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KÖSZÖNET
Sokkal több szeretettel és 
örömmel teltek meg a hétköz-
napok, amióta napi gyakori-
sággal olvasom az Új Város 
kiadó Éljük az Igét 
című könyvét. Jobban 
tudom szeretni Istent 
és az egész világot. Amit 
érzek, és talán adni is 
tudok belőle másoknak, 
az olyan ajándék, amit 
Chiarának köszönhetek. És 
számtalan munkatársának, 
akiknek fáradhatatlan mun-
kája lehetővé tette, hogy eljus-
son hozzám ez a könyv, hogy 
részt vehettem számtalan szép 
előadáson és beszélgetésen, 
amelyek mindig új és megerő-
sítő üzenetet juttattak célba a 
szívemben.
Kürthy Judit – Szombathely

 WEBOLDAL  
ÖSSZEFOGÁSSAL
Példaértékű kezdeményezés-
ről számol be argentin test-
vérlapunk főszerkesztője. Az 
egység felé számos út vezet.

Különleges katolikus in-
ternetes honlap indul több 
latin-amerikai folyóirat ösz-
szefogásával, akik hónapról-
hónapra elküldik azokat a 
cikkeiket, amelyek érdeklő-
désre számíthatnak. Törté-
netesen: kulturális, politikai, 
gazdasági, vallási, ökológiai 
és társadalmi témakörökben. 
A Mirada Global (magyarra 

fordítva: Globális Pillantás,  
www.miradaglobal.com) há-
rom nyelven olvasható.
Az alapítók szerint teret kell 
adni a közös reflexiónak nap-

jaink mindenkit fog-
lalkoztató kérdéseiről, 

ami őszinte lelkületről 
tanúskodik, és nyitott 
az egyházra és a párbe-
szédre. Így építhetünk 

együtt, szabadon egy igaz 
és testvéri világot. „Mindig 
szerencsésebb előtérbe helyez-
ni az együttműködést, és nem 
hagyni, hogy szétforgácsolódja-
nak azok az erőforrások, me-
lyeknek amúgy sem vagyunk 
bővében, és gyakran elszigetelt 
kezdeményezések maradnak.”
Kezdetben a Latin-Ameriká-
ban működő különböző je-
zsuita folyóiratok alkották a 
csoportot: a mexikói Mirada, 

a bolíviai Cuarto 
Intermedio, a ko-
lumbiai Javeriana 
és a venezuelai 
Sic, a tekintélyes 
Mensajeval együtt, 
melyet a 2005-ben 
szentté avatott 
Alberto Hurtado 
atya alapított Chi-
lében. Spanyol-
országból és az 
USA-ból is csatla-
kozott két jezsuita 
folyóirat (Razén 
y fe, America), 

valamint Argentínából a világi 
alapítású Criterio és a Ciudad 
Nueva.
Ezen a honlapon megtaláljuk 
a modern multimédia eszköz-
tárát: a videó- és egyéb doku-
mentumokat és a blogot. Nagy 
értéket képviselnek az össze-
gyűjtött cikkek, több egyetem 
rögtön fel is vette a kapcsolatot 
a lappal.
A közös munka bepillantást 
engedett a Jézus Társasága 
rendkívül értékes munkájába 
is, amit egész Latin-Ameriká-
ban végez.

Alberto Barlocci (Ciudad 
Nueva – Buenos Aires)
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Utolsó oldal

Chiara Lubich sok évvel ezelőtt írt életige-magyarázata alapján júliusban az 
aranyszabályt próbáljuk életre váltani az egész világon. A júniusi kom-
mentár volt az utolsó ugyanis, amelyet még elő tudott készíteni, mielőtt 

elhagyta a földi világot. Ezután hónapról-hónapra azokat a gondolatokat jelen-
tetjük meg tőle, melyeket 20-30 évvel ezelőtt vetett papírra. Érvényükből semmit 
sem veszítettek.

Az aranyszabályt írták több száz méter hosszú, színes vászoncsíkokra, és vitték 
keresztül Budapesten – elhaladva a Parlament előtt is – a világ egységéért rendezett 
nemzetközi sportstaféta budapesti helyszínének résztvevői május tizedikén.

„Tedd azt másokkal, amit szeretnél, hogy veled tegyenek!” De mi lenne ez? – 
merül fel sokakban őszintén a kérdés, amikor egy nap már a harmadik műsort 
halljuk a rádióban a génkutatásról. Engem is elgondolkodtatott a minap testvér-
lapunk írása:

„A média kedveli a Frankensteinre emlékeztető híreket. Félelmet keltenek, iz-
gatják a fantáziát, és magukra vonják a figyelmet. Kollektív tudatunkban mindig 
is léteztek ember-alkotta szörnyek, mára azonban a biotechnológia előretörésével 
olyan lehetőségek bontakoznak ki, amit sosem hittünk volna.

A Celera Genomics biogenetikai cég kutatója, Craig Venter arról híres, hogy 
egyedül és elsőként sikerült megfejtenie a teljes emberi géntérképet, lekörözve 
a nemzetközi tudós társadalmat. Ezek után elhatározta, hogy a maga módján 
’életet csihol’ az elemi részecskékből, mindenekelőtt a génláncunkat tartalma-
zó DNS-ből. A közelmúltban laboratóriumi úton sikerült neki előállítani egy 
DNS-t, az emberéhez hasonlót, egy sejt első mesterséges ’darabját’.

Ha kísérlete sikeres lesz, a legóhoz hasonlóan felépülő új sejtet előre meghatá-
rozott tulajdonságokkal ruházhatja fel az ember. Nagyhatású gyógyszerek készül-
hetnek, hosszútávon pedig leegyszerűsödhet a szervpótlás, és akár egészen új fajok 
is keletkezhetnek. A képzeletnek semmi sem szab határt. Van, aki szerint Venter 
egész egyszerűen blöfföl. A történelemből megtanultuk azonban, hogy a próbál-
kozásokból és tévedésekből mindig van kivezető út, mely néha olyan eredmények-
hez vezet, melyekről senki sem álmodott.”

Az új, eddig ismeretlen lehetőségek egy sor etikai kérdést is felvetnek. Mégis le-
het, hogy fajunk jövője többé nem csak a természettől függ, hanem az irányítást 
fokról-fokra átveszi a tudásunk és a választásunk a jó és a rossz között? – teszi fel 
a kérdést Giulio Meazzini, a Citt� Nuova tudományos szakértője.

Ki az ember? Milyen életre, milyen halálra van lehetősége? Milyen jövő vár rá? 
Milyen társadalmi együttélési formákat kíván kialakítani? Nehéz kérdések ezek, 
melyekkel szembe kell néznünk. Ha megpróbálunk megfelelni a mai kihívások-
nak, talán könnyebben felfedezzük Isten végtelenül gazdag tervét az emberről.

Most induló interjúsorozatunkban lapunk is szembenéz a bioetika kihívásaival. 
Köszönjük Dr. Veres András püspök úrnak, hogy erkölcsteológusként is segítsé-
günkre volt, hogy Isten terveit fürkészve az egyház tanításának fényében gondol-
kodhassunk ezekről a kérdésekről.

Reskovits Ágnes

„tedd azt 
másokkal...”



A Házas Hétvége lelkiségi moz-
galom nevében osztozunk fáj-
dalmatokban, amit alapítótok, 
Chiara hiánya idéz elő most…
Nagy figyelemmel olvastuk 
írásait, és hálásak vagyunk, 
hogy gazdagodhattunk általa. 
A Szentlélektől vezettetve élt, 
az egységre törekvés szellemét 
ajándékozta a XXI. század 
gondjaival küzdő egyháznak, és 
a krisztusi példát mutatta fel 
mindannyiunknak…
Egységetek és szeretetetek ki-
sugárzik a világra, és példátok 
fáklyaként lobog ebben a nehéz 
időben is. 
Közösségünk szerető együtt-
érzését közvetítjük felétek, és 
kívánjuk, hogy „színről színre” 
látva, életműve beteljesedjen az 
Atya előtt!

A Házas Hétvége felelősei

Hálát adunk Istennek Chiara 
életéért, aki igazi ajándék volt 
az egész emberiség számára. 
Hálát adunk hűségéért, ami-
vel tettekre váltotta Isten hívá-
sát, és így az egység és a béke 
nélkülözhetetlen eszköze lett a 
világban…
Nehéz elbúcsúzni tőle, de biz-
tosak vagyunk benne, hogy vele 
egy újabb égi pártfogót nyer-
tünk, aki mostantól fentről 
folytatja művét, és buzdítani 
fog mindenkit a szeretetre, az 
egységre és a békére.

Verbum Dei  
Missziós Testvéri Közösség

A délelőtti egyetemi órák után 
rögtön felkerestük rocca di papa-i ott-
honát. A könnyeknek és a mennyor-
szágnak a találkozása volt – ezt éltük 
át, és ezt láttuk a csendben elvonuló 
arcokon. A názáreti otthonba léptünk 
be, mely egyszerre emberléptékű csa-
lád, és mégis az egész világot átöleli.
Végig az a tudat kísért bennünket, hogy 
mekkora ajándékot kaptunk – de nem 
a magunk számára. Így szeretnénk mi 
is „hinni az Atya szeretetében, és ta-
núságot tenni róla”.

Két Rómában tanuló  
magyar szeminarista

Péntek reggel óta, amióta megtudtam a 
hírt, úgy érzem, eggyel többen vagyunk 
a fokolárban: Chiara is jelen van. Ez 
nagyobb összeszedettségre ösztönöz.

P. G.

Amikor Chiarát hazahozták a kórház-
ból, mindenkit odaengedtek hozzá. Ez 
egészen elgondolkoztatott. Az ember 
azt várná, hogy a beteget kímélendő, 
csak néhányat engednek az ágyához 
ebben a helyzetben. De nem, egész 
sokaság jöhetett hozzá, most már tud-
juk, élete utolsó napján. 

Azt gondolom, azért lehetett ez 
így, mert teljesen Istennek adta 
magát, és ez azt is jelenti, hogy 
teljesen nekünk adta magát.
De ha Chiara ezt élte utolsó 
napján, ezt kell nekem is él-
nem! Szeretetből teljesen átad-
ni magam Istennek, és ezzel az 
embereknek!

E. Gy.

Nagy fény volt, hogy Chiarával 
együtt élhettem betegségem 
minden nehézségét. Érte aján-
lottam a fájdalmakat, és érez-
tem azt a szoros és mély kap-
csolatot, ami a szenvedőket 
összekötheti, és erőt adhat! 
Nagy megpróbáltatása alatt én 
hajnalban vállaltam imát érte. 
Épp imádkoztam akkor is, ami-
kor Chiara átköltözött. Amióta 
nincs közöttünk a földön, én ezt 
a szoros egységet még inkább 
tudom élni vele.

E. K.

Olyan volt Chiara elmenete-
le, mint II. János Pál pápáé. 
Szeretném még jobban meg-
ismerni a mozgalmat minden 
oldalról.

Egy református lelkész

Chiara megérkezett az Atya há-
zába. Mostantól új dimenziójá-
ban élhetjük vele az egységet. 
Az imádságban és a kölcsönös 
szeretetben.

Egy plébános

Chiarát csak közvetve, az „Élet-
igéiből”, de leginkább rajtatok 

keresztül ismertem, amint Sába ki-
rálynője felismeri Salamon dicsőségét 
és nagyságát szolgái ruházatából és 
tiszteletéből. 
Istenünknek gondja lesz rá, hogy foly-
tatódjék a megkezdett munka. Azt 
kívánom, hogy ti magatok legyetek az 
„Élet Igéje”, az üdvösség világossága, a 
Krisztushoz vezető út.

Egy metodista lelkész

Eggyel kevesebb szent a földön, eggyel 
több a mennyben.

F. E.

párbeszéd az olvasóval
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HÁLÁS SZERETETTEL
Előző, ünnepi számunkkal megemlékez-
tünk Chiara Lubich-ról, a Fokoláre Mozga-
lom nemrég elhunyt alapítójáról. Rengeteg 
levél, üzenet, fax érkezett a világ minden ré-
széből a mozgalom tagjaitól és másoktól, 
amivel sok ezren szerették volna kifejezni 
hálájukat, szeretetüket iránta, és nagyobb 
elköteleződésüket az „egység ügye” mel-
lett.
Egy csokorral összegyűjtöttünk mi is – a 
teljesség igénye nélkül – a hazai levelekből, 
és rövidítve, a személynevek kiírása nélkül 
közreadjuk olvasóinknak.
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az élet igéje

szomjaztál-e már valaha a végtelenre? Érez-
ted-e valaha szívedben az emésztő vágyat, 
hogy átöleld a mérhetetlen mindenséget?

Vagy más szavakkal: voltál-e már magadban elé-
gedetlen azzal, amit csinálsz, és azzal, ami vagy?

Ha így van, akkor boldogan fogod felfedezni azt 
az életszabályt, amely elvezet téged az áhított teljes-
ségre, s nem engedi, hogy elfecséreld napjaidat.

Van az evangéliumnak egy elgondolkodtató mon-
data, amelyet ha csak egy kicsit is megértünk, uj-
jongással fogadunk. Sűrítve megtaláljuk benne 
mindazt, amit az életben tennünk kell. Összefog-
lalja mindazokat a törvényeket, amelyeket Isten az 
emberi szív mélyébe vésett. Hallgasd meg:

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti 
is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták.” 

Ezt a mondatot nevezik „aranyszabálynak”.
Krisztus mondta így, de már előzőleg ismerték az 

egész világon. Benne volt az Ószövetségben. Ismerte 
már Seneca, Kínában Konfuciusz, és még sokan má-
sok. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyire fontos-
nak tartja: azt akarja, hogy minden ember életének ez 
legyen az alapszabálya. Szívesen olvassuk, úgy hang-
zik, mit egy jelmondat. Hallgasd meg még egyszer:

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti 
is tegyétek velük.”

