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Utolsó oldal

KEDVES SZERKESZTŐSÉG!
Évek óta az Új Város előfizetője va-
gyok, s már egy ideje érik bennem 
a gondolat, főleg miután olvasom a 
szerkesztőségnek írt leveleket, hogy 
megköszönjem a színvonalas mun-
kát.
Különösen a januári szám nyűgözött 
most le, szinte le sem tudtam tenni.
Felsorolhatnám, hogy melyik cikk és 
miért tetszett, mert a szívemet tágí-
totta ki, a világméretű egyetemesség-
be vont be, mégis egy pszichológiai 
cikkre reflektálnék. A gyermekne-
velés ára? címmel olyan témát vesz 
elő, ami a mai társadalomban alap-
vető jelentőségű. Nekem nagyon sok 
gondolatot és ötletet adott, mert a 
cikk alapján párbeszédet fogok kez-
deményezni városomban a szülők 
között.
Egy ideje elhatároztuk, hogy szeret-
nénk valamit tenni a város szellemi 
arculatának formálása érdekében, s 
ez a téma nagyon megfelelő lesz első 
lépésben.
Egyik este kislányommal együtt is ol-
vasgattuk a lapot, neki is tetszettek 
a cikkek, és ma be is vitte a gimná-
ziumba, hogy az osztálytársainak 
idézhessen belőle.
Tehát nagy köszönet azért a sok 
munkáért, amivel nekünk, sokak-
nak értékes olvasnivalót biztosít a 
lap és mind külső megjelenésében, 
mind tartalmában magas színvona-
lon járul hozzá a nép evangelizálá-
sához.
A további munkához sok erőt és 
örömet kívánok!

Malustyikné Király Ibolya – 
Jánoshalma

AZ ÉN IMÁM
Már szürkült, amikor hazaértem 
a munkából. Csak letettem a tás-
kát, és mentem is tovább, hogy 
részt vegyek a havi közösségi ta-
lálkozónkon. Autóba szálltam, és 
sietve indultam, hogy el ne késsek. 

A mellékutcák még 
nagyon jegesek vol-
tak. Egyszer csak egy 
idős férfira lettem figyelmes, aki az 
út szélén, a jégen nagyon lassan, 
tyúklépésben, félve, imbolyogva 
haladt. Nagyon elesettnek, kiszol-
gáltatottnak láttam, s úgy éreztem, 
meg kell állnom, hogy felvegyem, és 
hazavigyem. Ez ugyan biztos késést 
jelentett, de fontosabbnak éreztem. 
Kissé féltem tőle, mi lesz, ha kide-
rül, hogy hajléktalan. Hová viszem 
akkor „haza”? Lassítottam, és meg-
próbáltam jobban szemügyre venni. 
A külseje ápolatlan, a ruhája elég 
elnyűtt volt. Mindegy, itt nem hagy-
hatom! – gondoltam. Megálltam, 
és felajánlottam, hogy hazaviszem. 
Elfogadta, beült a kocsiba és már 
indultam is tovább. Csak amikor a 
lakcímét megmondta derült ki, hogy 
az úton nem is hazafelé, hanem ép-
pen az ellenkező irányba tartott. 
Úgy tűnt, a tájékozódó képességét 
teljesen elveszítette. Fogalma sem 
volt, merre viszem, félve tekingetett 
ki az ablakon, próbálta felismerni 
az utcákat, merre járhatunk. Ta-
lán a fogyatékossága okozhatta ezt 
a tájékozódási problémát, az enyhe 
ittassága mellett. Nagyon köszönte, 
amikor hazaértünk.
A találkozóra negyedóra késéssel ér-
keztem. Örömmel újságoltam, ho-
gyan sikerült segítenem valakin. Jó 
volt, hogy senki sem marasztalt el, 
amiért lekéstem a kezdő imát. Min-
denki nyilvánvalónak vette, hogy 
amit tettem, az volt az én imám.

Lukács Péter – Veresegyház

MÉG A PELENKÁÉRT SEM
Férjemmel sokat beszélgetünk a 
magyar gazdák helyzetéről, és min-
dig aggodalommal tölt el egy-egy 
multinacionális cég megjelenése 
a városban. Meg is állapodtunk 
abban, hogy egy bizonyos bevásár-
lóközpontba nem megyünk vásá-

TESTVÉRLAPJAINK: Olaszország: Citt� Nuova (CN). Amerikai Egyesült Államok: Living City. Argentína: 
Ciudad nueva. Ausztrália: New City. Belgium: Nieuwe Stad. Brazília: Cidade Nova. Bulgária: Nov Svjat. Cseh 
Köztársaság: Nove mesto. Dánia: Ny Stad. Franciaország: Nouvelle Cité. Fülöp-szigetek: New City. Hollandia: 
Nieuwe Stad. Horvátország: Novi Svijet. Japán: Uno. Kanada: Nouvelle Cité. Kenya: New City-Nouvelle Cité. 
Kína: San Sing. Kolumbia: Ciudad Nueva. Korea: Cumul. Lengyelország: Nove Miasto. Libanon: Cité Nouvelle. 
Litvánia: Naujasis Miestas. Nagy-Britannia: New City. Németország: Neue Stadt. Pakisztán: Hayat. Portugália: 
Cidade nova. Románia: Oraş Nou. Spanyolország: Ciudad Nueva. Svédország: Enad Värld. Szlovákia: Nové 
mesto. Szlovénia: Novi svet. Uruguay: Ciudad Nueva. Venezuela: Ciudad Nueva.
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A mellékutcák még 
nagyon jegesek vol-
tak. Egyszer csak egy 
idős férfira lettem figyelmes, aki az 
út szélén, a jégen nagyon lassan, 
tyúklépésben, félve, imbolyogva 
haladt. Nagyon elesettnek, kiszol-
gáltatottnak láttam, s úgy éreztem, 
meg kell állnom, hogy felvegyem, és 
hazavigyem. Ez ugyan biztos késést 
jelentett, de fontosabbnak éreztem. 
Kissé féltem tőle, mi lesz, ha kide-
rül, hogy hajléktalan. Hová viszem 
akkor „haza”? Lassítottam, és meg-
próbáltam jobban szemügyre venni. 
A külseje ápolatlan, a ruhája elég 
elnyűtt volt. Mindegy, itt nem hagy-
hatom! – gondoltam. Megálltam, 
és felajánlottam, hogy hazaviszem. 
Elfogadta, beült a kocsiba és már 
indultam is tovább. Csak amikor a 
lakcímét megmondta derült ki, hogy 
az úton nem is hazafelé, hanem ép-
pen az ellenkező irányba tartott. 
Úgy tűnt, a tájékozódó képességét 
teljesen elveszítette. Fogalma sem 
volt, merre viszem, félve tekingetett 
ki az ablakon, próbálta felismerni 
az utcákat, merre járhatunk. Ta-
lán a fogyatékossága okozhatta ezt 
a tájékozódási problémát, az enyhe 
ittassága mellett. Nagyon köszönte, 
amikor hazaértünk.
A találkozóra negyedóra késéssel ér-
keztem. Örömmel újságoltam, ho-
gyan sikerült segítenem valakin. Jó 
volt, hogy senki sem marasztalt el, 
amiért lekéstem a kezdő imát. Min-
denki nyilvánvalónak vette, hogy 
amit tettem, az volt az én imám.

Lukács Péter – Veresegyház

MÉG A PELENKÁÉRT SEM
Férjemmel sokat beszélgetünk a 
magyar gazdák helyzetéről, és min-
dig aggodalommal tölt el egy-egy 
multinacionális cég megjelenése 
a városban. Meg is állapodtunk 
abban, hogy egy bizonyos bevásár-
lóközpontba nem megyünk vásá-

Ha az olvasó figyelmét felkelti egy hír, ami időszerű és közismert, elgondolkodik 
róla, esetleg hozzáfűz valamit.

Ez alkalommal rendkívüli hírünk van, melynek a címoldalon kellene szere-
pelnie. Mindössze egyetlen szó: feltámadt! Nyilvánvaló, kiről beszélünk, mert 

csak egyvalaki támadt fel! De aktuális ez a hír? Nem tűnt el a múlt süllyesztőjében, nem 
veszített erejéből, ahogy évről évre ismétlődik? Mindenki hallott róla, vagy a többségnek 
csak hírérték nélküli mesebeszéd?

Akárhogy is legyen, a feltámadás híre akkoriban felforgatta Jeruzsálemet, alighogy elter-
jedt. Azonnal hírzárlatot rendeltek el, mely jóval többe került, mint az a harminc ezüst, 
amit az áruló kapott.

Ebből a provinciális városból kiindulva a hír bejárta az egész Római Birodalmat. Meg-
kísérelték vérbe fojtani, de nem sikerült. Megállíthatatlan folyamatot indított el, melyből 
egy új nép született a legkülönbözőbb nemzetiségű emberekből. A századok során újból 
és újból megpróbálták elhallgattatni racionális cáfolatokkal, gúnnyal, közönnyel, meg-
félemlítéssel és újbóli vérbefojtással. Ezért a hírért később is sokan életüket adták ren-
dületlenül: Kínában, Koreában, Japánban, Ugandában, Mexikóban, Spanyolországban, 
Oroszországban... Egyáltalán, van-e nemzet, mely kimaradhat ebből a felsorolásból? És ez 
az élet-halál játszma folytatódik ma is! Igen, mert ennek a hírnek éltető ereje van, s ezért 
érdemes meghalni is.

előszó
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a Hír
A hír mögött rejlő esemény a názáreti Jézushoz fűződik, a zsidó profétához, akit halálra 

ítéltek, s akinek a legmegszégyenítőbb és a legkegyetlenebb halálnemet szánták: keresztre 
feszítették. Eltemették, de Isten harmadnapra feltámasztotta, mert Jézus az Isten Fia.

Jézus feltámadása óta lehetséges minden feltámadás. Nem igaz, hogy nincs új a Nap 
alatt. Megtörtént a sosem hallott újdonság: győzelmet arattak a halál felett és ezzel együtt 
minden felett, ami a halálhoz hasonlít. Nincs többé végzetszerű sors. A feltámadás és az 
élet véget vetett az elsorvadásnak, behatolt a történelembe és új jövőt nyitott. Természe-
ténél fogva nem a múltban kell keresnünk ezt az eseményt. Ha Jézus az Élet, akkor jelen 
van mindig, itt és most. Újra felizzik a remény korunkban, dacára a munkanélküliségnek, 
a háborúk borzalmainak, az igazságtalanság terjedésének, az elbutító sötétségnek.

Ez a hír a meglepetés erejével hat hívőre és nem hívőre egyaránt. Valóban feltámadt? 
Igaz volna? Mert maga a feltételezés is elég lenne...

Talán megvan a módja, hogy újból valódi hír legyen belőle: meg kell mutatni, milyen 
rendkívüli dolgokra képes a társadalmi, a civil és a kozmikus világra gyakorolt hatásaiban.

Jézus egyedül halt meg, a földbe hulló búzamaghoz hasonlóan (ahogy megjövendölte), 
de kalászként támadt fel, megsokszorozódva, egyházként. Ez a feltámadás ereje és aktua-
litása. Olyan esemény, melyből továbbra is egy nép, Jézus misztikus teste születik. Ő él és 
működik benne az idők végezetéig.

Gondoljunk az atomra, amit lefényképezni lehetetlenség, mégis látható abban az ener-
giában, ami felszabadul belőle. Lehetetlen a Feltámadottat bemutatni, mégis ott tükrö-
ződik azokban a közösségekben, tetteikben, melyekben Ő él, örökre. A kalászt látod, és a 
magra gondolsz, amiből kisarjadt.

A szerkesztők
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rolni. Jó ideig sikerült is tartanom 
magam ehhez, azonban nem túl 
régen éppen egy ilyen bevásárlóköz-
pont közelébe költöztünk. Többször 
előfordult, hogy elfogyott a kisfiam 
pelenkája a bölcsődében, és mint a 
legközelebbi – és egyébként jó mi-
nőségű pelenkát árusító – bevásár-
lóközpont, éppen ez a bizonyos volt 
a legkézenfekvőbb beszerzési hely. 
Természetesen, ha már ott voltam, 
néhány egyéb szükséges holmit is 
vásároltam. A közelmúltban férjem 
figyelmeztetett, hogy mostanában 
nem tartom magam az elhatáro-
zásunkhoz, jó lenne újra kezdeni, 
megkért, hogy ne menjek többször 
oda.
Nem sokkal később, szintén egy 
szorult helyzetben – sürgősen be 
kellett szerezni újra a pelenkát – is-
mét ebben a boltban találtam ma-
gam. Vásárlás közben azonban úgy 
éreztem, hogy nem jó helyen vagyok. 
Átfutott az agyamon a legutóbbi 
beszélgetésünk. Arra gondoltam, 
hogy ebben a helyzetben is eggyé 
kell válnom a férjemmel, elveszítve 
esetleg a kényelmesebb megoldást 
is. Kellemetlenül éreztem magam a 
bőrömben, de tanultam az esetből, 
mindenképp a hasznomra vált.

Szabóné Balog Zsuzsa – Szeged

VESZÉLYES VIZEKEN?
Nagy örömmel olvastam A jövő ki-
hívása című cikket, és azonnal az ju-
tott eszembe, hogy a szerző felelős-
ségteljes, öntudattal és identitással 

rendelkező személy, aki tudja mit 
akar és hogyan. Életem harmadik 
szakaszát élem, és pontosan tu-
dom, hogy a computer használatát 
nem lehet megkérdőjelezni, életünk 
lényegi részévé vált. Nem tehetünk 
úgy, mintha nem a XXI. századi 
Európában, az informatikai forra-
dalom közepette élnénk. A kérésem 
az lenne, hogy olvashatnánk-e olyan 
cikket, mely a computer helyes hasz-
nálatán túl az abból fakadó komoly 
veszélyekre hívná fel a figyelmet, és 
nemcsak a drogfüggéshez hasonló 
computerfüggésre gondolok, hanem 
a mindennapi felhasználó sokoldalú 
segítésére. Hogyan lehet ezt a ki-
váló eszközt valóban jól használni, 
és elkerülni a csapdákat, sőt elébe 
menni, hogy ne kelljen olyan vizekre 
evezni, ahonnan nehéz visszafordul-
ni? Hogyan lehet ebben a fiatalabb 
és idősebb generációt is segíteni az 
eligazodásban?

H. J. – Budapest 
Korszakváltást élünk valóban, 
melyben szerintünk is szót kell ej-
teni a pozitív, tudatos használat 
mellett a veszélyekről is. Olvasónk 
kérését hamarosan teljesítjük. 

 a szerk.

EL TUDTAM MONDANI NEKIK
Meglátogattam az unokatestvére-
met, aki két kisgyereket nevel az 
élettársával. Elég ritkán találko-
zunk, pedig alapvetően jó a kapcso-
lat közöttünk. Ugyanakkor gondol-
kodásmódban, életvitelben egészen 
más utat követünk. Ők tiszteletben 
tartják az én választásaimat, és 
amennyire lehet, a felszínen érdek-
lődést is mutatnak iránta. Szó esett 
a gyereknevelésről aktuális problé-
máik miatt. Végighallgattam őket, 
de éreztem, hogy az én hátteremmel 
bizonyos sémáknál és közhelyeknél 
többet kellene nekik mondanom, 
mindazonáltal, hogy nekem ezen 
a területen semmi személyes ta-
pasztalatom nincsen. Röpke fohász 
erejéig kértem a Jóistent, hogy se-
gítsen. Nagyon el akartam kerülni, 
hogy okoskodásokat mondjak, vagy 
tiltásokra, fegyelmezésre biztassam 
őket. Pusztán szeretetről sem lehe-
tett beszélni, hiszen ha nincs hová 

ezt visszavezetni, akkor nehéz erre 
hivatkozni. Végül sikerült a pozitív 
megközelítésre felhívni a figyelmü-
ket, és el tudtam mesélni nekik né-
hány másoktól hallott tapasztalatot 
is a témával kapcsolatban. És a fi-
gyelmükbe ajánlhattam azt is, mi-
lyen fontos lenne, hogy a hozzájuk 
hasonló gondolkodású fiatal szülők-
kel ilyen kérdéseket meg tudjanak 
beszélni. Elmondtam, hogy nekem 
is mennyit jelent, hogy közösségben 
élve másokkal rengeteg mindent 
meg tudok osztani, és milyen jelen-
tőséget tulajdonítok ennek. Nem 
tudom, valójában ez mit jelentett 
számukra, de szép napot zártunk 
együtt.

