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ISTEN HULLÁMHOSSZÁN

A Tisza partján lakom, így minden nap
figyelemmel kísértem a vízállást és a vé-
delmi munkákat. Bár szerettem volna
tenni valamit, de az idõm nem engedte,
meg úgy gondoltam, mit is tehetnék ott
egymagam! Amikor halottam, hogy a
fokolárhoz tartozó barátaimmal mehe-
tünk segíteni a gátra zsákot pakolni, na-
gyon megörültem, és gondoltam, elhívom
a csoporttársamat is.
Aznap reggel két vizsgám volt. Keveset
aludtam az éjjel, a vizsga pedig elhúzó-
dott, íg y nem értem oda idõben. Mégis
úgy éreztem, ki kell mennem megnézni,
hogy tudok-e még segíteni. A többiek épp
akkor indultak egy kikötõhöz, ahol át-
ázott a gát és szükség volt a munkára.
Gyorsan hazasiettem átöltözni, majd utá-
nuk kerekeztem a város túlsó végébe.
Egy kis ideig hezitáltam, vajon megéri-e
kimennem, mert tudtam, nem sokáig tu-
dok maradni. Úgy éreztem mégis, ha kis
idõre is, fontos hogy együtt tegyünk vala-
mit, és hogy az a kis rész is, amit én teszek
hozzá a közös munkához, lényeges. Haza-
felé a vonaton, amit épp hogy elértem,
nagyon boldog voltam, mert éreztem,
hogy sikerült a jelen pillanatot élnem.
Még aznap váratlanul nagyon nehéz hely-
zetbe kerültem. Biztos vagyok abban,
hogy a többiekkel töltött munkás délután
adta meg az erõt, hogy ki tudjak tartani,
és képes legyek „Isten hullámhosszára”
helyezkedni.

N. Ági - Szeged

HOGYAN TOVÁBB?

Az utóbbi hetekben, hónapokban mind-
annyiunk életében, ha akartuk, ha nem,
erõsebben jelen volt a politika. Az ország-
gyûlési választásokon lehetõségünk van
beleszólni abba, hogy kik képviseljenek
bennünket a parlamentben, ki alakítson
kormányt, ki irányítsa ilyen módon négy
évig az életünket. 1990 óta minden vá-
lasztási kampányban segítettem valami-
lyen módon az általam támogatott pár-
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3Új Város – 2006. 6. szám

Nyolc év elteltével ismét Rómában, a Szent Péter té-
ren ünneplik a mozgalmak és egyházi közösségek a
Szentlélek kiáradását. II. János Pál pápa 1998-ban a
megjelent többszázezer, lelkes világi hívõt arra buzdí-
totta, hogy a megtapasztalt új Pünkösd örömhírét ad-
ják tovább. Akkor Chiara Lubich ígéretet tett a Szent-
atyának, hogy a Fokoláre Mozgalom karizmájához hí-
ven a mozgalmak közötti közösségért többet fog tenni
és jobban szem elõtt tartja ezt a célt. Ennek szellemé-
ben a római találkozót több mint háromszáz rendez-
vény követte szerte a világon. A mozgalmak egymásra
találása, a közöttük erõsödõ kölcsönösség hatással
volt a többi keresztény mozgalomra, a Katolikus Egy-
házon kívül is. 2004. májusában a különbözõ egyhá-
zak mozgalmai megtartották elsõ nagy találkozójukat
Stuttgartban, melynek az „Együtt egymásért” címet
adták.

*
Napjainkban általánosan elterjedt vélemény, hogy

azonos mindennek az értéke. Ezzel végeredményben
semminek nem tulajdonítanak igazán értéket, csak a
pénznek, a hatalomnak és a társadalmi pozíciónak.
Sokan úgy élnek, mintha nem létezne az igazság,
mintha nem lenne mód a boldogság utáni vágynak, az
ember legbensõbb vágyának a kielégítésére.

Az értékválság, ami a növekvõ szekularizáció és a
„relativizmus diktatúrája” következtében kialakult –
fogalmazott XVI. Benedek –, sok keresztényt is elbi-
zonytalanít. II. János Pál egyfajta „csöndes hitehagyás-
ról” beszélt Istennel kapcsolatban. Vannak, akik vallá-
si igényüket alávetik a divatnak, és összeválogatják a
nekik tetszõ elemeket (New Age, okkultizmus, mágia,

stb.), miközben mások anyagi hasznot húznak ebbõl.
„Korunk drámai kihívására megfelelõ válaszként a
Szentlélek, rendkívüli missziós lendületû új karizmá-
kat adományozva, újból közbelépett az Egyház törté-
netében” – húzta alá II. János Pál pápa az egyházi moz-
galmakhoz és új közösségekhez intézett beszédében
Pünkösd vigíliáján, 1998. május 30-án.

Amikor a család önmagában már nem elegendõ a
hit továbbadásához, éppen akkor jönnek segítségül a
mozgalmak és az új egyházi közösségek. Erejük a ben-
nük lévõ karizmából fakad. Kiindulópontjuk a szív
megtérése, a személyes találkozás az Örömhír forrásá-
val, az élõ Krisztussal, aminek következtében gyökere-
sen megváltozik valakinek az élete.

Az egyházi mozgalmak és új közösségek léte „gond-
viselésszerû ajándék”, egyben feladat és kihívás is
mind a lelkipásztorok, mind a világiak számára. A
„nyugodt megõrzés” egyházát a mozgalmak új lendü-
letû, missziós egyházképükkel szembesítik. „Az Egy-
háznak erre nagy szüksége van ma, meg kell tehát nyíl-
nia a Lélek által támasztott újdonságra” – hangzott el
a latin-amerikai egyházi mozgalmak és új közösségek
2006-os kongresszusán. Mint mondotta Stanislaw
Rylko érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnöke: „Se-
gítik a plébániai és egyházmegyei lelkipásztorkodást a
szükséges prófétai erõ visszanyerésére.”

Nem csak a helyi Egyház szövetébe épülnek be szer-
vesen, de az Egyház egyetemességének is jelei. Ebbõl
fakad a mozgalmak Péter utódaihoz kötõdõ különle-
ges kapcsolata, ezért zarándokolnak idén is örömmel
Rómába XVI. Benedek meghívására.

elõszó

Vizsolyi László

PÜNKÖSD A PÁPÁVAL

tot. Idén nehezen kapcsolódtam bele,
nem nagyon tetszett, amit a tv-bõl, rádi-
óból hallottam, amit a plakátok hirdet-
tek. Azután mégis erõt vettem maga-
mon, mert sok segítségre volt szükség.
Nem lehetek közömbös – gondoltam.
Féltem a becsöngetésektõl, mi lesz, ha
zaklatásnak veszik, ha terhére vagyok ez-

zel az embereknek? Lélektelennek érez-
tem a feladatokat, amivel meg akartak
bízni. Végül elvállaltam a mi kis utcán-
kat, soklakásos házakkal. Kellemesen
csalódtam. Az emberek örültek, hogy
megoszthatták valakivel gondolataikat a
politikáról. Éppen ez volt az egyik tapasz-
talatom, hogy egymással nem mernek

beszélgetni, mert van bennük valami féle-
lem! A másik pozitív eredmény az volt,
hogy megismerkedtem sok hasonló gon-
dolkodású emberrel, akik a közelünkben
laknak, és eddig ismeretlenül mentünk el
egymás mellett. Rájöttem, hogy ha szere-
tettel végzem ezt a munkát, akkor lelket
vihetek bele.
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Istennek semmi

sem lehetetlen

Késõ este, már tizenegy óra is el-
múlt, hazafele tartottunk. Én vezet-
tem. Éppen pirosra váltott a lámpa,
amikor mégis áthaladtam, mert lefé-
kezni nem lett volna már biztonsá-
gos. Abban a pillanatban ott termett
egy rendõrautó, és megállított. Mie-
lõtt kiszálltunk, Ili azt mondta:
„történjék bármi, maradjunk meg a
szeretetben”. Ez egyfajta szövetség-
kötés volt, úgy éreztem: bármi jöhet,
mi szeretni fogunk.

Az egyik rendõr nagyon ingerült
volt. Megpróbáltunk higgadtan és
készséggel felelni a kérdéseire. Lát-
szott, hogy ez nagyon meglepi.
Mondta, hogy fel kell jelentenie, és
majd fizethetem a büntetést, ese-
temben az 50-60000 forintot.

Otthon arra gondoltam, ha Isten
ezt megengedi, akkor célja van vele.

És ha Érte éljük végig ezt a tapaszta-
latot, akkor részesei leszünk valami
nagyon szépnek. Ez is az elhagyott
Jézus, én pedig Õt akarom szeretni,
mindig, mindenben.

Aztán elgondolkodtam: ha most
ki kell fizetni az összeget, nem tu-
dok majd elmenni egy külföldi talál-
kozóra, ami fontos lenne. Nem be-
szélve arról, milyen nagy gondban
lennénk, ha elvennék a jogosítvá-
nyomat, hiszen Rómáig nem vezet-
het csak az egyikünk.

Mindenki mondta, akit csak meg-
kérdeztem: az ilyen esetekben nincs
sok lehetõség, esetleg kérhetek rész-
letfizetést, de a büntetést minden-
képpen ki kell fizetnem. Úgy érez-
tem, hogy valóban nincs kiút, mégis
ott volt bennem egy DE: „Istennek
semmi sem lehetetlen”. Rábíztam
teljesen: legyen úgy, ahogy Õ akarja.
Tudtam, hogy hibáztam, de bíztam
Isten irgalmában, hogy segít helyre-
hozni, amit elrontottam.

Egy hónapon keresztül vártam a
levelet a rendõrségtõl. Közben fel-
ajánlottam ezer apró kis dolgot a
hétköznapokban. Például, az egyik
nap a kolleganõm nagyon durván
válaszolt valamire, de én úgy dön-

töttem, nem sértõdök meg,
inkább felajánlom, és igyek-
szem õt szeretni így is. 

Eltelt egy hónap, és ek-
kor arra gondoltam, hogy a
mennyei Atya szeretete ké-
pes elintézi, hogy meg-
ússzam ezt a büntetést.
Egyszer csak megjött a levél,
be kellett mennem a rend-
õrségre. Mielõtt az épületbe
léptem volna, ezt mondtam
Jézusnak: „Történhet bár-
mi, Érted szeretnék tenni
mindent, és szeretni, és csak
szeretni”.

Kis idõ után behívtak. A
rendõrtiszt azt mondta:
most még figyelmeztet, de
legközelebb ne menjek át a
piroson. Hirtelen nem is ér-
tettem, hogy mit mond, sõt
rákérdeztem, hogy mennyit
kell akkor fizetnem, mire
mondta, hogy semmit, és
nem fogják bevonni a jogo-

sítványomat, de legyek óvatos, ami-
kor vezetek. A biztonságos közleke-
dés a fontos mindenkinek, és nem a
büntetés.

M. I.

Úgy gondolom, rajtunk múlik a hogyan
tovább: mit kezdünk ezekkel az új isme-
retségekkel, új kapcsolatokkal, mert fele-
lõsek vagyunk értük. Ha tudunk egymás-
ról, egymás gondjairól, többet tudunk
tenni a közös jóért. Ha nem is látszik
még közvetlen eredmény, mi vagyunk
azok, akik a jót elõbbre vihetjük – vagy
másokra hagyjuk ezt a szép feladatot.

Cs. C. – Budapest

A SZENTLÉLEK MUNKÁJA

Pünkösd mindig is ráirányította figyelme-
met a Szentlélek élõ jelenlétére, és ez in-
dította el bennem, hogy rácsodálkozzam
egyik munkatársammal megélt közös
történetünkre.
Fiatal kollegámról van szó, akivel nem
szûnt meg teljesen a kapcsolat, mikor ki-
lépett a cégtõl. A szakma továbbra is
összekötött minket, de sok minden más-
ról is beszélgettünk, ha néha bejött mun-
kahelyemre. Egyszer a városban egy lány-
nyal láttam. Mikor legközelebb találkoz-
tunk, megjegyeztem, hogy nagyon helye-
sek, és kérdeztem, milyen a kapcsolat kö-
zöttük? Kiderült, hogy régebb óta együtt
élnek, de a lánykérõre még nem került
sor.
Meséltem neki az egyházközségünkben
folyó jegyes oktatásról, ami nagyon fel-
keltette fig yelmét, majd elhatározta,
hogy ünnepélyes keretek között megkéri
barátnõje kezét, és jelentkeznek az okta-
tásra. Eldöntötték, hogy nemcsak össze-
házasodnak, hanem a lány, most már
menyasszony, megkeresztelkedik. Bará-
tomat gyerekkorában már megkeresztel-
ték, most mindketten elsõáldozók lesz-
nek, és meg is bérmálkoznak.
Íg y kerültek a katekumen csoportba,
majd az esküvõ után folytatták a kapcso-
latot a csoporttal, sõt azóta, mint baráti
társaság is összejárnak.
Ebben az évben, húsvétkor került sor a
keresztelõre és a többi szentség felvételé-
re is. Feleségemmel minket kértek fel ke-
zeseknek, azóta többet találkozunk. Így
alkalom nyílik arra, hogy együtt fedezzük
fel a keresztény élet szépségét és mélysé-
gét.
Nemrég volt egy éves gyermekük keresz-
telõje.

E. Gyula – Szeged
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az élet igéje – június

„A meghívásotok szabadságra szól.”1 Ezt az
újdonságot adta hírül Pál apostol Galácia ke-
resztény közösségeinek, Jézus szavaira emlé-
keztetve, aki arról beszélt, hogy „valóban sza-
baddá” tesz bennünket2.

Szabaddá? De mitõl? A galáciai keresztények
felmentést kaptak a mózesi törvény elõírásai
alól. Késõbb érvényes lett valamennyi keresz-
tényre a felmentés. Hiszen megszabadultunk a bûntõl
és annak következményeitõl, félelmeinktõl, érdekeink
mértéktelen hajhászásától, valamint a minket megkötõ
kulturális körülményektõl, a társadalmi szokásoktól…
Így szabadok vagyunk, amikor a kereszténység magatar-
tási normáit követjük társadalmi és vallási téren, és nem
külsõ kényszernek érezzük õket.

