
adat. Nagy nyitottsá got, készséget, alázatot és érettséget követel. A világiak
képviseletének szervezeti formát is kell adni (pl. lelkikásztori tanácsok), hogy
felelós és hivatalos fórumot képviseljenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
Egyházon belül igen nehéz a párbeszéd ott , ahol széthúzó és centralizáló erők

ütköznek össze s okoznak feszültségeket. A világiak azt kívánják, hogy ne csak
szabadon kifejezhessék véleményüket, hanem meg is hallgassák óket : evan
gélium i légkörben a közös (megosztott) felelősséget akarják gyakorolni.

A II. Vatikáni Zsinat a testvériségben egyesült pásztorok képét idézi fel ,
akik lsten népét szolgálják. "Igy végső elemzésben az Egyház mély stru ktúrá
ját nem a papság és a laikátus kettőssége, hanem lsten népe és szolgái el
idegen íthe tetlen szolldarlt ása jell emzi" (H. Denis).

A világilak, ak ik megél ték ezt a kegyelmet, meggyőzódéssel tanúsítják: a
felszentelt szolgák és a világ iak páros kettősségében rejtőzik az Egyház gaz
dagsága, a világ megszentelésére és az evangélizálás szolg álatára. Szeretet
közösségben Krisztussal, ak-i mindenkit kivét el nélkül é letszentségre hív .

Ipacs Katalin

MARCELLO CAN DIA , A SZEGJ:NYEK APOSTOLA

Amikor néhány éwel ezelőtt először találkoztam egy népszerű olasz folyó
iratban Marcello Candia nevével , az evangé lium i gazdag ifjú története jutott
eszembe. A körülcsodált, dúsgazdag milánói gyáros élete delelójén igent
mond Jézusnak, aki ezt a felhivást intézi hozzá: "Add el mindened . .. aztán
jöjj, kövess engem." Igaz, Marcello Candia nem volt már olyan fiatal, mint az
evangéliumi törté net főhőse , de mérhetetlenül garoag. 1963-ban eladta 150
munkást foglalkoztató, Európa-szerte csodált szénsavgyárát és elindult a nagy
kalandra. I:lete hátralévó két évt izedét a brazí liai szegények, lepraso k között
töltötte. 1983. augusztus 31-én, 67 éves korában hunyt el. Ot szív infarktus nem
tudott megbirkózni hihetetlen életerejével, munkaszeretetével ; korunk féle lme
tes betegsége, a bőrrák vitte el azt az embert, aki a brazil Amazonas - vidék
őserdőiben hipermodern kórházat épített minden idők legszörnyűbb bőrbeteg

sége, a lepra áldozatainak.
lsten e csodálatos mai tanújáról sok Irás jelent meg, f ilmek mutatták be

vállalkozásait , interjúk sorozatát készítették vele. A nagyközönség Giorgio
Torelli újságlró és író költői ih l ettség ű könyvéből fedezte fel ezt a nagy olaszt
Az 1980-ban megjelent Da ri c c o c h e era (= Gazdag létére sze
g é n n y é I e t t) c. 100 oldalas könyvecske 100 ezer példányban kelt el.
Ez is mutat ja, hogy a mai emberek mennyire szomjúhozzák az olyan történe
teke t, amelyek Istent hősies fokon szolgáló személyek életét mutatják be.
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Halála után egy évvel, 1984-ben ugyanaz a milánói De Aqostinl kiadó Piero
Gheddo misszionárius alaposan dokumentált, többszáz oldalas könyvét adta
ki M a r c e II o d e i I e b br o s i c ímmel. Gheddo végigjárja Marcello Gan
dia életútját, elbeszélget mindazokkal, akik ismerték öt, adatokat, tanúság 
tételeket gyűjt róla. Most a két értékes könyv és más kisebb tanu lmányok alap
ján megpróbáljuk mi is bemutatni öt, magyarul úgy tud juk, el ősz ör.