H. A.

TISZTA LAPPAL
Néhány napja tudtam meg, hogy a 
rendelőnkben az egyik kollégánkkal 
összevesztek a többiek, mert nem 
akarta beengedni az internet elosz-
tóegységét a saját rendelőjébe. Tech-
nikailag ez lett volna a legegysze-
rűbb megoldás, de mérgében még 
azt is mondta, ha berakják hozzá, 
elvágja a zsinórokat. Tudtam, hogy 
hirtelen haragú, és néha meggon-
dolatlanul mond dolgokat. Arra 
gondoltam, felhívom telefonon, és 
megpróbálom szép szóval rábeszél-
ni, engedjen a többieknek, hiszen 
mindnyájunknak szüksége van az 
internetre. Miközben tárcsáztam, 
eszembe jutott, amit a lelkiségünk-
ben tanultam: úgy kell szeretnem, 
hogy befogadom őt, a benne lévő Jé-
zust, és kiüresítem magamat. Tehát 
azt kértem, mesélje el, mi a helyzet 
ezzel az egész internettel. Így „tisz-
ta lappal” indulva el tudta nekem 
mondani érveit, és jogosnak éreztem 
én is őket. A kollégák előtt képvisel-
ve érdekeit elsimultak a problémák, 
és mindnyájunk számára kedvezőbb 
megoldás adódott: a folyosón egy 
szekrényben fogják elhelyezni az el-
osztót, így javítás esetén a szerelők 
is könnyebben hozzáférnek. A kol-
légám ezután mondta: „Tudtam, ha 
te is beszállsz az ügybe, jó fog kisülni 
belőle”. Én pedig tudtam, hogy nem 
az én érdemem volt.

Nagy Márta – Budapest

párbeszéd az olvasóval
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NEM HAGYHATTAM 
ANNYIBAN

Ma álltam újból munkába 
egy kicsit hosszabb idő 

után (továbbképzések és közte 
szabadság).

Hétfőn ismét olvastam az 
életigét, és nagyon megérintett. 
Ahogy elkezdtem a napot, az 
első adandó alkalommal ismét 
elővettem és elolvastam. Az 
újrakezdés, arra figyelve, hogy 
Isten éppen most mit kíván 
tőlem... Forgattam magamban 
a gondolatokat. A nap éppen 
nem volt a legkönnyebb. Vé-
gül minden sikerült, de azért 
küszködni kellett. Újra és újra 
stresszt jelentő nehézségek. Az 
utolsó műtét már láthatóan a 
munkaidőn kívülre esett, de 
a beteg olyan állapotban volt, 
hogy úgy éreztem, most nem 
mondhatok nemet: Jézus is 
gyógyította azokat, akik igazán 
rászorultak, és nem nézte az 
időt. Túl is jutottunk az ope-
ráción, már két órával is túl a 
munkaidőn. Ahogy átértem a 
szobámhoz, hogy átöltözzek, 
összetalálkoztam a liftnél egy 
már nyugdíjba ment nővérrel, 
aki több balesetet is szenve-
dett, és többször operálták. 
Még most is bottal járt. Sok 
csomagot cipelt lefelé a lift-
ben, valahova autóval el akar-
ta őket vinni. Ahogy beszédbe 
elegyedtem vele, felajánlottam, 
hogy segítek, de elutasította. 
Azért nem hagytam annyiban 
a dolgot, éreztem, Isten most 
azt kívánja tőlem, hogy ne ro-
hanjak el a dolgomra, hanem 

KEDVES OLVaSÓNK!

Az Új Város Alapítvány, mint közhasznú szervezet, 
jogosult az adók 1%-ának gyűjtésére.

Kérjük, hogy 2008-as adóbevallásakor 
személyi jövedelemadójának 
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EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBAN
ezt visszavezetni, akkor nehéz erre 
hivatkozni. Végül sikerült a pozitív 
megközelítésre felhívni a figyelmü-
ket, és el tudtam mesélni nekik né-
hány másoktól hallott tapasztalatot 
is a témával kapcsolatban. És a fi-
gyelmükbe ajánlhattam azt is, mi-
lyen fontos lenne, hogy a hozzájuk 
hasonló gondolkodású fiatal szülők-
kel ilyen kérdéseket meg tudjanak 
beszélni. Elmondtam, hogy nekem 
is mennyit jelent, hogy közösségben 
élve másokkal rengeteg mindent 
meg tudok osztani, és milyen jelen-
tőséget tulajdonítok ennek. Nem 
tudom, valójában ez mit jelentett 
számukra, de szép napot zártunk 
együtt.

H. A.

TISZTA LAPPAL
Néhány napja tudtam meg, hogy a 
rendelőnkben az egyik kollégánkkal 
összevesztek a többiek, mert nem 
akarta beengedni az internet elosz-
tóegységét a saját rendelőjébe. Tech-
nikailag ez lett volna a legegysze-
rűbb megoldás, de mérgében még 
azt is mondta, ha berakják hozzá, 
elvágja a zsinórokat. Tudtam, hogy 
hirtelen haragú, és néha meggon-
dolatlanul mond dolgokat. Arra 
gondoltam, felhívom telefonon, és 
megpróbálom szép szóval rábeszél-
ni, engedjen a többieknek, hiszen 
mindnyájunknak szüksége van az 
internetre. Miközben tárcsáztam, 
eszembe jutott, amit a lelkiségünk-
ben tanultam: úgy kell szeretnem, 
hogy befogadom őt, a benne lévő Jé-
zust, és kiüresítem magamat. Tehát 
azt kértem, mesélje el, mi a helyzet 
ezzel az egész internettel. Így „tisz-
ta lappal” indulva el tudta nekem 
mondani érveit, és jogosnak éreztem 
én is őket. A kollégák előtt képvisel-
ve érdekeit elsimultak a problémák, 
és mindnyájunk számára kedvezőbb 
megoldás adódott: a folyosón egy 
szekrényben fogják elhelyezni az el-
osztót, így javítás esetén a szerelők 
is könnyebben hozzáférnek. A kol-
légám ezután mondta: „Tudtam, ha 
te is beszállsz az ügybe, jó fog kisülni 
belőle”. Én pedig tudtam, hogy nem 
az én érdemem volt.

Nagy Márta – Budapest

NEM HAGYHATTAM 
ANNYIBAN

Ma álltam újból munkába 
egy kicsit hosszabb idő 

után (továbbképzések és közte 
szabadság).

Hétfőn ismét olvastam az 
életigét, és nagyon megérintett. 
Ahogy elkezdtem a napot, az 
első adandó alkalommal ismét 
elővettem és elolvastam. Az 
újrakezdés, arra figyelve, hogy 
Isten éppen most mit kíván 
tőlem... Forgattam magamban 
a gondolatokat. A nap éppen 
nem volt a legkönnyebb. Vé-
gül minden sikerült, de azért 
küszködni kellett. Újra és újra 
stresszt jelentő nehézségek. Az 
utolsó műtét már láthatóan a 
munkaidőn kívülre esett, de 
a beteg olyan állapotban volt, 
hogy úgy éreztem, most nem 
mondhatok nemet: Jézus is 
gyógyította azokat, akik igazán 
rászorultak, és nem nézte az 
időt. Túl is jutottunk az ope-
ráción, már két órával is túl a 
munkaidőn. Ahogy átértem a 
szobámhoz, hogy átöltözzek, 
összetalálkoztam a liftnél egy 
már nyugdíjba ment nővérrel, 
aki több balesetet is szenve-
dett, és többször operálták. 
Még most is bottal járt. Sok 
csomagot cipelt lefelé a lift-
ben, valahova autóval el akar-
ta őket vinni. Ahogy beszédbe 
elegyedtem vele, felajánlottam, 
hogy segítek, de elutasította. 
Azért nem hagytam annyiban 
a dolgot, éreztem, Isten most 
azt kívánja tőlem, hogy ne ro-
hanjak el a dolgomra, hanem 

segítsek. Nem is sokat kérdez-
tem, egyszerűen kipakoltam a 
holmit. Amikor kiderült, hogy 
mindezt az autóhoz kell kivin-
ni, és azt tervezte, hogy majd 
egyesével kitolja egy kis kocsi-
val, mondtam, hogy hozza oda 
az autót, én pedig kihordtam 
mindent és bepakoltam.

Happy end nincs, és én bol-
dog voltam...

Sudár Imre

OLVASÁS KÖZBEN

Tegnap este férjemmel ül-
tünk a nappaliban és ol-

vastunk. Eszembe jutott, hogy 
megkérdezzek tőle valamit. 
Meg is tettem, mire ő kurtán, 
kíváncsiságomat nem kielé-
gítően válaszolt. Már éppen 
nyitottam a számat, hogy fel-
tegyem a következő kérdést, 
mikor eszembe jutott, hogy 
testvéreimmel azt tegyem, 

amit én szeretném, hogy ve-
lem tegyenek. Mennyire sze-
retném, hogy amikor kurta 
választ adok valakinek, akkor 
értse meg abból, hogy én nem 
akarok beszélgetni. Milyen jó 
lenne, ha ilyenkor nem sértőd-
ne meg, nem venné személye 
elleni támadásnak az én zárt-
ságomat. Persze viaskodtam 
magamban, mert nagyon izga-
tott az elhallgatott „válasz”.

Továbbgondoltam, milyen 
sokszor kérdezgetek férjemtől 
olvasás közben. Ő ugyan sok-
szor mondta már, hogy nem 
hagyom olvasni, de ezt nem 
értettem, mivel naponta órá-
kat olvas, és engem ez nem is 
zavar, sőt nagyon élvezem a tá-
jékozottságát.

Ebből az egész kicsi tapasz-
talatból megint felfedezhettem 
valamit a szeretet gazdagságá-
ból, s bátorságot merítettem, 
hogy minden nap lehet jobban 
szeretni.

Szalma Dóri

Amit tovább-
adunk egymás-
nak mindabból, 
amit az evangé-
lium hatására 
megélünk, az 
továbbfejlődik 
és kiteljesedik 
bennünk; amit 
m e g t a r t u n k 
magunknak, az 
viszont elhal.
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„Hirdesd az igét! Állj 
elõ vele, akár al-

kalmas, akár alkalmatlan! 
Ints, kérj, buzdíts nagy türe-
lemmel és hozzáértéssel!
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PiLLaNaTrÓL 
PiLLaNaTra

Csodálatos Jézusnak ez 
az igéje, amelyet bizo-
nyos értelemben min-

den keresztény elmondhat ma-
gáról. Ha megéljük, jócskán 
előre visz bennünket életünk 
„szent utazásán”.

Jézus Szamariában megpi-
hent Jákob kútjánál, és beszél-

getni kezdett egy szamariai 
asszonnyal. Tanítványai köz-
ben elmentek a közeli városba 
ennivalót venni. Amikor visz-
szatértek, csodálkozva látták, 
hogy a Mester egy asszonnyal 
beszélget, de egyikük sem kér-
dezte meg tőle, hogy miért. 
Amikor az asszony elment, 
étellel kínálták Jézust. Ő azon-
ban gondolataikba látott, és 
elmagyarázta nekik, hogy mi 
mozgatja cselekedeteit. Így 
szólt: „Van eledelem, csak nem 
tudtok róla.”

A tanítványok nem értették, 
mert testi táplálékra gondol-

tak, és kérdezgetni kezdték 
egymást, hogy amíg ők távol 
voltak, vajon vitt-e valaki ételt 
a Mesternek. Erre Jézus nyíltan 
kimondta:

„Az én eledelem az, hogy an-
nak akaratát tegyem, aki en-
gem küldött, és hogy elvégez-
zem művét.” 

Minden nap szükségünk van 
táplálékra ahhoz, hogy élet-
ben maradjunk. Ezt Jézus sem 
tagadja. Itt is eledeléről beszél, 
tehát egy természetes szükség-
letéről, de azért, hogy aláhúzza 
egy másik típusú táplálékra való 
igényét, ami még fontosabb, és 
amiről nem mondhat le.

Jézus azért szállt alá az Ég-
ből, hogy megtegye annak 
akaratát, aki Őt küldte, és be-
teljesítse művét. Nincsenek 
saját gondolatai és tervei, csak 
az, amit Atyja elgondolt. Sza-
vai és cselekedetei is az Atyától 
származnak, nem a saját aka-
ratát teszi, hanem azét, aki Őt 
küldte. Ebből áll Jézus élete, ez 
csillapítja éhségét, ily módon 
táplálkozik.

Életét az Atya akaratával való 
teljes azonosulás jellemzi, egé-
szen a kereszthalálig, ahol va-
lóban beteljesíti a művet, amit 
az Atya rábízott.

„Az én eledelem az, hogy an-
nak akaratát tegyem, aki en-

gem küldött, és hogy elvégez-
zem művét.” 

Jézus eledelének tekinti, 
hogy az Atya akaratát tegye: 
gyakorlattá váltja, magába 
szívja, „megemészti”, azonosul 
vele, ebből nyer Életet.

Vajon mi az Atya akarata, mi 
az a mű, amelyet Jézusnak el 
kell végeznie?

Az, hogy üdvösséget hozzon 
az embernek, hogy soha el nem 
múló Életet adjon neki.

Jézus ennek az Életnek a 
magját adta át a szamariai asz-
szonynak szavaival és szerete-
tével. A tanítványok pedig ha-
marosan megláthatták, hogy 
ez az Élet szárba szökken és 
növekszik, mert az asszony 
hírül adta a szamariaiaknak 
azt a kincset, amit felfedezett 
és megkapott: „Gyertek, van 
itt egy ember... Ő volna a Mes-
siás?”1

Jézus, miközben a szamariai 
asszonnyal beszél, felfedi Isten 
tervét, aki Atya, és azt akarja, 
hogy minden ember részesül-
jön az Ő életének ajándéká-
ban. Ennek a műnek a betel-
jesítésén fáradozik Jézus, hogy 
aztán tanítványaira, az egyház-
ra bízza.

„Az én eledelem az, hogy an-
nak akaratát tegyem, aki en-
gem küldött, és hogy elvégez-
zem művét.” 

Vajon mi is meg tudjuk élni 
ezt a Jézusra annyira jellemző 
igét, ami különösen is tükrözi 
az Ő létét, küldetését és oda-
adását?

Természetesen! Krisztustól 
kapott életünk lehetővé teszi, 
hogy megéljük istengyermek-
ségünket, és életünket az Ő 
akaratával tápláljuk.

Úgy tehetjük ezt meg, hogy 
pillanatról pillanatra teljesít-
jük azt, amit kér tőlünk, tö-
kéletesen, mintha semmi más 
dolgunk nem lenne, mert Isten 
nem is akar többet.

Táplálkozzunk tehát min-
den pillanatban azzal, amit Is-
ten akar tőlünk, és megtapasz-
taljuk majd, hogy ez teljesen 
betölt, békét, örömet, boldog-
ságot ad, és – nem túlzás ezt 
mondani – az üdvösség elővé-
telezése lesz számunkra.

Így Jézussal együtt napról 
napra mi is hozzájárulunk ah-
hoz, hogy elvégezzük az Atya 
művét.

Ez a legjobb módja annak, 
hogy megéljük a húsvétot.

Chiara Lubich

Minden nap szükségünk van 
táplálékra ahhoz, hogy élet
ben maradjunk. Ezt Jézus sem 
tagadja. Itt is 
tehát egy természetes szükség
letéről, de azért, hogy aláhúzza 
egy másik típusú táplálékra való 
igényét, ami még fontosabb, és 
amiről nem mondhat le.

Jézus azért szállt alá az Ég-
ből, hogy megtegye annak 
akaratát, aki Őt küldte, és be-

„Az én eledelem az, 
hogy annak aka-

ratát tegyem, aki engem 
küldött, és hogy elvégez-
zem művét.” (Jn 4,34)

1   Jn 4,29
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gem küldött, és hogy elvégez-
zem művét.” 

Jézus eledelének tekinti, 
hogy az Atya akaratát tegye: 
gyakorlattá váltja, magába 
szívja, „megemészti”, azonosul 
vele, ebből nyer Életet.

Vajon mi az Atya akarata, mi 
az a mű, amelyet Jézusnak el 
kell végeznie?

Az, hogy üdvösséget hozzon 
az embernek, hogy soha el nem 
múló Életet adjon neki.

Jézus ennek az Életnek a 
magját adta át a szamariai asz-
szonynak szavaival és szerete-
tével. A tanítványok pedig ha-
marosan megláthatták, hogy 
ez az Élet szárba szökken és 
növekszik, mert az asszony 
hírül adta a szamariaiaknak 
azt a kincset, amit felfedezett 
és megkapott: „Gyertek, van 
itt egy ember... Ő volna a Mes-
siás?”1

Jézus, miközben a szamariai 
asszonnyal beszél, felfedi Isten 
tervét, aki Atya, és azt akarja, 
hogy minden ember részesül-
jön az Ő életének ajándéká-
ban. Ennek a műnek a betel-
jesítésén fáradozik Jézus, hogy 
aztán tanítványaira, az egyház-
ra bízza.

„Az én eledelem az, hogy an-
nak akaratát tegyem, aki en-
gem küldött, és hogy elvégez-
zem művét.” 
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Alapgondolatok
Éljünk Jézus kinyilatkoztatása szerint, a mennyei Atya gyermekeiként.•	
Úgy valósítsuk meg Isten akaratát, mintha semmi más dolgunk nem •	
volna.
Mi	is	tegyük	a	magunk	részét,	hogy	Jézus	megvalósíthassa	Isten	mű-•	
vét,	és	mindenki	részesévé	váljon	az	Ő	életének.

