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Jegyesek, szülők, 
házastársak keresik életük 

egyensúlyát, az egyház 
közelségében. 
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A hagyománynak nem kell több  
száz év, hogy kialakuljon. Én például 
múltkor azon lepődtem meg, hogy  
az adventi koszorú, melynek valódi  
karácsonyváró szimbolikájáról hitta-
nos koromban is tanultam, csupán 
1989 után terjedt el ilyen széles 
körben Magyarországon. A rendszer-
váltáskor pedig olyan hagyományok 
is megjelentek nálunk, amelyek nem 
feltétlenül, vagy csak áttételesen 
köthetőek a kereszténységhez.  
Nincs ez másképp a Valentin-nappal 
sem, amelyet történetesen február 
14-én ünnepelnek ma már világszer-
te. Az ókorban meglepően két Szent 
Bálint is volt, akiket vértanúként  
kivégeztek, és bár egyiküket sem 
avatták hivatalosan szentté, mind- 
kettejük emléknapját ugyanakkor 
tartják. (A Bálint-nap pedig ismert  
volt a magyarok körében is, mint idő-
járás-előrejelző, madáretető alkalom.) 
Az Angliából származó Valentin-nap 
azonban Terni Szent Bálint püspök 
legendáján alapszik, miszerint az 

epilepsziások és lelki betegek mellett 
a szerelmeseket (méghozzá a titokban 
házasodókat) is előszeretettel veszi 
pártfogásába.
A Valentin-nap lenne tehát manapság 
az egyetlen nap az évben, amikor a 
szerelmesek megemlékeznek egymás-
ról? Idén valahogy teljesen elural-
kodott a téboly a városon. Mindent 
elárasztottak a csokiszívek, virágok és 
egyéb romantikus kellékek. A metró 
zsúfolásig megtelt, és a jobb kávézók-
ban csak óriási szerencsével lehetett 
asztalt szerezni. Mintha fél Budapest 
szabályos Valentin-görcsbe rándult 
volna. Hogy miért írok kissé gúnyosan 
erről a jelenségről? Talán azért, mert 
viszonylag sokan vannak, akik egy vi-
haros, szürke, netán kirakatba képzelt 
párkapcsolatban ilyenkor mézes-má-
zas hangnemre váltanak, és egyetlen 
napra úgy tesznek, mintha közöttük 
minden a legnagyobb harmóniában és 
boldogságban telne, mindezt a közös-
ségi médiában kiposztolva.
Hagyományok születnek, elfelejtőd-
nek, de mégis, jobb lenne, ha nem 
abból teremtődne tradíció, hogyan 
kell egyetlen napig tökéletesnek tűnni! 
Ha már ünnepelni érdemes, lehetne 
minél több nap ünnepi. És Szent Bálint 
maradhatna békében a lelki kórokkal 
küzdők mentsvára… 

Antal Gergely

Valentin-
görcs

Közösségi 
dalszerzés

ÜNNEP KULTÚRA

Nagyon szeretem a zenét, és lenyű-
göz azok tehetsége, akik képesek a 
saját gondolataikat, érzéseiket dalba 
önteni. Ezért mindig érdeklődéssel 
figyelem a különböző zenei műsoro-
kat. Azaz figyelném, de inkább már 
nem teszem, mert az ilyen típusú 
műsorok mind a versengésre  
épülnek. Az előadóknak a másik 
ellenében kell jobbnak lenniük,  
a másiktól kell szavazókat elcsábíta-
niuk, a másiknál kell érdekesebbnek 
mutatkozniuk. A közösség, az egy-
más támogatása nem kap hangot.  
Ebbe a palettába érkezett Hajós 
András új műsora, a profi zenésze-
ket felvonultató Dalfutár, egy ún. 
zenei kirakós. Adott egy Dalszerző 
(aki megkomponálja a dallamot), egy 
Szövegíró (aki megtölti tartalommal), 
egy Producer (aki megadja a zenei 
stílust, vagyis meghangszereli), és 
egy Énekes (aki képességeit és  
személyiségét beleadva hitelessé 
teszi). Ez a négy ember nem tud 
egymásról, az alkotás egyes folyama-
tai között a futár vállalja az összekö-
tő szerepét. S mikor végül minden 
összeáll, a négy alkotó egy napra 
stúdióba vonul, hogy összerakják  
a közös dalt.
A műsorban zanzásítva végigkö-
vethetjük a folyamatot, a közösségi 
alkotás örömeit és nehézségeit.  
Az elején minden résztvevő boldog, 
inspirált a különös játékra, de aztán 
jönnek az első kérdőjelek: Lehet-e 
egyáltalán úgy dolgozni, hogy nem 
tudom, ki a másik? Mi van, ha a szö-
vegíró olyan ötletet ír, amit nem érzek pi
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Románia EU-csatlakozását megelőző 
évben, 2006-ban a Magyar Televízió 
forgatócsoportja több tucat erdélyi 
magyart kérdezett meg arról, mi a 
véleménye az ország uniós felzárkóz-
tatásáról. Én is szót kaptam, és azt 
mondtam, hogy számunkra ez nagy 
esély, hiszen egyéni és közösségi  
jogainkat tudjuk majd rendezni.  
Sokan gondolták ezt így a megkérde-
zettek közül. Valóban ennyire naivak 
voltunk, akik abban hittünk, hogy 
az Európai Unió képes, illetve akarja 
rendezni a tagállamok területén élő 
nemzeti közösségek jogegyenlőségét? 
Talán nem is naivitás, hanem egyféle 
megelőlegezett bizalom volt ez a  
nyugati demokráciák irányába.
Egy évtizeddel a hátunk mögött  
okosabbak lettünk. Így már azt is 
tudjuk, hogy az EU meg tudná oldani 
az erdélyi magyar közösség jogköve-
teléseit, de nem akarja, vagy egysze-
rűen közömbös irányába. És ha tíz 
év múlva a mai formájában még lesz 
Európai Unió – amire azért komolyabb 
összegben nem fogadnék – nagy 
valószínűséggel akkor sem ez lesz a 
legfontosabb teendője.
A tízéves évfordulón persze másról is 
írhatnék. Arról, hogy ez idő alatt Ro-
mánia nettó 26,5 milliárd euró uniós 
támogatáshoz jutott pályázatok for-
májában. Hogy mintegy 70 %-al nőtt a 
lakosság nettó keresete, ami önmagá-
ban valóban szép teljesítmény, ha nem 
tudnánk, hogy az unió sereghajtói 

voltunk és vagyunk. Változatlanul  
nagy a szegénység, de a régiók, az 
utak és a teljes infrastruktúra elma-
radottsága is tetemes. A tagsággal 
azonban változott valami: az emberek 
könnyebben jutnak el a kontinens  
másik felébe munkát vállalni.  
Az agyelszívás, a képzett munkaerő 
tömeges elvándorlása olyan óriási 
érvágást jelent, ami már napjainkban  
is veszélyezteti Románia gazdasági  
fejlődését, de akár tíz-tizenöt éven  
belül a teljes nyugdíjrendszer  
összeomlásához vezethet. Nyugat- 
Európa ma már nem tud létezni a  
keleti tagállamok olcsó munkaereje 
nélkül, a keleti részek pedig egyféle 
fájdalomdíjként kapják meg azt az  
uniós támogatást, amivel látszatfejlő-
dést és látszatjólétet teremthetnek. 
Kérdés, hogy ez a fajta szimbiózis 
meddig tarthat még. 

Makkay József

magaménak? Ha úgy kell szöveget írni, 
hogy nem tudom, ki az előadó, hogy 
lesz személyes a dal? Lesz-e végül 
olyan a minőség, amit szívesen kiadsz 
a kezedből?
És jönnek sorban a meglátások is, 
hogy a közösségi alkotás máshogy 
működik: Nyilván nem énekelhetem 
fel majd úgy, ahogy én akarom, de ha 
azt szeretném, hogy ebből egy csoda 
jó dal süljön majd ki, ahhoz nekem is 
engednem kell.
Ez a műsor nem a versengésről szól, 
hanem az egymásra való odafigye-
lésről, a másféle háttérrel és tudással 
rendelkező alkotótárs elfogadásáról, 
arról, hogy merjem adni a képessé-
geim legjavát, ugyanakkor tudjam 
elveszíteni is az elképzeléseimet. 
Láthatjuk a képkockákon, hogy ez 
nem könnyű, hogy feszültséggel, 
küzdelemmel jár, hogy alázatot és 
őszinteséget kér. De megéri a folya-
mat, és nemcsak azért, mert valami 
több születik, mint a részek összege, 
hanem azért is, mert e mélyebb 
emberi találkozásokkal csökkennek 
előítéleteink, növekszik empátiánk,  
s erősödik a hitünk: a közös harmó-
nia elérhető. 