I. Milánóban

Marcello Gandiát sokan a "legismertebb olasz misszionáriusként" tartották
számon , mások, bár nem volt orvos, az "o lasz Schwe itzernek" nevezték. A
legnagyobb brazil képes het ilap (Manchete) .Brazüla legjobb emberének"
nyilvánította. 1971-ben a brazil államelnök az ország javára kifejtett tevékeny
ségéért a "Gruzeiro do Sul " ki tüntetést adta át neki. Az egyetlen külföld i, akit
eddig ez a megt iszteltetés ért. Pert in i olasz elnök "magas erkölcsi és huma
nitárius értékeket képviseló tevékenységéért" 1982-ben Feltrinelli-cHjjal t ün
telte ki. 198o-ban II. János Pál pápa a maritubai lepratelepen homlokon csó
kolta a "sokat hallottam Onr öl" szavak kIséretében. Gandia , aki alázatban
gazdagabb volt mint anyagiakban , ezt válaszo lta a Manchete het ilapnak : .Nem
vagyok Brazfl ia legjobb embere. Szegény Brazllla, ha ez igaz lennel Keresz
tény vagyok, aki egyszerű világiként - és az is akarok maradni - válaszo lt
lsten hlvására, hogy szolgá lja legárvább testvéreit. Tek intettel arra, hogy min t
ipari vállalkozó nem szűkölködöm anyag iakban és szervezó képességekben ,
eljöttem ide, Amazonasba és felépltettem a macapai kórhá zat. Egyszerűen

csak azt csináltam, amit bárki más meg tett volna, ha olyan lehetóségekkel
és hivatástudattal rendelkeznék, mint én." Mindez a világ legegyszerűbb dolga,
álllt ja egy olyan ember, aki tula jdonképpen már 'if júkorától elkötelezte magát
a szegények, kisemmizettek oldalán.

Marcello Gandia tósgyökeres milánói csa lád szülötte, bár születése évé
ben, 1916-ban a csa lád éppen Nápolyban tartózkodik, ahol az édesapa máso
dik gyára felv irágoztatásán fáradozik . Marcello tehát a Nápoly melletti nyara
lóban, Portlelben jön a világra, az 5 Gand ia testvér sorában harmadik ként. A
család az elsó világháború után visszaköltözik Szent Ambrus városába. Mar
cello élete ped ig elválaszthatatlanul hozzákötódik ; Izig-vé rig jókedélyű , szel
lemes , sokat beszélő milánói marad , akkor is, amikor új hazájában, Észak
kelet-Brazrliában telepszik le.

Gyermekkorában lényegében úgy él, mint a tehetős milánói csa ládok cse
meté i : gondos nevelés, jó iskolák, véget nem éró nyarak San Hemő-i házuk 
ban, hosszú világkörüli utak. 17 éves kor ában jön el a nagy fordulat éve. 1933
februárjában, éppen slelő túrájáról robban be vidáman otthonába, amikor hal
dokló édesanyja látványa fogadja . Egy tüdógyulladásba forduló, banálls in
fluenza visz i el az alig 42 éves, szeretett anyát. A váratlan tragéd ia testileg
lelkileg összetöri az öt árvát, de különös módon Marcellót ; olyannyira, hogy
egy évre Uceumi tanulmányait is fel kell függeszten ie.
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Ebben a válságos időszakban ismerkedik meg a milánói egyház hires gyón
tatójával, a kapuc inus P. Genisióval , aki lelki vezetője lesz és életét határo
zottan Krisztus követése felé irányit ja. Marcello már kiskorában gyakorta el
kísér t édesanyját a milánói külnegyedek szegényei közé, de a Genesio atya
vonzási köréhez tar tozó személyek közé szegődve elhivato ttsága egyre hatá
rozottabb formákat ölt.

23 éves korában befejezi egyetemi tanulmányait, a legmagasabb pontszám 
mai szerzi meg diplomáját kémiából, majd később még biológ iából is. Apja,
a Candia vegyipari üzem alap itó ja és tulajdonosa mellett megkezdődik fel
nőtt élete. Főként beruházási problémákkal foglal kozik, ezen a téren rend
kivüli tehetségről tesz tanúságol. Felelősség teljes és i dői gé nyes munkája nem
akadálya annak, hogy látogassa a milánói szegényeket. Orvosi rend e l ő t létes ít
ingyenes kezelésükre, két kézzel szórja rájuk a pénzt. Szeretetszolgálatának
akar egyetemesebb méreteket adni, ahogy maga mondja: "Szeretném fel ka
roln i az egész ember iséget " és "az emberi boldogu lás vállalkozója akarok
lenn i" . A második világháború után megalap ítja a missziókat segítő társula
tát és a " La Missione " c. folyóiratot.

