmájához, ami befo-
gadta és átformálta a mozgalomhoz
csatlakozók életét.

Lia látta, hogyan nõ fel egy hatal-
mas, soknemzetiségû, különbözõ
kultúrákban élõ család körülötte.
Ugyanazzal a szenvedéllyel szeretett

9Új Város – 2006. 4. szám

elõttünk jártak

A SZERETET HÁLÓJA
Chiara Lubich elsõ társnõinek egyike volt Lia Brunet. Õ nyitotta meg negyvenöt
évvel ezelõtt az elsõ nõi fokolárt Buenos Airesben. Ezzel tartósan
gyökeret eresztett a párbeszéd és a testvériség kultúrája Dél-Amerikában is.

O’Higgins lakói ünnepélyes
fogadtatásban részesítik
Chiara Lubich-ot,
1998 áprilisában.

O’Higgins lakói ünnepélyes
fogadtatásban részesítik
Chiara Lubich-ot,
1998 áprilisában.

uv2006-04.qxd  10/28/2014  4:56 PM  Page 9



mindenkit: az Andok falusi népeit
és a városokba betelepedett parasz-
tokat, a campesinos-okat, vagyis a leg-
szegényebbeket. Segített visszaadni
a méltóságukat, hogy észrevegyék: a
fõszereplõi egy vakmerõ tervnek õk
is, melyrõl álmodni sem mertek,
mert velük épül a testvériség társa-
dalma. Bebocsátást nyert a gazda-
gok otthonaiba is, akik megnyitot-
ták a szûkölködõ felé pénztárcáju-
kat és szívüket. Mindig úgy figyelt
az emberekre, hogy ki tudta hozni
belõlük a legértékesebbet.

„Törékeny alkata erõs lelket ta-
kart – mondta róla Filippo Casabian-
ca fokolarinó, aki sokáig élt Argentí-
nában. Csodáltam õt, becsületes
gondolkodását, mely oly sokszor ké-
pessé tette, hogy kitágítsa a szívét.
Találékony finomsággal nyert meg
mindenkit, hogy tudjanak másokat
szolgálni adottságaikkal. Mindig
olyannak láttam õt, mint aki a ké-
nyelmetlenségek ellenére állhatato-
san küzd céljaiért, amit felismert egy
természetfölötti fény villanásában.”

Inés Blanco, egyik legközelebbi
munkatársa szerint meg tudta érte-
ni az itt élõ népek nehéz útját. „Min-
dig a többiekben rejlõ lehetõséget és
szépséget hangsúlyozta, így, határta-
lan irgalmával kiszabadított ben-
nünket a téves megoldások bonyo-
lult kísértéseibõl, a korrupt és igaz-
ságtalan diktatúrák kellõs közepé-
ben”.

Lia 1917 karácsony éjjelén szüle-
tett Olaszországban, Trento közelé-
ben. Még élete vége felé is állandóan
„munkálkodott”, mikor fogytán volt
ereje – ahogy mondani szerette:
örömmel és odaadással. Talán ebben
lehetett fiatalosságának a titka, ami-
re sokan emlékeznek. Ez onnan
eredt, hogy találkozott egy lánnyal,
aki valamivel fiatalabb volt nála... és
akinek volt egy világot átfogó nagy
ideálja.

Lia Brunet 1945-ben ismerte meg
Chiara Lubich-ot Trentóban. A fiatal
tanárnõ mesélt neki Assisi Szent Klá-
ráról: „egy fiatal, gazdag, gyönyörû

elõttünk jártak
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lányról, aki mindent elhagyott Iste-
nért”. Lia ezt a találkozást soha nem
felejtette el: „Nem tudtam, egy száza-
dokkal ezelõtti történet volt, vagy az
övé… esetleg az enyém?” – írta ké-
sõbb naplójába. Virágzó fiatalságá-
ban Liát is csábították a jómódú kör-
nyezete kedvtelései és ünnepei. Még-
is otthagyta otthonát, vagyonát, a
võlegényét, aki éppen visszatért a
frontról, és beköltözött egy szegény
fokolárba, ahol Chiara élt társnõivel.

Kezdettõl elkísérte Chiarát az út-
jaira. Ott volt Rómában 1948-ban,
amikor Igino Giordanival találkoztak.
Ugyanebben az évben hagyta el elõ-
ször Olaszországot.

Nyílt tekintete és ragyogó moso-
lya bizalmat keltett mindenkiben.
„Tudod – mondta egyszer búcsúzás-
kor –, ha szeretünk, olyanok va-
gyunk, mint a csillagok, amelyek
mindig az égbolton ragyognak”.

Tíz év múlva, 1958-ban repülte át
elõször az óceánt, Fiore Ungaro-val és
Marco Tecilla-val, az elsõ fokolarinó-
val. Egy pap hívására mentek. Csak
pár hónapot töltöttek Dél-Ameriká-
ban, teljes ismeretlenségben és a leg-
teljesebb szegénységben, mégis elég
volt ennyi, hogy az egység ideáljának
elhintsék a magjait.

A vetés sok gyümölcsöt termett, és
Lia, Marita Sartorival, 1961-ben újra
átrepülte az óceánt. Letelepedtek Bu-
enos Airesben, ahonnan a bíztatóan
fejlõdõ közösségeket segítették. Né-
hány hónappal késõbb csatlakozott
hozzájuk Vittorio Sabbione és Carlo
Casabeltrame. Jelenlétüknek köszön-
hetõen épülhetett ki a „szeretet háló-
ja”, mely napról-napra sûrûbb lett és
kiterjedt az egész kontinensre.

A fejlõdésnek induló mozgalom
gyökerei abba az „útravalóba” ka-
paszkodtak, amit az alapító, Chiara
Lubich adott nekik, mielõtt neki-
vágtak a messzeségnek. Bármit is
tesznek, mindenekelõtt a kölcsönös
szeretet uralkodjon közöttük. Jézust
úgy kell maguk között tartaniuk,
ahogyan a misszionáriusok hordták
magukkal a keresztet – bár õk nem
érezték, hogy misszionáriusok len-
nének. Ezt a jelenlétet Õ maga ígérte
meg annak a „kettõ vagy három-
nak”, akik egyek szeretetében.

Utolsó fénykép
Lia Brunetrõl:

2004. december 25-én
ünnepelte

nyolcvanhetedik
születésnapját.

Utolsó fénykép
Lia Brunetrõl:

2004. december 25-én
ünnepelte

nyolcvanhetedik
születésnapját.
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„Nem tudom, mennyire marad-
tunk hûségesek, mindenesetre ez
volt az életprogramunk ezekben az
években” – magyarázta Lia a negy-
venéves évfordulón.

Egy biztos: „Valaki” irányította az
eseményeket, s lassan-lassan kiterült
egy szõttes, amit sokak kéz szövöge-
tett, amirõl teljesen csak az idõvel
fog kiderülni, hogy mit ábrázol.

Tavaly februárban indult el Lia a
mennyei hazába, mély nyomott
hagyva mindenkiben: annak az élet-
nek a jelét, mely folytatódik, s mely-
ben „nem érezhetõ az elválás, mert
az egység egyre erõsebb közöttünk”.

Caterina Ruggiu
fordította: Fehérpataky Balázs

11Új Város – 2006. 4. szám

AZ UTOLSÓ LEVÉL

Vége felé tartott a háború, és võlegé-
nyem visszatért a frontról, miután hosz-
szú hónapokig semmi hír nem érkezett fe-
lõle. Régen várt pillanat volt ez… Bár sze-
rettem õt, a lelkemben egy hang mégis
azt mondta: „Add õt nekem, te pedig jöjj
és kövess engem…”. Abban az évben is-
mét Fiera di Primieróban tanítottam egy
iskolában. A Szeplõtelen Fogantatás ün-
nepét megelõzõ héten újra levelet kaptam
tõle. Éreztem: ez lesz az utolsó, így kell len-
nie. Ám nem én voltam, aki így döntött, a
Szûzanya árasztott el erejével.

Azon az éjszakán megállás nélkül hul-
lott a hó, s én sokáig javítottam a házi fel-
adatokat. Nem bírtam rászánni magam,
hogy aludni térjek. Valami hajtott belülrõl…
Éreztem, ezt a döntést egy látható jellel
kell megpecsételnem … Egy ötletem tá-
madt: megsemmisítem a leveleket, a fény-
képeket. De nem tudtam széttépni, szeret-
tem volna inkább mindent elégetni, mert
áldozatom felajánló áldozat volt, nem pe-
dig visszautasítás. Abban a pillanatban
kimaradt az áram, és sötét lett. Majd a há-
zinénim jelent meg az ajtóban, égõ gyer-
tyával. Nekem hozta – „hogy tudjam foly-
tatni a munkámat”. A gyertya lángja gyor-
san elemésztett mindent, s bár a szakítás

fájdalma mardosott, lelkem mélyén hal-
vány és tiszta örömet éreztem.

Mikor ébresztõórám megszólalt, ün-
nepbe öltöztetett szívvel siettem a temp-
lomba, az elsõ misére. Soha nem feledem
azt a tiszta égboltot, a hatalmas sarló ala-
kú Holddal, a fénylõ Esthajnalcsillaggal. A
Szeplõtelen Szûz képe a fõoltár közepén,
mintha éppen rám várt volna, hogy bemu-
tasson Jézusnak… Mikor megérkeztem az
iskolába, a portás átnyújtott egy levelet.
Rögtön felismertem Chiara írását. A levél
alján ez volt olvasható: „A Szeplõtelen
Szûz hírül adja neked az életet… A Szeplõ-
telen Szûz hírül adja neked a halált…”.