Csíkné Sisák Zita

Szimbiózis 
európai 
módra

TÁRSADALOMKULTÚRA
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Meritokrácia –  
egyenlőtlenség álruhában

 Luigino Bruni és vallási érési folyamata nyílt harcot 
indított az egyenlőtlenséggel szemben, 
utat engedve ezzel a váratlan, rendkívüli 
és jelentős felfedezések korának.
A modern Nyugat ezen csodái a termé-
szetes egyenlőtlenség elleni küzdelem 
eredményei, amit ekkor már nem meg-
változtathatatlannak, hanem társadalmi 
tényezőnek tekintettek. Egyenlőségre 
törekvő társadalmak nélkül (és nem 
csupán demokratikus társadalmakról 
van szó, hiszen az sem minden esetben 
egalitárius, egyenlőségre irányuló) nem 
kapcsolódhatott volna be a politikába  
és a gazdaságba az a sok százezer férfi 
és nő, a fejlesztők és feltalálók, akik 
tevékenységükkel megváltoztatták 
a világot. Emellett a középkori Euró-
pa társadalmi, szellemi és gazdasági 
szempontból kiemelkedő pillanatai is 
a városok és kolostorok egyenlőségre 
törekvő korszakaihoz kötődnek.
A 20. század aztán felgyorsította ezt 
a küzdelmet. Megteremtette a maga 

szörnyeit, de alapvető szellemisége hozta 
létre a jóléti államot, előrelépést hozott 
a nők oktatása és munkavállalása terén, 
hozzájárult a gyermekmunka felszámolá-
sához és az iskolakötelezettség létrejöt-
téhez, valamint lehetővé tette, hogy az 
idősek nyugdíjba vonulva félretehessék  
a munkát. Nagy összeget fektetett e  
közösségi javak megteremtésébe, így 
akarta eltörölni az egyenlőtlenségeket. 
Az 1900-as évek második fele sok euró-
pai ország számára aranykor volt: növe-
kedett a széleskörű bevonás, az egyenlő-
ség, a jogszerűség, a szabadság, javultak 
a munkakörülmények és csökkent a 
szolgaság, a szegénység, a kasztosodás 
és a kiváltságok szerepe.
De amíg sokan a történelem ezen boldog 
gazdasági fellendülésének gyümölcse-
it élveztük, a háttérben a gazdaság, a 
pénzügy és a politika egyenlőségellenes 
ellenforradalmat indított, amelyet a mul-
tinacionális nagyvállalatok és nemzetközi 
üzleti iskolák akartak és terveztek el.  
Ez nem újszerű, hiszen megmagyaráz-
ható a hatás és ellenhatás jelenségével. 
Van azonban egy alulértékelt újdonsága: 
mivel a kapitalizmus egyetemes kultusz-
ként jelenik meg, égető szüksége van 
valamiféle morális legitimitásra, mely-
lyel alaptételeit igazolhatja. És íme: a 
kapitalista piacra jellemző természetes 
egyenlőtlenség, amelyet mindezidáig 
csökkenteni igyekeztek, egyszer csak 
erkölcsi normává vált: meritokráciává. 
Elég volt megváltoztatni a nevét ahhoz, 
hogy többé ne rossznak, hanem jónak 
tekintsék, hiányosság helyett erénynek. 
A meritokrácia továbbá nem csak egy 
hangzatosabb név, hanem egy tökéletes 
megerősítő és gerjesztő mechanizmus, 
mert a természetes tehetséget nem 
ajándéknak, hanem érdemnek tekinti, 
és ezzel igazolja magát. A meritokrácia 
következtében a természetes egyenlőt-
lenség jutalmazott jelenség lett társadal-
munkban. 

Fordító: Sás Benedetta Sára
Forrás: CN

Az egyenlőtlenség természetes állapot, 
mert mindannyian más talentumokkal 
születünk. Ebből a tételből indult ki 
Vilfredo Pareto közgazdász, amikor az 
1800-as évek végén rámutatott, hogy  
a jövedelmek egyenlőtlenségének alapja 
az eltérő intelligencia, és ezt, mivel 
természetünkből adódik, egyszerűen el 
kell fogadnunk.
A kereszténységet az egyetemes testvé-
riség radikális üzenete mozgatta, így már 
az ókorban felvette a harcot a szakrá-
lis-hierarchikus alapú egyenlőtlenséggel. 
Az egyenlőség időszakai azonban mindig 
rövidek voltak és kis közösségekre korlá-
tozódtak, miközben az európai keresz-
ténység története nagyrészt továbbra 
is az egyenlőtlenségről és a kasztokról 
szólt. A kapitalizmus mozgástörvénye 
aztán megteremtette az egyenlőség és 
testvériség néhány szigetét az egyen-
lőtlenség tengerében. A modernitás és 
felvilágosodás hosszú és lassú kulturális 
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Életünk talán legszebb ajándékai a 
gyermekeink, akikért nem győzünk hálát 
adni. Olyan kincsek,  akiket nem ununk 
meg csodálni, általuk gyakran bepillan-
tást nyerünk a világ, az élet apró és  
nagyobb szépségeibe, rejtett igazsága-
iba, egyszóval rengeteg örömet adnak. 
És ami a legszebb, hogy ez a dicshim-
nusz a gyermekekről teljesen termé-
szetes módon megfér a hétköznapok 
vércseppjeivel és küzdelmeivel.

Túlélési üzemmód

A gyerekeinket hihetetlenül szeretjük,  
és olykor mérhetetlenül nehéz velük! 
Tanúsítja ezt néhány anyasóhaj is a 
baba-mama fórumunkról:
„Nekem talán a legnehezebb ezeket az 
iszonyú ellentétes érzelmeket megélni.  
És hát nagy önismeret egy gyerek.  
Az ember néha olyat produkál, amin ő 
maga is meglepődik. Nekem ma reggel  
az jutott eszembe, szokták mondani,  
hogy ki kell lépni a komfortzónánkból  
meg túllépni önmagunkon és ahhoz utazz  
el a sivatagba vagy ugorj ki egy repülőről.  

Hát sokkal egyszerűbb és hatásosabb 
gyereket szülni!”
„Eldöntöttem, hogy nem kiabálok  
többet, mert nem változtat sem a  
hisztin, se máson, csak tudnám, ki  
hogyan csinálja, hogy ne őrüljön meg?!”
„Ami a legjobban foglalkoztat, az az,  
hogy milyen anya is vagyok valójában,  
és hogy annak van-e bármi köze ahhoz, 
amit elképzeltem magamról, amit jónak 
hittem addig, amíg nem lett két gyerekem.”
„Miért érzem még mindig azt az egyre 
jobban eluralkodó érzést, hogy baj,  
ha én nem vagyok amolyan »sokgyere-
kesanyuka« típus? És miért nem tudom 
abbahagyni az állandó hasonlítgatást,  
és miért van bennem folyton az érzés,  
hogy mások ezerszer jobbak nálam?”
„Hol tudok töltődni, mikor lemerültem, 
pedig világítanom kéne 24 óráról  
24 órára, de már töltőt találni sincs 
energiám?”
Este negyed tíz, végre alszanak,  
kezdődik a „szabadidőm”. Beszélgetnénk 
a férjemmel, de leragad a szemünk… 
kimegyek egy percre, már el is aludt.  
Persze most tél van, a háromból két 
gyerek beteg, meg én is, az ápoló.  
„Kerek és keszekusza az élet egyszerre.” 

Igazi paradoxon-lét. Erre vágytam, 
családra, gyerekekre, és most itt szuszog 
mind a három. Hihetetlen öröm, leírha-
tatlan, és olykor őrlő megpróbáltatás.  
A pillanatok pedig hektikusan, hullámzó-
an változók.

Isten kipótol  
a szülőségben

Néhány pillanatképünk: Éreztem, hogy 
nem jól magyaráztam valamit egy ké-
nyes témával kapcsolatban a fiamnak, 
a hirtelen cikis kérdések néha zavarba 
ejtettek, és később átgondolva már 
másképp mondtam volna … úgy fájt! 
Muszáj lenne újra felhozni a témát, de 
hogyan? Elolvastam pár jó tanácsot, 
aztán férjemmel az esti imában kértünk 
segítséget ebben a béna szülői hely-
zetben és ismerve magam, ha lehet, 
hamar, hogy ne kelljen sokáig ezen 
rágódnom! A fiam másnap magától kez-
dett el kérdezgetni, és egy nagyon jót 
beszélgettünk… én meg éreztem, hogy 
Isten itt él velünk, és bízhatok benne, 
kipótol, a szülőségben is.