Egyik barátja emléke iben Igy maradt meg ez az i dőszak : " Köve ten dő pél
daképnek tek intettem, nemcsak bensőséges imaélete, hanem főként a benne
lüktető szolgá ló szeretet szelleme miatt . .. Mindig az volt a benyomásom
róla, hogy egyedül Istennek élt , és ezért nem volt szüks éqe sem szórakozás
ra, sem pedig vakác iókra .. . A társasági élet nem vonzotta, pedig előkelő

életszinvonalon élhetett volna . Inkább a baggio-i (Milánó egyik legnyomorú
ságosabb és legrosszabb h írű külvárosa) szegényeket látogatta és segítette.
Néha nyomorúságos lakásaikból tetvesen tért haza. . . Marcello számára ez
a szeretetszolgálat a világ legtermészetesebb do lga volt, senkinek sem dicse
kede tt vele ."

Mivel már itt lenne a családalapitás pillanata, barátai, testvérei egyre csak
az asszony-keresésre buzditják. A viccelődésre egyetlen mondattal válaszol
"Ha egy személyhez kötöm magam, mi lesz a több iekkel." Apja is aggoda lom
rnai követ i fia sorsát, tú lzottnak tartja vallás i buzga lmát , nagylelkű adakozá
sait , de igaziból sohasem akadályozza, talán inkább csak "k edves bolondna k"
véli. A legnagyobb félelme az, hogy papnak megy és nem lesz, aki a gyárat
vezesse. A három leánytestvér erre nem alkalmas, az öt ödik gyerek ugyan
fiú , de még kicsi.

Marcell o számára azonban a Gondv iselés más utat jelölt ki, nagy tisztele t
tel tekint az egyháziakra, de magát nem tartja sem m élt önak, sem alkalmas
nak a papi pályára . 1949-ben az idős és megro kkant egészségű édesapa le
mond a gyár vezetéséről , a fe l elősség et te lj es egészében f ia váll ára helyezi.
A remek vállalkozó szellemmel rendelkező fiatalember kibóvlti a gyárat , új
épftkezésekbe kezd, éjt napallá téve dolgozik, mert közben persze sem a
szegényekrő l , sem lassan körvonlaződó missziós hivatásáról nem fele dkezik
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meg. Orvos i tanfo lyamokat szervez misszióba induló szerzeteseknek és fedezi
a missziókbó l haza-haza térő misszionáriusok orvos i ellátásának költsége it.

Marcello Gandia élete új fo rdulópont jához jut, amikor megismerkedik egy
rendkfvüli emberrel, Aristide Pirovanóval, a PIME (a Milánói Külmissziók Pápai
Intézete) misszionáriusával. Msgr. Pirov ano Brazflia észak-keleti részén, az
Amazonas folyó északi deltájánál, közvetlenül az Egyen lftő közelében fekvő

Macapá város püspö ke. E két rendklvüh ember k öz ött életreszóló barátság
sz öv őd lk , Ez az ismeretség Gandia számára a Gondv iselés akaratát je lzi : misz
sziós hivatása megerősöd ik és konkretizá lódik. Eddig semmiféle l e h etőséget ,

más földrészt sem zárt ki, t éként Afrika érdekelte. Most már tud ja, hogy lsten
őt l s Brazfl iába hívja. A terv megvalósf tása elé azonban ezer meg ezer akadály
tornyosul. 1979-ben a G e n t e c. hetilapnak adott interj úban ezeket mondj a:

"Egyetemista koromban kezdtem el komolyan érdek lődn i a szegények
iránt. Részt vettem azokban a karitatfv társulatokban, amelyek alarnlzsn ál
kodva a szegények nyomo rát akar ják enyh ften i. Ekkor ismerkedtem meg azok
kal a rettenetes problémákkal, amelyekke l a szegényeknek naponta fel kell
venniük a harcot. A szemem elé táruló kétségbeejtő emberi sorsok a szfvem
mélyéig megrendftettek. Az etióp iai háború idején a páviai egyetem hallgatója
voltam. Egyik tanárom , Null i professzor gyakran beszé lt nekünk az etiópokról.
Az etióp népnek - mondotta - nem arra van szüksége , hogy meghódftsák,
hanem arra , hogy segftsék. Null i professzor olyan megindftóan ecsetelte a
szegény országok sorsát , hogy már akkortól álmodoztam azon, mit tehetnék
értük. De amikor útr akészen álltam, valam i mind ig közbejött. A háború alatt
katonának vittek, a hábo rú után apám gyárát kellett lábra áll ftanom . 195D-ben
már megvettem a repülőjegyet, de apám hirtelen halá la miatt rám szakadt az
üzem vezetésének összes terhe. Ismét vártam tehát , de közben egyre csak
érlelődött bennem az elhatáro zás, hogyeladok mindent és indulok. 1955-re
az üzemet felújftottam, teljesen gépes ftettem , valóságos gyöngyszem lett be
lőle . Ha akkor el tud tam volna adni, nagyon jó üzletet csináltam volna. De
1955. október 22-én éjjel iszonyú robaj ébresztette fel a várost , felrobbant egy
gáztartály és porrá zúzta a gyárat. Mindent újból kellett kezdenem , nem hagy
hattam , hogy munkatársaim, munkásaim az utcára kerü ljenek."

Egy év múlva a hitelek és a munkások derekas helytáll ása jóvoltáb ól a gyár
újból működ ik ; közben, hogy a megren d elők ne maradja nak el a nápo lyi gyár
ból látják el őket. Gandia, mint testvéreire, úgy számíthat munkása i hős i es

ségére az újjá épftésben, mert maga 'is testvérk ént kezeli őket. Volt gazdájuk
iránti szeretetü k és hűség ük legszebb megnyilvánulása az lesz, amikor sze
rény fizetésü kből is támogatj ák sok év elmú ltával a brazíl iai missziót. A
szerenc sétlenség után még csak fokozódik Gandiáb an az utazás vágya. 1957
decemberében frja msgr . Pirovanónak: "Oszintén mondhatom, az a távlat,
hogy egy napon Macapában szolgálhatom Önt, nagy le l kierőt kölcsönöz. Per
sze amfg a sze rencsé tl enségbő I adódó óriási anyagi problémák meg nem ol
dódna k, szóba se jöhet, hogy minden t itt hagyjak. De nagyon kérem, imád
kozzék értem, hogy az Úr kegyelméből élve megértsem, mi a szándéka velem.
Ha lsten akarata az, hogya misszióba 'mduljak, akkor biztosan elérkezik az a
nap is, amikor a nehézsége k megoldódnak."
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1957-ben első alkalommal látogatja meg msgr. Pirovanót amazon i missziójá
ban. Vele együtt tervet készít egy nagy kórház létes ítésére. Alapos terepszemle
után Ici is választják az alkalmas helyet Macap á, a ma 130 ezer lakost szám
láló város mellett, a fenséges Amazonas folyó torkolatától északra . 1961 -től

nagy hajószáll ítmányok érkeznek Macapá folyami kikötőjébe, Santanába. Can
dia küld i Olaszorszából az építöanyagot, a cementet , betont, esempét, linó
leumot, majd mütőasztalt, tolókocsit, ágyat, gyógyszert; megkezdőd ik a hiper
modern kórház építése. A sz állltm ányok még évekig érkeznek, Cand iának si
kerül gazdag baráta it is bevonn i tervébe, sokan nagylelküen adakoznak, má
sok csök kentett áron bocsátják rendelkezésére a szükséges dolgokat. Az apja
(CamilIo) és édesanyja (Luig ia) emlékére Szent Kamillr61 és Szent Lajosról
elnevezett kórház kezd valósággá váln i. Cand ia egyre gyakrabban utazik Ma
cap ába. hogy közelről ls kísérhesse az építkezés i munkálatokat.

1963 végre a visszavonhatatlan dön tés éve, eladja a milánói gyárat , bár
becs ületb él még egy darabig az új francia tula jdonosokkal marad , hogy elhá
rítsa útjukból az olasz világba való beilleszkedés akadálya it. 1985. jún ius 7-én
indul Brazíl iába, most már nemcsak mint látogató. Néhány nappal korábban
a PIME milánó i közpon tjában msgr. Pirovano emléke zetes szertartás kereté
ben átnyújtja neki a missziós feszületet, majd kikíséri a rep ül öhöz. amely új
hazájába viszi.