Lia Brunet még kiadatlan
önéletrajzából

O’Higgins Buenos Airestõl 200 km-re
fekszik. A mozgalom minden
településének megvan a maga arculata,
sajátos küldetése. Argentínában,
többek között, a zsidósággal
– vagy ahogy II. János Pál nevezte õket,
az idõsebb testvéreinkkel – folytatott
párbeszéd. (Buenos Aires-ben él a
harmadik legnépesebb zsidó közösség,
a Szentföld és New York után).
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„A MUNKA mindenkinek köte-
lessége, a munkában meg-
valósítjuk önmagunkat és

teljesítjük Isten rólunk alkotott
tervét... Amikor dolgoztok, azért
dolgoztok, hogy Istent szeressétek
és Krisztust szolgáljátok a kö-
zösségben; ez tehát a felebarát irán-
ti szeretet is” – többek között ezek-
re a gondolatokra figyeltem fel
Chiarának a munkáról szóló írásai-
ban. II. János Pál pápa Christifideles
Laici apostoli buzdítása is eszünkbe
juthat ezekrõl a mondatokról, a vi-

lági hívõk sajátos szerepérõl: „...a
világ számukra az a hely, melyben
Isten õket egyenként megszólítja...
hogy szerepük a kovászé legyen,
mintegy belülrõl szenteljék meg a
világot”.

Néhány önkéntessel csokorba
szedtük munkahelyi tapasztalatain-
kat: arról, hogyan is sikerül felfedez-
ni azt a bizonyos tervet az egészen
hétköznapi dolgokban, hogy törek-
szünk munkahelyünkön közössé-
get formálni, új értékrendet közvetí-
teni.

Még a 2002-es választások idején
kezdõdött egy érdekes párbeszéd az
egyik kollégámmal. Már régóta dol-
goztunk együtt, nagyon jó volt a
kapcsolatunk a munkában, az alap-
vetõ értékekrõl is hasonlóan gondol-
kodtunk, de tudtuk egymásról, hogy
politikailag különbözõ oldalon ál-
lunk. Meglehetõsen „forró” volt a
hangulat nálunk is, nyíltan vagy bur-
koltan szembenálló csoportokra
bomlott az osztályunk. Mióta megis-
mertem az egység lelkiségét, mindig
igyekeztem egyfajta összekötõ ka-
pocs lenni a munkatársaim között,
de akkoriban úgy éreztem, megáll a
tudományom. Talán az elõzmények
miatt is, egyszer csak odajött hoz-
zám ez a kolléga, és azt mondta, nem
volna szabad, hogy ez az állapot
megmérgezze a kapcsolatunkat. Na-
gyon megörültem a lépésének. Kös-
sünk szövetséget – válaszoltam, –
hogy a többiek között sem engedjük
teljesen elmérgesedni a légkört. Ez-
után érdekes játék kezdõdött: ami-
kor én mentem valami miatt oda az
õ beszélgetõtársaihoz, ahol éppen a
nekem szimpatikus oldal képviselõit
szidták, akkor õ volt az, aki másfelé
vagy legalábbis más stílusra terelte a
szót, és én is ugyanezt próbálgattam
a „saját térfelemen”. Így észrevették
aztán többen is: véleményüket úgy is
elmondhatják, hogy az ne sértse a
másik meggyõzõdését. Azóta eltelt
négy év, kevesebben lettünk, de meg-
maradt a baráti, családias légkör. Itt
az újabb választás, és látom, még
most is hat az akkori szövetségünk.

Nagy Péter

életük tanúságával

12 Új Város – 2006. 4. szám

HA A VILÁG MEGSZÓLÍT
Lehet-e családias a légkör, és lehet közösség egy munkahelyen még ma is?
Honnan meríthetünk erõt ehhez? Hogyan képviselhetjük a munkahelyen
a saját értékrendünket?

Nagy Péter
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Tavaly március óta új munkahe-
lyen dolgozom. A tizenkilenc fõs kft.
egy külterületi kétlakásos családi
házban mûködik, várva a jobb évek-
re, hogy be tudjuk építeni a tetõteret,
meg felhúzzunk egy mûhelyt az ud-
varra. Egyelõre hát elég zsúfoltan va-
gyunk, én például három kollégával
együtt ülök egy körülbelül húsz
négyzetméteres szobában. Sokaknak
ennél is nagyobb gond, hogy szûkek
a közlekedési folyosók, minden he-
lyiségben többen dolgoznak, vagyis
amíg eljutunk például az ebédlõig,
addig legkevesebb három-négy kolle-
gával „ütközünk” össze. Amikor az
egyik munkatársam egyszer kifakadt
emiatt, ezt mondtam: „Szerintem
sok elõnye is van, hogy ilyen szûkö-
sen vagyunk, mert nagyon jó csapat-
építõ, közösségteremtõ eszköz ez.
Mielõtt még felállnék az asztaltól,
körülnézek, és csak akkor indulok el,
ha nem állnak ketten beszélgetve a
szoba ajtajában. Aztán pedig elõre
igyekszem felmérni az utamon, kire
milyen aprósággal figyelhetek, úgy,
hogy a hölgyeket elõre engedem, ha
valaki siet, annak utat engedek, és
így tovább. Mindez azt jelenti, amíg
eljutok az ebédlõig, munkatársaink-
nak a negyedével kapcsolatba kerü-
lök, és az életüket, a napjukat egy
mosollyal vagy más aprósággal meg-
könnyíthetem. A kollégám válasza:
„Hát ez eszembe se jutott volna!”.

Romhányi László

Munkahelyváltásom után ki kel-
lett építenem egy új céget, ahol
folytatni tudom további tevékeny-
ségemet. Egy nagy munkára sike-
rült összehozni egy konzorciumot,
komoly nehézségek árán, és engem
választottak meg a vezetõjének.
Amikor ez véglegessé vált, szüksé-
gesnek éreztem új munkatársaimat
meghívni arra a közös munkára,
annak az értékrendnek a követésé-
re, ami az egység karizmájából fa-
kad az én számomra. De le lehet-e
fordítani például egy háromszáz
fõs részvénytársaság vezérigazgató-
ja számára is ezt, aki még csak nem
is hallott a lelkiségrõl? Éreztem:
igen lehet, mert épp ez a hivatása az
önkénteseknek! Nemcsak lehet, le
is kell fordítani! Egy vetítettképes
elõadásban pontokba szedve össze-
foglaltam az ajánlásokat, amiket én
fontosnak tartok. Mik voltak ezek?

Aki látta már a
gyerekek „szeretet-
dobókockáját”, a
lelkiség alappont-
jait, annak bizto-
san ismerõsek:

– Elõször is: a
másikban a part-
nert, és ne a vetély-
társat lássam!

– A konzorci-
umban minden
résztvevõ egyfor-
mán fontos!

– A másik sikere
az én sikerem is, a
másik kudarca az
én kudarcom is!

– Mindig le-
gyünk párbeszéd-
ben egymással. Ne
várjak a másikra,
hanem forduljak
elsõként én õhoz-
zá!

– Mindig hall-
gassam meg a má-
sikat, én pedig
mondjam el bát-
ran a gondolatai-
mat, a meglátásai-
mat, a kérdései-
met!

– Forduljak úgy
a másikhoz, hogy minden esetben
õszintén feltételezem: õ is a legjob-
bat akarja.

– Bárki, aki téved, hibázik, biztos
lehessen benne, hogy a többiek
megadják neki az újrakezdés esé-
lyét: azt, hogy tiszta lappal indul-
hat!

– Nem mindig az igazság érvé-
nyesítése a legfontosabb!

Ezt a listát írásban átadtam min-
den tagnak, alá is írtam, jelezve,
hogy ez számukra ajánlás, de raj-
tam számon is kérhetõ. Volt, aki ké-
sõbb felvetette, hogy nem kellett
volna-e ott aláíratni mindenkivel?
Úgy hiszem, a választás szabadsága
mindenkinek kijár, és ezért nem
írattam alá. Mindenesetre minden-
kiben boldog érzés maradt. Ez adta
meg az alaphangot akkor, és a kö-
vetkezõ alkalmakra is!

Berndt Mihály

13Új Város – 2006. 4. szám
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kultúra

14 Új Város – 2006. 4. szám

A fennállásának 100. évfordulóját
ünneplõ Szépmûvészeti Múzeum
ismét nagy érdeklõdést kiváltó
kiállításnak ad otthont. 
Az Öt évszázad spanyol remekmûvei
címû tárlat neves német
gyûjteményekbõl, a bécsi
Kunsthistorisches Museum-ból és a
madridi Museo del Prado-ból hozott
képekkel egészítette ki az itthoni
anyagot, hogy a teljességre
törekedve bemutassa a spanyol
festészet legjavát. 

Koncz Emõke és Körmendy Klára

A KIÁLLÍTÁS ELSÕ TERMEIBEN a
szebbnél szebb gótikus oltártö-
redékek magával ragadják, szin-

te elvarázsolják a látogatót. A külön-
bözõ szenteket, apostolokat, Szent
Annát harmadmagával ábrázoló mû-
vek között találjuk például a Krisztus
sírbatételét ábrázoló, Pedro Sánches ké-
szítette predellát a 15. század máso-
dik felébõl. A Krisztust körülálló ala-
kok keze, gesztusaik, tekintetük, né-
hány könnycseppjük áhítattal, megil-
letõdöttséggel teli szomorúságot tük-
röz. Egy különbözõ táblaképekbõl
összeállított szárnyasoltár-rekonst-
rukció segítségével felidézhetjük a kö-
zépkori egyházi mûvészet nagyságát. 