Összefüggések
A	 hónap	 igéjében	 az	 ember	 elemi	 tapasztalatáról,	 az	 éhségről	 hallunk.	 
A	Szentírásban	 az	 éhség	 sokszor	 az	 ember	 függését	 szimbolizálja	 Istentől.	
A sivatagban például csak Isten mentheti meg a népet, ezért küldi a mannát. 
Egyben	világossá	válik:	Isten	gondoskodik	az	emberről,	sőt	ebben	az	alapvető	
szükségletében	is	elfogadja	őt.	Az	éhség	azonban	újra	és	újra	megjelenik,	mint	
az	ember	vágyakozása	Isten	után,	melyet	csak	ő	képes	csillapítani.

A	böjt	is,	az	ételről	való	önkéntes	lemondás	ebben	az	összefüggésben	fordul	
elő:	a	böjtölő	szabaddá	akar	válni	minden	külső	anyagi	kötődéstől,	hogy	vá-
gyakozását	 Isten	csillapíthassa.	 Istenről	van	tehát	szó,	aki	maga	az	Élet,	és	
aki életet ad.

Hatások
Isten igéje sokféle hatást gyakorol azokra, akik követik. Egyik hatása a sza-
badság, melyben minden másodlagossá válik: boldogtalanság és boldogság, 
tragédiák vagy szeretettel megtöltött pillanatok, egészség vagy betegség, ha 
az igét helyezzük véleményünk, bizonytalanságaink és saját akaratunk elé. 
Ha ehhez tartjuk magunkat, a szabadság érzése tölt el, szabaddá válunk az 
emberektől,	a	szomorú	és	örömteli	helyzetektől,	önmagunktól	és	a	világtól,	ami	
igyekszik	ezernyi	módon	kiölni	belőlünk	Isten	országának	a	szabadságát.

Vajon mi is meg tudjuk élni 
ezt a Jézusra annyira jellemző 
igét, ami különösen is tükrözi 
az Ő létét, küldetését és oda-
adását?

Természetesen! Krisztustól 
kapott életünk lehetővé teszi, 
hogy megéljük istengyermek-
ségünket, és életünket az Ő 
akaratával tápláljuk.

Úgy tehetjük ezt meg, hogy 
pillanatról pillanatra teljesít-
jük azt, amit kér tőlünk, tö-
kéletesen, mintha semmi más 
dolgunk nem lenne, mert Isten 
nem is akar többet.

Táplálkozzunk tehát min-
den pillanatban azzal, amit Is-
ten akar tőlünk, és megtapasz-
taljuk majd, hogy ez teljesen 
betölt, békét, örömet, boldog-
ságot ad, és – nem túlzás ezt 
mondani – az üdvösség elővé-
telezése lesz számunkra.

Így Jézussal együtt napról 
napra mi is hozzájárulunk ah-
hoz, hogy elvégezzük az Atya 
művét.

Ez a legjobb módja annak, 
hogy megéljük a húsvétot.

Chiara Lubich
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KiTÁrULT a JÖVŐ 
KaPUJa

Gyorsan váltakoznak a 
holdtölték Karácsony-
tól Húsvétig.

Félelmekkel terhes világunk-
ban az események jelentését 
mesterien irányítja a konzum-
izmus liturgiája. Nem tud 
azonban mit kezdeni valami-
vel, amire az egész világ felfi-
gyelt. A Spe salvi enciklikáról 
van szó, amellyel XVI. Benedek 
pápa nemrég ajándékozott 
meg minket. Témája a keresz-
tény remény, mely összefügg a 
Deus caritas est enciklikával. Va-
lóban, a remény akkor születik 
meg, amikor rájövünk, meny-
nyire szeret minket Isten, és 

aki tudja, hogy 
szeretik, az ké-
pes csak má-
sokat szeretni. 
Ez a szeretet a 
mi megváltá-
sunk. A hit „a 
remélt dol-
gok szubsz-
tanciája”.

A pápa, 
hogy olvas-
ni tudjunk 
a történe-
l e m b e n , 
k i v i l á -
gítja az 
e m b e -
r i s éget 
hitegető 

s o k f é l e 
remény múzeumának kiraka-
tát, mellyel az elkápráztatta, 
becsapta, leigázta és megsem-

misítette önmagát. Ez a tra-
gikus kép rávezeti az embert, 
hogy felismerje: „egy Isten 
nélkül megvalósított »Isten 
országában« – tehát egy merő-
ben emberi országban – végül 
menthetetlenül elkövetkezik 
minden dolgok »visszájára for-
dított« vége…”

Beszéltem egyszer egy idős 
asszonnyal, aki bölcsességét 
az élet megpróbáltatásaiból 
merítette. Nem néz televízi-
ót, és nem olvas újságot, mert 
mint mondja, azok „megölik 
a reményt”. Szerinte nem elég 
elmesélni, meg is kell érteni, 
hogy valami miért történt ép-
pen úgy: „Sosem szabad elfe-
lejtened, hogy az isteni ítélet 
már a földön beteljesül, és az 
ítélete annak, aki rosszat tesz, 
éppen abban a tényben áll, 
hogy rosszat tesz.”

A pápa kinyilvánítja, hogy 
az üdvösség, a „megváltás” az 
alapja a keresztény reménynek, 
„amelyre támaszkodva meg tu-
dunk birkózni jelen gondjaink-
kal: a jelen, a vesződséges jelen 
is élhető és elfogadható, ha cél-
hoz vezet, és mi e cél felől bi-
zonyosak lehetünk, ha ez a cél 
olyan jelentős, hogy igazolja a 
hozzá vezető út megtételéhez 
szükséges erőfeszítéseket.” Is-
ten ismeri az embert, és a hit 
által megvilágosítja az értel-
mét és kamatoztatja a szabad-
ságát. Ezt láthatjuk azoknak a 
személyes példáiban, akiknek 
a remény adott erőt a legnyo-

masztóbb próbatételekben. Az 
ilyen emberek élete is mutatja, 
hogy „az evangélium nemcsak 
valami tudható dolog közlése, 
hanem olyan közlés, melyből 
tettek születnek, mely megvál-
toztatja az életet. Az idő, a jövő 
sötét kapuja föltárult.”

A pápa több esetben is fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a 
tudomány helyzeténél fogva 
nem tudja megváltani az em-
beriséget, még ha a javát is 
szolgálja, és a bizonytalan jövő 
vészterhes árnyékát vetíti elő-
re, katasztrófákkal, eltévelye-
désekkel.

Az egyház prófétikus tekin-
télyével jelenti ki a pápa, hogy 
Isten nélkül nem lesz fejlődés. 
Nem egy akármilyen istenről 
van szó, mert „Isten maga 
adott egy »képet«: az emberré 
lett Krisztust. Őbenne, a Meg-
feszítettben a hamis istenké-
pek tagadása a legfelső fokot 
érte el. Most Isten éppen a 
Szenvedő alakjában mutatja 
meg arcát, abban, aki az em-
ber Istentől való elhagyottsá-
gát is vele együtt hordozza. Ez 
az ártatlanul szenvedő vált a 
remény bizonyosságává: Isten 
van.” Az enciklika, miután vé-
gigtekinti Mária életét, azzal 
ér véget, hogy hozzá, a remény 
csillagához és Anyjához fo-
hászkodik: „Mutasd meg ne-
künk az Ő országába vezető 
utat!”

Fordította: Bartus Sándor

az éLET 
PÁrbESzéDE
a Fokoláre Mozgalom, 

mióta 1943-ban Olasz-
országban megszüle-

tett, mindig arra törekedett, 
hogy az evangéliumot tekintse 
iránymutatónak... Lelkiségünk 
„közösségi lelkiség” néven is 
ismert. A mindennapokban 
közösen életre váltott evangéli-
umból született meg azoknak a 
testvéreknek a közössége, akik 
egy Atya gyermekeinek tekin-
tik magukat. Az egyetlen Atyá-
énak, aki a Szeretet. A moz-
galomban fontos, hogy Jézus 
jelen legyen azok között, akik 
az Ő nevében jönnek össze1, 
ezzel nem várt módon segíti 
az ökumenizmus fejlődését, 
és sajátos módon járul hozzá 
az egyházak teljes közösségé-
hez. Mert a köztünk lévő Jézus 
élteti misztikus testét, az egy-
házat, és ha Ő közöttünk van, 
akkor ennek a testnek „élőbb 
sejtjei” leszünk.

Ám tudjuk, nincs könnyű 
dolga annak, aki az egységre 
törekszik. Jézus, hogy megva-
lósuljanak szavai: „legyenek 
mindnyájan egy”2, felfedte ha-
tártalan szeretetét mindenki 
iránt, amikor a kereszten így 
kiáltott: „Istenem, Istenem, 
miért hagytál el engem?”3 és 
egyben kijelölte az egység út-
ját, mivel ebben újra élhetjük 
és utánozhatjuk Őt. Az elha-
gyott Jézusnak köszönhetően, 
akit minden fájdalomban és 
szakadásban felismerünk és 
befogadunk, mint egyetlen 
kincsünket4, az egység többé 
nem utópia. [...]

Új Város – 2008 március
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Nem egy akármilyen istenről 
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lett Krisztust. Őbenne, a Meg-
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a Fokoláre Mozgalom, 
mióta 1943-ban Olasz-
országban megszüle-

tett, mindig arra törekedett, 
hogy az evangéliumot tekintse 
iránymutatónak... Lelkiségünk 
„közösségi lelkiség” néven is 
ismert. A mindennapokban 
közösen életre váltott evangéli-
umból született meg azoknak a 
testvéreknek a közössége, akik 
egy Atya gyermekeinek tekin-
tik magukat. Az egyetlen Atyá-
énak, aki a Szeretet. A moz-
galomban fontos, hogy Jézus 
jelen legyen azok között, akik 
az Ő nevében jönnek össze1, 
ezzel nem várt módon segíti 
az ökumenizmus fejlődését, 
és sajátos módon járul hozzá 
az egyházak teljes közösségé-
hez. Mert a köztünk lévő Jézus 
élteti misztikus testét, az egy-
házat, és ha Ő közöttünk van, 
akkor ennek a testnek „élőbb 
sejtjei” leszünk.

Ám tudjuk, nincs könnyű 
dolga annak, aki az egységre 
törekszik. Jézus, hogy megva-
lósuljanak szavai: „legyenek 
mindnyájan egy”2, felfedte ha-
tártalan szeretetét mindenki 
iránt, amikor a kereszten így 
kiáltott: „Istenem, Istenem, 
miért hagytál el engem?”3 és 
egyben kijelölte az egység út-
ját, mivel ebben újra élhetjük 
és utánozhatjuk Őt. Az elha-
gyott Jézusnak köszönhetően, 
akit minden fájdalomban és 
szakadásban felismerünk és 
befogadunk, mint egyetlen 
kincsünket4, az egység többé 
nem utópia. [...]

Hosszú évek alatt egyre job-
ban kirajzolódott, hogy az 
ökumenizmushoz a mi jelleg-
zetes hozzájárulásunk: az „élet 
párbeszéde”. Egészen pontosan 
Londonban tudatosodott ez 
bennünk, amikor 1996-ban 
mozgalmunk több mint ezer 
tagjával találkoztam... Azt vet-
tem észre, hogy az egyházak kö-
zött még hiányzó teljes egység 
ellenére mindaz, ami összekö-
tötte a jelenlevő anglikánokat, 
katolikusokat, metodistákat, 
baptistákat, és a szabad egy-
házak tagjait, erősebb volt a 
különbözőségüknél. Egyetlen 
szív, egyetlen lélek voltak az 
egység evangéliumának hatásá-
ra, amit együtt éltek: egy darab 
az élő kereszténységből.

Mivel ismerjük egymást, 
ugyanazt a lelkiséget éljük, s 
mivel Jézust hozzuk magunk 
közé, az ő fényét, a legmesz-
szebbmenően értelmet nyer kö-
zös keresztségünk. Ez az élet-
mód segíti az élet párbeszédét, 
mert egyetlen keresztény népet 
alkot világi hívőkből, szerzete-
sekből, papokból, lelkipászto-
rokból, püspökökből.

Az „élet párbeszéde” nem áll 
szemben azzal a párbeszéddel, 
amit az egyházi vezetők foly-
tatnak, és nem is helyezi ma-
gát egy szintre vele. Építő pár-
beszéd kíván lenni, melyben 
minden keresztény részt vehet. 
Olyan kovász az ökumenében, 
mely újraéleszti annak tudatát, 
hogy mindannyian – hiszen 
keresztények és megkeresztel-
tek vagyunk, és kölcsönösen 

szerethetjük egymást 
– hozzájárulhatunk 
Jézus végrendeletének 
a megvalósulásá-
hoz, hogy „Legyenek 
mindnyájan egy”.

Ismerünk olyan 
helyeket, ahol a nap 
huszonnégy órájában 
látjuk megvalósul-
ni ezt a párbeszédet. 
Példaképpen említ-
hetem a németországi 
Ottmaringot, az evan-
gélikus Bruderschafttal 
negyven évvel ezelőtt 
közösen létrehozott 
ökumenikus tele-
pülést. Az Angliá-
ban működő Egység 
Központot a Welwyn 
Garden Cityben, ahol 
több mint húsz éve 
anglikánok és kato-
likusok közösen élik 
meg az evangéliumot. 
A Firenze melletti 
Loppianót, ahol no-
vemberben nyílik meg 
a Fokoláre Mozgalom 
első egyeteme. És még 
más hasonló települé-
seket a világon. [...]

Örülnék neki, ha 
mostantól együtt 
dolgozhatnánk azon, 
hogyan vigyük előre 
közös küldetésünket, 
Jézus végrendeletének 
megvalósítását, hogy 
„Legyenek mindnyá-
jan egy.” 

Fordította: Tóth Judit

Chiara Lubich

Részletek Chiara 
Lubich üzenetéből 
a Liverpool Hope 
Universitytől ka-
pott teológiai dísz-
doktori kitüntetés 
alkalmából (2008. 
január 25.)

1 vö. Mt 18,20
2 vö. Jn 17,21
3 Mt 27,46
4 vö. Zsolt 16,2



Több mint negyven éve, 
hogy a katolikus Chiara 
Lubich a liverpooli ang-

likán katedrálisban beszélt a 
megjelentekhez. Naplójában 
így emlékszik vissza erre a lá-
togatásra:

„Ma délelőtt átutaztunk 
Liverpoolon. A két székesegy-
házat – az anglikánt és a még 
épülőfélben lévő katolikust – 
a Hope Street, a Remény útja 
köti össze. Remény tölt el ma 
is… az egység és a béke jövőjé-
nek reménye”.

Az eltelt időszakban számos 
lehetőség nyílt a megkezdett 
párbeszéd folytatására. Ki-
emelkedő esemény mindebben 
2008. január ötödike. E na-
pon érkezett a Liverpool Hope 
University tekintélyes szemé-
lyiségekből álló delegációja az 
Örök Városba. Elismerésüket 
hozták Európa kulturális fő-
városából Chiara Lubichnak 
mindazért, amivel hozzájárult 
Isten Országának építéséhez 
az egész világon, kihatással sok 
ezer ember életére. Az egyetem 
rektora, az anglikán Pillay pro-
fesszor személyesen akarta át-
adni a díszdoktori címet, ezért 
kereste fel a Róma közelében 
fekvő otthonában. Beszédében 

ezt mondta többek között: 
„Egyetemünk Chiara Lubichot 
azért a hosszú és kitartó mun-
kájáért tünteti ki, amit az 
egyház életében végez. Békét 

és harmóniát visz a társada-
lomba, különböző felekezetű 
keresztényeket egyesít az öku-
menizmus útján, előmozdítja 
a vallások közötti párbeszédet 
és megértést… Ma egy rendkí-
vüli asszonyt ismerünk el, aki 
korunkban nemcsak vallja a 
keresztény értékeket, de meg is 
testesíti. A teológiai díszdok-
tori cím átadásával egy olyan 
vezéregyéniséget ismerünk el, 
aki sosem önmagához irányít 

bennünket, hanem az Isten 
felé vezető utat mutatja. Meg-
köszönjük Chiarának, hogy a 
hűség kiváló példaképe napja-
inkban! Kívánom, hogy hozzá 
hasonlóan sokan teljesítsük 
készségesen Isten akaratát az 
egész világon.”

A hivatalos ünnepségre a 
castelgandolfói Máriapoli 
Központ nagytermében került 
sor, melyet a különböző egy-
házakhoz tartozó jelenlevők 

rovat nagy
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párbeszéd

zsúfolásig megtöltöttek, már 
ezzel láthatóvá téve Chiara 
Lubich elköteleződését az egy-
ség mellett.