Így szeressük minden felebarátunkat, akivel a 
nap folyamán találkozunk! Képzeljük magunkat az 
ő helyzetébe, és úgy bánjunk vele, ahogyan szeret-
nénk, ha velünk bánnának, ha a helyében lennénk. 
A bensőkben lakozó hang, Isten hangja rávezet 
majd arra, hogyan találjuk meg a szeretet legalkal-
masabb kifejezését.

Éhezik valaki? – Én magam vagyok éhes – gondol-
juk ilyenkor, és adjunk neki enni!

Igazságtalanságtól szenved? – Én vagyok az, aki 
elszenvedi!

Eltévelyedett valaki, és kétségek gyötrik? – Mint-
ha velem történne. Mondjunk neki vigasztaló sza-
vakat, osszuk meg vele gondjait! Ne nyugodjunk, 
amíg azt nem látjuk, hogy lelke megkönnyebbül 
és megszűnnek a kétségei! Hiszen azt szeretnénk, 
hogy velünk is így bánjanak.

Ismerek valakit, aki nyomorék? – Annyira akarom 

őt szeretni, hogy szinte saját testemben és szívem-
ben érezzem az ő fogyatékosságát. A szeretet majd 
rávezet a legmegfelelőbb magatartásra, ami meg-
érezteti vele, hogy nemcsak egyenértékű másokkal, 
hanem a kegyelem segítségével ő még több is náluk, 
hiszen mi keresztények tudjuk, milyen nagy értéke 
van a szenvedésnek.

Bánjunk így mindenkivel, anélkül, hogy bármiféle 
megkülönböztetést tennénk rokonszenves és ellen-
szenves, fiatal és öreg, barát és ellenség, honfitárs és 
külföldi, szép és csúnya ember között... Az evangéli-
um szava mindenkire vonatkozik.

Mintha általános felzúdulást hallanék… Meg-
értem… Talán egyszerűnek tűnik, amit mondok, 
mégis micsoda változást kíván! Mily messze van ez 
megszokott, min-
dennapi gondola-
tainktól, cselekede-
teinktől! Bátorság! 
Meg kell próbál-
nunk!

Egy ily módon 
eltöltött nap felér 
egy élettel. Estére 
pedig nem isme-
rünk magunkra. 
Valami soha nem 
ismert öröm áraszt 
el bennünket. Erő 
költözik belénk. Isten velünk lesz, mert Ő azokkal 
van, akik szeretnek. Napjaink így válnak teljessé.

Néha talán csökken a lelkesedésünk, és kísértést 
érzünk, hogy elbátortalanodjunk, hogy abbahagy-
juk az egészet. És vissza szeretnénk térni korábbi 
életünkhöz... Csak ezt ne! Bátorság! Isten megadja 
nekünk a kegyelmet. Kezdjük mindig újra! Ha ki-
tartunk, észre fogjuk venni, hogyan változik meg 
körülöttünk lassanként a világ. Megértjük végre, 
hogy az evangélium a legcsodálatosabb élet hor-
dozója, fényt gyújt a világban, ízt ad létünknek, 
magában hordozza minden problémánk megoldá-
sát. És nem nyugodhatunk mindaddig, amíg nem 
közöljük rendkívüli élményünket másokkal is: ba-
rátainkkal, akik meg tudnak érteni, rokonainkkal 
és mindazokkal, akik felé ösztönzést érzünk arra, 
hogy elmondjuk. És íme, újjászületik a remény.

Chiara Lubich

5

„Amit akartok, 
hogy veletek 

tegyenek az emberek, ti 
is tegyétek velük.” 
(Mt 7,12)

aRaNYszaBálY

július
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ahány felebarátoddal csak találkozol a nap 
folyamán, reggeltől estig, mindenkiben 
Jézust lásd! Ha tekinteted egyszerű, akkor 

Isten néz rajta keresztül. Isten pedig Szeretet, és a 
szeretet eggyé akar tenni úgy, hogy meghódítja a 

másikat. Hányan 
vannak, akik – 
teljesen hibásan 
– azért néznek 
az emberekre és 
a dolgokra, hogy 
birtokolják őket! 
Tekintetük ön-
zés vagy irigység 
vagy bármi más, 
de mindenkép-
pen bűn. Vagy 

pedig önmagukba néznek, hogy birtokolják saját 
magukat, saját lelküket, és tekintetük fénytelen, 
mert unottságot és zavart tükröz. A lélek, mivel 
Isten saját képmására teremtette, szeretet, a magá-
ba forduló szeretet pedig olyan, mint a láng, mely 
elalszik, ha nem táplálják.

Nézz kívül önmagadon! Ne magadba, ne a dol-
gokra, ne a teremtményekre nézz, hanem a rajtad 
kívül lévő Istenre, hogy egyesülhess vele! Ő jelen 
van minden élő lélek mélyén, a halott lélek pe-
dig tabernákulum, mely Istent várja, aki élettel és 
örömmel tölti el. Nézz hát minden testvérre sze-
retettel! Szeretni pedig annyit jelent, mint ajándé-
kozni. De az ajándék viszonzásra ösztönöz: téged 
is viszontszeretnek majd. A szeretet tehát azt je-
lenti, hogy szeretünk, és bennünket is szeretnek, 
ugyanúgy, mint a Szentháromságban.

A benned élő Isten majd elrabolja a szíveket, 
életre kelti bennük a Szentháromságot, amely ta-
lán kihunyt, de a kegyelem által itt lakozik lelkünk 
mélyén. Hiába vezetik be az áramot egy helyiség-
be, addig nem gyullad ki a fény, amíg a két pólus 

nem érintkezik. Ilyen Isten élete is bennünk: köz-
re kell adnunk, hogy körbejárjon, és kisugározzon 
körülöttünk, hogy tanúságot tegyen Krisztusról. 
Ő az, aki a testvért a testvérrel, az eget a földdel 
összekapcsolja. Nézz tehát minden testvérre úgy, 
hogy ajándék akarj lenni számára! Ezzel Jézusnak 
ajándékozod magad, és ő is ajándékozni fogja ma-
gát neked. Ez a szeretet törvénye: „Adjatok és akkor 
ti is kaptok.”1

Jézus iránti szeretetből engedd, hogy testvéred 
birtokba vegyen, hogy egy másik Eucharisztiaként 
„megegyen”; állj teljesen a szolgálatába! Ezzel Is-
tent szolgálod, testvéred pedig hozzád fog jön-
ni, és szeretni fog téged. És a testvéri szeretetben 
teljesül mindaz, amit Isten vár tőlünk, a parancs, 
mely így szól: „Új parancsot adok nektek: szeressétek 
egymást!”2

A szeretet Tűz, mely átjárja és tökéletesen egy-
gyé olvasztja a szíveket. Önmagadban ekkor már 
nem magadat találod, nem is a testvért, hanem a 
Szeretetet, a benned élő Istent. A Szeretet pedig 
kilép, hogy újabb testvéreket szeressen. Mivel egy-
szerű a tekintete, önmagát találja meg bennük, 
és mindannyian egy lesznek. Körülötted is nö-
vekedni fog a közösség, mint Jézus körül: tizen-
ketten, hetvenketten, majd több ezren lesznek… 
Az evangélium vonzza és magával ragadja őket, 
mert lenyűgöző, mivel Szeretetbe öltözött Fény. 
Aztán esetleg kereszten végzed, mert nem lehetsz 
nagyobb a Mesternél, de azért fogsz meghalni, aki 
keresztre feszít, s így a szereteté lesz a végső győze-
lem. Az éltető nedv pedig – melyet a szeretet a szí-
vekbe árasztott – nem apad ki soha. Gyümölcsöt 
hoz – mivel megtermékenyít –, az öröm és a béke 
gyümölcsét, és megnyitja a Mennyet. Isten dicső-
sége egyre nagyobb lesz. Te azonban itt a földön 
légy tökéletes Szeretet.

Chiara Lubich
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Ha a szemed 
eGYszeRŰ

vannak, akik – 
teljesen hibásan 
– azért néznek 
az emberekre és 
a dolgokra, hogy 
birtokolják őket! 
Tekintetük ön
zés vagy irigység 
vagy bármi más, 
de mindenkép
pen bűn. Vagy 

„A test lámpása a 
szem. Ha a sze-

med tiszta, az egész tested 
világos.” (Lk 11,34)

1  (Lk 6,38)
2  (Jn 13,34)

Az élet igéjének szöveges, rajzos és vetítettképes változatai az interneten: www.fokolare.hu/eletige/



Új Város – 2008 július-augusztus 7

az élet igéjeolvasóink tollából

EVANGÉLIUM A MINDENNAPOKBAN

7

az élet igéjeaz ige élete
M

au
ch

a 
K

ris
tó

f

EGY NAGY 
KŐRISFA ALATT
siettem éppen valahova. Az 

Andrássy úton van egy étte-
rem, kerthelyisége előtt hatalmas, 
gyönyörű kőrisfával. A sarkon egy 
kukázó bácsira lettem figyelmes. 
Kétrét görnyedve, ütött-kopott 
bőröndöt húzott maga után, mi-
vel megemelni nem volt ereje. Egy 
belső hang azt mondta, menjek 
oda hozzá. Sietős volt az utam, 
nem álltam meg, továbbmentem. 
Tíz métert megtéve mégis visz-
szafordultam. Úgy éreztem, nincs 
értelme semminek, ha már erre a 
hangra sem hallgatok. Első kérdé-
semet, hogy tehetek-e valamit érte, 
a bácsi nem is értette. „Segíthetek 
valamiben?” A bácsi kiegyenese-
dett, és elkezdett mesélni magáról. 
Kiderült, hogy ezen a környéken 
dolgozott egykor cselédként, és 

azt a sarki kőrisfát ő ültette, mint 
mondta, „hogy aki elhalad alatta, 
mind boldog legyen”. Megdöbben-
tem. Mennyi kincs van, ami mellett 
olyan könnyedén elhaladunk.

Volt nálam két zsemle, megkér-
deztem, hogy örülne-e, ha neki ad-
nám. Boldogan elfogadta, és köz-
ben elsírta magát.

Emlékezetes marad ez a nap, 
mint az igazságosság egyszerű 
megtapasztalása.

Nagy Pál – Budapest

KÖZÖS SIKER
eléggé feszült volt a kapcsolat 

lányommal, mondhatnám 
sokszor összekaptunk. Bármit tet-
tem vagy mondtam, nem volt jó és 
veszekedés lett a vége. Megvolt az 
oka a feszültségének. Több félévi 
vizsgára kellett készülnie párhu-
zamosan, amit egy szerencsétlenül 

sikerült, elhúzódó fogműtét és egy 
betegség is nagyon megzavart.

Én is nehéz időszakban voltam: 
orvosi vizsgálatok, lakásrenoválás, 
fáradtság. Ám éreztem, hogy így 
nem mehet tovább. Érzésem talál-
kozott az övével is, végső elkesere-
désében megkért, hogy tanuljak 
vele, dolgozzunk össze. Nem volt 
könnyű, mivel ezek az együtt ta-
nulások általában késő éjszakába 
nyúltak, de éreztem, most első-
sorban a szeretetemre, támogatá-
somra van szüksége. És valóban, 
amilyen mértékben félretettem 
minden mást, igyekeztem csak rá 
figyelni, nem mutatva a fáradtsá-
gomat, vagy hogy más dolgom is 
lenne, olyan mértékben enyhült az 
ő feszültsége is, lett egyre magabiz-
tosabb és derűsebb. A végén olyan 
jól ment a közös munka, hogy las-
san már többet nevettünk, mint 
dolgoztunk.

A vizsgák sikere közös siker volt, 
és kölcsönös szeretetünk sikeres 
vizsgája is.

F. K.

MINDIG ÚJ  
HITTEL
Valaki kölcsönkért néhány 

napra egy nagyobb összeget. 
Kicsit haboztam, de aztán a kasz-
szában lévő pénz nagy részét oda-
adtam. Másnap azzal fogadtak a 
kollégák, hogy betörtek az irodába, 
és elvitték az összes pénzt a kasz-
szából… Én pedig megköszöntem 
Istennek a felebarátot, akit előző 
nap küldött, akinek segíthettem, 
és így még a pénzünk nagy része is 
megmenekült!

egy vállalkozó
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előttünk jártak

t izenkilenc éves volt Natalia 
Dallapiccola, amikor élet-
útja 1943 júniusában ösz-

szetalálkozott az akkor huszon-
három éves Chiara Lubichéval. 
Egy kisvárosban született a he-
gyek között, ahonnan édesapja 
kereskedői munkája miatt köl-
töztek Trentóba. Mikor a család-
fő alig negyvenhét évesen, súlyos 
betegségben meghalt, bátyjával 
dolgozniuk kellett az iskola mel-
lett, hogy el tudják tartani há-
rom húgukat. Otthon nem szen-
vedtek szükséget, de Nataliának 
hiányzott az édesapja, akihez 
nagyon kötődött. „Mindig vi-
dám volt, szerette az életet és a 
munkát.” És különösen szerette 
ezt az oly békés kislányát, akit 
vonzott a zene és a festészet. Any-
nyi biztos, hogy a kereskedelmi 
szakiskola nem illett Natáliához, 

de beletörődött – mint mondta 
– azért, hogy hasznát vegyék. Ez 
a gyötrődés megtisztította a szí-
vét és kitágította a lelkét. Chiara 
üres kehelyre lelt benne: fenntar-
tások nélkül fogadta be az egység 
karizmájának első felfedezéseit.

„Egyik szentgyónásom alkalmá-
val a pap azt kérte, hogy vegyek részt 
egy lelki napon – mesélte Natalia: 
»Jöjjön el, egy fiatal lány fog beszél-
ni.« Chiara, az említett lány a szere-
tetről beszélt. »Sok szép dolog van a 
világon – figyelmeztetett – virágok, 
csillagok, gyerekek. De a legszebb: a 
szeretet.« Beszélt az anyai, az apai, a 
gyermeki szeretetről, a házastársak 
szeretetéről, majd így folytatta: »Ha 
a szeretet a legszebb dolog a földön, 
vajon milyen lehet Isten, aki megte-
remtette a szeretetet?«”

Szépre éhező lelkét betöltötte 
ez az új Istenkép, aki jóság, irga-

lom, és egyben szépség. 
Attól fogva nem akarta 
szem elől téveszteni azt a 
lányt.