A következõ teremben Domenikos
Theotokopoulos, más néven El Greco
(1541–1614) alkotásait csodálhatjuk.
A Kréta szigetén született mester
1566-tól Tiziano tanítványa volt Ve-
lencében. A pestis idején indult el
Spanyolországba, 1577-tõl kezdõ-
dõen élt Toledóban. El Greco itt a
manierizmus egy igen sajátos formá-
ját alakította ki, melyben a velencei

festészet elemeit a római és bizánci
mûvészet jellegzetességével ötvözte.
A Szépmûvészeti Múzeum számos
fõ mûvét õrzi, így a Bûnbánó Magdol-
na és az Olajfák hegyén a jelen kiállítá-
son is megtekinthetõk. Az egész te-
rem hangulatát El Greco varázslatos
fényei, élénk, ragyogó színei töltik
be: sárgák, narancssárgák, élénk zöl-
dek, kékek, vörösek…

Tovább haladva a spanyol festé-
szet úgynevezett aranykorának
(Siglo de Oro) festészetét fedezhet-
jük fel, tematikus csoportokba ren-
dezve: világi, udvari festészet, portré,
csendélet, egyházi mûvészet. Kiemel-
kedik a sorból a híres Étkezõk, Veláz-
quez ifjúkori alkotása. Az élénk te-
kintetek és kifejezõ kézmozdulatok
révén szinte a nézõ is a beszélgetés
fültanújának, az érzékletesen ábrá-
zolt ételek által „étkezõnek” érezheti
magát. Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez (1599–1660) 1623-ban
megbízást kapott IV. Fülöp lovas
portréjának megfestésére, amellyel
udvari festõ címet szerzett; már éle-

SPANYOL REMEKMÛVEK
tében kora legnagyobb arcképfestõ-
jének tartották. Egy külön az õ mû-
veinek szentelt teremben olyan ki-
emelkedõ alkotásokkal találkozha-
tunk, mint Margarita Teresa infánsnõ
portréja kék, illetve zöld ruhában. Ez
utóbbi a Szépmûvészeti Múzeum
tulajdona, sokáig Velázquez mûvé-
nek tartották egy 18. századi, a spa-
nyol udvarból származó leírás alap-
ján. 1923-ban került elõ a Kék ruhás
infánsnõ, és kiderült, hogy a leírás er-
re vonatkozik; a Budapesten õrzött
kép alkotója pedig Juan Butista
Martínez del Maso, Velázquez tanítvá-
nya, késõbb sógora és az udvar al-
kalmazásában álló festõ. A képen
megfigyelhetjük a Maso-ra jellemzõ
részleteket: a finoman, puhán mo-
dellált arcot, ajkakat, az elkeskenye-
dõ ujjakat, a zöld és a sárga tónusok
gazdag árnyalatait.
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A spanyol barokk festészetet be-
mutató teremben látható Juan de Rib-
era (1591–1652) Bûnbánó Magdolnája
és egy követõje által festett Szent Ág-
nes-ábrázolás. A két nõalak feltûnõen
hasonló beállításban jelenik meg, va-
lószínûleg közös modell alapján ké-
szültek. Az Alonso Cano (1601–1667)
által festett Madonna-alakok, mint a
Madonna gyermek Jézussal címû kom-
pozíció, Murillo alkotásaiban is tar-
tósan tovább éltek. Bartolomé Esteban
Murillo (1618–1682) mûveibõl a Szép-
mûvészeti Múzeum számos alkotást
õriz, például A Szent Család a kis Ke-
resztelõ Jánossal, vagy a Kis Jézus kenye-
ret oszt a zarándokoknak címû képeket.
Ez utóbbit 1678-ban a sevillai székes-
egyház kanonokja rendelte másik há-
rom kép kíséretében a sevillai öreg
papok menhelye számára. A képet az
ebédlõben helyezték el, ily módon is
kifejezésre juttatva, hogy Krisztus
idõs szolgáiról is gondoskodik. 

Továbbhaladva eljutunk a Fran-
cisco José de Goya y Lucientes (1746–
1828) mûveit felsorakoztató terem-
be. Õ 1789-ben lett udvari festõ, III.
Károly szolgálatában. Figyelemre
méltóak a szõnyeg- és gobelinmanu-
faktúra számára tervezett vázlatai,
alkotásai, melyeket a kiállításon egy
Madridból érkezett, a királyi palota
díszítésére szánt figurális szõnyeg-

15Új Város – 2006. 4. szám

Fent: El Greco: Mária a Szent Családból
(részlet) – 1595, Toledo.

Lent: Pedro Sánches: Krisztus sírbatétele
– 1490, Budapest, Szépmûvészeti
Múzeum.

kárpit terve képvisel. El Greco egyik
fõ mûvéhez hasonló beállítású Jele-
net a spanyol függetlenségi háború idejé-
bõl címû kép mellett két másik fon-
tos alkotás is ehhez a témához köt-
hetõ. Az elsõ ránézésre csak egyszerû
köszörûsnek, illetve vízhordónak tû-
nõ alakok egy újkori értelmezés sze-
rint ugyanis a Zarazoga környékén
élõ, a francia csapatok ellen késsel és
puszta kézzel harcoló népnek állíta-
nak emléket. Megkapó beállításuk
határozottsága, vonásaik végtelen
egyszerûsége, a nyílt tekintetük. 

Lehetetlen minden egyes alkotást,
megragadó részletet, érdekes elren-
dezést megemlítenünk. Legyen e né-
hány gondolat kedvcsináló e nagyon
gazdag kiállítás megtekintéséhez.
Talán mindenki megtalálhatja a szá-
mára kedves, érdekes képeket, talán
kicsit közelebb kerülhetünk a spa-
nyolok színvilágához, életkedvéhez,
kultúrájához. Jó nézelõdést! ¢

A kiállítás ápr. 28-ig tekinthetõ meg.
Érdemes „ellátogatni” a kiállítás honlap-
jára is:
http://www2.szepmuveszeti.hu/spanyol

L REMEKMÛVEK

uv2006-04.qxd  10/28/2014  4:56 PM  Page 15



2005 nyarán tizenöt
gen3 lány*
felkerekedett, hogy öt
napot töltsön
Nyíregyháza egyik
cigány közösségében.
Azért, hogy amolyan
napközi-jellegû
programokon keresztül
próbálja
„megtapasztaltatni
az örömet mindenkivel”.

Sudár Balázs

A VÁROS „Guszev-telepnek” neve-
zett részén, omladozó házak-
ban lakik mintegy kilencszáz

ember. A munkanélküliség miatti el-
keseredettség, alkoholizálás, rendõr-
ség, börtön, mindennapos velejárói
a családok életének. Emiatt a gyere-
kek sokszor felügyelet hiányában,
teljesen magukra vannak hagyatva.

Nyáron, amikor nincs iskola, a
legtöbb gyerek egyáltalán nem tud
mihez kezdeni. Sok tizenéves anya is
látható, akár két-három gyermekkel.
A telepnek egy kamilliánus pap
egyedül viseli gondját. A gen lányok
is az õ segítségével léptek be egy hét-
re a közösség életébe.

Reggelente háromnegyed órás bi-
ciklizés után érkeztek a Roma Kö-
zösségi Házhoz, ahol a gyerekek
nagy örömmel várták õket, és az ér-
dekesebbnél-érdekesebb játékokat,
mert már egy hónappal korábban
beharangozták a programokat az
egyik anyuka segítségével. Termé-
szetesen a lányok is kíváncsiak vol-
tak: kik és hányan fognak megjelen-
ni? Az elsõ nap nagyjából húszan
várták õket, akikkel leültek a nagy-
teremben, és elmondták, mi vár rá-
juk az elkövetkezõ napokban. Min-
denki kapott egy szalagot, amire fel-
írták a mottót – nehogy bárki is elfe-
ledje a játék hevében: „Szerezz örö-
met mindenkinek!” A helyieknek
teljesen új volt az ilyen jellegû játék,
hiszen inkább agresszivitáshoz
szoktak; mégis úgy tûnt, valami új
dolog indul el. Ebben a légkörben
meglátszott, hogy mennyire béké-
sek. Magával ragadta õket a gen lá-
nyok szeretete, és erre õk is válaszol-
tak mindig.

Reggelente megbeszélték az elõ-
zõ játékok tapasztalatait. Közösen
énekelték a megtanult dalokat, és
fogadták az újakat, hiszen érkezett

fiatalok

16 Új Város – 2006. 4. szám

ÖRÖMET MINDENKINEK!

* Gen3: (ejtsd: dzsen) 9–17 éves gyerekek,
akik a Fokoláre Mozgalom új nemzedéké-
nek a tagjai.

minden nap újabb és újabb érdeklõ-
dõ. Elõfordult, hogy egyszerre negy-
venen is voltak. Ekkor az újaknak a
telepi gyerekek már szinte „házigaz-
daként” magyarázták el, mit jelent a
„szerezz örömet mindenkinek”
mottó: „Nem szabad csúnyán beszél-
ni!” „Nem szabad verekedni!” „Nem
szabad lopni!” „Nem szabad köpköd-
ni!”.

A lányok komoly elhatározásokat
is tettek, ugyanis a gyerekekkel, az
állandó szeretetben való játék sok-
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szor próbára tette õket. Megtörtént,
hogy az õket körülvevõkhöz újból
odafordulni csak úgy sikerült, hogy
bezárkóztak egy terembe, és meg-
erõsítették a szeretetbe vetett hitü-
ket. A személyes szeretet azután
minden pillanatban megfordította
az eseményeket, és szinte a szemük
elõtt látták megváltozni õket.