 Feltserné Bernáth Mária 

Kerek és 
keszekusza

Örömök és küzdelmek a kisgyerekes 

hétköznapokból. Fiatal szülők közösen 

keresik az erőforrást, ahonnan 

továbbadandó szeretetet  

meríthetnek.
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Nálunk van egy babzsák, amit  
„gondolkodó babzsák”-nak hívunk, és 
oda ülnek be az olyan gyerekek, akik 
valami rossz fát tettek a tűzre, és le kéne 
nyugodniuk, végiggondolniuk a dolgot, 
aztán megbeszéljük. A múltkor valaki 
nagyon felbosszantott telefonon, odáig 
menően, hogy sajnos kiabáltam is vele. 
Letettem, tágra nyílt, ártatlan gyerek-
szemek meredtek rám. Képtelen voltam 
rájuk mosolyogni, és az is nyomasztani 
kezdett, hogy persze végighallgatták 
az egészet, milyen példát mutatok én 
nekik?!! Aztán beültem a babzsákba…  
– hát ilyen példát.
Barátaimmal, akikkel pár éve még  
együtt szerveztük az ifjúság másféle-
képpen keszekusza életét, próbálunk 
segíteni egymásnak. Érezzük, hogy  
van erő a közösségben. Egyre inkább 
tudunk őszintén beszélni a nem  
kerek helyzetekről, érzésekről is.  
El is indult egy baba-mama klub,  
email- és facebook-csoport, és itt  
született ez az ötlet is:
„Ma éjjel a sokadik énekelgetés közben az 
jutott eszembe, hogy a gondolataimból ki 
kéne irtani valahogy a »jaj már egy órája 

ébren vagyunk« »mindjárt felkel a másik 
gyerek is« »mérnemalszikmá« és hasonló 
finomságokat. Elkezdtem Üdvözlégy  
Máriákat mondani az F. családért.  
És működött! Egyáltalán nem voltam  
ideges, és közben szuper jó volt rájuk  
gondolni, arra, hogy tehetek legalább  
valamit értük. És akkor jutott eszembe, 
hogy mi lenne, ha csinálnánk egy imalán-
cot. Mindenkire jutna egy anyuka,  
egy család. Éjjel, vagy amikor nehéz,  
akkor imádkozhatnánk értük. Talán még 
jobb lenne, ha írnánk egymásnak pár sort, 
hogy mi a nehéz, miért imádkozzon a 
másik. Ez nekem most segítene, hogy ne 
csavarodjak bele az önsajnálatba.”

Nem szuperanya,  
valami más

Az utóbbi időben az az érzésem tá-
madt, hogy egyre több mellettem élő 
kisgyerekes anyuka táncol erői határán. 
Töprengek: vajon miért? Pedig – ahogy 
az előttünk járók mondhatnák – van 
mosogatógépünk, és még a pelenka 

is eldobható (tisztelet a kivételnek). 
Ezek azonban apróságok – néha nem is 
annyira –, és eltörpülnek az igazi kórság 
mellett, mely 21. századi, alattomos és 
láthatatlan: az óriási, mindenből áradó 
elvárás, hogy legyek szuperszonikus 
anya! Ezt tükrözi a valódi és a virtuális 
játszótér, ezt látod anyatársaid, rokonaid 
szeme tükrében, sőt tovább megyek –  
és ez a legszomorúbb – sajnos ez üvölt a 
saját fejünkben is.
Már onnan indul, hogy nem mindegy, 
hogyan születik meg a gyermeked. 
Nem egy olyan barátnőm van, aki évek 
múltán sem bírta feldolgozni, hogy 
császárral szült, mintha megbukott 
volna a vizsgán. Aztán a szoptatás, alvás, 
fejlesztés, nevelés, háztartás, jónőség, 
férj… és mindez kialvatlanul, vagy nem 
kipihenten, vagy igen, kinek hogy.
A lemez szól belül és kívül is. Bármit  
csinál a gyereked, a külvilág szerint  
téged tükröz vissza, és jaj neked, mert 
már most tönkreteszed a lelkivilágát,  
ha ígyvagyúgy csinálod vagy éppen pont 
fordítva.
Én akkor kezdtem el felszabadulni,  
mikor egy fejbevágós ítéletcsomag után 
a fiammal igazán bensőséges pillanato-
kat, beszélgetéseket éltünk át. Olyano-
kat, amibe senki nem látott bele, de ami 
a kapcsolatunk veleje. Kívülről egészen 
más látszik, főleg amikor a szemlélődők 
szeme zavarja a normál kerékvágást a 
gyerekeknél, és a szülőknél is. A mi kis 
harmadik „ajándékunk” – bár a zajszint 
nem csökkent – hozott magával egy  
jó nagy adag kiegyensúlyozottságot,  
nyugalmat, türelmet számomra.  
Magabiztosabb, lazább is lettem, már 
picit vissza tudok tekinteni a nyúlfarknyi 
útra, amit megtettünk szülőként, és 
látom, érzem a haladást. A bizonyosság  
is nőtt bennem az ezernyi élmény hatá-
sára, hogy nem egyedül hordozom ezt az 
óriási feladatot. Úton vagyunk, de nem 
egyedül. Magamban, a saját tökéletes-
ségemben hiába is bíznék! 

Szántó Cecília: Hétfő reggel (akvarell)
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Mikor még kicsik voltak az unokáink – 
kilencen vannak – sok időt töltöttünk 
együtt, s ebbe több dolog belefért: 
palacsintasütés, különböző játékok kint 
és bent, játszótér, kirándulások, mesék, 
bábozás, stb.
Az egyik unokánkkal – egyéb jelentkező 
híján – legtöbbször én fociztam, amikor 
még kicsi volt. Hogyan lehet ketten 
focizni? Kijelöltük a kapukat, és rúgtuk 
egymásnak a gólt – vagy a nem-gólt. 
Közben rengeteget nevettünk. Később 
legalább tíz évig járt fociedzésekre és 
mérkőzésekre, s mondta, hogy: „Nagyi,  
te szeretetted meg velem a focizást!”
Egy alkalommal egyik óvodás unokával el 
kellett mennünk a „nagyok” elé a hittanó-
rára. Nem akart jönni, mert jót játszot-
tunk, de csak ketten voltunk otthon, nem 
lehetett kire hagyni, így kicsit morcosan 
jött. Kint már sötét volt, égtek az utcai 
lámpák. „Nézd, ott az árnyékunk! Milyen 
kicsik vagyunk!” „Most meg nagyok!” – 
ahogy a lámpa elé vagy mögé kerültünk. 
„Ráléptem az árnyékodra!” „Én meg  

a tiedre!” Szinte észre sem vettük, máris 
odaértünk a hittanteremhez, s visszafelé 
nagy kacagások közepette már mindany-
nyian ezt játszottuk.
Egy őszi vasárnap délután kimentünk 
a játszótérre, bár egy kicsit már „kinőt-
ték” ezeket a játékokat. Meg is unták 
elég hamar. Mivel fontosnak tartottam, 
hogy mozogjanak egy kicsit, kitaláltunk 
valamit: sok-sok lehullott színes falevelet 
összegyűjtöttünk egy nagy kupacba  
a mászóka alá. A gyerekek felmásztak,  
s a másik oldalon belehuppantak a puha 
avarba, majd futottak újra-huppanni. 
Nagyon jól szórakoztunk.

Csodás élmény nagyszülőnek lenni, hi-
szen mint házaspár már éppen túljutot-
tunk az élet főbb szakaszain, rengeteg 
akadályon, s most újra kettesben élve, 
próbáljuk újra szervezni az életünket. 
Ebbe a helyzetbe csöppen bele az 
unoka, aki igényli az elfogadó, meleg 
oltalmat, s a nagyszülő pont ezt tudja 
nyújtani, mert szabad vegyértékei  
vannak. Az unokát lehet felhőtlenül 
szeretni, mert vevő rá, viszonozza, és 
sok pozitív élményt elraktároz, elvisz 
magával felnőtt korára. A nagyszülő 
tulajdonképpen együtt „születik” az 
unokával, most tanulja a szerepét.  
Más jellegű ez a kapcsolat, mint a szülő 
és gyermeke közti. A nevelésért a szülők 
a felelősek. Az ő feladatuk, hogy jelen-
létükkel kialakuljon a gyermekben az 
ősbizalom, a védettség és az elfogadás 

érzése. Mindez szükséges ahhoz, hogy 
majd később pozitív énképe, magabiztos 
fellépése, megfelelő kommunikációs 
készsége legyen. A nagyszülők erre  
tudnak „rásegíteni” – s minél több irány-
ból éri a gyereket pozitív megerősítés, 
annál jobban boldogul majd az életben. 
Persze, amikor a gyerek a nagyszülőre 
van bízva, akkor ő felel érte, elfogadva 
és támogatva a szülők nevelési elveit.

A kicsi unokák hipp-hopp megnőnek,  
s már nem igénylik a nagyszülői  
felügyeletet. Persze, azért találkozunk, 
de a helyzet lassan egy kicsit megfordul, 
mert időnként már ők segítenek nekünk, 
pl. kifúrni a falat és feltenni egy polcot, 
vagy megjavítani egy lámpát, sőt,  
ha nagypapa elakad a számítógépén,  
a közelben lakó unoka jön és segít.  
Egy másik pedig szívesen gereblyézi  
ősszel a faleveleket a kertben, s talán 
majd ásni is segít tavasszal.
Ha „unoka-hiányom” van, bekapcsolom a 
számítógépet, s a képernyővédőn jönnek 
szép egymásutánban a fényképek, ami-
ket folyamatosan készítettem róluk, pici 
koruktól kezdve – persze, ezt is valame-
lyik unoka állította be. Nagy öröm látni 
őket – még így virtuálisan is. Gyakran 
hálát adok értük Istennek, s imádkozom 
értük. Hiszen az idős kor egyik „feladata” 
Ferenc pápa szerint, hogy imádkozzunk a 
fiatalokért, az utánunk jövőkért. 

Nagyszülői
szerepben

 Barlay Ágnes 

”Minél több irányból 
éri a gyereket pozitív 
megerősítés, annál 
jobban boldogul majd.
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Keresztény 
pénzügyek
A hit nem magánügy, a hívő ember  

hivatása kiterjed a pénz világára is.  

Héjj Tibor üzletemberrel beszélgettünk.