1944. május 13-án a 
szörnyű bombázásokban 
a Lubich család háza sú-
lyosan megrongálódott. 
Chiara szülei kiköltöztek 
a hegyekbe, ő pedig talált 
egy kis lakást a Kapuci-
nusok terén. Natalia el-
sőként osztozott vele az 
egység kalandjában.

A vasfüggönyön túl
Ettől kezdve Chiara mellett ma-

radt. Megélte a még születőfélben 
lévő mű legbensőbb fájdalmait. 
Megélte az örömöket is, ahogy 
nagy fává nőtt a „kicsiny mag”, 
mely minden várakozást felülmúl-
va eljutott a legelképzelhetetlenebb 
helyekre. Ám volt egy „árnyék”, 
egy határ, amit a hidegháborús 
évek derekán lehetetlennek tűnt 
átlépni. A vasfüggöny Európát 
kettészelve megosztotta a vilá-
got. Azokban az években Chiara 
Lubich többször is járt Nyugat-
Berlinben. 1960-ban a Caritas 
egyik termében az NDK minden 
részéből nagy titokban összesereg-
lett kétszáz embernek – papoknak, 
házasoknak, kispapoknak, fiata-
loknak – beszélt Krisztus titokza-
tos kiáltásáról: „Istenem, Istenem, 
miért hagytál el engem?” A „csend 
egyháza” ott visszhangzott ebben 
a kiáltásban. Segítségre volt szük-
ségük ezeknek a keresztényeknek, 
ezért Chiara arra gondolt, fokolárt 
nyitnak Nyugat-Berlinben, hogy 
így az NDK-ban élőkkel tartsák a 
kapcsolatot. Nataliára bízta ezt a 
rendkívül kényes feladatot.

A berlini fal leomlása után köz-
vetlenül, mikor végre „beszélni le-
hetett”, Natalia így számolt be egy 
interjúban: „Egyfolytában jöttek 
az emberek Keletről. Nagy jövés-
menés volt nálunk. Nem tudtak 

NatalIa Volt 
az elsŐ
Elsőként követte a Fokoláre Mozgalom alapítóját, és elsőként érte utol a másik 
életben. Meghatározó szerepet játszott az egység ideáljának elterjedésében a 
vasfüggönyön túl, és a vallások közti párbeszédben.

Lent: Natalia 
a 2002-es 
zsidó-keresztény 
szimpóziumon 
Jack Bemporad 
rabbival (közé-
pen).

C
SC

 (4
)



Új Város – 2008 július-augusztus 9

előre értesíteni, mindig váratlanul 
állítottak be. Persze sohase nagy 
létszámú csoportok, ez veszélyes 
lett volna.”

A politikai helyzet hirtelen sú-
lyosbodott. 1961. augusztus 13-án 
a két Berlin közötti, addig látha-
tatlan fal igazi fallá emelkedett, 
elvágva ezzel a szabadság útját, a 
menekülést Nyugat felé.

Voltak viszont, akik különös 
módon épp azt kérvényezték, hogy 
bejuthassanak az NDK-ba. Nem 
koldusok voltak, nem is olyan il-
lúziókergetők, akiket az osztályok 
nélküli társadalom eszméje fűt. 
Egy sebész és egy altatóorvos volt, 
két olasz fokolarinó, Enzo Fondi 
és Giuseppe Santanché. A Lip-
csei Kórházban találtak munkát. 
Később Giuseppe di Giacomo is 
csatlakozott hozzájuk, majd 1962 
vízkeresztjén Margareth Fisch 
doktornő és asszisztense, Elisabeth 
kért belépési engedélyt. Sőt, kérvé-
nyezték egy rendelő megnyitását 
is. Barátnőjükkel jöttek, aki így 
foglalkozni tud majd… a háztar-
tással. Natalia volt az.

A Stasi
A doktornő és asszisztense né-

met volt, kérelmük nem ütközött 
különösebb adminisztrációs aka-
dályokba. Olasz barátnőjüknek vi-
szont két hetet egy Berlin melletti 
gyűjtőtáborban kellett töltenie. 
Natalia egy mondatba sűrítette 
módszerét: „Az én óvatosságom a 
mindenki iránti szeretet.” Hama-
rosan ki is vívta az őrök tiszteletét 
és megbecsülését.

„Sok emberrel összebarátkoz-
tam – mesélte később –, főleg egy 
várandós fiatal anyával. Láttam, 
milyen gyenge, felajánlottam hát, 
hogy elvégzem a takarítást helyet-
te. Tíz nap elteltével kiengedtek.”

Miután kikerült a táborból, ez az 
Irmgard nevű hölgy egy nap beko-
pogott a rendelő ajtaján. Kislánya 
született, de Irmgard rövidesen 
leukémiás lett és meghalt. Natalia 

és a többiek 
magukhoz vet-
ték az elárvult 
kis Mercedest. 
Néhány éven 
át ott élt velük 
a fokolárban, 
míg rá nem 
tudták bízni 
egy családra. 
Mercedes esete, 
pontosabban 
az apjáé, aki 
politikai ok-
ból börtönben 
ült, felkeltette 
a titkosrendőr-
ség gyanúját, 
és Nataliát újra 
kihallgatták. Íme a kihallgatásról 
és az ezt követő nyomozásról ké-
szült jelentés: 

„A legfontosabb ember, akit 
megismertem, egy Natalia nevű 
nő. Az egész csoport nagy tiszte-
lete övezi. Rendkívül intelligens és 
finom modorú. […] Eredeti mód-
szerrel lépett be az NDK-ba, Fisch 
doktornővel együtt költözött át. 
Vele lakik, és azzal az ürüggyel 
jött, hogy a bejárónője, de ez nem 

igaz. Gyakorlatilag ő a női fokolár 
felelőse, de még az is lehet, hogy 
az egész NDK és Csehszlovákia 
hozzá tartozik, ha meggondoljuk, 
hogy Lubich alapította az egész 
Fokoláre Mozgalmat.” 

A rendelő, aminek ürügyén át-
juthattak a vasfüggönyön, igazi 
„szeretetközponttá” vált.

A „kicsiny mag” aztán túl a hatá-
rokon, lassanként elterjedt a többi 
kelet-európai országban is.

Fent: Natalia 
Dallapiccola 
Aletta 
Salizzonival és 
Chiara Lubich-
kal, aki Natalia 
előtt három 
héttel „költözött 
át” az Atya 
házába.

Balra: A 
spanyolországi 
Bachar imám-
mal és feleségé-
vel 2005-ben 
a Fokoláre 
Mozgalom által 
szervezett mu-
zulmán-keresz-
tény szimpóziu-
mon.

az egység lelkisége
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a hatvanas évek óta új len-
dületet vett a Katolikus 
Egyház egységkeresése a 

többi keresztény felekezettel. Az 
egyház ökumenikus nyitottságá-
tól vezetve és az egység lelkiségétől 
inspirálva természetes nekünk, a 
Fokoláre Mozgalom papjainak is, 
hogy – dolgozzunk bárhol – keres-
sük a kapcsolatot a körülöttünk 
élő más felekezetű testvéreinkkel: 
bekapcsolódunk a már műkö-
dő lelkészkörbe, vagy személyes 
kapcsolatokat ápolva igyekszünk 
létrehozni ilyeneket. Így fogalma-
zódott javaslattá és tetté az ezred-
forduló táján az igény, hogy leg-
alább évente egyszer találkozzunk 
a keresztény egység keresésében 
elkötelezett pap- és lelkészbaráta-
inkkal. A negyven-ötvenfős talál-
kozó, amit tavaszonként Budapes-
ten a káposztásmegyeri katolikus 
plébánián rendeztünk, négy évvel 

később lelkészkörök találkozójá-
vá alakult, duplájára növekedett 
létszámmal, mindig változó hely-
színen. Kecskemét, Szolnok és 
Gyömrő után ez év áprilisában Sze-
ged adott otthont ennek az egyre 
szélesedő kezdeményezésnek.

Hét felekezet mintegy százhatvan 
lelkésze találkozott. A rendezvény 
idén először vált nemzetközivé. A 
Kárpát-medence több pontjáról: 
Szlovákiából a Felvidékről, Ukraj-
nából, a Kárpátaljáról, Erdélyből 
és a Vajdaságból is érkeztek ma-
gyar, szerb és román ajkú vendé-
gek. Több rétegpasztorációs terü-
leten tevékenykedő lelkész is jelen 
volt, például az ifjúsági-, a kórház-, 
a börtön-, és a cigánypasztoráció 
területéről. Négy szerzetesrend is 
képviseltette magát, valamint az 
egri és a szegedi szeminárium pap-
növendékei.

ÚtkeResÉs 
kÖzÖseN
Ökumenikus lelkészkörök negyedik találkozója.

Rászegezte tekintetét
1976-ban egészségügyi okokból 

Natalia visszatért Rómába, a moz-
galom központjába. Egyes élmé-
nyek, nyomasztó helyzetek nem 
múltak el benne nyomtalanul. 
Ám alig egy év elteltével már újra 
„pályára” lépett. A mozgalomban 
kezdetét vette a vallásközi párbe-
széd. Egyfajta alapításnak is ne-
vezhetnénk az eseményt: Chiara 
1977-ben a londoni Guildhallban 
megkapta a Templeton-díjat a vallá-
sok ügyének előmozdításáért.

„Chiara, miután hazaérkezett, 
találkozott néhány munkatár-
sával, hogy levonják a következ-
tetéseket, és megnézzék, hogyan 
tovább – idézi fel az eseményeket 
Natalia. – Elsőként egy kis köz-
pontot kellett létrehozni, egy 
olyan irodát, ahol összegyűlnek a 
hírek a világ különböző részeiről, 
kapcsolatainkról a más vallású 
emberekkel. Chiara ezekkel a sza-
vakkal bízta rám a feladatot: Sze-
resd őket!”

Natalia harminc éven át hűsé-
ges maradt ehhez a felszólítás-
hoz. Amikor ez év április elsején 
meglátogatta két munkatársa, 
aki a vallások közötti párbeszéd-
ért dolgozik, hogy az áprilisi 
keresztény-buddhista szimpó-
zium programjáról beszéljenek, 
úgy fogadta őket, mint mindig: 
nagy szeretettel. Ugyanaznap 
este kilenckor átköltözött 
a másik életbe. Vele vol-
tak társai az első időkből: 
Graziella de Luca, Doriana 
Zamboni, Aletta Salizzoni 
és Vale Ronchetti. Eszük-
be jutott: amikor Chiara 
egészségi állapota súlyos-
bodott, Natalia bizalma-
san elmondta, mit kért 
Jézustól: ne vegye őt magá-
hoz Chiara előtt, „hogy ne 
okozzon neki szenvedést”. 
Isten meghallgatta.

Caterina Ruggiu
Fordította: Prokopp Katalin



Új Város – 2008 július-augusztus 11

rovat nagy

„Ebben az évben a magyaror-
szági keresztyén/keresztény fele-
kezetek együtt ünnepeljük közös 
kincsünket, a Bibliát, Isten élő és 
éltető Igéjét” – hirdette a meghívó. 
A lelkészkörök ez évi lelki napjá-
nak témájául is Isten Igéjét, annak 
életre váltását választotta a napot 
szervező szegedi ökumenikus lel-
kész közösség: „miként válik a 
’holt betű’ ’éltető lélekké’, és ho-
gyan születik belőle a régi ember 

helyén a krisztusi ember, 
a krisztusi közösség.”

Az összejövetel egyik 
célja maga a testvéri talál-
kozás Krisztusban. Ebben 
segített a nap témájában 
elhangzó előadás és tanú-
ságtétel is. Zámbó András 
káposztásmegyeri refor-
mátus lelkész a Biblia sze-
repéről beszélt a lelkészi 
életben és a gyülekezet 
építésében. Kiemelte, hogy 
a gyülekezetet elsősorban 
Isten építi, tehát fontos, 
hogy mindig Ő legyen az 
első helyen („csak az épít-
het, aki maga is épül”), az-
tán következnek az egyes 
emberek, a közösség és a 
tárgyi eszközök. Az Ige, 
mint rendszeresen ma-
gunkhoz vett és elraktá-

rozott táplálék, a kellő pillanatban 
éltető erővel hat – mondta.

A nap két külföldi tanúságte-
vője Németországból érkezett. 
Augsburgtól (milyen jelentőség-
teljes a városnév!) néhány kilo-
méterre, Ottmaringban él Gerhard 
Bauer katolikus pap és Günter 
Ratthey evangélikus diakónus. Az 
evangélikusokból álló Testvérület, 
a Bruderschaft az 1960-as évek-

ben került kapcsolatba Chiara 
Lubich-kal. Az ő prófétai erejű 
kezdeményezésére indult el az 
evangélikusok és a fokoláre lelki-
séghez tartozó katolikusok élet-
közössége, mely később jelentős 
ökumenikus jellegű események 
előkészítő munkálatainak is köz-
pontja lett – többek közt a két 
nagy stuttgarti rendezvénynek. 
Életüket a közösen megélt Ige te-
szi eggyé. Beszámolójuk hitelessé-
gét erősítette derűjük és egymás 
iránti tiszteletük, de a két közös-
ség kapcsolatában átélt nehézsé-
gek őszinte megosztása is.

Délután kiscsoportokban foly-
tatódott a beszélgetés, tapaszta-
latcsere és együttes tervezés a kö-
zösségek építéséről, a felekezetek 
közötti intenzívebb, testvéribb 
együttműködésről, és újabb lel-
készkörök indításáról.

Lehetőséget adott ez a nap 
mindannyiunknak: szemlélhettük 
a Jézus akarta teljes egység láto-
mását, de meg is merültünk a már 
élhető egység tapasztalatában. A 
jövő évi találkozóig a munka fo-
lyik tovább a lelkészkörökben. 
Éppen ez az ereje a találkozónak, 
mely csupán egyszeri alkalom az 
év során, amit a lelkészkörök rend-
szeres havi együttlétei, és erős, hi-
teles mindennapi kapcsolatai ala-
poznak meg.