Néha az éhség jelentett látható
akadályt, ezért meghívtak egy-egy
gyereket ebédelni, s csak így lehetett
újra élni a reggel megfogadott sza-
bályokat, és folytatni a játékot.

Csaknem állandóan érezték Jézus
jelenlétét, és ez hatott a helyiekre is.

Kitaláltak mindent, ami öröm lehet
a másiknak: egyik nap öt-hat új fri-
zura került ki a lányok keze alól,
más alkalommal cigány táncver-
senyt szerveztek, ahol szinte min-
denki készült valamivel, és nagy bol-
dogságot jelentett, hogy bemutat-
kozhattak.

Mégis az volt a legszebb, hogy ba-
rátságok születtek és erõsödtek a
gyerekek között is.

Utolsó nap a helyieket is megszó-
laltatták, hogy mondják el, mit gon-
dolnak az eltelt hétrõl. Visszatérõ
gondolatként ismételték „mindazt a
jóságot, amit a héten megtapasztaltunk”,

és egyben kérték a lányokat, hogy
jöjjenek el újra hozzájuk hosszabb
idõre.

Hazafelé errõl az egész életre szó-
ló élményérõl beszélt mindenki: a
meglepetésrõl, hogy mennyi min-
dent „csalt ki” új kis barátaikból a
jézusi szeretet… „Megérte! Megérte
belépni ebbe az ismeretlen világba,
és megtapasztalni ebben a környe-
zetben is a szeretet átformáló ere-
jét!”

Késõbb örömmel hallottuk, hogy
vasárnaponként Tomka Magdi nõ-
vér gimnazista diákjaival tovább
folytatta a kezdeményezést. ¢

17Új Város – 2006. 4. szám

Hívõ vagyok, és gyakran járok a

templomba, misére vagy imádkoz-

ni. Viszont nagyon szeretek táncolni

is. Hogyan lehet összeegyeztetni ezt

a két dolgot, ismerve, hogy milye-

nek a diszkók?

F. P.

Néhány éve fiatalokkal szilveszte-
ri bulit szervezünk sok barátunknak.
Fények, zene és tánc, mint minden
más diszkóban… Mégis, aki eljön,
az nemcsak az efféle szórakozás
miatt vonzódik hozzánk, hanem az
egyszerû és õszinte kapcsolatok mi-
att is. Csoportok alakulnak, jópofa
jeleneteket találnak ki. Rámoso-
lyognak a mellettük ugrálóra, be-
vonják a táncolásba a tolókocsis
lányt vagy azt a kisgyereket, akit fia-
tal szülei hoztak el. Megvan a
csend pillanata is, az ünnep közép-

pontjában, hogy emlékezzünk
azokra, akik nem tudnak ünnepel-
ni, és szenvednek a háború vagy a
szegénység miatt. Egyszóval:
együtt szórakozunk a többiekkel és
a többiekért, nem csak saját ma-
gunkért.

Egyféle módja ez, hogy szeres-
sük a felebarátot, és így Istent, ha
közben nem is gondolunk rá.

Egy ilyen ünnepen persze köny-
nyebben megy, hogy ne saját ma-
gunkra, és a magunk örömére össz-
pontosítsunk. Más egy diszkóban,
ahol gyakran egyedül találjuk ma-
gunkat azzal a törekvésünkkel,
hogy a tánc az imádságos élettel
ne kerüljön ellentétbe. Az elsõ lé-
pés: fogj össze valakivel, aki úgy
gondolkodik, mint te, és vágjatok
bele. Nem kell félni, ugyanakkor
nem kell túl naivnak sem lenni.

Keressétek együtt, mi akadályoz-
hatja, hogy valódi kapcsolatok
épüljenek, akár a szórakozás ideje
alatt is. Próbáljátok kiküszöbölni
ezeket! Néha majd dönteni kell: és
nem mentek el az adott helyre,
vagy más ünnepet találtok ki. Eset-
leg együtt megtervezitek, hogyan
tudnátok másokat is magatokkal
ragadni ebben az új dinamikában,
és mivel lehet majd a légkört fokról
fokra megváltoztatni. Manapság
nagy jelentõséget tulajdonítanak a
szabadidõnek, és helyes jól kihasz-
nálni, a kiegyensúlyozott élet érde-
kében is. Éppen ezért figyelni kell
rá, hogy a szabadidõ ne az életbõl
való menekülés legyen, hanem
olyan közösen megélt pillanat, ami
összekapcsol a többiekkel.

Ki tudja, valami újfajta szórako-
zás nem lesz-e kiindulópontja egy
másmilyen, egy jobban élhetõ vi-
lágnak!?

Francesco Chatel

Imádkozni vagy táncolni?

A kézmûveskedés,
gyurmázás,
gyöngyfûzés,
arcfestés, rajzolás,
festés, papírvár-
készítés,
sorversenyek,
bicikliverseny, foci,
igazi élményt
jelentett
mindenkinek.
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R ITA ÉS BALÁZS 2000-ben kötöt-
tek házasságot. Három gyer-
mekük van: az ötéves Réka,

Dalma pedig januárban volt egyéves.
Bulcsú, a második gyermekük böl-
csõhalálban halt meg tavaly elõtt ja-
nuárban, öt hónapos korában. Len-
ne okuk befelé fordulni, a fájdalom-
ban maradva. Mégis a béke, az öröm
és a fájdalmon való túllépés jellemzi
ezt a dinamikus házaspárt. Nem is
az idõ múlása miatt. Vajon miért?

Balázs: Amikor megesküdtünk,
életünket Isten kezébe helyeztük.
Úgy éreztük, csak Õ lehet garancia a
jó házasságra, és a legnehezebb fáj-
dalmakat is csak Vele lehet ajándék-
ként fogadni. 

Bulcsú augusztus 15-én született,
Nagyboldogasszony napján. Ezzel a
nagyon is fontos üzenettel úgy érez-
tük: õ a Szûzanya különleges oltal-
ma alatt áll, vele sajátos terve lehet
az Istennek. 

Rita: Január utolsó napjainak
egyik reggelén odamentem hozzá a
szoptatás után néhány órával, és
már nem élt. Természetesen nagyon
nagy szenvedés volt ezt átélni. Szinte
megdermedtem, és zokogva tartot-
tam ölemben a halott gyermekemet.
Nem értettem semmit, bennem csak
a fájdalom élt. Ennek ellenére, szinte
az elsõ pillanattól éreztük, hogy, bár
emberileg érthetetlen, Isten különle-
ges szeretete áll emögött. 

Balázs: Pár órával késõbb elmen-
tünk együtt abba a kápolnába, ahol
megesküdtünk, ami tele volt az ér-
tünk imádkozókkal, legnagyobb
meglepetésünkre. A temetés szépsé-
gét is ennek a közösségnek köszön-
hetjük, mert igazán a Mennyország,
és az Élet ünnepe volt. Az emberek
világos öltözékben jelentek meg, ez-
zel is érzékeltetve a Földön túli éle-
tet, az örömet, az érett hitet. 

Rita: Én mosolyogva tudtam vin-
ni kis csokromat az urna után, mint
egy esküvõi csokrot, mert az a bizo-
nyosság volt bennem, túl minden
fájdalmon, hogy az egyik gyerme-
kem révbe jutott, földi hivatása be-
teljesedett, és már az Atya ölén van,
ahova mindannyian tartunk. 

Balázs: Nem saját erõnkbõl sike-
rült túllépni Bulcsú halálán újból és
újból, hanem testvéreink szereteté-
bõl, akik bátorítottak bennünket. És
a Szentlélek erejébõl, természetesen. 

Nem sokkal késõbb egy találkozó
alkalmával értettük meg, hogy azt
az ûrt, amit Bulcsú fizikailag ha-
gyott maga után, Isten be tudja töl-

családi mûhely

18 Új Város – 2006. 4. szám

TÚL MINDEN FÁJDALMON
Hogyan tud a házaspár érzékennyé válni az õt körülvevõ
emberekre, kisebb-nagyobb közösségekre? Mit tud tenni értük,
akkor is, ha emberi szempontból nézve begyógyíthatatlannak
látszó sebet kapott.

Tóth Judit
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19Új Város – 2006. 4. szám

Igino Giordani:

KÖNNYEK
ÉS AGGODALMAK

A keresztény
családban sem
hiányoznak a
nehézségek és a
fájdalmak, de
a szeretet meg-
váltja a fájdal-
mat, és az élet-
szentség elsõ-

számú nyersanyagává teszi. Ebben
a szentséges ékszerdobozban, a há-
zasságban a mindig jelenlévõ áldo-
zat, a könnyek, a mindennapok fá-
radsága, kínja és aggodalma, rend-
kívüli értékek kivonata lesz. Mind-
ezek a szemétbe kerülnek akkor,
ha a családtagokból hiányzik ez a
társadalmi és szentségi öntudat: a
család kis egyház.

1973. november

Házasságunk elõestéjén vagyunk, négy
csodálatos jegyesév után… Miként gyõz-
zük le azt a félelmünket, hogy a dolgok idõ-
vel megváltoznak? Hogyan maradhatunk
szerelmesek egymásba, hogy maradha-
tunk „örök jegyesek”?

M. J.

Ha valaki szerelmes, az a pszichoanalízis
szemében olyan, mint a beteg, mert aki sze-
relmes, az irreális távlatokba merül. És el kell
ismerni: bûvészmutatványokat végezni csak
azért, hogy a szeretett lány kapjon egy szál
rózsát a megfelelõ pillanatban és helyzet-
ben, ez nem mindennapi dolog. A pszichoa-
nalízis könnyen abnormálisnak minõsíti az
ilyesmit. Azt szoktuk mondani, hogy a szerel-
mesek felhõkben járnak, mindent „rózsaszín
szemüvegen át” látnak, és így tovább… Sze-
rintem itt egészséges „betegség”-rõl van
szó, mert a szerelmesek csöppet sem szé-
gyellik, hogy bolondulnak egymásért.

