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STELLA ÉS EKALE
Múlt évben a nemzetközi menekült
napon két kameruni fiatallal talál-
koztam. Egyikük Stella Fontembõl,
a bangwa törzsbõl, a másikuk Ekale
a Fontem melletti Kunbából, a
mundani törzsbõl. Földerült az ar-
cuk, amikor megtudták, hogy olvas-
tam a törzseikrõl a Fokoláre Moz-
galom lapjában. Öröm volt hallani,
milyen szeretettel beszél Ekale a
fokolár tagjairól, akik a hatvanas
években békéhez vezették az egy-
más ellen harcoló bangwa és
mundani népet. Büszke volt, ami-
kor elmondtam, hogy a Fokoláre
Mozgalom fontemi kórházában egy
magyar orvos is dolgozik. 
Stella késõbb örömmel mesélte,
hogy találkozott Rolland doktorral
Budapesten, és azt is megkérdezte,
mikor jön Chiara Lubich Magyaror-
szágra. Stella két éve egy csoporttal
együtt részt vett az Afrika napon,
és nagyon tetszett neki. Sajnálta,
hogy aznap sietnie kellett, és kevés
programon vehetett csak részt. 
Meglepett, milyen kicsi a világ, hogy
éppen Budapesten találkoztunk, és
életre keltek az újságcikkek, ame-
lyeket Fontemrõl olvastam. Stella és
Ekale más-más törzsbõl valók, ame-
lyek egykor egymással háborúban
álltak. Most tisztelettel gondoltak a
fokolarinikre, akik velük együtt élve
a két népet Jézushoz vezették, és
megmentették a teljes kihalástól.

Láng Edit - Dunakeszi

VALAKI OSZTOZOTT FÁJDAL-
MÁBAN
Kontroll vizsgálatra vártunk többen
a klinikán, sclerosis multiplexes be-
tegek. A mellettem ülõvel kezdtem
beszélgetni és rövid idõn belül kide-
rült, hogy súlyos lelki és fizikai fáj-
dalmak gyötrik. Nehéz anyagi gon-
dok között él családjával. Kisebb
munkák elvégzésére képes volna, de

nem állnak vele sehol
sem szóba. Tele van
tettvággyal, de ereje vé-
ges, hamar kimerül, pihennie kell.
Pillanatok alatt megnyitotta elõt-
tem a szívét, és várta bíztatásomat.
Mivel én is ugyanebben a cipõben
járok, teljesen megértettem gondja-
it, úgy tudtam meghallgatni, mint
aki ezeknek a fájdalmaknak az 
ismerõje. Elkeseredését teljesen 
magaménak éreztem. Nem tudtam
konkrét kiutat mutatni, mégis meg-
nyugodott, hogy valaki meghallgat-
ta, osztozott fájdalmában. Szent
Pállal együtt megélhettem, hogy
mit jelent örülni az örvendezõkkel
és sírni a sírókkal. Együttérzésem és
imáim kísérik továbbra is útján ezt
a beteg társamat, akinek a nevére
ugyan már nem emlékszem, de a
szívemben él.

Szántó Laja - Szeged

TÜRELEMMEL FOGADTUK
Amikor negyedik g yermekem je-
lentkezett, még annyi hely sem volt
a lakásban, hogy egy kis ágyat elhe-
lyezzünk. Aggodalmam a jövõnk
iránt, szorongásom az anyagi gon-
dok miatt szinte megfojtott. Ig ye-
keztem mégis a mennyei Atyára 
bízni magunkat, aki törõdik még a
mezõk liliomaival és az ég madarai-
val is. Férjemmel együtt imádkoz-
tunk, hogy kapjunk meg mindent,
amire szüksége lesz a születendõ
gyermeknek.
Néhány nap múlva szomszédunk,
tudva, hogy várandós vagyok, hatal-
mas mennyiségû babaruhával állí-
tott be, sõt kaptunk tõle kiságyat is.
Szó szerint tapasztaltuk meg az
evangéliumban ígért százszorost.
Korábban is átéltük már, hogy ha a
családban vagy a baráti körben
nem igazán örültek egyik vagy má-
sik g yerekünk születésének, és ezt
mi türelemmel fogadtuk, mindig

2

tartalom
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Szélsebesen hatol be az erõszak mindenhová, mindenhogyan: az isko-
lákba, az utcákra, az otthonokba. A média bombázó és ravasz eszkö-
zeivel, szövevényes fogásaival még ront rajta. Az sem lehetetlen, hogy

hozzászokunk, és érzéketlenné válunk iránta, hiszen az életösztön a túl-
élés vágya is ezt váltja ki belõlünk. Az agresszió mára szinte divattá, 
szokássá vált, de elsõsorban módszer lett belõle. A tévé folyamatosan önti
nyakunkba a nyilvános és privát megnyilvánulásait számtalan formában,
mintha a mûsorok közül a nézõket az agressziók sorozata érdekelné leg-
inkább.

Márpedig elsõsorban a pozitívumokat, az értékeket kell közölnünk
egymással, ha olyan közösségeket szeretnénk építeni, ahol emberségben
lehet növekedni.

Tartalmazhat pozitív mondanivalót az önmagában negatív tény is, ha
benne rejlik, hogyan lehet és kell a fájdalmat legyõzni, az emberi méltósá-
got megvédeni.

Mivel az erõszak beférkõzik mindenhova, olyan rossz ez, amit kezelni
kell. Ha beletörõdünk, hogy mindig is létezett, azzal csak tovább ösztö-
nözzük. Valódi gyógyszere az, ha békét, õszinteséget, kölcsönösséget 

viszünk kapcsolatainkba, ha tudunk nyugodtak maradni, türelmesen, sõt
irgalommal viseltetni embertársainkkal.

A békét elõmozdíthatják a beszédek, ám még inkább az, ha behatolunk
az ellentmondások, a konfliktusok mélyére. Nem azért, hogy ott leragad-
junk, hanem azért, hogy felszínre hozzuk azt a képességet, mely minden
emberben megvan: a vágyakozást az emberi kapcsolatokra, a pozitív élmé-
nyekre, az alkotásra, és miért ne mondanánk ki, a testvériségre.

II. János Pál pápa, amikor 1979-ben Írországban járt, arról beszélt, hogy
az erõszak rossz, és a problémák megoldására elfogadhatatlan eszköz. Az
erõszak lealacsonyítja az embert, ellenkezik hitünk igazságaival, de ellen-
kezik az emberiességgel is.

Közel harminc év telt el azóta, és a pápa szavai még idõszerûbbek, mert
az agresszió megnyilvánulásai nemhogy csökkennének, de egyre újabb és
újabb területeket árasztanak el. Ennek a jelenségnek azután egyre több a
vesztese, ám ezzel együtt gyarapodik azok száma – és gyarapodnia is kell –,
akik világosan felismerik, és tesznek valamit a folyamatok megállítása, sõt
visszafordítása érdekében. Nem kétséges, a megoldás az a csendes, de ha-
tározott munka, mely az élet minden területén megnyilvánul, ahol olyan
emberek tevékenykednek, akiknek szenvedélyükké vált, hogy az erõszakra
szeretettel válaszoljanak, akármilyen kicsi gesztusról legyen is szó.

Tóth Judit

3Új Város – 2007 július-augusztus

elõszó

A HATÉKONY
GYÓGYSZER

A
N

SA
/C

N

uv2007-0708.qxd  2015.02.17.  1:34  Page 3



meg tudtuk tapasztalni Isten atyai
szeretetét, amely ezer és ezer mó-
don mutatta meg gondoskodását.
Mára gyermekeink felnõttek, és
dolgoznak. Ha visszatekintünk az
elmúlt huszonöt évre, most látjuk
csak, hogy igazán semmiben sem
szenvedtünk hiányt.

L. F.

ADOM AZ ARCOMAT?
Gyakran használom az internetet,
ezért felfigyeltem az Új Város 2007.
májusi számában a Csak csevegünk
címû írásra.
Nagyon jó, hogy egymástól földraj-
zilag igen távol lévõ ismerõsöket ösz-
szeköt a világháló, lehetõvé téve a
szinte személyes jelenléttel felérõ
párbeszédet. Családunkban régeb-
ben egy-két hónapot is kellett várni,
amíg a légipostán feladott levélre
megérkezett öcsémtõl a válasz.
Most, ha egyszerre kapcsoljuk be a
számítógépünket, ez másodpercek
kérdése. De segít a csevegés a gene-
rációs ellentétek áthidalásában is.
Egyik alkalommal a szomszéd szo-
bában ügyködõ családtag a csevegés
adta „láthatatlanság” leplébe bur-
kolózva tudta kiönteni a lelkét, ami
korábban a fizikai együttlét alatt
nem sikerült.
A névtelenség azonban gátlástalan-
ná is tehet valakit, s emberi méltó-
ságukból is kiforgathatja a csevegõ-
ket. Ha nem tudják, ki vagyok, nem

is tudnak utolérni a felelõsségre vo-
nással, nem is én vagyok a világhá-
lón, hanem az alteregóm, egy meg-
foghatatlan személyiség – az ilyen
típusú magatartás hûen tükrözi ko-
runk erkölcsi válságát. Nem belül-
rõl jön a kontroll, hanem kívülrõl.
Van, akinek már nem fontos, hogy
„valaki” legyen! Jobban esik elbújni
egy álnév mögé, és következmények
nélkül mondani bármit. Így a fele-
lõsséget sem kell vállalni.
Szerintem fontos, hogy megfürdes-
sük arcunkat, egyéniségünket a 
többiek véleményében, de az is lé-
nyeges, hogy LEGYEN saját egyéni
elképzelésünk a dolgainkról és a cse-
lekedeteinkrõl, amit aztán majd ér-
tékelnek a többiek. Csak ha vállal-
juk a hibáinkat és a jó tulajdonsá-
gainkat, akkor van mód arra, hogy
változzunk, és új útra induljunk.
Nem látom értelmesnek, hasznos
idõtöltésnek a csevegés közben
olyan partnerek véleményének,
mondanivalójának az olvasását,
akik nem vállalják az „arcukat” a
véleményükhöz, mert ezzel mind-
járt minõsítik is azt, amit monda-
nak. Az ilyen partnereket letiltom a
gépemen, hogy az én energiámat ne
vegyék el az értékes mondanivaló-
tól. Persze más
dolog egy lelki-
segély-szolgálat,
ahol a szakem-
berek „kihámoz-

zák” a segélykiáltást, a problémák
gyökerét az anonim partnerek üze-
neteibõl, és megvan a képességük,
hogy ilyen módon is segítsék az ál-
arc mögé bújó szenvedõt.

Romhányi László - Budapest

JÁTÉK VAGY VALÓSÁG?
Nemrég történt: Megyek az utcán a
belvárosban, és az elsõ emeleti er-
kélyrõl egy olyan 18-20 éves korú
fiú rám tart egy pisztolyt. Látta,
hogy az utcán senki nem megy, csak
én. Hogy játék pisztoly volt-e, vagy
valóságos, azt nem tudhattam meg,
csak azt láttam, hogy rám céloz…
Hirtelen halálfélelmet éreztem,
majd ez a mondat jutott eszembe:
„A szeretet legyõzi a félelmet.” Be-
lém hasított az a fájdalom és fe-
szültség is, amit mások érezhettek
hasonló helyzetben, és arra gondol-
tam, hogy ez a fiú is csak a kapcso-
latra vágyik. Hirtelen a fájdalmam -
az elsõ benyomás után, amit ez a
kis mozdulat kiváltott - átalakult.
Visszafordultam, s ráköszöntem
szeretettel. Meghökkent, erre nem
számított. Aztán, amikor mentem
tovább, õ is mosolyogva visszakö-
szönt nekem.

T. Sándor - Budapest

Új Város – 2007 július-augusztus
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F E L H Í V Á S

KEDVES OLVASÓINK!

Az Új Város szerkesztõsége örömmel
fogadná, ha kérdéseiket, véleményü-
ket megfogalmaznák és eljuttatnák
hozzánk a levélírás bármely ma hasz-
nálatos eszközével. A tapasztalatokat
folyamatosan gyûjtjük, mert csak így
gazdagodhatunk együtt.
Megköszönjük, ha hozzájárulnak ol-
vasókörünk bõvüléséhez és növeke-
déséhez.

a szerkesztõség
ujvaros@fokolare.hu
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A FOTÓS
Egyik nap a fényképezõgép-

pel a nyakamban sétálgat-
tam az utcán. Felfigyeltem egy
hajléktalanra a keresztezõdés-
ben, egy stoptábla alatt. Ami-
kor észrevette, hogy le akarom
fényképezni, rám kiabált: „Mit
csinálsz? Nincs jogod hozzá!”

Ahogy az gyakran megesik
ebben a szakmában, most is
ott találtam magam a válasz-
tás elõtt: vagy lemondok errõl
a képrõl, vagy megcsinálom, és
nem veszek tudomást arról,
hogy mit mond és gondol, akit
fényképezek.

Ez alkalommal azonban
gondolkodás nélkül eltettem a
gépet, és félénkségemet legyõz-
ve odaültem a hajléktalan mel-
lé. Elkezdtünk beszélgetni. Ne-
gyed óra múlva hirtelen azt
mondta: Most már lefényké-
pezhetsz. Õ ajándékozott meg
– bizonyos értelemben – a
fényképével, nem én vettem el
tõle.

Ez az eset és a rákövetkezõk
megtanítottak, hogy a fényké-

pezés három szakaszát külön-
böztessem meg. Elõször belép
a fényképész egy adott helyzet-
be, és nagylelkûen fölkínálja
az idejét és a barátságát az em-
bereknek, akikkel találkozik.
Sok fényképet, pontosabban
fényképeznivalót kap ajándék-
ba, aztán megint õ következik,
és próbál olyan fényképeket
készíteni, hogy az ajándék le-
gyen a másiknak.

R. E. 

CIPELHETI MÁ-
SOK TERHEIT
Mindig szerettem saját

erõmbõl elintézni dolgo-
kat, konkrét segítséget nyújta-
ni másoknak. Foglakozásom
révén is folyton valami konk-
rét dolog létrehozása volt a cé-
lom és örömöm – természete-
sen mindig Isten segítségével.