Nekünk új törvényünk van, „Krisztus törvénye”3 – aho-
gyan Pál nevezi. A „szabadság törvénye”4 ez, mely a szí-
vünkbe van írva, bensõnkbõl fakad, an-
nak az embernek a bensejébõl, akit
megújított Krisztus szeretete. Olyan
törvény ez, mely egyben erõt is ad ah-
hoz, hogy megvalósítsuk.

Akkor vagyunk szabadok, ha a ben-
nünk élõ Jézus Lelke vezet minket.
Ezért kaptuk a meghívást:

„Lélek szerint éljetek! (…) Ha a Lé-
lek vezet titeket, nem vagytok a tör-
vény alá rendelve.”

Ebben a pünkösdi idõszakban újra átéljük, amikor a
Szentlélek leszállt Máriára és a tanítványokra, akik
együtt voltak az utolsó vacsora termében. Õ lángnyelve-
ivel az Isten szeretetét árasztja szívünkbe5. Az „új tör-
vény”: a szeretet.

A Szentlélek Isten Szeretete, aki belénk hatolva átfor-
málja szívünket, saját szeretetét árasztja szét benne, és
megtanít, hogy szeretetben és szeretetbõl tevékenyked-
jünk.

A szeretet irányít majd, megsúgja, hogyan reagáljunk
a helyzetekre és választási lehetõségekre, amikor csele-
kedni kell. A szeretet tanít meg felismerni: ez jó, ezt
megteszem; ez rossz, ezt nem teszem meg. A szeretet
ösztönöz, hogy mások javát keressük.

Nem „külsõ irányítás” alatt állunk: annak az új élet-
nek az alapelvei vezetnek, amelyet a Szentlélek ültetett
belénk. Erõnk, szívünk, elménk és valamennyi képessé-
günk a „Lélek szerint” tud mûködni, mert a szeretet

egyesíti, és teljesen szolgálatába állítja Isten ter-
vének, amit rólunk és a társadalomról elgondolt.

Így vagyunk szabadok, hogy szeressünk.

„Ha a Lélek vezet titeket…” – mindig fennáll a
veszély, mert valami megakadályozhatja, hogy a
Lélek teljesen birtokba vegye az elménket és a
szívünket. Ellenállhatunk a hangjának és a veze-

tésének, annyira, hogy „megbántjuk” Õt, sõt kiolthatjuk
magunkban jelenlétét6. Sokszor inkább követjük a saját
vágyainkat, a saját akaratunkat, mint az Övét.

Hogyan hagyatkozhatunk hát a bennünk szóló hang
irányítására? És az hová vezet minket? Pál maga adja
meg a választ néhány sorral feljebb: a szabadság új tör-
vénye egyetlen gondolatban foglalható össze. Ez pedig a
felebarát iránti szeretet. Szabadnak lenni valójában azt
jelenti, hogy a másik szolgájává leszünk, hogy egymás

szolgálatára állunk7 – Pál szerint. A
belsõ hang (a szeretet) arra ösztönöz,
hogy figyeljünk arra, aki mellettünk
van, hogy hallgassuk meg, ajándékoz-
zuk meg.

Furcsának tûnhet, de minden élet-
ige végsõ soron a szeretetre indít min-
ket. És ez nem kényszer, hanem az
Evangélium törvényszerûsége.

Csak akkor vagyunk hiteles keresz-
tények, ha szeretetben élünk.

Hagyjuk szabadon a Lelket, hogy a szeretet útján ve-
zessen minket. Így kérhetjük Õt:

Te vagy a fény, az öröm, a szépség.
Te magaddal ragadod a lelkeket és lángra gyújtod a

szíveket; mély gondolatokat ébresztesz és elhatározást
az életszentségre, nem várt egyéni elkötelezõdéssel.

Te megszentelsz. Mindenekelõtt, Szentlélek, Te, aki
bár lendületes vagy és elsöprõ erejû, mégis oly tapinta-
tosan, lágy fuvallatként érkezel mindenképpen s így ke-
vesen hallanak és értenek téged –, tekints faragatlansá-
gunkra, és tégy minket a híveiddé! Add, hogy egyetlen
nap se múljék el úgy, hogy segítségül ne hívnánk, hogy
hálát ne adnánk neked, hogy ne imádnánk és szeret-
nénk téged; hogy állhatatos tanítványaid ne lennénk!

Ezt a kegyelmet kérjük tõled.

A SZABADSÁG TÖRVÉNYE
Chiara Lubich

H
or

ac
io

 C
on

de

„Lélek szerint éljetek!
(…) Ha a Lélek vezet
titeket, nem vagytok 

a törvény alá rendelve.”
(Gal 5,16.18)

1 Gal 5,13
2 Jn 8,36
3 Gal 6,2

4 Jak 2,12
5 vö. Róm 5,5

6 1Tessz 5,19
7 vö. Gal 5,13-14
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„Hazánk ma a legválságo-
sabb óráit éli, melyekben
szüksége van fiainak min-

den szikrányi képességére, ha nem
akarja, hogy neve az élõk soraiból ki-
töröltessék”. Szent-Györgyi Albert
biokémikus professzor 1930. no-
vember 22-én, Szegeden, az Orszá-
gos Testnevelési Kongresszuson
ezekkel a szavakkal kezdte elõadását

az iskolai nevelésrõl, melyet a jelen-
lévõk „nagy lelkesedéssel és mély
megdöbbenéssel” fogadtak.

Majd azzal folytatta, hogy ha az
oktatási intézményekben a tanítás
az egyedüli célkitûzés, s a nevelésrõl
lemondunk, akkor „az egyetem
egyetlen célja, hogy a kötelezõ taní-
tási idõ alatt hallgatóinak fejébe 100
vagy 200 kilónyi könyv tartalmát át-
préselje, ezután ismét szabadlábra
helyezvén õket”. Egyedül arra kell vi-
gyáznia, hogy „hallgatóit éppen csak
annyira terhelje meg, hogy ne mind-
járt az egyetemen roskadjanak össze
a tanítás terhe alatt. Ezt a célt mi a
mai tanítási rendszer mellett már el
is értük – fûzi hozzá ironikusan –,
ami a magyar nép bámulatos szívós-
ságáról tesz kétségtelen tanúbizony-
ságot”.

Anélkül, hogy bármiféle történel-
mi összehasonlítást tennénk, érde-
mes fontolóra venni a magyar tudós
megállapításait. Miért történhet
meg ma Budapesten, hogy egyik leg-
jelentõsebb felsõoktatási intézmé-
nyünk arra szánja el magát, hogy be-

zárja és eladja sportlétesítményeit,
fedett uszodáját? Talán érthetõ a je-
len gazdasági helyzetben, ám érthe-
tõ az aláírásokat gyûjtõ testnevelõ
tanár felháborodása is, akivel a na-
pokban találkoztam, és szeretné
megmenteni az uszodát.

Minden iskolának kötelessége,
hogy fiaiból embert faragjon – tar-
totta Szent-Györgyi: „A sport nem-
csak testnevelés, hanem a léleknek is
a legerõteljesebb és legnemesebb ne-
velõ eszköze”. Óva int: össze ne té-
vesszük a puszta testi ügyességgel, a
rekordhajhászással, a nyereségvágy-
gyal, mivel „a sport elsõsorban szel-
lemi fogalom”. A játék közben ta-
nulja meg az ember a legfontosabb
közösségi erényeket: az összetartást,
az önfeláldozást, egyéni érdekeinek
az alárendelését, a kitartást, a tettre-
készséget, a gyors elhatározást, a
tisztességet, és leginkább a nemes
küzdelmet. Aki tudja ezt, meg fogja
állni a helyét bárhol az életben – állí-
totta a késõbb Nobel díjjal kitünte-
tett tudós. Õ maga élete végéig a
sport híve és gyakorlója maradt.

Bizonyos értelemben a helyzet ma
sokat változott. Ízét vesztették a
sportjátékok, s ez a „szellemi foga-
lom” majdnem kiüresedett. Sõt, las-

sport és társadalom

SPORTOLNI ÖRÖM
Társadalmunk, kultúránk megújulását csak újfajta nevelési 
elvektõl és szemlélettõl várhatjuk, mely a személynek az egységét,
a méltóságát tarja szem elõtt. Gyõzelem vagy vereség? 
Nem ez a legfontosabb, hanem a közös játék öröme.

A közös játék öröme és a személy pozitív
fejlõdése fontosabb a gyõzelemnél vagy
a vereségnél.

Bartus Sándor

Ze
m
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san üszkösödik az erõszak és ha-
szonszerzés, a dopping és teljesít-
ményorientáció mérgezett világá-
ban. A sportoló pedig gyakran ke-
rülhet olyan kelepcébe, ahol az egyé-
ni siker, a hatalom, a meggazdago-
dás, a látványosság kultusza lesz a
célja, bármilyen áron, és félõ, hogy
áthágja az erkölcsi szabályokat. Ez a
helyzet a hivatásos és az amatõr
sportot sajnos egyaránt megfertõzi.

Európa számos országában már
riadót fújtak, mert a gyerekek több-
sége nem érzi sajátjának a sportot, a
foci, a biciklizés, a versenyzés nem
tartozik többé a gyermekkorhoz.
Egy legutóbbi felmérésbõl kiderül,
hogy az európai gyerekek nagyon
ügyesek, gyorsak minden új techno-
lógia elsajátításában, és csüngnek a
mobiltelefonon. Ám azt is bevallják
(72 százalékuk), hogy szívesen len-
nének a szabadban a barátaikkal,
vagy mennének biciklizni. Aztán ar-
ról panaszkodnak, hogy a szüleik
nem engedik, mert féltik õket, és túl
sok az iskolai feladat! Ezekbõl az
adatokból is látszik, hogy mennyire
nem természetes környezetben fej-
lõdnek a gyerekek: jórészt a techno-
lógia tartja függõségben õket. 

Megfigyeltem hazánkban is, hogy
az utóbbi években szinte elnéptele-
nedtek a játszóterek, sportpályák,
egyre kevesebb önfeledten játszó
gyereket látni a szabad levegõn. A
mai fiatalok közül sokan a szobá-
jukban, a billentyûzetbe kapaszkod-
va görnyednek a számítógépük elõtt
egész nap.

Probléma az is, hogy gyakran a
szülõk és testnevelõk is elvesztege-
tett idõnek tartják, mint az edzés
másodlagos elemét a játékot és a
szórakozást. Az eredmény és a siker
mindennél fontosabb! Az emberfa-
ragás, a nevelés háttérbe szorult. Ma
inkább ilyesmit hallani a sportpá-
lyán: „Igyekezzél! Nem játszado-
zunk!”. Ha valakinek nem okoz örö-
met a sport, nem fog rajongani érte,
s mivel nem azonosul vele, idejeko-
rán feladja, hátat fordít a sportélet-
nek – jellemzõen a 14. életév körül.

A játékot az edzés végére hagyják
általában – ha marad idõ! –, vagy
elõfordul, hogy jutalomból lehet ját-

szani. Pedig a játék
nem jutalom! Joga
van játszani a gyerek-
nek. Mert a játék a rá
jellemzõ szükséglete-
ket elégíti ki, és felké-
szíti, hogy alkalmas
tagja legyen a társa-
dalomnak, környeze-
tének. ¢

Sport és játék

SPORTDOBÓKOCKA: 
A BÉKÉRE ÉS A TESTVÉRISÉGRE TANÍT

A játék az ember alkotó része, ezért szükség van rá minden életkorban és sok élethely-
zetben: nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnõtteknek és idõseknek, vagy a fogyatékkal
élõknek is. Értékes eszköz lehet, hogy a résztvevõkbõl „családot” alkossunk.

Alois Hechenberger a Bolzanoi Egyetem Játék- és Animációs tanszékének docense,
Modern játékok címmel írt disszertációjában azokat az együttmûködési játékokat tanul-
mányozta, melyekben a közös játék öröme és a személy pozitív fejlõdése fontosabb a
gyõzelemnél vagy a vereségnél. Játékvezetõként azt a célt tûzte maga elé, hogy az
egyén is, a csoport is pozitív tapasztalatra, azaz kisebb vagy nagyobb „siker-tapasztalat-
ra” tegyen szert. Az egyénnek a lehetõ legjobban kell önmagát adnia, „cselekvõ szeretet-
magatartásban” kell lennie, miközben figyelemmel és elismeréssel fordul játékostársai
felé.

A „Sports4Peace” elnevezésû projekt két évvel ezelõtt született Ausztriában, a Gyere-
kek az egységért mozgalom keretei között. Célja, hogy a békére nevelés részeként, a já-
tékon és a sporton keresztül fogékonnyá tegyen az „aranyszabályra”: „Tedd azt mások-
kal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek”.

Ezért hat játékszabályt dolgoztak ki, hat vezérelvet, amit kinyomtattak egy nagy felfúj-
ható kockára.

7Új Város – 2006. 6. szám

1. TELJES BEDOBÁSSAL!
A legjobb formádat hozd, és
csak a versenyre összponto-
síts! A jelen pillanatot éld jól!
Most csak ez számít.

2. FAIR PLAY!
Tiszteld a szabályokat, legyél
sportszerû – fair play – a játék-
ban önmagaddal és másokkal
szemben! Senkit ne zárj ki!

3. NE ADD FEL!

Tarts ki akkor is, ha ne-

héz, így emeld fel a töb-

bieket: csapatban sok-

kal könnyebb!

4. HELYET MINDENKINEK!
Ne a saját elõnyödet ke-
resd, légy barátságos az el-
lenféllel – még a legna-

gyobb küzdelemben is! Játssz úgy, hogy
minél többen játszhassanak! Mindenki
egyformán fontos!

5. ÜNNEPELD MEG!
Tanulj meg nyerni, és
veszíteni! Örülj a másik
gyõzelmének is, mint a
saját magadénak!

6. MEG TUDOD VÁLTOZ-
TATNI!
Mindig az ember marad-
jon a középpontban. Nagy
célokat csak együtt érhe-
tünk el! Hidd el: aki ad, an-
nak adni fognak!