Én pedig azt kívánom nekik, hogy foly-
tassák így a házasságban is, és ne hagy-
ják el a szerelmes szavakat, gesztusokat,
mondják továbbra is egymásnak: „Tudok
segíteni?”, „Bocsáss meg!”, „El vagyok
keseredve!”… Folytassák továbbra is azt,
ami a jegyesek közt olyan természetes. Ké-
sõbb talán ez nem mindig elég, mert az
életkorral és a körülményekkel ennek is vál-
tozni kell. Megtanulunk kérni és nem joga-
inkra hivatkozni. És ahogy a jegyesség ide-
jén olyan szívesen kerestük egymás tekin-
tetét, a házasságban is nézzünk egymás
szemébe, és nézzünk egymás szemével,
találjunk alkalmakat arra, hogy együtt le-
gyünk. A jegyesek dolga az, hogy felépítsék
a szerelmet, a házasoké meg az, hogy
fenntartsák. Ha nem szentelünk idõt az
ilyen pillanatokra, mindig akad majd más
tennivalónk, amíg egyszer csak ki nem
mondjuk: „nincs idõm”. Ez a házasság vál-
ságát pecsételi meg.

Házasokként is folytonosan igyekez-
nünk kell a legjobbat adni önmagunkból,
igyekeznünk kell vonzónak maradni fizikai-
lag és szellemileg is. Nem hanyagolhatjuk
el az öltözködést és az önbecsülést. Háza-
sokként is fejezzük ki gyöngéd megnyilvá-
nulásainkat, melyeket olyan bõséggel
ajándékoztunk egymásnak szerelmesek-
ként. Az igazi testi szerelem a gyöngédség-
re épül, gyöngédség nélkül képtelenek va-
gyunk a másik megértésére.

Összefoglalva az eddigieket: házasok-
ként se hagyjunk fel a beszélgetéssel a köl-
csönös bizalom légkörében, ahogy ez a je-
gyesség idejében volt. De vigyázzunk: a
párbeszéd nem lehet a visszavágás mód-
ja, vagy a másik elleni támadás, inkább
azoknak a tényeknek, azoknak az érzel-
meknek és azoknak az elveknek a meg-
mutatása, melyekre választ akarunk kapni.
Meg kell tanulnunk azt, hogy meghallgas-
suk egymást, azt, hogy tudjunk csendben
maradni, egészen addig, amíg meg nem
vagyunk gyõzõdve arról, hogy a másik el-
mondta mindazt, amit el akart mondani, és
fõleg akkor kell készen állnunk a meghall-
gatásra, amikor a másik fél semmit nem
mond.

A szerelem az az ajtó, amelyen kilépünk,
hogy be tudjunk lépni a másik világába,
vagyis a kapcsolat ajtaja az „én”-tõl a „te”-
ig. Jól megvilágítja ezt egy kis történet, ami-
nek azt a címet is adhatnánk: „Ki vagyok?”.
A szerelmes fiú kopog szerelme ajtaján. „Ki
az?” – kérdezi a lány. „Én vagyok.” „Akkor
menj tovább, mert ebbe a házba nem fé-
rünk be „te” és „én”. Az elutasított szerel-
mes visszavonul, és hosszasan tépelõdik
szerelmének szavain. Aztán visszamegy,
és újra kopog az ajtaján. „Ki az?” „Te” – vá-
laszolja. Az ajtó erre rögtön kinyílik.

A szerelem ugyanis figyelmet kér. Meg-
érteni, magunkban hordozni a másikat azt
jelenti, hogy belépünk a világába, érzelmi
harmóniájába, emberileg hiteles kapcso-
latban vagyunk egymással. A szerelem az
az ajándék, ami nem tart meg magának
semmit, de nem is tagadja meg önmagát.
Mivel rokonszenv (ahol együtt érzünk és
szenvedünk), mivel közösség, ezért a sze-
relemmel jár, hogy mindent el tudunk mon-
dani egymásnak (kételkedést, félelmet, re-
ményt), és nincs szükség hallgatólagos
fenntartásokra, mert nem kell gondosan
elzárni érzéseinket. A szerelem olyan talál-
kozás, ami a párbeszéden alapszik, ezért
nem összeolvasztó, nem is összekavaró.
Szövetség két különnemû lény között, akik
között az érzelmi és a szellemi kapcsolat
folyamatos. Ketten együtt léteznek, és nem
„élnek valakivel”, egymáshoz tartoznak, és
nem beletörõdnek, eggyé lettek, nem ösz-
szekuszálódtak, összekötõdtek, és nem
szétváltak, különbözõek, és nem megosz-
tottak.

Pasquale Ionata

ÖRÖK JEGYESEK

teni, ezért kifelé kell fordulnunk
sokkal inkább, embertársaink felé
kell irányulnunk a szeretetünkkel. 

Rita: Ezen a találkozón részt vett
sok kisgyermekes család is, nem egy-
szer láttam olyan anyukákat, akik-
nek ölében Bulcsúval egyidõs babák
aludtak vagy játszottak vidáman.
Voltak pillanatok, amikor nagyon
nehezemre esett akár csak oda is
néznem, és nem gondolni kisfiamra
olyankor. De aztán megértettem,
hogyha megmaradok személyes fáj-
dalmamban, akkor nem tudok az
éppen mellettem levõ ember felé for-
dulni, rá figyelni és a szeretet vérke-
ringését akadályozom meg. 

Ekkor határoztuk el, hogy így
akarunk minden körülöttünk lévõ-
höz fordulni. Kezdetben nehéz volt,
és azóta sem könnyû néha. Amikor
elkezdtük mégis nagyon komolyan
„gyakorolni” napról napra, azt vet-
tük észre, hogy a fájdalom mellett
fény van a szívünkben. ¢
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Mindig is figyelemmel kísérte
az új karizmákat XVI. Bene-
dek. Már tavaly jelezte azt a
vágyát, hogy a mozgalmakkal
és az új egyházi közösségekkel
találkozni szeretne.

A 2006-os év az új karizmák szá-
mára igencsak különleges évnek szá-
mít. A pünkösdi virrasztás dátuma: jú-
nius 2.

Találkozni Péterrel: ennek öröme
határozza meg a készülõdést a történel-
mi napra, ami jelentõs fejlõdést eredmé-
nyezhet a mozgalmak és az új közössé-
gek egyházi életében. 

II. János Pál pápa a Szentlélek
ajándékait látta bennük. Úgy üdvözölte
õket, mint váratlanul megjelent újdon-
ságot a Katolikus Egyház kétezer éves
szövetében: jelenlétüket nem lehet im-
már figyelmen kívül hagyni. Bennük
gondviselésszerû választ látott a harma-
dik évezred drámai kihívásaira, s ezért
mindig is bátorította õket, majd 1998-
ban közös találkozásra hívta, ami soha
nem fordult elõ addig. Ez a pünkösdi

vigília egy új korszak nyitányát jelen-
tette.

A Szent Péter téren tartott beszédé-
ben Chiara Lubich elkötelezte magát
a mozgalmak közötti teljes egységért,
ahogy azt az Egyház szeretné, ami már
el is kezdõdött tulajdonképpen.

Az evangéliumi kölcsönös szeretettel,
valamint a megfeszített és elhagyott Jé-
zus titkának felfedezésével – mely min-
den félreértést, minden bizalmatlanságot
eloszlat – kézzelfoghatóvá vált, hogy Jé-
zus ígéretei ma is igazak mindazok szá-
mára, akik fenntartás nélkül belevetik
magukat „az egység kalandjába”.

De ki tudja, mi is fog történni Pün-
kösdkor XVI. Benedek pápa jelenlété-
ben? Nagyon fontos észrevenni azt a
gondviselésszerû folytonosságot, amit õ
követ II. János Pál nyomdokain –
mondja Guzman Carriquiry, a Lai-
kusokért felelõs Pápai Bizottság titkár-
helyettese. Ratzinger bíboros már a
kezdetektõl fogva felismerte az új moz-
galmaknak és közösségeknek a jelentõ-
ségét, és kivirágzásukat a Szentlélek
ajándékának tulajdonította 

összeállította: Bartus Sándor

párbeszéd
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M INDEN EMBERNEK azonos az
emberi méltósága, és isten-
képisége alapján egyaránt

meg van híva a Szentháromságból
forrásozó isteni közösségre. A
cigánypasztoráció a jézusi küldetés-
parancs teljesítése: „Menjetek el az
egész világra, és hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtménynek”
(Mk 16,15).

Tapasztalatom szerint a cigány-
ság megközelítésének egyetlen mód-
ja: szeretni õket, tisztelni bennük az
emberi méltóságot. A lelkipásztor-
kodásnak az a felfogása, amely pusz-
tán szellemi, lelki javak „termékei-
vel” közeledik, csak egy szûk réteget
érint. A napi megélhetési gondokkal
küzdõ cigányság képtelen teológiai-
filozófiai kérdésekkel foglalkozni. A
megszólítás hangsúlyos pontja te-
hát a szociális gondoskodás. Van,
ahol az iskolai felzárkóztatást segí-
tik, máshol ruhasegélyt szerveznek
vagy segítenek eligazodni a munka-
helykeresésben, a közéletben.