 Kovács Bertalan 

Legfőképpen ki a jelenlegi helyzet okozója?
A neoliberális irányzat, amely először az államot 
választotta szét az egyháztól, aztán a gazdaságot 
a filozófiától és az értékektől, s végül az egyént a 
társadalomtól. Magánüggyé vált, hogy ki miben 
hisz, akár vallásos hitről, akár értékrendekről van 
szó. Atomizálni próbálta a családot is, és végül a 
személyen belül is hasadásokat hozott létre.  
Ezt például azzal érte el, hogy egy pénzügyi igaz-
gatónak egész nap könyörtelenül excel-tábláznia 
kell és egyedül a profitra lehet gondja, de este, 
hogy valamilyen belső egyensúlya mégiscsak 
megmaradjon, foglalkozhat valami széppel, vagy 
mondjuk füstölöghet egy sort azokon a filme-
ken, amelyek épp ezt az életstílust figurázzák ki.  
Ebből sokan sajnos meg is élnek. Például a 

Héjj Tibor mérnök, vállalkozó és négy- 
gyermekes édesapa. Tanulmányait 1976  
és 1983 között a Budapesti Műszaki Egye-
temen, valamint 1993 és 1994 között az 
egyesült államokbeli Vanderbilt Universityn 
végezte. Ezt követően 6 évig dolgozott 
az amerikai The Boston Consulting Group 
németországi leányvállalatánál. Itthon 
megalapította a Napra Forgó Nonprofit 
Közhasznú Kft-t, amely jelenleg 120,  
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű  
személyt foglalkoztat és évente további 
200 fölöttit juttat állásba piaci cégeknél. 
Jelenleg a Proactive Management  
Consulting Kft. ügyvezető igazgatója,  
több vállalkozás társtulajdonosa, valamint 
egyik oktatója a Corvinus Egyetemen 
 meghirdetett „emberközpontú gazdaság-
tan” kurzusnak.

Miért érezzük úgy, hogy a kereszténység és 
a pénz világa között kibékíthetetlen ellentét 
feszül?
Közös bűnünk, hogy idáig jutottunk, és itt nem 
csak a keresztényekről, a kapitalistákról, vagy 
egy másik csoportról beszélek, hanem mind a 
hétmilliárd emberről. A főbűnös természete-
sen az, aki szándékosan ide akarta juttatni a 
közgondolkodást, de az „albűnösök” mi magunk 
vagyunk: a keresztények és az egyház, akik 
hagytuk, hogy mindez megtörténhessen és túl 
sokáig nem vettük fel a kesztyűt.
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család atomizálásának az egyik nagy haszonél-
vezője az állam. Ha az emberek elválnak, akkor 
kétszer annyi lakásra, bútorra, élettérre lesz 
szükség, és ez növeli a GDP-t. Ez nagyjából 
annak felel meg, mintha parancsba adnánk,  
hogy minden jó hazafi hajtson neki az autójával 
a villanyoszlopnak, hiszen így a javítási költsé-
gekből óriási bevétel keletkezhetne. De talán 
mégsem ez az értéknövelés legjobb stratégiája…

Hol van a keresztény oldal hiányossága?
Az egyház egészen Nagy Konstantintól kezdve 
hatalmon volt. Túl sokáig támogatta a királyokat, 
a rabszolgatartást, a feudális berendezkedést, 
és ezt követően radikálisan átbillent a másik 
oldalra, „alulra”, ha tetszik. Sok olyan nagy-
szerű keresztény családfőt ismerek, akik nem 
merik bevallani keresztény körökben, hogy egy 
bankban dolgoznak, mert akkor a szemükre 
vetnék, hogy a pénzemberek oldalán állnak. 
A bank valójában tipikusan olyan dolog, amit 
lehet használni jóra és rosszra is. A középkor-
ban az első bankokat a ferencesek hozták létre. 
Később, a 19. században is jöttek létre bankok, 
épp azért, hogy a szegény emberek a hitel révén 
ki tudjanak kerülni például egy háború utáni 
szorult helyzetből. Tehát értékek mentén a 
szegények javára hoztak létre bankokat. A bank 
ördögtől való lenne? Ez egy rossz zsigeri reakció, 
és ráadásul nem is praktikus.

De az azért belefér, hogy a bankokat  
alaposan megadóztassuk, ugye?
Ez a mondat, hogy „adóztassuk meg őket 
alaposan”, már azt mutatja, hogy vannak „ők”, 
és vagyunk „mi”, és ez nem helyes. Minden 
egyes dolgozó ember nyugdíjjáruléka különböző 
bankokba kerül, hogy az összeg megtartsa az 

értékét. Ha mi, a „nép”, most alaposan mega-
dóztatjuk a bankokat, akkor tulajdonképpen 
magunkat is megadóztatjuk, és talán később 
nem fogunk örülni a nyugdíjunknak. El kell 
felejtenünk a „mi” és „ők” megkülönböztetését. 
Én magam sem vagyok kifejezett rajongója a 
bankoknak, de tudom, hogy szükség van rájuk. 
A bankok megadóztatása jó példája annak az 
álláspontnak, amit az egyház is sokáig vallott.  
Az egyház társadalmi tanítása az 1890-es évek-
ben indult a Rerum Novarum enciklikával, tehát 
mára már van egy 120 éves íve. Pozitív, hogy az 
egyház reagált az eseményekre, állást foglalt, és 
igyekezett nem kiszolgálni az uralkodó osztályt. 
Azonban, ha kritikusan nézzük, lelassította azt a 
folyamatot, ami a kereszténység és a pénzügyi 
világ közeledését tette volna lehetővé. Időköz-
ben megváltozott maga a kontextus, és ez  
az izolált kép is lassan érvényét vesztette.  
Mostanra eljutottunk oda, hogy órát tarthatok 
egy pápai enciklikáról az állami Corvinus  
Egyetemen, amiért a diákok kreditet kapnak.  
Egy folytonos átmenet jött létre a két világ  
között, amelyeknek az erre fogékony résztvevői 
ezt örömmel fogadják és elősegítik. Én is ezek 
közé tartozom. Bár a biznisz oldalán állok,  
de azzal, hogy az értékelvűségről egy közgazda-
sági egyetemen tanítok, a párbeszédet kívánom 
előremozdítani.

Egy vállalkozás jó működésének a záloga  
a haszon. Vagy mégsem?
Ennek különböző szintjei vannak. Bizonyos 
vállalkozások egyetlen célja a tulajdonos pénz-
ügyi hasznának maximalizálása, mások pedig 
kizárólag társadalmi hasznot akarnak létrehozni. 
Aztán vannak az átmenetek: akik elsősorban a 

”A bank 
tipikusan 
olyan dolog, 
amit lehet 
használni jóra 
és rosszra is.
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pénzügyi és másodsorban a társadalmi haszonra 
hajtanak, és fordítva. Az, aki egyáltalán nem akar 
pénzügyi hasznot, az nem tud vállalkozni, mert 
az ilyen vállalat nem fenntartható. A kérdés, 
hogy ez az elsődleges és kizárólagos cél-e, 
vagy pedig eszköz. XVI. Benedek pápa is leírta 
a Caritas in Veritate enciklikában, hogy nem az 
a baj, ha van nyereség, hanem ha azt nem arra 
használják, amire való.
Nem attól lesz egy cég felelős, ha kizárólag a 
tulajdonos anyagi hasznát tartja szem előtt, 
hanem ha egyformán figyelembe veszi a vállal-
kozás minden egyes érintettjét: az üzletfelektől 
és a beszállítóktól kezdve a munkatársakon át 
egészen a részvényesekig. Ehhez hasonlóan 
figyelembe kell venni az érintettek anyagi hasz-
nán túl az ő lelki és szellemi hasznukat is. Sok 
paraméterre optimalizálni ugyanakkor nagyon 
nehéz, hiszen egyik szempont adott esetben  
ellentétbe kerülhet egy másikkal, és egy-egy 
döntés gyakran válik nehezen védhetővé. Miért 
nem a legjobb pontszámmal jelentkezőt vetted 
föl? Miért nem a legolcsóbb ajánlatod fogadtad 
el? Azért nem, mert nem csak egyetlen szem-
pontot vettél figyelembe a döntéskor. A me-
nedzsment dolga nem a maximalizálás, hanem a 
holisztikus módon történő optimalizálás, amely 
mindenkire tekintettel van. Ez fárasztó munka, 
de így lesz a vállalkozás felelősen fenntartható.

Népszerű ez a szemléletmód?
Amikor Magyarországon ilyesmikről beszélek, 
gyakran megmosolyognak. Máshol viszont 
egészen más a helyzet. Nemrég voltam egy kon-
ferencián, ahol találkoztam egy svájci hölggyel, 
aki egy üzleti iskolában tanít. Az ő diákjainak a 
60%-a társadalmi vállalkozó akar lenni. Ki akarna 
beállni egy multinacionális céghez, hogy a része-
sedését megnövelje egytized százalékkal, amikor 
társadalmi értéket is lehet teremteni? 

”A keresztény 
ember vállalkozó: 
az életével 
vállalkozik 
egy életmű 
létrehozására.