C
N

 (
2)

uv2006-06.qxd  10/28/2014  6:21 PM  Page 7



demokrácia és élet

8 Új Város – 2006. 6. szám

KIÉ A TESTÜNK, milyen mérték-
ben rendelkezhetünk vele?
Igencsak eltérõ módon véle-

kedtek errõl a kérdésrõl a történe-
lem során. A XVII-XVIII. század for-
dulóján sok európai országban a
férfi rendíthetetlen tekintélyére és
az esetenként szolgasorban élõ nõ
jogi alacsonyabbrendûségére épült
a család. A gyermek fölötti korlátlan
rendelkezési jog pedig, ahogy azt
Robespierre a francia forradalom
idején megfogalmazta, az államot és
az apát illette: „Csak az államnak
van joga a gyermekneveléshez, az
apa pedig az állam megbízottja”.
Ennek jegyében a XVIII. századi
apák gyakran éltek a súlyos testi fe-
nyítéssel, a hivatalos szervek pedig
börtönbüntetéssel a gyermekkel
szemben, ha az engedetlen, dolog-
kerülõ volt, vagy hazulról megszö-
kött. Egyes országok házasságra vo-
natkozó jogalkotása idõvel nem-
hogy fejlõdött volna, de kifejezetten
keményebbé vált a „katolikus kö-
rökben uralkodó szabadsággal”
szemben. Ezt a „szabadságot” még a
Trentói Zsinat szentesítette, amikor
ünnepélyesen kihirdette, hogy az
Egyház „a szerzõdõ felek közötti
szabad döntés alapján megkötött
házassági szerzõdést tekinti érvé-
nyesnek”. Ebben az idõben a võle-
gény, jövendõ apósának fizetett
összeg ellenében nyerhette el annak
hozzájárulását a nõsüléshez. Az
Egyház viszont egyenlõ méltóságú-
nak tartotta a nõt a férfival, kölcsö-
nös jogokkal és kötelességekkel.
Különösen odafigyelt az életadás
szolgálatában a házastársak egymás
testét illetõ jogaira. A gyermekekkel
kapcsolatban pedig mindig azt val-
lotta, hogy a személy szabadsága és
méltósága határt szab az atyai te-
kintélynek.

Az Egyház szava
A XX. században a szervátülteté-

sekkel merült fel, hogy az emberi
testrészeket áruba lehet bocsátani,
hogy valakit pénzért meg lehet cson-
kítani. Az államok sokszor egymás-
sal ellentétes jogi értelmezései kö-
zött biztos eligazítást jelentett az

Egyház szava. Már az egyházatyák
figyelmeztettek, hogy az ember nem
ura Istentõl kapott testének, melyre
„vigyáznia” kell. Ezért a test meg-
csonkítása csak az egész test egész-
sége érdekében engedhetõ meg. A
saját szervek megcsonkítása csak ab-
ban az esetben fogadható el, ha sú-
lyos veszélyben lévõ ember érdeké-
ben történik, szeretetbõl.

Ám van még egy igen jelentõs el-
térés az emberi testet illetõen az
Egyház és több állam állásfoglalása
között. Az Egyház egyértelmûen el-
ítéli azt a nézetet, miszerint az or-
szágok vezetõi szabadon rendelkez-
hetnek alattvalóik teste fölött! A ha-
talomnak például nincs joga az erõ-
szakos sterilizációhoz, ahogy azt a
XX. században (a fajelmélettel indo-
kolva) több európai országban is
kezdeményezték.*

Ezek a példák jól mutatják, hogy
az Egyház – tagjainak korlátai és
számtalan hûtlensége ellenére –
rendkívül következetes, aktuális és
határozott iránymutatást adott,
gyakran korát megelõzve. Ez külö-
nösen is nélkülözhetetlennek bizo-
nyult az elmúlt században, amikor a
tudomány és technika fejlõdése
gyakran súlyos kérdések elé állította
az ipari társadalmat, és arra kénysze-
rítette, hogy újragondolja a polgári
és erkölcsi együttélés alapjait és érté-
keit. Az orvos-biológiának nincs
olyan területe – kardiológia, uroló-
gia, pszichoterápia, fülészet, szülé-
szet, általános orvostan, kórszövet-
tan –, melynek szakemberei égetõ
kérdéseikre ne kaptak volna értékes
iránymutatást a pápától arra vonat-
kozólag, hogy mi legyen a követen-
dõ irányelv a betegen végrehajtott
beavatkozások során, melyek az át-
hághatatlan korlátok.

Az elmúlt két évezred során az
Egyház szava folyamatosan szembe-
sült, és gyakran összeütközésbe ke-
rült az egyre képzettebb, elsõsorban
tudományos megalapozottságú lai-
kus gondolkodással. A folytonos
eszmecsere mindkét oldalt gazdagí-
totta, a különbözõ elvek és kultúrák
találkozása egyre finomította az ál-
láspontokat.

A jogalkotás
hiányosságaiból
fakadóan, a
közeljövõben
hazánkban is lehetõvé
válhat saját kérésük
alapján a 18 éven felüli
nõk meddõvé tétele,
habár „az alkotmány
senkinek nem biztosítja
az öncsonkításhoz való
jogot”. A bonyolult
bioetikai kérdések
nagyfokú elmélyülést
igényelnek. Csakhogy
a szakmai
tevékenységen kívül a
megismerésnek,
meghallgatásnak is
teret kell biztosítani:
ahol sikerül meghallani
egy másfajta Szót, Isten
igéjét, mely fényt vet az
emberiségre, s minõsíti
tetteinket.

AZ EMBERI TEST
Mesterkedések és globalizáció
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A bíróság szerepe
Az elmúlt években ebbe a bíróság

is bekapcsolódott.
Az emberi testtel kapcsolatos

folytonos kísérletek, tudományos
kutatások, különösen a genetika és
a biotechnológia területén, egy sor
vitatható kérdést vetettek fel. Megfe-
lelõ és világos törvények hiányában
átmenetileg a bíróságon dõltek el az
ügyek. A múlttal ellentétben tehát
sem a parlamentnek, sem az
Egyháznak nem volt lehetõsége elõ-
zetesen beleszólni. Ez a helyzet a le-
fagyasztott embriókkal, és az orvos-
biológiai technológia találmányai-
val. És ez a helyzet az eutanázia, a
klónozási kísérletek és embriókból
nyert sejtek manipulációja esetében,
amikor a beteg genetikai adatait
akarják megismerni a családtagok,
vagy amikor fel akarják függeszteni
a vegetatív állapotba került emberek
mesterséges táplálását.

Azok a bírósági döntések, amiket
kezdetben az emberi testrõl hoztak
a világ különbözõ pontjain, és elszi-
getelt jelenségként jelentkeztek, má-
ra kritikus méreteket öltve, igen ko-
moly kérdéseket vetnek fel. A bíró-
nak normális körülmények között
az a feladata, hogy alkalmazza a pol-
gárok által megszavazott parlament
törvényeit. A törvények hiányában
hozott bírósági döntések viszont
nem biztos, hogy helyesek. Más-
részt, a törvényalkotás ideje annyira
hosszú ezekben a tudományos-tech-
nikai kérdésekben, hogy a folyton
megújuló szabályozás igényét rövid
határidõvel csak bírósági eljárással
lehet kielégíteni. Fontos, hogy ezek
az értékes és általában kiegyensúlyo-
zott törvénypótló végzések ideigle-
nesek legyenek, és megfeleljenek a
közfelfogásnak.

Párbeszéd nélkül nem megy
A tudomány, mely a természet és

az emberi test megismerésében
rendkívüli eredményeket ért el, má-
ra úgy tûnik, az emberi test (és lélek)
gyógyítása és kutatása során önsza-
bályozóvá kíván válni, és megkérdõ-
jelezi a jog által szabott korlátokat,
valamint az erkölcsi és etikai meg-

fontolásokat. A tudósok közül egyre
többen hivatkoznak kutatási sza-
badságukra, önkényesen megsza-
bott egyetemes bioetikai szabályok-
ra, míg végül a filozófusok és teoló-
gusok helyére lépve, egyedüli illeté-
kesekként õk akarják megmondani,
ki is az ember, és hol van a helye a
társadalomban, a világmindenség-
ben.

A jogtudomány pedig tisztában
van azzal, hogy átmenetileg egyfajta
„könnyû” jogot biztosíthat, amit a
fejlõdésben lévõ társadalmak elvár-
hatnak. Az emberiség számára ez
újabb kihívást jelent, melyre minde-
nekelõtt nemzetközi jogi szinteken
kell keresni a megfelelõ választ. Új,
bátor és „tiszteletteljes” párbeszédre
van szükség** a kérdésben érintett
valamennyi fél – nemzetközi szerve-

zetek, parlamentek, tudomány, jog,
vallások és egyházak – részvételével.
Párbeszédet kell folytatni sürgõsen a
közös értékekrõl, különösen az em-
beri személy tiszteletérõl és védelmé-
rõl. Az ember testérõl, az emberi élet
értelmérõl és jövõjérõl van szó.

Giulio Meazzini–Vizsolyi László

* XI. Piusz pápa, Casti connubii kezdetû en-
ciklikája (1930)
** II. János Pál pápa, Novo Millennio Ineunte

9Új Város – 2006. 6. szám

A tudomány és a technika fejlõdésével 
az ember egyre nagyobb hatalmat tart 
a kezében. A társadalmat megmozgató
jogi és tudományos viták útvesztõiben 
az Egyház feladata, hogy védelmezze az
élet szent jellegét, magát az embert, akit
Isten saját képmására teremtett.

C
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AZ EVANGÉLIUM MINDENKINEK

ajándék lehet, amennyiben
nem csak szóval, hanem az éle-

tünkkel is hirdetjük. A mai Egyház hi-
teles képe a közösségi lelkiség és párbe-
széd tükrében – errõl szólt az a négy
napos rendkívüli kongresszus 2006.
április 18. és 21. között, amelyre
több mint ezer pap, diakónus és sze-

minarista érkezett, ötvenkét ország-
ból, a világ minden részérõl a Róma
melletti Castel Gandolfóba.

„Megújult a reményem, és egész
papságom” – vallotta az egyik ma-
gyar résztvevõ, és hasonló benyomá-
sokról számoltak be legtöbben.

Az elsõ nap mellbevágó realitással
kerültek felszínre a kereszténység és

a papság mai nagy kérdései, mint az
individualizmus, a liberalizmus, a
társadalmi sebek, a sokszor ellensé-
ges környezet kihívásai, a több világ-
részen növekvõ nagyon súlyos pap-
hiány, a papi élet sebei. De egyúttal
megjelentek a remény jelei is: az em-
beriség Isten-vágya, vagy az élõ kö-
zösségek példája, amelyek képesek
válaszolni a keresésekre, amelyekben
sokan megtalálják Jézust.

A kongresszus lelki „kulcsát”
Chiara Lubich üzenete adta meg,
melynek néhány sora így szól:

„Az elhagyott és keresztre feszített Jé-
zus nyitotta meg az utat az emberek
elõtt az egyetemes testvériség felé… Õ az
igazi pap! Azt kívánom, imáim kíséreté-
ben, hogy mindnyájan Benne lássák a
modellt, hogy a mai Egyház gazdagodjék
Krisztus-papokkal, áldozat-papokkal az
emberiség javára, hiteles Krisztusokkal,
akik készek életüket adni mindenkiért.”

A közösségi Egyház nem csak
fontos gondolat, amirõl jó volt hal-
lani: erre a valóságra vár ma a világ.

egyház

10 Új Város – 2006. 6. szám

A XXI. SZÁZAD PAPJA
Ez év áprilisában nemzetközi papi kongresszust rendezett
a Fokoláre Mozgalom, amelyen magyarok is részt vettek, 
közel százan.

Tomka Ferenc
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Ahol létezik Jézusból élõ közösség,
ott az emberek rátalálnak Jézusra.

Ugyanakkor azt is világosan kell
látni – a kongresszus erre rendkívüli
módon rávilágított –, hogy az egy-
ség, kölcsönösség, közösség mind
csak utópia marad, ha a szeretet gyö-
kerei, melyek azt éltetik, nem hatol-
nak le a keresztre szögezett és elha-
gyott Jézusig: ha nem abból az elha-
tározásból élünk, hogy az Õ mérté-
ke szerint és vele egyesülve akarunk
szeretni.

Az új résztvevõket különösen is
megrázták azoknak a papoknak lel-
kipásztori tapasztalatai, akik az el-
hagyott Jézust választották ideáljuk-
nak és nagyon konkrétan találkoz-
tak vele életükben. Egy brazil pap el-

mondta, hogyan ad neki az elha-
gyott Jézus erõt, miközben munká-
jában nap mint nap utcagyerekek-
kel, maffiózókkal, kábítószerrel,
gyilkossággal, halálos fenyegetések-
kel találkozik, és hogyan képes, sok-
szor a teljes reménytelenséget és si-
kertelenséget is átélve, Jézus örömét
vinni a nyomorba. Mások, ugyan-
csak reménytelen lelkipásztori hely-
zetekben vagy halálos betegségben
élve számoltak be fénylõ arccal arról,
miként forrása életüknek az elha-
gyott Jézus, és milyen gyümölcsöket
termett körülöttük és bennük a vele
való egység.

Amirõl még szó volt: evangelizáció,
misszió és párbeszéd. Egy német lelki-
pásztor elmondta, hogyan indított
mozgalmat a boszniai háború idején,
az ottaniak megsegítésére, amelybe
idõvel több ezer fiatal kapcsolódott
be, és többük számára az Egyházzal
való mélyebb találkozást jelentette ez
az éveken át tartó aktivitás.

A találkozó csúcspontja az volt,
amikor Natalia Dallapiccola, Chiara
egyik elsõ társnõje, Chiara nevében
meghívta a résztvevõket, hogy ajánl-
ják fel életüket az elhagyott Jézus-
nak, és így induljanak haza: talál-
kozzanak a világ sokféle fájdalmá-
val, hogy az elhagyott Jézus erejével
letöröljék a könnyet sok közeli és tá-
voli szenvedõ ember arcáról.

A záró szentmise után a találko-
zót vezetõ Silvano Cola atya így bú-

csúzott: „Amit Jézus kétezer éve az
apostoloknak mondott, azt mondja
ma nekünk is: Menjetek az egész vi-
lágra, és hirdessétek az Evangéliu-
mot!” ¢

11Új Város – 2006. 6. szám

Balra: Magyarországról ötvenhét pap
és kispap, egy szerzetes és egy
szerzetesjelölt érkezett a találkozóra.
Erdélybõl, Felvidékrõl, Kárpátaljáról,
Délvidékrõl pedig mintegy negyvenen.

