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BEVEZETŐ - ELŐSZÓ

Ki ne tette már fel ezt a kérdést önmagának, hogy hol
a helye ebben a világban. Ha nem is így, nagy
szavakban, de azért megkérdezte, mit teszek, csinálok,
az jó vagy rossz? Ehhez a bizonyos életérzéshez pedig
sok minden hozzá tartozik. Az itt közreadott irodalmi
riportok mindegyike azt boncolgatja, mit kell tenni
ahhoz, hogy az a bizonyos hely – ahol élünk – jó,
kielégítő és kellemes legyen.
Mert ugye nem elég csak annyi, élek, cselekszem,
dolgozom. Mindennek értelmet is kell adni. A
születésünktől kezdve halálunkig, úgy kell élnünk,
dolgoznunk,

tanulnunk,

hogy

azzal

helyünket

értelmesen, boldogan ki is töltsük. Sikeresen éljük
életünket. Ehhez pedig hozzátartozik erőnlétünk
állapota, gondolkodásunk, cselekvésünk mindenkori
pozitív állapota. Így nagy esélyünk van arra, hogy
megtaláljuk – helyünket a világban.
a szerző
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Az élet és a vele kapcsolatos korok
Az életkor, egy olyan tény, melyet hosszan lehetne
boncolgatni, és különös megállapításokra jutnánk. Martin
Luther ezt az alábbiak szerint összegezte: „Aki húsz évesen
nem szép, harmincadik évében nem erős, negyvenévesen
nem okos, ötven évesen nem gazdag, annak már nincs
reménye.” Ez valóban így van? Nézzük az élet különböző
korait.
◙
Csecsemőkor: - a legboldogabb és egyben a legártatlanabb
kor. Az ifjú emberke oly annyira tiszta, hogy „talán” nem tud
semmiről. Sterilen ártatlan!
Babakor: - nyiladozik a világra, gőgicsél, sír, amennyit csak
bír, hogy a szülők ne tudjanak aludni. Szopik, eszik, sokat, kell
a fejlődéshez, ezzel ellentétesen a pelenkát is megtölti. Cuki
kor.
Bölcsődei kor: - a gyerekkornak az első szakasza. Itt válik el
először önállóan a szülőktől. Sokszor oly annyira, hogy az
anyuka elfelejti hazavinni (legalább is az utolsó pillanatban
rohan érte, mielőtt bezárna a bölcsi).
Óvodás kor: - ez a gyerekkor egy fejlettebb, önállóbb
szakasza. Itt már a két nem határozottan ketté válik, a
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jegyekre

odafigyelnek,

sőt

megszemlélik

és

még

kommentárt is fűznek hozzá. Van, aki azt állítja, hogy ő már
ebben a korban szerelmes is volt. Kergette a lányokat
(valószínű a játék miatt), de felnőtt fejjel milyen jó, másként
emlékezni.
Iskolás kor: - ez aztán egy tágabb időszak, mert ugye
beletartozik az általános, a középiskola, no meg az egyetem
is. Itt már az ifjú „titán”, kibontakozása széleskörű. Van már
kritikai szellem, pozíciók az osztályon belül. Az iskolás kor az
első helyzet, ahol teljesítményt mérnek. Kérdés: Ki, melyik
szakaszt teljesíti, és aztán hol folytatja? Kiből, mi lesz? Ez már
erősen és nyomatékosan az életre való felkészülést szolgálja.
Ominózus húszéves kor: - ez a vízválasztó, mert gyerek,
illetve fiatal korban, mindenki húszéves szeretne lenni.
Nagykorú, mondjuk így egyszerűen (igaz az hivatalosan 18,
de senki nem tud ezzel mit kezdeni). E kor körül válik
felnőtté, cselekedetben, döntésben. A családról való leválás,
pályaorientáció és társadalmi szerep megtalálása. Aztán,
amikor ezt elérjük, először úgy érezzük kitágult a horizont,
majd ránk szakad minden, ami az élettel együtt jár, szívesen
visszakoznánk. Mondván: - Jó volt gyereknek lenni! Ezt
követően 10 évenként leverhetünk egy-egy cöveket, és
mérleget készíthetünk.
30 éves kor: - már javában felnőttek vagyunk, választhattunk
magunknak párt (lehet, hogy már többet is). Lubickolhatunk
az élet habos fürdővizében, azt hisszük mindig csak nyár van
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és a kerítés is kolbászból készült. Ezt a tévedésünket csak
akkor ismerjük el, ha egy buli után többet iszunk és
kibillenünk egyensúlyunkból, és a kerítésnek dőlünk, esünk.
Rájövünk, hogy kőből, fából, drótból van, és sérülékenyek
vagyunk. Ilyenkor nyalogatjuk sebeinket, és másban
keressük a hibát. Pénzünk sem annyi, amennyi kellene, mert
az asszony balhézik, ha kevesebbet viszünk haza, meg a
gyerektartással is elmaradtunk, már három hónapja. Véget
érnek a húszon… évek. Nők számára nagyon veszélyes – 35
év felett már „idős”. Férfiaknak a 33 év a krisztusi kor. Szóval
kezdődnek a gondok.
40 éves korban: - egy kicsit megszeppenünk, hiszen eddig
nem történt velünk semmi említésre méltó esemény.
Közeleg a 25 éves érettségi találkozó, és azon töprengünk,
hogy ott majd mit mondjunk, vittük-e valamire? Ha késésben
vagyunk, jöhet még egy roham, hogy korrigáljuk elfecsérelt
éveinket. Ebben a korban jelenik meg a nőknél a klimax, a
férfiaknál ezt kapuzárási pániknak nevezik.
Az 50 éves kor: - hajnalán egy kicsit megtorpanunk, főleg
akkor, ha hasonló korú társunk távozásakor, el kell kísérnünk
őt a temetőbe, utolsó útjára. Megszeppenve latolgatjuk,
mennyi van még hátra, mit kellene tenni, ami természetesen
értelmes. Aztán szánalmasan nyugtázzuk, ha eddig nem
sikerült, eztán sincs sok remény rá.
A 60 éves kort – elért egyén már csak mérlegel. Összegzi az
eltelt időszakot. Megállapítja: - ennyi volt! Gyerekei is
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felnőttek lettek, önállóak. Születtek unokák, ez örömmel
tölti el. Valamit összeszedett. Ki ezt, ki azt. Van talán ház,
kocsi, csak használni optimálisan nem tudja, mert a benzin
ára lassan az arannyal vetekszik. A nyaraló ma már nem sikk.
A hobbikert, a háztáji a kutyának sem kell. Termelni ugyan
lehetne, talán idő is lenne rá (pláne, ha munkanélküli
vagyok). De ki veszi meg, amit termeltem, a múlti ontja az
árut, a minőség nem számít. A másik részben ilyenkor arra
gondol, mindjárt itt a nyugdíj! Csak megérjem, mert az lenne
a fontos. Aztán az „Intézet” számol és kijön papíron,
fehéren-feketén, az összeg (a Nyugdíj!) épp annyi,
öregségemre talán, nem fogok éhen halni, ebben az
életkorban. A kor kétséges, amiben élünk, de mondhatja,
kérdezheti bárki: - Tudsz jobbat? Aztán megállapítod, hogy
ennek is örülsz, főleg, ha egészséges maradtál. De ha fáj a
hátad, izületed, szédülsz, magas a vérnyomásod, orvostólorvosig jársz, jobb, ha felhagysz minden reménnyel. Ne is
ábrándozz 70-80 éves korról, mert ahhoz különleges
szerencse kell. Ha mégis eltengeted élteted eddig, az már
csoda, mondom én. Aztán mégis azt tapasztalom, hogy egyre
több az ilyen csodabogarú néni, bácsi. Meghosszabbodott az
életkor, csak tudnám mitől?
◙
K. Elvira a napokban töltötte be a 75. életévét.
Kiegyensúlyozott, aktív, még időnként be-behívják régi
munkahelyére, helyettesíteni a távollévőket (szép gesztus a
munkaadó részéről). Miért vegyünk fel valakit, tanítsuk be?
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Elvira mindent tud, ellátja a feladatot, neki, pedig jól jön az
a kis pénz, a nyugdíj mellé. „Aránylag” egészségesnek tartja
magát. Az életkorról egy vele, illetve elképzeléseiről
mondott el egy történetet. – Első osztályos lehettem – 1943at írtak – amikor anyai nagyapám meghalt. Elvittek a
temetésére, amely az egyhelyben álldogálás miatt, unalmas
és fárasztó volt számomra. Egy idő után elbarangoltam a
kisváros temetőjében, amely nem volt valami nagy.
Anyukám így szemmel tudott kísérni, követte temetői
bolyongásomat. Olvasni, írni már tudtam. Ahogy ott
bolyongtam a temetőben az egyik fejfán, ezt olvastam: Tóth
Ferenc, élt 72 évet. A többi „élt” szám jóval kisebb volt.
Akkor nekem ez a 72 év valami nagyon nagy számnak tűnt.
Mégis nyomot hagyott bennem és arra gondoltam, jó lenne,
ha én is élhetnék ennyi évet. Aztán teltek az évek, nem is
gondoltam erre a számra. Már 42 éves voltam, amikor
édesapámat elvitte a szívinfarktus. Ő akkor 64 éves volt. Ez
a 64 év olyan nyomot hagyott bennem, ahogy teltek az évek,
mindig számoltam, mennyi van még hátra, mert biztos én is
eddig élek. Minél kevesebb volt, egyre gyakrabban futott át
az agyamon a közelgő halál lehetősége. Aztán túljutottam
apám halálának évén, majd az eredetileg remélt 72 éven is.
Ezt követően minden év, ajándéknak hat.
◙
Cs. Rozika volt a legszebb lány a faluban. Mindig azt
mondták, olyan, mint egy színésznő, mert ugye a színésznők,
azok szépek. Aztán telt, múlt az idő. Cs. Rozika is férjhez
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ment, szült három gyereket, vonásai elmélyültek, ráncok is
keletkeztek szép arcán. Ezen azért nem keseredett el, mert
egyszer hallott arról, mit mondott Mark Twain: „A ráncok
csak azt jelzik, hol a mosoly helye.” Vidáman és
kiegyensúlyozottan élte napjait, nevelte gyerekeit, később
unokáit.

◙
Hány éves vagyok valójában? Ezt a kérdést ilyen formában
nem nagyon tesszük fel magunknak. Pedig jó lenne, ugyanis
ahhoz, hogy pontos képet kaphassunk, legalább 10 kérdésre
kellene válaszolnunk és az adott válaszok, növelhetik, vagy
éppen csökkenthetik tényleges életkorunkat. Íme a kérdések
sora: - Stresszes az életmódom? – Védem a bőrömet a
napsugárzástól? – Mennyit tudok aludni? – Elegendő friss
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztok naponta? – Vannak
mellettem olyan emberek, akikre mindig támaszkodhatom?
– Dohányzok, vagy nem? – Mindenki szeretne fogyni, hogy
12

állok a súlyommal? – Mindennap mosok fogat? – Milyen
gyakran iszom alkoholt? – Szakítok-e időt pihenésre,
naponta? A pontos válaszokban rejlik az életkor!
◙
Az életkorra a táplálkozás is hatással van. Ez már biztos, mert
régebben a csecsemők anyatejet szívtak. Ma inkább –
kényelmi szempontból is – tápszereket „lakmároznak”. Ezért
olyan pufók arcúak, sokszor. A tinédzserek, pedig sokkal
magasabbra nőttek az utóbbi időben, mint korábban. Nincs
tudományos magyarázata ennek, de az biztos, hogy a sok
tápos csirke, malac, meg még sok egyéb élelmiszer, ebben
biztosan közrejátszik. Úgy is mondják, ha meglátnak egy
kosárlabdázó méretű srácot: - Tápos gyerek!
◙
Az élet és a kor. Fura egy játékos így külön-külön, de együtt
még inkább. Az életkort meghatározni egy nagyon bonyolult
számtani feladat, mert ténylegesen sohasem tudjuk
kiszámítani, hogy milyen életkort fogunk megélni. Egy
mondás szerint: -„Olyan nincs, hogy életkor. Az öregedéshez
a naptárnak nem sok köze van.” És ez valóban így van, bárki
tapasztalta már, látott fiatalt öregnek és öreget fiatalnak.
Jókai Mór írta le ezt szépen: - „Ostoba piktor az idő, mettől
tovább dolgozik az arcképemen, annál jobban elrontja azt.”
Az öregedéstől mindenkiben él egy félelem. Ezt úgy mondják
hétköznapi elszólásban, hogy mindenki sokáig akar élni, de
senki sem akar megöregedni. Jean Cocteau szerint: - „Ahogy
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öregszem, egyre inkább hiszem, hogy csak álmaink
maradandók.”

Elveszítjük

vitalitásunkat,

tettrekészségünket, lelkesedésünket. Móra Ferenc írta
szellemesen: -„30-ig hevít a nő, aztán a bor, azután a
kemence sem.”
Benjamin Button fogalmazta meg az alábbi életkorra
vonatkozó összefoglalást a „Különös élet” című filmben: „Vicces dolog felnőni, mert váratlanul tör rá az emberre,
egyszer csak azon kapod magad, hogy egy másik ember
vagy.” Az életkor számszerű tényét, meddig? (és már csak
addig?) élünk, az ember szinte folyamatosan (akaratlanul is!)
boncolgatja. A viccek fejezik ki ezt szellemesen, íme kettő:
1.) Kérdi a feleség a férjétől: - Szerinted, hány éves lehet a
mamám? – Drágám én zenetanár vagyok, nem régész! 2.)
Egy juhásztól megkérdik: - Hány éves? – Honnan tudjam? Én
csak a juhokat számolom, mert az ellophatják! Tabi László,
az ismert humorista ebben a témában úgy fogalmazott: „Aki kíváncsi, hamar megöregszik! Aki nem kíváncsi,
szintén!”
◙◙
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Amit hiszünk, amit nem,
ahol tévedünk
A hiedelmek, végig kísérik az embert egy életen át.
Gyerekkorban a felnőttek mindig mondják azokat a
hiedelmeket, melyeket ők is megtanultak szüleiktől,
nagyszülőktől. Ez egy tévesen alkotott vélemény. Nézzünk
csak meg egy párat és véleményezzük is. Késsel nem szabad
tejet kavarni, mert véreset ad a tehén. (késsel valóban nem
lehet, nem illik a tejet kavarni). Aki rálép a kenyér darabra,
éhséget hoz. (ez a kenyér tiszteletére alakult hiedelem. A
kenyérnek sohasem volt az ember bővében, hogy azt csak
pocsékolhassa. Ha kenyér volt, akkor szinte minden volt.) A
házba belépő látogatót le kell ültetni, nehogy elvigye az
álmot.

(alapvető

udvariasságra

valló

hiedelmes

figyelmeztetés). Újév napján pénzt ne adj ki, mert egész
évben fizetel. (óvatosan figyelmeztet, légy takarékos és
vigyázz a javakra, pénzre). A hiedelem sokszor babonás
jóslatokban jelenik meg. Ha az asztalon feldől a sótartó,
veszekedés lesz. (a sótartó csak úgy magától nem szokott
eldőleni. Valaki véletlenül, vagy éppen készakarva eldönti,
ez bosszúság, nehéz feltakarítani és ez veszekedésbe
torkollik.) Ha Medárd napján esik, akkor 40 napig esni fog.
(ez inkább egy régi, hosszú, több éves megfigyelésen
alapszik. Mi van akkor, ha mégsem esik? Valószínű nem
működött jól ez a hiedelem vagy a tényleges éghajlati
időjárási viszonyok nem tették lehetővé az eső megjelenését.
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Ég, tüzel az arcom, valahol szapulnak. Ehhez csatolnám a
következő hiedelmet: Ha a jobb tenyere viszket: pénzt kap,
ha a bal, pénzt ad ki. (egyszerűen levonható az a tény, hogy
mindenhez valamilyen hiedelem fűződik.) Arról már nem is
akarok beszélni, hogy ezek a mindenki által tudott hiedelmek,
az évek során, emberről emberre átvéve, elferdülnek,
megváltoznak. Én például úgy tudom, akkor kapok pénzt, ha
a bal tenyerem viszket. Hittem benne és néha bevált. A
hiedelmekben van olyan is, amely kedvezményeket ad,
mellyel megmagyarázzuk, ma miért nem csinálunk semmit. Kedden nem jó mosni, mert véreset tojik az aprójószág. Pénteken nem jó semmit kezdeni, mert szerencsétlen lesz az
ember. - Szombaton nem jó fonni, mert a rosszak elviszik az
orsót. (van benne egy csomó rafináltság – ezért nem kellett a
szomszédba menni.)
A hiedelmek széleskörű tárháza arra is jó volt, hogy
mindenre, mindenkor találtak elfogadható magyarázatot. –
Ha csuklik – emlegetik valahol. – Ha fedetlen fővel tavaszi
esőre kiáll, gyorsan megnő a haja. – Aki ball lábbal kell fel
az ágyból, az a nap szerencsétlen lesz. (ez olyan magyarázat,
melyet aztán a nap végeztével, mindenre ráhúzhatjuk, az egy
érvet adó hiedelmet. – Ha csillag fut le az égről, valaki
meghal. (ez a hiedelem értelmezése augusztusban, a
csillaghullások idején, nem derülátó hiedelem. Még azt is
hozzá kell tenni, ez is megfigyelésen alapszik, a legtöbb
haláleset tavasszal vagy éppen ősszel van.
A hiedelmek, melyek babonákkal is vegyültek, így aztán
mindenre volt elfogadható magyarázat.
◙
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A mítosz görög eredetű, a beszéd, az elbeszélés során jön
létre. Az emberi kultúra, vagy éppen vallás, folyamatos
alakulásáról szól. A mítoszokon keresztül próbálják
megmagyarázni

a

világ

keletkezését.

Ezekben

a

történetekben mindig a jó legyőzi a rosszat. Minden ideális,
még akkor is, ha közben történnek rossz dolgok. Vallási
mítoszokban a végítélet után, ismét paradicsomi állapotok
lesznek. Ezeket a „történeteket” elbeszélik, ismételten és
mindig

másképpen

mondják

tovább.

Azonban

egy

vezérfonalat azért követnek. Így alakult ki a finn mitológia
alapján elbeszélt Kalevala – eposz. De ilyen a zsidókeresztény hagyomány alapján kialakult szentírás, maga a
Biblia is.
Azt hihetnénk, hogy napjainkban már nincsenek mítoszok.
Tévedünk, mert a mai, modern kor is, az elbeszélések alapján
teremt mítoszokat. Ezek azonban kulturális, vagy éppen
üzleti célokat szolgálnak. Ki ne ismerné azt a mítoszt, melyet
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egy amerikai színésznő – Marilyn Monroe – köré font a sajtó,
a színészvilág, vagy éppen a politika.
◙
Ha

emberekről

beszélünk,

szoktuk

mondani,

hogy

téveszmékben él. Ez a helyes gondolkodástól eltérő
gondolkodás, ennek szabályaival meg nem egyező nézetek
vallása, vállalása. Ezek az eszmék, nevükben is benne
foglaltatik – téveszmék.
A téveszme sajnos betegség. Ez inkább a felnőtt korban vagy
éppen idősebb korban alakul ki. Nem bizarr jellegűek, sőt a
mindennapi helyzetbe ágyazódnak be. Fokozataira lásunk
példákat:
S. K. mindig, úgy érezte, valaki követi. Ment az utcán, lopva
hátranézett. Távolban jött egy kalapos ember, biztosan őt
követi. Ettől zavart lett, nem tudta, gyorsítsa lépteit, vagy
természetes lassúsággal, csak lépkedjen a járdán. Szinte már
félt kilépni az utcára.
T. F. most értesült arról, hogy egy új lány dolgozik mától az
irodában. Barna hajú, szemüveges volt, kissé esetlen, de a
reggeli kávéfőzést rábízták, mivel többieknek ehhez már
senkinek nem volt kedve. T.F. tetszését nem nyerte meg a
szemüveges lány, bizalmatlan volt irányába. A kávéját
nagyon óvatosan itta, mindig attól félt, hogy valamit
beletesznek, esetleg megmérgezik.
Zs. K. rendszeresen elment férje munkahelyére. Nem a portán
várta, távolabb egy mellékutcában, de a kijáratot jól lehessen
látni. Aztán amikor Zs. K. kijött az utcára és elindult – úgy
mond – haza felé, a feleség titkon követte. Ki akarta deríteni,
hová megy. Meggyőződése, hogy megcsalja, a szeretőjéhez
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megy. A megfigyelések többször megismétlődtek. Az
eredmény, rendszeres veszekedés volt, otthon, ahol az
asszony felelősségre vonta.
U. T. harminc éves, még hajadon hölgy. Szép vörös haja van,
alakja remek. Egy ÁBC-ben pénztáros. Az utóbbi időben egy
ismeretlen férfi zaklatja. Már többször talált a posta ládájában
levelet, melyben az a bizonyos ismeretlen férfi szerelmet
vallott neki. A leveleket még az elején elolvasta, de már az
utóbbi időben egyszerűen összetépte és kidobta. Pár nappal
ezelőtt telefonon hívta, aztán a telefonálás rendszeressé vált.
U. T. idegessé vált, nem tudta mitévő legyen. Már azon
gondolkodott, hogy feljelentést tesz zaklatás miatt a
rendőrségen.
A. F. abban a kis faluban már ötven éve lakott. A
szomszédjával nem volt semmi baja. De, amikor az meghalt
és a veje költözött a szomszéd házba, egy csapásra minden
megváltozott. A jó viszony, rosszra fordult. Kezdődött azzal,
hogy az őszi kert szántásnál A. F. úgy látta, hogy az ő telkéből
a vej elszántott harminc centit. Ezt már nem hagyhatta szó
nélkül. Ebből aztán folyamatos veszekedés keletkezett.
Bosszantották egymást, apró fű csomókat, gazokat dobáltak
át kölcsönösen egymás kerítésén. A. F. megelégelte és a
bírósághoz fordult. Tárgyalást tárgyalás követte, mindenki a
maga meggyőződését védte.
B. T-t, nemrég nevezték ki csoportvezetőnek a nyomdában.
Először nem volt semmi gond, csak később derült ki, hogy B.
T. olyan parancsoló rendszert alakított ki maga körül, hogy
nélküle az üzemben nem történhetett semmi. Saját személyét
helyezte mindig előtérbe.
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Z. G. hetvenéves asszony volt. Meghalt a férje és a lakásban
egyedül maradt. Abban az emeletes házban később azt vette
észre, vagy úgy minősítette, hogy vele nem törődnek. Ha
felmossák

a

folyosót,

előtte

nem.