Érthető, hogy Pillay profesz-
szorban és a delegáció tag-
jaiban komoly gondolatok 
fogalmazódtak meg arra vo-
natkozóan, hogyan folytathat-
nák a kapcsolatot. A rektor úr 
a következőket nyilatkozta egy 
interjúban: „Már korábban is 
felfedeztem Chiara írásaiban 

rovat nagy

10

rovat nagyrovat nagy

10

az egység lelkisége

10

a rEMéNY 
ÚTJa
Teológiai díszdoktori címmel tüntette ki Chiara 
Lubichot a Liverpool Hope University (Remény 
Egyetem), mivel életműve jelentős módon hoz-
zájárul a különböző felekezetű keresztények 
egységéhez és a vallások közötti párbeszéd-
hez.

A Canterbury  
katedrális főesperese,  
Bernard Pawley 
fogadja 1977-ben 
Chiara Lubichot.
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bennünket, hanem az Isten 
felé vezető utat mutatja. Meg-
köszönjük Chiarának, hogy a 
hűség kiváló példaképe napja-
inkban! Kívánom, hogy hozzá 
hasonlóan sokan teljesítsük 
készségesen Isten akaratát az 
egész világon.”

A hivatalos ünnepségre a 
castelgandolfói Máriapoli 
Központ nagytermében került 
sor, melyet a különböző egy-
házakhoz tartozó jelenlevők 

zsúfolásig megtöltöttek, már 
ezzel láthatóvá téve Chiara 
Lubich elköteleződését az egy-
ség mellett.

Érthető, hogy Pillay profesz-
szorban és a delegáció tag-
jaiban komoly gondolatok 
fogalmazódtak meg arra vo-
natkozóan, hogyan folytathat-
nák a kapcsolatot. A rektor úr 
a következőket nyilatkozta egy 
interjúban: „Már korábban is 
felfedeztem Chiara írásaiban 

az egység értelmét, és hogy a 
hit nála milyen központi he-
lyet foglal el. Ez a találkozás 
azt húzta most alá, hogy a 
Fokoláre lelkisége és a Hope 
University alapgondolatai egy-
mást erősítik. Ki fogjuk dol-
gozni az együttműködés me-
netét egyetemünk és a Sophia 
Egyetem1 tanárai és diákjai 
között. Célunk ezzel, hogy a 
két intézmény programjai köl-
csönösen hozzáférhetővé vál-

janak. Itt egy magával 
ragadó lehetőségről 
van szó, valóban!”

A Hope University 
képviseltetni fogja magát a 
Sophia Egyetem megnyitásán, 
mely egyben alkalom lesz arra 
is, hogy a folyamatban levő 
együttműködés pontosítása is 
megtörténjék.

Chiara üzenetet küldött a Li-
verpool Hope University-nek, 
melyet 2008. január 23-án ol-
vastak fel egy hivatalos ünnep-
ség keretében. (Lásd az előző 
oldalon.)

Összeállította: Tóth Judit
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1 Amint korábbi szá-
munkban már jelez-
tük, a Fokoláre Moz-
galom első egyeteme a 
Sophia Egyetem Lop-
pianóban nyílik meg 
2008 őszén.

LIVERPOOL 
HOPE  
UNIVERSITY

A Remény Egyetem Anglia 
legfiatalabb	 felsőoktatási	 in-
tézménye, még ha több mint 
százötven éve alapították is. 
1980-ban két katolikus in-
tézmény, a Notre Dame és a 
Christ’s College, valamint az 
anglikán St. Katherine’s College 
egyesült, s létrejött ez az egész 
Európában egyedülinek számí-
tó	ökumenikus	alapítású	egye-
tem. 2005-ben függetlenedett a 
liverpooli	egyetemtől,	és	felvet-
te a Liverpool Hope University 

nevet. Jelszava: hitben, 
reményben és szere-
tetben. Kapui nyitva 
állnak a nem katoli-
kus keresztények és 
a	 nagy	 vallások	 hívői	
előtt	is.	Feladatának	te-
kinti, hogy a vallási és 
a társadalmi harmóniát 
mozdítsa	 elő	 a	 neve-
lés,	 a	 vallás,	 a	 kultúra	
és a gazdaság életé-
ben. Jelenleg több mint 
7000 hallgató folytat itt 
tanulmányokat egész 
Nagy Britanniából és 
más országokból.

Fent: Az egyetem 
épülete.

Alatta: A díszdok-
tori diploma átadása 
Chiara Lubich ott-
honában, Rocca di 
Papában, 2008. 
január 5-én. 
Jobbról balra: az egye-
tem rektora, Gerald 
John Pillay professzor, 
Chiara Lubich, 
Patricia Kemble és Dr. 
Graham Donelan, az 
egyetem titkára.
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szemtől szembe 

Magyarország mi-
lyen helyet foglal 
el az életedben?

Harminchárom évesen ér-
keztem Magyarországra, és ti-
zenhat évet éltem itt. Fontos 
időszak ez egy ember életé-
ben. Talán emiatt is egyre ér-
tékesebbnek tűnik számomra 
mindaz, amit itt átéltem.

Az első benyomások?

1979 végén, miután mások 
sikertelenül próbálkoztak, 
Chiara Lubich engem kért 
meg, hogy menjek el Buda-
pestre megalapítani a fokolárt. 
Akkoriban nehéz volt bejut-
ni az országba. Kihasználva a 
húsvéti szünetet, 1980-ban egy 
hónapra szabadságot kértem, 
hogy felvegyem a kapcsolatot 
magyar kollégákkal, és összeál-
lítsak egy kutatási programot 
a gyermekirodalom szakterü-
letén. Budapestre 1980. április 
4-én érkeztem, éppen nagypén-
teken. Nem ismertem Magyar-
ország történelmét, így nekem 
nem mondott semmit a min-
denütt kiplakátolt felirat: „Él-
jen április 4!”, de nem hagyott 
közömbösen. Bátorító jelnek 
vettem, hogy szívesen látnak. 
Ugyanaz év októberében már 

a külügyminisztérium tanul-
mányi ösztöndíjasaként ér-
keztem Budapestre. A szerény 
ösztöndíjon kívül kaptam egy 
szobát egy családnál, egy párt-
fogót a gyermekirodalomban 
végzett kutatásaimhoz a híres 
műfordító, Majtényi Zoltán 
személyében, és tanulhattam 
magyarul. Fogalmam sem 
volt, hol kezdjem. Az esemé-
nyeken keresztül fedeztem fel, 
hogy semmi sem történik vé-
letlenül, és ahogy Mécs László 
írja: „a véletlen mögött Isten 
mosolyog”. Ebben a fénnyel 
teli mondatban lehetne össze-
foglalni mindazt a csodálatot, 
ami a Magyarországon töltött 
tizenhat évemet kísérte: Isten 
végtelen, folytonos mosolya. 
Így kezdődött életem nagy fe-
jezete.

Túlnyomórészt a főváros-
ban laktam. A házak falán 
még látszottak az ötvenhatos 
forradalom nyomai, de a fala-
kon kívül sokkal feltűnőbbek 
voltak az emberek szívében 
maradt sérülések. Keserű kiáb-
rándulás, mély megaláztatás – 
és ami ijesztő volt – gyanakvás 
élt bennük mindennel és min-
denkivel szemben. Ideológiá-
nak még csak az árnyékát sem 
láttam, csak bürokráciát, és a 
hatalmat néhányak kezében.

Életed nagy fejezete kezdő-
dött, mondtad.

Pontosan! Magyarország 
nagy események tanúja. Ha 
életemet magnak tekintem, ta-
lálkozni a Fokoláre Mozgalom-
mal olyan volt, mint amikor 
megtalálod a földet, amelyben 
a mag elhal, és termést hoz. 
Magyarországra kerülve ott 
kellet hagynom azt a dinami-
kus társasági életet, amelyben 
addig mozogtam, és el kellett 
vágnom korábbi kapcsolatai-
mat. Ez remek körülményeket 
teremtett, hogy megláthassam 
azt a belső dinamikát, melyből 
közösség születik, és jobban 
megértsem a Fokoláre Mozga-
lom célját, melynek küldetése, 
hogy a kapcsolatok gyökereire 
hasson, és megteremtse a fel-
tételeit, hogy az emberek kö-
zött kapcsolatok alakuljanak, 
fejlődjenek, és azok építőek le-
gyenek, hogy újra helyreálljon 
és megszilárduljon az egység. 

FOrraDaLMaT 
LÁTTaM
Interjú Gaetano Minutával, akit leginkább Tanino néven ismernek Ma-
gyarországon. Írásaival többször találkozhattunk az Új Város lapjain.

Gaetano	 Minuta	 elismert	 mű-
fordító, életrajzíró. Lázár Ervin 
könyvének, a Szegény Dzsoni és 
Árnikának olaszországi kiadását 
követően	 munkásságát	 nívódíj-
jal jutalmazták. Az ELTE magyar 
nyelv és irodalom szakán végzett. 
Pécsett is emlékeznek rá, ahol 
olasz nyelvet és irodalmat tanított 
a Janus Pannonius Egyetemen. 
Tomka	 Ferenc	 Halálra szántak, 
mégis élünk!	című	művéből	meg-
tudjuk,	 hogy	 a	 titkosrendőrség	
szerint Gaetano Minutát Chiara 
Lubich,	 a	 Fokoláre	 Mozgalom	
alapítója küldte Magyarországra, 
hogy	 a	 születőben	 lévő	 mozga-
lomnak támasza legyen. Jelenleg 
Szlovákiában él, és az olasz Città 
Nuova folyóirat munkatársa.

Bartus Sándor
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az egység lelkisége

a külügyminisztérium tanul-
mányi ösztöndíjasaként ér-
keztem Budapestre. A szerény 
ösztöndíjon kívül kaptam egy 
szobát egy családnál, egy párt-
fogót a gyermekirodalomban 
végzett kutatásaimhoz a híres 
műfordító, Majtényi Zoltán 
személyében, és tanulhattam 
magyarul. Fogalmam sem 
volt, hol kezdjem. Az esemé-
nyeken keresztül fedeztem fel, 
hogy semmi sem történik vé-
letlenül, és ahogy Mécs László 
írja: „a véletlen mögött Isten 
mosolyog”. Ebben a fénnyel 
teli mondatban lehetne össze-
foglalni mindazt a csodálatot, 
ami a Magyarországon töltött 
tizenhat évemet kísérte: Isten 
végtelen, folytonos mosolya. 
Így kezdődött életem nagy fe-
jezete.

Túlnyomórészt a főváros-
ban laktam. A házak falán 
még látszottak az ötvenhatos 
forradalom nyomai, de a fala-
kon kívül sokkal feltűnőbbek 
voltak az emberek szívében 
maradt sérülések. Keserű kiáb-
rándulás, mély megaláztatás – 
és ami ijesztő volt – gyanakvás 
élt bennük mindennel és min-
denkivel szemben. Ideológiá-
nak még csak az árnyékát sem 
láttam, csak bürokráciát, és a 
hatalmat néhányak kezében.

Életed nagy fejezete kezdő-
dött, mondtad.

Pontosan! Magyarország 
nagy események tanúja. Ha 
életemet magnak tekintem, ta-
lálkozni a Fokoláre Mozgalom-
mal olyan volt, mint amikor 
megtalálod a földet, amelyben 
a mag elhal, és termést hoz. 
Magyarországra kerülve ott 
kellet hagynom azt a dinami-
kus társasági életet, amelyben 
addig mozogtam, és el kellett 
vágnom korábbi kapcsolatai-
mat. Ez remek körülményeket 
teremtett, hogy megláthassam 
azt a belső dinamikát, melyből 
közösség születik, és jobban 
megértsem a Fokoláre Mozga-
lom célját, melynek küldetése, 
hogy a kapcsolatok gyökereire 
hasson, és megteremtse a fel-
tételeit, hogy az emberek kö-
zött kapcsolatok alakuljanak, 
fejlődjenek, és azok építőek le-
gyenek, hogy újra helyreálljon 
és megszilárduljon az egység. 

Láttam egy for-
radalmat in statu 
nascendi, születé-
se pillanatában. 
Ízelítő volt ez a 
Szentlélekből, aki 
egy híres szerzetes-
költő szerint olyan 
„szél, mely felveri a 
port”.

Amikor 1980 ok-
tóberében indulni 
készültem, Chiara 
küldött egy aján-
dékot „A budapes-
ti fokolárnak.” Aki 
átadta, azt mond-
ta: „Csodákat fogsz 
látni!” Bennem úgy 
csapódtak le ezek a 
szavak, hogy „meg-
látod, a lélek fel-
kavarja a port, s a 
lehetetlen is lehet-

ségessé válik”. Az ajándék egy 
teáskanna volt fehér kerámi-
ából, kis állvánnyal, ami alatt 
melegíteni lehet a teát, hogy ki 
ne hűljön. Leraktam a padlóra 
a Citadellához közeli Somlói 
utcai lakásban, mely az első 
férfi fokolárnak adott otthont. 
A friss lakk fénylett, szaga be-
töltötte a lakást. Teljesen üres 
volt. Teljesen. Csak az ajándék 
volt ott, ezzel a felirattal. Vi-
zsolyi Lacival bútoroztuk be 
fokolárunkat darabról darab-
ra, Tóth Palkó, Fialovszky Béla, 
Erhardt Gyula, Körmendy 
Imre családjának segítségével, 
és azokkal a fiatalokkal, akik 
időnként Lacinál laktak.

Közben a lányok is megkezd-
ték életüket a női fokolárban, 
Tóth Ilona kis lakásában, Bu-
dakeszin.

Mi ez a belső dinamika, 
amit szintén megemlítettél?

Láttam, ahogy a családok-
ból, fiatalokból, gyerekekből 

álló első csoport önmagától 
közösségé vált, pontosan úgy, 
ahogy Chiara mondja: „Semmi 
sem rendezettebb annál, mint 
amit a szeretet rendez el, és 
semmi sem szabadabb annál, 
amit a szeretet egyesít.”

A mozgalmon kívül mivel 
foglalkoztál?

Beiratkoztam az ELTE ma-
gyar nyelv és irodalom sza-
kára. Időközben elkezdtem 
ismerkedni a gyermekiroda-
lommal. Megszülettek az első 
műfordításaim, az első publi-
kációim. Aztán jött a nívódíj, 
és ennek köszönhetően jóval 
szélesebb körben ismertté vál-
hattam. Majd meghívtak taní-
tani Pécsre a Janus Pannonius 
Egyetemre. Összebarátkoztam 
Lázár Ervinnel, akinek nagyon 
megérintett a Szegény Dzsoni és 
Árnika című meséje.

Ma Szlovákiában élsz, Po-
zsonyban...

Sejtem, hová akarsz kilyu-
kadni. Sajnos, a két nemzet 
kapcsolata nem éppen fel-
hőtlen. Néhány hete Kassán 
mégis nagy sikere volt annak 
a kulturális estnek, amit a 
Fokoláre Mozgalom, a Ró-
zsahegyi Katolikus Egyetem 
és a Kassai Magyar Katolikus 
Pasztorációs Központ szerve-
zett. Käfer István professzor 
felvázolta a problémát a két 
ország keresztény múltjának 
szemszögéből, és erőteljes 
szavakkal szólt arról az érték-
mentő és értékteremtő misz-
szióról, amit Szlovákiának és 
Magyarországnak együtt kell 
folytatnia. Csakugyan olyan 
emberekre van szükség, akik 
vissza tudnak nyúlni a gyöke-
rekhez, hogy emberibb jövőt 
építsenek. 

FOrraDaLMaT 
LÁTTaM
Interjú Gaetano Minutával, akit leginkább Tanino néven ismernek Ma-
gyarországon. Írásaival többször találkozhattunk az Új Város lapjain.
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reneszánsz év

o l a j f e s t é ke t 
használt, ami 
lehetővé tette 
a kép állandó 
és aprólékos 
fejlesztését. A 
m e g r e n d e l ő 
állandó sür-
getése ellenére 
a 4,60 x 8,80 
méteres fal-
festmény négy 
évig(!) készült. 
Az eredmény 
lenyűgöző volt, 
de ami először 
sikeres újítás-
nak tűnt, arról 
h a m a r o s a n 
kiderült, hogy 
a képnek kárá-
ra lett. Ennek 
első jelei már 
húsz év eltelté-

vel jelentkeztek, és alig múlt el 
fél évszázad, az olasz reneszánsz 
festészet híres krónikása, Giorgio 
Vasari már csak egy „elkáprázta-
tó foltról” számolhatott be.

Hétszer igyekeztek restaurál-
ni, olykor csak a kárt növelve. A 
huszadik század tudományára, 
fejlett technikájára és huszon-
egy év kitartó munkájára volt 
szükség, hogy a festményt 
sikerüljön megtisztítani a 
rárakódott szennyeződések-
től és a későbbi beavatko-
zások festékrétegeitől. 1999 
óta újra bárki beléphet az 
Utolsó vacsora termébe, hu-
szonöt fős csoportokban, de 
csak negyed órára – a további 
rongálódás megelőzése érde-
kében.