Az idén negyvenéves ottmaringi 
Életcentrumnak ma százhúsz ál-
landó lakosa van. Huszonöt család 
és összesen nyolc férfi és női közös-
ség törekszik a mindennapokban 
a kölcsönös szeretet megvalósítá-
sára. Immár több évtizedes tapasz-
talatuk: amikor ki-ki megerősödik 
saját felekezetének a hitében, az 
magával vonja az egymással meg-
élt közösség mélyülését is, mely-
ben senkinek nem kell feladnia 
saját egyháza tanítását. 

(www.bz-ottmaring.de) n
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Előző oldalon:
A Szeged-Csa-
nádi Egyházme-
gye pasztorális 
helynöksége 
adott otthont 
a találkozónak 
2008. április 
17-én Szegeden, 
a Katolikus 
Házban.
Fent: Beszámo-
ló az ottmaringi 
ökumenikus 
Életcentrum 
tapasztalatáról.
Alatta: Az 
összejövetel a 
lelkészkörök be-
mutatkozásával 
kezdődött.

Kopasz 
István



12

rovat kicsi

12

NaGY CÉlokÉRt 
ÉRdemes ÉlNI
A második alkalommal megrendezett Run4unity 
több mint százezer gyereket és fiatalt mozgatott 
meg az egész világon.

Jobbra: 
A központi 
rendezvény a 
Navona téren 
zajlott, Rómá-
ban.
Lent: 
Hong Kong.
Kis képek: 
Brazília, 
Horvátország, 
Írország.

az egység lelkisége
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„Remek 
volt! Minden 
nap egy kis 
RUN4UNITY 
lehet az életünk-
ben! Elég, ha 
éljük az arany-
szabályt. Szükség 
van rá!”
„Mikor a 
stadionban 
megformáltuk 
a békejelet, úgy 
éreztem, hogy 
az a testvériség 
és elfogadás, 
amiről beszéltek, 
meg is valósult. 
Szeretném 
megőrizni az ott 
gyúlt belső tüzet 
a hétköznapjaim 
során is.”

az egység lelkisége

manila, Budapest, Párizs, 
Barcelona, Jeruzsálem, 
Oslo, Nairobi, Mexikó-

város, São Paulo, New York, Mel-
bourne és még sorolhatnánk a 
majdnem háromszáz várost, ahol 
május 10-én felragyogott a béke és 
az egység szivárványa. Több mint 
százezren választották a sportot, 
hogy futva, rollerrel vagy bicikli-
vel, kenuban vagy gördeszkán, sőt, 
drótkötélpályán részt vegyenek az 
öt földrészt átölelő, világméretű 
sportstafétában.

Run4unity Budapesten
A verőfényes májusi délutánon 

sötétkék pólóban futottak végig 
a Duna-parton, mintegy három-
százan. A járókelők utat engedtek, 
megálltak és rájuk csodálkoztak, 
mosoly fakadt az arcokon. Az el-
sők már a Margit híd közelében 
jártak, amikor a Batthyány téren 
megjelent egy kis csoport, közre-
fogva egy látássérült társát.

Azt mondják, hogy aki fut, an-
nak mindig célja van. Ezek a ti-
zenévesek, a Gyerekek az Egysé-
gért Mozgalom tagjai világméretű 
megmozdulásukkal Tokiótól Los 
Angelesig arról akartak tanúságot 

Po
ly

ák
 K

ár
ol

y

C
in

zia
 P

an
er

o

M
au

ch
a 

G
er

ge
ly



az egység lelkisége

Új Város – 2008 július-augusztus14

gyerekek az egységért

tenni, hogy a béke, a testvériség és 
az egység – még ha sokan utópi-
ának gondolják is – már létezik a 
földön közöttünk, és ezért sokan 
dolgoznak vállvetve, sokan akar-
nak tenni valamit. „Nagy célokért 
érdemes élnetek” – mondta nekik 
korábban a mozgalom alapítója, 
Chiara Lubich, és ők nem akarják 
„alább adni”.

Erről szólt az egész nap, erről 
szóltak a Katolikus Gimnázium 
tornacsarnokában elhangzott ta-
pasztalatok: hogyan szövik újra a 
kapcsolatokat két dél-alföldi tele-
pülés lakói, hogyan találja meg a 
zsidó kislány a teljes összhangot 
keresztény barátaival, és hogyan 
lehet folytatni egy debreceni isko-
lában azt a testvériséget, amit egy 
brazil fiatal kezdeményezett. Dél-
után telefonon vették át a stafétát 
Johannesburgtól, majd a 0 kilomé-
terkőtől indulva a Margitszigeti 
Atlétikai Centrumig futottak. Ott 
három hosszú szalag várta őket, 
melyre hatalmas betűkkel volt 
felírva az aranyszabály: „Tedd azt 
a másiknak, amit szeretnél, hogy 
veled is tegyenek.” Szimbolikusan 
kézlenyomatukkal csatlakoztak 
hozzá, majd hosszan kígyózó sor-
ba rendeződve, a szalagokból ki-
alakították a béke szimbólumát.

Visszafelé a Parlament előtt a 
Lánchídon át vonultak fel a szala-
gokkal a budai vár teraszára, ahol sö-
tétedés után egy fénykoreográfiával 

„Jó, hogy sokan láthatták, hogy a békéért futunk. A Parlament előtt elhaladva 
arra gondoltam, milyen jó lenne, ha a képviselők is erre az egységre törekedné-
nek...”

„Nagyon szép volt 
a felvonulás a 
városon keresztül. 
Tetszett, amikor 
egy külföldi járóke-
lő csatlakozott hoz-
zánk, és ő is vitte a 
szalagot egészen az 
Alagútig.”

„Olyan volt, 
mint egy csepp-
nyi Mennyország 
Budapesten. Az 
emberek arcáról 
sugárzott az öröm 
és a kedvesség.”

„Jó volt tudni, hogy 
más országokban, 
más helyszíneken 
is hasonló esemény 
zajlott ugyanazért 
a célért, ugyanazzal 
a lelkesedéssel és 
örömmel.”

„Jó volt tudni, hogy 
konkrét tettekkel 
építjük az egységet, 
nem csak szóban.”

„Ezen a napon 
megismertem a 
mozgalom fogal-
mát, amely azt 
jelenti, hogy vala-
milyen közös ügyért 
élünk.”
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vég-
ződött 
az egész 
napos esemény. Ezzel szerették vol-
na kifejezni, hogy a szeretet világos-
ságot gyújt az emberek és a világ ki-
sebb-nagyobb „éjszakáiban”. Ennek 
a művészetét akarják elterjeszteni a 
világban.

Run4unity világszerte
A különböző nemzetiségű, kul-

túrájú és vallású gyerekek a föld 
szimbolikus helyszínein futottak. 
Egymással háborúban álló orszá-
gok határain, nyomornegyedek-
ben, a legjelentősebb világvárosok 
utcáin tettek tanúságot arról, hogy 
lehetséges a testvériség. A staféta 
Óceániából startolt és Vancouver-
ben illetve Limában ért véget.

Jeruzsálemben tíz zsidó, tíz ke-
resztény és tíz muzulmán gyerek az 
év folyamán többször is ellátoga-
tott a három vallás szent helyeire, 
hogy megtanulja a kereszténység, 
a zsidó vallás és az iszlám alapvető 
elveit.

A magyar gyerekek két nigériai 
társukat segítették, hogy azok el-
juthassanak a római nemzetközi 
rendezvényre. Egy szegedi fiatal 
a tizennyolcadik születésnapjára 
kapott összeget ajánlotta fel erre 
a célra. „Örök életre emlékezetes 
marad, hogy egy ilyen tapasztalat-
tal, a szeretet mellé letéve a vokso-
mat léphetek be a nagykorúságba” 
– mondta.

Rómában, a Navona téren két-
ezer gyerek gyűlt össze az egész 
világ képviseletében. Elmesélték 

egymásnak tapasztala-
taikat, valamint ezen a 
napon hirdették meg 
a „Színezzük be sze-
retettel városunkat” 
programot, mellyel 
a 9-18 éves gyerekek 

szeretnék élhetőbbé 
tenni a városukat. Az 

ötlet Chiara Lubichtól 
származik, aki három évvel 

ezelőtt a Gyerekek az Egységért 
Mozgalom tagjaira bízta ennek 
megvalósítását. Azóta mind az öt 
kontinensen indultak ilyen irányú 
kezdeményezések. A műholdas ösz-
szeköttetés programjában élettör-
ténetek, tapasztalatok hangzottak 
el, zene és különböző koreográfiák 
tarkították a programot. 

Chiara Lubich még korábban 
megígérte a fiataloknak, hogy 
amennyire teheti, jelen lesz a ren-
dezvényen. Amikor a staféta átvé-
telekor a szinte derült égen feltűnt 
egy szivárvány, a résztvevőknek 
az az érzése támadt, hogy Chiara 
így jött vissza közéjük. A 2008-as 
Run4unity-t a gyerekek különösen 
is neki ajánlották, hogy világmére-
tű „köszönetet” mondjanak, és ta-
núságot tegyenek igyekezetükről, 
hogy tovább „futnak” álmának 
megvalósításáért, hogy „legyenek 
mindnyájan egy”.

Összeállította:
Sudár Balázs és Bartus Sándor

A Gyerekek az Egységért tagjai ere-
deti megfogalmazásban, matematikai 
műveleti jelekkel mutatták be tervüket:
+ Adjuk össze erőinket!

- Keressük fel a szegényeket, a magá-
nyosokat, a kitaszítottakat!

: Osszuk meg másokkal, amink van!

x Sokszorozzuk meg szeretetünket!

% Tegyük meg, ami rajtunk áll, és bíz-
zunk az evangéliumi százszorosban!

= Célozzuk meg az egyetemes testvé-
riséget!

„...jól mulattunk, miközben megtanultuk szeretni egy-
mást. Ha szeretetből megtesszük a magunk 1%-át, Jézus 
hozzáadja a maradék 99%-ot.”
Mafikeng, Dél-Afrika: több mint 200 városi fiatal csat-
lakozott a futókhoz.

Haifa, Izrael: egy nappal korábban rendezték a stafétát, 
hogy minél többen részt vehessenek. 300 zsidó, muzulmán 
és keresztény vett részt a tengerparti játékokban, majd pa-
lesztinok és zsidók közösen mondták el tapasztalataikat.
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Új-Delhit téli köd borította 
1948. január 30-án. Meg-
szokott napnak indult. 

Gandhi, a haza atyja, ezen a napon 
is készült a fogadásra, ahol embe-
rek százai akarták őt látni, néhány 
szót váltani a „nagy lélekkel”. Ez a 
nap azonban nem olyan lett, mint 
a többi. Két lövés dördült és két szó 
hallatszott: Ehi Ram (Ó Istenem!). 
Néhány órával később a minisz-
terelnök Nehru a döbbent hallga-

tóságnak a rádióban bejelentette: 
„Kihúnyt életünk fénye...”

Gandhi, mint sok más karizma-
tikus egyéniség, rejtélyes személyi-
ség volt, és marad is. Ez nem csak 
a történészek véleménye, ő maga 
is elismerte: „Amikor örökre lehu-
nyom szemem, és testemet lángok 
emésztik, lesz elegendő idő ítéletet 
mondani pályafutásomról.” Halá-
la másnapján a New York Times 
ezt írta: „Most már a történelem 

könyörtelen kezében a folytatás.” 
A történelem távlatából hatvan év 
nem sok, ám mérlegkészítéshez 
már elegendő. A két világégés, 
páratlan erőszak és a diktátorok 
huszadik századában kétségtelen 
tény, hogy Gandhi a megingatha-
tatlan remény egyik jele marad, 
időn, téren, kulturális és vallási 
korlátokon túl, mint biztos útjel-
ző az egész emberiség számára.

India ma gyökeres változáson 

GaNdHI 
teGNaP És ma
Hatvan éve gyilkolták meg Mahatma Gandhit. Évtize-
dek távlatából előtérbe kerülnek a kortársakkal fenn-
álló ellentétek.
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megy keresztül. Az éhínség és fej-
letlenség hírében álló ország gaz-
dasági fellendülése zavarba hozza 
Európát és az USA-t. Indiával és 
Kínával áthelyeződik a világ súly-
pontja az „Indo-Kína” régió felé. 
Ebben az összefüggésben úgy gon-
dolhatnánk, hogy Gandhi alakja 
feledésbe merül és eltűnik a mú-
zeumok poros világában. A szö-
vőszék, a Swadeshi mozgalom (ön-
ellátó gazdálkodás) szimbóluma, 
úgy tűnik, összecsap a globalizált 
informatikai központokkal, 
Bangalore, Hyderabad, Pune, 
Gurgaon kereskedelmi központja-
ival. Próbálkozása azonban, hogy a 
város helyett inkább vidékről kiin-
dulva szervezze meg a politikai és 
társadalmi életet, véglegesen cső-
döt mondani látszik a világvárosok 
korában. Indiának ma több mint 
húsz nagyvárosa van, többmilliós 
lélekszámmal, köztük Mumbai 
tizenhét-, Kalkutta és Új Delhi 
tizenhárommillió lakossal. A gaz-
daság exponenciális növekedése 

mintha gúnyt akarna űzni Gan-
dhi tervéből, a falu önellátására 
és a társadalmi egységre épülő 
tartózkodó gazdaságából. Ugyan-
akkor az is igaz, hogy soha nem 
beszéltek még annyit Gandhiról, 
mint éppen napjainkban. Az 
évente hétszáz filmet kibocsátó 
Bollywood1 több játékfilmet is 
készített róla. A Gandhi az apám 
című film a valóságból indul ki, 
amikor a szülői háztól eltávolo-
dó elsőszülött fiú szemszögéből 
mutatja be alakját. Az apjával 
élesen szembeforduló fiú kétség-
beesetten és mindenkitől elfele-
detten, az alkohol áldozata lett 
röviddel apja halála után.