Az elmúlt évben hosszadal-
mas betegeskedésem nagy erõ-
próbát jelentett, és eléggé meg-
viselt. Sokszor elégedetlen, 

türelmetlen vol-
tam magammal
szemben. Vi-
gaszt nyújtott
ugyan, hogy
szenvedéseimet
felajánlhatom,
mégis passzív
létnek éltem
meg. Most az
élet igéje rádöb-
bentett, hogy
nincs passzív lét.
Lehet, hogy
most nem va-
gyok mozdony,
nem tudom ked-
vemre irányíta-

ni, motiválni az eseményeket,
de a rákapcsolt vagon is halad
a CÉL felé. A vagonnak is meg-
van a fontos feladata, például
cipelheti mások terheit. Min-
den létforma fontos, ha Isten
akaratában vagyok.

Ismét átgondoltam az el-
múlt évet, és bár sok elterve-
zett dolgot nem tudtam meg-
valósítani, felfedeztem, hogy
Isten mennyi mindennel meg-
ajándékozott, amire nem szá-
mítottam. Valóban: „Boldog
az az ember, akinek ereje ben-
ned gyökerezik, s akinek szíve
zarándokútra indul.”

B. I.

RÁSZÁNTAM A
DÉLELÕTTÖT
Tegnap azt próbáltam élni,

hogy „Boldog az az em-
ber...” Egész délelõtt egyik 
rendelõbõl ki, másikba be. 
Zsúfoltság, ideges betegek. Az
orvosok küzdenek a meg-
növekedett adminisztrációval.
Én kerültem be mindenhol leg-
utoljára, de végül is rászántam
eleve a délelõttöt. A lábamon
érzékelési vizsgálatot végeztek.
Egy hangvillával nézték, ér-
zem-e a rezgést. Mondtam,
hogy igen, de nem tudom,
hogy a normál A hang volt-e.
Nevettek. Aztán az egyik orvos,
amikor látta, hogy kész vagyok
meghallgatni, kiöntötte a szí-
vét. A végén annyira felhúzta
magát, hogy megkérdeztem,
megmérjem-e a vérnyomását.
Nevetett. Amikor elmentem,
többször is megköszönték tü-
relmemet.

-fidar-

EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBAN
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Amit
továbbadunk
egymásnak
mindabból,
amit az
evangélium
hatására
megélünk, az
továbbfejlõdik
és kiteljesedik
bennünk; amit
megtartunk
magunknak,
az viszont
elhal.
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Krisztus után az 50-es években Pál apos-
tol eljutott a Kis-Ázsia közepén fekvõ
Galácia területére, a mai Törökország-

ba. Egymás után születtek a keresztény kö-
zösségek, és nagy lelkesedéssel csatlakoztak a
hithez. Pál a szemük elé állította a megfeszí-
tett Jézust, õk pedig felvették a keresztséget,
ezáltal Krisztusba öltöztek és megkapták Is-
ten gyermekeinek szabadságát. Pál maga is el-
ismeri, hogy „eddig jól futottak” az új pályán.

Aztán váratlanul másutt keresik a szabad-
ságot. Pál csodálkozik, hogy ilyen gyorsan há-
tat fordítottak Krisztusnak. Ezért sürgeti
nyomatékosan, hogy találják meg újra azt a

szabadságot, amit Jézus adott nekik: „Testvé-
rek, a meghívásotok szabadságra szól.”

Milyen szabadságra szól? Hát nem tehet-
jük azt, amit akarunk? „Nem szolgáltunk so-
ha senkinek” – mondták már a kortársai,
amikor Jézus azt állította, hogy az igazság,
ami vele érkezett el, szabaddá teszi õket.
„Mindenki szolga, aki bûnt követ el” – vála-
szolta nekik.1

Szívet mardosó, alattomos rabszolgaság a
bûn következménye. Jól ismerjük sokféle
megnyilvánulását: a magunkba fordulást, az
anyagi javakhoz való ragaszkodást, az élvhaj-
hászást, a büszkeséget, a haragot…

Egyedül sohasem leszünk képesek arra,
hogy végleg kiszabaduljunk ebbõl a rabszol-

gaságból. A szabadság Jézus ajándéka: úgy
szabadított meg, hogy szolgává lett, és az éle-
tét adta értünk. Pál ezért arra szólít fel, hogy
legyünk következetesek, és éljünk helyesen az
így ajándékba kapott szabadsággal.

A szabadság „nem abban áll, hogy választ-
hatunk a jó és a rossz között, hanem abban,
hogy egyre inkább a jó felé haladunk” –
mondja Chiara Lubich egy fiatalokhoz inté-
zett beszédében. „Megállapíthatjuk – folytatja
–, hogy a jó szabaddá tesz, míg a rossz rab-
szolgává. Hogy szabadok legyünk, szeretni
kell. Mert saját énünknek vagyunk leginkább
a rabjai. Ha viszont mindig a másikra gondo-
lunk, vagy arra, hogy Isten akaratát tegyük
kötelességeink elvégzésével, vagy a felebarátra,
akkor nem magunkkal foglalkozunk, és sza-
baddá válunk önmagunktól.”2

Hogyan éljük ezt az igét?
Pál maga adja meg a választ, miután emlé-

keztet arra, hogy meghívásunk szabadságra
szól. Megmagyarázza, miben áll ez a szabadság:
„Szeretettel szolgáljatok egymásnak! Mert az
egész törvény ebben a mondatban teljesedik be:
»Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!«”3

A szeretet paradoxona, hogy akkor va-
gyunk szabadok, amikor a többiek szolgálatá-
ba állunk szeretetbõl, amikor önzõ törekvése-
inkkel ellentétben elfelejtkezünk önmagunk-
ról, és másoknak a szükségleteire figyelünk.

A szeretet szabadságára vagyunk hivatva:
szabadon szerethetünk! Igen, mert „ahhoz,
hogy szabadok legyünk, szeretnünk kell”.

François-Xavier Nguyen Van Thuan püspök,
akit hite miatt börtönöztek be, 13 évig élt
fegyházban. Mégis szabadnak érezte magát,
mert mindig megvolt a lehetõsége, hogy leg-
alább az õreit szeresse.

6 Új Város – 2007 június

az élet igéje

ISTEN GYERMEKEINEK
SZABADSÁGÁVAL

július

„Testvérek, a meghívásotok
szabadságra szól.” (Gal 5,13)

1 Vö. Jn 8,31-34.
2 Válaszok a fiatalok
kérdéseire, Palaeur, Ró-
ma, 1995. május 20.
3 Gal 5,13-14.
4 Testimoni della
speranza, Città Nuova,
Róma, 2000, 98. o.
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Így beszélt errõl az idõszakról: „Amikor ma-
gánzárkába kerültem, öten felügyeltek rám
felváltva, és ketten mindig õrt álltak. Fõnöke-
ik azt mondták: Kéthetente lecseréljük a 
csoportot, nehogy ’megfertõzzön’ titeket ez a
veszélyes püspök. Késõbb azonban megváltoz-
tatták döntésüket: Helyettetek már nem 
küldünk újabb csoportot, különben még az
összes fegyõrt ’megfertõzi’ ez a püspök!

Eleinte az õrök nem szóltak hozzám, csak
igennel és nemmel válaszoltak. Elég lehangoló
volt… Kerülték a beszélgetést velem.

Egyik éjszaka elgondolkodtam magamban:
François, te még mindig nagyon gazdag vagy,
szívedben ott van Krisztus szeretete. Szeresd
õket úgy, ahogy Jézus szeretett téged!

Másnap kezdtem még jobban szeretni, 
Jézust szerettem bennük, rájuk mosolyogtam,
váltottam velük néhány kedves szót. Meséltem
a külföldi útjaimról… Õk meg idegen nyelve-
ket akartak tanulni tõlem, franciát, angolt…
Az õreim a tanítványaimmá lettek!”4

Fabio Ciardi és Gabriella Fallacara

Új Város – 2007 június 7

Alapgondolatok
u Hogy igazán szabadok legyünk, szeretnünk kell!
u Hogy a többiekért éljünk, önmagunkról kell

megfeledkeznünk!
u Úgy kell szeretni a felebarátot, ahogy Krisztus szeretné!

Összefüggések
A júliusi ige központi gondolata a szabadság. Az Ószövet-

ségben a szabadság leginkább a fogság, az elnyomás, 
a rabszolgaság ellentéte. A görög filozófusok szabadságon
a veszélyes szenvedélyektõl való belsõ függetlenséget értet-
ték. Röviden így lehetne megfogalmazni: az szabad, aki ké-
pes a gondolkodásra.

Pál szembeszáll ezekkel a nézetekkel. Leveleiben állandó-
an visszatérõ téma a szabadság, elsõsorban a galatákhoz
és a rómaiakhoz írt levelekben. Számára a szabadságot
Krisztus hozta el, s ez nem állapot, hanem folyamatos lehe-
tõség, hogy átmenjünk a halálból az életre. Tömören össze-
foglalva: az szabad, aki képes a szeretetre.

Sok teológus és filozófus vitatkozott ezzel a szabadságfel-
fogással az évszázadok folyamán.

Luther is felveti a témát egyik legjelentõsebb írásában, 
„A keresztyén ember szabadságáról” címû mûvében. Eb-
ben kifejti nézeteit, melynek lényege: az szabad, aki szolgál.

Liturgia
Ennek a hónapnak az igéje a Katolikus Egyház liturgikus

naptára szerint az évközi 13. vasárnap második
olvasmányában található (2007. július 1.)

az élet igéje

Su
dá

r 
B

al
áz

s

uv2007-0708.qxd  2015.02.17.  1:34  Page 7



Új Város – 2007 július-augusztus

az élet igéje augusztus

8

1 Vö. Mk 15,34
2 In cammino col
risorto, Città Nuova,
Róma, 1994, 148-
149. o.
3 Uo., 149. o.

MAGÁRA VETTE 
FÁJDALMAINKAT

Próbatételek és szenvedések szövik át
azoknak a keresztényeknek az életét,
akikhez a Zsidóknak írt levél szól. Néha

megkörnyékezi õket a csüggedés: jobb lenne a
könnyebb utat választani, jobb lenne feladni.

A levél írója ezzel szemben azt kéri, hogy a
megkezdett úton haladjanak. Ha nehéz is, ha
nagy ára is van: az élet teljességére csak az

evangélium ve-
zet el. Mi több,
arra bíztatja a
keresztényeket,
hogy fussanak,
és maradjanak
állhatatosak a
s z e n ve dé s e k
súlya alatt is.

Mint min-
den atlétának,
nekünk is, akik
elhatározzuk,

hogy Jézust követjük, és szeretnénk célba jut-
ni, ugyanúgy szükségünk van kitartásra, ellen-
álló képességre és állóképességre. Ez egyrészt a
meggyõzõdésünkbõl fakad: Isten velünk van,
másrészt abból az elhatározásból, hogy a vég-
sõkig ki akarunk tartani.

Meghívásunk arra szól, hogy csak Jézusra
szegezzük tekintetünket, aki elõttünk jár, és
vezet bennünket. Õ ugyanis a kereszten – kü-
lönösen amikor úgy érezte, hogy az Atya 
elhagyta – példaképünk lett a bátorságban, a
kitartásban, a tûrésben. Állhatatos tudott
maradni a megpróbáltatásban, és újra annak
az Istennek a kezébe ajánlotta életét, akirõl
úgy érezte, hogy elhagyta.1

Chiara Lubich gyakran beszél Jézusról, aki
bátran néz szembe a legnagyobb megpróbál-
tatással, és mégsem adja fel. Õ a példa, ho-
gyan kell futnunk, és hogyan gyõzhetjük le a

próbatételeket. Jézus már minden fájdalmun-
kat és életünk minden megpróbáltatását 
magára vette a kereszten, az elhagyottságban.

Chiara maga mutatja meg, hogyan szegez-
hetjük rá a tekintetünket:

„Elfogott a félelem? A keresztre feszített 
Jézus elhagyottságában vajon nem olyan,
mintha megszállta volna a félelem, hogy az
Atya elfelejtkezett róla?”

Úrrá lesz rajtunk a csüggedés és a kishitû-
ség? Jézusra tekinthetünk, aki abban a pilla-
natban „úgy érezte, szenvedésében nem kap
megerõsítést az Atyától, és mintha elbizony-
talanodna, hogy nem képes kitartani ebben a
gyötrelmes próbatételben. (…) Összezavarnak
bennünket a körülmények? Borzalmas fájdal-
mában mintha már Jézus sem értene semmit
abból, ami vele történik, mert így kiált: Miért?
(…) Ha pedig csalódás ér, megsebez valami, vá-
ratlan tragédia történik, megbetegszünk, vagy
valamilyen abszurd helyzetben találjuk ma-
gunkat, mindig emlékezhetünk az elhagyott
Jézus fájdalmára. Ezt a sok próbatételt – és
még sok ezer mást – mind megszemélyesítet-
te.”2

Mellettünk áll az összes nehézségben, hogy
valamennyi fájdalmunkat megossza velünk.

Hogyan éljük tehát ezt az igét? Úgy, hogy
Jézusra tekintünk, és megtanuljuk „nevén
szólítani Õt életünk küzdelmeiben. Hívjuk
magány-elhagyott Jézusnak, kétkedés-elha-
gyott Jézusnak, megsebzettség-elhagyott 
Jézusnak, próbatétel-elhagyott Jézusnak, 
vigasztalanság-elhagyott Jézusnak, és így 
tovább.

Ha nevén nevezzük, látni fogja, hogy felfe-
deztük és felismertük Õt minden fájdalom-
ban, és erre még nagyobb szeretettel válaszol.
És ha átöleljük, akkor Õ lesz számunkra a 
béke, a megerõsítés, a bátorság, a kiegyensú-

„Fussuk meg kitartással az
elõttünk lévõ pályát, emeljük
tekintetünket... Jézusra!”
(Zsid 12,1-2)
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Alapgondolatok
u Jézus magára vette a kereszt elhagyottságában már

mindazt a fájdalmat, amit megtapasztalunk!
u Minden fájdalomban mellettünk áll, jelen van Jézus!
u Tekintsünk Jézusra és szólítsuk Õt nevén az élet

próbatételeiben!