Jobbra: A találkozó szervezõi: Enrico
Pepe, Lino D'Armi, Silvano Cola és
Hubertus Blaumeiser atya.
A papok magányosak a legtöbb helyen,
és korunk problémáival szemben is
magukra maradnak. Ha hiányzik a
papi életformából a mély közösség a
többi atyával, a püspökkel, akkor a
mai társadalom követelményeinek nem
tud megfelelni - hangsúlyozta Enrico
Pepe atya.

„Nem tehetjük meg, hogy csak szem-
léljük a fájdalmakat, a sebeket, mint né-
zõközönség vagy valami bíró. Be kell ha-

tolnunk a meg-
osztottságba, a
k u d a r c o k b a ,
hogy azokat
egész mélysé-
gükben fel tudjuk
fogni. Mint a bú-
zamag: ha elhal,
csak akkor hoz

termést.” Kiváló elõadást hallottunk a kö-
zösséget építõ lelkipásztorkodásról Aldo
Giordano atyától, az Európai Püspöki
Konferencia titkárától.

KÖZÖSSÉG
Részletek a magyarországi papok
Rómában elhangzott beszámolójából

A szemünk elõtt nõ fel egy új papi
nemzedék, a párbeszédre és a közössé-
gi életre készen...

Rengeteg mindannyiunk tennivalója a
lelkipásztorkodásban, mégis eleget te-
szünk a felkérésnek, ha a püspök atyák
vagy a szemináriumi rektorok meghív-
nak, hogy tartsunk lelkigyakorlatot. Sok
helyrõl kérik, hogy mutassuk be, mit is
jelent közösségben a hiteles és boldog
papi élet.

Több egyházmegyében szervezünk
különféle papi találkozókat. Karácsony
után például együtt pihenünk és ünnep-
lünk. A tanév végi összejöveteleinkbõl
bátorítást és erõt merítünk...

Nemcsak a papi közösségrõl van
szó, hanem arról, hogy itt megéljük az
Egyházat: különbözõ hivatásokban,
mégis mindannyian Isten felé tartunk,
átadva neki magunkat. Vannak közöt-
tünk néhányan, akik azért papok még
ma is - mégpedig boldogan -, mert éle-
tük egy különösen nehéz pillanatában
melléjük állt elõször egy paptestvérünk,
azután meghívtuk és befogadtuk õt a
közösségünkbe.

C
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Midõn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatossan, hogy minden füszál
lágy leple alatt egyenessen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán
e könnyü, sima , bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek.

Az Esti kérdés szerzõje, nincs harminc éves, amikor ol-
vasóit így megszólítja. Ez a finomság, nyelvi tehetség ná-
la magas mûveltséggel és tudással párosul.

Az I. világháborút megszenvedõ Magyarország, de
személyes élete sem hagyja õt a mûvészi szépség „elefánt-
csont tornyában”. A Rádió címû vers, a kor egészen új
csodájával figyelmeztet:

Sok évszázadokon át azt hitte az ember, hogy a kiröpült
hang elvész a messzeségben, és elhal, mint a kiröpült lélek. De le-
het-e halála annak, mi egyszer élt? A hang, ha elnémult még
nem veszett el: a hang halhatatlan, s mikor már nem is hallja
senki, él és röpül tovább! S örök, irtózatos néma zsivajban jár-
juk tovább utainkat. Megõrülne, aki egyszer meghallaná: a föld
minden hangja itt leng fülünk körül. Mily keveset fog föl a fül

kis rádiója az óriási Koncertbõl, mely kiindul minden pillanat-
ban a földkerekség minden pontjáról, talán egy isteni Fül felé!

Babits katolikus hite egyre árnyaltabb és mélyebb ta-
nítást hordoz, elhatalmasodó gégerákja, megoperált tor-
ka miatt is. Ilyen versekre bukkanunk nála: Az elbocsátott
vad, Eucharistia, Psychoanalysis christiana vagy a Balázsolás:

Te jól tudod,/ mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall
még az Isten jósága sem...

A Jónás könyve az ószövetségi alakról szól, akit a meg-
futamodás kísért. A költõ a Bibliából vette egyértelmû
példázatát. Nyelvezetének sokrétûségével korához és ön-
magához igazította, bõséggel merítve az öngúny eszkö-
zeibõl is. A mû így egyrészt veretes, tanító célzatú, a hét-
köznapi élethez kötõdik mégis:

De böjt és jámborság néked mint a pélva,
mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér:
Nincs mód nem menni ahova te küldtél.
Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra.
Lám, megcsúfoltak, Egek Alkotója!

A próféta, aki a pusztából lesi és számlálja a napokat,
„míg gõgös Ninive lángja nem csap az égre”, csalódik.
„Lelkem vedd vissza kérlek” – nyögdécseli, minden árnyék
híján, a pusztában.

A legnagyobb tanítást most kapja:

kultúra

12 Új Város – 2006. 6. szám

RÁDIÓ
A hang lehetõség, a hang felelõsség

Babits Mihály, a költõ, író, 
és napjainkig tán 

a legnagyobb magyar esszéíró 
hatvanöt éve halt meg.

Hortoványi Emõke
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CSAK EGY FILM?

13Új Város – 2006. 6. szám

MANAPSÁG SENKI SEM ütközik
meg, ha valaki azt mondja,
nem tetszik neki ez a könyv,

és nem fogja elolvasni, vagy nem
nézi meg azt a filmet, mert silány-
nak tartja. Ha létezik még valami,
ami szent és sérthetetlen, az a sza-
bad vélemény, az egyének szabad-
ságjoga. De mi történik, ha a szá-
munkra fontos értékeket ravaszul,
bántóan, ellenségesen bemutató és
támadó mûvel kapcsolatban fejez-
zük ki ellenérzé-
sünket. És, mi tör-
ténik, ha merészel-
jük ezt másoknak
is a tudomására
hozni?

A 2003-ban ki-
adott Da Vinci-kód-
ja Dan Brownnak,
miután negyven-
négy nyelven, 55
millió példányban
sikeresnek bizo-
nyult a könyvpia-
con, májusban a vásznakon is meg-
jelent, a canne-i filmfesztivál nyitó-
filmjeként, világsztárokkal a szerep-
osztásban.

A Sony stúdió megvásárolta a meg-
filmesítés jogát, és 2004-ben Brian
Grazer producerre, valamint Ron
Howard rendezõre bízta a film elké-
szítését, aki annak idején útjára indí-
totta a fõszerepet játszó Tom Hanks
színészi karrierjét. A százmillió dollá-
ros produkció megelõzõ marketing-
jére csupán Amerikában negyvenmil-
lió dollárt költöttek. Ezzel mindent

megtettek, hogy a „felnõttek Harry
Potter-je” sikeres legyen.

Brown története egy ravaszul fel-
épített krimi, a történelmi elemeket
legendákkal ötvözve. Félrevezetõ a
könyv elején tett kijelentés, misze-
rint „a regényben szereplõ ismerte-
tések megfelelnek a valóságnak.”
Csak ez év januárjában visszakozott
a szerzõ emiatt. Története pontat-
lanságait könyvbe foglalták.1 A ke-
reszténység szempontjából egyike a

l e g s ú l y o s a b b
c s ú s z t a t á s n a k ,
amikor – figyel-
men kívül hagyva
a kezdettõl fogva
vallott tanítást
Krisztus istensé-
gérõl – azt állítja,
hogy azt 325-ben
a Niceai Zsinat
mondta ki elõször.
A négy Evangéliu-
mot a II. század-
ban hivatalosan
elismerõ Szent

Iréneusz és más egyházatyák tanú-
ságát semmibe véve, tényként közli,
hogy Nagy Konstantin választotta
volna ki azokat a korábban létezõ
nyolcvanból (!). Ezzel leminõsíti Jé-
zus személyét, akiben egyszerûen
egy új vallási mozgalom élén álló pa-
lesztin házas férfit lát. A katolikus
egyház, hogy titokban tartsa az
„igazságot”, a történelem során
szörnyû bûncselekmények sorozatát
követi el Brown szerint. Különösen
sértõ színben tünteti fel az Opus
Deit, melyet bérgyilkosokkal a sorai-

Vizsolyi László

Hollywoodban a tavalyi gyenge bevételek után
most a filmes ipar nyolc szuperprodukciótól
reméli a fellendülést. Ezek egyike 
a Dan Brown könyvébõl készült Da Vinci-kód.

És monda akkor az Isten: „Te szánod
a tököt amely egy éjszaka támadt…
s egy másik éjszaka elhervadott;
amelyet nem ápoltál, nem neveltél,
lombja alatt csak lustán elhevertél.

És én ne szánjam Ninivét, amely
évszázak folytán épült vala fel?
melynek tornyai vetekedve kelnek?
…
Melyben lakott sok százszor ezer ember
S rakta fészkét munkálva türelemmel:
Õ sem tudta, és ki választja széllyel,
Mit rakott jobb-, s mit rakott
balkezével?”
Bízd azt rám, majd szétválasztom én.
A szó a tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj Jónás, én cselekszem.

A tiszta emberséget szolgálja az-
zal is a költõ, hogy felmutatja az
egyetemes kultúrkincset: mûfordí-
tással, tanulmányaival, a Nyugat cí-
mû irodalmi lap szerkesztésével. Új
nemzedékeket indít útjára, féltõ ta-
pintattal. Míg az újabb világháborút
megelõzõ években az ösztönökre
alapozó, gyûlölködõ ideológiák tör-
nek elõre.

„Világirodalom: ez a szó valami
egységet jelez” – írja Az Európai iroda-
lom történetében.

Egyre erõsödõ felelõssége az el-
vont szépség szerelmesét „homo
ethicus”-szá érlelte. Ma így fogal-
maznánk: Babits Mihály „elkötele-
zett emberré” vált. ¢
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SZÉLES PANORÁMA tárult fel a ne-
velés helyzetérõl a 144 ország-
ból, különbözõ kontinensekrõl

és kultúrákból érkezett tanár, kuta-
tó és egyházi szakember elõtt. Beszá-
moltak egymásnak népük nevelési

hagyományairól, törekvéseikrõl, az
eredményeikrõl és a nehézségeikrõl.
A konferencián a nevelés témakörét
számos oldalról körüljárták, hall-
hattak annak pedagógiai, pszicholó-
giai, módszertani, metodológiai,
szociológiai és lelkiségi vetületeirõl.

Nem gondolnánk, milyen nehéz
körülmények között folyik az okta-

tás a világ számos részén! Kongóban
például, léteznek 140 fõs osztályok
is. A Fülöp-szigeteken pedig átlag
három tanulóra jut egy tankönyv és
egy iskolapad. Míg a világ sok orszá-
gában továbbra is küzdeni kell az

írástudatlanság, analfabétizmus el-
len, a nyugati világban ma megjele-
nik egyfajta „lelkiismereti analfabé-
tizmus”.

Az afrikai törzsek nevelési mód-
szerei mutatják, hogy a primer kö-
zösség milyen nevelési elveket szült
meg és tart fenn szilárdan. A köz-
mondásoknak, közöttük a furfan-

ban, titkos bûnszövetkezetnek mu-
tat be.

Az Opus Dei reakciója széles kör-
ben elismerést aratott. A könyv meg-
jelenése után megindult érdeklõdõk
ostroma elõl nem próbált meg kitér-
ni vagy bezárkózni, nem indított el-
lentámadást, hanem megnyílással
válaszolt: „Számunkra Dan Brown a
gondviselés ajándéka. Hála az õ
misztifikációjának, végre jobban be-
mutathatjuk, kik is vagyunk” – nyi-
latkozta a Corriere olasz napilapnak
Javier Echevarria2 püspök, az Opus
Dei vezetõje. 

Ezzel együtt ki kellett mondani-
uk: a film objektíve sértõ a kereszté-
nyekre nézve. A Sony vezetõit szem-
besítették azokkal az etikai kijelen-
tésekkel, amiket a cég saját maga ál-
lított mércéül, és ami miatt kényte-
len a kritika megállapítani, hogy
minden fennkölt megnyilatkozásu-
kat megcáfolja a keresztények száz-
millióival szembeni sajnálatos tisz-
teletlenség. A gazdasági cél nem
szentesítheti a támadó eszközöket.

Másrészt, a történet üzleti sikerét
az emberek felszínes vallási ismere-
teiben kereshetjük. Ezt lovagolhatta
meg a szenzáció: a Júdás evangélium
„leleplezõ felfedezése”.

Keresztények, akik látták a filmet,
javasolják, hogy helyette fordítsuk
az idõt inkább a hit elmélyítésére. Ez
a szabad véleménynyilvánítási jog
egészen szelíd megnyilvánulása. A
demokráciát a polgárok szabad kez-
deményezései éltetik. Ezt különösen
azoknak a figyelmébe ajánljuk, akik
úgy vélekednek, hogy ez „csak egy
film”. Természetesen azt is tudja
mindenki, hogy heves vitákkal és
bojkottra felszólítással lehet legjob-
ban felcsigázni az érdeklõdést, reklá-
mot csapni egy filmnek.

Érdemes az Opus Dei példáját kö-
vetnünk, aki felismerve a helyzetet,
ki tudta azt használni az örömhír
továbbadására. ¢

1 Da Vinci Hoax (A Da Vinci átverés) angol
nyelvû könyv, amit számos egyéb kiadvány,
Internetes portál, film követett. 

2 Az Opus Dei prelátusának válasza a Da
Vinci-kódra az alábbi címen olvasható ma-
gyarul: http://www.opusdei.hu/

kultúra
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ISKOLA A
KÖZÖSSÉGÉRT

Hogy lehet a nevelés hitelesebb
értelmezésére eljutni egy új kultúra talaján?
Egy konferencia, amelyet az egység
lelkiségének pedagógiai mûhelye
szervezett áprilisban, ötszáz résztvevõvel.

Aranyi Krisztina
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óvodától egyetemig

gosaknak is, alapvetõ szerep jut a ne-
velésben. Az egyik szerint, ha Afriká-
ban meghal egy idõs ember, az olyan,
mintha leégne egy könyvtár. Az egész
törzs neveli a fiatalokat. Fontosnak
tartják a fokozatosságot, azt mond-
ják, a túl sok bölcsesség
megöli a fiatalt. A természet
megismerése is alapvetõ.