A mi kultúránk – és most egyszerre gondolok 
magunkra, mint keresztényekre és mint magya-
rokra – alapvetően egy kockázatkerülő kultúra. 
Sőt, a kockázatvállalókat általában felelőtlennek 
tekintjük. Ezzel szemben a pápa éppen arra 
biztat, hogy tegyük a fiatalokat vállalkozóvá!  
A keresztény ember ugyanis kockázatot vállal, 
nem is tud mást tenni. Ha Jézus kockázatke-
rülő lett volna, valószínűleg még ma is otthon 
fűrészelné a gerendákat. Nekünk is kockáza-
tot kell vállalni. Persze értelmes kockázatot: 
fölkészülten, kifele fordulva. A létünkkel tesszük 
ezt, például azzal, hogy párbeszédbe lépünk 
olyanokkal, akikről pontosan tudjuk, hogy más-
képpen gondolkodnak, vagy hogy jót teszünk 
azokkal is, akikről nem tudjuk biztosan, hogy ezt 
viszonozni fogják. A keresztény ember tulajdon-
képpen vállalkozó: az életével vállalkozik egy 
életmű létrehozására.

Neked hogyan sikerült kereszténynek  
maradnod a biznisz világában?
Amikor az Egyesült Államokban behívtak állásin-
terjúra álmaim cégéhez, nagyon megörültem,  
de meg is ijedtem. Azt kérdeztem magamtól:  
nekem tényleg itt van a helyem? Tanácsot 
kértem az amerikai fokolár közösség egyik 
tagjától: mit tegyek? Megtehetem-e, hogy egy 
olyan céghez megyek dolgozni, ahol ötcsillagos 
szállodákban fogok lakni, vezérigazgatókkal 
fogok tárgyalni és a legmenőbb autókkal fogok 
járni? Szabad-e nekem itt dolgoznom? Az illető 
egyrészt megerősítette bennem a fenntartást 
ezekkel a számomra túlságosan fényűző körül-
ményekkel kapcsolatban, ugyanakkor azt  
is mondta, hogy bátran menjek oda dolgozni,  
mert amíg kényelmetlennek érzem ezt a helyet, 
addig nincs baj. „Te vagy a mi küldöttünk. Ha te 
nem mész oda, hogyan jutunk el hozzájuk?”  
És lényegében ez is történt. Mindig is egy picit 
felemás voltam, kicsit ki is lógtam közülük, de 
azért elfogadtak, és sok embernek sokat tudtam 
adni. Nem jöttek el velem templomba, nem 
kezdtek el enciklikákat olvasni, de mégis létre-
jött velük egy olyan kapcsolat, ami megerősített 
engem ebben a kettős hivatásomban és nekik 
meg egy új látásmódra adott esélyt. És többen 
idővel keresztényekké is lettek. 
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Filmforgatás a  

Fülöp-szigeteken.  

A szegénységgel való  

találkozás átalakító ereje.

Üzenet a nyomorból

  Kovács Bertalan 

Shoeshine 
fotóalbumából 

Mi közünk van a szegényekhez és a 
nyomorultakhoz? Talán a társadalmi 
felelősségvállalás? Az esélyegyenlőség 
megteremtése az egész világon? Esetleg 
magával ragad minket valamilyen politi-
kai szólam? Mindez közelében sincs an-
nak a húsba vágó tapasztalatnak, amely a 
perifériák felé hajt minket: mi magunk is 
segítségre szorulunk. Itt, a mi kényelmes 
nyugati világunkban mindenünk megvan, 
de valami mégis hiányzik az életünkből. 
A Shoeshine.hu keresztény videoblog 
stábja anyagot gyűjteni utazott a manilai 
nyomornegyedekbe, de a sok órányi fel-
vétel mellett annál valami sokkal többet 
hoztak haza: az ottani élet átütő erejű 
üzenetét. 

Honnan jött az ötlet, hogy  
Manilában forgassatok? 

Huszár Domi: Egy meghívásnak tettünk 
eleget. Két évvel ezelőtt találkoztunk 
Fábián Edit Mirjam nővérrel, az ottani 
misszió egyik tagjával, aki már ismerte 
a korábbi munkáinkat. Elkezdtünk be-
szélgetni vele, és megfogalmazódott az 
az ötlet, hogy csináljunk a missziójukról 
egy filmet. Először nem tűnt reálisnak, 
de ahogy telt az idő, a gondolat nem 
hagyott nyugodni minket, és éreztük, 

hogy talán több ez, mint egy kósza 
fellángolás. Úgy döntöttünk, hogy 
belevágunk, és megpróbálunk forrást 
találni az útra. 

Bazsik Ádám: Nem azt döntöttük el, 
hogy utazunk, hanem hogy mi magunk 
megtesszük a saját részünket az utazás 
érdekében. Számomra nagyon fontos 
volt, hogy hagyjunk esélyt Istennek: 
ha összegyűlik az utazáshoz szükséges 
keret, akkor megyünk, de ha nem, akkor 
nem. 

Farkas Feri: Az elején úgy tűnt, hogy  
a próbálkozásunk kudarcba fullad.  
Egy weboldalon keresztül elindítottunk 
egy közösségi finanszírozási kampányt, 
de nem sikerült megnyernünk az embe-
reket, hogy ilyen módon támogassanak 
minket. Ezért újra kellett gondolnunk, 
milyen más megoldás van arra, hogy 
megvalósuljon ez a projekt. 

Domi: Személyes és üzleti kapcsolatokon 
keresztül folytattuk a forráskeresést,  
és végül magánemberek, üzletemberek, 
alapítványok és cégek álltak mellénk. 
A sok kicsi adományból aztán lehetővé 
vált, hogy október elején ott álljunk a 
reptéren, indulásra készen.

Milyen körülmények fogadtak 
titeket Manilában? 

Ádám: Erős kultúrsokkot jelentett szem-
besülni az ottani valósággal. A repülőté-
ren Mirjam nővér várt minket, és haza-
felé az úton, ami nagyjából három órán 
át tartott a dugóban, bevezetett minket 
a helyi szociális és kulturális helyzetbe. 
A mi könnyű, európai lelkünknek már ez 
is épp elég ijesztő volt. Magyarországon 
sem kell messzire menni szegénységért, 
de az az elképesztő nyomor – mind a 
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látható valóságban, mind a lelkekben 
– már az első órában jól fejbe vágott 
minket. 

Feri: A nővérek ugyan csak négyen van-
nak, de a missziójuk annyira sokrétű és 
olyan sok helyen jelen vannak, hogy akár 
két hónapon keresztül is forgathattunk 
volna. Mi viszont mindent igyekeztünk 
besűríteni abba a három hétbe, amíg ott 
voltunk, és ez így nagyon tömény volt. 

Domi: Már az első napokban elkezdtük 
járni a gettók legmélyét. A nővéreket, 
akik habitusban vannak, nem támadják 
meg, mi viszont testőröket kaptunk, csak 
úgy tudtunk bemenni a nyomornegye-
dekbe. Elkezdtük felvenni az interjúkat 
ezekkel az rettenetes sorsú fiatalokkal, 
akik gyermekkorukban prostitúció-
ra vagy emberölésre kényszerültek, 
megerőszakolták, bántalmazták őket… 
Ahogy hallgattuk a történeteket, mi is 
akarva-akaratlanul részeseivé váltunk. 
Az európai wellnesskereszténység 
gyomrát rendkívül megfekszi ez a fajta 
impulzus. Pár nap után eljutottunk oda, 
hogy azt éreztük, megteltünk ezzel a 
sok drámával, nyomorral, szenvedéssel: 
ez a környezet egyszerűen rákényszerí-
tett minket arra, hogy túllépjünk a saját 
határainkon. 

Volt valamilyen világos elképzelé-
setek arról, hogy mit is kerestek?

Domi: Valami olyat, ami nem a tipikus, 
számunkra megszokott kérdéseket  
feszegeti a hitünkkel vagy a minden- 
napi életünkkel kapcsolatban. Olyasmit 
akartunk hazahozni, ami kizökkenti az 
európai embert a saját világából,  
a sztereotipikus gondolkodásából.

Ádám: Gyakran tapasztalom, hogy 
amikor bent ülök a szentmiséken, azon 
túl, hogy Jézussal próbálok találkozni az 
Eucharisztiában, szinte fáj minden.  
Néha elképesztően közhelyesnek és 
megöregedettnek érzem a vallásos  
légkört, amelyben élünk, és ez nem  
csak egy-egy prédikációra vagy misére 
vonatkozik. Úgy érzem, nem találom a 
helyem ezekben a „klasszikus katolikus” 
formákban. Bevallom, én eredetileg  
azért mentem ki, hogy egy filmet készít-
sek, de ez nagyon naiv hozzáállás volt.  
Ennél sokkal több történt: egy mély, erős 
benyomást kaptam, ami aztán abban is 
segített, hogy az itthoni életemet jobban 
tudjam folytatni.

Szóval azért valamennyire meg-
változtatott titeket ez az út?