Liturgia
Ennek a hónapnak az igéje a Katolikus Egyház liturgikus

naptára szerint az évközi 20. vasárnap második
olvasmányában található (2007. augusztus 19.)

lyozottság, az egészség, a gyõzelem. Mindenre
magyarázatot ad, mindenre megoldást kínál.”3

Így történt Luigiával is. Évekkel ezelõtt ke-
rült a kezébe egy lap, éppen ezzel az igével és a
hozzáfûzött magyarázattal. Így mesélt errõl:
„Váratlanul borzasztó hírt kaptam. A legna-
gyobb, 29 éves fiamat súlyos autóbaleset érte.
Összeszorult szívvel rohantam a kórházba.
Mozdulatlanul, öntudatlan állapotban talál-
tam. Teljesen kétségbe estem. A gyötrelmes 
várakozás napjaiban találomra betértem a 
kórház kápolnájába, s ott akadtam rá az élet
igéjére. Arra figyelmeztetett, hogy tekintete-
met az elhagyott Jézusra szegezzem. Figyelme-
sen elolvastam. Ez pontosan az engem ért
megpróbáltatásról szól – gondoltam. Az in-
tenzív osztály, ahol minden remény szertefosz-
lott, többé már nem a szenvedések helye volt,
hanem Isten szeretetének a csatornája. Tud-
tam imádkozni a fiamért, és a kezét fogtam
miközben eltávozott. Meghalt, de ennyire élõ-
nek még sohasem éreztem.”

Fabio Ciardi és Gabriella Fallacara 

VÁLTOZÁS
Olvasóink bizonyára

észrevették, hogy az élet
igéjéhez fûzõdõ magyará-
zat havonkénti szerzõje
februártól nem Chiara
Lubich, hanem Fabio
Ciardi szerzetes atya
(OMI) és Gabriella
Fallacara, Chiara egyik
közvetlen munkatársa, a
nem katolikus kereszté-
nyekkel való párbeszéd
társfelelõse a Fokoláre
Mozgalomban.

Chiara egészségi állapota és kora – 87
éves elmúlt – már nem engedi, hogy ezt a
munkát is vállalja, ezért munkatársaira bíz-
ta. Szeretnénk kérni olvasóinkat, hogy
egészségéért és hosszú életéért imádkoz-
zunk együtt intenzíven!

Az élet igéje kilencven nyelven jelenik
meg, és több millió emberhez jut el nyomta-
tásban, rádión, televízión és az interneten
keresztül.

A szerkesztõk
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Egyéves kislány ül mellet-
tem a repülõn. Csodálom
a szeretetet, ahogy édes-

anyja körülveszi és az utaskísé-
rõ fiatal hölgy elkényezteti.
Eszembe jut kedvenc afrikai
közmondásom: Egy gyermek
felneveléséhez szükség van az
egész falura. Aztán az újsá-
gomba mélyedek. A vezércikk
a neveletlenségrõl szól, a kö-
zépiskolákban nemrég napvi-
lágra került súlyos esetekrõl,
melyek annyira általánossá
váltak és oly gyakran ismétlõd-
nek már, hogy nem lehet egy-
szerûen a diákok szokásos 
vásottságának tulajdonítani.

Mint egyetemi tanár min-
dennapi munkám során egyre
inkább elképeszt, milyen gyor-
suló ütemben tûnik el az, amit
egykor jólneveltségnek és az
idõsebbek iránti tiszteletnek
hívtak. Elterjedt jelenség, ami
nem hagy nyugodni. A mai
gyerekek – legalábbis abban a
társadalmi környezetben, ahol
élek – sokkal élénkebbek, szel-
lemesebbek, mondhatnám in-
telligensebbek, mint amilyen
én és a korosztályom volt.

Néha, amikor a rokongyere-
kekkel beszélgetek, mintha kis
zsenikkel lenne dolgom: ötéve-
sen már jól bánnak a számító-
géppel, bonyolult dolgokról
mondanak véleményt, felnõt-
tek módjára válaszolnak, ha
megszidják õket, és körmön-
font haditervet eszelnek ki,
hogy ajándékot kapjanak.

Aztán néhány évvel késõbb
az egyetemen újra találkozom

ezekkel a kis zsenikkel, és már
nem látom õket intelligenseb-
beknek, mint amilyenek mi
voltunk fiatalon. Sokukról el
lehet mondani, hogy kevésbé
igyekvõek, és nem képesek fe-
gyelmezni magukat.

A kérdés tehát – és ez gyak-
ran megfogalmazódik bennem
–, mi történik vajon a gyerek-
kor és az ifjúkor között?

Miért tûnik úgy, hogy a gye-
rekkorban bennük látott nagy
lehetõségek menetközben jó-
részt elvesznek vagy nem telje-
sednek ki? A kérdés megvála-
szolását a szakértõkre bízom.
Inkább elmondom egy észrevé-
telemet, ami jobban kötõdik a
szakterületemhez. Ha az idé-
zett afrikai közmondásra gon-
dolok, az a benyomásom, hogy
a tehetségnek ezt a részleges
kivirágzását, ezt az elakadni
látszó nevelõi folyamatot min-
denekelõtt a közösség hiánya
hozza magával. Az uszodába
járás, a teniszezés, a zeneiskola

vagy az angol tanfolyam, az
együtt éjszakázás a barátnõvel,
ezek mind csak részei valami-
lyen közös életnek, de nem a
közösség!

A társadalmi kapcsolatok
széttöredezettségének követ-
keztében a nevelés a családra
marad (és egyre inkább az
egyedülálló anyákra, apákra).
Néhány évtizeddel ezelõtt a
társadalomban ezt a feladatot
még jórészt egy egész falu vál-
lalta. A mai piacorientált tár-
sadalom fél az igazi, értékeket
képviselõ közösségtõl, mert
abban a szabadság korlátozá-
sát, rengeteg kötöttséget lát.
Ám e nélkül a közösség nélkül
ritkán lesz jó állampolgár egy
gyermekbõl.

A mellettem ülõ kislány tág-
ra nyílt, ártatlan szemekkel 
bámul még mindig: kedvem
támad, hogy jobbá tegyem va-
lahogy ezt a világot, ahol fel
fog cseperedni.

Fordította: Bartus Sándor

nézõpont gazdaság

AKI FEL AKAR NEVELNI
EGY GYERMEKET

Luigino Bruni

Új Város – 2007 július-augusztus10
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Valaki egyszer megkérdez-
te tõlem, hogyan tudná
gazdag polgári családját

befolyásolni, hogy legyen kissé
nyitottabb mások felé?

Azt gondolom, nekünk nem
arra kell törekednünk, hogy
családunkat befolyásoljuk, ha-
nem be kell férkõznünk min-
den családtag szívébe. El kell
jutnunk oda, hogy a bennük
élõ Jézus szeretetünk követ-
keztében újjá tudja szülni kör-
nyezetünket.

Hogyan? Úgy, hogy eggyé 
válunk, – ahogy mondani szok-
tuk – „meghalunk”. Aztán 
engedjük, hogy Jézus cseleked-
jen, hogy megnyissa a családot,
mely kissé zárt és kicsinyes,
még ha gazdag is a házasság
szentsége következtében, ami
nagy áldás, nagy kegyelem. Né-
ha a környezet hatása és az
egoizmus kerekedik felül, és a
család bezárkózik. Ilyenkor új-
ra kell kezdeni, egészen addig,
amíg egy napon maga Jézus
lesz hatással erre a zárt világra.

Egyedül a család nyitottsá-
gával lehet felépíteni az egyete-
mes testvériséget, és ebbe be-
vonhatjuk összes rokonunkat,
hiszen õk is jelöltek az egység-
re és a kölcsönös szeretetre,
amit Jézus hozott közénk. Ha
nem döntjük le az akadályokat
családunkban, akkor nem fog-
juk megteremteni az új világot
itt a földön.

Amikor gyermekeink felnõ-
nek, néha nehéz bizalmasan
beszélgetni velük. Fal emelke-
dik közénk, és nehézkes a pár-
beszéd. Jóllehet, most már 
felnõttekkel van dolgunk, és
tekintetbe kell vennünk önál-
lósodási törekvéseiket, még
sem szabad megszûnni a kap-
csolatnak, hisz az éveken át a
család belsõ erõforrása volt.

Továbbra is eggyé kell vál-
nunk velük, hagynunk kell,
hogy „megegyenek”. Itt az 
eucharisztikus Jézusra gondo-
lok. Oly módon váljunk eggyé
velük, hogy megérezzék gyer-
mekeink: táplálja, bátorítja,
felemeli és megérti õket szere-
tetünk. Egy anyuka például 
sohasem szégyelli, hogy kis-
gyermeke kedvéért úgy tesz,
mintha nem tudna beszélni,
és gagyog, mert erre ösztökéli
a szeretet. Eggyé válik vele, a
gyermek pedig boldogan ne-
vet. Egy apuka is játszik a fiá-
val, és nem érdekli, ha mások
esetleg azt gondolják, hogy
pazarolja idejét. Gyermeke jól
szórakozott, és a szeretet nö-
vekedett közöttük.

Eggyé válni mindenkivel és
mindenben, ahogy Jézus tette,
aki emberré lett, és mindenben
eggyé vált velünk, a bûnt kivé-
ve. Õ, aki Isten volt, hozzánk
hasonló emberré lett, dolgo-
zott, családban élt, pihent. 

Jézus bizonyos érte-
lemben arra is pazarol-
ta idejét, hogy aludjon,
étkezzen, és így olyan
legyen, mint mi.

Nekünk is így kell
tenni: ha valaki sír, sír-
junk vele, aztán ha ne-
vet, nevessünk vele,
örüljünk a többiekkel,
és látni fogjuk, hogy
szeretetünk táplálja
õket.

Tiszta szeretetbõl
történik mindez, és
nem fûzõdik hozzá
semmilyen érdek, kü-
lönben nem lenne sze-
retet. Eggyé kell vál-
nunk azzal is, aki nem
hisz, és fel kell fedez-
nünk, meg kell érte-
nünk a benne lévõ po-
zitív igényeket.

Sokat kell még ta-
nulnunk, hogy teljes
mértékben képesek le-
gyünk odaajándékoz-
ni magunkat. Nem
annyira idõ, inkább
intenzitás kérdése.

Fordította: Tóth Judit

az egység lelkiségeevezzünk a mélyre  

I

Chiara Lubich

Új Város – 2007 július-augusztus 11

KELL-E BEFOLYÁSOLNI?

Tanulhatunk Jézustól, aki bizonyos értelemben arra is pazarolta az
idejét, hogy aludjon, étkezzen és így hozzánk hasonló legyen...
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Akatolikus Schönstatt
Mozgalom felelõse,
Heinrich Walter atya

2004-ben, az Együtt Európáért
találkozón megismerkedett
Walter Heidenreichhel, aki egy
német szabadegyház alapítója.
Akkor a jelenlévõk szövetséget

kötöttek: az új parancsot fog-
ják élni, amit Jézus adott a ta-
nítványoknak, a kölcsönös
szeretet parancsát. Ennek 
jegyében határozták el, hogy
felkeresik egymást. Az Együtt
Európáért 2007 találkozón fel-
idézték a találkozást megelõzõ
feszélyezett pillanatokat:

– Mit is fogunk csinálni
egész nap? Mit mondunk
majd egymásnak? – A kezdeti
nehézségeket végül az gyõzte
le, hogy mindannyian biztosak
voltak abban, ezt a kapcsolatot
Jézus akarja:

– Beszéltünk magunkról, kö-
zösségeinkrõl, és sok új dolgot
fedeztünk fel. Kitágult a szí-
vünk. Úgy éreztük, Jézus társ-
ként mellénk szegõdik, hogy
begyógyítsa megsebzett testét.

Május 12-én kilencezren ér-
keztek Stuttgartba, a Hanns-
Martin-Schleyer csarnokba, és
nem csak az Unió országaiból.
A rendezvénnyel egyidõben öt-
venkét városban tartottak talál-
kozót a mozgalmak tagjai, és az
ünnep eseményeit mûholdon
keresztül követték. A találkozót
Gerhard Pross evangélikus lelki-
pásztor nyitotta meg:

– A Lélek egész Európában
új dolgokat teremt! Az egyház-
ban és a társadalomban folya-
matos a megújulás. És mi
most összefogtunk. Korábban
megosztottak a különbsége-
ink, de közel hozott egymás-
hoz az egység, amire közösen
vágyunk.

Andrea Riccardi, a Sant’Egidio
közösség alapítója felvázolta a
stuttgarti esemény történelmi
távlatait:

– Mi európaiak lemondha-
tunk-e az egység álmáról, ami-

Vizsolyi László

EURÓPAISÁG ÉS
ÖKUMENÉ 
Három év után a különbözõ keresztény egyházi mozgalmak és
közösségek ismét Stuttgartban találkoztak. Egyre mélyül a kapcsolat
közöttük, összefognak az egységesebb kontinensért.
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Az „Együtt Európáért 2007” 

találkozó záróüzenete

Mi, akik egész Európából több mint 240 keresztény mozgalom és közösség

képviseletében gyûltünk össze itt Stuttgartban, tanúságot akarunk tenni arról,

hogy folytonosan mélyül közöttünk az újfajta kommunió, mely egyedül Isten 

Lelkének ajándéka és gyümölcse.

Ebben a közösségben világosabban látjuk felelõsségünket korunk Európájá-

nak kihívásaival szemben: erõs társadalmi összetartozást kell képviselnünk a

kulturális sokszínûségben. Annak tudata, hogy különbözõségeink gazdagsá-

got jelentenek, és nem adnak okot félelemre vagy elkülönülésre, a remény jele

lehet mindenütt, ahol veszély fenyegeti a békés együttélést.

Az Evangéliumot szeretnénk felajánlani, mely mindig idõszerû és éltetõ erejû.