Azt

érezte,

őt

kiközösítették. Mintha őt félre tették volna. Volt, aki nem is
köszönt.
◙
A téveszmék, tévhitek sokaságát, nem is lehetne felsorolni, a
példák is csak kiragadottak, az érzékelés végett.
◙◙
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Erőnlétünktől függ minden!

Arról faggatja valaki az embert, hogy milyen erőnlétben van,
biztosan nem arra gondol, hogy most hegyeket tudna
elmozdítani. Csak úgy megkérdi: - Hogy vagy? Erre aztán mit
is válaszoljon az ember? – Jól vagyok! – csak úgy egyszerűen,
mert tényleg jól érzi magát. – Jól vagyok! – mondhatja azt is,
hogy most éppen nincs semmi bajom. Elmúlt a betegségem,
amivel három hétig kórházban voltam. Vagy azt is jelentheti,
kibékültem a haragosommal, már jobb a kedvem. De jelentheti
azt a bizonyos erőnlétet, amely ahhoz szükségeltetik, hogy
tényleg jól érezzem magam. Ehhez nem kell fizikai munkát
végezni, mert ott az erőnlét mást jelent. Naponta meg kell fogni
a lapát nyelét, cipelni a teli zsákot, fogni a kapát, vagy ehhez
hasonlót kell csinálni. Ehhez valóban jó fizikai erőnlét kell,
legyen az embernek teljesítő képessége, erőnléti állapota. Ez
utóbbit is kétféleképpen lehet megszerezni, és pedig fejben,
szellemileg, vagy kondicionáló erőnléti tréningekkel.
◙
Az erőnlét, a fittség, a tettre készség, a tenni akarás, az alkotói
vágy úgy összességében jellemző egy egészséges emberre. T.
Zsigmond most múlt el húsz éves. Már régen vágyott– fiatalos
lendülettel – arra, hogy elérje ezt a kort. Ő is mondhassa: Húszéveseké a világ! Valóban ez így is van, mert T. Zsigmond
is úgy érezte itt a világ teljes egészében előtte. Akkorát szakíthat
belőle amennyi ereje van. Így is volt ez, mindent akart, szakmát,
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vagy kereső foglalkozást, amelyik jól fizet, autót, lakást, utazást.
szép nőt. Ment is ez egy darabig ez a megszerzési vágy, de aztán
rá kellett jönnie, hogy nem minden úgy van, ahogy azt ő
elképzelte. Mondták az idősebbek, csak óvatosan. Pedig meg
kellett volna szívlelni egy bölcs (Arisztotelész) mondását: „az
erő a fiatalság, a bölcsesség az idősek erénye.” Még nem volt
kellő tapasztalata. Az erőnlét sajnos mulandó állapot. Sokat
lehet tenni érte, hogy állandósuljon, legyen megfelelő állapota,
amely mindenben segíti, viszi előbbre. T. Zsigmondnak is meg
kellett élnie, állapítania, hogy az idő, az évek mindig az erőnlét
ellen dolgoznak.
◙
A kisváros kézilabda csapata mióta sorozatban győzött, a
figyelem középpontjába került. Eddig nem sokat törődtek a
csapattal. Mindenki úgy volt vele, hogy az iskola tornatermében
hetente, egyszer – keddi napokon – a kézilabdázók hancúroznak
benne. Nem vették őket komolyan, olyan volt, mintha nem is
lettek volna, pedig abban a tizenöt fős csapatban a kezdetektől
fogva volt lelkesedés. Ezért is harcolták ki a tornatermet
edzésre. Kértek az önkormányzattól támogatást, hogy legalább
vegyenek egyforma mezt, lássák, ők összetartoznak. Ebből
aztán csak pár fillért adtak, ami szinte semmire sem volt jó.
Aztán egyszer betévedt a tornaterembe egy igazi edző, aki éppen
a gazdag vállalkozó barátját látogatta meg Budapestről. Ebből a
látogatásból született egy lelkes helyi edző, az anyagiakat a
barátja adta. Az edző lelkesítette a meglévő játékosokat. Mindig
azt mondta: - A győzelem kivívásához, kiváló erőnlétre van
szükség! Edzettek is rendesen, az utóbbi időben hetente kétszer
is. Aztán a siker, a sorozatos győzelem meghozta gyümölcsét.
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Sokszor, egy-egy vasárnapi mérkőzésen ott volt a kisváros
apraja nagyja, szurkolva és lesve a következő győzelmet. Ők
tudták azt a mondást: „csak a gyönge emberek számítanak
csodákra. Az erős emberek maguk csinálják a csodát!”
◙
A szomszédban lakó Feri bácsi, köztudottan nagy horgász
hírében állt. Az emeleti ablakból többször lehetett látni, amint
szabad idejében, ha tehette, kiállt a garázsból Opel autójával és
berakta a pecabotokat, merítő hálót, meg azt a sárga vödröt,
amelyben hazahozta az aznapi zsákmányt. Sokan irigyelték
magas, szikár alakját, piros pozsgás arcát, erőnlétét.
-Tudjátok a jó levegő, meg a friss hal tesz ilyenné! – mondta
mindig, ha megjegyezték: - Jól néz ki Feri bácsi! Aztán ahogy
teltek az évek, először még megszokott természetesség volt tőle,
hogy megy a vízpartra Opeljével. Később aztán ezek a horgász
kirándulások fogytak. Mondták: - Az öreg betegeskedik! Ritkán
látták az utcán is. Egyszer valaki megkérdezte a feleségétől,
amikor hogyléte felől érdeklődtek. – Hány éves a férje? Egy
kicsit gondolkodott a válaszon, az futott át rajta, mindegy hány
éves az ember, a baj ott kezdődik, amikor az erőnlét, már nem a
régi. És csak várja az ember, hogy egyszer talán majd jobbra
fordul minden. Aztán annyit mondott: - 82 éves a lelkem, - de
már csak álmaiban megy horgászni!
◙
Abban a városban, ahol lakom a magyar boltok sorra
bezártak, pár kivételével. Azonban azoknál sem fogy úgy az áru
– függöny, szövet, cipő, ruhanemű – mint a köznyelv szerinti
kínai boltokban. Van belőle pár, árulnak cipőt, ruhaneműt, meg
még sok egyéb holmit. De köztük van egy kínai bolt, amelyik
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kenterbe veri az egész környéket. Nem is kínai, inkább vietnámi,
a boltos neve kimondhatatlan: Yunk Ti Hai, vagy lehet, hogy Tu
Bien Háj, itt mindenki Tibi boltnak nevezi. A feleségével
kezdték ezt a vállalkozást, úgy közel húsz éve. Tibi egy
alacsony, kedves srác, olyan negyven és pár év. Jól beszél
magyarul, az üzlethez pedig kiválóan ért. Az egészet egy pici
üzlettel

kezdte,

de

aztán,

mint

kereskedő

alaposan

megizmosodott. Üzleti erőnléte óriási. Ma már egy áruház szerű
üzlet tulajdonosa, több magyart is foglalkoztat. Nála lehet kapni
olyan dolgokat, melyeket minden háztartásban használnak.
Széles

választékban

kapható

Tibinél

kávé,

csokoládé,

mindenféle háztartási vegyi áru, edények, papíráru, konzervek,
el sem lehet mondani mi minden van nála óriási választékban.
Az arányokat és a választékot érzékelve, csak wc papírból
ötvenféle található nála.
◙
A gondoskodást és az erőnlétet, abban a formában szoktuk
megemlíteni, ha valakiről gondoskodunk vagy ápoljuk, betegen.
– Csinálom, amíg bírom! – mondják egyszerűen. Persze ezt így
összegezni, egyszerű lenne. A gondoskodás végig kíséri egész
életünket. Először gondoskodni kell az újszülött gyerekről.
Amig felnövekszik, rengeteg odafigyelést, munkát igényel. De
ha már felnőtt gyerek lesz, az anyai, apai gondoskodás mindig
jelen van. Valamivel segítik a szárnyát bontogató fiatalokat,
anyagiakkal, lakással, meg még minden egyébbel. Ehhez pedig
a szülők töretlen erőnléte szükségeltetik. Aztán ez a gyerek
felnőtt lett, nősül, házasodik, jönnek az unokák. A gondoskodás
itt is jelen van. Az idő telik, a szülők megöregsznek és róluk is
gondoskodni kell. Sajnos az idősekről való gondoskodás az
24

elmúlt ötven-száz év távlatából nagyon megváltozott. Régen
egy fedél alatt éltek a szülők, gyerekek és az öreg szülők. Jelen
volt a gondoskodás a meglévő erőnlét alapján. - Hol van ez ma
már? A kérdésre is csak kézlegyintő választ tudunk adni. – Az
öregek menjenek szociális otthonba! Ott vannak az „Aranyág”
Otthonok! De ki tudja ezt megfizetni? Az idősek nyugdíja erre
nem elegendő, a gyerekeknek kell pótolni pénzzel a
gondoskodást, amely „jelképesen” mutatja kinek, kinek az
„erőnlétét”.
◙

Sajnos úgy hozta a sors, hogy egy közeli hozzátartozóm
hirtelen beteg lett és mentőt kellett hívni. A 104-es telefon az
első csengés után bejelentkezett: - Mentőszolgálat, miben
segíthetünk? – tette fel a kérdést egy nyugodt női hang. Vázolva
a helyzetet, a helyet és nem telt el tízperc, már ott is voltak. Az
emeletre két fiatal mentős jött fel. A ténymegállapítás után, még
szerencsére a beteg a saját lábán letudott menni a mentőautóhoz
és pár perc után a korház sürgősségi osztályán találtuk
magunkat.
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Több fajta vizsgálat következett, jó magam csak ültem és
szemléltem a kialakult helyzetet. Amig ott voltam befutott vagy
öt mentőautó. Hoztak öreg és fiatal beteget, hordágyon, toló
kocsin. A mentősök párosával, mentőorvossal, sofőrrel
segédkeztek a betegeknek, hogy minél előbb ellátásra
kerüljenek.
Meg kellett állapítanom, hogy a két fős csapatok, erős, fiatal
férfiakból tevődött össze. Biztonságosan, hozzáértő módon
végezték feladataikat. Látszott, hogy az Országos Mentő
Szolgálat erő béli állapota, kondíciója jó, mondhatnánk segítő
készségüket is beleértve, kiválónak.
◙
Női fodrászüzlet a város szélén. Lehetne ez egy film címe is.
A környékről a hölgyek, főleg az idősebbek, ide járnak dauert
csináltatni, esetleg hajat vágatni, mosatni. De előfordul, hogy a
hiúbb idős hölgyek, festetni is. Jó ez az üzlet, nem kell a város
központjába buszon utazni. Itt ismer mindenki mindenkit. A jól
értesült információkat itt ki is cserélik.
Egyik nap úgy délelőtt tízóra körül beállított az üzletbe Panni
néni. Volt meglepetés, mert ő a városrész legöregebb lakója,
pontosan 94 éves.
-Tessék csak bejönni! – invitálta Marika, a fodrásznő.
-Már rég voltam nálatok! – mondta Panni néni és a kezében
lévő két botot, mindegyikbe jutott egy-egy, az egyik szék
karfájának

támasztotta.

Csak

ezzel

tud

biztonságosan

közlekedni. Panni néni, kis, alacsony, vékony teremtés, fehér
haja, mint egy korona úgy díszeleg a fején, szépen, fésülve.
Erről idegen fel sem tételezné, hogy éveinek száma, már ennyi.
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-Jöttem – folytatta – hogy a hajamat egy kicsit
megigazíttassam. Szép akarok lenni, mert utazom, mégpedig
repülővel! – hangsúlyozta az utolsó szavakat.
-Hová tetszik utazni, pont repülővel? – kérdezte Marika és
úgy érezte, eláll a lélegzete is. – Ebben a korban? – csapta össze
a kezét.
-Megyek az unokámhoz Svájcba. Meghívott karácsonyra –
mondta vidáman és leült egy székre. Huncut mosoly szaladt
végig az arcán.
-Majd csak tavasszal jövök vissza! - és nevetett. Olyan volt
ez a közlés, mintha számára nem lenne idő, sem évek. Az erő,
az erőnlét, a két bot társaságában is, sugárzott apró,
fegyelmezett alakjából.

◙◙
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Helyünk a világban
Helyünk a világban? A kérdésre számtalan válasz közül
válogathatunk, de valószínű, hogy mindegyik valós tényt takar.
Nem

egyszerű

kérdés,

mert

az

átlagállampolgárt

megkérdezve biztosan bizonytalan lenne a felelete, mert ezt a
kérdést nem teszi fel önmagának, de mások sem firtatják, nap,
mint nap.
Annyit biztosan eltudna mondani, hogy ő, személy szerint
magára nézve, hogyan ítéli meg a „helyet”. Neki a „hely” két
dolgot jelent, ahol lakik, és ahol dolgozik.
Ha lakhelyével elégedett (van, lakása, ahol lakhat, ez
biztonságot ad számára). Ellenben azokkal, akik más
funkcióban laknak valahol, átmeneti jelleggel.
A munkahelyen való „helye”, már bonyolultabb, hiszen ha a
szakmájában dolgozik, legyen ács, kőműves, pedagógus, orvos,
művész, vagy egyszerű munkás, ott megbecsülik, lát távlatot,
akkor ez a „hely” rendben is van.
Ha kényszerből dolgozik valahol, mert nincs a környéken
jobb, ez negatív módon befolyásolja a helyzetét, ehhez való
viszonyát. Azonban a munkahely adhat számára megbecsülést,
akár erkölcsi, akár anyagi vonatkozásban, ennek hatására a saját
világához való viszonya pozitív kicsengéssel párosul. – Nem
hagynám itt, megbecsülnek, a fizetés sem rossz! Az anyagiak
sokat számítanak, mert élni kell és az élet költségekkel jár.
◙
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T. Sámuel ács szakmát tanult. Szerette ezt a munkát, először
fura és szokatlan volt, hogy a magasban járkálhatott,
szekercével a kezében és magabiztosan szegelte a cserepek alá
a tető léceket. Szerencséje volt, mert amint elvégezte a
szakmunkásképzőt, egy építőipari cégnél munkát is kapott.
Érdekes, izgalmas kivitelezési munkákat végeztek. Egy öttagú
ácsbrigád tagja lehetett. Érezte, megtalálta helyét, búslakodásra
nincs oka. Szívesen dolgozott itt. Azt érezte, amit Csokonai a
költő írt egyik versében: „öröm fogta el ködbe borongó
lelkemet.” Megtalálta helyét a szakmájában, nincs oka panaszra.
◙
Helyünk az otthoni világunkban. Ez a hely, ahol lakunk. Ez
lehet város, falú vagy valahol egy távoli tanya, egy ház, egy
lakás. Ez jelenti az úgynevezett életteret, meglévő komfort, vagy
anélküli fokozatával.
Azért ragaszkodunk a lakóhelyükhöz, mert itt él a családunk,
itt a munkahelyünk, itt járnak a gyerekek iskolába. Van
kulturális lehetőség (színház, mozi), egészségügyi ellátás
(orvos, kórház), sportolási lehetőségek. Vagy éppen közel
lakunk olyan helyhez, városhoz, központhoz, ahol a fentieket
könnyen elérhetjük. Ez a hely azért is meghatározó, mert itt
éltek rokonaink, ükapánk, nagyapánk, az egész família. A
rokonság, a családi kötelék pedig erős összetartó erő.
◙
Helyünk a Kárpát-medencében. Ez a hely egy érdekes és
sajátos elhelyezkedést biztosít Magyarország számára. Körben
a Kárpátok hegyei, mint egy véderőd, úgy fogja körbe ezt a
területet. Valószínű és biztos, hogy Trianon előtt nagyobb
jelentősége volt. Ezt követően osztozni kényszerültünk a
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területen Csehországgal, Ukrajnával, Romániával, Szerbiával,
Szlovéniával, Horvátországgal és Ausztriával.
A Kárpád-medence fekvésénél fogva központi helyet foglal
el Európa keleti részében. Ez szinte önkéntelenül adja azt a
lehetőséget, hogy a területén lévő országok egymásba karolva,
egy stabil egységet alkossanak. Egyelőre ez az összefogás
politikai és részben gazdasági okok miatt megvalósulásában
nem jött össze. Az úgynevezett V/4-ek (Lengyelország,
Csehország, Szlovákia és Magyarország), azonban politikai és
gazdasági téren az európai politikában jelentős egységet
képviselnek. Jelenleg ennek erejét, befolyását jól lehet érzékelni
az Európában zajló emberi keveredés kiszámíthatatlan
helyzetében és végső nyugalmában.
◙
Helyük Európában? Erre a kérdésre az átlag állampolgár
kerek, egész, racionális feleletet biztosan nem tud adni. Nem
azért, mert nincs véleménye a dolgokról, ő is látja a kialakult
helyzetet, de biztosan nem tudja egy racionális, megoldásokat
magába foglaló véleményben összefoglalni. Ez nem az ő
kenyere, erre vannak a politikusok, tudósok, művészek,
publicisták, akik széleskörű tapasztalatok alapján képesek
formálni, ez esetben Európa jelen állapotát és ma még eléggé
kiszámíthatatlan jövőjét.
Visszatérve az elején feltett kérdésre és egyben a válaszra is.
Helyünk Európában! Tehát hol vagyunk, mit csinálunk, hogyan
viszonyulunk, de azt is mondhatjuk, kifejezve akaratunkat:
Európában a helyünk! Amikor csatlakoztunk az Európai
Unióhoz, akkor tele voltunk reményekkel, amelyek napjainkra
meginogni látszanak. Pedig múltunkkal húzóerőt képviseltünk,
30

mert történelmünket neves számok és azok eseményei
fémjelezik, 1848, 1956, 1989. Ezekben az időkben elkezdett
harcok, még ma is folynak és ezeket egy keresztény Európához
való tartozás jegyében tesszük.
◙
Helyünk a földi világon túl – a világűrben. Ma már nem nagy
szenzáció számba megy, ha fellőnek egy olyan rakétát, melyben
ember, vagy emberek foglalnak helyet. Érdekesnek érdekes,
onnan kívülről szemlélni a Földet, saját bolygóunkat. Vajon mit
látnak az űrhajósok?