Ázsiában a tapasztalatra
épül az oktatás, ugyanak-
kor mérhetetlen a szegény-
ség – ami Délkelet-Európá-
ban is jellemzõ, sokszor
nemzeti ellentétekkel sú-
lyosbítva –, ugyanakkor
erõsen hat a nagycsalád

belsõ össze-
tartó ereje. Az
ottaniak türe-
lemmel visel-
tetnek a ne-
h é z s é g e k
iránt, ám a ki-
látástalanság
érzése is bele-
fonódik ebbe,
a változtatás
reményének a
hiánya.

Az USA is-
koláiban erõs
a törekvés a
versenyszel-
lem kialakítá-
sára. Az iskola
k ö z ö s s é g i

központ is egyben, ahol a diákok
sport- és kulturális tevékenységek
közepette családra találnak, amire
nagy szükségük is van, mert egyre
szûkebb a családi kör, ahol felnõ-
nek. A mai tudásalapú társadalom

új követelményeket támaszt az isko-
lákkal szemben. A diákokat arra kell
megtanítani, hogy meg tudják újíta-
ni a nagyjából ötévenként elévülõ is-
mereteiket, hogy ne csupán a tan-
anyagot sajátítsák el, hanem egy
olyan tudás- és értékrendszert,
amely egy életen át hasznosítható, és
megsokszorozza önmagát.

Eredeti foglalkozására nézve
Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom
alapítója is tanítónõ, aki ezerszámra
nevel embereket az egységre szerte a
világon. 2000-ben a Washingtoni
Egyetemen ezért tüntették ki a dísz-
doktori címmel. Tekintetünket egy
olyan ideálra irányítja, melyet alap-
jává kellene tenni minden nevelõi
megnyilvánulásnak, hiszen nélküle
ürességbe, reménytelenségbe torkol-
lik a tevékenységünk. A konferencia
résztvevõihez intézett üzenetében is
ebbõl a gondolatból indult ki: egyet-
len tanítómester létezik, Jézus maga.
Ezzel nem a nevelõk tekintélyét ta-

gadja, hanem új értelmet ad neki,
mivel nem hatalomnak látja, hanem
szolgálatként értelmezi. Jézus a sze-
mélyével tett tanúságot: maga teste-
sítette meg az irgalmat, amit taní-
tott – hangzott el a konferencián.
Párbeszéde tele volt eleven példák-
kal, és az is elõfordult, hogy valakit
megfeddett.

Fent és az elõzõ oldalon:
Néhányan a kongresszus magyar
résztvevõi közül.

Balra: A diákoknak nem csupán a
tananyagot kellene elsajátítaniuk,
hanem egy olyan tudás- és
értékrendszert, amely egy életen át
hasznosítható.
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A nevelés a személyre összponto-
sul. A személy, akiben ott él Isten
igéje, nem másolni próbálja, amit a
többiektõl látott, hanem kreatív;
ám sokszor beleeshet az individua-
lizmus csapdájába. Pedig a személy
csak kapcsolatokban létezhet. Wal-
ter Kostner sokak által kedvelt raj-
zos történetei, melyek lapunk utol-
só oldalán rendszeresen megjelen-
nek, jól modellezik ezt. Tanulságai-
ról elméleti munka is született. A
képekbõl megtanulhatjuk, hogy
kapcsolatainkban születünk újjá.
Ehhez azonban mindent bele kell
adni, Jézust követve. Akkor leszünk
személy, akit az Atya akart, akire
rátekintett.

Ha a nevelõk közösségben van-
nak egymással, akkor felkészültek

szakmailag,
pszichológiai-
lag: ismerik a már elért eredménye-
ket (ami szintén egyfajta közösség
a szakmával, azokkal, akik elõt-
tünk jártak). És személyükben is
sokkal inkább ki tudnak bonta-
kozni, ami a legfontosabb eleme a
nevelésnek. A közösség bátorságot
és erõt ad, hogy globalizált vilá-
gunkban szembe tudjanak nézni a
kihívásokkal, melyek ezáltal lehe-
tõséggé válnak – például a kultú-
rák közötti párbeszédben. ¢

Milyen várakozással indult a konfe-
renciára?

Intuíciót, hasznos tanácsokat vártam. Pe-
dagógiai elméletbõl ezret lehet tanulni az
egyetemeken, de többsége a gyakorlatban
már a születése elõtt halálra van ítélve, mert
az „olcsóságra” törekvõ közoktatási struktú-
rák nem kedveznek a személyiségközpontú
pedagógiának. Az „elmélet”, amit ezúttal hal-

lottunk, vonzó volt, mert
egy közösségközpontú
pedagógiát vázolt fel, és
gyakorlati része sem tûnt
megvalósíthatatlan álom-
nak. Különösen azért
nem, mert két-három mû-
ködõ, már eredményeket
felmutató projektet is be-
mutattak részletesen. Ezek
a latin-amerikai kezdemé-
nyezések óhatatlanul is a
mienknél lényegesen ru-
galmasabb struktúrát igé-
nyelnek (mint az alapítvá-
nyi iskola), de számos ötle-
tük, módszerük jó eséllyel
alkalmazható kicsiben az
itthoni „felhasználó-barát-
ságtalan” közoktatási
rendszerben.

Mi ragadta meg leg-
jobban?

Egy új gondolat: szeretet-közösségben kö-
zösen nevelõdünk, diákok és tanárok is. Va-
gyis a diákok nem pusztán elszenvedõi a fo-
lyamatnak, hanem bevonódásukon, elszánt-
ságukon múlik, mennyire épülnek belõle, és
az õ felelõsségük, hogy mennyire építik tár-
saikat és a nevelõt is. Valószínûleg én is any-
nyira és olyan hatással voltam tanárként a di-
ákközösségre amennyire és ahogy õk voltak
hatással rám. Kölcsönös folyamat. Mi követ-
kezik ebbõl? Csak akkor neveltem a diákjai-
mat, ha õk is neveltek engem. Elképzelhetõ,
mennyire forradalmi gondolat ez egy átlagos
magyar tanáriban! De itt nem pusztán egy

manapság divatos, diákok jogait szélesítõ,
kötelességeiket elengedõ liberális zsákutca-
elmélet érhetõ tetten: ebben a nevelési, taní-
tás-tanulási helyzetben csak felelõsséggel
állhatja meg a helyét tanár és diák egyaránt.
Nem elég egyik részrõl csöndben figyelni, en-
gedelmesen magolni, szabatosan fölmonda-
ni, egy héten belül pedig elfelejteni, másik
részrõl pedig tankönyv szerint leadni az
anyagot, a naplót szépen vonalazni. Valódi
élethelyzetek kellenek, ahol a személyes kap-
csolatnak felelõssége, súlya van. Itt a dolgok
nem megtörténnek velünk, itt mi döntünk.
Dönthetünk minden órában az együttmûkö-
dés mellett vagy ellen, de látnunk kell, hogy
mi döntöttünk így vagy úgy. Ez a személyi-
ségfejlõdés igazi iskolája gyereknek, ifjúnak,
felnõttnek egyaránt.

Milyen elhatározásokkal tért haza?

Több újítás vágyával, gondolatával. Szeret-
ném, ha szorosabbra szõhetnénk a szálakat
hasonló elkötelezõdésû kollégáimmal, mert
a közösségi nevelés a mi közösségünknél
kezdõdik. Felismertem, hogy bátran elsza-
kadhatok a 45 perces keretektõl, és számos
közösségi helyzetet másképp kell megterem-
tenem. Ha egy félévben egyszer el tudok vinni
egy csoportot például az ipolytölgyesi fogya-
tékkal élõ gyerekekhez, maradandó élményt
szerezhetünk egymásnak – ellentétben törté-
nelemóráimmal. Most féléves „kutatási pro-
jektet” tervezek, melynek keretei közt a diák-
jaim idõs rokonaikkal készítenek személyes
élet-interjúkat, középpontba állítva a háborút,
az ’56-os forradalmat vagy a diktatúra évtize-
deit, hogy közös és felelõs munkájuk gyümöl-
csözzön, ne csak elszenvedjék az iskolai
frontális tanítást. Aki részt vesz egy ilyen fél-
éves projektben, az nem fogja elfelejteni él-
ményeit sokáig.

Az út elején járunk, de végre látom az utat.
Istennek terve van ezzel a nemzedékkel is az
egész világon, és nemcsak kihívást adott ne-
künk, nevelõknek, hanem a Lelket és az esz-
közöket is megadta. Azt akarja, hogy gyõz-
zük le az elõttünk álló akadályokat! És ez ne-
kem komoly reményre ad okot.

óvodától egyetemig

16 Új Város – 2006. 6. szám

SZERETET-KÖZÖSSÉGBEN
NEVELÕDÜNK

Fehérpataky Balázs, a tizenegy fõs 
magyar delegáció egyik tagja 
történelmet tanít egy budapesti gimnáziumban.
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AZ EGYETEMES TESTVÉRISÉG NAPJA

címmel 2006. szeptember 16-
án nagyszabású nemzetközi

rendezvényt tart Budapesten a
Fokoláre Mozgalom.

Szeretné fölhívni a figyelmet az
egyetemes testvériség jelentõségére,
korunk kihívásai közepette, melyet
a párbeszéd által építhetünk min-
den jóakaratú emberrel. Szeretné
bemutatni, hogy milyen lépéseket
tett meg ezen az úton, és a mozga-
lom tagjai hogyan képviselik ezt a
szemléletet a mindennapokban, csa-
ládjukban, munkahelyükön, és a
társadalom különbözõ területein.

A világtalálkozó története
1956-ban Budapesten kitört a for-

radalom. A magyar nép élete árán is
ki akarta vívni szabadságát. Az egész
világ feszülten figyelt. A pápa drámai
hangon figyelmeztette az emberisé-
get, hogy térjen vissza Istenhez. Sza-
vaitól indíttatva Chiara Lubich felhí-
vással fordult a mozgalom tagjaihoz:
„Ha létezik egy olyan társadalom,

amely képes az emberek
szívébõl kitépni Isten ne-
vét, akkor léteznie kell
olyan társdalomnak is,
amely képes Istent újra
az Õt megilletõ helyre tenni.”

Ekkor egy önálló mozgalom kelt
életre, Isten „önkéntesei” néven,
amelynek tagjai Istenért akarják ad-
ni életüket. A kölcsönös szeretet kö-
teléke tartja össze õket – kortól,
nemtõl és társadalmi helyzettõl füg-
getlenül. A keresztény értékeket kép-
viselik a hétköznapok világában, és
következetesen igyekeznek életre
váltani az evangélium tanítását a
társadalmi élet különbözõ területe-
in immár 50 éve. A budapesti talál-
kozó errõl az évfordulóról is meg-
emlékezik.

A Fokoláre Mozgalom ma a világ
182 országában van jelen, és közel 4
millióan csatlakoztak hozzá, külön-
bözõ foglalkozású, vallású és eltérõ
társadalmi rétegekhez tartozó em-
berek.

Az Egyetemes Testvériség Napjá-
nak programja

Rövid elõadások, beszámolók, ta-
pasztalatok hangzanak el a gazda-
ság, a jog, a környezetvédelem és a
média területén olyan kezdeménye-
zésekrõl, melyek az egyetemes test-
vériség megvalósítására irányulnak.
A programot mûvészi elõadások szí-
nesítik, egészítik ki.

A rendezvényt a mozgalom római
központja szervezi a magyarországi
közösséggel együtt.

Elõkészítõ fórumok és kerekasz-
tal-beszélgetések

Az Egyetemes Testvériség Napját
Magyarországon mindenki számára
nyitott fórumok, kerekasztal-beszél-
getések készítik elõ. Résztvevõi kö-
zösen gondolkodnak korunk kihívá-
sairól, az egyetemes testvériség épí-
tésérõl, és megosztják ezzel kapcso-
latos tapasztalataikat, különös te-
kintettel az adás kultúrájára, az élet
tiszteletére, a közösségért vállalt fe-
lelõsség valamint a harmónia meg-
teremtésének fontosságára, a kom-
munikációs eszközök felelõsségtel-
jes használatára.

Az ország területén közel 60 fó-
rum mûködik. Sok helyen családok
vagy plébániai közösségek tagjai
jönnek össze, többségében azonban
szakmák, érdeklõdési körök szerint
alakulnak a beszélgetések különbö-
zõ vallású illetve nem hívõ emberek
között.

Az egészségügyi dolgozókból, pe-
dagógusokból, mûvészekbõl, vállal-
kozókból illetve gazdálkodókból
alakult szakmai fórumok reményt
ébresztenek, s megmutatják, hogy
az összefogás az egyedüli út a társa-
dalom életének megújítására.

Összeállította: Reskovits Ágnes
info@fokolare.hu
www.fokolare.hu
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életük tanúságával

VILÁGTALÁLKOZÓ – 2006.
SZEPTEMBER 16.
Sok kihívás, egyetlen válasz: 
az egyetemes testvériség

Az Egyetemes Testvériség Napját Is-
ten önkéntesei születésének 50. évfor-
dulója alkalmából rendezi a Fokoláre
Mozgalom Budapesten, a Sportaréná-
ban 2006. szeptember 16-án, amely
egyben egy nemzetközi rendezvényso-
rozat záróeseménye lesz.

A világ minden országából, 8000 kül-
földi és 2000 magyar résztvevõt várnak.
Mindazokat az érdeklõdõket, akik fele-
lõsnek érzik magukat szûkebb és tá-
gabb környezetükért, és szívesen osz-
toznak a mozgalom tapasztalataiban.
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„HAT GYERMEKÜNKKEL ÉLJÜK a
mindennapok tapasztala-
tait ebben a vidéki kör-

nyezetben, már tizenegy éve. Négy fi-
úval költözködtünk, majd két lá-
nyunk született. Minden gyerme-
künk érkezését ajándékként éltük
meg.