A figyelmet azonnal a köz-
ponti helyet elfoglaló Krisz-
tus alakja hívja fel magára, 
élénk vörös és kék színű ru-
hájában. Jézus arckifejezése 
az éppen kimondott szavak 
rendkívüliségéről árulkodik. 
Mozdulatlanságával szöges 

Leonardo da 
Vinci 1495-
ben fogott 

hozzá az utolsó va-
csora megfestéséhez. 
Igen viszontagságos 
a története a mi-
lánói Santa Maria 
delle Grazie kolostor 
ebédlőjét díszítő fal-
festménynek. Szét 
akarták fűrészelni, 
hogy Franciaország-
ba vigyék, többször 
átfestették és lemos-
ták, majd az ebédlő 
istállóként szolgált 
Napóleon megszálló 
serege alatt, 1943-

ban pedig csodával határos 
módon menekült meg egy 
bombázáskor. Az igazat meg-
vallva, első megpróbáltatásai a 
mester kísérletező természeté-
vel kezdődtek.

Az egyiptomi piramisok fres-
kói tanúsítják, hogy a falképek 
több ezer évig képesek megőriz-
ni eredeti frissességüket. A jól 
bevált hagyományos technika 
gyorsaságot és határozott színe-
ket igényel. Leonardo azonban 
nem tudott ellenállni a kísér-
tésnek, és a falon is elő akarta 
varázsolni a táblaképek finom 
árnyalatait. A színárnyalatok 
gazdag skáláját és a sajátos szín-
effektusokat úgy érte el, hogy 

A korai reneszánsz mélyen 
keresztény világában a művé-
szek szorosan kötődtek koruk 
szellemiségéhez. Ebből az idő-
szakból nyerünk bepillantást 
az egyik leghíresebb klasszi-
kus húsvéti kép rejtelmeibe.

az UTOLSÓ 
VaCSOra

Az Utolsó vacsora 
képe (Milano, 1495-
1498), ahogy a resta-
urálás után ma elénk 
tárul.

Az apostolok balról 
jobbra: Bertalan, Ja-
kab, Alfeus fia, And-
rás, Júdás, Péter, Já-
nos, Krisztus, Tamás, 
az idősebb Jakab, 
Fülöp, Máté, Tádé és 
Simon.
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kultúra
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a 4,60 x 8,80 
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de ami először 
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kiderült, hogy 
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ra lett. Ennek 
első jelei már 
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vel jelentkeztek, és alig múlt el 
fél évszázad, az olasz reneszánsz 
festészet híres krónikása, Giorgio 
Vasari már csak egy „elkáprázta-
tó foltról” számolhatott be.

Hétszer igyekeztek restaurál-
ni, olykor csak a kárt növelve. A 
huszadik század tudományára, 
fejlett technikájára és huszon-
egy év kitartó munkájára volt 
szükség, hogy a festményt 
sikerüljön megtisztítani a 
rárakódott szennyeződések-
től és a későbbi beavatko-
zások festékrétegeitől. 1999 
óta újra bárki beléphet az 
Utolsó vacsora termébe, hu-
szonöt fős csoportokban, de 
csak negyed órára – a további 
rongálódás megelőzése érde-
kében.

A figyelmet azonnal a köz-
ponti helyet elfoglaló Krisz-
tus alakja hívja fel magára, 
élénk vörös és kék színű ru-
hájában. Jézus arckifejezése 
az éppen kimondott szavak 
rendkívüliségéről árulkodik. 
Mozdulatlanságával szöges 

ellentétben áll az apostolok 
hármas csoportjainak (talán a 
Szentháromságra utal?) lendü-
letes hullámzása jobbra és bal-
ra. A „lelkükben megindult” 
tanítványok, akiknek öltözete 
a halvány rózsaszíntől a kék 
legkülönbözőbb árnyalatain 
át, méregzöld, intenzív sárga 
és ibolyaszínben pompázik, a 
legváltozatosabb gesztusokkal 
juttatják kifejezésre megdöb-
benésüket. A pillanat inkább 
a csoda hírüladása, mintsem a 
tragikus árulásé. Ha Krisztus 
mégsem Júdás árulását jelenti 
be, akkor talán az első eucha-
risztikus áldozat bemutatását 
látjuk? Lenyűgöző a megterí-
tett asztal, a kék madármintás 
ragyogó fehér abrosz, a kenyér 
és a haldarabok, a borospohár, 
a tányérok... Az olasz művé-
szettörténet első nagy csend-
élete nem egyszerű mester-
munka, annál sokkal több. Az 
apostolok ruhájának színei a 
fémedények csillogásában tük-
röződnek vissza. A vizeskancsó 
csillogó áttetszőségét itt tanul-
ta meg Caravaggio. A félárnyék-
ban lévő arcok finom tónusai, 
például Tádé vagy az idősebb 

Jakab esetében, elárulja, ki volt 
Giorgione és a velenceiek, vala-
mint Coreggio mestere.

A háttér három ablaknyílá-
sán beömlő fény összeköti a je-
lenet szereplőit, élénkséget ad 
a színeknek, élettel tölti be az 
árnyékokat, s átjárja az egész 
helyiséget, különösen Krisztus 
alakját. Ezzel egyidejűleg az 
ablakokon át messzi távlatok 
nyílnak, mintha nem is este, 
inkább hajnal lenne.

Gianfranco Ravasi, a híres 
olasz biblikus és Carlo Bertelli 
művészettörténész meggyőző-
dése szerint is a jelenet nem 
Júdás árulásának, hanem az 
Eucharisztia alapításának pilla-
natát mutatja be: „Ez az én tes-
tem... ez az én vérem”. A kitárt 
karok, a kezek „konszekráló” 
tartása, az apostolok megdöb-
benése, csodálkozása, kétkedé-
se és hite, a freskóval átellenes 
oldalon megfestett Kereszt-
re-feszítés, valamint Krisztus 
keresztbe tett lábai az asztal 
alatt – akkor is, ha ma ezt nem 
láthatjuk már – megerősíteni 
látszanak ezt a feltételezést. 
Magával ragadó ez a meghit-
tebb, bensőségesebb értelme-

zés, még ha nem is mindenki 
osztozik benne. Leonardónál 
azonban minden lehetséges, 
még az is, hogy egyidejűleg 
akarta ábrázolni az oly gaz-
dag utolsó vacsora külön-
böző pillanatait: az árulást, 
a közeledő halált, az Eucha-
risztia alapítását, a búcsút, 
a felsőbb akaratra történő 
ráhagyatkozást.

A művészet amennyire 
képes lenyűgözni, legalább 
annyira titok marad előt-
tünk. Talán Leonardo műve 
is felfoghatatlan marad, 
mint mindaz, ami termé-
szetfeletti.

Mario Dal Bello – 
Vizsolyi László

ban pedig csodával határos 
módon menekült meg egy 
bombázáskor. Az igazat meg-
vallva, első megpróbáltatásai a 
mester kísérletező természeté-
vel kezdődtek.

Az egyiptomi piramisok fres-
kói tanúsítják, hogy a falképek 
több ezer évig képesek megőriz-
ni eredeti frissességüket. A jól 
bevált hagyományos technika 
gyorsaságot és határozott színe-
ket igényel. Leonardo azonban 
nem tudott ellenállni a kísér-
tésnek, és a falon is elő akarta 
varázsolni a táblaképek finom 
árnyalatait. A színárnyalatok 
gazdag skáláját és a sajátos szín-
effektusokat úgy érte el, hogy 

A korai reneszánsz mélyen 
keresztény világában a művé-
szek szorosan kötődtek koruk 
szellemiségéhez. Ebből az idő-
szakból nyerünk bepillantást 
az egyik leghíresebb klasszi-
kus húsvéti kép rejtelmeibe.
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apák napja

minták helyett viselkedési sza-
bályokat adunk nekik.

Újabban egyre inkább teret 
hódít az a felismerés, hogy a 
szülőknek, és különösen az 
apáknak több időt kellene töl-
teniük gyermekeikkel. A csa-
ládi nevelés a gyermekeikkel 
otthon maradó anyukák fel-
adatává lett, sok családban az 
apuka csak a fektetésre érkezik 
haza, és valamivel több időt 
csak a hétvégeken tölt el gyer-
mekeivel. Hogy apa mit dolgo-
zik, azt a gyermek legfeljebb 
elmondásból ismeri.

Az ideális természetesen az, 
amikor mindkét szülő aktívan 
részt vesz a nevelésben. Éppen a 
különbözőségük miatt fontos, 
hogy érvényesüljön mindkettő-
jük hatása. Napjainkban mégis 
több szót kell vesztegetnünk az 
apákra. Nem túlzás azt monda-
ni, hogy a gyermekek életében a 
nők jelenléte a domináló, és ezt 
különösen a fiúk, de a lányok 
is megszenvedik. Az óvodában 
és az iskolában elsősorban azo-
kat a készségeket jutalmazzák, 
melyek a lányokra jellemzőek: 
az odafigyelést, a szóbeli kife-
jezést, a kézügyességet, a szép 
külalakot. A fiúkból felszaba-
duló energia nem kap elég ki-
bontakozási teret, és a megfe-
lelő férfias magatartásminták 
híján rohangálásban, vereke-
désben, „hülyéskedésben” ölt 
testet. Gyakran halljuk a „Ne 
rohangálj!”, „Ne verekedj!” fel-
szólítást, de a tiltáson túl kevés 
segítséget kapnak ahhoz a fiúk, 
hogy a bennük duzzadó impul-
zusokat hogyan alakíthatják át 
pozitív, alkotó energiává. Szö-
get beverni, deszkát fűrészelni, 
rétet kaszálni, gólt lőni, sziklát 
mászni kell, és utána összees-
ni a fáradtságtól, vízhólyagos 
tenyeret borogatni, és mesélni 
mindenkinek, anyának, nagy-

„Mo n d h a t t o k 
bármit gyer-
mekeiteknek, 

úgyis azt fogják tenni, amit 
tőletek látnak” – figyelmezte-
ti a szülőket a neves etológus, 
Csányi Vilmos. A közhiedelem-
mel ellentétben a felnövekvő 
gyermek fejlődése szempont-
jából nem annyira a vele egy-
korúak csapatában eltöltött 
idő számít, hanem első sorban 
a felnőttek társasága. Ha a 
gyermek szabadon részt vehet 
a felnőttek életében, akkor az 
értékek és a követendő maga-
tartásminták átadása szinte 
észrevétlenül zajlik.

A törzsi társadalmakban ma 
is ez a természetes. Az egyik 
antropológus megfigyelései 
között szerepel például a kö-
vetkező epizód. „Egy busman 
férfi nyílhegyet kalapál. Mun-
kája közben odamegy hozzá 
egy éppen totyogó gyermek 
és ujját a nyílhegyre helyezi. 
A férfi nem löki le a gyermek 
kezét, nem szól rá, nem sóhajt 
fel, hanem türelmesen vár ad-
dig, amíg a gyermek elhúzza 
a kezét, akkor kalapál tovább. 
A következő ütésnél a gyer-
mek megint odatette az ujját, 
megint türelmes várakozás, és 
ez így ment a megfigyelés sze-
rint teljes negyven percen ke-
resztül.”

Ugye milyen távolinak és 
idillinek tűnik ez a kép? Hol 
van az apáknak lehetősége ma, 
hogy ennyi időt „vesztegesse-
nek” el ilyen türelemjátékra? 

Ehelyett inkább megmagya-
rázzák a gyermeknek, hogy 
vigyázzon az ujjára, és hogy 
nem szabad odatenni… Alap-
jában véve természetesen nincs 
semmi baj azzal, ha gyermeke-
inknek megtanítjuk az élethez 
fontos viselkedési szabályokat. 
Csányi viszont felhívja a figyel-
met, hogy az iparosodott or-
szágokban, különösen a városi 
életben egyre kevesebb idő jut 

arra, hogy a gyerekek a felnőt-
tek tevékenységeiben részt ve-
gyenek. „A szocializáció – írja 
- teljes értékűen csak és kizáró-
lag egy zárt, egymásban bízó, 
egymásért élő közösségben 
valósulhat meg.” Itt a tanulás 
a felnőttektől élményszerű, 
mindennapos dolog. Ha ma 
sok fegyelmezési problémánk 
van gyermekeinkkel, az annak 
köszönhető, hogy viselkedési 

JÓ aPÁK, 
JObb FérJEK

Új tudatosságra van szükség a házasfe-
lek részéről, hogy megfelelő megoldá-
sokat találjanak szülői hivatásuk kibon-
takoztatására.

Tóth Pál
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minták helyett viselkedési sza-
bályokat adunk nekik.

Újabban egyre inkább teret 
hódít az a felismerés, hogy a 
szülőknek, és különösen az 
apáknak több időt kellene töl-
teniük gyermekeikkel. A csa-
ládi nevelés a gyermekeikkel 
otthon maradó anyukák fel-
adatává lett, sok családban az 
apuka csak a fektetésre érkezik 
haza, és valamivel több időt 
csak a hétvégeken tölt el gyer-
mekeivel. Hogy apa mit dolgo-
zik, azt a gyermek legfeljebb 
elmondásból ismeri.

Az ideális természetesen az, 
amikor mindkét szülő aktívan 
részt vesz a nevelésben. Éppen a 
különbözőségük miatt fontos, 
hogy érvényesüljön mindkettő-
jük hatása. Napjainkban mégis 
több szót kell vesztegetnünk az 
apákra. Nem túlzás azt monda-
ni, hogy a gyermekek életében a 
nők jelenléte a domináló, és ezt 
különösen a fiúk, de a lányok 
is megszenvedik. Az óvodában 
és az iskolában elsősorban azo-
kat a készségeket jutalmazzák, 
melyek a lányokra jellemzőek: 
az odafigyelést, a szóbeli kife-
jezést, a kézügyességet, a szép 
külalakot. A fiúkból felszaba-
duló energia nem kap elég ki-
bontakozási teret, és a megfe-
lelő férfias magatartásminták 
híján rohangálásban, vereke-
désben, „hülyéskedésben” ölt 
testet. Gyakran halljuk a „Ne 
rohangálj!”, „Ne verekedj!” fel-
szólítást, de a tiltáson túl kevés 
segítséget kapnak ahhoz a fiúk, 
hogy a bennük duzzadó impul-
zusokat hogyan alakíthatják át 
pozitív, alkotó energiává. Szö-
get beverni, deszkát fűrészelni, 
rétet kaszálni, gólt lőni, sziklát 
mászni kell, és utána összees-
ni a fáradtságtól, vízhólyagos 
tenyeret borogatni, és mesélni 
mindenkinek, anyának, nagy-

apának, nagyanyának, testvé-
reknek, hogy mi történt.

Előfordul, hogy az apák ma-
radnak otthon gyermekgondo-
zási szabadságon. A kutatók 
megállapították, hogy különö-
sen a nagyobbacska gyerekek 
díjazzák, ha apjukkal lehetnek 
napközben, mert ők több önál-
lóságot biztosítanak, és kevésbé 
ellenőrzik őket. Maguk az apák 
is nyertesei ennek a megoldás-
nak, mert a gyerekekkel eltöl-
tött időben jobban megtanul-
nak kommunikálni, a mások 
bajával törődni. Legtöbb férfi a 
gyermekeivel kapcsolatban érti 
meg, hogy nem lehet mindent 
racionális stratégiákkal megol-
dani, és felfedezi az érzelmek, 
az empátia fontosságát az em-
beri kapcsolatokban. A kuta-
tók kimutatták, hogy a jó apák 
jobb férjek is egyben.

Ez az új tudatosság egy-
általán nem teremt könnyű 
helyzetet sok család számára. 
Amilyen könnyű belátni, hogy 
szükség van az apára a család-
ban, annyira nehéz megterem-
teni a feltételeit annak, hogy 
az apák több intenzív időt 
töltsenek gyermekeikkel. Nagy 
szerepet kap ebben a házas-
pár intim kommunikációja. A 
szülők ebben a mély, egymásra 
figyelő beszélgetésben megért-
hetik, hogy családjuk számára 
mi lehet a megoldás, hol talál-
hatják meg azt a minőségi időt, 
ahol az apának is megfelelő 
szerep jut a gyermekeivel kap-
csolatban. Az is fontos, hogy 
az apaság és a férfias magatar-
tásminták önmagában fontos 
kérdését ne kezeljük úgy, mint-
ha ezen állna és bukna a családi 
nevelés sikere. Gyermekeinknek 
a legfontosabb, hogy lássák, ta-
pasztalják: a szüleik szeretik 
egymást. Ott, ahol igazi, tartós 

kölcsönös szeretet van férj és 
feleség között, az anyák egyre 
inkább képesek távol levő férjü-
ket is megjeleníteni gyermekeik 
számára. Mert a hétköznapi 
szituációkban egyre kevésbé 
csak saját elképzelésük szerint 
reagálnak gyermekeik viselke-
désére; érvényesítik azt is, amit 
magukévá tettek a férjükkel be-
szélgetve. Hasonló mondható 
el a férfiakról is, ha feleségük 
távollétében a nap egy részét ők 
töltik el gyermekeikkel.