Ez a kérdés sok embert tett és tesz

kíváncsivá, többek között még a pápákat is, akik hitük szerint is
csodálkoznak az űrhajózás tényén. Először XVI. Benedek pápa
tette meg azt, hogy kapcsolatot teremtett az űrhajósokkal, 2011ben. Ezt folytatta a közelmúltban Ferenc pápa is, amikor éppen
egy hat fős legénység tartózkodott az űrben, köztük három
amerikai, két orosz és egy olasz asztronauta. Ez utóbbi a pápa
kérdésére válaszolta: - Látni a Földet, annak leírhatatlan
szépségét és ez megérinti az ember lelkét. Tim Marshall angol
újságíró így vélekedett: „a végső határ mindig feltüzelte az
emberek képzeletét, de mi élünk először olyan korban, amikor
az emberiség valóra váltotta az álmot és kilépett a világűrbe, a
jövő útján, megtett egy millimétert a végtelen felé.”
◙
A helykeresés mai világunkban napirenden van, formáját
tekintve több módon lehet megítélni. John Berger brit író úgy
fogalmaz: „világméretekben gondolkodva, az elvándorlás a
túlélés egyetlen módja.” Vitába szállhatunk vele, érvek
sokaságát lehet felsorakoztatni, pró és kontra módon. De azt kell
mondani, hogy valami nincs rendben ezen a bolygón. Hiszen
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mozog Közel-Kelet népe, Afrika és Dél-Amerika lakossága. Az
ott élő népek nem találják helyüket, vagy bizonytalan körülöttük
minden, háború miatt, vagy a gazdaság mélyrepülése végett.
Tehát újra, másra, jobbra vágynak. És most kérdés, hogy ahová
menni akarnak, azok az országok képesek-e arra, hogy az
óhajtott vágyat, melyet ezek az emberek elképzeltek,
teljesíthető, vagy sem. A legmagasabb életszínvonalat biztosító
országok bíróképessége is behatárolható. Őseink is vándoroltak,
de akkor még a Föld lakossága, a helyváltoztatást is elbírta,
sehol sem okozott zsúfoltságot. Aztán megállapodtak és
hazájukat őrizték, kisebb nagyobb sikerrel, keletről jövő
hóditokkal szemben.
◙
K. Tódorral együtt utaztam a vonaton, munkából hazafelé.
Az út közel negyven perc, el kell ütni ezt az időt, ilyenkor
legjobb a beszélgetés. Sok minden szóba jött, többek között a
világ mai helyzete. A beszélgetés fonalát K. Tódor vezette, aki
egyetemet végzett, most harminc éves, családos ember.
- Nem vagyok nagyon optimista. Már végig gondoltam a
dolgokat. Apám, nagyapám sokat mesélt az elmúlt század kusza
történelméről. Nagyapám az I. világháborút élte végig, apám a
II. világháborút. Még jó, hogy a romai számok megjelölése
terén, még az elején tartunk. Mi a biztosíték, hogy ez a mai
mostani béke állapot így marad. A múltkor a neten nézelődtem
és egy svéd újságíró mondására akadtam: „a világ tökéletlenebb,
mint valaha.” És milyen igaza van, mert ki tudja nekem
megmagyarázni, miért háborúznak értelem szerint KözelKeleten, vagy korábban Jugoszlávia területén tették. Ezek
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valóban tökéletlenségek, melyre nem kapok megnyugtató
választ.
◙

Helyünk a világban. Ez a pici ország, biztosan helyet követel
a nagyvilágban. Természetesen nem erőszakkal, hanem mind
azzal, amit feltudunk mutatni, az ipar, a mezőgazdaság, a
művészetek, a természet adta lehetőségek és még sok más egyéb
területén. Ez azt jelenti, legyünk jelen azon a bizonyos „piacon”,
ahol ezeket elcserélhetjük, mind azokért, amire nekünk van
szükségünk.
Egy érdekes példával lehet ezt megvilágítani és valóssá tenni.
Az olaj sejkek az arábiai félszigeten, „képletesen”, leszúrtak egy
botot (olajfúró csövet) és már is jött a felszínre az olaj, amely
hatalmas gazdaságot adott számukra. Nálunk is elmondhatjuk,
leszúrunk egy botot (úgy ezer méterre, vagy egy kicsit lejjebb,
természetesen cső formájában) és már jön a felszínre a
gyógyvíz. Nagyhatalom vagyunk a hőforrások, gyógyvizek
tekintetében. Már ismerősen cseng Hévíz, Bükfürdő, Harkány,
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Hajdúszoboszló, Budapest, Sárvár, Debrecen említése a
gyógyvizes fürdők listáján. Ez nagy idegenforgalmat jelenthet,
a köszvényes, reumás és más betegségekben szenvedők
számára. Ez is meghatározza helyünket Európában és a
nagyvilágban. Az üdülés, gyógyulás pedig békés, lelket emelő
tevékenység.

◙◙
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Valóság, vagy csak vágyakozás?
Érdem és dicsőség. Milyen fennkölt e két szó. Nem csak
együtt, de külön-külön is. Hányszor és hányunknak jutott már
eszébe (bevallva, vagy tagadva), milyen jó lenne érdemet
szerezni (valami nagydologban), amit más nem tud úgy
csinálni, mint én vagy mi. Aztán ez az ábránd, csak ábránd
maradt. Tényleges vagy éppen látszólagos érdemet vagy
dicsőséget nem szereztünk. Éltünk, tettük a dolgunkat, éltük az
életünket, rendben, annak „rendje és módja” szerint, úgy
ahogy az „elő van írva”. Ezért nem szereztünk semmiféle
érdemet, de még dicsőséget sem. Nem is járt érte ilyen
megkülönböztetés! Nem is vártuk. De ha belegondolok, ez a
mindennapi élet tevése, a természetes mód, hogy éljünk, nem
várunk el ezért semmiféle érdemet vagy dicsőséget. Talán ez
rendjén is van. Csak akkor bosszant a dolog bennünket, ha
látjuk, hogy más talán érdemtelenül szerzett dicsőséget, velünk
vagy másokkal szemben. Arany János írja: „Az életet, ím
megjártam … Ada címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint
az érdem.”
◙
Milyen érdekesen lehet értelmezni egy szót. Itt van a
mostani tematikus szavunk egyike, például az érdem. Teljes
fogalmában azt jelenti, hogy a „közösség szempontjából
hasznos, a társadalom elismerésére, tiszteletére, hálájára méltó
cselekedet, tett vagy magatartás.” Hányszor fogalmaztuk meg
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úgy beszélgetés közben: - megérdemelte a dicséretet! Vagy
éppen egy rosszalkodó gyerek esetében: - megérdemelte a
verést! (Még akkor is, ha ez a mai nevelési szempontok szerint
nem helyénvaló.) Ha valaki elvégezte a rábízott feladatot,
munkát: - megérdemelte a pénzt! (a fizetséget). Jól végezte
valaki a munkáját: - megérdemelte a jutalmat! Valaki elkövet
egy bűnt, ezért bűnhődnie kell, ítélet is születik: megérdemelte a büntetést! Több esetben olyan is előfordul,
hogy valaki saját érdemeinek tekinti (ezt, vagy azt), de az is
megesik, hogy valakinek (önzésből) érdemeit kisebbíti (úgy
beszél, cselekszik), vagy az ellenkezőjét teszi, növeli
(érdemeit), vagy éppen túlozza, hogy ezzel valamilyen célt
érjen el. Az a fura vagy éppen érdekes ebben az érdem
szóhasználatban, hogy a fenti példákból is láttuk, hogy
hányféleképpen érdem valami. Általános szóhasználatban
sokszor

mondjuk:

-Elvitathatatlanok

érdemei

…,

–

Érdemeinek jutalmául elnyerte …, - Nagy érdemei vannak
abban, … , - Kiváló érdemeket szerzett ebben a munkában …,
- Ez az ő érdeme! … Újsághír: T. Intézmény vezetőjét XY-t
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éves

korában,

érdemei

elismerése

mellett,

korkedvezményes nyugdíjba helyezték. Eddigi munkáját az
intézmény irányításában z. k. vette át.
◙
Az érdemet, kitüntetéssel, érdemjellel szokták elismerni.
Ennek nagyon sokfajtája van, időtől, korszaktól függően. Így
érvényessége, súlya is mindig változik, más és más a
megítélése, tehát viszonylagos.
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Egy helyen (talán?) nem kopott meg az érdem jelentése,
legalább is jó magam (és több száz, ezer lottózó, totózó, tippmixelő) esetében, a szerencse körül, Fortuna istenasszony
megítélése szerint: „Fortuna … érdemre nem tekint,
szemtelen, vak.” – írja Faludi Péter. Ebben talán van némi
igazság, mi lenne, ha az érdemtelenül érdemet szerzettek, még
lottó főnyereményre is igényt tartanának? Ezt azért már
mégsem!
◙

A dicsőség szót, ha ugyan úgy értelmezzük, mint az
érdemet, akkor azt kell „hivatalosan” vallanunk, hogy
jelentése szerint kiváló tettet, teljesítményt takar. A dicsőség
„kimagasló érdem erkölcsi eredményeként keletkezett fényes
hírnév, köztisztelet.” Arany János írja: „Szerzett magának hírt,
földi dicsőséget.” A dicsőség szó nemes értelmezése szerint,
többször is hallható az a megfogalmazás: - dicsőséget szerzett
a családnak. (Olyan cselekedetet hajtott végre, amelyre az
egész család büszke. Jól érettségizett, megszerezte a diplomát,
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stb).- Dicsőséget harcolt ki magának. (olyan magatartás szerint
élt, dolgozott, amely megítélése ránézve, dicsőséges),
dicsőséget vívott ki a cégnek … (olyan tevékenységet
folytatott a vállalatnál, szakmában, üzleti életben, hogy az
dicsőség). - Dicsőség övezi azt a szakmát, melyet művel …
(olyan munkát végzett a szakmájában, amely megbízható,
pontos, minőségi, időtálló), - dicsőséget hozott az országnak
… (olyat tett – közéletben, tudományban, művészetben,
egészségügyben,

sportban,

stb

–

amely

megítélése

nemzetközileg is elismert). Sokszor hallottuk már: - Dicsőség
szárnyaira emel …, vagy: - Elég volt a dicsőségből!
Ellenpontozva: - fejébe szállt a dicsőség! Mikszáth Kálmán
szerint: „az isteni nektár, nem hoz olyan kéjes mámort, mint a
dicsőség bájitala.”
◙
A dicsőség szó jelentése, talán vallásos formájában nem
veszített abból a fokmérőjéből, melyben a legnagyobb fokú
vallásos tiszteletet fogalmazzuk meg. „Dicsőség a magasban
istennek!” – írja Madách Imre. Ez hódolatot, imádatot,
magasztalást fejez ki.
Az érdem és dicsőség a mostani, mai napi megítélés szerint
úgy érzem eléggé megkopott szavak lettek. Volt olyan
időszak, amikor különös fogalmakként éltek. Ki akart mondva
csinált érdemeket, dicsőséget szerezni a szocialista brigádok
működésének „virágzó” időszakában. Ki érezte magáénak a
„Kun Béla Szocialista Brigád” tagságát, mert ebben kellett
dolgozni, így lehetett megélni, pénzt keresni, eltartani a
családot. Vagy miért volt különb az a dolgozó, aki a „Hámán
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Kató aranykoszorús Szocialista Brigád” tagságát tudta
magáénak?

Ez olyan érdem és dicsőség volt, amely

pillanatnyi érdeket, érdekeket szolgált és ebben az esetben már
nem beszülhetünk érdemről és dicsőségről.
◙
Ki volt írva a gyár kapujára: „A munka nálunk becsület és
dicsőség dolga!” Úgy osztották a dicsőséget, mint a cukorkát.
Csak ott kellett dolgozni és dicsőség dolgában szinte minden
rendben volt. Helyi érdem volt – ha teljesítette valaki a 100%
feletti normát, mondjuk 120%-ra – akkor felkerült a „dicsőség
táblára”. Ott „téblábolt” néhány napig, aztán a riválisok
lesöpörték, mert a „számított” teljesítményük több volt, 125
vagy 130%-nál. Ennyire futotta, az állandóan „fokozódó”
dicsőségből. Ezért érzem, hogy e szavak mennyit veszítettek
igazi jelentésükből, dicső fényükből.
E megkopás ellenére is, mégis hányan és hányan vágynak
arra (sokszor titokban), hogy érdemeik legyenek, vagy
dicsőséget szerezzenek. Hányan vannak, akik érdemtelenül
kaptak dicsőséget. Abban a bizonyos „átkosban” jó magam is
emlékszem egyik állami tisztviselői munkahelyemre, hogy a
kitüntetések odaítélésekor, azt mondták: - ha már az megvan
neki, akkor azt a magasabbat kapja! Úgy adták: - ki
következett, és hogy megkapja, csak idő kérdése volt. Ki
kellett várni és akkor ő is kapott ugyan olyat. Idő és türelem
kérdése volt csak. Ezzel szemben: - hányan vannak, akik
kiválóan dolgoznak, és még sem kapnak semmiféle dicséretet,
dicsőséget sem szereznek, nem kapnak érdemeket.
◙
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Beszélni kell a mércéről is. Ugyanis valakinek, valakiknek,
el kell dönteniük, oda kell ítélniük az érdemül szolgáló
kitüntetést. De ki teszi ezt? Egy bizottság, egy arra hivatott
kuratórium? Ez talán rendjén is lenne (van), ha nem vetődne
fel többször (sokszor), hogy jó-e az összetétel? Kik
szerepelnek ebben? Hogyan kerültek oda? Ki delegálta
(választotta) őket? Tudnak-e helyesen, megfelelően dönteni?
Úgy is mondhatnánk: ők az érdem-et és dicsőség-et eldöntők
követei. Az ő munkájukat, pedig Petőfi Sándor szavaival
lehetne a legjobban összefoglalni: „Ilyenek hát követeink,
ilyenek? Isten őket érdem szerint áldja meg.”
◙◙
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Önzőek vagyunk? Vagy csendben alkotunk?
A

nárcizmus

beképzeltség,

hiúság,

önhittség

vagy

egyszerűen az önzés, személyiség vonása? – Igen! Azonban
felnőtt korban egy indokolt mennyiségű nárcizmus teszi
lehetővé, hogy az egyén tisztában legyen szükségleteivel,
ezáltal

pedig

kiegyensúlyozottá

váljon

másokkal

való

kapcsolataiban. Az egészséges nárcizmus egy állandó,
valóságos

tulajdonságainkon

alapuló

önmagunk

iránti

érdeklődés, mely által érett célokat, elveket fogalmazunk meg.
◙
Zsuzsi néni nemrég töltötte be a hetvenedik évét. Özvegyen
él, már tíz éve. Férje elvesztése annyiban volt számára
fájdalmas, hogy innentől kezdve a házi munkát neki kellett
elvégeznie. Előtte, házasságuk ideje alatt férje készített otthon
szinte mindent. Talán a mosás volt kivétel, azt Zsuzsi néni
intézte. A főzés, a bevásárlás, a kert művelése, a ház körüli
jószágok rendbe tartása, mind a férj feladata volt. Zsuzsi néni
ezekben a munkákban sohasem segített. Ez mind természetes
volt számára. Ha a férje fáradt volt, csak annyit mondott: - Ne
légy már anyám asszony katonája! Érzéketlenségét a család
sokszor észrevette és kifogásolta, eredmény nélkül. Egy lánya
született, ezzel sem törődött úgy, mint egy anyának törődnie
illene. Lánykorába őt tartották az iskola legjobb tanulójának.
Dicsérték, kivételeztek vele, otthon a szülei ezért kímélték
minden munkától. Ezt a szeretetet túlzásba vitték, amelynek
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eredménye az lett, hogy Zsuzsi néni volt mindig a központ, ő
beszélt, az ő szava volt a szent, a megrendíthetetlen.
Történt egyszer, hogy lánya, aki 45 éves, rokkantnyugdíjas,
nehezen mozgott, kórházba került. Súlyos gerinc problémák
adódtak, meg kellett műteni. Zsuzsi néni és lánya egymástól,
harminc km-re laktak. Lányát a kórházi ellátás során egyszer
sem látogatta meg. Mondta kifogásként, ő már nem tud buszra
szállni, majd, ha felépül, a lánya úgy is eljön hozzá. Pedig,
ebben az állapotban, jót tett volna látogatása. Ugyanebben az
időben Zsuzsi néni lábán egy tyúkszem keletkezett. Talán fájt is
neki, de rövid úton megszervezte, hogy a szomszéd fiú autóval
bevigye őt egy másik kórházba, ahová illetékes volt. A
tyúkszem „sérülést” rendben ellátták, haza is vitték. Ezzel a
kezeléssel ő volt a középpontban, élvezte is a gondoskodást. A
szomszédasszonynak a dolgokról, az orvosok hozzáállásáról,
eléggé intrikusan beszélt. Nem vette észre, hogy egy
tyúkszemes eset miatt, nem fognak orvosi konzíliumot
összehívni, pedig szíve szerint ez lett volna a legjobb.
◙
K. László egy éve lett polgármester ebben az ötezer
lélekszámú községben. Megválasztása előtt, mindenki csendes,
szerény embernek ismerte. Lojalitását értékelték, aztán a
választók úgy döntöttek: - Ilyen ember kell nekünk!
Eltelt egy év, a hivatalban a hangulat feszült lett, mert amit
eddig éveken keresztül vittek, egyik napról a másikra semmis
lett. Mindenben kifogást talált, új rendszert vezetett be. A
tanácsülések jegyzőkönyveit piszkozatba el kellett készíteni,
majd ő elolvasta, javított benne. Ezt követően kellett leírni és
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aláírni, hitelesíteni. A hangrögzítéses felvételt, mely a tényleges
eseményt rögzítette, megszüntette.
Két iskola működött a településen, ahol az egyik igazgató a
sorozatos ellenőrzések, kifogások miatt, beadta lemondását.
Most már hat hónapja a teendőket egy megbízott tanár látja el,
de nem akar igazgató lenni. A hangulat olyan, hogy többen azon
gondolkodnak, elmennek innen. De hová, ebben az eléggé
kilátástalan világba?
Egy óvoda fogadta a településen, napközben a gyerekeket.
Évek óta kiemelkedő az óvodapedagógiai munkájuk. Megye
szerte, ismerik őket, sőt bemutató napokat is szoktak tartani,
népes óvónői csoportoknak. Most az óvodában az étkezés körül
robbant ki a háború. K. László alítja, hogy a dolgozók elviszik
(ellopják) az ételek egy részét. Ezért táska viziteket fognak
tartani. A vezető óvónő sem gazdálkodik úgy, ahogy az elő van
írva. Tizenöt éve végzi ezt a tevékenységet, volt több ellenőrzés,
kifogás sosem merült fel. A vezető óvónő ellen fegyelmi eljárást
kezdeményezett, várható elmozdítása is. Vezetőnek egy másik
óvónőt szemelt ki, akinek a bátyja az egyik helyi pártcsoport
vezetője, akivel K. László állítólag hétvégeken nagy
kártyacsatákkal szórakoztatja egymást.
A településen nem ég semmi, egyetlen tűzoltóautó szirénája
sem veri fel a csendet, mégis minden lángban áll.
◙
Zs. T. Sándor, ötven éves fejjel egy csomagoló eszközöket
gyártó kft-nél, mint számítás technikus dolgozik, közel tíz éve.
A számítás technikában jól jártas, tudja a dolgát, ezzel
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szerencsére nincs is semmi baj. Azonban Zs. T. Sándor abban a
tudatban él, hogy ő azért kénytelen ezt csinálni, mert nem érti
meg senki. Pedig biztosan tehetséges, színésznek és költőnek is.
Jelentkezett

a

főiskolára,

háromszor

is,

de

az

első

rostavizsgákon, mindig kiesett. Meggyőződése, tehetségét
eddig nem ismerték fel. Így van ez a költészettel is. Írt már vagy
kétszáz verset. A cégnél megtartott összejöveteleken szavalt is.
Megtapsolták, gratuláltak neki, buzdították, csak így tovább. A
helyi lapban, többször megjelent egy-egy verse. De aztán,
mintha ennél több nem is változna, csend következett. Mindig
arról álmodott, hogy egyszer valaki költészetét látva, majd egy
nagy ajánlattal áll elő. Kötet kiadását ígéri meg neki, vagy
meghívják valahová, beszéljen a költészetéről és azt verseinek
saját maga általi tolmácsolással, illusztrálja. Ez a vágya mindig
megmaradt, sőt időnként fokozódott benne. Ha mások sikereiről
hall, azt úgy állítja be, valaki segített neki, „a hóna alá nyúlt!” –
pedig nem érdemelte meg. Ezért még intrikálni is hajlandó,
hogy rosszabb színben lássa az ellenfelét.
◙
Az alkotásnak sok csínja-bínja, ága-boga van és ez a folyamat
fáradságos, vesződséges tevékenység. Mégis fontos momentum
az ember életében. Goethe szerint: „Aki nem próbálja meg a
lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha.” Alkotni,
valamit tenni – ez az élet. Villiam Ralph Inge írja: „Akik
alkotnak valamit, azok boldogok, akik csak fogyasztanak, de
semmit sem tesznek, azok unatkoznak.”
◙
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K. Péter 35 éves, nős, két fiúgyermek édesapja. Egy
negyvenezer lakosú kisvárosban élnek, lakótelepen. A ház tíz
emeletes, ők a hatodik emeleten laknak, lakásuk kétszobás,
nagy erkéllyel, amely a hegyekre néz. A gyerekek általános
iskolások, felső tagozatosok. Felesége eladó egy kínaiak által
üzemeltetett cipőboltban. K. Péter húszéves korában nagy
terveket szövögetett, olyan kreativitást igénylőket, melyben
majd alkotni fog, valamit létrehoz. Aztán az élet másként
alakult.