Feri: Én nem sokat változtam, talán 
inkább a gondolkozásmódom. Amikor 
úgy érzem, nem mennek jól a saját 
dolgaim, vagy krízisben vagyok, akkor 
visszagondolok azokra az emberi sor-
sokra, akikkel találkoztunk. 
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Domi: Amikor hazajöttem, engem egy 
hónapig komor szürkeség vett körül. 
Nem akartam kimozdulni otthonról, 
sok mindenben alábbhagyott a lelke-
sedésem, sokáig nem is aludtam túl jól. 
Aztán elkezdtem feldolgozni a felvett 
anyagot, és ahogy hallgattam a nővérek 
szavait – munka közben néha ugyanazt 
ötször, tízszer is meg kell hallgatni – úgy 
vált számomra világossá, hogy igenis 
volt értelme ennek az útnak, volt értel-
me átélni ezt a tapasztalatot. Nagyon 
sok mindent átértékeltem magamban.

Ádám: Mi voltunk ott kint azok a nagyí-
vű, büszke keresztények, akiket Jézus 
meghívott a vízen járni, mi pedig az első 
lépés után elsüllyedtünk. Nem volt a  
végén feltámadás: ami megváltozott, 
hogy most már legalább tudatában  
vagyunk annak, hogy elsüllyedtünk.  
Volt egy levélváltásom az egyik nővérrel, 
amiben szóba került, hogy ők is látták 
rajtunk, ahogy egészen magunkba  
fordultunk, a szorongás szélén voltunk, 
és ez nekik is nehéz volt. 

Feri: A missziós nővérek nagy szabad-
ságot és örömet élnek meg a munká-
jukban, áthatja az életüket a feltámadás 
lelkülete. Olyan tapasztalat ez, ami az 
én életemben talán valamivel erőtelje-
sebben van jelen, és ezért picit másképp 
éltem át az utat, mint Domi vagy Ádám. 
A nővérek később szóvá tették, hogy 
miért nem jelenik meg határozottabban 
az öröm és az önfeledtség a filmben. 
Én teljesen megértem az ő hiányukat, 
de mégis örülök, hogy végül olyan lett 
a filmünk, amilyen. Azokat a fiatalo-
kat, akiknek a filmet készítettük, nem 
ezzel az üzenettel lehet megragadni. 
Nekik kérdésföltevésre van szükségük, 
valami olyasmire, ami megzavarja a 
kényelmüket. 
Domi: A mai fiatal már nem az a fiatal, 
akinek pulpitusokról meg lehet mon-
dani, hogyan kell élni az életet. A mai 

gondoltunk ki a filmnek, és nem véletlen, 
hogy végül amellett döntöttünk, amelyik 
egy kérdéssel zár, nem pedig egy világos 
kijelentéssel. 

Ádám: Nagy szeretettel várunk min-
denkit a további vetítésekre. Szeret-
nénk, hogy ezek igazán közösségi 
események legyenek, beszélgetéssel, 
megosztással, és hogy akár tőlünk is le-
hessen a végén kérdezni. A honlapunk-
ra folyamatosan igyekszünk feltölteni a 
következő budapesti és vidéki vetíté-
sek időpontját, és reméljük, hogy minél 
több emberrel találkozunk majd ezeken 
az alkalmakon!   

fiatalok rengeteg kérdéssel foglalkoz-
nak, és éppen ezért érdemesebb kér-
déseket feltenni, mint egzakt, ezeréves 
válaszokat mormolni. A filmünkben ren-
geteg a kérdés. Hogy állsz az életeddel? 
Mit keresel? Mitől vagy boldog?

Tehát a film tulajdonképpen 
rólatok is szól. 

Ádám: Amióta csináljuk a videob-
logot, úgy működünk, hogy valamit 
befogadunk, áteresztjük magunkon, 
és csinálunk belőle valami mást – a 
mi esetünkben egy filmet. Azt adjuk 
vissza, amit mi magunk megértettünk, 
amit mi magunk átéltünk. Igen, ebben 
a filmben biztosan benne van ez a mi 
„áteresztésünk”. 

Domi: Nem akartunk egy klasszikus 
értelemben vett dokumentumfilmet 
készíteni. Valami olyasmit szerettünk 
volna alkotni, amihez értünk: objektíven, 
de mégis egy nagy adag érzelmi töltettel 
bedobni az emberek közé ezt a témát, 
hogy ők találják meg a válaszokat saját 
magukban. Három lehetséges befejezést 

A Faces of Love film aktuális 
vetítéseinek időpontjai 
folyamatosan frissülnek a 
facesoflove.shoeshine.hu 
weboldalon. A videoblog stábja 
örömmel fogad kérdéseket, 
visszajelzéseket, felajánlásokat 
a facesoflove@shoeshine.hu 
email címen. 

Shoeshine 
fotóalbumából (3) 
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Evangéliumának végén Máté elbeszéli Jézus 
földi életének utolsó eseményeit, hogy  
feltámadt, és beteljesítette küldetését.  
Meghirdette Isten újjáteremtő szeretetét 
minden teremtmény iránt, és megnyitotta 
a testvériségre vezető utat az emberiség tör-
ténelmében. Máté számára Jézus a „velünk 
az Isten”, az Emmánuel, akit a próféták  
megjövendöltek, és akire Izrael népe várt.
Jézus, mielőtt visszatér az Atyához, ösz-
szegyűjti tanítványait, akiknek közelebbről 
is feltárta küldetését, és rájuk bízta, hogy 
vigyék tovább művét.
Merész vállalkozás ez, de Jézus biztatja 
az apostolokat: nem fordul el tőlük, sőt 
megígéri, hogy velük marad minden nap, 
támogatja, elkíséri és bátorítja őket „a világ 
végezetéig”.
Segítségével tanúságot tesznek majd a vele 
való találkozásról, igéjéről, befogadó és irgal-
mas szeretetéről mindenki iránt, hogy sokan 
találkozhassanak vele, és együtt alkossák 
Isten új népét a szeretet parancsa alapján.
Mondhatjuk, Isten örömére van, hogy 
velem, veled, velünk lehet minden nap a 
világ végezetéig, saját személyes életünk és 
az egész emberiség történelmének végéig. 
Vajon ez valóban így van? Valóban találkoz-
hatunk vele?
Igen, „Ő ott van minden sarkon, mellet-
tünk jár. Elrejtőzik a szegényekben, a 
lenézettekben, a kicsikben, a betegekben, 
a tanácstalanokban és azokban, akik nem 
élhetnek szabadon. Ott van abban, aki 
csúnya, és aki kitaszított… Azt mondta: »… 
éhes voltam, és ennem adtatok…«1 Tanuljuk 
meg fölfedezni őt ott, ahol van!”2

Jelen van igéjében, amelyet ha gyakorlatra 
váltunk, megújítja a létünket, jelen van a 
föld minden pontján az Eukarisztiában,  
és működik a lelkipásztorokon keresztül is, 
akik a népet szolgálják. Jelen van, amikor 
egyetértésre tudunk jutni egymás között3, 
így hatékonyabb az imádságunk, amellyel 
az Atyához fordulunk, és fényt kapunk 
mindennapi döntéseinkhez.

24      életige

MÁJUS

„Én veletek 

vagyok 

minden nap, 

a világ végéig.”   
(Mt 28,20)

1 Vö. Mt 25,35; 2 Vö. Chiara Lubich: Az élet igéje, 
Fedezzük fel, hogy közel van Isten, 1982. június, 
Città Nuova 1982/10, 44. o.; 3 Vö. Mt 18,20

4 A Fokoláre Mozgalom lelkigyakorlat jellegű találko-
zója, szó szerint: Mária városa

5 In „I fioretti di Chiara e dei Focolari”, szerk. Doriana 
Zamboni, San Paolo 2002, 43-44. o.

„Én veletek vagyok minden nap a világ vége-
zetéig”: mekkora reményt kelt ez az ígéret! 
Arra bátorít, hogy keressük meg őt utunkon. 
Tárjuk ki a szívünket és a karunkat, legyünk 
készen a befogadásra és az osztozásra egyé-
nileg, és együtt is, mint családi vagy egyházi 
közösség, munkahelyi vagy baráti társaság, 
civil- vagy vallási szervezet. Így Jézussal  
találkozhatunk, öröm és fény tölt el, amely  
az Ő jelenlétét jelzi.
Ha minden reggel arra gondolunk:  
„Szeretném ma fölfedezni, hol akar 
találkozni velem Isten!”, akkor mi is olyan 
örömet tapasztalunk majd, mint amiről a 
következő történet szól.
„Férjem édesanyja egészen a féltékenysé-
gig ragaszkodott a fiához. Egy évvel ezelőtt 
daganatot állapítottak meg nála. Kezelé-
seket kapott és ápolásra volt szüksége, 
amelyet lánya nem tudott vállalni. Ebben 
az időszakban vettem részt a máriapolin4, 
ahol megismertem a Szeretet-Istent, és 
ez megváltoztatta az életemet. Megté-
résem első következménye az volt, hogy 
összes félelmemet legyőzve magunkhoz 
vettük anyósomat. Új fény árasztotta el a 
szívemet, és ezért őt is új szemmel láttam. 
Most már tudtam, hogy Jézust ápolom és 
gondozom benne. Ő pedig legnagyobb 
meglepetésemre viszonozta ezt, minden kis 
gesztusra nagy szeretettel válaszolt.
Sok áldozatot kért tőlünk ez az időszak, és 
amikor anyósom megnyugodva elköltözött 
az égbe, mindannyiunk szívében béke volt.
Azokban a napokban vettem észre, hogy 
gyermeket várok, akire kilenc éve vágytunk! 
Ez a gyermek számunkra Isten szeretetének 
kézzelfogható jele volt.”5 