Az utóbbi évtizedekben a 
családok társadalmi környezte 
jelentősen megváltozott, és sok 
olyan negatív hatás éri őket, 
amely erősen veszélyezteti a 
család egységét és jó működé-
sét. Új tudatosságra van tehát 
szükség a házasfelek részéről, 
hogy megfelelő megoldásokat 
találjanak szülői hivatásuk 
kibontakoztatására. Sokat se-
gíthetnek egymásnak azok a 
családi közösségek, ahol kiér-
tékelik a tapasztalatokat, ami-
ket egy-egy család szerzett ezen 
a téren. 

arra, hogy a gyerekek a felnőt-
tek tevékenységeiben részt ve-
gyenek. „A szocializáció – írja 
- teljes értékűen csak és kizáró-
lag egy zárt, egymásban bízó, 
egymásért élő közösségben 
valósulhat meg.” Itt a tanulás 
a felnőttektől élményszerű, 
mindennapos dolog. Ha ma 
sok fegyelmezési problémánk 
van gyermekeinkkel, az annak 
köszönhető, hogy viselkedési 

JÓ aPÁK, 
JObb FérJEK
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olvasóinktól

Múltkor	 végiggondoltam,	 hogy	
saját	 szakterületemen	 (mező-

gazdaság és vidékfejlesztés) mit jelent 
a globalizáció. Nem tagadom, rögtön 
negatív képek villantak fel, de azt köve-
tően	inkább	az	útkeresés,	a	cselekvés	
iránya sarkallt gondolkozásra.

Ma az élelmiszergazdaságra töké-
letesen érvényes a globalizált gazda-
ság	 minden	 jellemzője.	 Az	 élelmiszer	
egyelőre	 sokszereplős	 piacon	 cserél	
gazdát,	 azaz	 kicsit	 leegyszerűsítve:	
az eladók árelfogadó és nem áralakító 
pozícióban vannak. Nagy tömegben 
előállítható,	 tárolása,	 tartósítása,	szál-
lítása kiforrott, tehát a világ bárme-
lyik pontjáról bármely más pontjára 
elfogadható	 idő	 alatt,	 viszonylag	 kis	
költséggel eljuttatható. Mivel az em-
ber	egyik	 legősibb,	 tudatos	gazdasági	
tevékenysége, és mivel már elég kis 
tőkebefektetéssel	
és szaktudással 
is	 elkezdhető,	
rendkívül sokan 
végzik,	főleg	a	sze-
gény,	 vagy	 fejlődő	
országokban.
Itt	 mindjárt	 felvetődik	

két alapkérdés: mi van a 
kis gazdasági potenciállal 
rendelkező,	 gyakran	elszigetelt	
paraszti tömegekkel, meg a gaz-
dag és szegény országok ellenté-
tével.	Az	 első	 esetben	 a	 kis	 családi	
gazdaságok gyakran nem felel-
nek meg a méretgazdaságos-
sági szempontoknak, és 
ezért – ha az agrárpolitika 
nem siet segítségükre – a 
koncentrálódó nagybirtokok 

Harminckét éve dol-
gozom a szociális 
szakmában, jelenleg 

családgondozó vagyok egy 
gyermekjóléti szolgálatban. Itt 
találkozom a nehézségekkel, 
amikkel a családok küzdenek, 
de általában olyankor, amikor 
már nagyon elromlottak a dol-
gok. Az emberek gyakran csak 
akkor kezdenek a párkapcsola-
tukkal, a családi helyzetükkel 

foglalkoz-
ni vagy 
segítséget 
kérni, ami-
kor már 
k o m o l y 
problémá-
ik vannak. 
C h i a r a 
L u b i c h 
gondola-
tai, amiket 
többször 
olvastam, 
arra in-
dítottak, 
hogy egy 

csoportot hozzunk létre azok-
ból a szülőkből, akik harmo-
nikusabb életre vágynak, akik 
a gyereknevelés, a gazdaság, a 
munka világának sokféle szo-
rításában szeretnének jobb 
feleségek, férjek, szülők len-
ni, akik szeretnék egy kicsit 
boldogabban élni az életüket. 
Próbáltuk azt is elérni, hogy 
találkozásaink kapcsán ki-
nyissuk őket más családokra, 
a társadalomra, hogy tudato-
sítsuk értékeiket, és elindítsuk 

a párbeszédet közöttük. Na-
gyon szép kapcsolat alakult ki 
ott, ami azt is jelentette, hogy 
ezek a felnőtt emberek hajlan-
dók voltak játszani. Mindjárt 
az elején, a beszélgetések után 
elkészítettük a szeretet dobó-
kockát.1 Az ehhez fűződő ta-
pasztalatok kísérték végig azt 
a fél évet. Emlékszem, valaki 
elmesélte, hogy amikor férje 
hazajön, mindent abbahagy, 
elé megy és üdvözli. Követ-
kező alkalommal egy másik 
asszony mesélte, hogy eszébe 
jutott ez, és ő is így tett. Férje 
meglepődött, és nagyon örült. 
Ezen felbátorodva, másnap 
reggel, amikor dolgozni ment, 
ismét megtette és kikísérte. 
Férje meglepődött és megölel-
ték egymást, ami már évek óta 
nem fordult elő köztük. Ami-
kor a gyerekek ezt meglátták, 
odarohantak, és belebújtak a 
szülők ölelésébe. Az egyik férfi 
arról beszélt, ami állandó ve-
szekedés tárgya a családban, 
hogy lefekvés előtt felesége 
még fog egy adag ruhát, be-
rakja a mosógépbe, és kimos 
este tizenegy körül. Most nem 
szólt semmit. Megvárta, amíg 
kimos a gép, és kiteregetett. És 
bár másnap nem dicsérte meg 
a felesége, mégis nagyon bol-
dog volt.

Ezeket a hatásokat megta-
pasztalva rácsodálkoztam, 
hogy ha a dobókockát elkezd-
jük élni, az gyógyítja a lelkeket, 
a kapcsolatokat. Párbeszédet 
szül, begyógyítja a sebeket.

Egyik alkalommal Isten elé 
álltam én is, hirtelen rádöb-
benve, hogy igazából soha nem 
tudtam szembenézni azzal, 
hogy cukorbeteg vagyok, ma-
gas a vérnyomásom, rosszak 
az ereim, púposodom, rosszul 
hallok és egyebek. Azt hiszem, 
úgy tekintettem minderre, 
mint amit el kell viselni. Ekkor 
azt mondtam Jézusnak: ezek a 
Te ajándékaid számomra, sze-
retetből készítetted nekem. A 
Te arcodat akarom látni ben-
nük, mindig a Te jelenlétedet. 
S azóta minden reggel és min-
den fájdalmas helyzetben, ami 
a fizikai korlátaimból adódik, 
újra köszönetet mondok Jézus-
nak mindazért, amivel meg-
ajándékozott. Aztán láttam, 
hogy nemcsak erről van szó, 
hanem sok olyan helyzet van 
még, amiben nem ismertem fel 
az arcát. Az emberi kapcsolata-
imban például, amik nem mű-
ködnek. Újra elhatároztam, 
hogy Őt akarom szeretni és 
látni azokban az emberekben, 
akikkel nekem nehéz, aztán 
azokban, akiknek velem nehéz 
vagy azokban, akiknek igen-
csak igaza van velem szemben. 
Láttam sokszor kudarcaimat, 
hogy ki vagyok, és hogy Isten 
kezében mi lehetnék. Ez segí-
tett tovább, hogy azt mondjam: 
Igen, Jézus, itt vagyok, és most 
nem akarom elszalasztani az 
alkalmat. Szeretnék ebben a 
pillanatban is újrakezdeni a Te 
szeretetedből.

Sudár Zsuzsa

a DObÓKOCKa 
GYÓGYíT

„Az emberek gyakran csak akkor 
kezdenek foglalkozni a párkap-
csolatukkal, a családi helyzetük-
kel, csak akkor kérnek segítséget, 
amikor már komoly problémáik 
vannak.”

1 Lapunkban 
többször esett 
szó a szeretet 
dobókockáról, 
melynek hat 
oldalán az evan-
géliumi szeretet 
egy-egy jellemzője 
olvasható, amit 
tettekre váltha-
tunk.
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társadalom

Múltkor	 végiggondoltam,	 hogy	
saját	 szakterületemen	 (mező-

gazdaság és vidékfejlesztés) mit jelent 
a globalizáció. Nem tagadom, rögtön 
negatív képek villantak fel, de azt köve-
tően	inkább	az	útkeresés,	a	cselekvés	
iránya sarkallt gondolkozásra.

Ma az élelmiszergazdaságra töké-
letesen érvényes a globalizált gazda-
ság	 minden	 jellemzője.	 Az	 élelmiszer	
egyelőre	 sokszereplős	 piacon	 cserél	
gazdát,	 azaz	 kicsit	 leegyszerűsítve:	
az eladók árelfogadó és nem áralakító 
pozícióban vannak. Nagy tömegben 
előállítható,	 tárolása,	 tartósítása,	szál-
lítása kiforrott, tehát a világ bárme-
lyik pontjáról bármely más pontjára 
elfogadható	 idő	 alatt,	 viszonylag	 kis	
költséggel eljuttatható. Mivel az em-
ber	egyik	 legősibb,	 tudatos	gazdasági	
tevékenysége, és mivel már elég kis 
tőkebefektetéssel	
és szaktudással 
is	 elkezdhető,	
rendkívül sokan 
végzik,	főleg	a	sze-
gény,	 vagy	 fejlődő	
országokban.
Itt	 mindjárt	 felvetődik	

két alapkérdés: mi van a 
kis gazdasági potenciállal 
rendelkező,	 gyakran	elszigetelt	
paraszti tömegekkel, meg a gaz-
dag és szegény országok ellenté-
tével.	Az	 első	 esetben	 a	 kis	 családi	
gazdaságok gyakran nem felel-
nek meg a méretgazdaságos-
sági szempontoknak, és 
ezért – ha az agrárpolitika 
nem siet segítségükre – a 
koncentrálódó nagybirtokok 

tönkreteszik	 őket.	A	második	 esetben	
azt látjuk, hogy a szegény országok 
legjelentősebb	 nemzetgazdasági	 ki-
bocsátása	 mezőgazdasági	 termékek-
ből	 áll,	 amit	 azonban	 az	 adott	 ország	
kormányzata nem képes támogatni, 
viszont azok az országok, amelyekbe 
exportálhatnának, és ahol az ottani 
árszínvonal miatt tisztes bevételre szá-
míthatnának, akadályokat gördítenek 
eléjük.	Elsősorban	az	Európai	Unió	és	
az USA folytat masszív protekcionista 
agrárpolitikát,	 amivel	 saját	 termelőit	
próbálja védeni.

Ebben a globalizált élelmiszergaz-
daságban mind a szegényebb, mind 
a gazdagabb országok kisgazdálkodói 
kiszolgáltatottnak érzik magukat. Ne 
feledjük:	 a	 támogatás	 egyfajta	 tőke-
juttatás,	 a	 tőkéről	 pedig	 tudjuk,	 hogy	
„odamegy,	ahol	a	 legtöbb	van	belőle”,	
vagyis a nagy gazdaságok tudják iga-
zán kihasználni. Két adattal szeretném 
érzékeltetni ezt a folyamatot. Volt olyan 
év, amikor II. Erzsébet, Nagy-Britannia 
koronás	 fője	 évi	 220000	 font	 (közel	
100000000	 Ft)	 agrártámogatásban	
részesült. Az Európai Közösséget 

alapító hat tagállamban (Belgium, 
Franciaország,	 Hollandia,	 Luxem-

burg, Németország, Olaszország) 

a hatvanas évek végén a lakosság 
35%-a	dolgozott	a	mezőgazdaságban,	
ma ez az érték a 3%-ot sem éri el, pe-
dig magyar szemmel nézve hihetetlen 
összegeket	 fizettek	ki	mezőgazdasági	
támogatásra.

Ha összegezni akarnánk mindezt, 
nem	 túl	 biztató	 jövőkép	 rajzolódik	 ki	
előttünk.	Ám	a	fogyasztók	helyzete	sem	
rózsás.	A	növekvő	verseny	a	minőség	
rovására megy, az élelmiszeripar egyre 
több olyan adalékanyagot használ, ami 
egészségünkre káros, egyre több élel-
miszerbotrány üti fel a fejét.

Hogyan válaszoljunk ezekre, a kihí-
vásokra?	Az	egyén	szintjén	nehéz,	sőt	
lehetetlen globális problémákra választ 
adni.	Szerintem	 jó	útmutatást	ad	az	a	
híressé vált jelmondat, mely így hang-
zik: „Gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan!”	 Saját	 környezetünkben	 te-
hetünk olyan lépéseket, amelyek vála-
szolnak ezekre a kihívásokra. Minde-
nekelőtt	 azonban	 világosan	 kell	 látni:	
valamiért akarok tenni és nem valami 
ellen.	Ez	ugyanis	a	döntéseim	minősé-
gét fogja növelni.
A	magam	részéről	igyekszem	magyar	

élelmiszert	 vásárolni,	 sőt,	 ha	 lehet,	
helyben,	 a	 piacon,	 a	 termelői	 soron.	
Ezzel az a jövedelem, ami a térségben 
keletkezett, nem vándorol ki, hanem az 
ott	 élők	 boldogulásához	 járul	 hozzá.	
Ezt a tudatosságot a közösségnek is el 
kellene sajátítania. Itt elérkeztünk sze-
rintem a globalizációra, mint kihívásra 
adható	 legjobb	 válaszhoz:	 „Fokozódó	
külső	nyomásra	a	legjobb	válasz	a	fo-
kozódó	belső	összefogás.”

Szabó Zoltán

Olvasóink leveleibõl adunk közre részle-
teket ezen az oldalon, szándékunk szerint 
rendszeresen. Várjuk továbbra is az észre-
vételeket, saját gondolatokat, véleménye-
ket!

VÁLaSzUNK a 
GLObaLizÁCiÓra

Egyik alkalommal Isten elé 
álltam én is, hirtelen rádöb-
benve, hogy igazából soha nem 
tudtam szembenézni azzal, 
hogy cukorbeteg vagyok, ma-
gas a vérnyomásom, rosszak 
az ereim, púposodom, rosszul 
hallok és egyebek. Azt hiszem, 
úgy tekintettem minderre, 
mint amit el kell viselni. Ekkor 
azt mondtam Jézusnak: ezek a 
Te ajándékaid számomra, sze-
retetből készítetted nekem. A 
Te arcodat akarom látni ben-
nük, mindig a Te jelenlétedet. 
S azóta minden reggel és min-
den fájdalmas helyzetben, ami 
a fizikai korlátaimból adódik, 
újra köszönetet mondok Jézus-
nak mindazért, amivel meg-
ajándékozott. Aztán láttam, 
hogy nemcsak erről van szó, 
hanem sok olyan helyzet van 
még, amiben nem ismertem fel 
az arcát. Az emberi kapcsolata-
imban például, amik nem mű-
ködnek. Újra elhatároztam, 
hogy Őt akarom szeretni és 
látni azokban az emberekben, 
akikkel nekem nehéz, aztán 
azokban, akiknek velem nehéz 
vagy azokban, akiknek igen-
csak igaza van velem szemben. 
Láttam sokszor kudarcaimat, 
hogy ki vagyok, és hogy Isten 
kezében mi lehetnék. Ez segí-
tett tovább, hogy azt mondjam: 
Igen, Jézus, itt vagyok, és most 
nem akarom elszalasztani az 
alkalmat. Szeretnék ebben a 
pillanatban is újrakezdeni a Te 
szeretetedből.

Sudár Zsuzsa

„Az emberek gyakran csak akkor 
kezdenek foglalkozni a párkap-
csolatukkal, a családi helyzetük-
kel, csak akkor kérnek segítséget, 
amikor már komoly problémáik 
vannak.”
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Soós Rita Valószínűleg jogos azok 
aggodalma, akik állít-
ják, hogy jelenlegi sza-

kaszában a globalizáció cseppet 
sem vonzó, és sokkal nagyobb 
az esélye a kultúrák közötti 
összecsapásnak, mint a békés 
együttélésnek. A nemzetközi 
szervezeteket gyakran éri vád, 
hogy képtelenek végrehajtani a 
rájuk bízott feladatokat. Mégis 

mi lehet a kiindulópontja az 
ember alapvető vágyának, hogy 
az egész emberiség békében 

éljen, mi több, egy családot 
alkosson?

Kulturális háttértől és 
vallási meggyőződéstől 
függetlenül minden világ-
vallásban megtaláljuk az 
aranyszabályt, annak pozitív 
illetve negatív megfogalma-
zását. Tedd azt, amit szeret-
nél, hogy veled tegyenek! Ne 

tedd, amit nem szeretnél, hogy 
veled tegyenek. Azt hiszem, ez 
önmagába véve sem kevés!

Kicsit mélyebbre ásva a kü-
lönböző vallások tanaiban 
rendkívül sok bölcsességet 
találunk, ami az emberiséget 
egy élhetőbb globalizáció felé 

irányítaná, ha követői mind 
komolyan vennék.

