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FUST P. CSILLA 
 
New York… New York… Ground Zero (Beszámoló) 
 
Szinte hihetetlen, - ha nem jártam volna arra, de így, saját 
szemem láttán, valamint fülem hallatán, tapasztalhattam:  
                

         – E szörnyő valóságot! –  
 

A valaha hideg közöny, a rohanás ırült gyorsasága, a bárkivel, 
bármivel való nem törıdés, - önzés magas numerája, lanyha 
unalom volt a jellemzıje Amerika emberének, New York éle-
tének, mely egy pillanat alatt kicserélıdött Szeptember tizen-
egyedikével. A New York-i ember-emberek mondatkezdése, a 
„ 9/11” a beszélgetés alapja újra és újra, mert ezt feledni nem 
lehet! ...  
Visszatérve családommal töltött pár napos vakációnkra, ame-
rikai utunk (kocsival) során órákat tölthettünk múzeumok, 
templomok megtekintésével. Láttuk az Empire State Building-
et, a híres Time Square-t, no meg a New York-i Subway-t. 
Washingtonban pedig a Fehér-házat, a Pentagon-t. ...Itt meg-
említeném, hogy a városokon végig, úgy az állami, mint a pri-
vát épületeken, kocsikon, a nemzeti-lobogókon, sıt a ruháza-
tokon is New York címere volt látható.  
Amerika nagyon sokat változott, ami így van rendjén, hiszen 
Toronto is rengeteget épült-szépült az utolsó 12 év alatt. Per-
sze USA és Canada két különbözı egyéniség [mondanám], 
noha nagyon sokban hasonlóak.  
Amerika, és a világ által magasra tett New York lakóinak gon-
dolat-irányváltása szinte pillanatok alatt egy olyan együttér-
zésbe-egyetértésbe sodródott, amely a szeretet minden oldalról 
való megnyilvánulását hozta, vallási, faji megkülönböztetés 
nélkül.  
 
Visszatérve Ground Zero-ra, a hatalmas üreg (bomba-
tölcsérnek nevezném) - területe 16 acres – most és mindörökre 
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ezerötszáz emberélet temetıjévé vált (ez a szám az azonosítha-
tatlanok száma).  
New Yorkban, mint mindig, nyüzsög a nép, a sok turista 
(többsége belföldi), Amerika minden államából. A városban 
emberek egymás hegyén-hátán. A G. Z. területén szinte csak 
sorokban lehet közlekedni. Az emberek arcán a dermedt szo-
morúság, a bánat merevsége, ám a szempillantások találkozása 
ismeretlenül is barátságos. Az együtt érzı kézfogások, ölelé-
sek egy hullámhosszra hangolják az ezrével itt összegyőlteket. 
Újra és újra idézik a történteket, nem lehet napirendre térni a 
dolgok felett. A mélységes megrendülés odatapasztja az embe-
reket. Sokan naponta vissza-visszatérnek friss virággal, verses 
levelekkel, melyeket a kerítésre tőzdelnek: - „A négyéves kis 
angyalkánk most már az égbıl vigyáz ránk” -  
Továbbmenve, az éttermekben, üzletekben az emberek barát-
ságosak, segítıkész közvetlenségük megható, ez is teljesen új-
szerő. Közel a G. Z.-hoz egy igen régi kis templom áll, kerí-
téssel körülvéve, ahol az áldozatok megmaradt személyes tár-
gyai vannak kirakva, (egyelıre ideiglenesen). Itt látható tőzol-
tó, rendır, civil ember számtalan ruhadarabja, fényképek, ira-
tok, virágok. Ez a terület most a szeretteik zarándokhelye. 
(Ebbıl lesz majd a múzeumi anyag összeállítva).   
Szintén itt látható egy igen érdekes (eredetileg tartószerkezet 
volt) kereszt alakú oszlop, amely a mélybıl került elı, emlék-
mőként szolgál. Egy rádobott tőzoltó-zubbony bronzba öntött 
formája a kereszt tetején, mintegy jelkép a világnak...!  
Hogy mi is legyen? Park, múzeum, vagy újra (ami szinte lehe-
tetlen) épület? Hiszen, az 1500 emberélet temetıje felett csak 
fejet hajtva emlékezhetünk! 
Hogyan tovább? Ma ez az emberek napi témája, feltett kérdé-
se. Mindenesetre világnézetet cserélı, és elgondolkoztató e 
szomorú tragédia: amit elfelejteni nem lehet! 