Európa történelmének múltját, jelenét és jövõjét egyaránt jellemzik az alapító

atyákban is élõ keresztény gyökerek. Ennek gyümölcseit szeretnénk bemutatni

napjainkban. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik a kiengesztelõdés és a béke

ügyéért munkálkodtak az európai népek között. Azt kívánjuk, hogy Európa –

mely a gyarmatosítással, a világháborúkkal, a holokauszttal megsebezte az

emberiséget – bátrabban juttassa kifejezésre lelkét, és így kellõ módon kivegye

részét egy testvéribb világ építésében.

A karizmák – Isten ingyenes ajándékai – ösztönöznek bennünket, hogy Euró-

pa hivatásához hûen a testvériség és a közösség útját járjuk. Testvériségünk a

folytonosan megújított evangéliumi szeretetbõl születik, mely kivétel nélkül min-

denkire irányul. Ez a testvéri kötelék Istenben egyesít minket, és ez indított arra,

hogy Jézus parancsa szerint megújítsuk a kölcsönös szeretet szövetségét.

A kölcsönös szeretet szövetségében egyesülve

IGENT mondunk az életre, és mindent megteszünk, hogy megvédjük sérthe-

tetlen méltóságát minden szakaszában, a fogantatástól annak természetes 

lezárulásáig.

IGENT mondunk a családra, melyet a férfi és a nõ közötti szeretet felbontha-

tatlan szövetsége köt össze; ez a testvéries és jövõre nyitott társadalom alapja.

IGENT mondunk a teremtett világra, védjük a természetet és a környezetün-

ket, hogy tisztelettel megõrizzük Istennek ezen ajándékait a jövõ nemzedék szá-

mára.

IGENT mondunk a méltányos gazdaságra, mely az egyes embereket és az

egész emberiséget szolgálja.

IGENT mondunk a szolidaritásra a közelünkben és a tõlünk távol élõ szegé-

nyekkel és kirekesztettekkel, akiket testvéreinknek tekintünk. Kérjük az országok

kormányait és az Európai Uniót, hogy határozottan kötelezzék el magukat 

a szegények és az elmaradott országok fejlõdéséért, különösen Afrikáért.

IGENT mondunk a békére, és azon munkálkodunk, hogy sikerüljön egyetér-

tésre jutni és békét teremteni párbeszéd útján minden konfliktushelyzetben.

Ha nincs béke, a világnak nincs jövõje.

IGENT mondunk a felelõsségünkre az egész társadalom iránt, és azért dolgo-

zunk, hogy városaink – az ott lakók részvételével – a szolidaritás és befogadás

otthonává váljanak a különbözõ származású és kultúrájú emberek számára.

Együtt mindannyian elkötelezzük magunkat ezek mellett az igenek mellett,

melyek megvalósításán minden mozgalom és közösség saját karizmájának és

képességeinek megfelelõen akar munkálkodni.

Ezen igenek megvalósulásáért szeretnénk együttmûködni minden emberrel,

az intézményekkel, minden civil és politikai erõvel.

Együtt szeretnénk a béke és az egység szolgálatába állni, mely megalapoz-

hatja korunk Európáját.

Együtt szeretnénk átadni Európának és az egész világnak mozgalmaink és

közösségeink lelkét, az élet és a béke Evangéliumát.
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kor Jézus így imádkozott: le-
gyenek mindnyájan egy? –
Majd egy prófétai nép megszü-
letésérõl beszélt, mely egyesíti
a keresztényeket és nem ke-
resztényeket, hívõket és nem
hívõket.

A találkozó fõ szervezõinek
sorában Ulrich Parzany, evan-
gélikus lelkész, a Pro Christ
mozgalom felelõse is emlékez-
tetett a mozgalmak közös fele-
lõsségére:

– Európának tartozunk az-
zal, hogy tanúságot tegyünk a
megfeszített és feltámadt Jézus
egyesítõ szeretetének mérhetet-
len erejérõl, tanúságot tegyünk
az életre váltott evangéliumról,
az igaz, világos, vonzó és hite-
les evangéliumról, melyet egy-
aránt hirdetünk személyes
kapcsolatainkban és nyilváno-
san.

– Hisszük: Isten hív, hogy
együttmûködjünk, és hirdes-
sük az evangéliumot, és Európa
újraevangelizálásán, társadal-
munk átalakításán fáradoz-
zunk – vallotta Nicky Gumbel,
az Alpha International elnöke.

Chiara Lubichnak, a Fokoláre
Mozgalom alapítójának beszé-
dét Bruna Tomasi olvasta fel.
Összegezve a 2004 óta megtett
utat a mozgalmak új feladatá-
ra figyelmeztetett:

– Most megint elõbbre lé-
pünk: példaképünket, a meg-
feszített és elhagyott Jézust

akarjuk szeretni és követni
mindennél jobban. Így be tud-
juk fogadni a mai emberiség
kiáltását. Jézus „kiáltása” által
– hiszen ezzel váltott meg min-
dent – megteremthetjük ma-
gunk körül a megújult társa-
dalmat, mert a világ erre vár.

A délután folyamán a közös-
ségek mondták el tapasztalata-
ikat, ugyan eltérõ formában,
de egyforma meggyõzõdéssel.
A korunk legégetõbb kérdései-
re helyi szinten már megoldást
adó beszámolók sorát a Tóth
házaspár család témakörben
mondott tapasztalata nyitotta
meg. Judit és Pál a szocializmus
nehéz éveit idézték:

– A fájdalom, népünk és a
hívõk a fájdalma sokáig válasz
nélkül maradt, szorongás és
félelem töltött el minket. Ám
késõbb a szeretet forrásává
vált, mert nem a fájdalmat fe-
deztük fel, hanem azt a sze-
mélyt, azt a Jézust, aki ebben a
fájdalomban megjelenik, a ke-
resztre feszített és elhagyott Jé-
zust.

Luigino Bruni a gazdaság és a
munka világába vezetett:

– Európa elsõ nagy kihívása:
emlékeztetnie kell önmagát és
a világot õsi hagyományai alap-
ján, hogy többet és mást jelent
a boldogság. Több az egyes em-
berek és a népek jóléte, mint a
puszta jövedelem növekedése.

– A szegényekkel való barát-

kozás és a konkrét segítség-
nyújtás során tulajdonképpen
Jézussal találkozunk – Angelica
Wagner, a szegények és a hátrá-
nyos helyzetûek kérdésével
foglalkozott.

Thomas Römer pedig a váro-
sok gondjainak orvoslásáról
osztotta meg tapasztalatát:

– Európa jövõje összefügg a
városok jövõjével. A városok-
ban pezsgõ és színes az élet,
miközben sok kihívással, ne-
hézséggel, erõszakkal és 
feszültséggel találkozunk. Mi
éppen ezen a területen kötelez-
zük el magunkat.

A kétszáznegyven keresz-
tény közösség és mozgalom
nevében fiatalok olvasták fel a
zárónyilatkozatot, mely egy
jobb Európa megteremtéséért
hétszer megismételt „igennel”
ad nyomatékot a közösségek és
mozgalmak elkötelezõdésének.

A felhívás elsõ számú cím-
zettjeit képviselõ politikusok
közül jelen volt Jacques Barrot,
az Európai Bizottság alelnöke
és Romano Prodi, olasz minisz-
terelnök. Angela Merkel, német
kancellár köszöntõ levelet kül-
dött. Felolvasták Tarcisio
Bertone bíboros üdvözletét a
Szentatya nevében, de üzenet
érkezett többek között
Bartolomaiosz konstantinápolyi
ökumenikus pátriárkától,
Rowan Cantuar Canterbury ér-
sektõl, Erdõ Péter bíborostól is.

Idézem végül Walter Kasper
bíborosnak, a Keresztény Egy-
ség Pápai Tanácsa elnökének
egy gondolatát. Õ már 2004-
ben bátorított a maga közvet-
len, személyes módján:

– Tovább álmodom. Köz-
ben mégis felébredtem, úgy,
mint Jákob a Bibliában, és föl-
eszmélve azt láttam, hogy 
Isten mûködik, Isten köztünk
van. Új európai népet gyûjt
egybe. ¢

További információk:
www.europ2007.org
www.fokolare.hu
info@fokolare.hu
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Európa a XX. században
háborúk borzalmait élte
át, gyûlöletet, bombázást,

koncentrációs táborokat. Az
európai háború világméretûvé
vált, gyermekek, nõk és férfiak
millióinak életét oltotta ki.

Ez volt a történelmi alapja
annak a háború után kezdõdõ
konstruktív folyamatnak,
mely 1957-ben elvezetett a Ró-
mai Szerzõdéshez, majd egé-
szen az Európai Unióig. Azon-
ban Közép- és Kelet-Európa el-
szigeteltségben élt, melybe so-
kan bele is törõdtek. Csak II.
János Pál kiáltotta fennhangon
1978-ban, hogy Európa nem
lélegezhet fél tüdõvel. Majd
jött 1989, az egyik legnagyobb
forradalom, mely vérontás nél-
kül ment végbe. Néhány nap
alatt megváltozott Európa.

Ma azt kérdezem magam-
tól, hogy vajon lemondha-
tunk-e mi európaiak az egység
álmáról, amiért Jézus imádko-
zott? A keresztények közötti
egységnek az egyesült Európát
összetartó erõvé kell válnia.
Azonban gyakran ma nem lá-
tunk távlatokat, mert ma-
gunkba roskadunk. Hagyjuk
hát meggyógyítani magunkat
az evangéliumi meggörnyedt
asszony (Lk 13,10) példájára,
hogy lássunk végre!

Nekünk, keresztényeknek
kell bátran megteremtenünk a
közös európai érzületet a szí-

vekben és az elmékben. Ha Is-
ten igéjével táplálkozunk, ak-
kor prófétai nép leszünk, ele-
ven, magával ragadó áramlat.
Vajon nem kellene mozgalma-
ink feladataihoz és szolgálatai-
hoz csatolni ezt a sorsdöntõ
európai próféciát? Bár külön-
bözõek egyházaink, hagyomá-
nyaink, karizmáink és lelkisé-
günk, mégis egyetlen közös
sorsban osztozunk. Ezt kell
közölnünk honfitársainkkal,
ezt a meggyõzõdést, látomást,
új szenvedélyt kell átadnunk.

Európa nem a világ közepe.
A világ nem a miénk. Vannak
azonban értékes kincseink,
melyek fontosak a világ jövõje
szempontjából. Ha megosztot-
tak vagyunk, elveszítjük, amit
hordozunk. Ha viszont euró-
paiakká válunk, különbözõsé-
geinkben egyesülve, akkor ko-
runk nemes, szilárd emberi
ereje, a humanizmus forrása
leszünk.

Növekedjen bennünk ez a
szenvedélyes szeretetet Európa
iránt. Ez nem valami átlagos
szenvedély! Európainak lenni a
világban: ez hivatás!

Az európai humanizmus
szíve lehetnének a kereszté-
nyek. Aki az evangéliumot sze-
reti, az embert szereti. Véget
kell vetnünk a szegénység és
nyomor botrányának Európá-
ban. Jogot kell kérnünk az
életnek, amikor az túl gyenge,

a megszületendõk, a gyerme-
kek, a betegek és az idõsek 
életének. Kötelességünk ez, a
szeretet kötelessége. Európa
nem élhet önmagának. Mi 
európaiak akkor leszünk bol-
dogok, ha a figyelmünk Afrika
felé fordul.

Az „Együtt Európáért” a
szeretet és a találékonyság
mozgalmává kell, hogy váljon.
Európának Afrikára kell tekin-
tenie, humanizmussal táplál-
nia a lelkét, hogy az egység
iránti szenvedély elsöpörje a 
ridegséget és a határokat.
„Együtt Európáért”: váljon ez
egy magával ragadó és vonzó
áramlattá.

(a beszéd rövidített változata)

A beszéd teljes
változata megtalálható
a www.fokolare.hu és a
www.europ2007.org
honlapon

PRÓFÉTAI NÉP

stuttgarti beszédek

Andrea Riccardi
a Sant’Egidio
közösség
alapítója
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Amai világban Isten már
nem az – elsõsorban ne-
künk, európaiaknak –,

akit megszólítunk, akitõl vá-
laszt várunk problémáinkra és
a szívünkben hordott kérdések-
re. Egyre kevésbé szolgálnak
példaként a keresztény értékek.
Másrészt az etika képtelen lé-
pést tartani a tudományos és
technológiai felfedezések gyors
és korlátlan fejlõdésével. Így
szakadék keletkezett a tudo-
mány és a bölcsesség között, az
értelem és a szív között, mint
például az atombomba vagy a
génmanipulációk esetében,
ahol az emberiség azt kockáz-
tatja, hogy elveszti az ellenõrzé-
sét felettük. Emiatt is fájdalma-
san igazolódik a XX. századi
spanyol filozófus, Maria
Zambrano panasza: olyan sötét

éjszakát élünk most, amilyen-
ben még soha nem volt ré-
szünk.

Ám Isten nem hiányzik a
történelembõl. A Szentlélek
nagylelkûen megajándékozta
az emberiség családját sokféle
karizmával, s ezekbõl mozgal-
mak, lelkiségi áramlatok, új
közösségek, új mûvek szület-
tek. Minden mozgalom, kö-
zösség és mû egyben válasz a
világot uraló kulturális éjsza-
kára, mert a Szentlélektõl szü-
letõ fényt áraszt, így felel erre a
sötétségre, és szövi a testvéri-
ség hálóit. Ezeket a hálókat
jobban ki kell terjeszteni, mint
valaha, és kialakítani belõlük
az egyetemes testvériség háló-
ját a kölcsönös szeretetben.

II. János Pál pápa is kiemel-
te: „Segíteni kell a közösségi
lelkiség kialakulását”1, és rá-
mutatott a vezérlõ csillagra, a
keresztre feszített Jézusra, aki
elvezet az egységhez. Ezt
mondja: „Sohasem leszünk ké-
pesek kifürkészni ennek a
misztériumnak mérhetetlen
mélységét… Jézus kiáltását: Is-
tenem, Istenem, miért hagytál
el engem?” (Mk 15,34). Majd
így magyarázza: „Atyjától
’elhagyatva’ (…) ’ráhagyatko-
zik’ az Atyára”2 Éppen ezt, az
elhagyottság kiáltását szeret-
nénk felajánlani ma mindenki-
nek.

