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A fi a ta lok rö vi dí té -

sek kel, tré fás szim -
bó lu mok kal tüzdelt
sms- és ema il-nyel -
ven edzõ dött asszo -
ci á ci ós kész sé ge szá -
má ra bi zo nyá ra nyom -
ban ért he tõ a fen ti cím:
ez a cikk az In di át
Ma gyar or szág ról se -
gí tõ jó ság ról szól.

„Be gip szelt láb bal
fe küd tem az ágyon,
ami kor es te tíz után
csön get tek. A fe le sé -
gem vé kony, fe ke te
ha jú, kis ter me tû, sö -
té tes bõ rû fér fit ve -
ze tett a szo bá ba. Az

in di ai egy ház egyik ve zér alak ja volt. »Nem ke rül het tem
el, hogy a cí me te ket meg mu tas sam egy ta xis nak, mert
nem ta lál tam vol na ide. Nem ho zom rá tok a tit kos rend õr -
sé get?« - kér dez te hal kan."

Így kezdõdött az „Ér ted va gyok” 2. szá má ban a be szá -
mo lóm Cedric Prakash SJ elsõ ma gyar or szá gi lá to ga tá sá -
ról (Meg lá to ga tott min ket az õs egy ház, ÉV 1990/2, 3.
old.), amely még a nyolc va nas évek ben tör tént. Most
ötöd ször járt ná lunk.

Szep tem ber 28-án kü lö nös es kü võn pré di kált a zsú fo lá sig 
telt Ba zi li ká ban. A fi a tal pár azt kér te a meg hí vón a ro ko -
nok tól, ven dé gek tõl, hogy nász aján dék he lyett az ar ra szánt
pénzt ado má nyoz zák a Prakash ál tal ve ze tett is ko la há ló zat -
nak, ahol kö zel száz is ko lá ban kb. har minc ezer sze gény
gyer me ket ne vel nek Gujaratban, In dia észak-nyu ga ti, öt -
ven mil li ós ál la má ban. (Más fél év ti ze de, Prakash el sõ lá to -
ga tá sa kor még csak negy ven mil lió volt a la kos ság.)

Az esküvõket ál ta lá ban lag zi kö ve ti, de ezt az esküvõt
meg is elõzte egy lag zi. A Vendéglátóipari Fõiskolán lá tott 
ven dé gül többszáz em bert az ala csony, mo soly gós in di ai
je zsu i ta. Min den ki ka pott egy tál ka fõtt rizst, ahogy In di á -
ban szo kás, és annyit fi zet he tett ér te, amennyit csak akart
(kö zel fél mil lió fo rint jött össze). Ebéd köz ben pe dig be -
szá molt ado má nyo zó i nak és az érdeklõdõknek ar ról a
mun ká ról, amelyet im már 25 éve tá mo gat nak ma gyar csa -
lá dok és kö zös sé gek.

Az összegyûlt pénz és a nász aján dék ok ra szánt pénz
mind hoz zá adó dik a most át adott 9 mil lió fo rint hoz, ami
az utób bi más fél év ben jött össze az in di ai gyer me kek ok -
ta tá sá ra. Más fél év vel ezelõtt ha tal mas föld ren gés volt
Gujarat fõ vá ro sá ban, Ahmedabadban és kör nyé kén,
amirõl itt Ma gyar or szá gon is so kat hall hat tunk. Ak kor épp 
7 mil lió fo rint volt a kasszá ban, azt kap ta meg vil lám gyor -
san az is ko la há ló zat.

Mos ta ná ban is mét gyak ran hal la ni a Kashmirral és Pa -
kisz tán nal ha tá ros Gujaratról. A hin du fun da men ta lis ták
val lá si ál la mot akar nak, és Gujarat az elsõ szá mú cél pont -
juk, mert itt több ség ben van nak a kor mány ban, a muszlim
ki sebb ség pe dig csak 12 %-os (In dia egé szé ben 15 %). Az
el len té tek nek gyak ran ha lá los ál do za tai is van nak. A pa rá -
nyi (fél szá za lék) ke resz tény ki sebb ség mind két ol dal fa -
na ti ku sa i nak út ban van. Prakash a ka to li kus egy ház nyolc
in di ai ér sek sé ge kö zül a nyu ga ti ban (amely hez 14 püs pök -
ség tar to zik) a tár sa dal mi kap cso la tok tit ká ra. Má jus ban az 
USA sze ná tu sá nak „val lás sza bad ság a vi lág ban” bi zott sá -

ga hív ta meg, hogy be szél jen az in di ai helyzetrõl, jú ni us -
ban pe dig Lu xem burg mi nisz ter el nök ének meg hí vá sá ra az 
EU kül ügy mi nisz te rekinek be szélt.