Elsõ fiúnk, Marci úgy fél éves
volt, amikor a szemészorvos közöl-
te, hogy jobb szeme béna, és hogy
nem lát. Mélységes döbbenetet kel-
tett ez bennünk. Felhõtlen boldog-
ságunkba megérkezett a kereszt.
Fájdalommal, de vállunkra vettük,
és elindultunk. Közben felkeres-
tünk néhány orvost, és kiderült,
hogy mégis lát, a szeme nem béna.
Amikor újabb vizsgálatokra került
sor, megállapították, hogy Marci
autista. Valószínûleg nem tanul

meg beszélni, nem lesz szo-
batiszta. Újabb hidegzu-
hany: kérdések, miértek, sí-
rás, panasz, végül egymás
szemébe néztünk és elfo-
gadtuk. Azóta Marci türe-
lemre, megbékélésre, hu-
morra, elfogadásra, empá-
tiára, gyermeki bizalomra
tanított és tanít minket, a
szüleit és a testvéreit. 

Most már tizenhat éves.
Megtanult beszélni, szoba-
tiszta lett, és bár kisegítõ

(speciális) általános iskolába jár, vé-
gig kitûnõ bizonyítvánnyal végzi. A
legnagyobb dolog, hogy Isten testvé-
rekkel vette körül, akiktõl beszélni,
játszani, kommunikálni tanul, va-
gyis a legjobb „szakembereket”
küldte segítségül mellé. A kilátásta-
lan helyzetekben mindig megbízott

családi mûhely

18 Új Város – 2006. 6. szám

Lobmayer Miklós és Kati tizenhét éve
házasok. Hat gyermekük van: Márton,
Máté, Miklós, Benedek, Anna és Mária.

Kerepesen, a fõút mellett lakik a népes Lobmayer család, egy nem
túl nagy családi házban. Bíztató jelek is mutatkoznak már: bõvül 
a kétszobás komfortos otthon. Nemsokára tágasabban fognak élni,
lezárul a több éves építkezési kaland egy szakasza. Katica és Miklós 
a rendkívüli történet néhány pillanatát villantja fel.

CSODÁK KÖZÖTT ÉLÜNK

Tóth Judit

C
sa

lá
di

 fo
tó

al
bu

m
 (

3)

uv2006-06.qxd  10/28/2014  6:22 PM  Page 18



valakit, mint „õrangyalát”, hogy se-
gítse családunkat.

Ahogy felcseperedtek a gyerekek,
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a
kétszobás családi házunkat bõvíteni
kell. Sok töprengés és tervezgetés
után, 2002 augusztusában belevág-
tunk az építkezésbe, saját megtaka-
rításunkból. Jól felkészült munkás-
csapatot verbuvált a kivitelezõnk,
akik az alapásástól hamar eljutottak
a falak felhúzásáig.

Házunk bõvítési munkáit nem
csak a szomszédaink kísérték figye-
lemmel. Baráti családoktól is számta-
lan segítséget kaptunk. Építkezésnél
használatos eszközök, anyagok és sok
jó tapasztalat került így hozzánk.
Aranyos édesanyám elhatározta, hogy
felkeresi egyik régi ismerõsét. Terike
néninek elmesélte a szentmise után,
milyen nagy munkába kezdtünk. Kér-
te õt, hogy egymillió forint segítséget
adjon nekünk, amit a késõbbiekben
visszafizetünk. Hazament és pár perc
múlva átnyújtott édesanyámnak egy
kis mûanyag zacskót azzal, hogy
édességet küld a gyerekeknek. Aztán
még suttogva hozzátette: nem kell
visszafizetni a benne lévõ pénzt. Erre
az összegre már úgy tekint, mint amit
a „háta mögé vetett”. Édesanyám ott-
hon számolta meg: kereken egymillió
forint volt benne. Ezután tudatta
csak velünk, milyen bátor kéréssel állt
a barátnõje elé.

A tetõnket ácsolták, amikor az
egyik munkás a közelben segített a
barátjának hétvégén, ahol fölösle-
gessé vált egy-két négyzetméternyi
hagyományos cserép. Megemlítette,
hogy elhozhatjuk, ha akarjuk. Az

19Új Város – 2006. 6. szám

Pár nap és megyünk nyaralni. Várjuk már nagyon, ám kicsit tartunk is tõ-
le, mert elõfordult, hogy ha hosszabb idõre elutaztunk, feszültségek tá-
madtak közöttünk. Hogyan kerülhetjük el az ebbõl fakadó stresszt, és ho-
gyan tudjuk igazán pihenéssel tölteni ezeket a napokat?

L. G. 

Ha nagyon elhanyagoljuk a pihenést, könnyen felborulhat belsõ egyensúlyunk. Ennek
pedig negatív következményei lehetnek személyiségünkre: a depressziós hajlamtól az ag-
resszivitásig, a pszichoszomatikus zavaroktól a csökkent koncentráló képességig, és így
tovább. Éppen ezért fontos, hogy a nyaralás valóban pihenés legyen, alkalom a kiadós al-
vásra, a barkácsolásra, szórakoztató filmekkel és könyvekkel, sok vidámsággal.

Az elsõ pillanattól fogva vegyük komolyan, és állapodjunk meg nagy vonalakban, ho-
gyan osztjuk be a napjainkat, rugalmasan kezelve a napirendet, a programokat, számolva
az eltérõ igényekkel.

Ami az egyiknek kikapcsolódás, nem biztos, hogy a másiknak is az.
Nem szabad, hogy ez bezártságot jelentsen, és csak magunkra figyeljünk, saját vágya-

ink megvalósítására. A nyaralás ritka jó alkalom lehet, hogy elmélyítsük kapcsolatainkat,
felfedezzük, milyen elképzeléseket dédelgetnek a mellettünk élõk, mik azok a rejtett vágya-
ik, amiket a napi hajtásban észre sem veszünk, vagy keresztül gázolunk rajtuk.

Persze, ha sok idõt töltünk egymással, könnyebben kiütköznek korlátaink és különbözõ-
ségeink is: ki moziba menne inkább, ki pedig sétálni, ki az étteremben vacsorázna, ki pedig
otthon…

Ám a különbözõség egyben erõforrás, ami a családi harmóniát gazdagíthatja, még ha
nagyobb munka is megtalálni a közös megoldást.

Nekünk sem könnyû soha jól megszervezni a nyaralásainkat: szinte mindig a szülõfa-
lunkba megyünk. Megvannak itt is a családi problémákból adódó, vagy a helyi viszonyok-
ból származó feszültségek. Azt vettük észre, hogy amilyen mértékben teret engedünk a
másik pihenésének, szükségleteinek, olyan mértékben tudjuk tényleg kipihenni magunkat,
és egyszerûsödik a kommunikáció közöttünk.

Ugyanez érvényes gyermekeinkkel kapcsolatban is. Fõleg, amíg kicsik, nem könnyû pi-
henni velük, mert igényeik igencsak különböznek a mieinktõl.

De ha mi is gyerekké válunk velük, akkor sokszor tényleg együtt szórakozunk, amikor
bábozunk, vagy a szabadban  játsszuk velük a már szinte feledésbe merült játékokat.

Szükség van az idõbeosztásra, ám még inkább a rugalmasságra. Olykor, különösen a
nyaralás alatt, sokkal pihentetõbb hagyni, hogy elragadjanak a körülmények, és az legyen,
amit a többiek szeretnének. Látva az örömüket, és velük örülve, azt fogjuk mondani: megérte.

Maria és Raimondo Scotto

VÉGRE ITT A NYARALÁS!
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MÉGIS MILYEN MAJÁLIS ez az idei!
Esik, és a nyirkos szél min-
denkit bekerget a dómba.

Kint, a Konstantin téren sátrak
állítódnak, és készül a nagyszínpad
az esti koncertekre. Nemcsak a ba-
rokk szobrok állják az idõ próbáját,
a lelkes szervezõk között sürgölõd-
nek a Fokoláre Mozgalom fiataljai
is. A program: teaház, tánc, tapasz-
talatok.

De lehet-e táncolni, személyes
dolgokról vallani, énekelni, amikor
didergünk? Vagy inkább le fognak
mondani minderrõl? Gõbel Gergõnek
is kérdéses volt: „Felajánlották, hogy
a dómban szerepelhetünk. Temp-
lomban? Ráadásul a táncban sem
volt idáig semmi elõzményem. Még-
hozzá ezekkel az új mozdula-
tokkal… Én nem bohóckodok, for-
dult meg a fejemben. Aztán elhesse-
gettem a gondolatot: lehet, hogy
másoknak örömet szerzek vele, sõt
az arányt is javítom, a fiúk oldalán.
És együtt már jó volt próbálni.”

Ismerõs koreográfia: emberek,
egymásnak háttal vagy elfordulva,
egyesével. Milyen megszokott ez a
közöny, nem is kell hozzá nagyváro-
sinak lenni! Aztán egyszer valaki egy
félfordulatot tesz, a másik megis-
métli, és a szép mozdulat végigfut-
hat. Majd közös mozgás lesz belõle.
Valami rend, sodró zenére. „Pedig
mondanivaló nem volt kiagyalva.
Féltünk tõle: ki, mit gondol majd…
Együtt találtuk ki, és örömmel dob-
tuk be magunkat” – folytatja Gergõ.

Bizonytalankodás – nekibátoro-
dás – önátadás jellemezte a tanúság-
tételt, a zenét, a szóló éneket. „Öt
perccel megrövidült az idõ, a fellépés
elõtt közvetlenül. Most tör ki az õs-
káosz! Hirtelen kellett döntenünk,

családi mûhely
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utánfutónkat teljesen megpakoltuk
az ajándék tetõcserepekkel. A rako-
dáskor kiderült, hogy a kerítésszom-
széd is tetõt cseréltetett a nyáron.
Házunkra a szükséges összes hiány-
zó cserép innen származik. Cserébe
mi a teljes rendrakást, a sok törme-
lék konténerbe pakolását és elszállít-
tatását vállaltuk. Már az elsõ tél tetõ
alatt talált minket, a sok segítségnek
köszönhetõen.

Közben lehetõségünk nyílt részt
venni egy több napos találkozón,
ahol elmeséltük tapasztalatainkat
Marciról és a házépítésrõl. Ezután
megkeresett minket egy házaspár,
és megkérdezte, mekkora összegre
van szükségünk, hogy be tudjuk fe-
jezni az építkezést. Kis gondolkodá-
si idõt kértünk, majd elmondtuk,
hogy mennyi hiányzik még. Nagy
pénzösszeget nyújtottak át: a körü-
löttük élõ családok vagyonközös-
ségének a gyümölcsét. Egy nagyot
lépve elõre most, így juthattunk el
arra a készültségi fokra, amikor a
hitelintézet is tovább folyósítja köl-
csönünknek a még fenntartott ré-
szét. ¢

Igino Giordani:

A HÁZASSÁG
ALAPJA

A család isteni alapra épül: a szere-
tetre. Isten a Szeretet, és a házasság
a szeretetként megmutatkozó Is-

tenre lett alapít-
va. Ha a házas-
pár szereti egy-
mást, Isten ha-
lad el közöttük.
Azok a házas-
társak, akik az-
zal vesztegetik
idejüket, hogy

nem szeretik egymást, olyan te-
remtmények, akik idejüket a halál-
ra fecsérlik el, mert az életnek
nincs már értelme, a család nem lé-
tezik többé.

TI BARÁTAIM
VAGYTOK
Hortoványi Emõke

Váci Ökumenikus
Ifjúsági Találkozó,
május elsején,
immár harmadszor!
Elõször bõvült 
a program lelkiségi
mozgalmak
bemutatkozásával.
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mit felezzünk meg, mirõl mondunk
le. Köztünk, szervezõk közt addigra
már megerõsödött a szövetség”. Sám-
son Gergõ a megelõzõ két hét erõs
munkájának tulajdonítja egységü-
ket. Farkas Anita szerint is ez a leg-
fontosabb: „Kis lépéseket kellett ten-
ni, elõször egymás között. És az így
felépült kapcsolat vitt elõre minde-
nestõl. De hogy a változó helyzeteket
tudjuk elfogadni, alázat is kellett. A
fellépés elõtt még összeültünk: ak-
kor omlott le minden fal.”

Kifelé csak a szolgáló kedv látszik,
s az embernek olyan érzése támad,
hogy ezek a fiatalok mindenütt ott
vannak: süteményt kínálnak, barát-
ságos asztalt terítenek, és kíváncsiak
egymásra.

A jelen lévõ Chemin Neuf közös-
ségre is. Uracs Gábor szerint az evan-
gelizáció legnagyobb akadálya, hogy

a kereszténység láthatóan nem egy:
„Így még annyira nem hiteles… Pe-
dig ugyanazt a Krisztust hiszi min-
den felekezet... A fiatalok körében él
és mozog az Egyház”.

„Valami változás van. Valami válto-
zást hoz a keresztények közé az Úr Jé-
zus” – érezte meg Tomori Pál. Õ kezde-
ményezte a váci keresztény felekeze-
tek találkozóját, az akkor még káplán
Tanczik Balázzsal. A KIT hatása alatt
álltak, és belátták, hogy az egy hét
ökumené nem elég egy kerek évre.

Most is mind az öt helyi felekezet
jelen van a rendezvényen: a lelkész, a
parókus, a lelkipásztor és a megyés-
püspök személyében is. Idén elõször
bõvült ki a program a két nagy nem-
zetközi tapasztalattal rendelkezõ
katolikus lelkiség bemutatkozásá-
val.

„Az összetartozást akartuk átad-
ni – mondja Tomori Pál. – A külön-
bözõ felekezetekbõl mi szervezõk,
már megtapasztaltuk ezt az elmúlt
három évben. A kölcsönösségben ki-
felé kell most erõsödni. Akkor jöhet
az esõ és fújhat a szél”.

Így kell, hogy legyen, ezért szól so-
kakhoz a nap mottója: „Ti barátaim
vagytok.”(Jn 15, 14). ¢
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párbeszéd

Különleges pillanat: a Váci Fegyház
Bibliakörének tagjai lelki szabadulá-
suk történetét mesélik el. Csuka
Tamásné, református lelkész úgy mu-
tatja be õket, mintha tulajdon fiai len-
nének: Ki a rab, és vajon ki szabad kö-
zöttünk? – teszi fel a kérdést. Mert mit
is mond az egyik fogoly? „A falak mö-
gött is lehet szabadon élni – Jézussal.
Szeretetben, békességben”. Kínai tár-
sa töri még a magyart: „Én már benn
vagyok nyolc éve, mint kétszeres gyil-
kos. 2004-ben személyesen megérin-
tett az Isten. Azóta minden nap gon-
doskodott rólam. Kezdtem embernek
érezni magamat. Mindenkinek köszö-
nök, aki szeretetbe öltözött bennün-
ket.” Lehetnek fegyveres õrök, zárt aj-
tók, mégis a bátorítás és felszabadu-
lás légkörét érezzük.
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Hogyan lett belõled futó? Csa-
ládi örökség, vagy magadtól dön-
töttél?