Egy

szerelőszalagon

németek

által

üzemeltetett

dolgozik,

ahol

valamilyen

gyárban,
elektromos

„kütyüket” raknak össze, órákon, műszakokon keresztül, ezer
számra. Ha hazamegy, vacsorázik, majd a tévé elé telepszik és
nézi, amíg el nem álmosodik. Horányi Katalin (író,
pszichológus, jogász) írta: „A modernkor elvette a kreativitás
lehetőségét. Televízió elé ültette emberét, jobb esetben
számítógépes játékok virtuális világába küldte, kalandozni. Ez
azonban csak a program elkészítője számára alkotás, minden
más szolga módon halad egy más által kijelölt úton.”
◙
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Z. Géza negyvenöt évesen megörökölte elhunyt szülei házát
egy közeli faluban. Ő a városban lakott feleségével és lányával
egy ötemeletes házban. A szülők halálesete tragédia volt a
családnak, de vele megoldódott egy másik kérdés is. Lánya
közben férjhez ment, maradt a családi döntés alapján a
városban. Ők, pedig feleségével beköltöztek a megörökölt
házba. Szívesen költözött, mert ezzel a házzal a gyerekkora
jutott eszébe, de egyben sok gond is akadt. Korszerűsíteni
kellett, a vaskályhák helyett központi fűtést szerelt. Még
szerencse, hogy lakatos és villanyszerelő a szakmája, mert
szinte mindent meg tudott javítani, ötlet kellett, egy kis
kreativitás és már is ment minden. A végén úgy belejött a
felújításba, átalakításba, hogy egy fürdőszobát rendezett be. Pár
helyiség funkcióját is megváltoztatta, máshelyre került a
konyha, meg az egyik szoba. Teraszt is épített, majd azon
gondolkozott, mit, hogyan lehetne olcsóbban üzemeltetni.
Ötletei közül a legbüszkébb a napkollektor megépítésére. Nem
kell valami nagydologra gondolni. A melegvizet – tavasztól46

őszig – jól szolgálja ez a szerkentyű. Sörös dobozokat
forrasztott egymáshoz, melyből egy hosszú cső alakult ki.
Párhuzamosan vagy tízet készített, felszerelte a tetőre, befestette
feketére, ez jól nyeli a nap melegét. Kellemes, meleg vizet ad,
nem kell a villanybojlert bekapcsolni, ezzel is forintokat
takarítanak meg. Ő jól értelmezte David Servaul mondását:
„Nem kell művésznek lenni ahhoz, hogy életünket kreatív
folyamként éljük meg.”
◙
P. Károly festőművész eddig sok képet alkotott. Így ötven
évesen már túl volt vagy húsz önálló kiállításán. Csoportokhoz
többször csatlakozott. Valahogy most úgy érezte, egy kicsit
kimerült. Nem nagyon volt kedve festeni, csak jött-ment
műtermében. Barátai kortársai meg is rótták ezért, de a helyzet
nem változott. Hosszú hetek teltek el, ő egy vicces Kontra
Ferenc Márai-díjas író idézetével ütötte el a kialakult helyzet
élét: - „A lustálkodás az ember kreatív állapota.” Az idő aztán
őt igazolta, mert a további sikeres alkotásokhoz, fel kell
töltődni, hogy a tevékenység eredményes legyen. Pár hónapos
semmittevés után, újabb képek születtek, melyek további,
megérdemelt sikereket hoztak a művésznek.
◙◙
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Ki mennyit tud törni belőle
Cselekedeteink mozgatórugói alapvetően a szükségletek. A
szükségletek az emberi élet anyagi és kulturális feltételeinek
biztosításához szükséges javak és szolgáltatások iránti
hiányérzet (élelmiszer, ruhanemű, lakóhely, újság, könyv,
mosószer, papír, bútor, közlekedési eszköz). Ezek az igények
létünk

fenntartásának

alapelemeitől

kezdve

egészen

a

különleges szolgáltatásokig sok formában jelentkeznek.
◙
Sokat változott a világ, de ez természetes is. Zs. Károly,
Karcsi bácsi még a múltszázad derekán született. A valós
szükségletekről faggattam, gondolkodik egy kicsit, aztán
mesélni kezd: - Régen, amikor én gyerek voltam, anyám otthon
volt. Ő vezette a háztartást. Emlékszem, ami a kertben termett,
azt feldolgozta, megfőzte, befőzte, legyen az gyümölcs vagy
zöld áru. Volt közte olyan is, ami a mai ember számára
elképzelhetetlen. A kertben termett kapor, ebből szószt készített
és tükörtojás volt a feltét rá. Sárgarépa, a tök is főzeléknek
készült. A házkörül kapirgált csirke, volt liba, kacsa meg disznó.
A kenyeret ő dagasztotta, és a péknél süttette ki. A sült kalácsba
az általa főzött szilvalekvár került. Felvágott közül csak a
disznóvágásból töltött, füstölt kolbász volt. Ez volt a valós
szükséglet, meg ez volt reális. Hol volt akkor még a
lecsókolbász, a pápai extra sonka, Sága Füsti, Weisbauer Túra
felvágott, Dám szalámi, a Zöld olíva bogyó, koliba vaj, Magnum
jégkrém, UHT tej, Mizo Oázis füstölt sajt, hogy csak azokat
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említsem, amelyek jelenleg a boltok polcain – valós
szükségleteket igyekeznek kielégíteni.

◙
Ezt a részt szenteljük a „lyukas cipők és terepjárók” fogalom
körébe. Mert ugye ezek kifejezik a társadalom tagozódását.
Nem ritka, az ország északi részében, de nem kizárt, hogy
máshol is találunk gyerekek lábán lyukas cipőt. Ez tény, mert
annyira a létminimum küszöbén élnek, hogy jobbra nem futja,
és addig hordják, amíg szinte lepereg az emberi lábról. A
terepjárósoknak pedig nem elég egy hétköznapi, egyszerű
márkájú autó. A státusz szimbólumot a terepjáró jelenti.
Hivalkodó magatartás párosul vele, és aki ilyen kocsival jár, az
nem mind vadász vagy földeken dolgozó gazdálkodó. Mert
azoknak célszerű ilyen eszközt használni, akik árkokon,
bokrokon át közelítik meg munkájuk terepét és nem
lakóparkban laknak, és esetleg szalonnát sütni szottyan kedvük
ezzel a kocsival egy erdőszélen.
◙
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A statisztikák mutatóit tekintve, ma Magyarországon a
létminimum alatt élők száma megközelíti a négymilliót. Ferge
Zsuzsa szociológus szerint az a bizonyos 64.000 Ft (2010), most
78.000 Ft (2014) – „biztosítja a folyamatos életvitellel
kapcsolatos, szerény szükségletek kielégítését” (valamivel
léthatár felett van!). Ezek a tényszerű számok egyáltalán nem
mutatják

rózsásnak

a

szükségletekről

kialakított

elképzeléseinket.
◙
Cs. Sándor feleségével négy gyereket nevelnek. Falusi
környezetben élnek, munka, legalább is tartós, ritkán adódik.
Alkalmi, napszám munkából tartja el családját. A munkák
között nem válogat, van benne kertásás, favágás, idényben
kapálás, árokásás, de még a pöcegödör takarításától sem riad
vissza. Csak egy a fontos, pénzt kapjon érte. Mind a négy gyerek
iskolás, oda is kell a forint, meg a boltra, mert az asszony csak
kenyérből három darab, két kilósát hoz naponta, legalább ez
legyen. Csenni, csórni, lopni nem megy sohasem, erre
lelkiismerete nem viszi rá. De tudja azt a mondást: - Nagy úr a
szükség! Mégis óvakodik ettől, amit Katona József író írt
egyszer: „… bírája leszem annak, akit, a szükség garast, rabolni
kényszerített.”
◙
Ha valami gyorsan változik, az a divat. Mert, mindig a
szükségleteket elégíti ki, mert rohanó változása a pénztárca
tartalmával, nem mindig követhető. T. Tamás vette észre
egyszer, hogy a kollégáján ugyan olyan ing, meg nadrág van,
mint rajta. Gondolta, ez csupán a véletlen, egyezik az ízlésük.
Aztán pár nap múlva kiderült, egy boltban vásároltak, egy kínai
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üzletben. Aztán egyszer Pesten járt, egy kicsit bámészkodott,
amint a metróra várt. Ott állt mellette egy hasonló korú férfi és
ugyanaz a kockás ing volt rajta, mint rajta. Úgy látszik a
szükséglet ezt az igényt támasztja az emberekben, csak ingünk
legyen, meg nadrágunk és ne lássa senki az alfelünket.
◙
Egy kocsmai asztalnál négyen ültek, előttük egy-egy korsó
sör. P. Péter 20 éves, U. Károly 30, K. Mihály 35. A. Sándor 50.
Az élet hozta, hogy ez a korban eléggé eltérő négy ember együtt
van. Egyszerű a magyarázat, ők egy építő, kivitelező cégnél egy
brigádot alkotnak. Most éppen szünetet tartanak, mert kell egy
kis szusszanás. A kulturális igényekről folyt a szó, a vélemények
négy félék, mivel csupán négyen vannak. Azok így szóltak:
K. Mihály szerint: - Én reggel, amíg öltözködőm
meghallgatom a rádiót. Ott elmondják mi történt az elmúlt
napokban. Az időjárás jelentés az fontos, legalább tudom, mit
vegyek fel arra a napra. Más engem nem nagyon érdekel.
U. Károly véleménye: - Szeretek tévét nézni. Egy jó film az
érdekel, főleg azok, ahol van izgalom, üldözés, bunyó. Legutóbb
az asszonnyal cirkuszban voltunk. Ott voltak a falunkban,
legalább kimozdultunk.
A. Sándor a ragidős: - Szerettem moziba járni. Egy filmet sem
hagytam ki, de a mozi bezárt. Egy bank van a helyén. Ha van
időm, akkor a tévében nézek meg egy filmet. Sajnos sok a
sorozat és én abba nem tudok bekapcsolódni. Könyvet, még
fiatal koromban olvastam utoljára.
P. Péter: - Én még fiatal vagyok. Járok diszkóba, minden
pénteken. Vasárnap szoktunk a haverokkal, kocsival kirándulni.
Bebarangoltuk már a környéket. Egyszer voltunk színházban is,
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egy operettet néztünk meg a barátnőmmel. Újságot nem
szoktam olvasni, talán akkor, ha becsomagolnak bele valamit,
és azt kibontom. Ilyenkor megakad a szemem a címeken.
◙
Z. Tamás harminc éves, volt már több munkahelye, de
valahogy eddig nem tudott megállapodni. Mindig valami nem
stimmelt. Vagy a munkával volt baja, vagy a munkaadóval.
Pedig nagy szüksége lenne egy jó melóra, amelyik jól is fizet, és
abból fedezhetné szükségleteit. Amit most végez az egy
ügyeletes, laza munkakör. Egy internetes kávézóban dolgozik,
ahol felügyel a mobil telefonokra, amit ott lehet kölcsönözni,
meg a számítógépekre, melyen Skypolnak külföldre, meg
beszedi az igénybe vevőktől a díjakat. Ezért ő kap – zsebből –
havi 130.000 Ft-ot, naponta szolgálatban van tizenkét órát. Ez a
minimálbérhez viszonyítva, jelenleg több. A hátulütője, pedig
az, hogy a tulaj csak két órára jelentett be. Mondta nekem: – Ha
ellenőrök jönnek. Mond azt, most léptél szolgálatba egy fél órája
és másfél óra múlva leváltanak! Ez eddig rendben is lenne, ezzel
a mesével, de ebből a napi két órából számítva, mikor lesz
nyugdíjba beszámítható szolgálati idő?
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◙
Z. Károly zenekedvelő, főleg a jazz zenét szereti. Szívesen
hallgatja a nagy amerikai együtteseket. A múlt század közepén
dolgozott egy sráccal, akinek az apja disszidált még1948-ban,
Amerikába. Ő küldött a fiának ilyen nagy bakelit lemezeket.
Tőle vett vagy húsz lemezt, volt egy Tesla (cseh) gyártmányú
lemezjátszója, ezen hallgatta az együtteseket. Aztán csak
egyszer megjelentek a kis CD lemezek, majd később a kazetták.
Ebből is van egy nagy gyűjteménye, hozzá lehallgató (vokmen),
de már ezt nem használja senki. Égő lenne ezzel az utcán
közlekedni.

Megjelentek

fejhallgatóval

a

kényelmessé

mobil
tették

telefonok,
a

zene

amelyek

hallgatását.

Napjainkban, az okos telefonok világában, a szolgáltató külön
zenecsatornát tart fenn, ahol ingyen lehet zenét hallgatni. Zs.
Károly elmélázott, amikor a lemezjátszóját a szoba sarkába
helyezte, mert már nem volt szüksége rá. Mellé rakta a bakelit
lemezeket,

meg

a

CD-ket.

Oda

sorakoztatta

kazetta

gyűjteményét is, letakarta egy zöld, kockás pléddel. Arra
gondolt, ha már a gyors fejlődés során nem dobálta ki, legalább
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békésen időzhető a rohanókor, vele együtt a valós igények
változása is.
◙
A szükségletek nagyon eltérőek. Nézzünk példát a nyaralásra.
„A” úgy döntött, azt a két hetet otthon tölti. A házkörül úgy is
van munka bőven. Szép lassan, komótosan elvégzi majd. Pihen
a teraszon, sörözget, kajál valami spéci finomakat. Ha jól
számol, akkor napi 2.000 – 3.000 Ft-ból kijön. - „B” úgy döntött
ő a feleségével és kislányával Balatonra utazik. Földváron
bérelnek egy apartmant, félpanziós ellátással, tíz napra. Ez úgy
60.000 Ft-ot taksál és kikapcsolódik. Kapott a munkahelyén
Erzsébet utalványt, legalább beváltja. Talán még egy kicsit majd
pótolni kell, mert a fagyi, meg a sör sem olcsó. – „C” a horvát
tengerpartot célozta meg. Családjával, kocsival utaznak oda,
tizenkét napra. Ez úgy napi 10.000 Ft-ból kihozható, tehát a
tervezett időre összesen 120.000 Ft. – „D” már úgy döntött,
hogy az ő szükséglete egy távoli egzotikus tengerparti nyaralás.
A feleségével be is fizettek egy utazási irodában, repülővel, tíz
napra. A teljes költség 260.000 Ft-ra rúgott- Talán lehetne vitát
nyitni felette, ez valós szükséglet volt, vagy nem?
◙◙
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Létezem, tehát cselekszem
Z. Ferenc a kft-ben dolgozott, amióta csak megalakult. Jó
szakembernek tartották, nem is volt vele semmi baj. Az alapító
gárda összetartott, hiszen ők határozták el, hogy a cég
létrejöjjön, működjön. Z. Ferencet úgy ismerték, ő az, aki
őszinte, megmond mindent. Sokszor jól is jött, hogy éppen ő
hívta fel a figyelmet a meglévő hiányosságokra.
A történet szempontjából ott kezdődött a fordulat, amikor a
gazdasági életben új szelek kezdtek fújdogálni. A cég a
fennmaradása érdekében váltani kényszerült. Új emberek
kerültek be, többek között K. Sándor főmérnök. Fiatal,
ambiciózus ember volt, tele lelkesedéssel, ifjonti hévvel. Ez
hozta a konfliktusok sorát, mert Z. Ferenc másképpen látta a
dolgokat, így összetűzésbe került K. Sándorral. Nehéz évek
következtek Z. Ferenc életében, és ez a konfliktusokkal terhelt
időszak csak akkor ért véget, amikor nyugdíjba ment.
Eltelt vagy öt év, amikor egy őszi összejövetelre a
nyugdíjasokat is meghívták, ott találkozott K. Sándorral, aki így
fogadta: - Te is létezel még?
◙
G. Zsiga, ez a huszonkét év körüli, nagy lapaj srác, aki még a
nyolcadik osztályt sem végezte el, másik két hasonló korú
haverjával rettegésbe tartották a környéket. A „Két Góbé” nevű
kocsmában lebzseltek egész nap. Ott iszogattak, meg
kötözködtek a betérő vendégekkel. A városrész ivója ezért
eléggé rossz hírben állt, de a tulaj nem törődött ezzel, hiszen a
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hasonló kaliberű italfogyasztókat pont ez, a balhé lehetősége
vonzotta. A rendőrök járőrautója szinte menetrendszerűen
látogatta ezt a vendéglátó egységet. Néha elvitték őket, de pár
nap múlva helyreállt az egyensúly. G. Zsiga és bandája tovább
fröccsözött, gyűjtötte a hangoskodókat, az élet pedig ment
tovább.
Olyan volt ez, mint Krúdy Gyula egyik történetében:
„Három… veszedelmes férfiú létezett a városban.” Valóban
létezett, de együtt kellett élni a városrésznek ezzel a három
„titánnal!”
◙
D. Sanyi még tizennyolc éves korában az autóvezetésre
jogosítványt szerzett. Apja fizette be a tanfolyam költségeit.
Sanyi járt is szorgalmasan, tanulta a KRESZ szabályait, aztán
meg a vezetés technikai fogásait. Nem telt bele fél év, és már
autója is volt. Igaz, egy régi Audi, de megtette a magáét, mert
ha kedve szottyant, még százhúsz kilométeres sebességgel
képes volt „rohanni”. D. Sanyi élvezte a sebességet, ezért, ha
elindult, csak az volt a fontos számára, csak ez létezett. Képes
volt a sztrádára úgy felhajtani, hogy a korábbi sebességét nem
csökkentette, pedig megtanulta az erre vonatkozó szabályt. A
keresztezésben természetes volt, hogy ő hajtott keresztül
elsőként, mindegy volt, merről jött.
Kezdetben kisebb koccanásokkal megúszta a manővereket.
Aztán egyszer egy dűlőútról akart felhajtani, körül sem nézett,
vagy legalább is nem érdekelte, hogy egy nagy kamioné az
elsőbbség. A kamion elkapta, és egy fordulattal az árokba
lendítette az Audit. A tűzoltók vágták ki belőle Sanyit, mind a
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két lába eltört. Nem akarta belátni még akkor sem, hogy
léteznek szabályok, amelyek nélkül nem működnek a dolgok.
◙
F. István korán reggel indult autójával munkába. Bejárt ebből
a faluból a közeli városba. Nem busszal megy, az talán olcsóbb
is lenne, mint az autó. Így, ha végez a munkával, mindjárt
indulhat haza. Nincs elvesztegetett idő, otthon várja a kert, az
állatok, mert ezt nagyon szerette csinálni.
Már túl volt az első forgalmas csomóponton. Itt öt út fut
össze, időszerű lenne, ha egy biztonságos körforgalmat
alakítanának ki, nem kellene olyan óvatossággal átvergődni,
ezen a kereszteződésen, gondolta. Aztán jött egy hosszabb
egyenes szakasz. Itt szokta a kocsit nagyobb gázzal
megkergetni. Most is úgy tette, de alig lépett a gázra, látta, hogy
előtte vagy négy autó szaladt egymásnak. Hirtelen csak a nagy
csattanások hangjai kísérték a balesetet. Aztán a megtorpant
autók nyikorgó fékezése hallatszott. Kiugrott a lefékezett
autóból. Körülötte már álltak dermedten többen is. Menteni
kellene, fordult meg fejében, aztán tovább nem gondolkodott,
rohant az autókhoz. Négy embert sikerült neki kisegítenie az
egybefutott autókból. Amikor visszaült az autójába jutott
eszébe, hogy az ember, ha kell, cselekszik, és nem azon
gondolkodik, mit kellene tennie.
◙
U. faluban a demográfia, úgy hozta, hogy azonos időben több
fiúgyerek született, mint máskor. Ez nem is jelentett gondot,
csak annyi volt feltűnő, hogy az óvodában szinte csak fiúk
járnak, majd később az iskolába. Úgy hetedik osztály után tűnt
fel az egyik tanárnak, hogy a szünetben a fiúk fociznak, de még
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hogyan? Nagyon ügyesen kezelték a labdát, érdemes volt rájuk
figyelni. Ekkor határozta el P. Pál földrajz tanár, hogy ezekből
az

ifjú

srácokból

verbuvál

egy

foci

csapatot.