A za var gá sok mi att nem utaz ha tott el a jo han nes bur gi
Rio+10 Fenn tart ha tó Fej lõ dés vi lág kon fe ren ci á ra. Pe dig tíz 
év vel ez elõtt tag ja volt a riói vi lág kon fe ren cia in di ai kül -
dött sé gé nek a ci vil szer ve ze tek kép vi se le té ben, 1994-ben
pe dig Ka i ró ban volt in di ai kül dött az ENSZ né pe se dé si vi -
lág kon fe ren ci á ján. Most ott hon volt rá szük ség, az in du la -
tok csön de sí té sé ben, a szem ben ál lók köz ti köz ve tí tés ben.
1995-ben In dia el nö ké tõl meg kap ta a Kabir-díjat, a leg ma -
ga sabb in di ai ci vil ki tün te tést, mert éle tét koc káz tat ta egy
nyol cez res tö meg meg men té sé ért, no ha azok mind val lá -
suk ban, mind nem ze ti sé gük ben ide ge nek vol tak szá má ra.

No ha nem le he tett ott Jo han nes burg ban, a vi lág kon fe ren -
cia zá ró do ku men tu ma öt he lyen is ki eme li egyik vesz-
szõparipáját, a lá nyok ok ta tá sá nak köz pon ti je len tõ sé gét a
vi lág né pe se dé si, szo ci á lis és öko ló gi ai gond ja i nak eny hí té -
sé ben. Õk rend sze re sen jár ják az in di ai fal va kat, hogy a csa -
lá do kat rá ve gyék, a szo ká sok el le né re a lá nyo kat is en ged -
jék is ko lá ba. In dia nép sû rû sé ge kö zel há rom szo ro sa ha zán -
ké nak, Kí nát le kö röz ve ha ma ro san a vi lág leg né pe sebb
or szá ga lesz, öko ló gi ai láb nyo ma pe dig 140 %-os, az az In -
dia te rü le té nek eltartóképességét – az ala csony élet szín vo -
nal el le né re – kö zel más fél sze re sen túl ter he lik az ott élõk,
ami ter mé szet pusz tu lást és a jö võ ge ne rá ci ók élet le he tõ sé -
ge i nek be szû kü lé sét je len ti. Így ezek nek az is ko lák nak a tá -
mo ga tá sa nemcsak az ott élõk, de az egész em be ri ség jö võ je 
szem pont já ból is a leg ha té ko nyabb se gít ség.

A Kül ügy mi nisz té ri um tól a je zsu i tá kon ke resz tül a ka -
to li kus és ci vil új ság- és tévészerkesztõségekig so kan cso -
dál koz tak, ho gyan jött lét re egy ilyen tá mo ga tó moz ga lom
Ma gyar or szá gon, ahol ke ve sen ér zik ma gu kat olyan gaz -
da gnak, hogy íly tá vo li gon dok kal is törõdjenek. Va la mi -
kor a hat va nas évek ben Bo kor-kö zös sé gek el mél ked tek
Jé zus mon da tán: „Éhez tem és en nem ad ta tok”, s az ak ko ri
il le gá lis le he tõ sé gek közt el kezd ték tá mo gat ni Helder Ca -
ma ra bra zil ér se ket, Te réz anyát, len gyel misszi o ná ri u so -
kat Za i ré ben, lep ra kór há za kat, ki mi lyen kap cso la tot ta -
lált. 1977-ben egy Taize kap csán lét re jött ba rát ság szá lán
in dult el az in di ai is ko la há ló zat tá mo ga tá sa. Csak a Bo kor
köz pon ti „éhe zõk kasszá ján” ke resz tül a rend szer vál tást
megelõzõ más fél év ti zed so rán több mint 10 mil lió (ak ko -
ri!) fo rint ju tott el a har ma dik vi lág ba.

Az egy kor il le gá lis te vé keny ség ma már büsz ke sé ge le -
het Ma gyar or szág nak. Az Eu ró pai Uni ó ban ugyan is kö zel
ezer ci vil szer ve zet tá mo gat har ma dik vi lág be li pro jek te -
ket, míg a csat la koz ni kí vá nó or szá gok ban nem igen van -
nak ilye nek. Pe dig ez is az EU-csatlakozás kí vá nal mai kö -
zé tar to zik. Leg ké sõbb a csat la ko zás tól ér vé nyes lesz ránk
is az az 1974-es ENSZ ha tá ro zat, hogy a fej lett or szá gok
GDP-jük 7 ez re lé ké vel se gít sék a fej lõ dõ ket.

Aki nek e kis cikk föl kel tet te az ér dek lõ dé sét, a
http://bocs.hu weboldalon szá mos ma gyar és an gol nyel vû 
anya got ta lál Cedric Prakash SJ mun ká já ról és ne gyed szá -
za dos ma gyar or szá gi kap cso la tá ról, az india@josag.hu cí -
men pe dig ema il-hír le ve let kér het.

Tá mo ga tást IN DIA meg jegy zés sel a K&H bank nál ve -
ze tett 10200902-32710423-00000000 fo lyó szám lá ra le -
het be fi zet ni. (Név, cím, adó azo no sí tó jel fel tün te té se
szük sé ges az adó le vo nás ra jo go sí tó iga zo lás hoz.) Az ado -
má nyok száz szá za lék ban ki jut nak In di á ba.
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