Például a buddhista tanok 
egyik alappillére a tisztességes 
megélhetést állítja a követői 
elé. Az ember szent kötelessé-
ge, hogy hitéhez szabja a vá-
gyait és cselekedeteit. A budd-
hista közgazdaságtanban 
megtalálható bölcsesség nagy 
hatást gyakorolt az európaiak 
ökológiai szemléletére is az el-
múlt két évtizedben. A munka 
szerepét egészen másképpen 
fogalmazza meg, szemben az 
Európában és Amerikában ho-
nos mainstream (főáramú) köz-
gazdaságtannal, mely a mun-
kát szükséges rossznak tartja: 
úgy gondolja, hogy végzése so-
rán a dolgozó ember feláldoz-

ÚJ SzEMMEL a 
GLObaLizÁCiÓrÓL (6)

za szabadidejét és kényelmét, 
ezért kárpótlást, munkabért 
kér. A buddhizmus ezzel szem-
ben azt vallja: a munka teszi 
lehetővé, hogy az ember fejlesz-
sze és alkalmazza képességeit, 
valamint segíti legyőzni önzé-
sét, amikor más emberekkel a 
közös feladat megoldásán dol-
gozik. Nem a javak megsok-
szorozásában látja a civilizáció 
lényegét, hanem az emberi jel-
lem megtisztításában.

A zsidó vallás elismeri min-
den ember jogát és érdemét, 
hogy munkájával fizikai és 
anyagi jólétét biztosítsa, azzal a 
feltétellel, hogy a törvény és az 
etika korlátain belül teszi. Szá-
mukra a pénz és anyagi jólét 
nem valamiféle szükséges rossz, 
hanem olyan eszköz, amely ál-
tal az emberek változtatni tud-
nak a világon. A Talmud szerint 
az összes parancsolat közül az 
adakozás a legfontosabb, mert 
kifejezi az ember célját, vagyis a 
fizikai világ felemelését egy ma-
gasabb szellemi szintre. A zsi-
dó jogban az emberi méltóság 
tiszteletben tartása alaperköl-
csi érték, s ezt a nyugati világ 
fogyasztói sem rúghatják fel. 
Mindezek mellett a természet-
védelmi szempontokat is szem 
előtt tartja. Ezt legjobban az a 
midrás (tanítás) fejezi ki, ami a 
következőket tanítja: „Miután 
Isten körbevezette Ádámot 
az Édenkertben, így fordult 
hozzá… Mindent, amit te-
remtettem, neked teremtet-
tem. Figyelj rá oda, hogy ne 
rombold és ne pusztítsd el 
világomat, mert ha már el-
pusztítottad, nem lesz aki 
helyreállítsa utánad.”

A kereszténység a földi 
javak egyetemes rendelteté-
sét az ószövetségi Teremtés 
könyve alapján értelmezi, 
vagyis az ember az általa 

Vajon mitől függ, hogy nagy horderejű 
vállalkozások történelmi zsákutcába tor-
kollanak-e, vagy épp ellenkezőleg: az 
emberiség jobb jövőjének előkészítését 
szolgálják? Néhány etikai megfontolás.

jelenkorjelenkortársadalom
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ge, hogy hitéhez szabja a vá-
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ökológiai szemléletére is az el-
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Európában és Amerikában ho-
nos mainstream (főáramú) köz-
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kát szükséges rossznak tartja: 
úgy gondolja, hogy végzése so-
rán a dolgozó ember feláldoz-
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kér. A buddhizmus ezzel szem-
ben azt vallja: a munka teszi 
lehetővé, hogy az ember fejlesz-
sze és alkalmazza képességeit, 
valamint segíti legyőzni önzé-
sét, amikor más emberekkel a 
közös feladat megoldásán dol-
gozik. Nem a javak megsok-
szorozásában látja a civilizáció 
lényegét, hanem az emberi jel-
lem megtisztításában.

A zsidó vallás elismeri min-
den ember jogát és érdemét, 
hogy munkájával fizikai és 
anyagi jólétét biztosítsa, azzal a 
feltétellel, hogy a törvény és az 
etika korlátain belül teszi. Szá-
mukra a pénz és anyagi jólét 
nem valamiféle szükséges rossz, 
hanem olyan eszköz, amely ál-
tal az emberek változtatni tud-
nak a világon. A Talmud szerint 
az összes parancsolat közül az 
adakozás a legfontosabb, mert 
kifejezi az ember célját, vagyis a 
fizikai világ felemelését egy ma-
gasabb szellemi szintre. A zsi-
dó jogban az emberi méltóság 
tiszteletben tartása alaperköl-
csi érték, s ezt a nyugati világ 
fogyasztói sem rúghatják fel. 
Mindezek mellett a természet-
védelmi szempontokat is szem 
előtt tartja. Ezt legjobban az a 
midrás (tanítás) fejezi ki, ami a 
következőket tanítja: „Miután 
Isten körbevezette Ádámot 
az Édenkertben, így fordult 
hozzá… Mindent, amit te-
remtettem, neked teremtet-
tem. Figyelj rá oda, hogy ne 
rombold és ne pusztítsd el 
világomat, mert ha már el-
pusztítottad, nem lesz aki 
helyreállítsa utánad.”

A kereszténység a földi 
javak egyetemes rendelteté-
sét az ószövetségi Teremtés 
könyve alapján értelmezi, 
vagyis az ember az általa 

használt javakat nem tekinthe-
ti kizárólag sajátjának, hanem 
közöseknek. XIII. Leo pápa nem 
tört pálcát a magántulajdon 
felett, de rámutatott, hogy a 
javak birtoklása nem abszolút 
jog, megvannak a korlátai. Az 
ember a rajta kívül álló dol-
gokat csak úgy birtokolhatja, 
hogy azok másoknak is a hasz-
nára legyenek. XVI. Benedek 
pápa a mértékletességre hívta 
fel a figyelmet. Ma már teljesen 
nyilvánvaló, hogy csak józan 
életstílussal, a javak egyenlő 
elosztásával lehet igazságos és 
fenntartható rendet megvaló-
sítani. A józanságon nem vala-
miféle aszketikus eszközt ért, 
hanem az emberiség üdvössé-
gének és túlélésének a konkrét 
eszközét. Vagy sikerül kézbe 
vennünk az irányítást: a polgá-
rok magatartását és a politikai 
irányvonalakat meghatározva, 
vagy szabad teret engedünk a 
végsőkig éleződő versenynek, 
hogy a piac uraljon mindent. 
Ezen kívül van még egy na-
gyon komoly kihívás, amire az 
egyház régóta figyelmeztet: a 
természettudományok fejlő-
déséhez képest az etika egyre 
inkább lépéshátrányba kerül, 
amit súlyosbít ráadásul az eti-
kai relativizmus. Ez utóbbi je-
lenség a globalizáció velejárója, 
hiszen az információáramlás 

nem csupán a tudományos 
eredményeknek, a híreknek 
jelenti gyorsabb elterjedését, 
hanem a különböző eszmei 
áramlatokét is. Mégsem tör-
vényszerű, hogy egyikünk meg-
győződése gyengítse a másikét. 
Chiara Lubich tapasztalata a 
különböző gondolkodású és 
kultúrájú emberekkel éppen 
arra világít rá, hogy a párbe-
széd egymás gazdagodását is 
szolgálhatja anélkül, hogy bár-
melyik félnek fel kellene adnia 
saját meggyőződését. Sőt! Az 
igazi meghallgatás és gondo-
latközlés, ha szeretet mozgatja, 
akár a másik ember megerősö-
dését is szolgálhatja saját hité-
ben. Az egység lelkisége mindig 
is a dialógusra törekedett, nem 
a másik ember „megtérítésére”, 
a közös kapcsolódási pontok 
keresésében látja annak haté-
kony eszközét, és a szeretetből 
történő eggyé válásban.

Mit tehet a három vallás, 
hogy a globalizáció ne csupán 
keserű tapasztalat legyen? Azt 
gondolom, külön-külön is, de 
együtt még nagyobb a szere-
pük abban, hogy az emberiség 
ne új Babilont építsen magá-
nak, aminek a végeredménye 
történelmi zsákutca, hanem 
az egyesült világ megvalósulá-
sát készítse elő, hogy „Legyenek 
mindnyájan egy!” 
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„Nem bűnös, de a 
börtönben na-
gyobb az esélye, 

hogy tovább él” – mondja a 
gyilkossággal vádolt csecsen fi-
atalemberről az esküdtszék el-
nöke, és elítélését indítványoz-
za. Nyikita Mihalkov Cannes-i 
díjas filmjében a mai orosz 
társadalomnak állít tükröt. A 
rendező közismert művész-
családból származik. Édesapja 
a szovjet himnusz szövegírója 
(és későbbi orosz változatának 
is szerzője), ő maga parlamen-
ti képviselő. Vlagyimir Putyin 
ötvenötödik születésnapjára 
készített televíziós köszöntő-
je éles kritikát váltott ki, de 
még inkább az elnöknek szó-
ló levele, amit három közéleti 
személyiséggel közösen írt. 
Ebben hatvanötezer művész 
nevében(!) így fogalmaz: „Szá-
munkra létfontosságú, hogy 
Ön 2008 után is folytassa be-
vált és gyümölcsöző tevékeny-
ségét, amely lehetővé teszi a 
stabilitást és a hazai kultúra 
felvirágzását biztosító állami 
politika fenntartását”.

„A világnak alig van fogalma 
Oroszországról.” A Nyugat bí-
rálóival szemben a Real Russia 
Project a Kreml oldaláról mu-
tatja be a mai Oroszországot. 

Az emberi jogok megsértésével 
vádaskodók figyelmét felhívja 
„a történelmileg alacsony ha-
tékonyságú jogrendszerre” és 
„a kormányzás minden szint-
jén jellemző korrupcióra”. A 
kormányzóválasztás megszün-
tetése, azaz a hatalom közpon-
tosítása e helyzet orvoslását 
célozta. A jelentés szerint a 
kormányzók ugyanis „durván 
visszaéltek hatalmukkal”. A 
Kreml igyekszik rendet terem-
teni a hadseregben is, ahol 
„tömegesen jellemző a brutális 
bánásmód” (innen származik 
a világon számon tartott gyer-
mekpornográfia 50-75 száza-
léka). Azokat pedig, akik bírál-
ják a „rágalmazásról” szóló új 
törvény miatt, azzal igyekszik 
lefegyverezni, hogy a totalita-
rizmus veszélye nem a társa-
dalom csúcsán lévők részéről 
fenyeget, hanem ellenkezőleg, 
épp alulról.

A jelentés idéz a Carnegie Ala-
pítvány Putyinról szóló cikké-
ből, ami 2004-ben a Financial 
Timesban jelent meg: „Min-
den ellenfelét legyőzte. Le-
győzte a független médiát, az 
oligarchákat, a regionális kor-
mányzókat, a kommunistákat, 
a liberális pártokat, magát a 
parlamentet, sőt, még a kor-
mányapparátust is. Mindazt a 

hatalmat, amit korábban ezek 
birtokoltak, Putyin KGB-s ba-
rátai szerezték meg…” A vá-
laszadó, miután megjegyzi, 
hogy a KGB már a nyolcvanas 
évek elején teljesen átalakult, 
1991-ben pedig meg is szűnt, 
aláhúzza, hogy az „mindig hí-
res volt a legkiválóbb képessé-
gű, tettre kész fiatalok felkuta-
tásában és alkalmazásában.”

Annak idején a súlyosan 
beteg Jelcin elnök felismerte 
az akkor még ismeretlen Vla-
gyimir Putyin képességeit, és 
kormányfővé téve gyakorlati-
lag utódjává tette őt. Az alkot-
mányban rögzített két elnö-
ki periódus lejártával Putyin 
elnök decemberben Dimitrij 
Anatoljevics Medvegyev minisz-
terelnök-helyettes személyé-
ben megnevezte elnökjelöltjét. 
Előzetes felmérések tanúsága 
szerint a rendkívüli népszerű-
ségnek örvendő Putyin jelöltje, 
bárki is legyen, biztos lehet a 
lakosság negyven százalékának 
gondolkodás nélkül leadott 
szavazatában. A világ legna-
gyobb gázipari óriásának és 
Oroszország legnagyobb vál-
lalatának, a Gazpromnak negy-
venhárom éves elnöke ezen 

Új Város – 2008 március22

kívül élvezi a liberális gazda-
ság támogatását, de a szociális 
gondokkal küzdő szélesebb 
lakossági rétegek is remény-
nyel tekinthetnek rá. Eddigi 
politikai tevékenysége ugyanis 
nem a titkosszolgálathoz vagy 
a hadsereghez, hanem a szo-
ciális szférához kötötte. Miu-
tán Putyin elnök bejelentette, 
hogy a miniszterelnöki pozí-
ciót reális lehetőségnek tekinti 
saját maga számára, sokakban 
felvetődött a kérdés: mire jó 
akkor a választás, ha már előre 
minden eldőlt?

Oroszországban nem lehet 
nyugati értelemben vett de-
mokráciáról beszélni. Az orosz 
emberek a nyugati értékekkel 
szemben általában gyanakvó-
ak, attól tartanak, hogy ezeket 
az ország ellenségei ürügyül 
használják ellenük.

A szélsőséges nézeteiről is-
mert filozófus és politológus 
Alexander Dugin nincs egyedül, 
amikor így nyilatkozik: „Tá-
mogatom Putyint abban, amit 
tesz, de szerintem, ha megsza-
badulna az olyan a buta előí-
téletektől, mint humanizmus, 
liberalizmus, demokrácia, em-

Vizsolyi László

társadalom moszkvai tudósítónktól

PUTYiN éS a 
STabiLiTÁS
„A világnak alig van fogalma Oroszországról.”
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kívül élvezi a liberális gazda-
ság támogatását, de a szociális 
gondokkal küzdő szélesebb 
lakossági rétegek is remény-
nyel tekinthetnek rá. Eddigi 
politikai tevékenysége ugyanis 
nem a titkosszolgálathoz vagy 
a hadsereghez, hanem a szo-
ciális szférához kötötte. Miu-
tán Putyin elnök bejelentette, 
hogy a miniszterelnöki pozí-
ciót reális lehetőségnek tekinti 
saját maga számára, sokakban 
felvetődött a kérdés: mire jó 
akkor a választás, ha már előre 
minden eldőlt?

Oroszországban nem lehet 
nyugati értelemben vett de-
mokráciáról beszélni. Az orosz 
emberek a nyugati értékekkel 
szemben általában gyanakvó-
ak, attól tartanak, hogy ezeket 
az ország ellenségei ürügyül 
használják ellenük.

A szélsőséges nézeteiről is-
mert filozófus és politológus 
Alexander Dugin nincs egyedül, 
amikor így nyilatkozik: „Tá-
mogatom Putyint abban, amit 
tesz, de szerintem, ha megsza-
badulna az olyan a buta előí-
téletektől, mint humanizmus, 
liberalizmus, demokrácia, em-

beri jogok, 
t ö r vé n ye s -
ség, és nem 
ragaszkodna 
kicsinyesen 
a törvények 
b e t a r t á s á -
hoz, sokkal 
gyorsabban 
tudna ten-
ni többet és 
jobbat.”

M á s f e l ő l 
egy jogvé-
dőkből és 
politológu-
sokból álló 

szervezet, mely a decemberi 
parlamenti választások ellen-
őrzésére létesült, már akkor 
feloszlatta magát, amikor 
Putyin elnök pártonkívüliként 
feliratkozott az Egyesült Orosz-
ország pártlista élére. Vélemé-
nyük szerint ezzel megszűnt a 
szabad választás lehetősége.

Talán éppen ezért tartotta 
fontosnak az elnök hangsú-
lyozni a parlamenti választáso-
kat követően, hogy a választók 
kilencven százalékát képviselő 
négy párt a parlamentnek fo-
kozott legitimitást biztosít, 
ami egyben az ország belpoliti-
kai megerősödésének is a jele. 
A kritikai hangok ellenben 
éppen ennek a biztonságnak 
a szilárdságában kételkednek 
és figyelmeztetnek annak ve-
szélyére, hogy a hatalom egy 
szűk érdekcsoport kezében 
koncentrálódhat. Azt azonban 
el kell ismerni, hogy a Jelcin 
alatt átélt sokkterápia és meg-
rázkódtatások után Putyin 
elnökségét az ország külpoli-
tikai súlyának növekedése és 
belső konszolidációja kíséri 
– az emberek tudatában min-
denképpen. A kiszolgáltatott 
szegény tömegeknek az erős 

vezető alakja biztonságérzetet 
sugall, a változásból anyagi 
hasznot húzó szűk réteg pe-
dig azt reméli tőle, hogy meg-
őrizheti gazdagságát, amit a 
„semmiből” szerzett néhány év 
alatt.