Talán nem borult sûrû ho-
mály Jézusra a kilencedik órá-
ban, mely végtelenül túlszár-
nyalta minden fogalmunkat a
sötétségrõl? Vajon nem Õhoz-

zá hasonlítanak-e az
éhezõk, a kétségbeeset-
tek, a szomorúak, a
csalódottak? Nem Õrá
emlékeztet minden fáj-
dalmas megosztottság a
testvérek, az egyházak,
és az ellentétes ideológi-
át vallók között? Nem
Jézusra hasonlít az em-
beriség sok sebe, az el-
hagyott Jézusra, aki –
mint Szent Pál mondja
– „bûnné” lett értünk?

Életünk folyamán mi
is mindnyájan átélünk
az övéhez legalább ki-
csit hasonló fájdalma-
kat. Ki ne érezné vala-
miképp az Istentõl való
elszakadást, amikor sö-

Új Város – 2007 július-augusztus
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A KÖZÖSSÉGI
KULTÚRÁÉRT

Chiara Lubich
A Fokoláre
Mozgalom
alapítója

1 II. János Pál, Az új év-
ezred kezdetén, 43.
2 Uo. 25. és 26.
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tétség árasztja el a lelkét? Ki
nem élt még át kétségeket, ha-
tározatlanságot, zaklatottsá-
got, mint Jézus, aki a kereszten
kételkedett, tétovázott, és azt
kérdezte, „miért?”. Amikor
szenvedünk, és átéljük ezeket a
fájdalmakat, Õrá emlékez-
zünk, aki mindezt magára vet-
te: szinte Õ van jelen, az Õ fáj-
dalmában részesedünk. Te-
gyünk úgy, mint Jézus, aki
nem maradt ott megkövülten,
hanem ahhoz a kiáltáshoz
még hozzáfûzte: „Atyám, ke-
zedbe ajánlom lelkemet.” (Lk
23,46) Hozzá hasonlóan mi is
túlléphetünk a fájdalmon, és
legyõzhetjük a megpróbálta-
tást azzal, hogy kimondjuk:
„Szeretlek, elhagyott Jézus, 
téged szeretlek ebben, ez a fáj-
dalom rád emlékeztet, a te
megnyilvánulásod, a te arcod.”

És ha a következõ pillanat-
ban tovább szeretjük testvére-
inket, és azt tesszük, amit Isten
akar, a legtöbbször megtapasz-
taljuk, hogy a fájdalom egy 
isteni alkímia által örömmé
változik. Ugyanis az elhagyott

Jézus iránti szeretetünkbõl 
fakadóan kibontakoznak lel-
künkben a Szentlélek ajándé-
kai. Így az éjszaka számunkra
is csak átmenet lesz, és a feltá-
madás fénye ragyog be minket.
Tanúi leszünk egy új kultúra,
egy közösségi kultúra születé-
sének.

Azokban a kis közösségek-
ben is, ahol élünk és dolgo-
zunk, találkozhatunk kisebb-
nagyobb széthúzással. Ezekben
a fájdalmakban is az Õ arcát 
fedezhetjük fel, legyõzhetjük
magunkban a fájdalmat, és
azon lehetünk, hogy helyreál-
lítsuk a testvériséget a többiek-
kel.

Ugyanígy a nagyobb meg-
osztottságok esetében, melyek
az egyházak között is fennáll-
nak: azért kell dolgoznunk,
hogy helyreállítsuk a teljes és
látható közösséget. És a kü-
lönféle mozgalmak, csoportok
között is, mindenütt. Megta-
pasztaljuk majd, hogy az elha-
gyott Jézus, ha szeretjük Õt,
mindig az egység kulcsa lesz
ebben a világban. Õbenne
megtaláljuk az erõt ahhoz,
hogy ne meneküljünk az ilyen
bajok elõl. A közösségi kultúra
útját és modelljét a keresztre
feszített és elhagyott Jézusban
találjuk.

Olykor azt gondolják, hogy
az evangélium nem oldja meg
az emberi problémákat, ha-
nem kizárólag a vallásos érte-
lemben vett Isten országára
összpontosít. Pedig nem így
van. Minden keresztény másik
Krisztusként, az Õ misztikus
testének tagjaként adhatja 
sajátos hozzájárulását a közös-
ségi kultúrához az élet legkü-
lönfélébb területein: a tudo-
mányban, a mûvészetben, a
politikában, a kommunikáció-
ban és sok egyéb téren. Hatá-
sosabban teheti mindezt, ha
együtt dolgozik más, Krisztus
nevében egyesült emberekkel.

Így a világban megszületik és
elterjed az, amit a „feltámadás
kultúrájának” nevezhetünk: a
Feltámadott, az új ember kul-
túrája, és benne az új emberi-
ség kultúrája. (...)

2004-ben megtettünk egy
lépést, és elhatároztuk, hogy a
testvériségre törekszünk, az
egyetemes testvériségre. Most
megint tovább lépünk: minde-
nek fölött szeretni és követni
akarjuk példaképünket, a
megfeszített és elhagyott
Krisztust. Így befogadhatjuk a
mai emberiség kiáltását; az Õ
„kiáltása” által pedig, mellyel
mindent megváltott, megte-
remthetjük magunk körül azt
a családot, amelyre a világ vár.
Akkor valóban elmondhatjuk,
amit Szent Lõrinc, a III. szá-
zadban élt ifjú vértanú mon-
dott: „Az én éjszakámban
nincs sötétség, hanem minden
fényben ragyog”.

(a beszéd rövidített változata)

A beszéd teljes
változata megtalálható
a www.fokolare.hu és a
www.europ2007.org
honlapon
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LEÁNYÁNAK MONDJA,
HOGY A MENYE IS
ÉRTSEN BELÕLE

Aranyi
Krisztina

Talán nincs is magyar író, aki már életében
népszerûbb lett volna Mikszáthnál, még
szülõfalujának, Szklabonyának a nevét is
Mikszáthfalvára változtatták. Ezt örömmel
fogadta, azt azonban már elutasította, hogy
utcát nevezzenek el róla. Írói jubileuma
hatalmas ünnepséggé kerekedett, pedig nem
kereste a népszerûséget.

Emlékszem, gyerekkorom-
ban volt a családban, aki
elmondott egy történetet,

amelybõl megértettem, hogy
valamit nem jól csinálok. Ezt a
felfedezést persze nem árul-
tam el senkinek, azt hittem,
csak véletlenül mesélték épp
nekem. Viszont kimondottan
jól estek ezek a furfangos 
figyelmeztetések, hiszen leg-
többször én magam is érez-
tem, hogy valamit nem úgy
kellene tennem, csak nem volt
elég erõm, hogy javítsak. Ezek
a történetek azonban megad-
ták a lökést, utána sokszor 
sikerült változtatni. Késõbb
aztán rájöttem, szándékosak,

célzottak voltak ezek a mesék,
de továbbra is jó szívvel gon-
doltam például a nagynéném-
re, aki így tanítgatott. Nem
úgy arra, amikor szemtõl
szembe jól megszidott valaki.
Attól inkább félni kezdtem.

Olvasmányaimban elõször
Móra Ferenc novelláiban is-
mertem rá erre a nevelési mód-
szerre, a Kincskeresõ kisköd-
mön Gergõjét is valahogy így
tanítgatták a szomszédok, de
még jobban elcsodálkoztam,
amikor Mikszáth cikkeit, kar-
colatait olvasva immár az egy-
kori sajtóban találkoztam ezzel
a mai nyelven úgy mondanánk
„kommunikációs technikával”.

KOSZTOLÁNYI 
MIKSZÁTHRÓL:

„A magyar szellemet, bölcseleti,
költõi formában sokáig nem fejez-
ték ki összefogóan, csak nagysze-
rû útmutatásokat kaptunk néhány
mûvészünktõl, mert irodalmunk…
még nem alakított ki egységes
szellemet. Legtöbbet abból a szel-
lembõl, mely csak a miénk, Arany
és Mikszáth fejezhetett ki. Ahogy
Arany öregkori lírai verseiben ke-
sernyésen mosolyogva évõdik,
ahogy Mikszáth szinte magára fe-
ledkezve ír le egy tájat, egy alakot,
az kiáltóan és jellegzetesen ma-
gyar. Valami sajátos humor nyilat-
kozik itt meg, mely hasonlatos a
szlávokéhoz, de még sem azonos
vele, nem hangulat és érzelmes-
ség, hanem életbölcsesség, nem
elmésség, hanem alázat, minden
dologgal szemben mélységes tar-
talom.”

Új Város – 2007 július-augusztus
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Máskor meg anekdotává kere-
kítette a történetét, nagy csat-
tanóval a végén. Nem volt célja
a személyeskedés. Megint má-
sutt dicsérni kezdett valami lé-
nyegtelen dolgot, annyira,
hogy mindjárt érti, aki olvassa,
hogy a lényeggel van baja. Re-
gényeiben koronként más-más
arányban, de mindig óvatosan
elegyítette a csípõs bírálatot a
féltõ megértéssel. Bár a vesékbe
látott, nagylelkûen tudott te-
kinteni az emberi esendõségre,
a kettõ között legtöbbször a
humor pallóján egyensúlyozva
közlekedett.

Az Országház folyosóján
most is megmutatják a látoga-
tóknak a számozott szivartar-
tókat, melyek azért készültek,
hogy a képviselõk, ha csak rö-
vid ideig kívánnának az üléste-
remben tartózkodni, hát ne
vesszen kárba a drága szivar-
juk, legyen hová letenni, azu-
tán kijövet mindenki megta-
lálja a magáét. Errõl így ír: „A
folyosón a szivar a mértéke az
emberi nagyságnak… Egy félig

elégett cigarettát például eldob
az ember, ha Németh Albert
beszél, s bemegy õt hallgatni.
De egy félig égett britan-
nikánál1 már meggondolko-
zik… Tiszáért érdemes eldobni
egy imént meggyújtott havan-
nát2 is…”

Ami ebbõl kialakult, arról
talán életének leghitelesebb ta-
nújától, a feleségétõl érdemes
olvasnunk:

„Az én jó uram fiatal korá-
ban is a politikát… szerette, de
mert nem volt tere vagy alkal-
ma hozzá, hát csak ritkán ve-
tette politikai gondolatait pa-
pírra, hanem késõben aztán a
Pesti Hírlapnál annál inkább
kivette részét belõle. A kilenc-
venes évek elején Kálmán és
barátai többnyire az István fõ-
herceg Szállodába jártak va-
csorázni. A vendéglõs egy kis
termet bocsátott rendelkezé-
sükre, melyet barátai Mik-
száth-szobának neveztek el.
(…) E szoba esténkint megtelt
igen nagy és elõkelõ társaság-
gal… Néha betekintett Tisza

Kálmán is, sõt Jókai
Mór is. (…) Ebben a
kohóban izzott a
politika… az én
uram lassú keleti
temperamentumá-
val gyönyörködve
figyelte õket. A po-
litika nagy kérdései
éppen úgy, mint
apró-cseprõ fortélyai
végtelenül mulattatták… és eb-
ben a zajgó tömegben nyugod-
tan ült a megszokott helyén a
Mikszáth-szobában. Vidáman
korholta a türelmetlenkedõket,
néha ki-kihumorizálta õket, de
sokszor elkomolyodott, elmé-
lázott.”

Mikszáth barátságos volt.
Könnyû dolog lehetett ez,
mondhatná valaki, mert azok-
ban a békeidõken… Békeidõk
voltak, valóban óriási gazdasági
fejlõdéssel, hatalmas építkezé-
sekkel túlnyomórészt a fõváros-
ban, de nemcsak ott. Gondol-
nánk, akkor nyilván a politikai
élet is jól mûködött, ám ha elol-
vassuk Mikszáth karcolatait,
látjuk, hogy nem így volt, hogy
mennyi volt az ütközés. Az 
értékválság jele a sok öngyilkos-
ság, amirõl Arany János Hídava-
tás címû verse is szól. Úgy 
érzem, nem könnyen szerzett
barátság volt, amit humorral,
szeretettel nyert el úgy, hogy az
igazat tudta mondani. ¢
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1 Finom, drága szivar.
2 Még drágább és fino-
mabb.

AZ ANEKDOTA
„Nemzetünknek egész világ-

szemlélete benne vagyon az anek-
dotákban; és egész jelleme az
anekdotakedvelésben. A magyar
humor a tiszta emberismeret. A leg-
nagyobb dolog, ami halandóknak
adatott. Éles szem, okos elme; e ket-
tõnek révén vált ki és szerzett ma-
gának örök életet az események
véghetetlen sokaságából az, ami
emlékezetes, ami bölcs, ami erõs.
És az éles szem, az okos elme fegy-
vere ez a sok, szinte számtalan
igazság, melynek hüvelye az anek-
dota.”

Tóth Béla:
A magyar anekdotakincs, 1904.

Fenti nagy képen:
Írók csoportja
Szegeden, köztük
Mikszáth Kálmán
(balról a második)

Kis képek:
A Budapesti Napló és 
a Polgár címû lap
szerkesztõsége 1900
körül.