Mégsem szorítkozhatunk a pusz-
ta társadalmi integráció elõsegítésé-
re. Nem mellõzhetjük az evangéli-
um hirdetését. A cigányoknak is jo-

„PÜNKÖSDRE VÁRLAK BENNETEKET”
Mozgalmak a Szentatyával

A 2006. pünkösdi találkozó hivatalos programja Rómában (június 2–4.):

Péntek: 20.30–21.45-ig virrasztás
Szombat: 13.30-tól a Szent Péter téren a mozgalmak beszámolói, tapasztalatok,

közös ima és éneklés.
18.00-tól találkozás a Szentatyával.

Vasárnap: délelõtt közös pünkösdi szentmise a Szent Péter téren.
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ga van, hogy nagykorú keresztény-
ként teljes értékû testvérré váljanak
az Egyházban. Aki az egész embert
akarja szolgálni, nem hagyhatja ki
az örök kérdéseket. Egyenrangú
testvériség az Egyházban csak a ci-
gányság hitbeli képzésével és az el-
kötelezett keresztény életre való föl-
készítésével lehetséges.

Azonban ez sem egyirányú folya-
mat. Akik hirdetik az evangéliumot,
nemcsak adnak, hanem kapnak is
az Egyházhoz közeledõ cigányoktól.
A szentségek felvételére készülõk ta-
lán föl sem fogják, micsoda ajándé-
kot adtak a régóta templomba já-
róknak, például a katekumenek be-
fogadó szentmiséjén. Amikor a pap
kérdésére – Mi vonzott az Egyház-
hoz, miért akarsz elsõáldozó lenni?

CIGÁNYPASZTORÁCIÓ
MAGYARORSZÁGON

21Új Város – 2006. 4. szám

Balra lent: Hodásziak érkeznek
a csatkai búcsúra.

Balra fent: Dr. Keresztes Szilárd
püspök a cigányok delegációjának
néhány tagjával a Szent Péter téren
a pápai fogadásra menet, amikor
a pápa megáldotta a magyar cigányok
keresztjét.

Jobbra fent: Dr. Keresztes Szilárd
hajdúdorogi püspök misézik Csatkán.

D
úl

 G
éz

a 
(3

)

A cigányoknak
éppen olyan joga
van, hogy nagykorú
keresztényként teljes
értékû testvérré
váljanak
az Egyházban,
mint bárki másnak.
Az evangélium
alapgondolata,
hogy az egy
Atyának vagyunk
gyermekei
és ebbõl következik,
hogy egymásnak
testvérei vagyunk. 

Szerzõnk a Magyar
Katolikus Püspöki
Konferencia
cigánypasztorációs
referense.

Dúl Géza

– egyszerûen így válaszolt – Jézus út-
jára akarok lépni, az Egyházban Jé-
zussal találkoztam. A hiteles szavak-
ból közvetlenül megtapasztalták a
rég templomba járók, hogy ma is
van hódító ereje az Isten szavának.

A lelkipásztort érhetik meglepeté-
sek is. Képzeljünk el egy cigány em-
bert. Hosszú hónapok alatt fölépül
benne egy Krisztus álmodta, gyö-
nyörû, vonzó kép az Egyházról, a ke-
resztény közösségrõl. Hitelessé tet-
ték elõtte mindezt tanúságtevõ ke-
resztények: cigányok és nem cigá-
nyok. Emberünk, ezt a krisztusi sze-
retetközösséget keresve, végre rá-
szánja magát – gátlásokat, félelme-
ket legyõzve – és eljön a vasárnapi
szentmisére. Elképedve tapasztalja,
hogy a mellette ülõ fölpattan, és két
sorral arrébb ül le, még egy csípõs
megjegyzést is tesz esetleg a bõrszí-
nére. Nem kitalált történet ez, saj-
nos. Ilyenkor a lelkipásztor helyzete
sem könnyû.
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A cigányok több hullámban ván-
doroltak ki Indiából, és Kr. u. 1000
körül már Perzsia területén éltek, itt
két ágra szakadtak. Egy részük Szíri-
án át Észak-Afrikába vándorolt, má-
sik részük pedig Örményországon,
Kis-Ázsián és Görögországon keresz-
tül eljutott Európába. Feltehetõen e
vándorlás alatt volt rájuk hatással a
kereszténység. Ezért mondhatja Ke-
resztes Szilárd, a Magyar Püspöki Kar
cigánypasztorációért felelõs püspö-

ke, hogy a cigányok
vallásos lelkülete
nagyon közel áll a
„bibliai keresztény
lelkülethez”. 1415
táján, a törökök elõl
menekülve, Magyar-
országról, illetve
Lengyelország felõl
árasztották el Euró-
pát. Eleinte szíves
fogadtatásban ré-
szesültek. Késõbb
azonban csaknem
minden állam ke-
gyetlenül üldözni
kezdte õket, azzal
gyanúsítva, hogy a
törökök kémei. A
kivételek közé tar-

tozik Magyarország, ahol sokkal hu-
mánusabban viselkedtek a cigányok-
kal. Mária Terézia idejében mégis
erõszakos kísérletekkel igyekeztek
õket beolvasztani. Késõbb József ná-
dor fiának, József fõhercegnek
(1833–1905) a segítõszándékát nehe-
zítette a nép ellenszenve a cigányok
iránt.

Ma mintegy tizennyolcmillióan
élnek a világon, Magyarországon
500-600 000 fõre tehetõ a cigány né-
pesség száma. Igazi kihívást, lelkiis-
mereti kérdést jelent a roma lakos-
ság helyzete. Hazánk a cigánypasz-
toráció nemzetközi mezõnyében
elõkelõ helyet foglal el: mintegy hat-
van plébánián foglalkoznak cigá-
nyokkal. Az elsõ kezdeményezés az
1940-es években indult, és Sója Mik-

lós hodászi görög
katolikus parókus
nevéhez fûzõdik. Az
utóbbi években itt
is, ott is egyre gyak-
rabban bukkannak
fel olyan kezdemé-
nyezések, amelyek
felvállalják a ci-
gányság sorsát, és
azt, hogy elvezetik
az Egyházba ezt a
népet, de nem fel-
sõbb utasításra. A
cigánypasztoráció
szükségességét egy-
re több szerzetes,

pap és világi ismeri föl, aki erre érzé-
keny. „Alulról jövõ kezdeményezé-
sek” sorának lehetünk tanúi.

A Püspöki Kar Migrációs irodát
állított fel 2001-ben, hogy elõsegítse
a helyi kezdeményezéseket. Az iroda
évenként konferenciákat szervez,
amelyek a pasztorációban tevékeny-
kedõk számára egyfajta útmutatást
adnak.

Máriapócson lelkigyakorlatok
szervezõdnek cigányok számára,
Csatkán, Máriapócson és Mátrave-
rebélyen cigányzarándoklatokat
fogadnak a szervezõk. 1997-ben II.
János Pál pápa boldoggá avatta
Ceferino Giménez Mallát, egy spanyol
cigány lókereskedõt, aki vértanú lett
hite és Egyháza védelmében a spa-
nyol egyházüldözés alatt. Az ese-
ményre egy autóbusznyi magyar ci-
gány zarándokolt Rómába.

2000-ben a Szent Péter térre már
több autóbusszal érkeztek a magyar
cigányok, hogy negyvenezer társuk-
kal együtt ünnepeljenek a Szent-
atyával, jubileumi szentmiséjén. A
2003. évi roma zarándoklat különle-
gessége, hogy az utat az Országos Ci-
gány Önkormányzat szervezte. II. Já-
nos Pál pápa megáldotta a magyar
cigányok által hozott keresztet,
amelyet Csatkán állítottak föl.

Az V. Cigánypasztorációs Világ-
kongresszust 2003-ban a Vatikán –
elõször a falain kívül – Piliscsabán
rendezte, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen, melyre százhetven részt-
vevõ érkezett a világ különbözõ or-
szágaiból. A Szentszék ezzel ismerte
el a magyar katolikus Egyház tevé-
kenységét, amit a cigánypasztoráció
területén végez.

Az elsõ Magyar Katolikus Cigányta-
lálkozót óriási örömben rendezték
meg dr. Keresztes Szilárd hajdú-
dorogi görög katolikus püspök ve-
zetésével és több száz roma részvéte-
lével, 2003 májusában. Nemrég pe-
dig, 2005 novemberében, Budapes-
ten, az Országos Cigány Információs és
Kulturális Központban.

Ezek a kezdeményezések nem je-
lentenek valamiféle kész megoldást,
de mindenképpen rámutatnak,
hogy az Egyház képes igazán fonto-
sat nyújtani e téren is. ¢

párbeszéd
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Felsõ képen a 2004-es
cigánypasztorációs konferencia
egy pillanata.

Az alsó kép a 2005 novemberi
konferencia szünetében készült.
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megkérdeztük

Minden édesanyának van megfele-
lõ kegyelme, hogy mindenki másnál
jobban megértse gyermekét és elõ-
mozdítsa fejlõdését. Ahhoz azonban,
hogy ez érvényre juthasson, mások
tapintatos segítségére is szükség van,
különösen a kezdeti idõszakban.

Én úgy tartom, hogy a kis csecse-
mõ minél kevesebbet sírjon, ahhoz
legfontosabb az anya és a gyermek
megfelelõ napirendjét kialakítani, a
kellõ nyugalmat biztosítani.

Meg vagyok gyõzõdve egyre in-
kább, és sokéves tapasztalatom alap-
ján, hogy a gyakorlatban az édes-
anyák „antennái” nagyon érzéke-
nyek, „fogják” a kicsinyek „adásait”.
És ezt nem befolyásolja az sem, hogy
milyen ismeretekkel rendelkezik vala-
ki: gyakran nem tudja az anya, hogy
gyermekének mi baja, de kitalálja,
hogy milyen segítségre van szüksége,
az orvosnál sokkal nagyobb érzé-
kenységgel és intuícióval sokszor.