Elhatározása senk it sem lep meg, hiszen láttuk , nem hirtelen jött meg
világosodás eredménye volt . Ahogya róla készült ..Beteg voltam és megláto
gattatok" c. dokumentumfilmben vall ja : ..Szó sem volt hirte len, villámcsapás
ként é rkező döntésről , életem irányváltoztatásáról, hanem inkább a helyzetek,
gondolatok ér lelödésének logikus végkifejletéröl. " Ha a dön tés nem is volt
meglepő, sokan őrültségnek tartj ák. ..Van elég szegény Milánóban is, tö rőd j

velük" - mondják egyesek . Mások szerint sokk al értelmesebb lett volna, ha
Milánóban marad , folytatja válla lkozói tevékenységét , sok pénzt keres és oda
adja a brazíliai szegényeknek...Nem elég egyszerüen csak anyagi támogatást
nyújtani - válaszol ja Marcello. Vállalni kell az életet a szegényekkel együtt,
már amennyire ez lehetséges. Túl kényelmes [enne, ha itthon maradné k, él
ném a gazdagok kényelmes életét, és azzal nyugtatnám lelki-ismeretemet, hogy
a fölösleget úgyis a szegényeknek adom. Hivatásom az, hogy hozzájuk menjek
és közöttük éljek." Voltak olyanok is, akik azzal érveltek, hogy nincs értelme
az egyéni akcióknak, a fej lődés problémájára csak politikai síkon lehet meg
oldást találni. ..Helyes - válaszolja nekik Marcello Candia. Sőt, bizonyára ti
magasabb értelm i képességekkel rendelkeztek, mint én. Sokra becsülöm,
hogy ti derék és okos emberek a politika terén fáradoztok a történelmi válto
zásokért. Nekem csak egy dologhoz van tehetségem, ahhoz, hogy lehajoljak
a szenvedőkhöz , akikben testvéreket látok . Ha megenged itek, addig Is, amíg
a ti pol itikai tevékenységetek érlelődik, én csinálom tovább a munkámat. Test
véreimnek ma van rám szükségük, nem várhatnak. Indulok hát hozzájuk , és
velük együtt várlak benneteket."
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II. Brazíliában
Marcello Gand ia els ő macapai tapasztalatai dr ámainak bizonyulnak; nem

várt nehézségekbe ütköznek. Leghú ségesebb támasza msgr. Pirovano már nem
macapai püspök, a rend i káptalan a PIME legföbb elö ljárójává választja, tehát
már Olaszországban él. (K és őbb élet ük útvonalai még keresztezi k egymást,
mert msgr. Pirovano visszatér a braz íl missziób a; jelenleg a maritubai leprások
között él.) Gandia lényeg ében magányos világ i misszionárius, nem áll mögötte
tekintélyes szerzetesrend , amely szava tol ná tevékenységét, szollda rltást válla l
na vele a nehézségek közepett e. Bár a PIME égisze alatt végzi missziós mun
káját , mégsem tartozik teljesen hozzájuk. Kezdern ényez éeeit nem mindig teszik
magukévá, nem mindig azt tart ják sürgösnek, amit Ó, nem egy eset ben kifo
gásol ják módszereit. Ne feledjük, Gand ia az önál ló döntések embere, meg
szekta, hogy gondolkod ik, terve z, mások ped ig végrehajtj ák utasí tásait.