Lent:
A budapesti
Millenniumi Emlékmû
a Városligetnél az 
1910-es évekbõl.
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az életbõl merítve

A stuttgarti „Együtt
Európáért” nap társ-
rendezvényét megtar-
tották a keresztény
mozgalmak és közössé-
gek Budapesten és Sze-
geden is. Több hóna-
pos elõkészítõ munka
után mindkét helyszí-
nen arra keresték a vá-
laszt, hogy mit jelent
számukra Európa, a
többi nép és kultúra?
Milyen a kapcsolatuk
szûkebb környezetük-
kel? Milyen jelensége-
ket tapasztalnak? Ho-
gyan próbálnak elköte-
lezõdve saját mozgal-
mukban vagy közössé-
gükben megoldást ta-
lálni a mai társadalom,
a válságban lévõ Euró-
pa környezetükben je-
lentkezõ problémáira?
Errõl szóltak a tanú-
ságtételek is. A válto-
zatos program fölvillan-
totta azt a végtelen
gazdagságot és szépsé-
get, amivel Isten meg-
ajándékozta õket. A
résztvevõk olyan embe-
rekkel ismerkedhettek
meg, akik közösségük
társadalomért végzett
munkájáról vallottak.
Most, amikor a tehe-
tetlenség, a sötétség, a
halál kultúrája terjed
mindenütt, az evangéli-
um tiszta fényére van
szükség, hogy Európa
ismét életre keljen.

ÖSSZEFOGÁS 
ÉS ÚJ LENDÜLET

párbeszéd
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Ma köztudottan mély
válságba jutott a család
intézménye. Saját esz-

közeivel valamennyi keresz-
tény mozgalom és közösség
pártfogolja a házasságot és a
családot, mint a társadalom el-
sõ sejtjét. Segítségére sietnek a
családot érintõ nehézségek 
legyõzésében és a házasság
megújításában. Egymásért élve
felfedezik a családok Isten je-
lenlétét, Krisztus szeretetét, és
képesek egymást támogatni.
Így fogják valóságos alapját
képezni a szilárd társadalom-
nak, ami nyitott a jövõre.

Másik fontos területe éle-
tünknek a munka, a gazdasági
élet. Az emberek és a népek jó-
léte és boldogsága nem azonos
az anyagiak növekedésével,
mert annál sokkal többet ér –
emlékeztetik a világot a keresz-
tény mozgalmak és közössé-
gek. Európa ma gazdasági jólé-
tet élvez. Polgárait ugyanakkor
eddig soha nem tapasztalt
mértékben sújtják a szegény-
ség új formái, mint a magány
vagy az élet értelmének elvesz-
tése. Az elsõ keresztény közös-
ségek tapasztalatából merítve
viszont Európának irányt mu-

tathatunk, hogy ne csak az
áruk mennyiségét akarja nö-
velni, hanem elsõsorban pol-
gárai boldogságát tartsa szem
elõtt.

A mai világban a kirekesz-
tettség meglepõen sok embert
érint. Jóléti világunk ugyanis a
szenvedés minden formáját el-
ûzné magától, így nem akar
tudomást venni az idõsekrõl, a
betegekrõl, a bajba jutókról, a
menekültekrõl. A kulturális
különbségek miatt szintén so-
kan szorulnak a társadalom
peremére. Gondoljunk csak a
cigányság igen sokrétû problé-
máira, melyek napjainkban
Magyarországon nagyon élõk.
A hátrányos megkülönbözte-
tést csak úgy orvosolhatjuk,
ha igyekszünk a testvériséget
megvalósítani.

Mindannyian vágyunk a bé-
kére és az igazságosságra. Vi-
szont a háború szegénnyé tesz
mindenkit, és a szegényeket a
leginkább. Az igazságosság hi-
ánya pedig teljes népeket taszít
a mélybe, ahonnan újra ki-
emelkedni túlságosan is ne-
héz.

Keresztény erkölcsi felfo-
gást visznek a mozgalmak a
közéletbe, segítve egy olyan
jogalkotást és joggyakorlatot,
ami a testvériségre is tekintet-
tel van az emberi és társadalmi
kapcsolatokra gyakorolt pozi-
tív hatásával. A békétlenséget
és az igazságtalanságot a gyak-
ran eluralkodó individualiz-
mus és érdekellentét váltja ki,
aminek forrása sokszor két
ember kapcsolatából ered.

Európa jövõje nem utolsó
sorban függ a városok jövõjé-
tõl. A városokban színes és
pezsgõ az élet, fokozottan is je-
len van a mûvészet, a kultúra,
mozgásban van a gazdasági és
politikai élet. Mindennek él-
vezzük az elõnyeit, ugyanak-
kor tudatában vagyunk a ne-
hézségeknek is, megismertük
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Május 12. Budapest,
Szent Imre 
Gimnázium:
Párhuzamosan a
stuttgarti programmal
több mint
háromszázan jöttek
össze Budapesten
tizenegy mozgalomból
és négy felekezetbõl.

Május 19. Szeged,
Alsóvárosi Kultúrház
Szegeden
kétszázhatvanan vettek
részt a találkozón,
tizenhárom
mozgalomból és
közösségbõl, hat
felekezet
képviseletében.
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A
budapesti városmisz-
szióra való készület
elõtt tavaly részt

vettél a brüsszeli
rendezvényen.
Milyen ta-
pasztalatok-
kal tértél
haza?

Örömrõl,
háláról tehe-
tek tanúsá-
got, ami ottlé-
tünk alatt egyre
inkább fokozó-
dott bennem, talán
annak arányában, aho-
gyan sikerült nem kívülrõl
szemlélni az eseményeket, ha-
nem „belépni”. Ennek a „belé-
pésnek” fontos állomása volt,
amikor a helybeliekkel beszél-
getve sokkal világosabb lett
számomra, milyen nagy nyitást
jelentett ez a belga egyház éle-
tében. Feltámadt, megfiatalo-
dott egyházat és várost láttunk
magunk elõtt, annak ellenére,
hogy az utcai megmozdulások
nem voltak fergetegesek. Az
egyház vezetõi és hívei egyaránt
merték átölelni mindazokat a
fájdalmas helyzeteket, melyek-
kel ma ebben az országban
szembe kell nézniük, és ezt ala-

kították ugródeszkává. Olyan
egyházat fedeztem fel, mely ol-

vas az idõk jeleibõl, és
párbeszédet folytat

a társadalommal.
Látszott ez

már abból,
hogy a tanú-
s á g t e v õ k
k ö z ö t t
megszólal-
tattak egy
zsidó rabbit

és egy musz-
lim hölgyet is.
A városmisz-

szió élménye kap-
csán megízleltem, hogy

Istennek terve van a városaink-
kal… Úgy érzem, megvalósult
mind a brüsszeli, mind a bu-
dapesti mottó: reményt adott a
jövõt illetõen.

Ha jól tudom, már tavaly
szeptemberben, az Ország-
úti Ferences Plébánia által
szervezett elõmisszióban is
tevékenyen közremûködtél
társaiddal.

Bemutattuk az arra járók-
nak a „szeretet dobókockát”,
melynek mind a hat oldalán az
evangéliumi szeretet egy-egy
tulajdonsága jelenik meg  rajz-

Új Város – 2007 július-augusztus

az életbõl merítve párbeszéd

22

VÁROSMISSZIÓ
BUDAPESTEN
„Reményt és jövõt adok nektek” (Jer 29,11) – ez
a mottója a 2007-es budapesti városmissziónak,
melyben nem csak plébániák, hanem egyházi
mozgalmak és közösségek is részt vesznek.
Barna Erzsébetet kérdeztük a Fokoláre
Mozgalomtól.

az erõszakot, a feszültségeket.
A városban találkozunk veszé-
lyekkel is. Könnyû elveszni
benne. Itt megint fontosak a
keresztény mozgalmak és kö-
zösségek kínálta fogódzók.
Olyan városokat szeretnénk,
ahol otthon érezhetjük ma-
gunkat.

A város vezetése nehéz és ki-
hívásokkal teli feladat. Néha
alaposan próbára teszi az em-
bert. Mi segít ilyenkor? Ha Is-
ten velünk és közöttünk mun-
kálkodik, akkor megláthatjuk,
hogy törekvéseink elõbb vagy
utóbb valódi hatással lesznek
a környezetünkre is.

Ezek a találkozók új lendü-
letet, hitet, fényt adtak, és rá-
döbbentettek, milyen nagy a
társadalmi felelõssége mind-
annyiunknak.

Szerkesztette: Bartus Sándor
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ban és
s z a v a k -
ban, pél-
dául el-
s õ k é n t
szeretni,
mindenkit
szeretni, és
így tovább.
Sokan álltak
meg az asztalunk-
nál felállított paraván
elõtt, mi pedig melléjük
szegõdtünk, így szép be-
szélgetések alakultak
ki. Talán vonzotta az
embereket az is,
hogy gyerekek is jöt-
tek velünk. Õk ma-
guk mesélték, ho-
gyan dobnak ezzel a
különleges dobókoc-
kával, és ez hogyan
juttatja eszükbe Jé-
zust, és azt, hogy a vilá-
gon a legfontosabb dolog
szeretni. Azt hiszem ilyen al-
kalmakkor mi magunk is
„felengedünk”, egyre jobban
belejövünk abba, hogy bátran
lépjünk az emberek elé.

A Fokoláre Mozgalom
azóta is aktívan tevékenyke-
dik ebben a Budapestért
folytatott kezdeményezés-

ben. Mondanál valamit er-
rõl?

Januártól elindult A
szeretet mûvészete a csa-
ládban címmel egy ha-
vonta megrendezésre
kerülõ sorozat a város-
misszió jegyében, ami
hat találkozóból állt.

Elég sokan vettek részt,
barátok, munkatársak is,

akik elõször „merészeltek”
arról beszélgetni másokkal,

hogyan lehet tanul-
ni a szeretetet,

és alkalmazni
az élet leg-

különbö-
z õ b b
helyzetei-
ben. Tu-
l a j d o n -
k é p p e n
ez is egy-

fajta elõ-
k é s z ü l e t :

elõször ön-
magunkat kell

evangelizál-
ni.

Hogy mi
szerepel még terveinkben? A
szeptemberi héten hat
workshopot szervezünk, ezek
interaktív elõadások lesznek
a kongresszus résztvevõi szá-
mára. A címek elárulják a tar-
talmat: Sport, mint az
evangelizáció eszköze a

Fokoláre Mozgalom tapaszta-
latában, Szeretet dobókocka a
nevelésben és hitoktatásban,
Közösségi gazdaság, Szolidá-
ris család, Afrika terv és
Együtt Európáért. Ez utóbbi-
ban szó lesz az egyházi moz-
galmak kapcsolatáról és az
ökumenizmusról.

A kamasz korosztályt hív-
juk a Sportnapra, melyet szep-
tember 22-én rendezünk a
Szent Imre Gimnázium sport-
pályáin. A mozgalom fiataljai
pedig a Bakáts téri rendezvé-
nyek elõkészületeibe kapcso-
lódnak be, s a városmisszió
egész hetében esténként be-
szélgetéseket kezdeményeznek
majd különbözõ témákban,
kávéházi keretek közt.

Ezen kívül a mozgalom
tagjai a VIII. kerületi
Horánszky utcai Szent Anna
kollégiumban, valamint a Ró-
kus templom elõtti téren áll-
nak elõ saját programokkal,
és több plébánia helyi szerve-
zésû rendezvényében is segí-
tenek. ¢
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„A város a világnak, a profán világnak a jelképe is. Olyan
hely, ahol különbözõ nyelvû, kultúrájú, vallású, világnézetû
emberek találkoznak egymással. Olyan hely, ahol nem a
szépen megélt önazonosság gazdagsága, hanem az arc
nélküli szürkeség, az érdektelenség, a sodródó tömegma-
gatartás, az elmagányosodás hordozza a legnagyobb ve-
szélyt. Ezért olyan aktuális Jeremiás próféta szava, mely
idei missziónk jelmondata: Reményt és jövõt adok nektek.

Amikor Bécs, Párizs, Lisszabon és Brüsszel közösségé-
hez fordulunk, 2007. õszére Budapest meghívását szeret-
nénk továbbítani. Várjuk a missziós városok püspökeit és
képviselõit, a környezõ országok és a távoli világrészek ér-
deklõdõ püspökeit és hívõ embereit is. Tartsanak velünk az
imádságban, valamint a kulturális és lelki programokban! A
tapasztalatok egymást erõsítik hitünk örömének tovább-
adásában. Így válik napjainkban ez a tanúságtétel is tényle-
gesen világméretûvé, a szó jó értelmében globálissá.”

Erdõ Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapest érsek

www.varosmisszio.hu

Tóth Judit
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Fontem a hegyek között,
nyolcszáz méterrel a ten-
ger szintje felett oázissze-

rûen ágyazódik be a trópusi
esõerdõk borította hatalmas
hegyvonulatba. A legközelebbi
nagyváros, Dschang, másfél
óra autóval, kanyargós, néha
meredek hegyfalakkal tagolt
földúton, mely az esõs évszak-
ban helyenként szinte a járha-
tatlanságig eliszaposodik.

Chiara Lubich három alka-
lommal látogatott személyesen
a Földnek erre az Európától
olyan távoli pontjára. Leg-
utóbb, 2000-ben egy sokoldalú-
an fejlett kis település fogadta,
melynek sokan járnak csodájá-
ra. Az 1966-ban útjára indult
Afrika terv, majd a késõbbiek
során megszületõ intézményei
révén Fontem hamarosan is-
mertté vált nemcsak a Fokoláre
Mozgalmon belül, hanem azon
kívül is.

Kamerun más helyeirõl ho-
gyan tekintenek Fontemre?

A kameruni püspökök kö-
zül gyakran ellátogatnak hoz-
zánk néhányan, egyikõjük ma-
ga is régóta éli lelkiségünket, s

tagja a mozgalom legelkötele-
zettebb püspök barátainak. A
kisváros ez által is széleskörûen
ismertté vált egyházi körökben.
Tény, hogy a Fokoláre, mint lai-
kus mozgalom, az elsõk között
érkezett Kamerunba, és ko-
moly szociális munkát folytat
már negyven éve hûségesen.

