KEDVES JÓZSI!
A MAI FILMKLUB A TE SZÜLETÉSNAPODRÓL SZÓL, AMIKOR SOKFÉLE SZÜLETÉST
ÜNNEPELÜNK: A VÉLETLENEK SZÜKSÉGSZERŰSÉGGÉ ÖSSZEÁLLÓ FILMKOCKÁIBÓL
BOLDOGSÁGOD ÉS BÉKÉD SZEMÉLYES MOZIJÁN GYÖNÖYRKÖDHETÜNK

Adjon Neked, Nektek az Isten sok boldogságod az 50. születésn apodon , és azután is
„A lélekn ek gyüm ölcse: szer etet, ör öm , békesség, béketűr és, szívesség, jóság, hűség, sze
lídség, m ér tékletesség.”
(Pál apostoln ak a Galátiabeliekhez ír t levél 5 22 .)
2009. június 27én különleges, rendhagyó találkozót tartott a filmklub tagsága. Józsi 50. születés
napját ünnepeltük, de a filmművészethez sem lettünk hűtlenek, a Oscardíjas Gettómilliomos című filmet
tekintettük meg. Tekintélyes vendégek is érkeztek hozzánk, Iványi Tibor bácsi Magdi néni, Icas és Mar
gitka személyében, akik különleges, felemelő hangulatot adtak ennek az alkalomnak. Érdekes új arcok
jelentek meg körünkben: Éva és Attila az indiai városiasodás tudományos hátterét világították meg szá
munkra. Jakal Gyuri és felesége, Éva a városi nincstelenség hétköznapi problémáira hívták fel a figyel
met, s a lehetséges személyes válaszokra irányították figyelmünket. Margit néni Kertész Imre Sorstalan
ság című filmjével kapcsolta össze a mumbayi utcagyerekek történetét, amelynek motivikus összekötőjét
a sorsra találás vagy a sorsvesztés folyamatában ismert fel. Magdi néni figyelmeztetett minket, hogy ez a
film is bizonyos értelemben a lélekvadászat kategóriájába sorolható: azt adja, amit látni szeretnénk, azt
az élményt varázsolja elénk, amit ösztöneink irányítanak. S létezike segítség a világ tengernyi nyomorú
ságával szemben, ha száz szerencsétlen életnek felkínált segítségből csak egyetlen esetben ért célba a se
gítség? Lemondhatunke a szomorú statisztika alapján erről az egyről? Nem. Mert meg kell hallanunk a
történetből következő filozófiai kérdést: és ha az az egy a mi fiunk volna?
Sokféle személyes élmény is
megelevenedett a kötetlen beszélgetés
során, hiszen sokan, sokféle módon áll
nak kapcsolatban segítő szolgálattal, az
Oltalom Egyesület évtizedek óta műkö
dik, s mai napig is szervezetten nyújt
segítséget hajléktalanoknak, amely tevé
kenység számtalan példát kínált arra,
hogy az indiai történet párhuzamai itt,
hazai tájakon is megtalálhatók. Tibor
bácsi és Iványi Miklós is megerősített
minket abban a hitben, hogy a perifériá
ra szorult ember segítése minden egyéb
világi szempontot fölülír, mert Istentől
való. S az ige és áldás a mai napon leg
inkább az ünnepeltet illette. A fagyott
parfétortán égő gyertya lángja neki
gyulladt, s a mi szívünk felmelegedett a
filmklub e barátsággá érlelődő közegé
ben.