A másik leküzdhete tlennek t űn ő nehézséget a hatóságokkal t ört énő kap
csolatteremtés jelenti. A mindenhol veszélyt, összeesküvést vélö katonai kor
mány helyi képv iselói nem tudják elképzelni, mit akar egy dúsg azdag olasz
az amazonasi ő se rd ő kben. Márped ig a hatóságok engedé lye, erkölcsi-anyag i
támogatása nélkül minden eröfeszítés hiábava ló. A kapcsolatt eremtés fontos
láncszeme lenne a nyelv , amelynek elsajátítása nem olyan egyszerú. Máig is
rejtély, hogyan sikerült megértetnie magát ola sz-portugál keverék nyelvén !
Mindezeket tetözte még a gyilkos egyenlítói égha jlat, a szegényes életkörül
mények; föként a kezdeti idösz akban az európai ember számára felfoghatat
lan nyomor, a gyomrot ingerló betegségek, a piszok és a szegénységge l járó
erkölcsi lealacsonyodás meg tapaszta lása nap mint nap. A higiéniára kényes,
széphez, múvészethez, luxu shoz szokott emberne k nem kis harcot kell meg
vivnia. De, amint életének tanúi állítják, semmi sem tudta megtörn i elhivatott
ságát, életörömét, derúre, op tlrnlzmusra haj ló természeté t. Minél több retten et
tel találkozott, anná l inkább tudta, hogy itt a helye . Marcello Gandia közel két
évtizedet élt brazíl földön, bár a teleket Olaszországban töltötte. Mozg alma
dönté szerepet játsz ott nemcsak az anyagiak gyúj tésében , hanem a missziók
i ránti érzékenység felke ltésében is. TV-ben szerepel, interjúkat ad, filmek, dia
sorozatok készülnek missziós tevékenységéröl.

Viszonylag rövid brazil iai élete során Marcello Gand ia 14 nagyszabású
missziós tervet valósft meg, kezdve az ötlettól, az engedé lyek megszerzésé
t ől , az anyag iak elóteremtésétöl, a munkatársak kiválasztásától a konkrét ki
vitelezésig . A legimpozánsabb vállalkozás kétségkívül a macapái kórh áz, amely
már önmagában is nagy tervek megvalósulásának sorozata. Maga az épület
8500 négyzetméteren terül el, egyszerre 150 beteget képes befogadni. I:vente
4800 fekvö beteg, további 28 ezer kezelésre, elsösegélyre szoruló személy
fordul meg ben ne. A kórház mellett a következö épületek sorakoznak még : az
ápoló szerzetesn ök háza, a kam illiánus atyák részlege (1975-ben Gandia át
engedi nekik a kórház tulajdonjogát és igazgatását), a kamilliánus szeminá
rlurn, a Gandia számára fennta rtott részleg, bö rgyógyászati központ lepra-
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kutató intézettel és leprás betegeket ápoló rendelővel , végül a raktárak soro
zata. Candia volt lakása jelenleg az életmúve folyta tását biztos ftó ..Dr. Mar
cello Candia alapltv ány" székhelye.

A kórház épftésével párhuzamosan Cand ia megkezdi a vidék nyomorának
felmérését, tájékozódik, gyötrődik hol seg itsen előbb, mi a legsürgősebb. 1967
től kezdve látogatni kezd i aMacap ától 400 kilométernyire délre f ekvő Maritu ba
állam i lepratelepét. A látvány sz fvet tépő , 750 számkivetett, elkü lönftett, soha
meg nem látogatott emberi szörny él itt, szin te teljesen magára hagya tva. El
kezdőd ik tehát újból a kilincselés a korm ányh ivatalok bürokrat iku s útvesztőjé

ben. Engedélyre van szükség, hogy kunyhókat épfttessen a betegek nek, meg
szervezze gyógykezelésüket, hogy rendszeres lelki és fizikai ápolásuk ra szer
zetes á polónővé rek és misszionár ius papok élhessenek velük. Mind ez hosszú
évek kitartó, makacs munkáját veszi igénybe. Jelenleg a telep leprásain kív ül
az ott élő 4 PIME sze rzetes nő és 2 misszionárius (egy ikü k Pirovano püspök)
a körn yék 20 ezer lakosán ak is lelki és egészségügyi támasz a.