Ma sincsenek kevesen, akik 
úgy vélik, hogy Gandhi élete, 
vallási nézetei, különösen pedig 
a hinduk és muzulmánok viszo-
nyát illető elképzelése több gon-
dot szült, mint amennyit meg-
oldott. Igaz, hogy az elnyomás 
ellen küzdő Martin Luther King 

és Nelson Mandela is Gandhi filo-
zófiájából merítettek erőszakmen-
tes harcukhoz, de Gandhi maga 
súlyos konfliktusban állt korának 
több személyiségével. Közülük ki-
emelkedik Jinnah, Pakisztán állam 
megalapítója, akinek első számú 
ellensége lett Gandhi, mert nem 
hitt India felosztásában. Gandhi-
nak az volt a véleménye, hogy In-
dia egyetlen nemzet, és a felosztás 
az országot pusztulásba viszi. Azaz 
kétségbe vonta az indiai muzul-
mánok önálló nemzet voltát, és 
ezzel az iszlám első számú ellensé-
gévé tette magát. Gandhi mindent 
elkövetett, hogy megváltoztassa 
Jinnah álláspontját. Kudarcai el-
lenére azonban soha nem gyűlölte 
Jinnah-t. Igyekezetében, hogy meg-
akadályozza az ország szétválását, 
odáig ment, hogy az egységes India 
miniszterelnöki posztjára Jinnah-t 
javasolta.

Az érinthetetlenek kasztjával 
kapcsolatban Ambedkar doktor-
ral került szembe. Ambedkar, aki 

maga is ebből a kasztból szár-
mazott, úgy vélte, hogy nem volt 
még Indiában Gandhinál nagyobb 
ellensége az érinthetetleneknek. 
Mindketten meg akarták oldani 
az érinthetetlenek problémáját, 
de Gandhi nem akarta, hogy a po-
litikai választásokon megkülön-
böztessék egymástól a kasztokat. 
Szerinte ez csak meghosszabbítja 
az érinthetetlenek alárendeltségét. 
Gandhi a hinduk szívét szerette 
volna megváltoztatni.

Lelki beállítottsága az agnosz-
tikus Nehrunak is terhére volt, 
aki az Angliából érkező importtal 
szemben fellépő Gandhi önellátó 
falusi gazdálkodási programját 
nem tudta elfogadni. Szemében ez 
csak irreális képzelgés volt. Gan-
dhi Nehrut kristálytiszta jellem-
nek tartotta, Nehru pedig Gandhit 
a nemzet fényének nevezte. Ennek 
ellenére Gandhi így ír: „Annyira 
különbözünk egymástól, hogy 
szinte lehetetlennek tűnik, hogy 
nézeteink találkozzanak.” Mind-
ezek ellenére mindvégig barátok 
maradtak.

Ma a fiatalok nemzedékében 
egyre többen bírálják Gandhit. A 
korábbi szociális és vallási feszült-
ségek egyre éleződnek. A digitali-
zált világ mélyíti a gazdagok és sze-
gények közötti szakadékot, amit a 
terrorizmus és az erőszak terjedése 
tovább súlyosbít. Gandhi alapos 
ismerőinek azonban határozott 
meggyőződése, hogy a „nagy lélek” 
filozófiája ma is megállja a helyét, 
és a világ nagy problémái orvosol-
hatóak lennének Gandhi szellemé-
ben. Kétségtelen, hogy nem csak 
napjainkra érvényes, de a jövőben 
is az marad: a békés egymás mel-
lett élés alapja a szerénység, az egy-
szerűség, az igazságosság, az erő-
szakmentesség, a nagylelkűség, a 
lelkierő, a szeretet és a testvériség.

Ravindra Chheda és A. Suriakanthi 
írása alapján összeállította: 

Vizsolyi László

Előző oldal: 
Valamasi, a szent 
város, melyet 
Mahatma minden-
ki másnál jobban 
szeretett, ismert és 
értékelt, s ez nem 
kis ellenszenvet 
keltett kortársai 
körében.
Középen: 
Mahatmát mély 
barátság fűzte 
Nehruhoz, az 
ország miniszter-
elnökéhez, ami 
azonban nem 
akadályozta meg, 
hogy bizonyos kér-
désekben élesen 
szembenálljanak 
egymással.

1 Bombay és Ho-
llywood nevének 
összevonásából, a 
hindu filmgyártás 
központja.
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ma már nem tűnik külö-
nösnek, hogy az egyházi 
mozgalmak és új kö-

zösségek imádkoznak egymásért, 
szükség esetén egymás rendelkezé-
sére bocsátják központjaikat, tech-
nikai berendezéseiket, tájékoztat-
ják egymást, sőt, együttműködnek 
civil és politikai kezdeményezések-
ben is igen hatékonyan, különösen 
pasztorális és szociális téren.

Az utóbbi tíz év újdonsága ez.
Már a II. Vatikáni Zsinat is han-

got adott annak, hogy nagyobb 
közösségre, kommunióra lenne 
szükség az egyházon belül. A nagy 
karizmatikus egyéniségek ezt az 
idők jelének érezték, megértették 
jelentőségét, és készen álltak rá, 
hogy megvalósítsák. Chiara Lubich 
már az ötvenes években baráti kap-
csolatokat épített más alapítók-
kal, s ez vezetett később mélyebb 
barátságra a kilencvenes években 
Andrea Riccardival, a Sant’Egidio 

Közösség alapítójával és Salvatore 
Martinezzel, a Karizmatikus Meg-
újulás koordinátorával.

II. János Pál pápa ekkor hívta ösz-
sze a mozgalmakat és új közössé-
geket, és nyíltan is támogatásáról 
biztosította őket.

A pápa, félretéve az egyházban 
feltűnt új jelenségekkel kapcsola-
tos félelmeket és fenntartásokat, 
így nyilatkozott: „A mozgalmak 
képviselik a legjelentősebb gyü-
mölcseit annak a tavasznak az 
egyházban, melyet a II. Vatikáni 
Zsinat jelzett... mint a Szentlélek 
gondviselésszerű válaszát a har-
madik évezred kihívására.” A zsi-
nat utáni egyházról beszélt, ahol 
„egyformán lényegi szerepet kap” 
az egyház intézményes és kariz-
matikus arculata – mely utóbbi-
nak a mozgalmak jelentős kife-
jeződései. Szavai ujjongó örömet 
váltottak ki a sokszázezres hallga-
tóságból. Az alapítók közül akkor 
Giussani atya, Kiko Argüello, Jean 
Vanier és Chiara Lubich beszélt, 
aki megígérte a pápának, hogy az 
egység karizmájához híven a moz-
galmak közti teljes közösség meg-
valósításán fog fáradozni. A pápa 
nemcsak bátorította az összegyűlt 
csoportokat, hanem egy kérést in-
tézett hozzájuk: „Ma új korszak 
kezdődik: az egyházi érettség kor-
szaka. Az egyház a mély közösség 
és az odaadó élet érett gyümölcse-
it várja tőletek.”

Ezek után világszerte több száz 
országban találkoztak a mozgal-
mak egymással és püspökeikkel 
helyi szinten is.

Tiszteletteljes együttműködés 
indult a mozgalmak között, miu-
tán az alapítók és felelősök Chiara 
javaslatára megkötötték a kölcsö-
nös szeretet szövetségét, többek kö-
zött a Karizmatikus megújulás, a 
Fokoláre Mozgalom, a Sant’Egidio 
közösség, a Schönstatt, a Cursillo, a 
Krisztus Légió, az Équipe Notre-Da-
me és a Comunione e Liberazione 
vezetőivel.

XVI. Benedek pápa már bíbo-
rosként figyelemmel kísérte az 
új karizmák életét. Megvizsgálta, 
hogyan illeszkednek be teoló-
giai szempontból az egyházba. 
2006-ban ő is összehívta a moz-
galmakat és új közösségeket. Pla-
kátokkal és hosszú feliratokkal 
érkeztek a Szent Péter térre, és 
ismét megtelt a via Conciliazione 
is.

„Az egyház hálás nektek a misz-
sziós elkötelezettségért és felké-
szültségetekért. Legyetek élők, 
szabadok és egyek. Legyetek még 
inkább a pápa munkatársai apos-

mozGalmak 
kÖzÖs ÚtoN
„Új korszak” kezdődött tíz évvel ezelőtt. 
Összefoglaló a megtett útról.

Fent: Találkozás 
2006. május 
3-án XVI. Bene-
dek pápával.

Lent: 1998 
pünkösd vigíliája. 
Az alapítók az 
első sorban.

Jobbra középen: 
Chiara Lubich és 
Giussani atya, 
a Comunione e 
Liberazione moz-
galom alapítója.

Jobbra lent:
Együtt Európá-
ért rendezvény 
2007. május 
18-án Szegeden.
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az egység lelkisége

toli küldetésében!” – hangzott a 
felhívás.

II. János Pál pápa egyházi érettsé-
get kért a mozgalmaktól. Rylko bí-
boros, a Világiak Pápai Tanácsának 
elnöke az érettség három jelét emlí-
tette: egyre szilárdabb közösséget a 
pápával, a püspökökkel és egymás-
sal; missziós lendületet, mert ezzel 
járulnak hozzá az egyház evangeli-
zációs tevékenységéhez; és hűséget 
a saját karizmájukhoz, lelki fiatal-
ságuk forrásához, amire oly nagy 
szükség van a felelősök generáció-
váltásának időszakában.

Az elmúlt tíz év nagy átalakulást 
hozott. Terrorizmus és egyre hang-
súlyosabb globalizáció, beván-
dorlás, újfajta szegénység, a tár-
sadalom darabokra hullása és az 
erkölcsi relativizmus vet föl újabb 
és újabb kérdéseket az egyházban, 
mely elsősorban olyan közösség 
akar lenni, ahol a Feltámadott él. 
„A mai kor embere – magyarázta 
II. János Pál – nemcsak azt kívánja 
a hívőktől, hogy beszéljenek Krisz-
tusról, hanem bizonyos értelem-
ben azt is, hogy mutassák meg őt.”

„Ilyen értelemben a mozgalmak 
jelenléte nagyon fontos a társada-
lomban – mondta Rylko bíboros –, 

de a plébániákon és az egyházme-
gyékben is, ahol sokszor találko-
zunk megfáradt és zárt keresztény 
közösségekkel.”

„Nagy szeretettel forduljatok a 
mozgalmak felé!” – kérte nemrég a 
püspököket XVI. Benedek pápa.

Erről tanácskozott májusban 
ötven országból száz püspök a 
mozgalmak vezetőivel és teológu-
sokkal. Mély párbeszéd, tapasz-
talatcsere, az örömök és a vára-
kozások megosztása jellemezte 
összejövetelüket, amelyet a pápával 
való találkozás koronázott meg.

A mozgalmak, ha egymással 
közösségben állnak, valóban ha-
tékony és evangéliumi választ tud-
nak adni korunk összetett kérdé-
seire. A Szentlélek nem késlekedik: 
megadja a világosságot. Megtalál-
tuk az utat, mely nem egyszerűen 
eszköz vagy módszer, hanem an-
nak a kultúrának és lelkiségnek a 
kifejeződése, amit az egyház él, ha 
– a Nuovo millennio ineunte encikli-
ka szavai szerint – „egyre inkább a 
közösség otthona és iskolája lesz 
az egész emberiség javára”. 

Összeállította:
Reskovits Ágnes

19

EURÓPÁÉRT
Nem sokkal az 1998-as pünkösdi találkozó után Chiara 
Lubich meghívást kapott Németországba, ahol több evan-
gélikus mozgalom vezetőjével is kapcsolatba került. 2001-
ben katolikus és protestáns mozgalmak több ezer köve-
tője gyűlt össze Münchenben. Ezt további találkozások 
követték, míg végül megérlelődött a gondolat, hogy együtt 
kell tenniük valamit Európáért, ugyanis a mozgalmak Eu-
rópa-szerte a testvériség hálóját alkotják, mely egyesíti a 
népeket.
Az első „Együtt Európáért” találkozót 2004-ben rendezték 
meg Stuttgartban 150 keresztény egyházi mozgalom és 
közösség részvételével egész Európából, hogy jobban 
megismerjék egymást, tanúságot tegyenek a testvériség-
ről, és munkához lássanak. Ennek eredményét a 2007-es 
„Együtt Európáért” kongresszuson láthattuk, amelyen 250 
mozgalom vett részt. Az ökumenikus együttműködés szel-
lemében sok kezdeményezés született Európa-szerte: a 
fiatalokért, a kitaszítottakért, a családokért vagy éppen a 
környezetvédelem területén.
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erőszak nélkül

a piciny kápolnában gyere-
kek, tanárok és önkén-
tesek foglalnak helyet. 

Ülnek és várnak. A mise 
hamarosan elkezdődik. 
Különleges lesz ez a szer-
tartás. Kezdete annak a 
hétnek, melyet a miskolci 
Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium diákjai és tanárai 
a Fokoláre Mozgalom nem-
zetközi együttesével, a Gen 
Rossóval töltenek. Érthető az 
izgatottság. A diákok azóta 
várnak erre a percre, amióta is-
kolájuk tavaly bekapcsolódott az 
Európai Unió Daphne programja 
által támogatott prevenciós pro-
jektbe, melynek címe „Erő erőszak 
nélkül”. Egy musicalt fognak elő-
adni, melyre három napig próbál-
nak majd. A Streetlight (Utcafény) 
egy afro-amerikai fiatal, Charles 
Moats igaz történetét dolgozza fel, 
aki a hatvanas években élt Chica-
go városában. Charles általános 
gyűlölet céltáblája lett, mivel nem 
volt hajlandó részt venni bandá-
ja vandál, fegyveres akcióiban. Ki 
akart lépni ebből a világból, von-
zóbb volt számára az az élet, me-
lyet olyan fiatalok társaságában 
tapasztalt meg, akik a szeretet 
kultúrájának terjesztői. Lázadá-
sát az erőszak törvényei ellen nem 
nézhette tétlenül a bandavezér… 
Charles értékes öröksége nem 
múlt el nyomtalanul, egy új közös-
ség, egy új életforma alapköve lett 
a chicagói fiatalok között.

eGY mUsICal IGaz 
tÖRtÉNete 
Április első hetében Miskolcon ért csúcsára a Gen Rosso együttes három hó-
napos turnéja. „Megtörtént nálunk a Streetlight elnevezésű 
csoda. Igen, csoda volt…”

Gőbel Ágoston
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Szépen hangzik mindez. 
De hogyan lehet élő több 
ezer kilométerrel arrébb, 
nálunk, a más kultúrájú 
Magyarországon? A diá-
kok ismerik a történetet, 

ám egyelőre nem több egy 
sztorinál, amely mellesleg 

valóban megtörtént. Kétségek, 
érdeklődés, szkepticizmus, kíván-

csiság és nyitottság. Így indulunk.