Mivel izgõ-mozgó gyerek voltam,
a szüleim vittek el különféle sport-
ágakat megismerni. Próbálkoztam
tornával és asztalitenisszel, végül
mégis a Csepel futói között találtam
magam, nõvéremmel együtt. Rövid
idõn belül az UTÉ-ba kerültünk át,
ahol már 14 éve sportolok. Édes-
apám nagy sportszeretete is hatással
volt rám. Sok évig futballozott, vala-
mint kézilabda- és futballmeccseket
is vezetett. Mai napig jókat tudunk
beszélgetni mindenféle sport-témá-
ról.

Áprilisban 2 óra 43 perc 6 má-
sodperccel a maraton országos
bajnoka lettél Debrecenben. 

Nagy kihívás volt számomra ez a
verseny, mert eddig csak a korosztá-
lyos bajnoki címekig jutottam, de
azt hiszem minden sportoló számá-
ra a felnõtt bajnoki cím az igazi cél.
Ez volt az ötödik maratonom, fel
kellett nõnöm hozzá. Egyébként a
Magyarországon erõs eredménynek
számító egyéni csúcs, világszinten
közepes szintet jelent. Az augusztusi
Universiadén félmaratonon – bár én
lettem a legjobb európai – csak a
nyolcadik helyet tudtam megszerez-
ni az ázsiaiak mögött. Tehát a fejlõ-
dés útja adva van.

Korábban sokszor kevésen múlt,
hogy végül csak az ezüstéremig ju-
tottam. A legtöbb esetben ez sem
volt csalódás, hiszen nálam erõsebb,
felkészültebb emberek végeztek
elõttem. Komolyabb ellenféltõl nem
szégyen kikapni, fõként, hogy az
ezüstérmes eredményeim nagy része
is egyéni csúcs volt.

Milyen a kapcsolatod az edzõd-
del, Csoma Ferenccel és a klubtár-
saiddal?

Az edzõmet barátnak tekintem,
nem csak a sportban, azon kívül is.
Sokat beszélgetünk. Nagyon jó szak-
ember, aki 14 éve ismer, ezért tudja,
mire vagyok képes. Mindig megbíz-
hatom benne, és õ is bízik bennem.
Elfogadja, ha épp kevésbé tudok kon-
centrálni az edzésekre, versenyekre –

mondjuk az egyetemi elfoglaltságaim
miatt –, mert tudja, hogy nekem is
fontos a sport, a céltudatos felkészü-
lés, a siker.

Ami a csapattársakat illeti, most
már tizenöten vagyunk. Lassan min-
denki beilleszkedett a csoportba, és
együtt örülünk egy-egy sikernek. Se-
gítjük is egymást, számíthatunk a
másikra. Például, egyedül én készülök
nagyon hosszú távokra – félmaraton,
maraton –, de igyekszünk az edzõnk
instrukciói alapján úgy intézni, hogy
a rövidebb távot futók közül valaki
mindig éppen velem fusson.

Különös próbatétel azonban,
hogy a klubtársaim a versenyeken
néha ellenfelek is. Van, akitõl nem
élem meg kudarcként a vereséget,
tisztában vagyok felkészültségem-
mel, és azzal, hogy a másik tényleg
kiváló futó. Akivel azonban nincs
sok különbség köztünk az edzésen,
az ilyen értelemben komoly ellenfél-
nek, versenytársnak számít, és nem
könnyû a barátkozás. Az alapozó
hittanon egy alkalommal mindenki-
nek választania kellett egy „nehéz
embert”, és még inkább odafigyelni
rá. Nos, én a versenytársam felé igye-
keztem lépni.

A futás mellett szakdolgozatot
írsz, és készülsz az esküvõdre.
Nem sok ez együtt?

Mindig is párhuzamosan kellett
helytállnom az iskolában, majd az

fiatalok
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A BAJNOKI CÍM
MÖGÖTT

Sudár Balázs

Interjú Teveli Petrával, 
aki huszonhat évesen 
a maratonfutás 
új országos bajnoka.
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egyetemen, illetve a sportpályán. Bár
elõfordult, hogy hol ez, hol az ment
kissé a másik rovására, mégis úgy ér-
zem, hogy sikerült összeegyeztet-
nem. A „Jó tanuló, jó sportoló” dí-
jak, valamint az egymás után két-
szer elnyert köztársasági ösztöndíj
talán ezt igazolják.

Az esküvõ már kicsit más kérdés.
Akkor is, ha a diploma utánra tûz-
tük ki, a szervezés azért egyszerre
zajlott minden mással. Nagyon ke-
mény évünk volt, de igyekeztem, és
igyekszem idõt hagyni mindenre,
mindig a jelen pillanatra koncent-
rálva. Most épp az államvizsgáé a fõ-
szerep.

Mégis, alig várom, hogy teljesen
az esküvõre tudjak összpontosítani.
Hiszen ez lesz életem egyik legszebb
és legkülönlegesebb napja.

A võlegényed hogyan fogadta a
sportolást és annak velejáróit?

Mindkettõnket kihívások elé ál-
lított. Õ nehezen értette meg a
sport világát, el kellett fogadnia a
szigorú edzésrendszert, ami az
idõnket nagyon behatárolta. Igye-
kezett beleélni magát, kitalálni,
hogy ez számomra mit jelent. A
szupermaratonon kísérõként a csa-
pattal tartott, és úgy érzem, erõs
benyomást tett rá ez a világ. Más-
részt, nekem ugyanígy áldozatokat
kell hoznom õérte: azt hiszem, ez
visz elõre minket igazán.

Hogyan fogalmaznád meg egy
sportoló szerepét a mai világ-
ban?

Mindannyian ugyanabban a szel-
lemben dolgozunk, ugyanazokkal a
régi elképzelésekkel: a sport fejleszt,
növeli az akaraterõt, megtanít az idõ
helyes beosztására, a szabályok be-
tartására és a másik elismerésére,
például, hogy örülhetünk legalább
annyira a másik eredményének is,
mint a sajátunknak. Megtanít feláll-
ni és továbblépni, és hinni önma-
gunkban. Mi pedig, mint a sport
képviselõi, követendõ példaként ál-
lunk a fiatalok elõtt. Azt hiszem ez
nagy felelõsség. ¢

ÖNISMERET? VAGY ÖNAJÁNDÉKOZÁS? 
MELYIK AZ IGAZI?
Szívesen foglalkozom olyan dolgokkal, amik engem érintenek, mert

minél inkább szeretném megismerni magamat. Helyes ez így? Vagy

ahhoz, hogy ajándék lehessek másoknak, csak azzal kell törõdnöm, aki

mellettem van?

G.C.

Amikor évekkel ezelõtt irodánkba megérkezett az elsõ számítógép, fogtam egy nagy
kézikönyvet, hogy kitanulmányozzam. Eközben végezni kellett a munkámat, így a gépet
hamarosan elláttam billentyûzettel meg egérrel, és használni kezdtem. Ha elakadtam,
újra fellapoztam a kézikönyvet. És ez így felváltva ment sokáig: hol az elméleti, hol a
gyakorlati ismeretszerzés.

Ha fontos tisztában lenni a számítógép kezelésével, sokkal fontosabb ennél, hogy
tisztában legyünk önmagunkkal, azzal, hogyan válhatunk megvalósult emberekké.
Követhetjük a nálad említett két módszert egyszerre; a választás csak az elsõ pillanatban
látszik kényszernek.

Valójában egyikünk sem különálló létezõnek lett teremtve, hanem hogy kapcsolatban
legyen a másikkal, a kölcsönös önajándékozás állapotában.

Nem csak azt jelenti tehát, hogy jól viselkedünk. Ajándékként élni: ez létünknek a
legmélyebb valósága, ebben teljesedünk ki. Ezért – ahogy te írod – ajándékozni kell
magunkat a többieknek.

Ha valamit elajándékoztam, az már nem az enyém. Tehát, ha önmagamat adom oda,
le is kell magamról mondani, el is kell magamról felejtkezni, azért, hogy tudjam a másikat
szeretni. Ám nem ajándékozhatom el, ami nem az enyém. Ha magamat akarom adni,
akkor léteznem kell, egyben tudnom kell azt is, hogy ki vagyok. A helyes önismeretben
segítségemre lehetnek a megbízható, tapasztalt emberek vagy a szakkönyvek. Jól
ismernem magamat, azt is jelenti, hogy tudok minden oldalamról, a korlátaimmal együtt.
Ha rá nem szánom magamat erre, sokszor elõfordulhat, hogy éppen ezek fékeznek, és
meg is akadályoznak majd, hogy ajándék legyek másoknak.

Így viszont a két lehetõség egyesülhet: az önmagunkról való ismeretszerzés és az
önajándékozás. Mert személyes létemet és az élet valóságát megismerve lehetek igazi
ajándék másoknak. De nem csak errõl van szó. Ha átadom magam, és elmélyítem a
kapcsolatokat a körülöttem élõkkel, valódi énemet is könnyebben fedezem fel, mert vissza
fog tükrözõdni másoknak a szemében.

Francesco Chatel
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Internetrõl
mindenkinek (6.)

A világhálót nemcsak a maga
„virtuális” világában használhat-
juk, kapcsolatba léphetünk általa
a valóságos világgal, a piacgazda-
sággal is. Kisebb tárgyakat vásá-
rolhatunk (1.), szolgáltatásokat
rendelhetünk (2.), licitálhatunk
termékekre (3.), elérhetjük vele a
bankunkat (4.).

1.) Sokan a leglehetetlenebb idõ-
pontokban (hajnali 2-kor, vasárnap
délben) tudnak bevásárolni. Ezt ma
már megtehetik az irodából vagy az
otthonukból ki sem lépve. Eleinte
csak nem romlandó termékeket
(szoftver, könyv) lehetett így vásárol-
ni; mára szinte minden termékkör-
ben található ún. „webáruház”. A fi-
zetés történhet utánvéttel (az árut
átadó küldöncnek) vagy online
bankkártyával (ilyenkor meg kell ad-
nunk bankkártyánk adatait, és egye-
nesen a bankszámlánkról vonják le a
pénzt). E második megoldást csak
megfelelõ gyakorlattal és biztonsági
eszközökkel (például webkártyával)
rendelkezõknek ajánljuk. 

2.) A szolgáltatá-
sok terén két fontos
szempont van: a költ-
ségek csökkentése és
az ismertség növelé-
se. A „fapados” légi-
társaságok az utazási
irodáknak szánt juta-
lékot spórolják meg
az internettel. Persze
elõször szokatlan,
hogy több tízezer forint kifizetése
után „csak” egy kódot kapunk. 

A vevõkör szélesítése hasznos az
éttermeknek, fõleg a pizzériáknak.
Többeknek van saját honlapjuk, de
a www.netpincér.hu oldalon a lakcí-
münk megadása után több közeli
pizzériát és éttermet is ajánlanak,
árlappal együtt. A fizetés a kiszállí-
tást végzõ futárnál történik.

3.) Árverés: Itt az a fontos, hogy el-
találjuk a pillanatot. Két magyar ol-

dalon is (www.teszvesz.hu és www.-
vatera.hu) meghirdethetjük felesleges
vagy megunt dolgainkat, vagy pedig
kereshetjük rajtuk azt, amire éppen
szükségünk van. Ha a licitálás során
nincs jobb ajánlat annál a legmaga-
sabb árnál, ami számunkra még elfo-
gadható, máris a lehetõ legalacso-
nyabb áron juthatunk hozzá bármi-
hez. Persze az árut nem foghattuk
kézbe vásárlás elõtt, a partner sem
mindig teljesen korrekt, sõt néha ak-
kora árat kér holmijáért, hogy az hó-
napokig nem kel el.

4.) Bankolás: Az idõt senki nem
szereti sorbaállással tölteni. Márpe-
dig egy-egy befektetés intézése, vagy
bankkártya igénylése, fõleg pedig a
postai csekkek befizetése igen idõ-
igényes. Ennek kiküszöbölésére a
bankok internetes hozzáférési lehe-
tõséget kínálnak. Az óvatosság per-
sze itt sem árt, hiszen anyagi bizton-
ságunk forog kockán, amikor kevés-
ke megtakarított pénzünket vagy
éppen a havi fizetésünket õrzõ fo-
lyószámlánk felett rendelkezünk a

világhálón, kódok és jelszavak meg-
adása után. Tudják ezt a bankok is,
ezért folyamatosan javítják a védel-
mi rendszerüket, és kínosan ügyel-
nek a problémák megelõzésére. Hi-
szen, ha híre megy, hogy egy ügyfél
internetes csalók miatt elvesztette a
pénzét, mindenki rajtaütésszerûen
elmenekül a banktól. Ezt a kockáza-
tot senki nem akarja vállalni. Itt is
igaz, hogy ahány ház, annyi szokás.
Van olyan bank, amelyiknél a szám-
lához külön chipkártyával lehet
csak a hozzáférni, míg mások több

jelszót alkalmaznak,
például az egyszerû
lekérdezéshez egyet,
és az átutaláshoz egy
másikat. Azonban
mindegyik rendszer
megegyezik abban,
hogy bármikor, akár
vasárnap éjszaka is
e l l e n õ r i z h e t j ü k
pénzügyeinket, hoz-

záférhetünk a számlánkhoz. Az már
más lapra tartozik, hogy a munka-
idõn kívül leadott internetes megbí-
zásokat is csak a bank nyitásakor
hajtják végre, a következõ munka-
nap reggelén.

Mindez csak néhány kiragadott
példa egy széles témakörbõl. Mégis
jól szemléltetik, hogy némi keresgé-
lés után mára a világháló sok olyan
szolgáltatást nyújt, ami korábban el-
képzelhetetlen volt.