A minap egy férfi keresett
meg: áthozhatná-e kezelésre
hozzánk egyik rokonát, aki je-
lenleg súlyos lábszártöréssel a
tõlünk légvonalban 160 km-re
fekvõ óceánparti Doualában
van? Ez nemcsak azért meg-
döbbentõ, mert Douala, az or-
szág kereskedelmi fõvárosa,
egymillió-háromszázezres
nagyváros, hanem azért is, mert
a hozzánk vezetõ utak sokszor
nagyon nehezen járhatók, s a
közlekedés rendkívül kockáza-
tos. Az ország egészen távoli
pontjairól, például a messzi
muzulmán északról is felkeres-
nek bennünket betegek, sok-
szor igen komplikált, máshol
régóta, sikertelenül kezelt be-
tegségekkel. Mint általában az
afrikai országokban, így Kame-
runban is óriási mértékû az
egyház szerepvállalása az egész-
ségügyi ellátásban, s az egyházi

iskolákhoz hasonlóan ezeket a
helyeket úgy tartják számon,
mint a minõségi és fejlett szin-
tû ellátás intézményeit.

Hogyan látod az ottani fi-
atalok helyzetét, jövõjét?

A hatvanas évek elején, ami-
kor az afrikai országok többsé-
ge elnyerte függetlenségét, 
Kelet-Afrikában ötvennél keve-
sebben rendelkeztek egyetemi
végzettséggel. A nyugati részen
valamivel jobb volt a helyzet.
Nigériában ötezer, Szenegál-
ban közel ezer embernek volt
diplomája. Rendkívül alacsony
számok ezek.

Az itteni családok általában
hat-nyolc gyermeket nevelnek;
a többnejûeknél sokszor tíz-
húsz közötti a gyerekszám, s
ez azt jelenti, hogy nem tanul-
hat mindenki egy családon be-
lül. A gyerekeknek kicsi koruk-
tól kezdve nagyon keményen
kell dolgozniuk a földeken.
Reggelente, még iskola elõtt
hatalmas kannákkal mennek a
forrásokra vízért. Mások fán-
kot, banánt vagy ananászt
árulnak a kórház elõtti téren
vagy a vasárnapi szentmise
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Gõbel Ágoston

AFRIKA SZÍVÉBEN (II.)

Kishonti Rolland osztja meg velünk Afrikában szerzett tapasztalatát az
elõzõ számunkban közölt interjú folytatásaként. A fiatalok helyzetérõl is
megkérdeztük.

Fent:
A Mária Afrika
Egészsége kórház
madártávlatból.
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után. A családfõ döntése alap-
ján kiválasztottak juthatnak
csak be a jó nevû gimnáziu-
mokba, melyek között a leg-
jobbak az egyházi college-ok,
ahol azonban komoly tandíjat
kell fizetni. Nem kevésbé olcsó
az egyetem. Sokan keményen
dolgoznak diákéveikben, hogy
fedezni tudják a tanulás költ-
ségeit. Sajnos a tehetséges,
egyetemet végzett fiatalok egy
része elhagyja az országot, és
máshol próbálnak szerencsét.

Az óceánparthoz közeli
Buea-ban található legna-
gyobb angol nyelvû egyetemre
nekem is volt alkalmam elláto-
gatni. Több barátom tanul itt,
sokat szoktunk beszélgetni ve-
lük a jövõrõl. Nem túl opti-
misták ezek a párbeszédek. Az
ország elnöke huszonöt éve
van hivatalában, s a vezetõk
láthatóan már régen feladták a
választásokon alapuló demok-
rácia és felelõs kormányzás
eszméit. A korrupció gátlásta-
lanul írja felül a törvényeket.
Nincsenek munkahelyteremtõ
programok, a megélhetési
költségek magasak, nagy a
munkanélküliség, még ma is
sok helyen hiányzik az elektro-
mos áram, és az utak jelentõs
része hónapokra járhatatlanná
válik az esõs évszakban.

A nagyobb városokban
azonban, ahol az összlakosság-
nak mintegy a fele él, megállít-
hatatlanul tör elõre a „nyuga-
tosodás”. A rohamosan terjedõ
elektronikus kommunikáció,
gombamód szaporodó Inter-
net Caféival és mobiltelefonjai-
val közvetlen betekintést ad az
„elsõ világ” dinamikusan per-
gõ hétköznapjaiba. A fiatalok
mind beszélnek angolul vagy
franciául, s egyre inkább
igénylik, hogy részesüljenek
mindabból, amihez kortársaik
máshol könnyedén hozzájut-
hatnak: színvonalas oktatás,
következetesen betartott em-

beri jogok, kenyér és dobozos
sör, hûtõgép, mobiltelefon és
DVD-lejátszó.

Ha valakinek állandó havi
fizetése van, abból mindig kö-
teles valamennyit a tág érte-
lemben vett család jövedelem
nélküli, hátrányos helyzetben
levõ tagjai számára rendszere-
sen átadni. Ez a fizetés felapró-
zódásához vezet, a megmaradó
csekély hányaddal pedig nehéz
nagyreményû terveket szõni.
Akkor is, ha valaki az Egyesült
Államokban talál jól fizetõ ál-
lásra, élete végéig köteles vala-
mekkora részt rendszeresen
hazaküldeni. Lelkiségünket
élõ barátaink egymást segítve
igyekszenek ebben a küzde-
lemben végig tisztességesek és
következetesek maradni. Na-
gyon sok „lehetõség” kínálko-
zik ezen az úton, és könnyû 
elvérezni, például olyan meny-
nyiségû adósság felhalmozásá-
val, amit valaki soha nem 
képes visszafizetni.

Tavaly decemberben a
fontemi College negyvenéves 
jubileumi ünnepségsorozata
keretében a mafua (királynõ)
csodálatos beszédben tekintett
vissza az elmúlt idõszakra. Õ
maga egyike volt azoknak az el-
sõ bangwa lányoknak, akik a
középiskola után egyetemi vég-
zettséget is szereztek. Koráb-
ban ez elképzelhetetlen volt. A

lányokat nagyon fiatalon meg-
házasították. Az apák jelölték
ki a férjeket, s a házasságok szi-
gorú hagyományokat követõ
családi szerzõdéseken alapul-
tak. Az úgynevezett menyasz-
szonypénz pedig komoly bevé-
telt jelentett. Minél több lánya
volt tehát valakinek, annál na-
gyobb mértékû „jövedelemben”
reménykedhetett. Ebben a
rendszerben az oktatásnak
semmilyen szerep nem jutott.

Kamerunban szokás, hogy
az augusztus huszadikát köve-
tõ napokban az országos napi-
lapok címoldalon hozzák a 
leérettségizett diákok névsorát,
vizsgaeredményeit és a középis-
kolák így kialakult rangsorát
minden évben. A College közel
egy évtizede mindig az elsõ há-
rom hely valamelyikét foglalja
el! A tanulók nagy része
bangwa, fele arányban fiúk és
lányok, az elmúlt évtizedek so-
rán itt végzettek közül pedig so-
kan magas beosztásba jutottak
Kamerunban, Európában, vagy
az USA-ban. Negyven év távla-
tából felemelõ látni, hogy a
Fokoláre Mozgalom nemcsak
megmentette a bangwa népet
az emberiség számára1, hanem
a College-ban folyó oktatás ré-
vén nevelést, értékszemléletet,
lelkiséget adott, s mindezzel
széles jövõbeni perspektívát is a
fiatalok számára. ¢

az életbõl merítve

Fontemben 1966.
szeptember 13-án
nyitotta meg kapuit a
College. Az itt végzett
diákok nagy része
kameruni egyetemeken
tanul tovább. Kiváló
vizsgaeredményeik
miatt a College minden
évben a napilapok
címoldalára kerül.
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magas gyermekhalan-
dóság kihalással fenye-
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társadalom orvosok ma

Manapság az orvostársa-
dalomban egyre össze-
tettebb kérdések merül-

nek fel. Tanúi lehetünk például
annak a páratlan és fékezhetet-
len biotechnológiai forrada-
lomnak, mely tisztázatlan eti-
kai alapvetéseivel veszélyezteti
az élet értékét és céljait. Vajon

Hippokratész, akit az orvoslás
atyjaként tartanak számon, aki
orvosiskolát alapított, és híres
esküjében pontosan szabályoz-
ta az orvosi magatartást, ho-
gyan értékelné a napjainkban
bekövetkezett változásokat?

2007. februárjában a római
Gemelli klinikán zajlott kong-

resszus a jövõbe
mutatott és re-
ményt adott a
harmincöt or-
szágból érkezõ
hatszáznegyven
orvosnak és
e g é s z s é g ü g y i
dolgozónak, de
velük együtt
mindazoknak,
akikhez mûhol-
das közvetítéssel
illetve interneten
eljutott a rendez-
vény, melynek a
„Kapcsolatteremtés
és kommunikáció
az egészségügy-
ben” címet ad-
ták.

A kommunikáció és a kap-
csolatok kulcskérdés számunk-
ra, ha új távlatokat akarunk
találni az orvoslás területén –
állapították meg a kongresz-
szus szervezõi. Szó volt többek
között az orvos-beteg kapcso-
latról, ezen belül a diagnózis
közlésérõl a sebész, az ideg-
gyógyász, a pszichiáter, a gyer-
mekorvos, az onkológus és az
aneszteziológus szemszögé-
bõl. Beszéltek az egészségügyi
dolgozók közötti kapcsolatról,
és a szakszerûség összetevõirõl
egy változó társadalomban. A
kölcsönösségben megélt ta-
pasztalatok kiemelt helyen
mutatták be, hogy az egészség-
ügyben dolgozók együttmû-
ködése milyen gyümölcsöket
tud teremni. A kapcsolatok
hálója olyan projekteket hívott
létre, melyek súlyos egészség-
ügyi gondok megoldására ké-
pesek. Kongóban új kulturális
modell született az AIDS bete-
gek kezelésére. Beszámoltak a
közösségi orvoslás tapasztala-
tairól a manilai Bukas Palad
(Nyitott kézzel) központból,
és különbözõ országok együtt-
mûködésérõl, ahol eltérõek az
egészségügyi szabályozások,
mint például a braziliai
Igarassuban a Sorriso (Mosoly)

GYÓGYÍTÓ
KAPCSOLATOK
Az utóbbi évtizedben a kommunikációban
bekövetkezett óriási változások az orvos-
beteg kapcsolatra sem maradtak hatástalanok.
Az egészségügyben is új megoldásokat, új
távlatokat keresnek nemzetközi szinten.
Bátorító egy ilyen kongresszusról hallani a mai
magyar helyzetben.
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klinikán és a Kamerunban le-
võ fontemi kórház között.

Mindenki egyetértett azzal,
hogy a kapcsolatok rendkívüli
értéket képviselnek az orvosi
gyakorlatban, és hogy újra
méltó helyet kell kapniuk! Az
eredményes kezelésnek éppen
ez az egyik alapeleme. A kong-
resszus célja az volt, hogy
olyan stratégiát és kulturális
irányvonalat dolgozzon ki,
amely lehetõvé teszi, hogy az
orvoslás egyre inkább a kap-
csolatokra épüljön, és a testvé-
riség szellemében mûködjön, s
így szembe tudjon nézni ko-
runk újabb és újabb kihívásai-
val. Nemzetközi tanulmány-
csoportok, és továbbképzõ
szemináriumok születtek az
egyes szakterületek szerint, va-
lamint egy javaslat a kommu-
nikáció és kapcsolat tantárgy
felvételérõl az egyetemi okta-
tásba.

A találkozót a társadalom 
és az egyház részérõl is nagy 
figyelem övezte. XVI. Benedek
pápa üzenetében arra emlékez-
tetett, hogy gyakorlati szem-
pontból is mennyire központi
szerepe van a kapcsolatnak az
orvosi szakmában. A Szent-
atya hangsúlyozta, hogy az or-
vostudománynak mindig az

igazságot kell szem elõtt tarta-
nia, a kommunikációban is. Az
orvosi tevékenység új távlatai-
ról szólva megállapította, hogy
a személy mindig fölötte áll az
olyan fiktív értékeknek, mint
amilyen a hatékonyság, a ter-
melékenység és az önállóság,
melyeket a modern társada-
lom akar egyre inkább rákény-
szeríteni az emberekre.

Livia Turco olasz egészség-
ügyi miniszter üzenetében
nagy érdeklõdést mutatott a
tárgyalt témákkal kapcsolat-
ban. Kiemelte, hogy az orvos-
lás rendkívüli specializálódása
fontos eredményeket hozott, s
egyben a tudományágak
együttmûködését, a tudomá-
nyos ismeretek közreadását
kéri, és nagy emberséget mind
a beteg, mind pedig az orvos
részérõl.

Az elhangzottak közös gon-
dolkodásra késztették a részt-
vevõket. Mit is tehetnek azért,
hogy soha senki ne maradjon
egyedül betegségével, és ne le-
gyen megalázva méltóságá-
ban?

Chiara Lubich a kongresszus-
hoz intézett levelében az egy-
ség lelkiségének hatvan éves
tapasztalatából merítve azt kí-
vánta a szakembereknek, hogy

teremtsenek olyan orvostudo-
mányt, amit Isten szíve szerint
tökéletesíthetnek. „Segítse
önöket ez a kongresszus, hogy
megújult erõvel dolgozhassa-
nak igazi testvéri kapcsolatok
építésén, és tudományos elkö-
telezettségük alapja a hiteles
közösségi élet legyen!”

A kongresszus bizonyította,
hogy milyen óriási szüksé-
günk van egymásra, egymás 
elfogadására, a kölcsönösség
kiépítésére és az együttmûkö-
désre. Mert a közösségben
megélt orvoslás valós gyógyító
folyamattá alakítja a betegellá-
tást, s ennek valószínûleg 
maga Hippokratész örülne a
legjobban.