Az

önkormányzatnál is támogatták a srácok lelkesedését, mindjárt
be is neveztek a megyei ifi csapatok versenyébe. Szorgalmasan
jártak az edzésekre, P. Pál tanár, pedig mint egy profi edző,
vezényelte a csapatot. Több mérkőzést meg is nyertek, a
vasárnapi

fordulók

elég

sok

szurkolót

vonzottak

a

mérkőzésekre. Meg is alakult a labdarugó egyesület, mert ugye,
kellett egy szervezeti forma a működéshez. A bajnokságban az
első fordulót a harmadik helyen végezték, de nagy esélyük volt,
hogy később meg is nyerjék. A gond akkor kezdődött, amikor a
helyi üzemek (kevés volt a faluban) megvonták az anyagi
támogatást, nekik sem futotta többre. Az ellenfélhez való utazás
költségei, 15-20 fővel, megterhelő volt. Ahogy telt az idő, ez
gondot jelentett. Az ellenvélemények is felszínre kerültek, mint
általában. Többen ellenezték, hogy az egyesület tovább
létezzék.
◙
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A politikai paletta sokszor színes, sokszor eltérő képet mutat.
A pártok, nézeteikkel együtt versengenek a másik párt
legyőzéséért, vagy legalább is háttérbe szorításáért. A
módszerekben sem válogatnak. Vádolnak, megpróbálják az
ellenfelet ellehetetleníteni. Aztán mindegyik a választások
sikerébe bízik, abban, hogy a hatalomból minél nagyobb szeletet
sikerüljön kikanyarítani. Ezek a pártok léteznek, a cselekvések
a harcban merülnek ki. Ez a harc eléggé ádáz, mert az idő
múlásával

egyesek

megerősödnek,

mások

pedig

lemorzsolódnak, eltűnnek. Az elmúlt húsz év erre szemléltető
példát is adott, nevesítés nélkül.
◙
Sz. Ferenc negyvenkét éves, nős, otthon három gyerek várja
őt. Van egy kis házuk ebben a Békés megyei faluban. Nem nagy,
két szoba, meg konyha. Sz. Ferenc az apjától örökölte, aki
hetvenévesen, az elmúlt nyáron távozott. Itt laktak, az öreg
befogadta őket. Éltek egyszerűen, a gond akkor kezdődött,
amikor Sz. Ferenc munkanélküli lett. A közeli tejfeldolgozóba
járt be naponta, de most csak a munkanélküli segély jár neki,
meg a két kisebb gyerekre kap családi pótlékot. A nagyobbik fia
elmúlt húszéves, de neki sincs munkája. Nehéz ezt a pénzt
beosztani, néha el-elmegy napszámba, kertásás vagy kapálás.
Sajnos, ez nem rendszeres, erre nem lehet számítani. Ez az
állapot létezik, hogy mikor változik, alakul másként, azt senki
nem tudja. Cselekedni sem tudnak, mert ezt az állapotot nincs
módjukban megváltoztatni. A múltkor csak annyit tehettek,
mikor beállt az őszi hideg, hogy a nagyobbik fiával az esti
szürkületben elmentek a közeli akácos erdőhöz. Ott kivágtak
néhány karvastagságú botfát. Kis kocsival hazahúzták, legalább
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néhány napig elfogadható melegben üldögélhettek. Érzelmeik
ezekben a megmásíthatatlan körülményekben is tomboló
hullámzást mutattak. Mert nem lehet elvárni valakitől, hogy
tegye félre az érzelmeit. Ez annyit jelentene, mintha arra
kérnénk, szűnjön meg létezni.
◙
K. Panni huszonöt évesen került fel vidékről Pestre.
Szerencséje volt, mert lett állása, albérlete. Pár hét után már egy
komoly kapcsolatot is magáénak tudhatott. Pedig egy fiú kedves
volt neki abban az alföldi faluban. Szeretett volna maradni, de
az elhelyezkedésre semmi reménye nem volt. Így született meg
a döntés, otthagy mindent, és a mese szerint – megy világot
látni.

Pest, ahogy múltak az évek, csak Pest maradt számára. Egy
nagyváros, tele rohanó emberekkel, nyüzsgéssel, melyhez az ő
tempóját nem tudta sohasem igazítani. Fantáziájában mindig
létezett a vidéki élet. Ő úgy minősitette, mint azt Arany János
írta: „A délibáb csak azért létezz neki, hogy kedves felföldijére
emlékeztesse.”
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◙
P. Erzsébet férjével élt együtt, most múlt ötven éves.
Egészségileg rendben volt nála minden, néha egy-egy megfázás
– főleg az ősz beálltával – billentette egyensúlyából. Ilyenkor
forró teát, meg gyógyszereket, sok C-vitamint parancsolt
szervezetébe, és egy idő után helyreállt a rend, az egészség.
Korábban kétszer volt mammográfiai vizsgálaton, szerencsére
az eredmények jók voltak.
Vagy három hónappal ezelőtt került a beszélgetésbe a mellrák
okozta megbetegedések esetei. Valahogy az elmondottak egy
kicsit megrémítették. Pár napig érlelődött benne, megint el
kellene mennie, mert a korábbi vizsgálatok után vagy három
évet kihagyott. Tapintással kedvezőtlen állapotot észlelt.
Beképzelte a betegséget, de azonnal el is hárította magától.
Elment a vizsgálatra. Elkészült a felvétel, tíz nap múlva
telefonon értesítették, be kell mennie. Mintát vettek, és a
vizsgálat után, sajnos megállapították, létező mellrákja van.
Tragédiaként fogta fel. Hirtelen nem is tudta, mit tegyen? Ez az
állapot aztán cselekvési szakaszba fordult. Ütött a cselekvés
órája!
Orvosai javasolták a műtétet, melyen szerencsére túl is volt.
Ezt követte egy besugárzási, több hetes kezelés. Ennek ideje
pont egy évvel ezelőtt fejeződött be. Azóta orvosságot szed, a
kontrol-vizsgálatok

tünetmentességet

állapítottak

meg.

Életkedve bizakodó!
◙◙
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Mozaikok erkölcsről – jogról
Elmélkedés: egy, ma közel nyolcvan éves férfi elgondolkodik
azon, mi volt 1940-ben, 50-ben, 60-ban, vagy éppen 2000-ben,
akkor meglepődik. Első megállapítása: - Hová jutott ez a világ?
Nem könyvekből olvassa, csak a saját tapasztalását rakja
egymás mellé. Az emberi kapcsolatok mennyire fellazultak. Hol
van az a fajta tisztelet, amely gyerekkorára volt jellemző? Vagy
vegyük a fiatalokat. Régen a szülő meghatározta fia, lánya
viselkedését, erkölcsi felfogását. A szülő-gyerek kapcsolatok
egészen mások, mint 50-60 évvel ezelőtt voltak. Hogyan
beszélnek a gyerekek a szülőkkel? Mintha megfordult volna
minden, most a szülő az alárendelt. Bizonyos vonatkozásban
Lieve Joris megfogalmazásával kell egyetérteni: „A modern
időkből kiveszett az erkölcs, úgyhogy én inkább régimódi
maradok.” Itt van a szerelem, a szex. Ez utóbbi, mint az erkölcs
legfőbb hordozója. A szerelem, a szex tabu téma volt. Jó, hát
nyissunk, legyünk lazábbak, de ne ennyire. Hol láttál, mondjuk
1950-ben utcán csókolódzó fiatalokat? Ma már nyíltan, a nagy
tömegben, a villamos megállóban, senkitől sem zavartatva:
„smárolnak”. Vavyan Fable szerint: „Mostanra a társadalom,
mint erkölcsi fék, elkopott: már a szégyen sem visszatartó erő.”
Sajnos ez a lazulás tapasztalható az üzleti életben és a munka
„frontján” is!
◙
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A jog valóban szerteágazó, ha csak a legfőbb ágakat tekintjük
is. Az állam működésére itt van az államigazgatási jog, az
elkövetett bűnök rendbetételére a büntető eljárási jog, a
pénzügyekre a pénzügyi jog. Az emberek egymás közötti
viszonyaik eligazodására a polgári jog. Ugye azt tudjuk egy
Schiller mondásból, hogy: „A jog mindenkor a győztesé…”
Ebben talán nincs is vita, csak abban, hogy egy-egy győzelem,
mindig átformálja a jogot. Aztán ez az átformálási procedúra
sorozat, nem mindig kellemes és szerencsés. Nehéz betartani azt
a régi latin mondást, mi szerint: „A jog előírásai a következők:
Becsületesen élni, mást nem bántani, megadni mindenkinek azt,
ami neki jár.” Ehhez, pedig szigorú, megingathatatlan erkölcsi
alapokon kell nyugodnia a társadalomnak.
◙
Zs. Ferenc nem volt több, mint 30 éves, de a hevenyészett
iskolai előmenetellel szemben, az élet adta helyzetek
kiaknázására, nagy tehetséggel áldotta meg. Használt autók
adás-vételével foglalkozott. Telephelyén, amely egy fő
közlekedési út mellett található, számtalan márka volt jelen. A
jelenlét formája (műszaki állapota) eléggé eltérő képet mutatott.
A használt autó fogalma, nála egészen más kategóriát képviselt.
Ő a legelhasználtabb autót is árucikknek tekintette. Erre is volt
mindig vevő. Csak egy kikötése volt, hogy beinduljon, guruljon
a jármű. Mert, ha ebbe valaki beleült és ment vele, mindjárt úgy
érezte, autóban ül és tulajdonos. Kispénzű, de erre vágyó
vevőknek még 15-20000 Ft-ért is eladott autókat, pedig azok
csak mozgó roncsok (koporsók) voltak. Tehát már erkölcsi
alapja sem lett volna áruba bocsátania. De ő úgy gondolta: „az
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üzlet és az erkölcs, két különböző dolog.” Voltak is ebből
gondjai, de ezeken mindig átverekedte magát. Talán másképpen
alakultak volna a dolgai, ha az iskolában egy-egy magyar órán
jobban a tananyagra figyelt volna, mert akkor eszébe jutna Jókai
Mór intelmei, miszerint: „Hiányzott nála az az erkölcsi érzék,
ami különbséget tud tenni, hogy mi szabad, mi nem szabad.”
◙
T. Aranka a mai napig is kitűnik, ha megy az utcán. Lila színű
a haja, mozgása fiatalos, vagy legalább is annak imitálja, pedig
pár évvel túl van a hatvanon. A városban mindenki ismeri,
suttognak is, ha csak úgy sétál egyedül. Mert mostanában csak
egyedül lehet látni, korábban, úgy negyven évvel ezelőtt, fess
férfiak vették körül. Sokszor férfi koszorú kísérte. Nem egy
mindennapi jelenség volt. Erkölcsei, úgy mondták akkor,
feslettek voltak. Megjárta a világot, lakott Bécsben és
Berlinben, de Párizsban is eltöltött néhány évet. Úgy látszik
keresetével jól kufárkodott, mert mára egy ötemeletes társasház
második emeleti, kétszobás lakásnak tulajdonosa. A ház
lakóival sokat beszélget. Megfogalmazásai szigorúak, nem
ismer semmibe tréfát. Mondták is többen: - Aranka
megkomolyodott! Nem történt más csak Gabriel Chevallier
szavai igazolódtak be: „Az ember visszatér az erkölcsi élethez,
amikor életkora már nem teszi lehetővé az erkölcsi
botladozásokat.”
◙
A jog fura, de hétköznapi gondolkodás formáját tekintve az
itt alkalmazott paragrafus nyomdai formájához (§) lehet
hasonlítani. Girbe-gurba, tekervényes, csavarodik erre, meg
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arra is. Somlyó György költő így írta ezt: „Hát azt mondja a jog
/ Majd akkor lesz jogod /Ha te magad kizsarolod / S ha nincs rá
hajlamod / Ütheted bottal a jogod / Nyomát vagy magát a
jogot”. „Tehát a jog az uralkodó osztály akaratát kifejező, az
állam által kötelezővé tett magatartási szabályok összessége,
rendszere”. Ez a definíció, csak az a gond, hogy az életünk
során az „uralkodó osztályok” nem stabilak, nem állandóak. A
változások, mindig más és más magatartási formát követelnek.
Tehát, nehéz mérlegelni. Arisztotelész szerint: „A jog
szenvedély nélküli értelem.” Aztán csodálkozunk, hogy az
egyik ember így cselekszik, a másik, pedig úgy. Ember legyen
a talpán, aki ebben a labirintusban el tud igazodni. Márai Sándor
szerint: „Az írott törvény mögött van egy másik, íratlan, s annak
is igazságot kell szolgálni.”
◙
Z. Sárika halk szavú, törékeny, szőke lány, most töltötte a
huszonnegyedik évét. Kicsit megtörte az élet, ilyen fiatalon. –
Képesítés nélküli pedagógusnak mentem abba a faluba. Már
másodéves voltam az egri főiskolán. Azért vállaltam el, mert
otthon sokan voltunk, sok gonddal. Úgy gondoltam jobb lenne
saját lábra állni. Kapóra jöttek a dolgok, meg szerencsém is volt.
Abba a kis faluban az iskolaigazgató adott egy szobát, ott
laktam. A szomszéd helyiségben volt összezsúfolva az iskola,
meg a korábbi falusi könyvtár. Rengeteg könyv, kérdeztem az
igazgatót, hogy vihetek-e onnan párat olvasni? – Nyugodtan! –
mondta. Kéthét múlva megkérdezte, nem volna-e kedvem
olvasókat

toborozni

és

kölcsönözni

könyveket?

Elgondolkodtam rajta. – Ki olvas mostanában, amikor tévé is
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van? Kérdezősködtem, beszélgettem. Pár öreg jelentkezett, el is
jöttek. Sokszor inkább beszélgettek. Később ez egy olyan
találkozóhely lett. Pár fiatal is bejött, érdeklődtek, de könyvet
nem vittek. Így került ide Laci is. Ez a srác olyan kiközösített
gyerek volt. Nem szerették a faluban, mert állandó balhéjai
voltak, verekedett. Velem rendes volt, jól elbeszélgettünk,
megismertük egymást. Özvegy anyja nevelte. Éreztem,
vonzódik hozzám. Többször ott aludt nálam. Tudtam, ebből
egyszer baj lesz. Pedig életszerű volt minden. Megszerettük
egymást. Mások szemébe ez erkölcstelen tett volt. Erre az
„erkölcstelenségre” az élet rácáfolt. Laci a férjem, rendes
ember. Elköltöztünk abból a faluból, bent lakunk a városban.
Van egy kétéves kislányunk, úgy érzem, rendezett az életünk.

◙
A pereskedés, jól tudjuk magyar átok. Szinte mindenért
hajlandók vagyunk pert indítani, csak hogy nekünk legyen
igazunk. Arany János: „A fülemüle” című versében írta:
„Hajdanában, amikor még / Így beszélt a magyar ember: / Ha
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per, úgymond, hadd legyen per.” Nem számított semmi, azért,
hogy megmutassa igazát. Az évek, a mentalitás sem változtatott
ezen azóta sem. T. László cége építkezés kivitelezéssel
foglalkozik. A siker érdekében elvállalnak mindent, még akkor
is, ha abban a pillanatban nem tudják, hogyan viszik véghez az
egészet. Aztán a folyamatban kiderül, hogy az építkezés egyegy részét alvállalkozóknak kénytelenek átadni. Ezek az
alvállalkozók is felvállalnak mindent, így azok is tovább adják
újabb alvállalkozóknak. Azok elvállalták, mert kellett a munka
és remélték, hogy fizetés is lesz a végén. Aztán összeomlott
minden, pert per követett. Az ügyet éveken keresztül tárgyalta
a bíróság. Végén úgy végződött, mint a fülemüle perben. Szólt
a bíró „bölcsen”: „Se ide nem, se oda nem / Fütyül a madárka,
hanem / Jobb felül üt) nekem fütyül, / (Bal felül üt) s nekem
fütyül: / Elmehetnek.” Aztán kullogva elmentek a felek, futottak
a pénzük után. T. László cége párszor fizetett kártérítést is, de
mit számít ez egy nagyvállalatnál? Történt olyan is, hogy a
felépített beruházásból, a vállalkozó fizetség hiánya miatt,
kiszedte az ablakot, ajtót, ahol aztán a szél kedvére fütyülhetett:
ki, be.
◙
P. Katalin fekete, nyurga lány, most múlt 22 éves, mindig
mosolyog, ahogy beszél. – Három hónapja váltottam
munkahelyet. Még szerencse, hogy mindjárt találtam is. Most
bérszámfejtő vagyok egy helyi kft-ben. Az előzőt szerettem
csinálni. Amikor érettségiztem, én vezettem itt a faluban a
tánccsoportot. Igaz, egy tanárnő segített, de a próbák többsége
az enyém volt. Szerettem a gyerekekkel foglalkozni. Könnyen
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szót értettem velük, egykorúak vagyunk. Hallgattak rám. Úgy
kezdődött, keresett a polgármester, vállaljam el a művelődési
ház vezetését, függetlenítve, teljesen önállóan. Meglepett egy
kicsit, de titkon örültem. Másnap igent mondtam. Úgy vetettem
bele magam a munkába, mint egy megszállott. Minden rendben
ment. Szerveztem, próbát csináltam, előadásokat, szakköröket,
klubbot. Olyan volt itt a forgalom, hogy az nem igaz. Egybe
folyt a nappal az éjszakával, én ott éltem. Aztán egyszer
hallottam, valakinek nem tetszik ez a dolog, miért vagyunk ott
sokszor még este tíz után is. Meg, hogy én lány vagyok, és ott
vannak velem a fiúk. Anyám miért engedi ezt meg nekem? Ez
nem erkölcsös dolog! Ilyesmit kezdtek híresztelni és tudja, hogy
van ez falun? Pedig állítom, minden rendben ment, de nem
magyarázhattam meg minden embernek külön-külön. Aztán
egyszer kaptam egy papírt, átszervezés vagy létszámcsökkentés
miatt, megszűnt az állásom. Gondolom, jobb volt ezt így
adminisztratív úton leszámolni, legalább senkinek sincs vele
gondja. Nem kell engem, sem támadni, sem megvédeni.
Egyszerűen vége lett mindennek. Most esténként egyetlen
villany sem ég abban az épületben.
◙◙
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Műveltség – könyv – és az élet
A művelődés, a tudás megszerzése már akkor elkezdődik,
amikor megszületik az ember. Oktatják, becézik, korholják a
pici embert, aztán amikor iskolába megy, kezébe adják a
KÖNYV-et. A könyvet, melyből sok mindent meg lehet tanulni.
A könyv az ember társává válik, hordozza a műveltséget. A
könyvhöz való viszonyunk vall az emberről, magáról is. E
fontos tárgyról, eszközről a nagyok így vallanak: - „A könyv
címével mutatkozik be az olvasónak.” . (Ráth-Végh István). –
„Semmi sem szebb és semmi sem hasznosabb az ember egész
mulandó életében, mint a könyvek olvasása.” – (Miron Costin).
– „A könyvek azért vannak, hogy megtartsák magukban a
tudást, mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk.” –
(Szent-Györgyi Albert). – „A könyv közkincs. Ha megveszed,
akkor sem a tiéd – legfeljebb halálodig.” – (Sinclair Lewis). –
„A könyv ne csak barátunk, hanem ellenfelünk is legyen: értsük
meg, de vitatkozzunk is vele.” – (Denis Diderot). – „Őrizkedj
attól, akinek csak egy könyve van.” – (Aqvinói Szent Tamás).
◙
A műveltség ellentéte a műveletlenség. Ha mind a kettőt
tisztáztuk magunk előtt, akkor választhatunk csak helyesen. A
műveltség nélküli ember, aki nem művelt (sajnos még ma is
vannak páran, csak az írástudatlanság napjainkban több mint
százezer embert érint), sok galibát és kellemetlenséget tud
okozni. Legtöbbször bosszant is. Ezek az emberek sem írni, sem
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olvasni nem tudnak. Ezen felül van még vagy 800 ezer ember,
aki funkcionálisan analfabéta. A funkcionálisan analfabéta tud
írni, olvasni, számolni, de ezeket a képességeit a mindennapi
életben használni már nem tudja. Ők hátrányosak abban is, hogy
a munkaerőpiacra kellő súllyal belépjenek. Ezeknek az
embereknek, műveltségük hiánya miatt elképzeléseik is
határozatlanok. Hegel írta: - „A műveletlen ember és rendek
megelégszenek

határozatlan

képzetekkel.”

Az

írástudatlanságnak napjaikban egy másik formája is jelentkezik,
ez pedig a digitális írástudatlanság. Nagyon hiányos a
világhálóhoz való hozzáférés, ennek technikai ismerete. Pedig
ez a „háló” befogja az egész világot. Amikor még nem létezett
az Internet, csak a vasutat kezdték építeni, Petőfi Sándor
„Vasúton” című versében egyértelműen leszögezte: „Száz
vasutat, ezeret! / Csináljatok, csináljatok! / Hadd fussák be a
világot, / Mint testet az erek. / Ezek a föld erei, / Bennök árad a
műveltség, / Ezek által ömlenek szét / Az élet nedvei.”
◙
A faluban régen a tanítót és a plébánost tartották az ott lakók
műveltnek. Példa erre Balogh László kántortanító élete, aki egy
Nógrád megyei kisfaluban - Nőtincsen - élt, tanított az elmúlt
század közepén. Őt a faluban mindenki csak Balogh Laci
bácsinak

hívta,

az

általános

iskola

igazgatójaként

tevékenykedett. Laci bácsi középtermetű, joviális úriember volt,
akinek mindenkihez volt egy kedves szava. Ő maga is egy
polgáriasan berendezett falusi házban – igazgatói szolgálati
lakásban – lakott. Kántortanítósága volt a biztosíték arra, hogy
ismerjen mindent. Ez így is volt, mert abban az időben a vidéki
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pedagógusok nem a tévé képernyője előtt töltötték szabad
idejüket, hanem sokat olvastak, társasági életet éltek,
gondolatokat cseréltek, beszélgettek. Nyitott és széles látókörrel
rendelkeztek. Laci bácsi a faluban olyan „szaktanácsadó” volt,
mindenkinek

elindította

ügyes-bajos

dolgát,

beadványt

fogalmazott. Ellátta tanácsokkal, ott volt a született gyermek,
lány

keresztelőjén,

lakodalmán,

temetésén.