Cand ia valóságos forradalmat valósít meg a leprások gondozásában. Em
bertelennek tart ja, hogya családok és a társadalom kiveti őke t , hiszen a lepra
ma már gyógyítható. Megszervezi tehát, hogy otthonaikban kap ják meg a
szükséges gyógykezelés!. A mac apái kó rházban évente 25-30 személyt készí
tenek fel arra, hogy vándorápo lóként felkeressék a betege ket , miu tán fel kuta t
ták a környék összes tepr ását. Ebben az emberfelett i munkában Marcello
Cand ia nemc sak a gondo lkodó, t e rvező és pénztá rcáját nyitogató személy
szerepét töl ti be, hanem jelen van szívével és két kezével is. Lehajol a leprá
tól el torzult emberekhez és ápolja sebei ket, órákat tö lt társaság ukban és hall
gatja panasza ik . szenvedéseik árad atát, imádkozik velük, a szentmisén béke
kézfogást vált a kézként feléje nyújtott csonkokkal. I:s ráadásul - a leprá sok
nak foga lmuk sincs rnlért , úgy gondolják rosszul értik idegen kiejtése miat t 
végnélkül hálálkodik, köszönet et mond , hogy Kr isztust szolg álhatja ben nük .

Egy jellemző és akaratától függetlenül híre ssé vált epizód. 19SD-ban a Ma
ritubába látogató pápa kérdően néz körül, Marce llo Candiát keresi, akiről már
annyit hallott. Marcello ugyanis nem a hatóságok között foglal helyet, hanem
egy tolókocsis leprást legyez, aki erre egye dül már nem képes , mert a beteg
ség mindkét kezét elemésztette .

A maritubai lepratelep után következik a Belémtől délre fekvő pralai lepra
telep, majd kisebb kórházakat új ít fél , egész falvakat segít, pl. a macapái egy
házmegye Calcoene helységét. Ebben a faluban egy apáca a ..plébános" .
Candia orvosi rendelőt, felnőtt iskolát és kult úrházat építtet a lakosságnak. A
macapái fo lyami kikötővárosban, Santanában otthont ad fogyatékos és árva
gyermekeknek (torna teremmel, tizioteráplás központtal), és szakmai iskolá kat
létealt számukra. A c ölöpökre épült városrészben pedi g a lakosok végre nem
saját szennyv izüke t, hanem csapvizet isznak. A csatornázás befejezéséhez.
Marcello halá la után két leánytestvére is hozzájárult anyagiakkaI.
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Külön fejezetet érdemel a Marcello Gandia által braz il fö ldön megvalósi
tott két kármelita kolostor. Az egyik 1977 óta működ ik közvetlenül a macapái
kórház mellett, a másikat már halála után 1984-ben , három növére jelenlété
ben szentelik fel. Az egyiket Lisleux-i Szent Terézröl a másikat pedig Avila i
Szent Te rézrő l nevezték el, és 4-4 firenzei kárme lita növérne k adnak otth ont.
A növérek a szemlélödésen kIvül részt vesznek a lepr ás betege k kezelésében,
a magatehetetleneknek segftenek a háztar tásban Is, A macapá i 4 kármeli ta nő

vér a kolostor körzetében lakó kb. 300 leprást látogat ja rendszeresen. Marce llo
még a szokásosnál is több energiát , gon'doskodást, szeretetet fektetett e két
kármelbe. Giorgio Tore lli szép hasonlattal (talán a legtö kéletesebben kifejez
ve Marcell o szándék át) azt Ir ia, hogy az apostoli munkának az imából táplál
kozó energ iaforrásra van szüksége , nélküle összeoml ik. A kórház, a lepra
telep, az árvaotthon a riói favelában létesftett isko lák hogyan működhetetné

nek, ha nem tápláln á őket az ima "elektromos központja " .
Marcell o Gandia életében a legnagyobb helyet az ima foglalta el. Amikor

emberfeletti munkabirásárói , soha ki nem merülő életkedvéről faggatják, Igy
vall : "N inosenek titkaim, vagy ha vannak , olyan titokról van szö, ami bárki
számára elérhető. Egyetlen dolog a lényeges, az Istennel való belső egység
és ez megvalósu lhat az imán, az elmélkedésen, a szemlélödésen kere sztül.
Egy Istennel töltött óra bármilyen munkához megadja a szükséges energiát.
Első az ima és csak azután következik az apostoli munka."

Gandia életének egyik kiváltságos tanú ja, Pirovano püspök mondja róla:
"Marcell o imaélete mindig nagy hatást tett rám. RendkIvül mozgékony volt,
megállás nélkül dolgozott, tervezett, beszéll, hogy meggyőzzön. Olyan volt,
mint egy örökké műk öd ő motor. De ezt az egész hatalmas tevékonységet áti
tatt a az Istenn el való egység , az életté váló szüntelen ima, hiszen semmi más
nem érdekelte osak lsten , a szegények és a szeretetművek. Nem hiszem, hogy
voltak egyéb gondolata i, szerelmes volt Istenbe , a fájdalomtól vonag ló em
ber iségbe , amelyet útjába helyezett az Úr."