Április elseje van, így az önkén-
tesek kis csapata indulás előtt 
gondosan ellenőrzi a cipőfűző-
ket. Sose lehet tudni... A kezdeti 
mértéktartás valahol bennünk is 
ott van. És a kérdések: Nyitottak 
lesznek a gyerekek? Befogadják-e a 
Gen Rossót? Hogy birkóznak meg 
a nyelvi akadályokkal?

A reggeli indítás meglepően jól 
sikerül. A diáksereg érdeklődést 
mutat, és láthatóan alig várja, hogy 
munkához lásson. A Gen Rosso 
tagjai bemutatkoznak: néhány 
percet beszélnek csupán, az viszont 
tele van fénnyel. Kiválasztanak egy 
mottót, egy életigét, melynek élésé-
re mindenkit meghívnak. És már-
is műhelyekre oszlunk: táncosok, 
díszletesek, médiások, statiszták, 
énekesek, hang- és fénytechnika 
– a választék több mint bőséges. 
Nekünk, önkénteseknek a kom-
munikációra kell figyelnünk. For-
dítani a gyerekeknek, fordítani a 
Gen Rossónak, ugyanakkor előse-
gíteni, hogy személyes párbeszéd 

Az „Erő erő-
szak nélkül” 
nevet viselő 
uniós projekt-
ről az Új Város 
2007. januári 
számában 
írtunk.
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bontakozhasson ki közöttük. A 
délelőtti foglalkozások minden 
várakozást messze felülmúlnak. 
Délután örömtől ragyogó arcok-
kal találkozunk. „Nagyon közvet-

lenek, vidámak és barátságosak 
voltak, s ez sugárzott felénk. Vala-
mi újat mutattak a próbák alatt: a 
mindennapi és feltétel nélküli sze-
retetet. Nem az számított, hogy jól 

éneklünk vagy tán-
colunk; az igazán 
lényeges az volt, 
hogy együtt csinál-
juk” – fogalmazta 
meg az egyik diák. 
Több helyen félő 
volt, hogy nem ma-
rad munka más-
napra, olyan jól 
haladtak az előké-
születekkel.

Második nap az 
Egyetemi Körcsar-
nokban elkezdődik 
a színpadépítés. 
Eközben a gyere-
kek tovább dolgoz-
nak a musicalen. 
Munka közben 
egyre több idő jut 
beszélgetni. Szó-
ba kerül Charles 
története. Ki volt 
ő? Mit üzenhet 
különleges tapasz-
talata? „Rájöttem, 
milyen sokat kell 
még változnom… 
Az élmények hatá-
sára elhatároztam, 

hogy mellőzöm az erőszakot, mert 
az ember attól gyenge” – írja ké-
sőbb egy résztvevő.

A harmadik nap az előadás 
napja. Jókedvű trécselés, nevet-
gélés hangjai töltik meg a Kör-
csarnokot. Az utolsó simítások. 
A Gen Rosso tagjai a főpróba so-
rán nyugodtan, feszültségmentes 
légkörben irányítanak több száz 
kamaszt. Még viccelődnek is. Va-
lami csodálatos dolog van kibon-
takozóban, amelyről talán egyik 
szereplő sem tudja még elmon-
dani, mi is konkrétan. Az óra 
hatot üt, s immár ezernél is több 
ember ül a lelátókon és a küzdő-
téren. Végre elkezdődik… Diák, 
tanár, önkéntes, szülő, és vendég 
egy emberként izgul az együttes-
sel. Nincs többé statiszta, táncos 
vagy hangtechnikus. Mindenki 
a musical építője, része. Az éle-
tét adó szeretet története ma-
gával ragad fiatalt és felnőttet. 
Az előadás sikere leírhatatlan. A 
közönség állva ünnepel. „A telt-
házas körcsarnok néhány órán 
át erőtől sugárzott” – írja más-
nap a megyei napilap. A második 
előadáson szinte túlcsordul az 
öröm, melybe ezúttal más isko-
lák diákjait is sikerül bevonni. 
A meghívottak egyike így nyilat-
kozott élményeiről: „Mi történt 
pénteken? Már ott is, és azóta is 
boldog vagyok, de valahogy más-
ként, mint eddig, és nem múlik 
el, bennem van!”

A szeretet új dimenzióját ismer-
hettük meg Miskolcon. Csoda 
történt az „acélvárosban”, ahogy 
előtte Vácott és Kecskeméten is. 
Lehetetlen visszaadni, ami itt tör-
tént, mert nem szavakról van szó. 
Tettekről, életekről, konkrét sze-
retetről. A Gen Rosso-turné utol-
só előadásának végén húsz perces 
ováció fogadta a főszereplőket. 
Akik addigra már nem is voltak fő-
szereplők. Maguk közé fogadtak, 
magunk közé fogadtuk őket. n

A Streetlight életre szóló élményt jelentett minden résztvevőnek, és örök 
igazságokat ültetett el a gyerekek szívében. És a folytatás? Már elkez-
dődött:

„A Gen Rosso eljött ide a suliba, és műhelymunkákban vettünk részt. 
Azóta hosszú idő telt el, és még mindenki beszél róla, gondol rá és fel-
eleveníti azokat az eseményeket. Mi is történt valójában? Jött néhány 
idegen és percek alatt barátainkká váltak. Hogyan csinálták? Mi a titkuk? 
Egyszerűen az a kisugárzás, az a hitelesség, ami szinte mindig ott van 
az arcukon, mindenkit meggyőzött. Biztos, hogy örökre megőrizzük em-
lékezetünkben ezeket az embereket, akik nem úgy ítéltek, ahogy a szem 
lát, hanem szeretettel, és ezt a szeretetet mindenkivel éreztették.” (egy 
diák)

„A projektben tolmácsként vettem részt. Az együttes tagjainak életfel-
fogásában van valami érdekes, vonzó. Hirtelen minden ember szeret-
né követni őket. Köztük én is. Feltűnt, hogy mindenkit úgy kezeltek az 
első naptól kezdve, mintha már régen ismernék egymást, mintha ren-
geteg élmény kapcsolná össze őket. Többen rájöttek, mi az üzenete a 
Streetlightnak, elkezdtek gondolkodni, talán még cselekedni is...” (egy 
önkéntes)

„Az elején kicsit szkeptikusan álltam a dologhoz, mosolyogtam rajta. 
Azonban, amikor első nap a misén találkozhattam velük, rögtön meg-
érintett valami új varázs. Az első meghatározó élmény a közös Miatyánk 
volt. Mindenki a saját nyelvén mondta. Akkor éreztem: mindegy, honnan 
jövünk, milyen nyelvet beszélünk, mert egyek vagyunk.” (egy diák)

„A Gen Rosso titka szerintem az, hogy nem beszélnek róla, hanem élik 
Isten szeretetét. Látszik, hogy boldogok, és teljes életet élnek. Jó megbi-
zonyosodni róla, példát látni arra, hogy így is lehet.” (egy közreműködő)
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Pekingben indulsz a mara-
toni távon. Hogy jutottál 
el idáig?

A korábbi eredményeim előreve-
títették, hogy talán elérhető cél az 
olimpiai szint teljesítése. 2007 áp-
rilisában megközelítettem a kvali-
fikációs szintidőt, s őszre már célul 
tűztük ki a 2 óra 37 perc teljesíté-
sét. Az edzések nehezen indultak, 
nagyon elcsigázott voltam a nyári 
szezon néhány kimerítő megmé-
rettetése után. Bizonytalanság és 
motivációhiány is gyötört. Hát-
ráltatott, hogy edzőnk szakmailag 
nagyon magas színvonalat képvi-
sel, és bár sokat köszönhetek neki, 
emberileg elég sokat viaskodtunk 
egymással. Ebben az időszakban 
sem éreztem, hogy teljesen mellém 
állna. Más fogódzóm nem maradt, 
mint végigküzdeni az edzéseket. 
Az elmúlt évek egyedülléte után, 
éppen a felkészülés időszakában 
új edzőtársam lett, akivel szinte 
minden munkát együtt tudtunk 
végezni. Régi futótársam is szólt, 
hogy szívesen nyulazik (mellettem 
futva tempót diktál) a versenyen.

A maraton igazán egyéni 
sport. Mit jelentenek a baráti 
kapcsolatok?

Két éve házasodtunk össze And-
rással, akitől nem kis támogatást 
kaptam eddig is. Komoly áldozato-
kat hozott, hogy sikeres legyen a fel-
készülésem. Szüleim, testvérem bíz-
tatása, barátaim, közösségünk lelki 
támogatása mind-mind erőt adott.

Házas csoportunk tagjai a 
Fokoláre Mozgalomban nagy lel-
kesedéssel követték az eseménye-
ket, folyamatosan érdeklődtek a 
szezon alakulásáról. Egyik házas-
pár éppen Milánóban töltött né-
hány hónapot, és konkrétan is so-
kat segített megszervezni kísérőim 
utazását.

A Milánó Maratonon kvalifi-
káltad magad az olimpiai játé-
kokra, de mint mondtad, ez a 
verseny nemcsak a sport szem-
pontjából volt nagy tapaszta-
lat.

Igen, elég sok szenvedéssel járt 
a felkészülés. A verseny közeled-
tével egyre inkább úgy éreztem, 

hogy Istennek 
nemcsak az 
életemben van 
egyre nagyobb 
szerepe, hanem 
a sportpályafu-
tásomban is. Ez 
az időszak ala-
kuló hitem pró-
batétele volt.

A Milánó 
Maraton, ahol 
a kitűzött célt 
teljesíteni akar-
tam, ennek a 

hitnek és bizalomnak a kiteljese-
dése lett. A 42 kilométeres távot 
méterről méterre tudatosan pró-
báltam megélni, ahogy máskor is 
a jelen pillanat teljes megélésére 
törekszem. Engem is meglepett, 
hogy töretlenül, a vártnál gyorsabb 
ritmusban futottam, és új egyéni 
csúcsot értem el. 2 óra 35 perc 21 
másodperccel harmadik lettem, és 
teljesítettem az olimpiai részvétel-
re jogosító szintet.

Ezzel magyarázatot kaptam arra 
is, hogy lehet, és kell is hinni a sok 
munkában, a kitartásban. Így sem 
mindig terveink, elvárásaink sze-
rint alakulnak a dolgok, de meg-
van az értelme annak is. A verseny 
után teljes bizonyossággal éreztem 
Isten közelségét és szeretetét, és 
egyben hálát mindazok iránt, akik 
ehhez a sikerhez hozzásegítettek.

Sokszor felmerült bennem a kér-
dés, hogy miként lehet ezt a spor-
tot közösségben megélni, hiszen 
itt az egyéni eredmény számít. És 
ezzel a tapasztalattal kaptam meg 
rá a választ. n

PekING elŐtt
Interjú Teveli Petrával, aki Kínába készül az olimpiai 
játékokra.

Sudár 
Balázs
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Ha elfogadjuk – amit saj-
nos tanítanak is, nem-
csak sugallnak –, hogy 

az ember olyan automata, melyet 
alapvetően az önzés, a rövid-távú 
haszon és anyagiak vezérelnek, 
akkor meglehetősen értelmetlen-
nek tűnik egy olyan vállalkozás, 
ahol a tulajdonos semmilyen 
anyagi előnyre nem számíthat, vi-
szont sok pénzt és pénzzé váltha-
tó időt befektet. Vagy talán még-
sem így igaz?

Héjj Tibor: Nap mint nap jelen-
nek meg „leg” hírek, cégekről, ve-
zetőikről, tulajdonosaikról, akik 
a legnagyobb árbevételt, a legna-
gyobb profitot, a legnagyobb nö-
vekedést realizálták. Elvileg ebbe 
a sorba illeszthető, ugyanakkor 
sok szempontból „kakukktojás” 

a Magyarországon második éve 
elnyerhető leginkább társadalomtu-
datos vállalkozás díja. Az előbbiek 
eredményének közvetlen és anya-
gi haszonélvezői az adott cég veze-
tői és tulajdonosai, az utóbbinál 
az alkalmazottak és a társadalom 
egésze szempontjából történő, és 
nem kizárólag anyagiakban mért 
értékteremtés a mérvadó. Nem 
a méretek számítanak, hanem a 
hasznosság a társadalom szem-
pontjából, az innováció, a követ-
hető minta.

A Napra Forgó Kht. küldetése, 
hogy a megváltozott munkaké-
pességűeknek biztosítson mun-
kát, megélhetést. Egyrészt a saját 
alkalmazásában álló, mintegy 40 
állandó és a lehetőségek függ-
vényében további 30-40 alkalmi 
munkahely révén, másrészt a kü-

lönböző okokból mun-
kanélkülivé vált (sérült, 
fogyatékos, stb.) szemé-
lyek munkaerő-piaci 
elhelyezésével, a megfe-
lelő szakmai felkészíté-
se után. Ez az Érd-kör-
nyéki régióban folyik és 
évenként további 50-60 
főnek jelent visszahe-
lyezhetőséget a társada-
lomba. Fontos sajátos-
sága a cég módszerének, 
hogy a megváltozott 
munkaképességű saját 
alkalmazottak az úgy-
nevezett egészségesekkel 

együtt dolgoznak különböző pi-
aci cégeknél, tehát elkülönültség 
helyett a minél teljesebb beillesz-
tés, az integráció a cél.