Tisztelték

emberségét, műveltségét.
◙
L. Gizella tanárnő – magyar-történelem szakos – a Duna
menti kisváros gimnáziumában tanított. Soha nem volt az
osztályában fegyelmezési gondja. Diákjai már várták Gizi néni
óráját, sőt felüdülés volt számúkra az így eltöltött időszak.
Végzett diákjai még hosszú évek távlatából is vissza tudtak
emlékezni az irodalomnak, történelemnek azokra a részeire,
melyeket ő tanított. Volt valami titka, amely nem is volt titok.
Egyetemi tanulmányai során nem csak a törzsanyagot sajátította
el alaposan, hanem önszorgalommal hozzá is olvasott. Irodalmi,
történelmi személyiségekről olyan történetekkel fűszerezte
előadását, melyek csak akkor kerültek volna a diák számára
hozzáférhetővé, ha abból kellett volna „disszertációikat”
megírni. De erről a középiskolában szó sem volt. Gizi néni
olvasott, széles látókörű, jó mesélőkével megáldott pedagógus
volt. Nagy tudású egyéniség, aki mindig ember tudott maradni.
Ezért szerették diákjai.
◙
Néhány, nem teljesen kifejtett gondolat a televízióról. A
televízió már oly annyira elterjedt média eszköz lett, hogy a
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lakásokban a helye szinte családtagnak számít. Szemben a
családtagokkal – apuka, anyuka, fiú, leány, nagymama,
nagypapa – véleménye van a dolgokról. Neki – már, mint a
televíziónak - mindenről, mindenféle, széles skálán futó, erősen
befolyásoló hatása van, főleg akkor, ha azt éppen nem a
megfelelő korban, időben hallgatjuk, nézzük. A műveltség
területén sok-sok információt ad, de egysíkúvá válhat, függővé
téve nézőjét. Groucho Marx szerint: „Engem a televízió művelté
tesz. Ha valaki bekapcsolja, mindig kimegyek a másik szobába
könyvet olvasni.”
◙
H. Péterrel, aki gimnáziumot végzett, most harminc éves és
buszsofőrként dolgozik a VOLÁN-nál, iszogatjuk sörünket és
hallgatom monológját: - Szóval a műveltségről akarsz velem
beszélgetni?

Jótól

kérded,

hiszen

nekem

csak

az

alapműveltségem van meg. Ez nem sok, de azért eligazodok az
élet dolgaiban. Régebben apám, ha nem tudott valamit, felütötte
a lexikont és megkereste, amit akart. Ma már erre nincs szükség.
Ott az Internet, beütöd a keresett szót, fogalmat, nevet és
mindjárt több sorban kiadja, amire kíváncsi vagy. Én sokat
olvasok, szeretem a könyveket. Amikor a busszal a menetrendi
hézagban kiállós vagyok, mindjárt olvasok. Ez pihentet, feltölt
engem. Itt mondanám Mark Twain sorait, ami így hangzik: „Egy olyan ember, aki nem olvas könyveket, semmivel sem
különb annál, mint aki nem tudja elolvasni őket.” Tehát buta,
műveletlen. Na de, ismerek olyan embert is, nem is egyet, aki
művelt, mert megvan az iskolája, egyeteme, több is belőle és
mégis bunkó. Nincs meg az intelligenciája. Olvastam, hogy az
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intelligencia úgy tizenhét éves korunk után személyiségjeggyé
válik és már nem fejleszthető, vagy csak nagy odafigyeléssel. A
bunkó, bunkó marad, hiába okos. A buszon is látom, hogyan
viselkednek az intelligens emberek, és hogyan a bunkók, tahók.
Jobb erről nem is beszélni, mert mindjárt felmegy a pumpa
bennem.

◙
Cs. Tamás rendben elvégezte a nyolc általános iskolát. Ekkor
volt tizennégy éves. Még nem tudta eldönteni, hogy „mi legyen,
ha nagy lesz”. Javasolták neki, legyen szakács, mert szeretett
édesanyjának segíteni a konyhában. El is fogadta ezt az ötletet
és beiratkozott egy vendéglátó-ipari szakközépiskolába.
Tanulgatott, főzicskélt, de közben rájött, hogy érdeklik a
motorok, az autók. Azért volt benne annyi becsület, hogy a
szakács mesterséget kitanulta, de az autók csábítása nagyobb
volt, mint egy sima fakanál. Apja nem tiltakozott, mondta is: Legalább megjavítod az én autómat is! Újabb évek következtek
Tamás számára. A két szakma látszatra annyiban különbözött
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egymástól, hogy szakácsként lisztes, hagymás szagú volt a keze,
autószerelőként, pedig olajos, még a nadrágja is. A végén letette
a vizsgát és beállt egy vállalkozó autószerelő műhelyébe.
Beleásta magát a márkák fortélyaiba, hiszen pár évi gyakorlás
után, már mester volt. Aztán beütött a gazdasági válság, a
vállalkozó

karcsúsította

műhelyét.

Ilyenkor

mindig

a

fiatalabbakat küldik el, így Cs. Tamás az utcára került. Hiába
volt két szakmája által „művelt”, mégis a „munkanélküli”
státusz járt neki.
◙
A görögök a kezdetben, azt a személyt, aki szűkebb
értelemben, több tudományágban kiváló volt, vagy bővebb
értelemben, akinek a tevékenysége a tudományon kívül, főleg a
művészetekben vagy a sportban kimagaslott – polihisztornak
nevezték. Ki ne ismerné Leonardo da Vinci-t, aki festő,
filozófus, tudós hadmérnök, feltaláló, szobrász, építész, költő,
író volt egy személyben. A legutóbbi időszakból még említsük
meg Albert Schweitzer német teológust, lelkészt, filozófust,
orgonaművészt, tanárt, orvost. Akit 1952-ben Nobel-békedíjjal
tüntettek ki. Vagy az olaszok közül Pier Paolo Pasolini
filmrendezőt, írót, költőt, teoretikust, aki mind műveltségével,
mind, pedig művészi tevékenységével örökös viták és
támadások kereszttüzében élt. A magyarok között is
tevékenykedett több polihisztor. Hajós Alfréd építész,
gyorsúszó, labdarugó, játékvezető, újságíró. Ő volt az első
magyar

olimpiai

bajnok

gyorsúszásban.

Herman

Ottó

természettudós, néprajzkutató, régész, politikus volt. Tessedik
Sámuel, aki evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és
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gazdasági szakíróként tevékenykedett. A mai kor már másként
mérlegeli

a

polihisztorként

megismert

egyéneket.

A

felgyülemlett tudás halmazok kevésbé igénylik egy-egy
személy ilyen szerteágazó munkásságát.
◙
J. Ferenc harmincnyolc éves, egy jól menő kft főkönyvelője.
Az eredmények nagy részében benne van az ő tevékenysége,
úgy is lehetne mondani, pénzügyi műveltsége. Nem egy
beszédes ember, de a számok világában jól eligazodik. Kezéből
nem folyik ki a pénz, nem kicsinyes, inkább racionális. Tudását
mindig fejleszti, hiszen a változó gazdasági körülmények,
előírások ezt meg is követelik. A pénzügyi műveltséggel
rendelkező embernek egészséges a pénzhez való viszonya.
Arisztotelész ezt így fogalmazta meg: - „A műveltség jó sorban
ékesség, balsorban menedék.”
◙◙

75

Nagy Szó, az ENERGIA!
Meg kell állapítanunk, hogy véges világban élünk, véges az
időnk és véges az energiánk. Az ember, aki hús, vér, egy test,
ennek összetétele tudományosan is 5 % anyag és 95 % energia.
Ezt az energiát használjuk fel, mindenre. Többek között, hogy
csak a legfontosabbakat soroljuk fel: mozgás, lélegzés,
életfunkciók (dobog a szívünk, emésztünk, gondolkodunk, a
beszéd, a látás, stb – még hosszú a felsorolás is). Tehát ezzel kell
gazdálkodni, ahhoz, hogy minden rendben legyen, rendben
éljünk.
◙
Ha az energiáról beszélünk, nem csak az ember energiájáról
van szó. A világ, amelyben élünk az energia folyamatos
áramlásából tevődik össze. Gondoljunk bele, energia a fény, a
szél, az illatok, természeti jelenségek, a víz áramlása és még
sorolhatnánk, hosszan.
Napi életünket segítő energiák sokasága létezik. Az áram
(elektromosság), a gáz, a kőolaj, annak származékai (benzin,
gázolaj). Azért, hogy meglegyen az a bizonyos komfort
érzetünk, hogy meleg legyen, vagy éppen hideg, menjen a busz,
a vonat, az autó. Ez a bizonyos globális energia, amely valóban
véges. Nem véletlenül gondolkodnak az „okosok”, hogyan lehet
a Nap energiáját (Napelemek), a szél energiáját (Szélturbinák),
az alacsony energiát fogyasztó gépeket hasznunkra fordítani.
Már most, tudósok megállapították, hogy a világ, jelenlegi
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globális energia szükséglete, 2050-re 50 %-kal nőni fog. Ez az
idő pedig hamarosan, ide ér!
◙
A koronavírus – világ járvány – miatt tragikusan kell sajnos
felfognunk, hogy véges az energiánk. Tragikusan, mert ez a
vírus nagy kihívás elé állította a föld lakóinak nagy többségét.
Nem kegyelmezett senkinek, sehol. Nagy a kihívás, hogy legyen
energiánk ezt a harcot megvívni. Mert az ember nem veszítheti
el reményét, energiáját ebben a harcban. Le kell győzni ezt a
vírust, ezt a járványt és folytatni kell életünket. Madách Imre
írta: „Ember küzdj, és bízva bízzál!” Ez lebegjen szemünk előtt,
tudatunkban.
◙
Azzal a ténnyel, hogy az ember energiája véges, azt hiszem,
minden ember tisztában van ezzel. Ki nem élte már át élete
során, hogy egy nehéz munka során az volt az érzése, nincs
tovább. Már nincs erőm (energiám), hogy a munkát tovább
folytassam. Aztán mégis az emberi szervezet összegezi tartalék
energiáját és folytatódik a megkezdett munka.
Azonban, ha az ember, aki fiatal vagy éppen öregen
megbetegszik, tudatosul benne, csökkentek, vagy elvesztek
energia készletei. Az emberi szervezet, mint egy „akkumulátor”,
képes újra tölteni a testet, lelket, emberi érzést, hogy ismét
működni tudjon. Sajnos öregkorban ez a fajta funkció, súlyos
csorbát szenved. Egy-egy betegség után, vagy már nagyon
öregkorban, ezt a helyre állítási funkciót, elveszíti.
◙
Az ember éli hétköznapi életét. Az életfunkciói során,
fogyasztja meglévő energiáját. Persze ezt az energiát ésszerűen,
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logikusan, értelemszerűen, be kell osztania. Nem lehet ebben
nagy kilengéseket csinálni, mert az nem vezet jóra. Itt van
például egy „betegnek” mondott ember, aki folyton nyavajog,
itt fáj, ott fáj. Ez a nyafogás elfogyasztja energiájának nagy
részét. Vagy példaként említhetjük azt az embert, aki
elhatározza, hogy elmegy külföldre, elhagyja hazáját, mert itt
borzalmas élni, itt semmi nem jó, nem becsülik meg az embert
és így tovább. Ezek a sérelmek vezénylik cselekedetét, ezek
emésztik fel energiájának nagy részét. Aztán „kint” sem tud
gyökeret ereszteni, mert ez az általa elképzelt „kritikus”
folyamat, kimeríti energia készleteit. Vagy az is közismert
tények egyike, elhanyagolja munkáját. Minden mindegy neki.
Olyan „Pató Pál uram” stílusban él. Energiája elforgácsolódig,
nem lesz belőle semmi hasznos dolog. Aztán van olyan ember,
akinek minden jó, minden rossz, erre mondják, ő minősiti az élet
dolgait, ahogy esik, úgy puffan! A véges energia teljesen másra
vész el. Nincs semmi egyensúly az életében, pedig erre az
egyensúlyra igazán nagy szüksége lenne. Már a vallás
évszázadokkal korábban felismerte, hogy cselekedeteinket, ha
jó és rossz irányba eltereljük, nem tartjuk be azokat az „arany
szabályokat”, akkor meglévő energiánk elmegy az esetleges
korrigálásra. Nem véletlenül fogalmazódott, vésetett formába az
a bizonyos „tíz parancsolat”, amelynek betartása az energiánkat
jó irányba kiegyensúlyozza.
◙
T. János, aki már húsz éve él házasságban feleségével, egy
„nagy” probléma elé került. A lakásban elromlott a kisebbik
szoba ajtajának a zárja. Nem lehetett becsukni, mert valami rugó
kiugrott. A felesége szólt Jánosnak, javítsa meg. János halogatta
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napokon keresztül ezt a lakatos munkát. Nem volt kedve, meg
arra gondolt, hogy nem is baj, ha az ajtó nyitva van. Aztán meg
itt a lakásban nincs semmi szerszámja, le kellene menni a
pincébe. Oda meg nem szeret járni, mert olyan doh, penész szag
van, a múltkori csőrepedés miatt. János csak nyűglődni tudott,
halogatta a tényleges megoldást. És ebben a „verkliben”
szenvedett napokon keresztül, észre sem vette, hogy ebben a
semmittevésben, mennyi energiát fogyasztott el. Mert ha
ismerte volna Henry Ford, amerikai üzletember mondását, mi
szerint: „A legtöbb ember több időt és energiát fordít arra, hogy
kerülgesse a problémát, mint arra, hogy megragadjuk és
megoldjuk őket.”
◙
Jelenleg, az óvintézkedések – vírus elleni küzdelem –
hatására, kénytelenek vagyunk, megszokott napi energiánkat (,
hogy csak a nagyobbakat említsem: munkába járás, munka a
munkahelyen, utazás oda vissza, szórakozás stb.) lecsökkenteni.
Pedig ez nem jó, mert az energiavesztéssel, más funkciók
kerülnek előtérbe és ezek (több alvás, van rá idő, pihenés,
mozgás hiány nagyobb mértékben) negatív hatással van az
emberre, szervezetére. De a kényszer miatt, sajnos nem lehet
mást csinálni. Humorosan is felfogható ez a helyzet. Mivel
köztudott, hogy kijárási tilalom, vagyis korlátozás van
érvényben, a boltokba való eljutás a napi kenyérért is
körülményes. Egy leleményes hölgy az alábbi hirdetést tette
közzé az interneten: - Én egy lisztes lány vagyok. Keresem azt
a férfit, akinek élesztője van, hogy együtt élvezzük a kovász
hatását. Tehát az energia felhasználását.
◙
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Energiánkat sikeresen is feltudjuk használni. Ehhez a
sikerhez kitartás kell, szilárd elhatározás és az energia jól
beosztott felhasználása. Példát is említenék erre. Z. Károly
elhatározta, hogy önerőből felépíti saját házát. Olyat, melyet ő
tervez és ő is fogja kivitelezni. A tervezést tehette, mert építész
technikus volt a végzettsége. Elkészítette háza tervét, aztán
elkezdte ásni a ház alapjait, majd betonozott, később falazott is
és végül tető került a házra. Persze a haverok is besegítettek,
soha nem volt elkeseredve, a ház felépült, már benne is lakik,
családjával együtt. Mondhatjuk a cél érdekében jól osztotta be
energiáit.

◙
Zs. Irénke most lesz negyven éves, négy gyerekét egyedül
neveli. Tíz évvel ezelőtt elvált iszákos férjétől. Úgy érezte, hogy
ez a válás zűrös életét majd rendezni fogja. Így is lett, bizonyos
vonatkozásban, mert a férj eltűnt, vége szakadt az esti borgőzös
veszekedéseknek. A helyzet annyiban változott, hogy a négy
gyerek (mind fiú, korban 20, 18, 14, 12) szép csapat volt, teli
örömmel meg gonddal. Igaz a nagyobbak élték a maguk életét,
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de a kisebbekkel annyi baj volt, most kamaszodnak, hogy már
nem bírja. Sokszor mondja barátnőjének, elfogyott az energiám.
Véges! Nem bírom tovább! Aztán a gyerekek észreveszik, hogy
anyjuk kiborult. Megpróbálnak szófogadók, lenni, kisebb,
nagyobb sikerrel, amely aztán megy is egy darabig.
◙
Nem is gondolná az ember, hogy a meglévő energiája
miképpen fogy el, vagy legalább is feleslegesen használódik fel.
Emberek beszélgetnek, van köztük egy nyafogó, nem tetszik
neki semmi, mindent kifogásol, aki csak a maga és mások
problémáival traktálja a többieket, elveszi az energiájukat a
kényszerű hallgatás miatt. Ilyen sok beszédű, energiafaló
helyzetek teremtődnek a fodrásznál, a kozmetikusnál, a
gyógytornásznál, ahol a páciens beszél, beszél, vagy éppen
fordítva, a szolgáltatást nyújtó egyénből ömlik a szó, érdekes,
vagy érdektelen történetek, pletykák formájában. Azt mondják,
mindehhez energia szükségeltetik. Azt is mondják, a férjhez
vagy éppen a feleséghez is sok energia szükséges, hogy jól,
megértően éljenek, vagy csupán, eltudják viselni egymást.
◙
Valahogy összegezve, az energiánk véges. Ezt a végességet
pedig úgy kell tekinteni, hogy ne legyen vége, mert akkor
összeomlik minden. Be kell osztani, tudatosan, szépen. Egy
amerikai író szerint: „Amikor azt mondod – „Feladom!” –
gondolj arra, hogy ilyenkor más valaki azt mondja: - „Egek,
micsoda lehetőség!”
◙◙
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Szeretnék együtt érezni veled…

A kifejezés – empátia – már az ókori görög nyelvben is
szerepelt. Az angol nyelvben jelent meg újra, itt inkább a
bölcselet, a művészetek és a hivatalok nyelvében. Alfred Adler
szavai: „szimpatizálni annyit jelent, mint látni a másik ember
szemeivel, hallani a másik ember fülével és érezni a másik szíve
szerint!” Ha minden ember nagyon empatikus lenne, akkor a
világ nagyon humánus módon működne. Több empátiával a
családok is boldogabbak lennének, kevesebb lenne a válás,
kevesebb gond lenne a gyerekekkel is.
◙
„A modern ember egyik legnagyobb keserve, hogy nincs hol,
nincs kinek a batyuját kiteregetni”. (Jókai Anna).
◙
T. László felnőtt fejjel vágott neki, hogy mérnöki diplomát
szerezzen. Mindig is építész vagy tervező szeretett volna lenni.
Sokat rajzolt, közben műszaki rajzoló képesítést szerzett. Ezzel
helyezkedett el egy tervező cégnél. Nem is volt a munkájával
semmi gond, a rábízott feladatokat elvégezte, de a több diplomás
kollégákkal szemben mindig hátrébb szorult. Ezt az érzést,
helyzetet minden alkalommal elpanaszolta feleségének, aki
megértően vigasztalta. Sőt, ösztönözte, iratkozzon be a Műszaki
Egyetemre, belőle is jó tervezőmérnök lenne. Férje nekivágott,
hosszú, keserves évek következtek, de végig csinálta. A
diplomaosztásra egy nyári, júniusi napon került sor. T. László
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boldog volt, szinte repült az örömtől. Legboldogabbnak talán
felesége látszott, aki jobban örült férje sikeres „Győzelmének”,
mint ő maga. Talán annak örült a legjobban, hogy főnöke, aki
eddig is megértő volt, kezet szorított vele, és gratulált. Tíz nap
múlva a főnök titkárnője hozott neki egy papírt, melyen „tervező
mérnöki” átsorolás állt, egy új, nagyobb fizetési kategória
feltüntetésével.
◙
„A békéhez, nem bombák kellenek, hanem jóakarat és emberi
együttérzés.” (Szent-Györgyi Albert)
◙
T. János Óbudán járt. Egy vállalkozót keresett, amikor a
Lajos utcában megszólította egy hölgy. – Ne haragudjon, de a
Goldberger gyárat keresem. – T. János megállt, próbálta útba
igazítani a hatvan év körüli, szőke hölgyet, aki kedvesen
mosolygott. Hátán egy hátizsák volt, oldalzsebéből egy flakonos
üdítő kandikált ki. Csodálkozott, hogy ezt a régen megszűnt
gyárat keresi. Meg is kérdezte: - Miért keresi? Hiszen már nincs
meg! – Tudom! – mondta a hölgy, majd hozzátette: - Olvastam
róla és érdekelt, hol volt, és mi maradt meg belőle?
T. János körülnézett, pont a Textil múzeum előtt álltak. A
házra mutatott: - Itt voltak a kezdetek, ebben az épületben
működött az első kékfestő üzem.
Aztán elkezdtek beszélgetni lakásokról, a közlekedésről, a
pesti panelházakról. A hölgy jelenleg Csepelen lakik, de a metró
Pöttyös utcai megállójánál lévő egyik házban született. A
beszélgetés még tartott vagy tíz percig, a hölgy megköszönte az
információt, búcsúzott. T. János meg állt ott egy darabig. Látta
a hölgyet a hátizsákjával a sarkon eltűnni. Sokáig gondolkodott,
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ki lehet ő? Miért érdekli a múlt története? Miért pont ez a gyár?
Próbálta a hölgy gondolatait követni, mintha ő lenne a
kiránduló.