Letizia Magri
Fordította: Reskovits Ágnes

Hétköznapi felfedezések
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Beteg voltam...
Párbeszédben 
Hazafelé menet az óvodából, ahol 
dolgozom, magammal cipeltem egy 
nagy képet, hogy lamináltassam 
a kolléganőm kérésére. Mentem 
egyik helyről a másikra, de sehol 
nem vállalták el, és egyre terhe-
sebbnek éreztem az egészet. 
Közben elmentem egy üzlet előtt, 
és eszembe jutott, hogy vennem 
kell valamit otthonra, mert épp 
elfogyott. Mielőtt beléptem volna, 
bizonytalanság töltött el. Elgondol-
kodtam, mi is az a jó, amit meg kell 
tennem. Tudtam, 6-kor elkezdjük 
a közösségi találkozót, de rögtön 
egy másik hang is megszólalt: úgyis 
lesz, aki késik! Vajon mi a fonto-
sabb? Számomra az, hogy a saját 
közösségem aktív építője legyek. 
Örömet éreztem, hogy ebben 
a pillanatban Istennel folytatok 
párbeszédet, aki egy döntés elé 
állított, és én szabad vagyok, hogy 
válaszoljak neki. Nem mentem be 
vásárolni, hanem hazafelé indultam. 
Alig tettem meg pár lépést, amikor 
összefutottam azzal az édesanyával, 
aki festette a képet, amit cipeltem. 
Mikor megtudta, mit szeretnék, 
nagy lelkesen felajánlotta, hogy 
majd elintézi. A buszt éppen 
elértem, és pontban 6-kor már 
otthon voltam. Ráadásul aznap este 
kaptunk ajándékba néhány dolgot, 
többek között épp azt is, amit a 
boltban venni szerettem volna.

Gyöngyi Marianna

Közeledés
Van egy bátyám, aki vidéken él, de hetente 
többször is jön Budapestre. Ennek ellenére 
a kapcsolatunk formális, szinte csak nyáron 
találkozunk. Tegnap lett volna édesanyám 
80 éves, és neki fájó pont volt, hogy a  
bátyámmal nagyon hideg a viszonyunk. 
Délután ismét a kezembe vettem az 
életigét, amely egy új szívet, új lelket adott 
nekem. Este ezzel az új, nyitott szívvel 
felhívtam telefonon, és felköszöntöttem a 
névnapján. Nagyon örült, sőt miután meg 
kellett szakítanunk a beszélgetést, visz-
szahívott. Azt éreztem, hogy beszélgetni 
szeretne... majdnem egy órán keresztül 
voltunk „jó testvérek”. Talán egyszer sikerül 
vele is egy szívvé, egy lélekké válunk.

M. Andrea

2015 karácsonyán ismertem meg egy  
fiút, Mohamedet, aki csónakon jött át 
Afrikából Olaszországba. Abban a kór-
házban feküdt, ahol dolgozom, nagyon 
agresszív nyirokmirigy-daganatban 
szenvedett és teljesen egyedül volt. 
Családommal együtt úgy gondoltuk, 
amikor kiengedik a kórházból, befogadjuk 
magunkhoz, hogy az életének ezt a nehéz 
időszakát velünk együtt élje át. Úgy  
fogadtuk őt, mint saját gyermekünket, 
mint akit mi választottunk. Anyagi szük-
ségleteiben és amiben tudtuk, gondját 
viseltük, etettük, öltöztettük… Amikor 
jobban érezte magát, iskolába is járt.
Mohamed komolyan hívő muzulmán volt. 
Mindent megtettünk, hogy hite ne hagyjon 
alább, hanem segítséget nyújthasson 
számára ebben az időszakban. Elvittük 
a mecsetbe, otthon pedig egy helyet 
biztosítottunk neki az imához, amit nagyon 
hűségesen végzett.
Eleinte nem volt könnyű a helyzet, mert 
gyerekeink élettere leszűkült. Egyik nap 
észrevettem, hogy a fiam megváltozott. 
Odamentem hozzá és könnyek között 
mondtam neki, hogy nem szeretném a 
saját fiamat elveszíteni valaki más miatt.  
A beszélgetésünk után teljesen átalakult 
a kapcsolata Mohameddel, ajándéknak 
tekinti, amit megél, és nagyon fontosak 
lettek egymás számára. Lányom kezdetben 
nehezen tudott kapcsolatot teremteni 
Mohameddel, mert az ő kultúrájukban más 
a fiúk kapcsolata a lányokkal, de igyeke-
zett mindent megtenni, és fokozatosan 
igaz barátság szövődött köztük. Harmadik 
gyermekünk, amikor Mohamed még  
kórházban volt, éjszaka is meglátogatta,  

mert az orvosok látták, hogy a közelségé-
nek köszönhetően a fiú minden eredmé-
nye stabilizálódott.
Mohamed időközben lassanként meg- 
vakult az egyik szemére, de soha nem 
csüggedt el. Ez volt utolsó Facebook 
bejegyzése: „Vannak dolgok, amiket nem 
láthatunk a szemünkkel, de érezhetjük,  
és megélhetjük szeretettel és bátorsággal, 
mert a szeretet mindent legyőz.”
Az utóbbi időben sikerült felvenni a  
kapcsolatot Mohamed édesanyjával,  
és ez különös pillanat volt. Többek között 
azt mondta: „Most ti vagytok az igazi  
családja. Én testileg adtam neki életet,  
ti az igazi életet adtátok.”

Forrás: collegamentoch.focolare.hu
Fordította: Fekete Mária
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A félelem érzése lebénít, bezár, elválaszt  

de ugyanakkor aktivizál és fejlődésre sarkall.

Ne  
féljünk  
a félelemtől!

Pszichológus, jelenleg 
iskolapszichológusként 
dolgozik egy budapesti 
középiskolában.

 Visy Petra 

Mindez a félelem evolúciós magyarázatára 
vezethető vissza, mely legegyszerűbben az 
állatvilágban érhető tetten. Ha egy man-
guszta szembetalálja magát egy nála jóval 
erősebb kardfogú tigrissel, aki épp rá akar 
támadni, három dolgot tehet: összeszedi 
minden bátorságát és harcba száll vele; elfut, 
amilyen gyorsan csak tud és a lehető legtá-
volabb kerül a félelem forrásától; vagy életre 
szóló barátságot köt vele (lásd. Jégkorszak). 
Ha a manguszta a kardfogú tigris látványakor 
nem érezne félelmet, nem lenne, ami mozgó-
sítsa az aktív, akár életmentő cselekvésre. 
Mindez persze nagyban függ a kis állat 
erőforrásaitól, korábbi, kardfogú tigrissel 
kapcsolatos tapasztalataitól, mangusztatársai 
beszámolóitól vagy a tigrisekkel kapcsolatos 
elképzeléseitől. És ezzel a félelem másik 
nagyon fontos, szociálpszichológiai magyará-
zatához érkeztünk. 
Mi, emberek, mindig tartozni szeretnénk 
valahová, valakihez, valakikhez. Ha ez nem 
tud megtörténni, sok más negatív érzelem 