Bátorság hát, kedves édesanyák:
nem kell ahhoz szakkönyveket bújni,
hogy megismerjük a gyermekünket,
és jó anyák legyünk! Elég, ha a szí-
vünkre hallgatunk. Ha mégis szük-
ség volna rá, õszintén beszéljük meg
gondjainkat a gyerekorvossal, és ne
hallgassuk el elõtte a kételyeinket, fé-
lelmeinket, bizonytalanságainkat.

Szalainé Simkó Hilda
gyermekpszichológus

GYERMEKEINK VILÁGA

Miért sírsz?

Mit jelent a kisbabák sírása?
Mit kell tudni az édesanyának?

Amikor egy újszülött világra jön,
az anya oltalmazó méhébõl – amely
normális esetben megfelelõ „ott-
hont” adott a magzatnak – egy más-
fajta közegbe kerül. Ez a közeg sok-
szor zajos, hidegebb vagy
melegebb, szûkebb vagy tá-
gasabb és még sok minden-
ben más, mint a megszo-
kott volt.

A táplálkozással is meg
kell „küzdeni”, míg azelõtt
ez se okozott gondot. Te-
hát a világra születéssel az
újszülöttnek egy sor új,
számára sokszor elõnytele-
nebb helyzetet kell elvisel-
nie. Nem csoda, hogy két-
ségbeesetten sír, mert rossz
neki. A sírással jelzi, hogy
nincs valami rendben kö-
rülötte, és ilyenkor a szülõ,
fõleg az édesanya feladata,
hogy „kitalálja”, mi a baja.
Nem könnyû ez, mert sok
dolog miatt sírhat a csecse-
mõ. Sírhat azért, mert
éhes, mert keveset evett, mert sokat
evett, és emiatt fáj a hasa, mert fá-
zik, mert melege van, mert kelle-
metlen a megtelt pelenka, mert fél,
mert álmos stb. És persze, ha vala-
milyen betegségben szenved.

Anyai és nagyanyai tapasztalata-
im szerint azért sír leggyakrabban,
mert fáradt, és nem tud elaludni.
Ezért kezdetben rá kell õt erre segí-
teni – ringatással, a kis fejecskéje, a
teste simogatásával, énekek dúdolá-
sával, és hasonló dolgokkal.

Van azonban olyan helyzet, ami-
kor magára kell hagyni, ha hosszan
sír, és önmagának kell kialakítania
a módját, ahogy végül el tud aludni.
A csend lenne legjobb természete-
sen neki, de zajos világunkban elõ-
fordulhat, hogy egy csecsemõ in-
kább zene mellett tud megnyugod-
ni. Mindezt a szülõknek kell kifi-
gyelni.

Internetrõl
mindenkinek (4.)

A világhálón képeket, videókat,
sõt hangfájlokat is lehet továbbíta-
ni. Ez nagyon megnöveli a vonzere-
jét, hiszen a kevés képpel megjelenõ
nyomtatott sajtóval szemben a hon-
lapokon rengeteg illusztráció szere-
pel, s nemcsak fényképek, hanem
valódi mozgóképek és látszólagosan
mozgó (animált) képek formájában
is. Ezért multimédiás világnak is ne-
vezik az internetet. Most a képekkel
(1.), a hangokkal (2.) és a mozgóké-
pekkel (3.) foglalkozunk.

A digitális fényképezés révén ren-
geteg KÉP áll rendelkezésünkre, rá-
adásul a számítógépen, eleve digita-
lizált formában. Elsõként a honlap-
szerkesztõ programok bõvültek ki a
képközlések lehetõségével. A ma-
gyarra csak nagyon nehezen lefor-
dítható „thumbnail” (szó szerint
kb.: hüvelykujj-köröm) funkció az
internet sajátossága. A honlapokon
a gyorsabb áttekintés céljából több
kis képet helyeznek el, ha kiválasz-
tunk egyet, azt a „thumbnail” hasz-
nálatával (általában csak a kiválasz-
tott képet) többszörös nagyításban
is megnézhetjük. 

Egy-két fényképünket e-mail mel-
lékleteként is elküldhetjük baráta-
inknak. Több kép esetén ez már na-
gyon nehézkes és hosszadalmas.
Ilyenkor a fényképet feltölthetjük egy
megfelelõ internetes oldalra. Ilyen
funkció található pl. a T-Online
(http://fototar.t-online.hu/) oldalán,
vagy a Hotdog ifjúsági portálon
(http://www.hotdog.hu/album/
album_list.hot) illetve a Yahoo lapján
(http://pg.photos.yahoo.com/). Álta-
lában a feltöltés csak regisztrált fel-
használóknak lehetséges, de pl. a
Hotdog portálon a regisztráció in-
gyenes.

A HANGOK ma már szorosan hoz-
zátartoznak az internethez. Hogy a
számítógépünk meg tudjon szólal-
ni, ahhoz szükség van egy hangkár-
tyára (néhány éve minden alaplapon
megtalálható), és legalább két hang-
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TEOLÓGIA

Miért kell egybõl
bûnrõl beszélni?

Belátom, hogy mint emberek
hibákat követünk el. De ez
hozzátartozik ember mivol-
tunkhoz. Miért lennénk ezzel
egybõl bûnösök az Isten sze-
mében? Valaki el tudná ma-
gyarázni másként, hogy az
Egyház mit ért ez alatt?

A bûnös, mint fogalom valóban
ezerszámra fordul elõ a Bibliában.
Példa erre a vámos imája, aki a
templom ajtajában megáll, és a
mellét verve így szól: „Istenem, ir-
galmazz nekem, bûnösnek!” (vö.:
Lk 18,13). Jézusnak ez az ima hatá-

rozottan tetszett; hiszen azt mond-
ja, hogy õ megigazulva tért haza,
ellentétben a farizeussal, aki érde-
meire nézve igaznak tartotta ma-
gát. Mikor Jézus betér Mátéhoz, a
vámoshoz, búcsúzóul így szól
azokhoz, akik megütköznek rajta:
„Nem azért jöttem, hogy az igaza-
kat hívjam, hanem hogy a bûnösö-
ket” (vö.: Mt 9,13).

Bûnös az, aki kivonja magát a
parancs alól, aminek a teljesítésére
született, mint teremtmény és Isten
gyermeke. A hegyi beszédben hang-
zik el ennek a parancsnak az össze-
foglalása, amikor Jézus ezt mondja:

„Legyetek hát tökéletesek, amint
mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt
5,48). Egy ilyen parancs kapcsán be
kell ismerni mindannyiunknak,
hogy bûnösök vagyunk. Ez – amint
a Biblia mondaná – az Igazság.

De pontosan errõl mondja Jé-
zus: „Az Igazság szabaddá tesz.”
Ami azt jelenti: Tartsd szem elõtt
az életnek ezt az igazságát (tanítá-
sát). Ha nem teszed, magad ellen
cselekszel. Nem rossz beismerni,
hogy bûnös vagy! Isten épp arra
vár, hogy irgalmával betakarjon,
mint egy ünneplõ ruhával, ahogy
az apa a tékozló fiúval teszi.

Ha a bûnös szóra kellemetlen ér-
zés tölt el valakit, talán abból ered,
hogy ezt megalázónak, lekicsinylõ-
nek érzi. Azonban éppen Isten az,
aki felemelni szeretne minket. Úgy
értem, a bûnösség csak addig kelt
bennünk kisebbségi érzést, amíg
bûneinket nem tesszük le az Atya
elé.

Az emberre jellemzõ kis hibák
mellett vannak súlyos vétkek is,
amelyek szó szerint tönkretehet-
nek egy életet. Persze nem gyilkos-
ságra gondolok, házasságtörésre
vagy gyermekek kihasználására.
Sok idõsebb embert ismerek, akik
sosem követtek el hasonló dolgo-
kat, életükre visszanézve mégis
megállapíthatják, hány lehetõséget
szalasztottak el, mennyi hibát kö-
vettek el, például a gyermekeik ne-
velésében. Sokkal többet kihozhat-
tak volna az életükbõl. Ez a bûn va-
lódi megtapasztalása: a lehetõsé-
gek elszalasztása, azoké, amiket Is-
ten ajándékozott nekünk.

Az ilyen esetekben is képesek va-
gyunk megnyugtatni magunkat, és
átsiklani a botláson. Mégis szebb,
felszabadítóbb, és ezért emberibb is
az a lehetõség, melyet a Szentírás
ajánl. Menj Atyádhoz és vidd elé fáj-
dalmadat ezekkel a szavakkal:
„Apám, vétkeztem... Már nem
vagyok méltó arra, hogy fiadnak ne-
vezz” (vö.: Lk 15,21). Az Atya erre a
pillanatra vár. Eléd jön, átkarol, és
örömében ünnepet készít számodra.

M. G.

szóróra. Ezeket néha beépítik a mo-
nitorokba, laptopoknál a készülék-
házba. 

A legegyszerûbb esetben a honlap
készítõje egy kellemes kísérõzenét
csatol az oldalhoz (ez szinte mindig
kikapcsolható). Vannak olyan olda-
lak, ahol számítógépen lejátszható
zenéket lehet vásárolni (pl.
http://zenearuhaz.t-online.hu/).
Ennek legnépszerûbb formáját
(Mp3-tömörítésben) hordozható le-
játszón is magunkkal vihetjük. Az
úgynevezett netrádiók csak az inter-
net világában mûködnek (pl.
http://www.chello.hu/Szorakozas/
Radio/), de több „hagyományos” rá-
dió hallgatható számítógépen is (a
Kossuth Rádió http://www.radio.hu/,
vagy például a Katolikus Rádió:
http://www.katolikusradio.hu/, és a
nemrég indult Mária Rádió is:
http://www.mariaradio.hu/. Ezeket
különbözõ multimédiás segédprog-
ramok használatával hallgathatjuk.
A Windowst használóknak legin-
kább a Mediaplayer program aján-
lott (ami gyakran tartozék), de több
esetben a rádiók a Winamp és a
RealAudio nevû programokkal is
hallhatók. Ez utóbbiak „elavult”,
egy-két változattal régebbi verzióit a
program honlapjáról ingyenesen le-
tölthetjük.