K. Zsuzsi nénit a mentő vitte a kórházba. A szomszéd F.
Piroska, érzékelte, hogy valami baj lehet Zsuzsi nénivel. Még
szerencse, hogy rosszulléte ellenére ki tudta nyitni az ajtót.
Látta, hogy itt nincs minden rendben, intézkedni kezdett, hívta
a mentőket. Majd, amikor egy kis nyugalom lett, felhívta
telefonon Zsuzsi néni fiát és a lányát. Ők nagyon meglepődtek,
a múltkor még jól volt, mondták mentegetőzésként. Ígéretet
tettek, jönnek azonnal, meglátogatják a kórházban. F. Piroska
egy kicsit megnyugodott, így már biztosan, minden rendben
lesz. Másnap mégis felkerekedett, és bement a kórházba. Zsuzsi
néni valamivel jobban volt, szomorúan feküdt ágyán, és amikor
meglátta őt, sírni kezdett. Próbálta megnyugtatni, de a sírás nem
akart megszűnni. Szipogva mondta, hogy a gyerekek közül még
egyik sem jött el hozzá. A fia üzent az egyik ápolóval, hogy talán
ma bejön. F. Piroska megfogta Zsuzsi néni kezét, amelyben
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érezte az erek lüktetését. A szíve is olyan keservesen vert, mint
az övé.
◙
„A nyomorultak mindig megértik egymást, és segítenek
egymáson.” (Honoré de Balzac)
◙
U. Klára hatvanéves elmúlt, amikor vagy ötödször,
emlőszűrésen vett részt Eddig nem volt semmi baj.
Megdöbbenésére bal mellében több csomót találtak. Újból
behívták a kórházba, a kritikus helyről boiopsziát készítettek,
kivettek egy kis darabot szövettani vizsgálatra. A napok U.
Klára, férje és lánya, meg a közelebbi családtagok számára is
mély izgalmakkal járt. Aztán mikor közölték a vizsgálat
eredményét, mely sajnos nem volt jó, pillanatok alatt
összeomlottak. Tehetetlennek érezték magukat, sajnos a
vizsgáló orvos sem adott nagy reményt a betegnek a
gyógyulásra. További vizsgálatokat végeztek, amelynek
eredménye egy sürgős műtét, csak ez vezethet a gyógyuláshoz.
A közlés maga volt a tragédia. Hosszú napok keserveit élték át.
Volt, aki vigasztalta, megpróbált vele együtt érezni, de voltak,
akik úgy vélték, az általuk elfogadott „reális” lehetőségekkel
kell számolni és szembenézni, aszerint kell hátralévő életét élni,
arra berendezkedni. A műtét körül kisebb bonyodalmak
keletkeztek. Az orvos, aki négy hétre tudta volna csak
előjegyezni, szabadságra ment. Más orvost kellett keríteni.
Ajánlottak egy másikat, de ő nem vállalkozott, mert nem ez a
sebészeti területe. Mondta, egyik kollégájával megbeszéli, aki
egyben plasztikai sebész is. A műtétet ez az orvos végezte,
alapos munkával, gondolva mindenre. Az utókezelések során
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csodájára jártak, milyen szép lett a műtét. Sugárkezelés
következett, gondos utókezelés. Azóta eltelt másfél év, és a
legutóbbi MR vizsgálat megállapította: tünetmentes.
◙
Cs. Éva és H. Gizella igazi barátok, barátnők voltak. Iskolás
koruktól barátkoztak, nem volt titkuk egymás előtt. A
fiúkapcsolataik minden részletéről beszámoltak egymásnak, sőt
javaslatokat, intelmeket is tettek, azokat elfogadták. Történt
aztán úgy tizennyolc éves korukban, hogy Cs. Éva
megismerkedett egy fiúval. Nagy lett a szerelem közöttük,
sülve-főve együtt voltak, már az összeköltözést, az esküvőt
tervezték. H. Gizella először örült Éva életének ilyetén való
fordulatával, később azonban fájlalta, hogy ezzel elveszíti
barátnőjét. Próbálta magának megmagyarázni, hogy ez az élet
rendje. Éva azzal a fiúval egy párt alkotott, jó lesz ebbe
belenyugodni. Már el is telt egy év ebben a nagy szerelemben,
amikor egy este Cs. Éva sírva csöngetett H. Gizellánál, a
barátnőjénél. Alig tudta elmondani, mi történt. A fiú
bejelentette, hogy vége kapcsolatuknak, vége a nagy
szerelemnek, mást szeret. A két lány sírva ölelte, vigasztalta
egymást. H. Gizella úgy érezte, mintha őt hagyták volna el. Neki
is fájt barátnője kudarca, szerelmi összeomlása.
◙
„Nem a póráz teszi a kutyát hűségessé”. (Mikszáth Kálmán)
◙
T. Ferenc esztergályosnak tanult a nyolc általános után. A
szakközépiskolában sikeres szakvizsgát tett. A szakmája CNC
esztergályos. Ez egy keresett és megkülönböztetett mesterség.
A legprecízebb pontosságú esztergályos műveleteket kell
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elvégezni egy olyan esztergapadon, amelyet számitógéppel
vezérelnek. Tehát több irányú szaktudás is szükségeltetik. A
faluba települt egy német cég, amely harminc ilyen
esztergályost foglalkoztatott. A gyártott precíziós műszereket
külföldre szállították. Itt kapott állást a szakmájában T. Ferenc
is. Vele a kezdetekben az volt a baj, hogy hétfői napokat
rendszeresen

kihagyta.

Ugyanis

egy

olyan

társaságba

keveredett, akik a péntek estét, az azt követő éjszakát, meg a
szombati napot, beleértve a vasárnapot is, dorbézolással,
piálással töltötték. Hétfő reggel remegő kézzel, nem mert az
esztergapad mellé állni.
Zs. Sanyi volt a barátja, még iskolás kora óta. Korholta ezért
a magatartásáért, de minden hiába. Még arra is vállalkozott,
hogy vele menjen, és ő is végig csinálja ezt a szőrnyű két napot.
Megpróbálta kibogozni, mi lehet ebben a jó, együtt érző
magatartás nem vezetett sehová, pedig mindent megpróbált.
Egy év után a német részlegvezető pontot tett az ügy végére. T.
Ferenc utcára került. Ezt a tényt barátja, Zs. Sanyi értette meg,
de magyarázatot neki sem sikerült találni erre az esetre.
◙
„Hamarabb lesz barátod az, aki véletlenül a lábadra lépett,
mint az, aki kínosan ügyel arra, hogy hozzád se érjen.” (Halász
Aladár)
◙
Egy kutatás szerint az olvasás, méghozzá egy-egy hosszabb
történet (regény) fejleszti az empátia készséget. A regények
segítenek beleélni magunkat mások helyzetébe és megérteni
érzéseinket.
◙
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Az empátia az embernek az a képessége, amellyel át tudja
érezni egy másik ember helyzetét. Ez a készség azonban nem
minden emberben egyforma szintet képvisel, ezért eltérőek a
reagálások. Azon is múlik, mi magunk milyen pillanatnyi
kapcsolatban vagyunk, mennyire vagyunk frissek, nyitottak. Az
empátia biztos működését egy esetben, egy olyan helyzetben,
amely egy ember elvesztésével, halálával jár, nem tudjuk
megtagadni. A megkérgesedett lelkű ember is együttérzését
fejezi ki, hiszen elvesztettük társunkat, barátunkat, apánkat,
anyánkat, tragikusabb esetben fiúunkat, lányunkat. Lelkünk,
szívünk, ilyenkor együttérzést parancsol.
◙◙
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Tudásvágyunk
A tudásvágy a kíváncsiság egyik, nemes formája. Mert, ha
kíváncsi vagy, hogy a dolgok, a mechanizmusok hogyan
működnek, az erre kapott feleletek sokasága, bővítik tudásodat.
Mert a tudásszomj egyenlő az ismeretekre irányuló erős
vágyakozással, a nagyfokú tudásvágyra. Ez a vágyunk mindig
jelen van, ezért tenni kell érte. Osvát Ernő író, szerkesztő
szerint: „a tudást nem lehet ajándékba kapni.”
◙
Z. Blanka csupán másfél éves. Szegény édesanyja nehezen
hozta a világra, nehéz szülés volt. Ezt már el is felejtették,
Blanka nevetős kis arca mindennél szebb. A család szemefénye,
első gyerek, meg aztán első unoka. Ő a központ, mindegy ki van
otthon a családban, mindenki vele foglalkozik. Már tud menni,
mégpedig jól, a parkban nem csak sétál, már rövidebb
kanyarokat futva is megteszi. Beszélni még nem tud annyira. A
szótár még nem áll több szóból, mint anya, apu, papi. A
nagymamát még nem tudja kimondani, de ezért nem haragszik,
büszke unokájára.
Z. Blankának, ha leltárt kellene készítenie játékairól, képes
könyveiről, kiírhatná a gyerekszoba ajtajára: - leltár miatt zárva!
Kell is ez a sok könyv, tele szép képekkel. Mindegy neki ki van
a szobába, ő viszi hozzá a kiválasztott könyvet, saját nyelvén
rábök egy képre és mesélni kell neki, mert ő mindenre kíváncsi.
Ha az egyik könyvnek a végére érnek, hoz egy másikat, azt is
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végig kell lapozni, magyarázni a képekről. Ugyanis ő apró
termetével, kicsi fejtecskéjével – mindenre kíváncsi.
◙
Az iskola. Ez egy fogalom, mégpedig többféle változatban,
kinek így, kinek úgy. Mert ugye, ott kezdődik a minősítése,
hogy iskolába járni kell. Kötelező, ez benne van az oktatásról
szóló rendeletben. Mindenkinek életében az első tanítási nap,
amikor beül az iskolapadba, nagy élménnyel jár. Azt hiszem, itt
kell

köszönetet

mondani

azoknak

a

tanítóknak,

pedagógusoknak, akik úgynevezetten: - sínre teszik a
gyerekeket. Arra a sínre, melyen aztán elindulnak a
tudásbirodalomba,

hogy

végig

járva

az

állomásokat,

összeszedjék az ott felhalmozott tudást és indulás tovább, újabb
állomásra. Egy kínai mondás szerint: „a tanítók csak az ajtót
nyitják ki, belépni neked kell!”
Az iskola intézményét legmarkánsabban egy magyar Nobel
díjas, biokémikus fogalmazta meg (Dr. Szent-Györgyi Albert) e
képpen: „az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, meg ízlelje az alkotás izgalmát, megtanuljon
szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni
fog.”
◙
Cs. Csaba középiskola után, az orvosi egyetemre jelentkezett.
Simán ment minden, felvették. Az egyetemi évek nehezek
voltak, sok volt a tanulás, meg a német nyelvtudása mellé,
melyet még a középiskolából hozott, az angol elsajátítását is
célul tűzte ki. Tisztában volt azzal a Baltasar Gracián nevű
spanyol író mondott: „annyit érek, amennyit tudok!” Tehát nem
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adott magának lazsálási időt. Eltervezte, ha kézhez kapja
diplomáját, szerencsét próbál külföldön. Nem akart ő valahol
Angliában, vagy Németországban letelepedni. Csak azt az utat
kívánta végig járni, mint valamikor a régi mesterek, kipróbálták
magukat külhonban is. Még szerencséje is volt, mert egy öt
szemeszteres angliai kurzusra nyert kiutazást. Tanulmányai
során találkozott egyszer egy régi görög tudós – Arisztotelész –
mondásával: „minden embernek természete, hogy törekszik a
tudásra.” Ez vezérelte aztán közel ötéves kint léte során is.
◙

K. Péter elmúlt húsz éves, amikor megszerezte autószerelő
szakmai bizonyítványát. Egy vállalkozó iparosnál volt tanuló
(régi kifejezéssel – tanonc). Az öreg Gergely tata (mert így
nevezték a fiatalok egymás között a mestert), értette a
szakmáját. Ezt onnan állapították meg, hogy mindegy volt
milyen kocsi gurult be a műhelybe, legyen az Skoda, Opel,
Citroen, vagy Audi, a Gergely tata belenézett és mondta mi a
teendő. Hol kell orvosolni, hogy ez a bádogból készült beteg
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tragacs, megint egészséges legyen, és könnyedén guruljon
százzal, de ha kedve szottyan százhússzal is.
A Gergely tata aprólékos volt. Ő maga is mindig
tanulmányozta az új típusokat, motoszkált benne az a vágy,
hogy értsen mindegyikhez. Nem szerette volna megérni, hogy
egyszer csak áll és nem tudja, mi a teendő. Ezért tisztelték az
öreget (pedig nem volt több negyvenöt évesnél). Tisztában
voltak azzal, hogy most még a Gergely tata tud többet, mint ők,
de a többlet tudás vágya során majd ők is felnőnek hozzá.
Mikszáth Kálmán író ezt úgy fogalmazta meg, hogy „az öreg
róka, mindig többet tud. mint a fiók róka.”
◙
Még a múlt század közepén, abban a faluban, ahol laktam,
dolgozott egy szabó mester. Akkor még nem voltak áruházak
tele a ruhagyárak varrta öltönyökkel. Jároli Pál szabó mester
volt, a férfiöltönyök szabója, varrója, „varázslója”. Olyan
öltönyöket, téli kabátokat tudott varrni, hogy az meg is látszott
viselőjén. Pontos volt, nála ez erénynek számított, büszke is volt
tudására. Valahol a híres angol író, aki nem volt más, mint
Shakespeare, ezt meg is fogalmazta: „az erény és tudás, nagy
ajándék… Kincsnél, s nemességnél.” Aztán voltak olyanok,
akiknek a tudás, a tudásvágy elenyésző tevékenységként, volt
jelen az életükben. A mi Petőfi Sándorunk meg is írta ezekről az
emberekről, hogy „enni, inni jól tudok. Én magyar nemes
vagyok.”
◙
Z. Károly most töltötte be az ötvenedik évét. Foglalkozását
tekintve, mozdonyvezető a MÁV-nál. Egy Intercity vonatot
szokott mozdonyával (mert évek óta olyan ez mintha sajátja
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lenne) továbbitani Budapest és Záhony között. A menetidő több,
mint három óra. A lehetőségekhez képest az ő szerelvénye tíz
percnél többet, még nem késett. Persze percnyi pontossággal ki
van jelölve, hogy melyik állomásra mikor kell megérkeznie a
gyorsnak. Ő pontosan ügyel az időre, persze segítségére van egy
nem akármilyen zsebóra. Ezt a nagyapájától kapta, Svájci
gyártmányú Schaffhausen. Olyan pontosan jár, hogy a
napfelkeltét vagy nyugtát, hozzá lehetne igazítani.
Most, hogy közeleg a nyugdíj, elhatározta, kitanulja szabad
idejében az órás mesterséget. Gondolta: - bármit tanulsz,
magadnak tanulod! Akkor, hogy hobbiból kitanulja az órák és
szerkezeteik világát. Az is ösztökélte, hogy abban a faluban,
ahol lakik, ahonnan a mozdonyvezetői szolgálatra indul, nincs
órás. Úgy gondolta, ha majd nyugdíjba megy, ezzel foglalja
majd el magát. Aztán a döntésnél az is eszébe jutott, hogy
egyszer mesélte valaki, hogy az egyik faluban volt órás.
Azonban a plébános úr is értett az órákhoz. A faluban az volt a
mondás, ha az órás nem tudja megcsinálni, akkor vidd a
tisztelendő úrhoz. Titkon arra gondolt, hogy majd a megszerzett
szakmai tudásával, ő lesz az órák „tisztelendője”.
◙
Ha a tudásról, tudásvágyról beszélünk, akkor azt is meg kell
állapítanunk, hogy vannak emberek, akik nem is törekszenek
nagyobb tudásra. Elegendőnek tartják azt, amit azért valamilyen
formában mégis rögzíteni képes az emberi elme. Aztán ezt a
kevés tudást is rosszra használják. Maradjunk csak annál, az
elején, az élet könnyebbik oldalát választják. Nehéz a munka
számukra, nincs vágyuk a jobbra, szebbre. A javak – a pénz –
megszerzésének is ezt az egyszerűbb, könnyen kivitelezhető
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oldalát

választják.

Csalni,

lopni,

betörni,

másokat

megtéveszteni, félrevezetni, mégis csak egyszerűbb és nem is
kell hozzá nagy tudás, kivételes koponya. A rosszra való hajlam
azért abban az emberben is megvan, akiben a tudásvágy is jelen
van. A tudást magasabb szintre fejlesztette, benne talán már
kiváló is lehet. E kétfajta, kétféleképpen minősített emberről írja
találóan Theodore Roosevelt amerikai politikus, író: „az
iskolázatlan ember talán el tud lopni valamit egy tehervagonból,
de az, aki egyetemre is járt, el tud lopni egy egész vasutat.”