Romhányi László

megkérdeztük
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A fokozatosság
elve

Sokszor látni kismamákat a
nagy bevásárlóközpontokban ba-
bakocsival. Van-e összefüggés az
életmód radikális átalakulása és a
gyermekek közt gyakori jelenség,
a hiperaktivitás között?

A gyermekek egészséges fejlõdése
szempontjából nagyon fontos kér-
dés, hogyan veszik birtokba a körü-
löttük lévõ „teret”, a környezõ vilá-
got. Fõleg abból a
szempontból, hogy
a gyermek ne legyen
túlmozgásos ké-
sõbb, mai szóval:
hiperaktív.

Az elsõ „térben”
az anyaméhben,
minden szempont-
ból kedvezõek a kö-
rülmények. Azután
következik a mózes-
kosár, majd a kiságy.
Amikor a baba el-
kezd forogni hasról
hátra és hátról has-
ra, és sokszor a kis-
ágyban keresztbe
fekszik, eljön az ide-
je, hogy „hempergõ-
be”, vagyis járókába
kerüljön (3-4 hónaposan). A járóka
lehetõleg ne legyen túl nagy, és ne te-
gyük tele játékokkal. Elég, ha egy-
szerre 3-4 játék – gumilabda, csörgõ,
kislabda stb. – van benne. A túl sok
inger érdektelenné teszi a kisgyer-
meket. 

Késõbb elkezdõdik egy nagyon
fontos idõszak, a mászó-korszak (a
8.-10.-12. hónap). Ekkor célszerû a
szobának egyik sarkát elkeríteni,
ami nagyobb a járókánál, de még
nem az egész szoba. Idõnként persze
ki lehet tenni a szõnyegre, hogy
mászhasson, de a bútorokat, tárgya-
kat úgy kell átalakítani, hogy azok
ne legyenek veszélyesek rá, és a gyer-
mek se tehessen kárt bennük.
Ugyanis mindenre kíváncsi, min-
dent megfog, megtapogat, „kipró-
bál”. Ebben az idõszakban még visz-
szatehetjük õt a járókába idõnként,

hogy ott foglalatoskodjon, játszhas-
son. Alváshoz legcélszerûbb mindig
a kiságyba tenni. Azután, amikor el-
indul (10.-18. hónap), lassan-lassan
birtokba veheti az egész lakást – de
ilyenkor is vissza lehet õt tenni a já-
rókába idõnként.

A játszótéren vagy a kertben –
ahová mindennap kimegyünk vele –
megismeri a lakáson kívüli teret, így
bõvül egyre inkább a térismerete.

Ha mindez fokozatosan történik,
akkor biztosan nem lesz hiperaktív
a gyermekünk.

A hiperaktivitás-
nak egyik legfõbb
oka szerintem az,
hogy a teret fokoza-
tosság nélkül veszi
birtokba a kicsi. A
kiságy után rögtön
az egész lakást, min-
dig ott, ahol az
anyuka tartózko-
dik, hogy sírás nél-
kül „el-legyen” a
gyerek.

A másik fõ oka a
fáradtság. Egy kis-
gyermek ugyanis,
ha fáradt, akkor
nem pihen, hanem
még többet mozog,
szinte „felpörög”.
Ennek természete-

sen akkor lehet leginkább elejét ven-
ni, ha pontosan betartjuk a gyer-
meknek megfelelõ napirendet. Vagyis
megfelelõ idõben eszik, alszik, leve-
gõzik és játszik. Ma a gyermekeknek
szánt eszközök lehetõvé teszik, hogy
a kisgyermeket közlekedési eszkö-
zön elvigyük magunkkal, például a
nagy bevásárlóközpontokba vagy tá-
volabbi rokonokhoz, ismerõsökhöz.
Ez nem túl szerencsés helyzet a „tér”
megismerése szempontjából. A gyer-
meknek ugyanis nincs szüksége ar-
ra, hogy a lakóhelytõl túl messze esõ
helyekre menjenek vele. Ahhoz,
hogy késõbb ne legyen hiperaktív,
vagy ne legyenek „térorientációs za-
varai”, itt is a fokozatosság elvét kell
betartani, mint a gyermeknevelés
bármely más területén.

Szalainé Simkó Hilda
gyermekpszichológus

Gyümölcsszezon

Végre itt a nyár, kezdõdik a gyü-
mölcsszezon. Hogy hosszabb tá-
von is megõrizhessük a gyümöl-
csök zamatát, közreadunk néhány
receptet. Lehet bárkinek már régi,
jól bevált saját módszere, hátha
elleshetünk mégis valami újat az
eddigiekhez...

Lekvár és szörp

Bármilyen gyümölcsbõl készíthe-
tünk lekvárt és szörpöt az alábbiak
szerint:

Az egészséges, érett gyümölcsöt
megmossuk, megtisztítjuk, kima-
gozzuk, a nagyobbat (pl. a barackot)
negyedébe vágjuk. Ízlésünktõl és a
fajtájától függõen a tisztított gyü-
mölcs minden kg-jához 20-80 dkg
cukrot teszünk, összekeverjük, egy
napig állni hagyjuk, míg levet ereszt.
Közben többször felkeverjük. A gyü-
mölcsöt kiszedjük a levébõl, gyen-
gén kinyomkodjuk (vagy erõsen, ha
a lekvárt sûrûn szeretjük.)

A levet leszûrjük, felforraljuk,
üvegbe töltjük, dunsztba tesszük,
míg kihûl. Ez a szörp. Felforraláskor
a rostok feljönnek a tetejére, hab
formájában. A habot szedjük le (eb-
bõl pl. fagyit készíthetünk).

A kiszedett gyümölcs minden kg-
jához kb. fele annyi cukrot keve-
rünk, mint elõzõleg. Nyeles turmix
géppel összetörjük olyan mértékig,
ahogy szeretjük a lekvárt (pépes-da-
rabos), de nagy darabok ne maradja-
nak benne. Felforraljuk, (nem kell
fõzni!), üvegbe töltjük (lehetõleg
csavaros, lapkával fedett üvegbe),
száraz dunsztba tesszük, míg kihûl.

Tartósítószer nem szükséges! To-
vábbi elõnyök: nem fõzzük agyon a
gyümölcsöt; a levét nem kell elpárol-
ni (mint pl. a hagyományos sárgaba-
rack lekvárnál), a lé is hasznosul, a
lekvár mégis sûrû lesz; íze jobban
hasonlít a friss gyümölcséhez.
(Smohai család fejlesztése)
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SPORTOLÓK 
A BÉKÉÉRT

Interamnia Világkupa
címmel rendezik meg a vi-
lág legjelentõsebb nemzet-
közi ifjúsági kézilabda baj-
nokságát július 4. és 11.

között az olaszországi Ter-
amoban, már harmincne-
gyedik alkalommal. Éven-
ként mintegy négyezer 12-
22 év közötti sportoló ér-
kezik ide az egész világról,
hogy a sporton és a kultú-
rán keresztül elõmozdítsa
a népek találkozását és
egységét.

Egészen eredeti ötlet a
„Béke csapat”, a 24 játé-
kossal, képviselve mind az
öt kontinenst. A ma egy-
mással ellenséges viszony-
ban vagy a közvetlen konf-
liktust alig kiheverõ or-

szágokból érkezõ sporto-
lók játszanak egy csapat-
ban (mint Kína és Tajvan,
Észak és Dél-Korea, India
és Pakisztán, az USA és Vi-
etnám, Afganisztán, Ma-
rokkó és Algéria, Bosznia,

valamint
H o r v á t -
o r s z á g ,
Koszovó
és Szer-
bia, Tö-
r ö k o r -

szág és Ciprus). Közöttük
van tíz muzulmán, öt
buddhista, három katoli-
kus, két zsidó, két orto-
dox, egy hindu és egy pro-
testáns fiatal.

A sport világában eddig
páratlannak számító ese-
mény fel akar számolni
minden konfliktust, min-
den elõítéletet, ami a né-
peket elválasztja egymás-
tól. Példát szeretne adni,
hogy a sport képes egyesí-
teni azt, amit a politika
megoszt.
www.interamniaworldcup.com

GLOBALIZÁCIÓ ÉS
KIHALÓ NYEL-

VEK

A ma hatezer beszélt
nyelvbõl 2100-ra csak a
fele marad meg! És az ok:
a globalizáció. E vészes
jelenségrõl az UNESCO
tájékoztat, az ENSZ tu-
dományos és kulturális
kérdésekkel foglalkozó
szervezete. Napjaink leg-
beszéltebb nyelvei a kí-
nai, az angol, a spanyol,
az orosz, a francia és az
urdu. A gazdasági globali-
záció hatására egymás
után tûnnek el a nyelvjá-
rások, különösen Auszt-
ráliában és az USA-ban.
Ez a folyamat összefüg-
gésben van a vidéki és a
bennszülött lakosság
iparosodottabb orszá-
gokba és városokba tör-
ténõ költözködésével és
szétszóródásával.

„A nyelvek megszûné-
se azt jelenti, hogy elve-
szítünk számtalan isme-
retet is – mutat rá elem-

zésében Colette Grinevald
nyelvész, a francia Le
Monde hasábjain. – A he-
lyi nyelvjárások ugyanis
segítenek más nézõpont-
ból tekinteni a világra,
gazdagítják az emberi
nem rendkívüliségét és
árnyaltabb megismeré-
sét. Ezen kívül a nyelvek
eltûnése elõidézõje lehet
az önazonosság elveszté-
sének – hangsúlyozza a
tudós –, mert nyelvünk
által gyökerezünk törté-
nelmünkbe”. Ez az álla-
pot kiváltójává válhat a
népek közötti erõszaknak
vagy önpusztításnak
(mint az alkoholizmus, az
öngyilkosság), – állítja
Grinevald.

Megnyílik a „Szó Mú-
zeum” az UNESCO kez-
deményezésére, 2007 feb-
ruárjában, hogy a kihaló-
félben lévõ nyelvek to-
vábbadhassák értékeiket
legalább ilyen formában
az utánunk jövõ nemze-
dékeknek. 

hírmozaik
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LIBERALIZÁLT
SZABÁLYOK 

JÚLIUS 1-TÕL

A Magyar Orvosi Ka-
mara – a beteg emberek
gyógyítására és a betegsé-
gek megelõzésére feles-
küdött orvoskar képvise-
letében – elfogadhatat-
lannak ítéli, hogy a jogal-
kotás hiányosságaiból fa-
kadóan a közeljövõben
lehetõvé válhat saját ké-
résük alapján a 18 éven
felüli nõk meddõvé téte-
le.

A szabályozás jelenlegi
megengedõ formájában
élesen szembeállítja az
egyén rosszul értelmezett
szabadságjogait a bioló-
giai törvényekbõl eredõ,

generációkon átívelõ kö-
zösségi kötelezettségek-
kel. A generációk egymás
iránt érzett felelõsségtu-
datának, gondoskodásá-
nak szétzilálásával a tár-
sadalom és a hagyomá-
nyos emberi civilizáció
szándékos felszámolásá-
nak veszélyét hordozza
magában.

A Magyar Orvosi Ka-
mara fentiekre alapozva
fordul sürgõs indítvány-
nyal a Magyar Köztársa-
ság Országgyûléséhez,
hogy idejében szülessen a
mûvi meddõvé tételt meg-
felelõ módon szabályozó,
az alkotmányosság próbá-
ját is kiálló törvény.

MOK

MENEKÜLTEK
REMÉNYE

Az ENSZ ezzel a mottó-
val a menekültek rendít-
hetetlen képességére utal,
akiknek menekülésük fo-
lyamán veszélyekkel és
akadályokkal kell
szembenézniük. A jú-
nius 20-i Menekültek
világnapját 2000-ben
tartották meg elõször.
Az ENSZ valóságos
ünneppé szeretné
nyilvánítani ezt a na-
pot. „Ahogy az anyák
napján az édesanyákat
ünnepeljük, úgy kívá-
nunk a világ mene-
kültjeinek is egy kü-
lönleges napot szen-
telni” – olvasható a vi-
lágszervezet nyilatko-

zatában. Mintegy negy-
vennégymillió ember él
otthonától távol, háború,
üldöztetés, az emberi jo-
gok súlyos megsértése mi-
att.

C
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Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése:
„Ne nevesd ki az apró magot”

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

Beküldendõ Julius Langbehn teljes mondása: 
„A gyümölcsöt a nap érleli, függ. 1. a hozzátartozó
vízszintessel.”

Vízszintes: 1. TV-hez nélkülözhetetlen 12. Görög
isten 13. Állatkert 14. Indulat szó 15. Mell 16. Hidrogén
17. Angolul csattanás, durranás 18. Trikó 19. Foci
rajongók öröme 21. Angol királyi légierõ rövidítése 22.
Éljen, remek 24. Ilyen ige is van 26. Tiltó szó 27. Ek! 28.
Tulságosan drágának tekintett 31. Sír 32. Jegyzõkönyv
33. Dupla vé! 34. Összezavart per 37. Abba az irányba
38. Francia élet 39. Tüzet szüntetõ 40. Ütött 41. Nõi
név 42. Végtelenül besiet! 

Függõleges: 2. Magyar scifi író keresztneve
kezdõbetûjével 3. Mértéktelenség 4. Csapadék 5. Nagy
Zoltán 6. Nitrogén 7. Névelõ 8. Hajít 9. Ordít, bõg de
angolul 10. Arról a helyrõl 11. Új emberek befogadása
valamely szervezetbe 16. Fehér „szõnyeg”! 19. Törpe
versenyautó 20 Nõi név 23. Papiron sorokat húz 25. Fél
kloaka!  29. Pici 30. Tonna 33. Virágzik 35. Félig
Pilátus! 36. Gabona fajta 38. Vizeletet kiválasztó szerv
40. Magot ültet 42. A házba 43. Kérdõ szó 44. Sugár jele

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

MONDANI
SZERETNÉK
VALAMIT !

DE MINEK AZ
A TÖLCSÉR?

EGY HANGOT 
SEM AKAROK

ELVESZÍTENI ABBÓL,
AMIT MONDASZ !

PILLANAT ! ÉS NEKED 
MIRE KELL

AZ A SZURO ?

EGYETLEN
FÖLÖSLEGES SZÓT SEM
SZERETNÉK MONDANI A

TÖLCSÉREDBE !
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