A hazai és külföldi bírálók 
és az ország irányítói egyaránt 
tisztában vannak Oroszország 
és a Nyugat kapcsolatának fon-
tosságával. A kölcsönös egy-
másrautaltság teremti meg azt 
a teret, ahol ez a két egymástól 
távoli, de mégiscsak keresztény 
gyökerekből kinőtt világ kö-
zelíthet egymáshoz. Globális 
világunk sürgeti az egymásra 
találást. A külső és belső kihí-
vások alaposan feladják a lec-
két a Medvegyev-Putyin páros-
nak, nehéz elképzelni, hogyan 
fognak együttműködni. A 
számtalan nehézség és nyitott 
kérdés láttán azonban nem fe-
ledkezhetünk meg egy fontos 
tényről. Putyin elnök az ország 
történelmében példa nélküli 
lépésre készül: sikerének csú-
csán és erejének teljében ön-
ként hagyja el a Kremlt. 

Tó
th

 P
ál

Az Egyesült Orosz-
ország párt fiataljai 
több városban tüntet-
tek Putyin maradása 
mellett, 2007 novem-
berében.
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SPOrT SErDÜLŐ-
KOrbaN

Háromgyermekes szülők 
vagyunk. Mindhárom gyer-
mekünk (a 17, a 14 és a 12 
éves) jó egészségnek örvend. 
Tudjuk, mennyire hasznos 
a sport, ezért már kisgyer-
mekkoruk óta igyekeztük 
ránevelni őket. Az igazat 
megvallva, nem voltak túl-
ságosan kitartóak, többször 
váltottak a sportágat: úszás, 
foci, tenisz, kézilabda. A két 
nagyobb, mivel egyikben 
sem jeleskedett különöseb-
ben, ma már unszolásra se 
hajlandó sportolni, csak 
nagy ritkán megy ki focizni. 
Tartunk tőle, hogy el fognak 
hízni, és a kevés mozgásnak 
felnőttkorukban látják majd 
kárát. Szeretnénk segíteni, 
de a serdülők mintha meg se 
akarnának hallani minket. 
Mit tanácsol?

L. C.

Az ember joga az egészséges 
életmódhoz alapvető emberi 
jog. Elvárható és el is kell vár-
nunk a politikusoktól, hogy 
felfrissülésre, egészséges moz-
gásra alkalmas zöldövezete-
ket, emberléptékű városokat 
teremtsenek. Mi pedig meg-
tehetjük, hogy kikapcsoljuk a 
tévét, egy meccsel kevesebbet 
nézünk meg, s helyette inkább 
sétálni megyünk. Elhatároz-
hatjuk, hogy jobban „odafi-
gyelünk”, és esetleg kevesebbet 
eszünk, kevesebb tömény alko-
holt fogyasztunk, mellőzzük a 
dohányzást. Lelkünk mélyén 
mindannyian jól tudjuk, mire 
van szüksége, és mire nincs a 
testünknek. Hogy ennek mi 
köze gyermekeink sportolásá-
hoz?

A gyermekek, különösen pe-
dig a serdülők, nem annyira a 
szóból értenek, még kevésbé 
a lelki fröccsből. Nem kiokta-
tásra van szükségük, hanem 
jó példára. Szabadon akarják 
meghozni döntéseiket. Azok-
hoz vonzódnak, akik bíznak 

bennük, igyekeznek legalább 
egy kicsit úgy szemlélni a vi-
lágot, ahogy ők, igyekeznek 
komolyan venni őket, és akik 
csak akkor adnak tapintattal 
tanácsot, ha arra szükség van. 
Ugyanakkor fontos a saját kor-
osztályuk társasága is. Velük 
szembesülve érthetik meg job-
ban saját magukat. Szakértők 
szerint a csoport a rövid-távú 
döntéseket befolyásolja (haj-
hossz, nadrágviselet, és így to-
vább), a nagyhorderejű kérdé-
sekben (milyen tanulmányokat 
folytatnak, munkaválasztás, és 
még sok más) a családi és tár-
sadalmi környezet a mérvadó.

Ami a „serdülők nem hall-
gatnak ránk” kitételt illeti, 
hasznos feltennünk a kérdést: 
vajon érthető számukra az 
a nyelvezet, amelyet haszná-
lunk? Valóban odafigyelünk, 
hogy mi zajlik bennük, vagy le-
foglalnak saját gondolataink, 
s legjobban mi tudjuk, hogy 
nekik mit kellene tenni (lásd 
sport!)? Vigasztalásképpen 
mondom – előbb saját ma-
gamnak (öt serdülőkorú gyer-
mekem van!) – nem szükséges 
tökéletesnek lennünk, hogy el-
fogadható szülőkké váljunk! A 
gyerekek csak azt várják, hogy 
értsük meg, és konkrét mó-
don szeressük őket. Menjünk 
el hetente háromszor spor-
tolni, rendszeresen futni vagy 
gyalogolni, figyeljünk oda az 
étkezésre, adjuk le a felesleges 
kilókat! Szavak nélkül, csele-
kedeteink mindennél meggyő-
zőbben fognak „prédikálni” 
a sportolás hasznosságáról és 
szépségéről! A serdülők ma-
guk kell, hogy a sport mellett 
döntsenek. Lehet helyén való 
a bátorítás, de valódi, hosszú 
távú eredményre csak saját 
döntések vezetnek!

Raffaele Arigliani (CN)
Fordította: Vizsolyi László
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gyermekeink világa

TaKaríTÁS
Mit lehet tenni, ha a leen-

dő férjnek a házimunka csak 
időpocsékolás, a leendő fele-
ségnek meg mindene a taka-
rítás?

P. R.

A családi élet legértékesebb 
tulajdonsága talán éppen az, 
hogy az érzelmeken keresztül 
meg tudja újítani az otthont. 
Azért írom, hogy az érzelme-
ken keresztül, mert a min-
dennapos családi életet az 
érzelmekből fakadó erő teszi 
dinamikussá és rugalmassá.

Előfordulhat, hogy férj és 
feleség a házasság kezdetén 
bizonyos dolgokról nagyon 
eltérően gondolkodnak. Azért 
vélekednek másképpen a ház-
tartási munkára fordítandó 
időről, mert korábban külön-
böző tapasztalatokat szerez-
tek, vagy mert attól félnek, 
hogy nem marad elegendő 
idejük a családra, és nem tud-
ják jól kifejezni az érzelmeiket 
egymás iránt.

Ne felejtsük el azonban, 
hogy a házimunka megszer-
vezése a házaspár kapcsolatá-
nak közvetlen gyümölcse. A 
mindennapokban megélt, ko-
rábban nem létező elmélyült 
kapcsolatból, és csakis ebből 
kiindulva lehet a háztartást 
hatékonyan megszervezni, 
melyben teret kaphatnak az 
érzelmek a maguk teljességé-
ben. A házimunkát csak azu-
tán érdemes felosztani egymás 
között, ha már ezt megelőzte 
a kölcsönös szeretetet megta-
pasztalása. Eközben maga a 
házimunka is szeretetté válik, 
mert beindítja a házastársak 
közti szükséges együttműkö-
dést, és azt eredményezi, hogy 
mindketten közösen vesznek 
részt a döntések meghozatalá-

Képszerző



bennük, igyekeznek legalább 
egy kicsit úgy szemlélni a vi-
lágot, ahogy ők, igyekeznek 
komolyan venni őket, és akik 
csak akkor adnak tapintattal 
tanácsot, ha arra szükség van. 
Ugyanakkor fontos a saját kor-
osztályuk társasága is. Velük 
szembesülve érthetik meg job-
ban saját magukat. Szakértők 
szerint a csoport a rövid-távú 
döntéseket befolyásolja (haj-
hossz, nadrágviselet, és így to-
vább), a nagyhorderejű kérdé-
sekben (milyen tanulmányokat 
folytatnak, munkaválasztás, és 
még sok más) a családi és tár-
sadalmi környezet a mérvadó.

Ami a „serdülők nem hall-
gatnak ránk” kitételt illeti, 
hasznos feltennünk a kérdést: 
vajon érthető számukra az 
a nyelvezet, amelyet haszná-
lunk? Valóban odafigyelünk, 
hogy mi zajlik bennük, vagy le-
foglalnak saját gondolataink, 
s legjobban mi tudjuk, hogy 
nekik mit kellene tenni (lásd 
sport!)? Vigasztalásképpen 
mondom – előbb saját ma-
gamnak (öt serdülőkorú gyer-
mekem van!) – nem szükséges 
tökéletesnek lennünk, hogy el-
fogadható szülőkké váljunk! A 
gyerekek csak azt várják, hogy 
értsük meg, és konkrét mó-
don szeressük őket. Menjünk 
el hetente háromszor spor-
tolni, rendszeresen futni vagy 
gyalogolni, figyeljünk oda az 
étkezésre, adjuk le a felesleges 
kilókat! Szavak nélkül, csele-
kedeteink mindennél meggyő-
zőbben fognak „prédikálni” 
a sportolás hasznosságáról és 
szépségéről! A serdülők ma-
guk kell, hogy a sport mellett 
döntsenek. Lehet helyén való 
a bátorítás, de valódi, hosszú 
távú eredményre csak saját 
döntések vezetnek!

Raffaele Arigliani (CN)
Fordította: Vizsolyi László
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megkérdeztük

családi élet

TaKaríTÁS
Mit lehet tenni, ha a leen-

dő férjnek a házimunka csak 
időpocsékolás, a leendő fele-
ségnek meg mindene a taka-
rítás?

P. R.

A családi élet legértékesebb 
tulajdonsága talán éppen az, 
hogy az érzelmeken keresztül 
meg tudja újítani az otthont. 
Azért írom, hogy az érzelme-
ken keresztül, mert a min-
dennapos családi életet az 
érzelmekből fakadó erő teszi 
dinamikussá és rugalmassá.

Előfordulhat, hogy férj és 
feleség a házasság kezdetén 
bizonyos dolgokról nagyon 
eltérően gondolkodnak. Azért 
vélekednek másképpen a ház-
tartási munkára fordítandó 
időről, mert korábban külön-
böző tapasztalatokat szerez-
tek, vagy mert attól félnek, 
hogy nem marad elegendő 
idejük a családra, és nem tud-
ják jól kifejezni az érzelmeiket 
egymás iránt.

Ne felejtsük el azonban, 
hogy a házimunka megszer-
vezése a házaspár kapcsolatá-
nak közvetlen gyümölcse. A 
mindennapokban megélt, ko-
rábban nem létező elmélyült 
kapcsolatból, és csakis ebből 
kiindulva lehet a háztartást 
hatékonyan megszervezni, 
melyben teret kaphatnak az 
érzelmek a maguk teljességé-
ben. A házimunkát csak azu-
tán érdemes felosztani egymás 
között, ha már ezt megelőzte 
a kölcsönös szeretetet megta-
pasztalása. Eközben maga a 
házimunka is szeretetté válik, 
mert beindítja a házastársak 
közti szükséges együttműkö-
dést, és azt eredményezi, hogy 
mindketten közösen vesznek 
részt a döntések meghozatalá-

ban, hiszen az a cél, hogy időt 
és teret nyerjenek a családi élet 
számára.

Az otthon természetesen tö-
rődést kér mindannyiunktól, 
akik benne lakunk. Elsődleges 
feladatunk mégiscsak az len-
ne, hogy egymással törődjünk! 

Azok a percek vagy órák is, 
amikor a háztartási teendőket 
közösen végezzük, értékessé 
válhatnak, mert újraélesztik 
a családi élet fontos elemét, a 
közösséget.

Maddalena Petrillo Triggiano 
Fordította: Tóth Judit
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ZAVARGÁSOK 
KENYÁBAN

Afrika leginkább demokra-
tikusnak tekintett országá-
ban, Kenyában, a december 
végi választásokat követő za-
vargások mérlege több mint 
ezer halott és háromszázezer 
menekült. John Njue bíboros, 

Nairobi érseke felhívására és 
nemzetközi nyomásra január 

végén Kofi Annan volt ENSZ 
főtitkár jelenlétében tárgyaló-
asztalhoz ültek a szembenálló 
felek.

Kenya 34 milliós lakossága 
40 etnikai csoportra oszlik. A 
függetlenségét kikiáltó ország 
első elnöke Jomo Kenyatta, a 
7,5 milliós kikuyu etnikum-
hoz tartozott. Őt 1978-ban 

váltotta fel a 4,8 mil-
liós luyua etnikumot 
képviselő Daniel Arap 
Moi. Korrupt rend-
szerével szemben szé-
les körű tömegmoz-
galom indult, amit 
civil szervezetek, ér-
telmiségiek, a sajtó 
és a katolikus egyház 
is támogatott. Mwai 
Kibaki elnökkel újra 
a kikuyuk kezében 
koncentrálódott a 
hatalom. Többségük 
az ország legtermé-

kenyebb vidékén, a központi 
felföld környékén él. Belőlük 

kerül ki a kenyai társadalom 
gazdaságilag legaktívabb, 
leggazdagabb és legképzet-
tebb rétege. Mwai Kibaki az 
egészségügyi és iskolarefor-
mon kívül azonban nem sok 
eredményt tudott felmutatni. 
A turizmus fellendülésével 
tovább mélyült a gazdagok és 
szegények közötti szakadék. 
Kenya többi népe már régóta 
úgy érzi, hogy a kikuyuk hát-
térbe szorítják őket. Az elnök-
választáson az ország nyolc 
tartományából hatban az el-
lenzék vezére, Raila Odinga ka-
pott több szavazatot.

Az új nemzeti egységkor-
mány igen komoly kihívás 
előtt áll. Az egyenlőtlensé-
geket úgy kell felszámolnia, 
hogy közben a munkanélkü-
liség problémáját is orvosolja. 
A munkanélküli fiatalok kü-
lönösen hajlamosak a radika-
lizálódásra. Ma az ország la-
kosságának fele(!) 18 év alatti.

(CN)

www.gibiedoppiaw.comhírmozaik

A 2000 EURÓS 
KISAUTÓ

Autók, autók, autók. Meg-
fojtanak minket, mégis szeret-
jük és továbbra is vesszük őket. 
A világ minden részén. Indiá-
ban éppen most dobta piacra a 
Tata cég a világ legolcsóbb au-
tóját, a Nanot: kevesebb, mint 
2000 euróba kerül. Öt (szűk) 
hely, 33 lóerő, 80 km/h sebes-
ség, 5 literes fogyasztás. Egyet-
len ablaktörlője van, nincs lég-
kondicionálás, se ABS, csak a 
legalapvetőbb felszereltség és 
alacsony költségek.

Az európai ízlésnek talán 
túlságosan is spártai, ugyanak-
kor különösen igaz rá a mon-
dás: „Ami nincs egy autóban, 

az nem romlik el.” A kihívás 
tehát megtörtént, és a Nano 
nem sokáig lesz az egyetlen: 
több európai cég is tanulmá-
nyozza egy 3000 eurós autó ki-

vitelezhetőségét. Az elkövetke-
ző években az autósoknak lesz 
miből válogatniuk. Bármilyen 
igényeik is legyenek.

(CN)
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utolsó oldal
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Beküldendő Teréz anya mondása: „Az olyan szeretetnek nincs értelme, 
függőleges	1.	a	hozzátartozó	vízszintessel.”
Vízszintes: 1. Dísznövény  6. Régi mozdony  11. Harciasan zord  13. Meny-
asszony  14. Holland sajt  16. Kutatási helyiség  17. Liter  18. Játékszer  
19.	New…város		21.	Tejmárka		23.	Nitrogén		24.	Olasz	folyó		25.	Fúvós	
hangszer		26.	Igekötő		28.	Gárdonyi	regénye		31.	Félig	miocén!		33.	Illés	
próféta	más	néven		36.	Rom		38.	Állatkert		39.	Csatornánk		40.	Kiemelkedő	
magas	tető		43.	Hódra	közepe!
Függőleges:  2. 2/3 magad!  3. Orosz tó  4. Vicc eleje és vége!  5. Égtáj  6. 
A	béke	jelképe		7.	Személyes	névmás		8.	Lószerszám	népiesen		9.	Felvi-
gyázó		10.	Polarizál		12.	Életfolyamatokkal	kapcsolatos	előtag	fordítva		15.	
Hagyma	fajta		20.	Üresen	rop!		22.	Anyagi	részecske		25.	Moha	egyneműi!		
27.	Majdnem	limitál!		29.	Akadozva	beszél		30.	Az	egyik	médium	betűi	
keverve		32.	Jele	Pb	33.	Egyszerű	„gép”		34.	Kötőszövet		35.	Rövid	nadrág		
37.	Végtelen	érsek!		41.	Sose	egyneműi!		42.	Azonos	mássalhangzók.		44.	
A	harmadik	ismeretlen		45.	Kérdő	szó

www.gibiedoppiaw.com

Előző	havi	keresztrejtvényünk	megfejtése: 
„Ha	békét	és	fényt	hozunk	a	világba,	Isten	országa	valósul	meg	közöttünk.”

Kell már egy 
kis rend!

Mindent 
a helyére 
teszek!

Mindent 
szépen 

beosztok!

Mindent ellenôrzök! És jaj annak, aki 
rendetlenkedni 

mer!

A rend 
mindenek 

elôtt!

vitelezhetőségét. Az elkövetke-
ző években az autósoknak lesz 
miből válogatniuk. Bármilyen 
igényeik is legyenek.

(CN)
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