Ennek az egyébként jogilag is köz-
hasznú társaságnak te vagy az alapí-
tója és a főtulajdonosa.

Héjj Tibor: Mint menedzser, vál-
lalkozó és üzletember, tanácsadó 
tevékenységet folytatok a gazda-
ság területén. Az elmúlt nyolc év-
ben, mióta ez a non-profit cégem 
is létezik, sokszor és sokan – hol 
őszinte nyitottsággal, hol fur-
csálló fejcsóválással – kérdezték, 
miért is jó nekem sok időt, pénzt 
és energiát fektetnem egy garan-
táltan semmilyen anyagi megté-
rüléssel nem kecsegtető vállalko-
zásba? A Fokoláre Mozgalomban 
tanult keresztény kultúrámból 
következik, hogy fogadjam el a vi-
lág – jelen esetben a gazdaság – já-
tékszabályait, azaz a szabad piac 
adta kereteket, de Istentől kapott 
talentumaim révén ne csak ma-
gamra, és azon belül az anyagiak-
ra gondoljak, hanem másokra is, 
leginkább a rászorulókra. Érzem a 
késztetést, hogy Mennyei Atyánk 
szemével nézzek rájuk, akiken így 
tudok igazán segíteni. Az értékte-
remtés számomra azért is fontos 
kifejezés, mert jelzi, hogy nem va-
lami tőlem távol álló, idegen „pa-
rancs” szolgai végrehajtásáról van 
szó, hanem alkotásról, teremtés-

A társadalomért felelősséget vállaló cégeket összefogó és támogató Schwab 
Alapítvány 2007-ben a Napra Forgó Rehabilitációs Kht.-nak ítélte az Év  
Társadalomtudatos Vállalkozása címet. Beszélgetés Héjj Tiborral és Orbán 
Péterrel.

2424

emberarcú gazdaság

Tóth Judit
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ről, hiszen szabad akaratom ré-
vén állíthatok elő olyan értékeket, 
melyek nem valósulnának meg az 
én igenem nélkül. Ugyanakkor 
szembesülök a korlátaimmal is, 
hiszen a sikeres megvalósításhoz 
vajmi kevés lenne az egyedül ki-
mondott igen; másokkal együtt 
tudunk csak valóban Isten alkotó 
társává válni.

A legtöbb tényleges feladat az ügy-
vezetőre hárul. Így Orbán Péter, aki 
az alapítás óta vezeti a nem mindig 
könnyű korszakokat megélt vállal-
kozást, a cég igazi kulcsembere, aki 
szívét-lelkét beleadta szerteágazó 
munkájába.

Orbán Péter: A Napra Forgó 
alapításával Tibor célkitűzése az 
volt, hogy hozzunk létre és mű-
ködtessünk fenntartható módon 
egy vérbeli non-profit céget a szá-
mos hősiesen küzdő hazai kezde-
ményezés mellett. Ehhez én azt 
tettem hozzá, hogy a non-profit 
cél és tevékenység legyen integrált 
foglalkoztatás, mert Magyaror-
szágon 2000 körül csak elkülö-
nített szervezeti foglalkoztatás 

működött a megváltozott mun-
kaképességűek érdekében.

Csupa olyan tevékenységgel 
próbálkoztunk, melyek bevi-
szik a mi embereinket a többiek 
közé. Kereskedtünk irodaszer-
rel, mert azt ki kell szállítani a 
cégekhez, és ennek kapcsán a 
szállítást végző „leszázalékolt” 
emberekkel találkozhatnak a 
megrendelő cégek alkalmazot-
tai. Aztán megtanultuk a pro-
fesszionális épülettakarítást, 
hogy a takarítást végző hallássé-
rült kollégáinkkal rendszeresen 
találkozhassanak az irodaházak 
dolgozói. De minden olyan le-
hetőséget megragadtunk, mely-
nek kapcsán valamely cégnél, 
intézménynél egy-egy feladatot 
elláthattunk. Így kerültünk a 
Fővárosi Állatkertbe, ahol az 
Elefánttornyot működtetjük, 
vagy a Budapesti Gazdasági Fő-
iskolára, ahol a hallgatók által 
használt számítógéptermeket 
felügyeljük. Ezek mostanra si-
kertörténetek, mind a megren-
delőink, mind a munkatársaink 
büszkék az együttműködésre.

Ma a Napra Forgó Kht. a mun-
kaerő-közvetítés főtevékenység 

keretében munka-
erő-piaci tanács-
adásokat és tré-
ningeket is nyújt 
a hozzá forduló 
hátrányos helyzetű 
álláskeresőknek. 
Ezt a szolgáltatást 
kiegészítettük a 
munkatapasztalat-
szerzés lehetőségé-
vel, mert aki régóta 
nem dolgozott, an-
nak létfontosságú, 
hogy újra szociali-
zálódjék a munka-

végzés körülményeihez, magatar-
tásformáihoz.

Persze, nemcsak sikereink van-
nak, és amit elérünk, azért meg 
is szenvedünk, de ez az útja an-
nak, hogy megvalósítsuk, amit 
cégünk nevének megválasztá-
sával is próbáltunk kifejezni: az 
árnyékból a Fényre jutni, önma-
gunk bezártságából kijutni az 
emberi közösségbe, „segített-tu-
datú” emberből, segítő tudatú 
emberré válni. n

A Schwab Alapítványt 1998-ban az a Klaus Schwab hoz-
ta létre Svájcban, aki a davosi Világgazdasági Fórumot is 
életre keltette 1971-ben a gazdaság fejlesztése érdekében. 
A kuratórium tagjai olyan neves személyiségek, mint a ta-
valyi béke Nobel-díjas Muhammad Yunus, aki a „szegények 
bankjának” nevezett mikro-hitelezést elindította a világ egyik 
legszegényebb országában, Bangladesben. Ez a gyakorlat 
mára világszerte elterjedt a szegénység leküzdésére és a 
munkahelyteremtés elősegítésére. A tagok közt van Lord 
Puttman az UNICEF angliai elnöke, Oscar díjas producer, 
aztán Zanele Mbeki a Dél-Afrikai Köztársaság elnökének 
felesége, és Paulo Coelho hírneves író.

Az elmúlt évek során közel 130 hasonló vállalkozást ismer-
tek el. Minden évben január végén tartják az ilyen jellegű 
társadalmi vállalkozások nemzetközi konferenciáját Svájc-
ban, közvetlenül a Davost megelőző napokban. Mostantól 
a Napra Forgó Kht. Részvételével is.

Balra: Héjj 
Tibor és Orbán 
Péter, a Napra 
Forgó Kht. 
kulcsemberei.
Előző oldalon: 
A cég egyik 
fő gazdasági 
tevékenysége a 
csomagolás.
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a nyolcvanas években szüle-
tett egy új tudományág, a 
bioetika, mert néhány tu-

dós komolyan aggódni kezdett a 
tudomány és a technológia óriási 
mérvű előretörése miatt. Az új fel-
fedezésekben nemcsak a fejlődés 
lehetőségét látták, hanem új ve-
szélyeket is a környezetre, az em-
beri életre, az ember jövőjére néz-
ve. Több szakember dolgozik ezen 
a területen, az orvosoktól a bioló-
gusokig, a jogászoktól a filozófu-
sokon át a teológusokig. Tanul-
mányozzák, hogyan befolyásolják 
az emberi életet a tudomány, az 
orvostudomány újdonságai. Vizs-

gálják, hogy tiszteletben tartják-e 
az emberi jogokat, megfelelnek-e 
az erkölcsi alapelveknek és érté-
keknek, nagyon leegyszerűsítve, 
hogy megengedhető-e egy kísérlet 
vagy sem.

Május végén Rómában, a Regi-
na Apostolorum Pápai Egyetem 
új, nemzetközi folyóiratot indí-
tott, mely a bioetikával foglal-
kozik. A Katolikus Egyház alap-
vetőnek tartja, hogy hatékony 
stratégiával dolgozzon az emberi 
élet védelméért.

Püspök Úr etikával, erkölcsteológiá-
val foglalkozik. Miért fontos nekünk, 

hogy tájékozottak legyünk ezekben a 
kérdésekben?

Az erkölcsteológia azért na-
gyon fontos, mert amit a kinyilat-
koztatásból az ember értelmével 
fölfoghat, megismerhet, azt el 
kell tudni magyarázni Krisztus 
követői számára. Nemcsak dog-
matikai igazságokról, hanem a 
mindennapi életünket alakító 
törvényekről van szó. Ezért érde-
mes tájékozódni, mielőtt az em-
ber bármilyen véleményt alkot 
hitről, Egyházról.

Gyakran találkozni előítéletek-
kel az erkölcsi törvényekkel szem-

ben. Sok kérdésben látom, 
hogy az emberek elutasítóak, 
az Egyházat őskonzervatív 
tényezőnek tartják. De ha el-
magyarázzuk, hogy egy-egy 
erkölcsi törvény mögött mi 
áll, és miért úgy tanítja az 
Egyház, miért úgy tanította 
Krisztus, mindjárt elbizony-
talanodnak, és belátják, hogy 
ez nem csak egy előírásokból 
álló lista, hanem oka, miértje 
is van.

Foglalt-e állást az Egyház a 
géntechnológia alkalmazásával 
kapcsolatban?

Az Egyháznak határozott 
állásfoglalása van ezzel kap-
csolatban. Azt gondolom, 
hogy ez a terület pillanatnyi-
lag egyfajta politikai teherté-
telt is hordoz magán. Hiszen 
itt egyértelmű az a gazda-

Interjúsorozat Dr. Veres András püspökkel bioetikai kérdésekről.

GÉNteCHNolÓGIa

etikai kérdések

Sudár Imre
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sági törekvés, amely igyekszik a 
globalizációt kiszolgálni, az ösz-
szes ilyen jellegű kísérletezést 
kézben tartani, ennek negatív kö-
vetkezményeit pedig elhallgatni, 
megfelelő módon elrejteni a köz-
vélemény elől. De azt gondolom, 
sokáig ez nem tartható. A tudo-
mányos becsületesség, őszinte-
ség mindenképpen megköveteli, 
hogy kiálljanak a nyilvánosság 
elé, és elmondják mindazt, amit 
az Egyház aggodalomként fogal-
maz meg, amely nem pusztán sej-
tés, hanem bizonyos tudományos 
ismeretek birtokában már meg-
alapozott félelem.

A géntechnológia mezőgazdasági 
alkalmazása nélkül hosszabb távon 
éheznének az emberek? Bizonyos 
publikációk szerint ezzel olyan meny-
nyiségű termést lehet produkálni, 
hogy az emberiség kénytelen lesz így 
eltartani önmagát.

Ezek feltételezések, amelyek, 
azt gondolom, még nem hordoz-
zák magukban a realitást. A Föld 
a jelenleginél sokkal több termés 
meghozatalára lenne alkalmas, 
ha az emberiség felhasználná 
azokat az eszközöket, amelyek 
segítségével ez tovább növelhető 
lenne. Öntözéssel például – és 
erre sok példa van – aszályos, 
kies vidékeken is lehet növény-
termesztést folytatni. Mégsem 
ez történik, mert esetleg más ér-
dekek mást diktálnak. A hagyo-
mányos technológiákat kellene 
továbbfejleszteni ahhoz, hogy az 
emberiség eltarthassa magát. Ha 
az emberiség életét éhség fenye-
geti, ez inkább csak abból fakad, 
hogy ahol túltermelés van, ott 
inkább megsemmisítik a termést, 
mintsem olcsóbban eladják, vagy 
egyenesen ingyen odaadják az 
éhező országoknak. Másrészt az 
is egyértelmű, hogy a tudomány 

követeli a maga területét. Például 
a klónozás sokak számára – bo-
csánat a kifejezésért – jó biznisz, 
aminek van gazdasági előnye, de 
nem utolsó sorban tudományos 
előny is, mert a tudomány is meg 
akarja mutatni, hogy mit tud. Az 
eutanáziát illetően is nagy veszélyt 
jelent, hogy az orvostudomány 
újabb és újabb tapasztalatokat 
akar szerezni, be akarja bizonyí-
tani, mire képes. Vagy az úgyne-
vezett, most már szakfogalommá 
vált túlkezelés a gyógyításban, 
mind annak a következménye, 
hogy szeretnék kipróbálni az em-
bereken, mit lehet még akkor is 
tenni, amikor a normális emberi 
élet továbbvitelére már semmi 
esély nincs.

Miként vélekedik az Egyház egy 
most megjelent hírről, amely szerint 
sikerült egy baktérium teljes génanya-
gát mesterségesen összeállítani egy 
DNS-ben, és azt egy sejtbe ültetni? 
Ez gyakorlatilag annyit jelentene, 
hogy képesek vagyunk egy DNS-t sa-
ját akaratunk szerint összeállítani, és 
ha ez működik, azt kényünkre-ked-
vünkre szaporítani, teljesen általunk 
kiválasztott tulajdonságokkal.

Egyértelmű, hogy messze nem 
állunk még ott, hogy DNS-t 
tudjunk produkálni. Azt, hogy 
a DNS-t egyre mélyebben meg-
ismerjük, és eljön az idő, amikor 
gyógyítani is lehet a DNS-ben 
beállt rendellenességeket, ez el-
képzelhető. Ha ennek mindig az 
emberi élet védelme és gyógyítása 
a célja, megvan a létjogosultsága, 
sőt egyenesen szükséges is. Hi-
szen erre is vonatkozik a Teremtés 
könyvében elhangzott kijelentés, 
hogy hajtsd uralmad alá a Föl-
det. Tehát ezzel nem lenne semmi 
gond. Ilyen hírek azért röppen-
nek fel, hogy megcsiklandozzák 
az emberek fülét és fölkeltsék az 

érdeklődésüket. Ám alázatosabb-
nak kell lenni, mert messze nem 
tartunk még ott, hogy a DNS hi-
báit akár csak gyógyítani is tud-
nánk. Ezek álhírek, amelyekben 
nyilván vannak bizonyos részigaz-
ságok, mert ilyen jellegű kutatá-
sok folynak, de még nem értük 
el a célt. Személyes véleményem 
– és ezt nem is a tudomány fogja 
eldönteni, hanem azt gondolom, 
másképpen igazolódik majd –, 
hogy az ember nem fog oda el-
jutni, hogy az életet produkálni 
tudja. Valamiből valamit elő tud 
állítani, de semmiből az életet, a 
létet nem fogja tudni előállítani. 
Ez Isten dolga. n

Dr. Veres András Pócspetriben született 1959. novem-
ber 30-án. Tanulmányait Egerben, majd Budapesten, a 
Hittudományi Akadémián végezte. Rómában szerzett 
licenciátust erkölcsteológiából, és itt kezdett el foglalkoz-
ni bioetikával.