◙
A tudás átadására, a tudásvágy felébresztésére a legjobb a
személyes példa, az ember viselkedése. T. Sándor elhatározta,
ha majd gyerekei lesznek, akkor ő azokat úgy neveli, ahogy apja
őt nevelte. Amit kérdezett, arra mindig válaszolt. Egyszer sem
ejtette ki a száján: - Most menj játszani, nem érek rá! Sőt, a
válaszokat sem alakította át olyan gyermekded formára. Úgy
válaszolt, mint ha azt egy felnőtt kérdezte volna. T. Sándor arra
is emlékszik, hogy volt olyan válasz, amelyből akkor egy szót
sem értett, aztán egyszer, talán évek múlva, minden világos lett.
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T. Sándor apja biztosan nem tudta, mit mond a Talmud
(keresztyén bibliai lexikon), de érezte, hogy „amikor a fiadat
oktatod, a fiad fiát is oktatod.”
Az ember viselkedése, magatartási formája, döntései,
véleményei fontos szerepet játszik a tudásvágy formálásában.
Azt hiszem, aki olvassa, e sorokat egyértelműen igent mond
arra, hogy az életében volt olyan pedagógus, apa, rokon, vagy
egy ismeretlen ember is, akiről elmondható az alábbi idézet: „A
példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít.”
(Samuel Smiles skót író).
◙◙
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Van-e biztosíték az örök ifjúságra?
Az örök ifjúságunk kérdése olyan, min az ifjúság: örök.
Mert erre egyszerűen és elfogadható felelet eddig nem született.
A tudósok szerint a magas életkor függ a szervezetben lévő
génektől. De honnan lehet tudni, kinek milyen gén jutott?
Egészséges, vagy éppen rossz. A kutatók kimutatták, hogy a
DNS géneknek nagy szerepe van az életvitelben, mert vannak
olyan emberi szervezetek, amelyben a DNS-t javító gének is
működnek. Nahát, most magyarázzák meg, kinek milyen DNS
génje van, meddig lesz fiatal és mettől öreg?
◙
Zs. Károly, amikor olyan húsz éves lett, a véletlen hozta,
hogy látogatást kellett tennie az öregek otthonába. Ez a
látogatás, olyan rokonféle volt, mert ugye, ha a rokonok
megöregsznek, már ritkán látogatjuk őket, édesanyja mondta
neki: - Látogasd meg keresztanyádat, mert ki tudja meddig él
még? Legalább utoljára, lássa még a kereszt fiát! Eleget tett a
felkérésnek. Aztán ott az otthonban lepődött meg igazán,
milyen sok öreg él ott. Elesettnek találta őket. – Tényleg ilyen
az öregség? - ötlött fel benne a kérdés. Elhatározta, ő nem fogja
számolni az éveit sohasem. Ilyennek érzi majd magát, mint
most húsz évesen. Esetleg tényként jegyzi, majd meg éveinek
számát. Aztán szerencséje volt, mert a 79. születése napján
kérdezte tőle négy éves unokája: - Papa, sok az a 79, vagy
kevés?
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◙
T. Feri bácsi mesélte el ezt a történetet, amikor a beszélgetés
fonala arról szólt, hogyan legyünk fiatalok egész életünkben?
-Még a múlt század hatvanas éveiben történt, hogy egy
SZOT beutalóval egyedül, Siófokra utaztam. Az elszállás során
egy öt ágyas szobába kerültem. Öt férfi, fiatalok, csak egy
alacsony, ősz hajú üdülő társ, jó kiállással, úgy tűnt túl az
ötvenen, mint egy fehérholló, kirítt ebből a csoportból. A
többiek, úgy mindnyájan húsz év körüliek voltunk. Gondoltam,
jól kifogtuk, majd az „öreg” parancsolgat, neveli a fiatalokat.
Aztán ahogy teltek a napok, ennek az ellenkezője történt. Gyuri
bácsi, mert csak így hívtuk az öreget, több fiatalon túl tett. Friss
volt, gondolkodásban is, mindenben benne volt, táncolni is
eljött velünk. Jó humora volt, érdekes történeteket mesélt az
életéből. Kérdeztük: - mi a titka ennek a fiatalos
magatartásnak? - Egyszerű a válaszom – mondta. – Nem
szabad elhagyni magadat. Sok mozgás, egy kis sport.
Egészséges étkezés és mindig úgy szemlélni a világot, hogy a
rossz dolgokat zárd ki magadból.
T. Feri bácsi még hozzá tette: - Megfogadtam a jó tanácsot,
melyet sikerült is eddig betartanom. Igazolja ezt a mostani
nyolcvannégy évem!
◙
Tudósok hada kísérletezik, már évtizedek óta, hogy
megtalálja az örök ifjúság elixírjét. Az egyik ilyen team, vagy
divatos szóval „örök ifjúság projekt”-en dolgozó tudósok,
patkányokon végzett kísérletei. Azt már megállapították
egyértelműen, hogy azok a patkányok, melyeknek a test
hőmérsékletük alacsony, az inzulin szintjük is alacsony,
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továbbá megfelelő a DHEA szintjük is, (a vérben van jelen, az
öregedéssel csökken) továbbá élénken, fiatalosan mozognak,
mint a nem így tartott társaik. Aztán azt nem tudom, hogy ezen
kísérletek eredményeit hogyan lehet majd átvinni emberekre.
Elképzelésem szerint a testhőmérséklet alacsony tartása
biztosan járható út. Köztudott, hogy az északi népek – az év
hosszabb ideig hideg éghajlaton vannak – tovább élnek. Az
átlagos életkor a svédeknél, norvégoknál nyolcvan körül vagy
afölött van.
Valahogy ezt az elméletet igazolja az a két ember
élettörténete, akikkel volt szerencsém találkozni. Mindketten
az elmúlt század, borzalmas háborúja miatt, kénytelenek voltak
elszenvedni

az

orosz

hadifogságot,

éveken

keresztül,

Szibériában. Az egyik K. László tanitó, a másik A. István költő.
Az ott töltött idő négy, öt év volt, a hidegről és a kosztról
(inzulin színt) nem is beszélve. Aztán mikor hazakerültek,
lesoványodva, csont és bőr volt a testük. Nem rohantak egyből
a leveses fazékhoz, hanem a megszokott, visszafogott
életmódot élték, egészségesek maradtak. Sőt K. László tanitó
még harminc évig tanított az iskolában és nyugdíjas évei után,
85 évesen távozott. A. István költő, hazatérve még dolgozott.
Verseket már a hadifogságban írta. Ezt az irodalmi
tevékenységet még ma is folytatja. Számos verseskötete jelent
meg, ma még él, 95 éves.
E két emberrel történt dolgok biztosan nem tudományos
megállapítások, csupán az élet hozta, véletlen furcsaságok,
részükről pedig a szerencse.
◙
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-Én mindig fiatal maradok! – jelentette ki T. Sanyika, aki az
óvoda nagycsoportjába járt és az óvónéni az öregekről beszélt
nekik. – Mert az öregek fáradtak már, sok éven keresztül
dolgoztak. Pihenniük kell! – mondta az óvónéni. Telt az idő, T
Sanyikából T. Sándor lett. Majd harminc, negyven, ötven éves.
Még most is azt érezte, hogy fiatal. A szólás szerint: - mindenki
az örök fiatalsáról ábrándozik. A kérdés, mihez kezd vele, ha
már megszerezte?

◙
A társadalmak idősödnek. Egyre több az idős ember
Európában és a világon. Ma Magyarországon az átlag életkor
75-80 év. Ebben a nemek között van némi eltérés, a női nem
javára. Európában a rekordot egy francia nő tartja. Louise
Calnet, aki 122 év és 164 napot ért meg itt a Földön.
Természetesen őt is faggatták, mi a fiatalság és a hosszú élet
titka. Nagyok egyszerű volt a válasza, azt hiszem,
megszívlelendő lenne mindenki számára, ebben a rohanó,
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idegfeszitő világban. Így hangzik: - „Mindig boldognak kell
lenni és nem kell aggódni a hétköznapi dologokon.”
◙
Az örök fiatalságot sokan kutatják, és sokféle definíciót
állítanak fel. A nagy általánosságban mindenki azt mondja
összegzésként: - Meggondoltan, tudatosan kell élni, amely
bizonyos fokon meggátolja, hogy megöregedjünk. Egy
elfogadható

megállapítás

szerint:

„ma

már

nem

a

visszafiatalítás lehetőségét keresik, hanem a szervezet
öregedését próbálják meggátolni.” Erre sokan adnak különféle
tanácsot, van olyan is, aki ezt 10 pontba összegezi, az alábbiak
szerint: 1. – Mindig foglalkoztasd az agyadat, agy tornával
(olvasás, sakk, rejtvény), 2.-Használj fogselymet (állítólag a
száj tisztasága, sok betegséget megelőzhet), 3. –A hallás
megőrzése legyen fontos, 4. – Mozogj rendszeresen (minimum
napi 10 perc séta), de lehet gyaloglás, futás, biciklizés, 5. –
Egyél sok zöldséget, Omega -3 zsírsavban gazdag ételeket,
kalciumot, 6. – Napi 2 liter víz elfogyasztása, 7. – C-vitamin
fogyasztása, 8. –Fényvédő arckrém használata, 9. – Aludj
eleget, többet, mint 5 óra, 10. – Ne dohányozz!
Ez csak egy jótanács, de vannak, akik ezeket a pontokat
egészen másként látják, másra esküsznek. Most aztán mondjuk
meg, kinek van itt elfogadható, igaza?
◙
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Cs. Tibor nyugdíjas lett. A házkörüli munkával foglalta el
magát. Régóta őrizte azt a gondolatot, ha majd otthon lesz, a
házhoz tartozó kertből, minta kertet varázsol. Így is lett, napi
rendszerességgel dolgozott, a munka kedve jó volt, egyszer sem
kellett az asszonynak mondania: - Menj és kapáld meg a
zöldséget! Tette ezt szó nélkül. Nem zsémbeskedett, mindig jó
kedve volt. Mondta is a szomszéd asszony a feleségének: -A
maga férje olyan fiatalos és mindig jó kedve van. Ezt irigylem
tőle, bár csak én is ilyen lehetnék! Cs. Tibor biztosan tudta, amit
egyszer Jókai Mór mondott: - „A kedély és a munkakedv az
örök fiatalság biztosítéka.”
◙
Sokszor az ember nem elégszik meg a korával. A fiatal
öregebb szeretne lenni, az öreg meg fiatal. S. István hatvanegy
éves volt, amkor negyven évi házasság után, elvált. Pedig már
volt két fia és négy unokája. Ő azonban fiatalnak érezte magát,
mert éveinek számából legalább tízet letagadhatott volna. A
válás után úgy viselkedett, mint egy húsz éves srác. Járt
szórakozni, a discót is kedvelte. Aztán megismerkedett egy
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harminc év alatti lánnyal. Ő azt mondta: - Ez szerelem! Aztán
kislánya született. Újból boldog apának érezte magát, fiatalnak.
De ahogy teltek az évek és kislánya iskolás lett, pár
megjegyzést, amit a kívül állóktól kapott, nehezen viselte el.
Pedig jó lett volna, ha tudja Vekerdy Tamás pszichológus
intelmét: „A gyerek ne felnőtté válni siessen (…) és az öreg ne
visszafiatalodni akarjon.”
◙
Az ember, ahogy telnek az évek, öregszik. Ez egy
természetes folyamat, ettől eltérőt eddig még nem találtak ki.
De van, aki ezt nem fogadja el. Láttam olyan embert, aki kora
szerint ötven éves volt. Az élet már meggyötörte, kihullott a
haja, arcán ráncok, barázdák sokasága, a járása sem az igazi, az
észjárása sem olyan gyors, mint húszévesen. Mégis fiatalnak
akar mutatkozni. Ruházata olyan volt, mint egy tini srácé, úgy
viselkedett,

mint

egy

most

érettségiző

fiatal.

Elégé

disszonánsan hatott viselkedése, jelenléte. Királyhegyi Pál író,
újságíró, humorista ezt így látja: -„Az ifjúságot nem kell
visszasírni, mert minden évszaknak megvannak a maga örömei.
És aki öreg: az már biztosan volt fiatal, de aki fiatal, nem biztos,
hogy lesz még öreg is.”
◙◙
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Mindig csak pozitívan!

„Aki képességeiben bízik, nyer. Aki nem képes napi módon
legyőzni a félelmet, még nem tanulta meg az élet első leckéjét.”
(kínai mondás)
◙
Z. Gábor az érettségi után a villanyszerelő szakmát tanulta
meg. Apját követte ebben a szakmában, hiszen már
gyerekkorában

az

„öreg”,

vitte

magával

a

helyszíni

szerelésekhez. Mindig megmagyarázta, mit miért csinálnak,
mire kell figyelni, hiszen az áram, a villany egy békés, hasznos
energia. De csak addig, míg el nem véted a vételezéshez,
felhasználáshoz előírt szabályokat. Az nem elég, hogy megráz,
„agyon is üthet”, tüzet is okozhat. Ügyelni kell mindenre. Z.
Gábor ezzel tisztában volt, amikor megnyitotta vállalkozását. Ez
az üzletet volt az, ahol a villanyszereléshez szükséges
vezetékeket, foglalatokat, egyéb ezközt, ami ehhez szükséges,
meglehetett találni. A kezdeteknél úgy gondolta, hogy sorban
épülnek a környezetében a házak. Ott villanyt szerelnek, mert az
energia felhasználásának ez a kézenfekvő módja. Nem is
csalódott, mert már az üzlete nem egyszerű bolt volt, bővíteni
kellett a növekvő forgalom miatt. Ma olyan, mint egy kis áruház.
De már azt is tudja, nem messze az idő, amikor napelemeket fog
forgalmazni, mert az elektromosság világában, ez a jövő.
◙
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„Ha hiszel, akkor képes vagy elérni a célt.” (Hubert Horatio
Humphrey az USA elnöke.)
◙

K. Ferencnek és feleségének csak egy gyerekük született. Ez
a gyerek leány volt, nagyon féltették, vigyáztak rá. Az iskolát
szigorú felügyelet mellett végezte. Talán ez a nagy szigor nem
kellett volna. Ezt az apa K. Ferenc később vallotta be
önmagának, mert, ahogy a lányuk, - Terike – leérettségizett,
elszabadult vele a pokol. Csavargott, sokszor napokra eltűnt.
Amikor hazakerült, csak a veszekedés volt napirenden.
Megpróbálták terelgetni, többféle szakmát ajánlottak neki. Ő
azonban hajthatatlan volt, nem érdekelte semmi. Eggyel sem
tudott azonosulni, elvesztette az élet iránti realitását, összetört
az önbizalma. Több éven keresztül csapódott ide-oda. Legalább
tíz munkahelye volt, sehol sem tudott, úgymond, gyökeret
ereszteni.
◙
„A sikeres ember megkapja, amit akar. A boldog ember örül
annak, amit kap.” (H. Jackon Brown amerikai író.)
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◙
Valljuk be őszintén, ha szóba kerül az önbecsülés, önbizalom,
mindjárt nagy szavaknak találjuk. Hirtelen a megfelelő választ
sem tudnánk elmondani. Némi töprengés után, talán lenne pár
fogalmunk a kérdésre adandó válaszként. Pedig szinte
kézenfekvő, egyszerű a válasz. Sőt, emberi kapcsolataink során
találkozunk olyanokkal, akiknek van önbizalmuk, munkájuk
kapcsán mennek előre, van céljuk, sikereket érnek el.
Mi kell ahhoz, hogy legyen önbecsülésünk, önbizalmunk?
Erre a kérdésre alapos választ adhatunk és a végén meglepetés
ér bennünket. Kezdjük az elején, összegezd magadban, mi az
erősséged és eddig milyen sikereket értél el. Gondolkozz
pozitíven, érezd, hogy te egy erős ember vagy. Ügyelj a
környezettedre. Mert ugye rendetlenség, kosz között, nem
ember az ember. Adj az öltözetedre, legyen tiszta minden, mert
ugye ezt te is belátod, hogy koszos, hanyag, rongyos ruhájú
embert sosem lesz Nobel díjas tudós. Az egészségedre is ügyelj,
az érkezésre, mozgásra. Legyen az életedben egy olyan
választott cselekedet, tevékenység (egyéb hobby) – amit mindig
szívesen csinálsz. Az önbecsüléssel, önbizalommal rendelkező
ember érdeklődést mutat a művészetek felé, legyen az zene,
színház, képzőművészet vagy bármi más.

Legyen mindig

valami célod, amit felállítasz magad elé. Végezzél el olyan
dolgokat,

melyeket

eddig

halogattál,

majd

holnap

felkiáltásokkal – Pató Pár uram esete – tologattál. Aztán ami
még nagyon fontos, amiről nem szabad megfeledkezni, ez az
emberi kapcsolatok. Legyen erőd emberekkel beszélgetni,
barátságot kötni. Ezzel szemben kerüld a negatív és
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magatartásában lehúzó embereket. Nincs jó hatásuk, sőt
lehúznak.
Nagyjából, igaz kissé felületesen, de minden részletre
kiterjedően vázoltam az önbecsülés, önbizalom kialakítását,
megtartását célzó feladatokat.
És itt a meglepetés. Ha ezt végig gondolod, hirtelen eszedbe
jut, hogy a szomszéd Feri, a volt iskolatársam Sanyi, a
szomszédban lakó Pista bácsi, a ktsz főkönyvelője Zoli, és fel
sem tudod sorolni az ismerősöket, ők ilyenek. Az életük példa
értékű. – Miért nem lehetnék én is ilyen?
◙
„Ha magad értékeled alacsonyra magadat, a világ nem kínál
neked egy fillért sem.” (Sonya Heny énekes).
◙
Z. Klára a gimnázium befejezése előtt állt. Ekkor ismerkedett
meg K. Sándorral, aki pincér volt egy kisvárosi étteremben. Z.
Klárának tetszett, hogy az udvarlója gavallérként mutatkozott
be. Esténként meghívta az étterembe egy vacsorára. Ez tetszett
neki. Már később nem is figyelt az érettségire. Látta, hogy K.
Sándornál könnyen mennek a dolgok. Ügyesen kötött üzleteket,
természetesen

az

étteremben

megforduló

vendégek

segítségével. A lány még korábbi tervei között, jogot szeretett
volna tanulni, tudta, hogy végig kell járnia az egyetem
szemesztereit. De valahogy ez a könnyebb élet, melyet a srác
mutatott számára, megszédítette. Mindig mondta, nem kell ezzel
az egyetemmel foglalkozni. Ő majd segít neki, egy könnyű, jól
fizető munkahelyet találnia. Ismerősén keresztül ajánlotta, hogy
a Nyugati pályaudvar aluljárójában eladó lehetne. Ide bekerülve
napi tízezret, vagy még többet is, megkereshetne. Ez Z. Klárát
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megszédítette. Már tárgyalásban voltak egy ilyen árussal,
amikor apja tudomást szerzett lánya terveiről. Volt veszekedés,
perpatvar, pár napos duzzogás, mosolyszünet. Aztán egy
hosszabb beszélgetés után, mintha késsel vágták volna el a
fonalat. Z. Klára még pár hétig találkozgatott nagy ívűen negatív
pincér hódolójával. Vége lett a kapcsolatuknak, úgy érezte,
igaza van az apjának, aki jót akar neki. Érdeklődést mutatott a
jogi egyetemre való bekerülés lehetőségei iránt. Nem
fogalmazódott meg benne, de ez a változás az önbizalom
visszatérését jelentette.
◙
„Megítéljük magunkat az alapján, amit képesek vagyunk
elérni, mások az általunk elért eredmények alapján, ítélnek meg
bennünket.” (Henry Longfellow – amerikai költő).
◙
Z. Károly, mint gimnáziumi tanulónak, volt egy tantárgya,
nevezetesen a kémia, melyet nem szeretett. Ezt nem tudta
megmagyarázni, sem önmagának, sem a szüleinek. Olyan volt
ez számára, mintha héberül írták volna. A vegyszerek
képleteinek megjegyzése kifogott rajta. Olyan „kegyelem”
kettessel végzett.
Érettségi után elvitték katonának. Letöltötte a tényleges,
kötelező katonai szolgálatot. Majd leszerelése után munkát
keresett, mert dolgozni azt kell. Keresgélés után Pesten egy
bőrgyárban kapott munkát. Kicsit büdös volt, de jól fizettek és
tudta azt a mondást: - pénz beszél, kutya ugat! A megélhetéshez
pedig ez kellett.
Telt, múlt az idő, már jó pár éve dolgozott ebben a
bőrgyárban, ahol bizonyos kémiai folyamatok segítségével
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tartósították az állatbőröket. Egyik alkalommal hívattak a
személyzeti osztályra és egy nagyon kedvező ajánlattal álltak
elő. Végezze el a Veszprémi Vegyipari Egyetemet és végzés
után, itt ebben a gyárban legyen vegyészmérnök. Ösztöndíjat
fizet a gyár, ha végez, segítenek lakáshoz jutnia. Z. Károly
hosszú napokon keresztül emésztette magát, elválalja, vagy
nem? Aztán nemet mondott! Évek múlva is megnyugtató érzés
fogta el, hogy jól döntött. A csábítás nagy volt.

Úgy

fogalmazott: - Becsülöm magamat a döntés miatt, mert nem
lettem volna jó vegyész és az életem a szakmán belül csak
kínlódás lett volna.
◙
„Csak kétszer hibázunk: amikor értékeljük magunkat és
amikor másokat értékelünk.” (Leonid Baltsam csillagász)
◙
K. Ilonát, ezt az alacsony, de formás lányt, szőke hajával,
mindenki úgy ismerte - Ő, aki olaszul beszél és tolmácsként
dolgozik. Egy világos zöld Fiat Puntóval furikázott a városban,
és olyan huszonnyolc-harminc éves lányok irigyelték őt. De azt
már senki sem tudta, hogy idáig eljutnia, nagyfokú önbizalomra
volt szüksége.
A részletek pedig úgy alakultak, hogy K. Ilona még
nyolcadikos korában elhatározta, nyelvet fog tanulni. Tetszett
neki az olasz, apja a családot elvitte egy olasz körútra. Az itt
szerzett nyelvi élmények még fokozták érdeklődését, azt az
igényét, olaszul meg kell tanulni. Hazaérve belevetette magát a
nyelv tanulásába. Először önszorgalomból, majd egy olaszt
oktató tanárnő segítségével gyarapította szókincsét, kiejtését,
nyelvtudását. A munka, érezte kitartást követel, tisztában volt
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vele, hogy ehhez még egy nagyfokú önbizalom is kell, hogy
sikeres lehessen.
Egy nyári időszakban a strandon olasz turistákkal találkozott,
akik hasonló korúak voltak. Szóba elegyedtek és számára ez a
találkozás egy pozitív élményt nyújtott. tudott velük beszélni,
sőt értékelték szép olasz kiejtését. Ez szárnyakat adott számára,
tudta, hogy végig csinálja, és olasz nyelvből vizsgát tesz. Nem
is kellett sokat várni, erre a pillanatra, a vizsgája sikerült.
Kapóra jött egy álláshirdetés, ahol olasz tolmácsot kerestek.
Vadászok jöttek, apró vadakra vadászni az Alföldre és kellett
egy idegenvezető, aki a lövöldözések szüneteiben gardírozza e
nemes, vadászó férfikat.
Több éven keresztül, kalauzolt, kisebb, nagyobb olasz
csoportokat magyarországi útjuk során. Egy idő után már nem
tudta eldönteni, hogy olaszul vagy magyarul álmodik. Pár éve
Firenzében él a vadász férjével és csak olaszul beszél.
◙
„A siker nem más, mint a következetesség és sok apró munka
eredménye. Állítsál be célokat, legyél következetes és működjél
tovább azok elérésében, érdekében.” (összegző megállapítás)
◙◙
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