Az új év közeledtével fogadalmakat teszünk, 
elhatározásokat hozunk, változásokat és  
új célokat tervezgetünk, melyek iránymuta-
tásként szolgálhatnak a következő eszten-
dőre. Valaminek a kezdete mindig egy új és 
tiszta lap lehetőségét jelentheti számunkra. 
Ilyenkor számba vesszük az óév sikereit  
és kudarcait, hálát mondunk és bűnbánunk, 
ígérünk és megbocsátunk. A soron következő 
esztendő kapuját rendszerint új álmok  
és célok ragyogják be, ugyanakkor legtöb-
bünkben némi árnyék is vetül a szóban 
forgó kapura. Ez az árnyék pedig a félelem. 
Félelem az újtól, a kiszámíthatatlan jövőtől, 
az előttünk álló újabb kihívásoktól, megpró-
báltatásoktól, megoldandó feladatoktól,  
az esetleges veszteségektől. 
A félelem nehéz érzés. Ráül a lelkünkre, 
gombócot képez a torkunkban, néhány 
pillanatra bénultságot okozhat. A kezdeti 
bénultság után azonban aktív cselekvésre 
késztet, és ez fejlődésünket, küzdésünket  
és akár túlélésünket szolgálja. 
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mellett alapvetően félelem lesz úrrá rajtunk: az  
egyedülléttől, a magánytól való félelem. A valahova  
tartozás szükséglete mozgósítja társas magatartásunkat  
akkor, amikor egy közösséget választunk. Egy nagyon  
egyszerű, szociálpszichológiai kutatások eredményeire  
alapozott példán szemléltetve: csak azzal, hogy egy-
másnak idegen emberek ugyanolyan színű egyenpólóba 
bújnak, beindul a csoporthoz tartozás mechanizmusa. 
Az ugyanolyan pólót viselő tagokként közös pontokat, 
szabályokat, eszméket, elveket alkotunk. Összehason-
lítjuk magunkat a más színű pólót viselő csoportokkal 
és átfogó, leegyszerűsített, minden tagra vonatkoz-
tatott vonásokat és viselkedésmódokat tulajdonítunk 
nekik. Saját csoportunk vélt vagy valós tulajdonságai-
hoz egyre erőteljesebben próbálunk igazodni, hiszen a 
félelem, hogy különben nem lehetünk a csoport tagjai, 
ez irányba terel bennünket. Tulajdonképpen felvesszük 
azt a szemüveget, amin keresztül közösségünk tagjai is 
szemlélik a világot. A miénktől eltérő színű pólót viselő 
csoportok vélt negatív tulajdonságait, tetteit a saját 
csoportszemüvegünk nagyítóval mutatja és minden 
tagra érvényesnek tekinti. Innentől kezdve pedig szinte 
észrevétlenül oson be és kezd intenzív munkába a 
félelem. A félelmet tovább duzzasztja a másik csoport 
ismeretlensége is. Az idegen csoport képviselőiről 
személyesen szerzett tapasztalatok híján, egyszerűen 
elhisszük saját közösségünk véleményét, ítéleteit,  
tetteit. A sajátunkén kívül álló közösségek ellen elköve-
tett vétkeket önmagunk felértékelésével és az idegen 
csoportok leértékelésével magyarázzuk és állítjuk be 
helyénvalónak. Ha félünk, önmagunk és közösségünk 
védelméért sok mindent félreteszünk. Közte a józan, 
árnyalt, összetett gondolkodást, a toleranciát és  
elfogadást, a szeretetet és megbocsátást is. Ha most 
egy pillanatra állóképpé merevíthetnénk a jelenkort, 
számos példát találhatnánk az imént felvázolt  
mechanizmusra, noha csak egy egyenpóló példájából 
indultunk ki. 
A félelem érzése sok mindenben hasznunkra válhat:  
önvédelemre és mások megvédésére sarkall, nehéz vagy 
veszélyes helyzetek elkerülését segíti, olykor küzdelem-
re buzdít és figyelmeztet bennünket, mi igazán fontos 
számunkra. Emellett azonban önálló életre kelhet,  
és irányító szerepbe kerülhet. A tudatosság és a hit  
segítségével a félelemből fakadó negatív következmé-
nyek visszaszoríthatók. Talán erre kell törekednünk  
és akkor a félelem a megismerés, az egymáshoz kapcso-
lódás és a támogatás motorjaként is működhet. 

Szeretethálózatok
 Barbara és Paolo Rovera 

 

A hálózatok egyre aktuálisabb téma, hiszen átszövik a valóságot, 
amiben élünk. A városokban út-, víz-, csatorna-, elektromos 
és gázhálózatok vannak, valamint láthatatlan hálók, melyeken 
keresztül a mobiltelefonok kapcsolódnak, és persze webhálók.  
A kiegyensúlyozott fejlődéshez azonban az embernek kapcso-
lati hálóban is el kell helyezkednie, ami elsősorban a szülőkkel, 
gyerekekkel, testvérekkel való köteléket jelenti. De aztán  
mindez egy szélesebb családdá növekszik, és magába foglalja  
a szomszédokat, barátokat is. Hogy egészségesen növekedjünk, 
fontos az egyre bővülő szeretet-kapcsolatrendszer, gondol-
junk csak a kamaszokra. Ezekhez a szeretethálózatokhoz nem 
csövekre és kábelekre van ugyan szükség, de ez nem jelenti azt, 
hogy kevésbé valóságosak. Hasonlít ez ahhoz, amikor a telefon 
nem fogja az adást, és ennek következtében nem tudunk telefo-
nálni. Amikor a kapcsolati hálózatok lazulnak meg, annak hatását 
a viselkedésben látjuk. „Szeretlek, ahogy azt a tetteim is  
mutatják.” És az ellenkezője: „A tetteid arról árulkodnak,  
hogy nem vagyok neked igazán fontos, még ha tagadod is ezt.”  
A szeretet a cselekedetek által mutatkozik meg, mivel test 
és lélek egysége vagyunk, nem pusztán szellemi lények: ami 
bennünk van, azt a tetteink tükrözik. Viselkedésünk fedi fel a 
kapcsolataink állapotát. A párkapcsolatban ez szembeszökő: 
„Abból, ahogy velem bánsz, érzem, hogy szeretsz-e vagy sem.” 
Szükségünk van tehát a folyamatos gesztusokra, hogy életben 
tartsák és újraélesszék a köztünk lévő köteléket. A gondosan 
ápolt kapcsolatnak térre és időre van szüksége a növekedéshez. 
Ez a párkapcsolatok terén közismert, de ezen a hálózatok  
messze túlmutatnak. 

Forrás: CN / Fordító: Sás Benedetta Sára
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Akár gondtalan, akár nehéz 
korszak, középiskolás időnk 
mély nyomot hagy életünk-
ben, rengeteg színes emlék-
képpel. Történetünk hősnője, 
Amber visszatér iskolaváro-
sába, ahol akaratán kívül újra 
elkezdenek benne dolgozni 
azok az évek…
A „gimis” filmekről már az ezredforduló előtt kialakul-
hatott a közvélekedésben, hogy felszínes, a szexualitást 
túladagoló kliséhegyek, ahol minden fél kiérdemli a  
hierarchiában neki megfelelő párt. Regina Crosby 
amerikai szerző 2009-es Teenage dirtbag című drámájá-
val szakít ezekkel a beidegződésekkel, szereplőit saját 
élményei alapján érző-lélegző figurákká varázsolja.
Thayer, az őrült és különc srác az iskola bolondja,  
de nehézfiúja is egyben, súlyos terhet cipel. Amber,  
a csini pom-pom lány az elittel próbál lépést tartani, 
valójában korántsem boldog az élete. Kettejük útja  

egy közös irodalomkurzuson kezdődik, de a közöttük 
feszülő társadalmi különbség, és a csoportnyomás 
fokozatosan mérgezi, hátráltatja a kapcsolatot.
Könnyen érezhetjük zavarban magunkat a film  
nézése közben, hisz a sablonok helyett valódi, intim 
érzelmeket, szenvedést, tépelődést mérnek nekünk,  
és ebből a tálból tapasztalatunk, vérmérsékletünk  
szerint muszáj kivennünk, nem maradhatunk  
közömbösek. Arra indíthat, lássunk a felszín mögé,  
ne várjunk, amíg a pillanat múlt idővé halványul,  
mert akkor nem tér vissza a lehetőség. És talán  
mindig bánni fogjuk. 

Gőbel Gergely

NÉZZÜK EGYÜTT ÉS BESZÉLJÜK MEG!

Közösségi Filmklub az Új Város Központban 
(1088 Budapest, Rákóczi út 29.)
2017. március 3. péntek, 19:00 Teenage dirtbag
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Az ismert erdélyi író, Tamási Áron testvére, Gáspár a 
szerzője e könyvnek, mely szűk egy év alatt, naplófor-
mában megírt önéletrajz. Természetesen érződik benne 
a híres író-testvér, de az egész írás a csak négy elemit 
végzett parasztember műve.
A Vadon nőtt gyöngyvirág két alapelve: a kérlelhetet- 
lenül lineárisan múló idő és a „színtiszta valóság”.  
Üdén, kicsit régiesen, mégis a nyugodt téli esték  
beszélgetéseinek friss harmóniájában ömlik az egész 
élet. Nem hangsúlyoz, vagy csak ritkán, de ezt is této-
ván. Egyként fontos egy gyerekcsíny, a jó vacsora, 
a vásár, az új ruha, a fárasztó mezei munka, a kato-
naság, betegség, a természetesnek vett halál, egy jó 
kocsmázás vagy akár a negyedik nősülés. A hatalmas 
élmény-anyag összetartó ereje a személyes élmény 
mélysége, a székely parasztember vaskosan kemény,  
de mindent természetesen elfogadó ősi emberi,  

az otthonba, a földbe,  
a személyes kapcsolatokba, 
az életbe vetett hite.
Említ templomot, papot, 
ünnepet, de a tételes,  
élő vallási élmény hiányzik.  
Jézus neve nem fordul elő a 
könyvben. Tamási Gáspárt 
nem érintette meg a hit, 
mintha soha nem hallott 
volna ilyesmit. Mégis minden 
tette szilárd erkölcsi alapú, 
felelős, emberien igaz. Értékei valódi értékek.  
Lelkiismeret, jóság, jó szándék, erős helytállás vezetik. 
Ízes nyelve, lebilincselő vaskos, de színes tényszerűsé-
ge, csöndes, megértő humora teszik értékessé, fontos-
sá, súlyossá könyvét. Egy letűnt, megismételhetetlen, 
de „naivul szent” világ bomlik ki. 

Hortoványi Jenő

34      szemrevaló
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GB és DuplaW
Walter Kostner

SZOLGÁLJ MÁSOKAT!

ÚTJELZŐK 2017-RE

NÉHA ÁLLJ MEG!

BÚJJUNK BELE  
MÁSOK BŐRÉBE!

A KÜLÖNBÖZŐSÉGEINK 
ELLENÉRE  

TARTSUNK ÖSSZE!
HA HIBÁZTUNK,  
KEZDJÜNK ÚJRA!

TARTS CSÖNDET!
EMELD FEL A 
TEKINTETED!

ÉLJ FIGYELMESEN!
LEGYETEK OLYANOK,  
MINT A GYERMEKEK!
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