1990-től Egerben a Hittudományi Főiskolán és a Ta-
nárképző Főiskolán, majd Budapesten docensként a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanított 1996-ig. 
Két évig a Pápai Magyar Intézet rektora volt Rómában. 
1998-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, 
majd 2006 augusztusától szombathelyi megyés püspök.

A továbbiakban a következő témaköröket érintjük inter-
júsorozatunkban: klónozás és őssejtkísérletek, mestersé-
ges megtermékenyítés és születésszabályozás, abortusz 
és fogamzásgátlás, eutanázia, környezetvédelem vagy 
teremtésmegóvás, természetgyógyászat.

A szerk.
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szÜksÉG VaN a 
HázassáGRa?

A Katolikus Egyház szerint csalá-
dok nélkül alapjaiban rendül meg 
a társadalom. Mivel magyarázható 
mégis, hogy éppen azokban az orszá-
gokban a legharmonikusabb a pol-
gári együttélés, ahol leginkább mel-
lőzik a család intézményét, például 
Skandináviában? Talán mégiscsak 
más tényezők bomlasztják a társa-
dalmat?

Sokan úgy gondolkoznak, minél 
északabbra tartunk, annál gyen-
gébb a Katolikus Egyház szerepe a 
társadalomban, annál nagyobb az 
emberek szabadsága.

A skandináv országok kulturá-
lis beállítottsága az üzleti életre 
irányul, ahol az egyének, az egyes 
emberek a többiekkel versengve 

keresik a maguk hasznát, igyekez-
nek a kapcsolataikban önállósul-
ni és szabadulni a kötöttségektől. 
A születések száma a statisztika 
tanúsága szerint összefügg a fel-
bomlott és újonnan létesült kap-
csolatok számával. 2007-es adatok 
szerint Svédországban a gyerme-
kek 55,4 százaléka születik házas-
ságon kívüli kapcsolatból . Sokféle 
kedvezmény könnyíti ugyan a nők 
munkába lépését, ám arra nem 
gondolnak, hogyan fogják felne-
velni gyermekeiket.

„A társadalom igyekszik alkal-
mazkodni az új típusú családhoz” 
– mondja Leo van den Broek és 
felesége Toos, akik a Nijmegeni 
Egyetemen tanítanak Hollandiá-
ban. Véleményük szerint „a végle-
tekig kiéleződő individualizmus 
ellehetetleníti a kapcsolatokat, s 
végül elmagányosítja az embert. A 
darabokra eső társadalomban fel-

üti a fejét a bizonytalanság, és eg-
zisztenciális űr keletkezik.”

Az Európai Unió családtémával 
foglalkozó bécsi konferenciáján 
– meghallgatva a helyzetelemzé-
seket, többek között a Közép- és 
Észak-Európában megnövekedett 
fiatalkori öngyilkosságról szóló 
beszámolót – eljutottak arra a vég-
következtetésre, hogy a családnak 
lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy betölthesse természetéből 
adódó rendeltetését az életadás és 
nevelés terén.

Miért éppen a házasságok miatt 
aggódjon a társadalom, amikor 
amúgy is számtalan gondja-baja 
van? – kérdezheti valaki.

A kölcsönös bizalom teremti 
meg az együttélés alapját – állít-
ják a szakemberek. Ha mindenki 
megvonná a bizalmát egy banktól, 
azonnal csődbe jutna. Ez így van 
az iskola, a plébánia, a város vagy a 
nemzet esetében is. A házastársak 
bizonyos értelemben mindig újjá-
teremtik a társadalmat.

Éppen ezért módot kell adni rá, 
hogy növekedhessen a családban 
az összetartó erő és a tudatosság. A 
házaspárokra jobban oda kellene 
figyelnie a társadalomnak, hiszen 
azok előtte kötik meg házastársi 
szövetségüket, és a társadalom szá-
mára biztosítják a „humán erőfor-
rást”, a jövő zálogát.

Az egészséges család valódi ál-
lampolgárokat nevel. A gyereket 
a szülők közti harmónia és hűség 
megtapasztalása segíti, hogy elsa-
játítsa az emberség erényeit: a tisz-
teletet, a becsületességet, az igazsá-
gosságot, a közjó előmozdítását, a 
kitartást, az altruizmust és a gyen-
gébbekkel való törődést.

A 2005-ös családfesztivál szerte a 
világon, így Norvégiában is rávilá-
gított a szeretet határtalan erejére, 
mely biztosítja az élhető jövőt, és 
tanúságot tesz az igazi szabadság-
ról és a valódi fejlődésről.

Letizia Grita Magri
Fordította: Vizsolyi László

megkérdeztük
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megkérdeztük

NYeReGBeN

A fiam nyolc éves, nagyon zárkó-
zott és nincs önbizalma. Segíthet, ha 
tartunk valamilyen állatot, vagy lo-
vas-terápiára visszük?

A. R.

Korunk egyik fő jellemzője, 
hogy egyre inkább virtuális világ-
ban élünk, vagyis művi élethely-
zetekkel vagyunk körülvéve (tévé, 
internet), ahelyett, hogy egyes 
szám első személyben élnénk át, 
amit csak lehet. A természetben 
eltöltött idő, és amit az állatokkal 
való kapcsolatra szánunk annyira 
lecsökkent az utóbbi évtizedek-
ben, hogy nagyon sok iskoláskorú 
gyermek nem látott még élő tehe-
net vagy kiscsibét.

Pedig a kapcsolat az állatok-
kal nevelő hatású is, gyakran se-

gít megoldani az önazonosság 
fejlődésével járó problémákat. A 
barátkozás egy állattal része lesz 
a gyermek világának, segíti belső 
félelmeit legyőzni, szorongásait 
feldolgozni a számára problémás 
helyzetekben.

A lónak különleges képességei 
vannak, maga a lovas-terápia is 
erre épül: segít megoldani a gyer-
mek önbecsülésével kapcsolatos 
néhány olyan problémát, melynek 
következménye gyakran a kortár-
saival és a felnőttekkel szembeni 
félelem.

A nyeregből a világ kisebbnek 
és kevésbé fenyegetőnek látszik, 
ott ő uralja a terepet, hiszen el tud 
irányítani egy több száz kilós ál-
latot. Ez fogja segíteni a nagyobb 
önbizalomra, hogy irányító tudjon 

maradni olyan élethelyzetekben is, 
amik szorongást okoznak neki.

A lovas-terápia tehát valóban ér-
tékes segítség lehet a gyermeknek: 
megkönnyíti a saját képességeibe 
vetett bizalom és biztonságérzet 
megszerzését. Mindez akkor lesz 
a leghatékonyabb, ha szülei folya-
matosan figyelemmel kísérik, tá-
mogatják, és a gyermek bekapcso-
lódik egy kortárscsoportba, amit 
szakképzett felnőttek vezetnek. 
Nagyon fontos, hogy türelmesek 
legyünk a gyermekkel, és bíztassuk 
őt, soha ne fáradjunk bele. Segít-
sük őt mindig, s ha elfogná a fé-
lelem, bízzunk a szülői jelenlét és 
szeretet elengedhetetlen és legyőz-
hetetlen erejében.

Ezio Aceti
Fordította: Ferentzi Éva

Gyermekeink világa

A LOVAS-TERÁPIA HATÁSAI

Mozgásterápiás szempontból:
l a kóros izomtónus szabályozása
l	a mozgásérzékelés javulásaa
 testséma fejlődése
l	az egyensúly, koordináció javulása
 fejkontroll, törzskontroll javulása

Pszichológiai szempontból:
l	figyelem, gondolkodás fejlődése
l	élmény és tapasztalati kör bővülése
l	önbizalom, függetlenség, önkifejezés,  
 életöröm megjelenése
l	motiváció fejlődése
l	emocionális fejlődés

Szociális szempontból:
l	kapcsolatfelvétel és fenntartás  
 képességének fejlődése
l	kapcsolat lóval
l	kapcsolat a lovaglást  
 vezető szakemberrel
l	kapcsolat a társakkal
l  érzelmi, akarati funkciók fejlődése
l	kommunikációs és interakciós  
 képességek javulása
l	szabadidő, sport
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Franklin,  
a teknős

Az Európa-szerte népszerű 
kis páncélos sok-sok tanulságos 
történet főszereplője, melyek 
mindegyike a barátságra, a fe-
lelősségvállalásra, vagy éppen a 
megbocsátásra tanít kicsiket és 
nagyobbakat. Franklin, akit már 
megismerhettük könyvben és 
rajzfilmsorozatban, most meg-
jelent DVD-n. Éppen nyári szü-
nidejét tölti barátaival, amikor 
különleges látogatók érkeznek: a 
szenvedélyes kincskereső-régész 
nagynéni, és a keresztlánya. A csa-
lád egységének azonban nem so-
káig örülhetnek, a nagymama hir-
telen súlyos beteg lesz. Egyre csak 
egy bizonyos „kincset” emleget, 
amit még gyermekkorában ásott 
el. Franklin és barátai elhatároz-

zák, hogy megkeresik, az talán 
segíteni fogja a nagyi felgyógyulá-
sát. Útjuk közben új barátokat, 
ismerősöket szereznek, és ügyes-
ségüket is bizonyítaniuk kell…

Dominique Monfery és a film 
alkotógárdája hagyományos 
– kézzel rajzolt – technikát al-
kalmazott; ünnep a szemnek, 
amit a filmvásznon látunk. Rit-
ka különlegesség ez a kompu-
ter-animációs művek korában. 
Az alkotás nyelvezete igen egy-
szerű, a film készítői kimon-
dottan a 8-10 év alatti korosz-
tályt célozták meg. A Franklin, 
a teknős kalandjait végigizguló 
gyerekek és felnőttek is gazda-
godhatnak egy apró titok fel-
ismerésével, hiszen ami végül 
megoldást hoz a nagymamá-
nak, sokkal értékesebb, mint 
bármilyen hatalmas kincs.

Gőbel Ágoston

Élelmiszer- 
válság

Kenyér és víz. Nélkülözhetetlen 
az emberi élethez, innen indul ki 

minden kul-
túra (a képen: 
egy afganisz-
táni pékség). 
Kenyér és víz 
nélkül nincs 
élet, nincse-
nek barátsá-
gok, nem szü-
letnek nagy 
gondolatok. 
Napjainkban 
mindenki ag-
godalommal 
figyeli az élel-
m i s z e r á r a k 
emelkedését. 
Van, aki ezért 

az éghajlatvál-
tozást okolja, van, aki a környezet-
szennyezést, mások az energiapo-
litika miatt a mezőgazdaságban 
végrehajtott kultúraváltást. Az 
USA-ban például úgy döntöttek, 

hogy az ország kukoricatermé-
sének húsz százalékát biogáz elő-
állítására használják fel.

Az élelmiszerválság szorosan 
összefügg az energiaválsággal, 
mindkettőre világszinten lehet 
csak megoldást találni, nemzet-
közi összefogással. Miközben a 
boltokban emelkedik a kenyér 
ára, sok helyen elkezdtek takaré-
koskodni, hogy élelmiszersegélye-
ket küldhessenek a szegényebb 
országokba, ahol egyre többen 
éheznek.

Vannak ugyan, akik még a régi 
nótát fújják, hogy sokan vagyunk 
a földön. Szerencsére mások in-
kább a javak igazságosabb elosztá-
sát szorgalmazzák: India például 
elengedte negyvenmillió földmű-
ves adósságát. Ezzel kiszabadítot-
ta őket a nyomorból és az uzsora-
kamat fojtogatásából.
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utolsó oldal

Keresztrejtvény
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40

18

41 42 43

Beküldendő Gertrud von le Fort teljes gondolata: „Ha valaki a megbocsátha-
tatlant is kész megbocsátani, függőleges 1. a hozzá tartozó vízszintessel, és 
a vízszintes 4. a függőlegessel.”
Vízszintes: 1. Magyar király nemzetségneve  10. Ádám és Éva egyik fia  12. 
Hangszeren játszik  13. Kézzel írott könyv  15. Női név  16. Végtelen malom 
fordítva  17. Titokban figyeli  18. Rádiusz  19. Részvénytársaság  20. Pempő  
21. Személyes névmás  22. Veszélyt  26. Tornaeszköz névelővel  27. Vég-
telen masé!  28. Ady Endre  29. A gyengébb nem  30. Humoros mondás  31. 
Bosszúság szava  32. Hat 2/3-a  33. Találó  35. Változás előidézőjét keresi  
37. Bór, hidrogén  38. Német jég  39. Téli sporteszköz  40. A virágport tároló 
képződmény
Függőleges: 2. Apó  3. Verdi opera  4. Jód  5. Kettős betű  6. Tömegesen 
együtt élők  7. NS!  8. Idősebb nő  9. Iskola rövidítve  11. Posztószerű anyag-
gal foglalkozó  14. Romániai folyó  17. Ady múzsája  20. Az óra hatvanad 
része  21. Üdítő ital  23. „Májusi áldás”  24. A sor szélén lévő  25. Léha kö-
zépfoka  32. Énekes együttes volt  34. E,I,K  35. Angol olaj  36. Végtelen Tibi!  
39. Szintén ne  41. Gramm  42. Harmadik ismeretlen  43. Kérdőszó
Elõzõ havi keresztrejtvényünk megfejtése: 
„Aki a világban él, saját otthonában is szentté lehet.”

SZIA! SZIA! SZIA!

SZIA! SZIA!
SZIA! SZIA! SZIA!