Marcello Gandia kétszeresen szerencsés ember. Először, mert lsten el
halmozta ajándékokkal: gazdagsággal , tehetséggel , jósággal. Szép mosolyú,
megnyerő, divat os mai kifejezéssel élve, karizmatikus ember volt. De, ami a
legfontosabb, jól gazdálkodott a kapo tt talent umokkal. "Gazdag létére sze
génnyé lett, hogy szegénysége állal mások meggazdagodjanak."

III. Interjú Emília Candlával

Közös ismerósön keresztül kerültem kapcsolatba Marce llo Gandia Rómá
ban élő húgával , Emíl ia Gandiával. Az öt testvér közül csak Marc ello nem él.
Az Emfliával folytatott beszélgetés, amelyet itt közlök , hozzásegítetl ahhoz,
hogy még teljesebben megértsem Marcello életműve jelentóségél.
K: A testvérek hogyan fogadták Marcell o elhatározását, azt hogy Brazíli ába
megy miszionáriusként, és vagyonával együtt életét is a szegények szolgálatá
ba állItja?
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V: Jól, sőt nagyon jól. Nem volt közöttünk semmiféle nézeteltérés; mi test
vérek mindig is osztoztunk törekvéseiben. De mindannyiunk közül talán én
voltam az, aki a leginkább magaménak éreztem vallási meggyőződését, esz
méit, v álaszt ásalt. Amikor a nagy elhatározásra sor került, mi már mindannyian
családot alapítottunk, míg ő mindenről lemondott, hogy eszményeinek élhes
sen. Helyesnek tartottuk tehát, hogy végre ő is megvalósítsa mindenkori vá
gyát.
K: Milyen volt Marcello Candia, mint testvér?
V: Rendkívül gyöngéd és ragaszkodó, mindig részt vell életünkben annak
ellenére, hogy rengeteg elfoglaltsága volt és annyi embe r sorsát vállalta magá
ra. Mélyen gyökerezett benne a család iránti hűség érzése. Ki lométerekben
számítva igen-igen távol volt tőlünk, de lelkileg mindig nagyo n közel, állan
dóan jelen volt életünkben.
K: Mi lesz fivére életművének sorsa rnost, hogy már nincs közöttünk?
V: Albert Schweitzerre gondolok. akinek kórházáról már senk i sem beszél . ..
Fivérem még életében gondoskodott arról , hogy műve ne maradjon folytatás
nélkü l. Emlékszem, volt neki egy kis füzete, amelybe bejegyezte azoknak az
íróknak, szenteknek, gondolkodóknak egy-egy rnond ását, akik a ·Iegnagyobb
hatást tették rá. Ezek k özött volt Machiavell'i egy mond ása, amelyet gyakran
felolvasott nekünk is. Egy fejedelem tehetsé ge nem a kormányzásban mutat
kozik meg, hanem abban. ha úgy rendezi el a do lgait, hogy azok nélküle is
működnek. Marcellónak is gond ja volt arra , hogy halála után életműve ne
omoljon össze, bár meg volt győződve arról is, hogy az 'isteni Gondvisel és
bármilyen emberi tevéken ységet helyettesíthet. A macapá l kórházat pl. a bra
zil kamill iánuso knak ajándékozta. mivel járatosak az egészségügy területén.
Halála előtt nemsokkal pedig létrehozta a róla elnevezett Alapítványt, amely
nek tagjai rendszeresen Braz íliába utaznak, hogyellenőrizzék az általa létre
hozott missz iós művek munkáját. Mi testvérei utoljára 1984-ben jártunk Brazí
liában az általa létesített másod ik kármel fe lszentelése alkalmából. De nem
a mi felada tunk . hanem a ..Dr. Marcell o Cand ia Alap ítvány" tagja ié, hogy töké
letesen magukévá tegyék a testvé rem által vallott szolgáló szeretet szellemét ,
és ebben az irányban marad va folytassák életművét.
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