A MOZGÓKÉPEKHEZ (film, video
stb.) széles sávú internetkapcsolat
kell (lásd cikksorozatunk 2. része).
Az egészen egyszerû animációk (pl.
integetõ rajzfilmfigura) szinte min-
den honlapon megtalálhatóak, a ko-
molyabb alkotások azonban leg-
többször fizetõs oldalakról tölthetõ-
ek csak le. Számítsunk azonban ar-
ra, hogy egy videofilm letöltéséhez
akár 3-6 órára is szükség lehet.

A tévéadók egy része is nézhetõ vi-
lághálón (pl. a magyar köztévé:
http://www.hirado.hu/cikk.php?id=
57525?rovat=268). A minõségtõl
azonban ez esetben ne várjunk túl
sokat. 

A fentiek csak példák. Az viszont
már ebbõl a rövid szemlébõl is nyil-
vánvaló, hogy a média intenzíven
használja a világhálót.

Folytatása következik.
Romhányi László

C
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hírmozaik

JEGYESEK
HARMINCADSZOR

Házasságra készülõ fia-
taloknak rendezett talál-
kozót a Fokoláre Mozga-
lom Új Családok Köz-
pontja a múlt hónapban –
immár harmincadik alka-
lommal.

Kétszáz pár érkezett a
Róma melletti Sassonéba
Európa számos országá-
ból, de Japánból, Brazíliá-
ból és Indonéziából is.

„Egyetlen szeretet léte-
zik” – hirdette a találko-
zó címe. A szeretet, mely-
lyel Isten szeret minket,
és mellyel Õt mi is vi-
szont szerethetjük a má-
sikban. Elõadások a je-
gyesség és a házasság kü-
lönbözõ idõszakáról, ta-
pasztalatok, illetve a köl-
csönös párbeszéd segített
megérteni, kinek-kinek
mit jelent, mit hordoz az
egyszerûnek tûnõ mon-
dat: „Szeretjük egymást!”
Mit jelent saját magának,
mit kér ez tõle egy életen
át?

A három magyar je-
gyespár így látta a találko-
zó gyümölcseit:

„Talán a legfontosabb,
hogy Isten az elsõ helyen
legyen életünkben és kap-
csolatunkban is. Ahhoz,
hogy ajándékká legyünk,
szükség van személyes

lépéseinkre, döntéseinkre
is.”

„Megfogott minket,
hogy a házasság a kölcsö-
nös szeretetre, a Szenthá-
romság mintájára épül, a
teljes önátadásról és befo-
gadásról szól. És ez napi
gyakorlatot jelent!”

„Tisztáztuk azokat az
értékeket, amelyekben hi-
szünk, és elengedhetetlen-
nek tartjuk ahhoz, hogy
eltérõ meggyõzõdésünk

ellenére házasságot köt-
hessünk. Megerõsödtünk
abban, hogy a hûséget, az
élet tiszteletét együtt akar-
juk megélni.”

„AZ EGYHÁZ
MA” 

Papok, diakónusok és
szeminar is -
ták találkoz-
nak mind az
öt földrészrõl,
a Máriapoli
Központban,
a Róma mel-
letti Castel
Gandolfóban,
2006. április
19–21. kö-
zött, hogy
együtt olvas-
sák az idõk
jeleit. Ötven
n e m z e t b õ l
mintegy 1300
résztvevõ. Kö-

zösségi lelkiség és párbe-
széd: ezek a legfontosabb
jellemzõi a kongresszus-
nak.

A találkozó korunk
papságáról, a kihívások-
ról, örömökrõl és remé-
nyekrõl szól, vagy Klaus
Hemmerle szavaival: „Talán
jobb úgy mondani: papok
ma, akik egyek egymás közt,
és közöttük van Jézus”.

A Fokoláre Mozgalom
rendezvényén szó lesz a

közösségi egyházról, an-
nak legmélyebb gyökerei-
rõl, a párbeszédrõl és az
evangelizációról. A prog-
ram kiemelkedõ pontja a
Szentatyával tervezett ta-
lálkozás.

„Amilyen mértékben mi
magunk átalakulunk, olyan

mértékben láthatjuk Isten
Országának jelenlétét, és tud-
juk azt másoknak is megmu-
tatni” (XVI. Benedek).

„MENTSD MEG
AZ ÉHEZÕKET!”

Az utóbbi hónapokban
váratlanul megjelent a vi-
lághálón az ENSZ inter-
aktív programja, a „Food
Force”. A világszerte nagy-
sikerû játék ötletadója, a
Világélelmezési Program
(World Food Program).
Jennifer Parmalee szóvivõ
szerint a piacra kerülõ sok
erõszakos játéknak szeret-
nék megteremteni az
egészséges ellenkínálatát.
Olyan tényeket közlünk,
amelyek máshogy nem
kapnak nyilvánosságot: a
világon ma minden öt
másodpercben éhen hal
egy gyermek! Mi a cé-
lunk? Talán csak álom:
hogy azok a gyerekek,
akik egyszer ezzel a prog-
rammal játszottak, miu-
tán felnõnek, kikapcsol-
ják a komputert, és komo-
lyan beállnak a segítõ
munkába.”

A feladat: megszervezni
és lebonyolítani az ENSZ
hat humanitárius misz-
szióját egy képzeletbeli
szigeten, ahol súlyos
éhínség tört ki. A 8-13
évesek részére készült já-
ték háromdimenziós fi-
gurái a segélyakciókban a
felkutatás és az élelem el-
osztásának valós nehézsé-
geivel találják szembe ma-
gukat. 

Az angol eredeti után
mára tíz további nyelven
is hozzáférhetõ már az in-
gyenes program, melyet
rövid idõn belül több
mint egymillióan töltöt-
tek le a világhálóról gyere-
kek és felnõttek.

www.food-force.com
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www.g ib iedopp iaw.comwww.g ib iedopp iaw.com

FANTASZTIKUS !
EKKORA MUNKÁT

ILYEN
TAPINTATTAL

VÉGEZNI !

TESSÉK,
A SZOKÁSOS
KÉSON JÖVO !

VAGY INKÁBB…
A KAPUNYITÓ ?!„„

AZ A DOLGA,
HOGY A TÉL UTÁN

BECSUKJA AZ AJTÓT !

ÉS, HOGY
KINYISSA

A TAVASZNAK !

A LEGUTOLSÓ
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Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése Szent
Ágoston mondása.

„A szõlõskertben a madárijesztõnek is van szerepe.”

Beküldendõ Don Bosco üzenete: függõleges 1. és víz-
szintes 3. 

Vízszintes: 1. Kötõszó. 10. Sámuel becézve. 12. Ájul.
13. Tonna. 14. Vicced. 15. Balatonboglári ital rövidítése.
16. Nõi név. 17. Végtelenül kietlen (!). 19. Ez népiesen.
20. Majdnem inog (!). 21. Összekevert élek (!). 22. Ma-
ga. 23. Méter. 24. 2/3 vas (!). 26. Vissza unalmas, kedély-
telen (!). 27. A házon kívül. 28. Keresztül. 30. Földbõl
elõkerült régi tárgy. 31. Varró eszköz. 32. … borsa. 34. Is-
meretlen személy. 36. Amerikai helyeslés magyarosan.
37. Ebbe a patakba fulladt bele II. Lajos. 38. Kálium. 39.
Ilyen szék is van. 40. Amely irányba. 42. Izomkötõ. 43.
Csinos, tiszta.

Függõleges: 2. Mezõgazdasági eszköz. 3. Vulkáni
kõzet. 4. Kérdõszó. 5. Szélsõségesen, gyökeresen. 6. Ki-
ejtett betû. 7. Nem ismeri a mértéket. 8. Üres tál (!). 9. A
C-dúr 3. hangja. 11. Mesefilm egy családról. 15. Betölt.
18. Eltakarom. 21. Férfinév. 25. Félig vizsla (!). 29. Fed.
33. Harcost takaró páncél. 35. Félig gereblye (!). 37. Fe-
kete István fecskéje. 41. Részvény Társaság. 

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

2006-ban ismét megjelenik

a Fokoláre mozgalom lelkiségi, közéleti és kulturális folyóirata.

A 2006. évi elsõ szám A csend, a szó és a fény címmel a kommunikáció témakörében közöl tanulmányokat.

A tartalomból:

JOSEPH RATZINER: Kommunikáció és kultúra: az evangelizáció
új útjai a III. évezredben

CHIARA LUBICH: A Fokoláre mozgalom és a kommunikáció

VERA ARAUJO: Az egység paradigmája
a kommunikációban

HUBERTUS BLAUMEISER: A közvetító́ , aki semmivé válik

A további két szám az egyetemes testvériség és a közösségi gazdaság
témájában közöl írásokat.

Egy szám ára: 500 Ft
Eló́ fizetés 2006. évre 1500 Ft
Támogatói eló́ fizetés egy évre: 5000 Ft

egységkultúrája

az

Megrendelhetõ:
Telefon: 06-1-328-0785

e-mail: ujvaros@fokolare.hu
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