Összeállította: dr. Király Ibolya
és dr. Mohos Andrea

A hozzászólásokból:
– A XX. századi orvostudomány paradigmája a molekulá-

ris biológia, a XXI. század orvostudományának a kapcsolatra
kellene irányítania a maga világképét (…) Miért ne válhatna
ez a javaslat kivitelezhetõ tervvé? A kihívás tehát az, hogy
próbáljuk megvalósítani az orvoslást a kölcsönösség, a kö-
zösség dimenziójában úgy, hogy minden kapcsolatot erre az
alapra építünk. (Flavia Caretta, a Sacro Cuore Katolikus Egye-
tem gerontológusa, Róma)

– Az elmúlt ötven év alatt az orvos állt az orvoslás közép-
pontjában. Ma már látszik, hogy többre van szükség. Fel kell
ismerni minden egyes ember esetében, hogy milyen módon
tudjuk megelõzni betegségét; ha kialakult, hogyan kezeljük
megfelelõen, hogyan tudjuk legjobban felkészíteni a jövõre,
ami lehet gyógyulás, de ugyanúgy lehet együttélés a beteg-
séggel, vagy éppen a halál is. (Yvonne Kremmer, Centro
Osedaliero, Luxemburg)

Kezdeményezõk:
A rendezvényt az MDC egyesület szervezte, Medicina Dialogo

Comunione (Orvostudomány Párbeszéd Közösség), mely azzal
a céllal jött létre, hogy a Fokoláre Mozgalom lelkiségébõl merítve
segítse az új orvosi szemlélet kialakulását. A kongresszus a
Sacro Cuore Katolikus Egyetem Gerontológiai, Geriátriai és
Fiziátriai tanszékének közremûködésével valósult meg.
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A PETREZSE-
LYEM

Ismerjük vajon ennek a
közönséges, a magyar kony-
hában is hagyományosan
alkalmazott növénynek
minden jó tulajdonságát?

Linné, a híres svéd termé-
szettudós szerint Szardíniából
származik ez a már Ókorban is
jól ismert növény. A görögök
úgy tartották, hogy a hajukba
font petrezselyemcsokor a la-
komák alkalmával fokozza a
jókedvet és növeli az étvágyat.
A rómaiak szeretteik sírját dí-
szítették vele. Konyhai haszná-
lata csak a középkorban ter-
jedt el széles körben.

Az igen illatos és hidegtûrõ
kerti vagy metélõpetrezsely-
men (Petroselium crispum) kívül
számos egyéb fajtáját is ter-
mesztik.

A növény ásványi sókban
(vas, kálium, kalcium) gazdag,
A és C vitamint tartalmaz, az
utóbbiból háromszor többet,
mint a citrom.

A modern orvostudomány is
figyelemre méltónak tartja több
szempontból: az ízesítésen túl
nagyszerû gyomorerõsítõ, vér-
szegénységet megelõzõ, étvágy-
keltõ, vízhajtó és szagtalanító
hatása van. A petrezselyemleve-
lek elrágva légút tisztító hatású-
ak, és a fokhagymaszagot is
semlegesítik.

Ételeink ízesítésére kiválóan
alkalmazható, azonban más a
helyzet, ha megelõzõ orvosi te-
rápiában szeretnénk használni
kellõ szakértelem és felkészült-
ség nélkül, mivel a petrezse-
lyem tartalmaz néhány olyan
anyagot, mely mérgezõ hatású,
és bizonyos töménységben
igen ártalmas lehet.

A közelmúltban még anti-
biotikumot is sikerült kimu-
tatni a petrezselyemben. 

Ezenkívül L. Cavel kutatásai
szerint a belõle kivont illóolaj-
nak kiváló gyulladáscsökkentõ
hatása van.

Alkalmas arra is, hogy valaki
otthon, a lakásában termessze,
elegendõ hozzá egy cserép,
vagy balkonláda az ablakban
vagy az erkélyen. Mindenesetre
jó minõségû, tápanyagdús
földre van szüksége, és a napos
helyet vagy a félárnyékot ked-
veli. Gyakran kell öntözni,
egyébként a melegben egy nap
alatt elhervad. Egy kiadós ön-
tözéstõl viszont meglepõ gyor-
sasággal magához tér.

Ha levágjuk, újra kihajt,
ezért családi szükségletre elég
lehet 6-10 növény, két nagyobb
cserépben. Szabad földben ko-
ra tavasztól késõ õszig ültethe-
tõ. A magoknak több mint egy
hónapra van szükségük, hogy
kicsírázzanak. Amennyiben a
növény dúsan fejlõdik, akár
szárítva vagy mélyhûtõben is
tárolható, így átmenthetjük jó
ízét és jótékony hatásait a hi-
degebb õszi-téli hónapokra is.

dr. Ferentzi Éva
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FÉLELMEK ÉS
VÁGYAK

Boldog voltam, amikor
összeházasodtunk, de ha a
jövõre gondolok, gyakran
elfog a félelem: mi lesz, ha el-
rontjuk. Ugyanakkor nagyon
vágyom rá, hogy maradjon
mindig ilyen a házasságunk,
mint most. Miért? Mit lát 
ebben egy pszichológus?

G. R.

Sok év szakmai gyakorlat
után vettem észre, hogy a leg-
erõsebb emberi érzelmeket, a
bennünk jelentkezõ félelmeket
és vágyakat mennyire nem le-
het kiirtani, elkerülni. A
neuropszichológia is alátá-
masztja ezt az érzelmi kettõs-
séget, amikor a jobb agyfélte-
két tartja a vágy, a fantázia és a
tudattalan székhelyének, a bal
féltekét pedig a félelem, a raci-
onalitás és az elemzõ képesség
székhelyének.

Sigmund Freud két biológiai
ösztönrõl beszél, amelyek

alapja a tudattalanban van: az
agresszivitás vagy a halál
(tanatosz) ösztöne, ami mély-
séges félelmet kelt, és a szexua-
litás vagy az élet, a libido ösz-
töne, ami latinul vágyat jelent.

Viktor Frankl azt mondja,
hogy a vágy a gondolatok aty-
ja, és a félelem az események
anyja, tehát jó, ha egyensúly-
ban tartjuk õket, és nem hagy-
juk, hogy egyik felülkereked-
jen a másik rovására.

A szellemi egészség ennek a
két érzelemnek az egyensúlyá-
tól függ.

Amennyire igaz, hogy hoz-
zánk tartoznak, legalább any-
nyira fontos, hogy ne hajol-
junk el az egyik vagy a másik
felé. Megvan ugyanis a kocká-
zata annak, hogy a túl nagy
vágy felborítja a belsõ egyen-
súlyt és növeli a félelmet, ezért
az ember szélsõséges esetben
neurotikussá, fóbiássá, én-

központúvá válhat. Másrészt a
túlzott félelem vagy félelem az
élettõl szintén elrontja ezt az
egyensúlyt. Ellenhatásaként
azután a vágy annyira fokozó-
dik, hogy ragaszkodássá ala-
kul át saját gondolatainkhoz,
személyekhez vagy dolgokhoz.

Lehetõségünk van arra,
hogy a mindennapjainkat 
pozitív bizonyosságokkal él-
jük meg, és elkerüljük az én-
központúság, illetve az önzés
kockázatát is. Hogyan? Elsõ 
lépésként határozzuk el, hogy
szeretni fogunk a jelen pilla-
natban. Ehhez újra meg újra ki
kell lépni önmagunkból, hogy
találkozzunk a másikkal, ami
új létmódot teremt: közösség-
gé kovácsolja a házaspárt, és
segíti, hogy bizalommal és de-
rûvel tekintsen a jövõbe.

Pasquale Ionata
Fordította: Smohai Ferenc
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MÁRIAPOLI CSÍKSZE-
REDÁN

Négyen vettek részt Magyar-
országról június elsõ hétvégéjén
az erdélyi magyar Máriapolin. A
fenyvesek övezte gyönyörû 
vidék, a táj látványa is felér egy
lelkigyakorlattal. Mintegy száz-
negyvenen fordultak meg eb-
ben az ideiglenes „városban”,
közülük több mint negyven
gyerek, két román család és há-

rom református lelkész. „Úgy
tûnt, mindenkit mélyen meg-
érintett az a szeretetlégkör, ami
elsõ pillanattól kezdve ’szállást
vett’ közöttünk” – mondta 
Simon Ilona, a szervezõk egyike.

„Indulás elõtt barátaim
megkérdezték, hová megyek –
mesélte Eujen, az egyik román
résztvevõ Kolozsvárról. Azt vá-
laszoltam, hogy székely baráta-
imhoz. Azt a testvéri érzést,
szeretetet, ami a Máriapolik 
állandó jellemzõje, itt is megta-
pasztaltam. A családias hangu-
latnak köszönhetõen olyan
dolgokat is meg tudtunk osz-
tani egymással, amelyekre ta-
lán soha nem került volna sor.”

Az elhangzott tapasztalatok
a betegség és a különbözõ pró-
batételek megélésével kapcso-
latban, mint a fájdalomból
született virágok, mindenkit
elbûvöltek és segítettek, hogy
a mondanivaló még jobban be-
hatoljon a szívekbe.

A gyerekek fõként Hargita-
megyébõl (Gyergyó és Csík kör-
nyéke) és Sepsiszentgyörgyrõl ér-
keztek. Építsünk egy várost az
aranyszabály elve alapján – ez
volt a programuk alapötlete. Mi-
lyen lehet egy kórház, iskola, vá-

rosháza, bevásárlóközpont, ha
az aranyszabály uralkodik ben-
ne: „Tedd azt a másiknak, amit
szeretnél, hogy veled is tegye-
nek.” Az iskolában itt csak olyan
dolgokat tanulnak a gyerekek,
amit az életben is fel tudnak
használni. A bevásárlóközpont
reklámja ez volt: „Vásárolj hár-
mat, egyet magadnak és kettõt
másnak.” A kórház falai színesek
voltak, ahol mindenki jól érezte
magát... Valaki elmondta: a gye-
rekek munkája lelkiismeretvizs-
gálatra késztetett. Én hogyan já-
rulok hozzá, hogy a városomban
érvényesüljön az aranyszabály?

A fiatal nemzedék nagy krea-
tivitással, örömmel alkotott, és
élte az adás kultúráját (kevés volt
a munkaeszköz, csak úgy lehe-
tett dolgozni, ha együttmûköd-
nek a csapatok). Persze volt sok
játék és sportolás is. „Fel lehetett
fedezni ezekben a gyerekekben
valami többletet, egy olyan men-
talitást, ami elbûvöli az embert –
mondja Csáki Pál, az egyik ma-
gyarországi résztvevõ –, ismerik
a tiszteletet, tudják, hogy mi a
közösség. Nagyon elevenek vol-
tak, élményt jelentett együtt te-
vékenykedni velük. Nehéz volt
elbúcsúzni tõlük.”

KÖVETKEZETESSÉG AZ EUCHARISZTIÁHOZ
XVI. Benedek pápa nemrég kiadott apostoli buzdítása, a Sacramentum caritatis (A szeretet szentsége) a világiak politikai és

szociális elkötelezettsége szempontjából rendkívüli jelentõségû. A vasárnap a találkozás napja a feltámadt Krisztussal. 
A keresztények hivatása, hogy a még túlságosan is sötétben élõ világba a Feltámadott fényét vigyék. Az Eucharisztia tisztelete
soha nem korlátozódhat a magánszférára és ha valaki következetes akar maradni hozzá, akkor nyilvánosan is meg kell vallania
hitét. Az Eucharisztia és a társadalmi kapcsolatok szorosan összefüggnek egymással.

A pápa világosan kifejti, hogy az Eucharisztia milyen kapcsolatban áll az emberiség iránti keresztény
elkötelezettséggel, azt állítva, hogy az élet minden pillanatának istentiszteletté kell válnia. A keresztény ember hivatása,
hogy az Eucharisztiából és az egyház közösségének egységébõl táplálkozó szeretetével az istentisztelet helyévé
változtassa a családot, a munkahelyet, az iskolát, az utcát és a parlamentet, így ajándékozza meg az emberiséget 
a szeretettel. Ez minden megkeresztelt hivatása. Ám különösen nagy felelõsség hárul azokra, akik a szociális vagy 

a politikai életben döntenek az alapvetõ értékekrõl. Az emberi élet tisztelete és védelme fogantatásától természetes haláláig,
a család, ami egy férfi és egy nõ házasságára épül, a szabadság a gyermeknevelésben, és a közjó elõmozdításának minden
formája – XVI. Benedek felsorolása szerint ezek az értékek nem képezhetik vita tárgyát.

A közjó megkérdõjelezhetetlen érték, s egyben a politika lényege. Aki az Eucharisztiából részesedik, annak el kell köteleznie
magát a béke építésére ebben az erõszaktól és háborúktól szenvedõ világban, melyet napjainkban különösen is sújt a
terrorizmus, a gazdasági korrupció és a szexuális kizsákmányolás. A. M. B.
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Beküldendõ Dosztojevszkij teljes mondása: „Valamely embert szeretni
ezt jelenti: függõleges 1. a hozzátartozó vízszintessel és függõleges 10.”

Vízszintes: 1. Hamvedrek 6. Horvát város 11. Az a kehely, amelybe a
legenda szerint Krisztus vérét felfogták 13. Ennivaló  14. Indonéziai sziget
15. Rázkódik 17. Üres cég! 18. Kis ház 19. Testek kölcsönös egymásra
hatása 20. Isten olaszul 21. A csodálkozás hangja 22. Étkezési sav 24.
Végtelen tolna! 25. Szárazelem 27. Kisbabának mondják az ételre 28.
Római ötszáz 29. Részben nyitott! 30. Összezavart oboa! 31. Jód 32.
Indítéka 33. Római ötven 34. Magát 37. Iskolát diákosan 39. Megszüntet
42. Keresztül  43. Indulatszó

Függõleges: 2. Összekevert arra! 3. Pirkadat 4. Nem igazi 5. Kálium  7.
Air 8. Toto közepe! 9. Nõi név 12. Bekerített telek 15. Kevert eper! 16.
Hölgy 20. Nem sík vidék 23. Bálna 24. Keleti filozófia 26. Német tojás  35.
Majdnem Töhötöm! 36. Önhittség 37. Ímhol 38. Osztrák folyó 40.
Románia autójele 41. Kettõs betû 42. Kerti munkát végez 44. Jód 45. A
C-dúr skála 3. hangja

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

Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése:
„A szeretet kitágítja szívedet és belülrõl naggyá tesz.”

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

MÉLTÓZTATNÁTOK
VÉGRE KIKELNI?

MÁGNESSEL
SEM LEHET

KICSALNI ÔKET!

NAHÁT!? 
ELÉG NEKIK

EGY KEVÉSKE
MELEG!
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