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Újabb reformok a magyar oktatásban
A hazai felsőoktatás 1990 óta a harmadik nagy vál-
tozását él meg. 2003-ban a teljes felsőoktatásban 
bevezették a kreditrendszert, 2004-ben pedig 
megkezdődött a képzési szerkezet átalakítása a 
hagyományos porosz modellről az angolszászra.

A szépségért meg kell szenvedni
Léteznek házi praktikák, melyeket már 
nagyanyáink is alkalmaztak. Olyan 
egyszerű eszközök, mint ecet, szóda-
bikarbóna vagy citrom segítségével gya-
korlatilag ugyanolyan hatás érhető el, 
mint az agyonreklámozott, általában 
kémiai, mesterséges anyagokkal tel-
epumpált csodaszerekkel. Akkor 
mivégre az újabb és újabb kísérletek?

Mitől működik? - Az együttműködés törvényei
„A világ a maga mását adja egy harmatcseppben.
A Mindenség módot talál rá, hogy minden pont-
ban jelen legyen.”
(R. W. Emerson) A gépeknek nincs szükségük köszönetre

„Hello Bogár Zsuzsanna,
A zsuzsanna.bogar@***.hu e-mail címhez tartozó jelszó: *****
Ezt a levelet a www.astro.com számítógépe készítette az 
Ön kérésére. Az üzenetet nem egy személy küldte. Kér-
jük ne válaszoljon. A számítógép nem vár köszönetet.” 

A szavak felkelése 2006-ban
Mindennapi életünk, egyik legfontosabb eszköze a kom-
munikáció. A múló idővel szoros kötödést tartanak 
szavaink, melyek jelentései, gyakran változnak. Heves 
viták váltak, válhatnak ki a szavak valós, mögöttes tar-
talmának félreértéséből. Egyszerű hétköznapi életünkben 
is mindennapos a mondatok félreértése, mert a mélyebb 
dekódolás nehézségeit, úgy ugorjuk át, hogy kényelm-
esen, leegyszerűsítjük. A nekünk bonyolultabb szavakat, 
pedig észre sem vesszük. A bulvár korszak hódításában, 
e tudatos, tudatalatti jelenség egyre inkább észrevehető. 
Szavaink ellaposodnak, kiforgatják eredeti jelentésüket. 

Nem a véletlen 
műve!Ne enged-
jük, hogy negatív 
érzések uralkod-
janak felettünk! 



Ez itt az Ön 
– általunk készített – 
hirdetésének a helye!
K o n t a k t : 



Kedves Olvasó

Ön most az első előtti, a nulladik, a kísérleti számunkat tartja a 
kezében, vagy éppen a monitorán. Néhányan összefogtunk, hogy egy 
optimista szemléletű médiumot hozzunk létre, melyben napi híreket, 
eseményeket, marketing kommunikációs stratégiákat dolgozunk fel. 
Szemléletünkkel szeretnénk lehetőséget nyújtani az olvasóinknak 
arra, hogy új, emberközpontú szemszögből ismerhessék meg ország-
világ történéseit, hogy rálátást nyerjenek a manipulációs technikákra, 
hogy alternatív jövőképet és hozzá vezető módszereket kapjanak. 
Célunk, hogy olyan színfolt legyünk, melyet minden korosztály szíves-
en olvas, ha szórakoztatóan szeretne informálódni, kultúrálódni.

előszó

Kérjük az Olvasót, úgy vegye kezébe 
első alkotásunkat, úgy szemlélje la-
punk, mint egy újszülött gyermeket, ak-
inek haja még csatakos, bőre gyűrött és 
vörös, s akit a tüdejébe áramló levegő 
okozta furcsa érzés ordításra ösztökél.
Hiszen önmagában nézve - valljuk be 
- egy nulladik órás csecsemő ronda. Az 
Élet misztériuma, a várakozás és a születés 
teszi szemünkben gyönyörűvé a jövevényt.
S hogy túllépjünk a pátoszon, 
íme bulvár tárlatunk első darabja:

Tilda (16) még nem kóstolta a testi örömöket, de
-mint azt lapunknak elárulta- valahányszor kisma-
dara megcsipkedi kézfejét, érzéki bizsergést érez.
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Ezzel a számunkkal szeretnénk pihentető, 
békés társaságban eltöltött, vidám Ünnepeket 
kívánni családtagjainknak, barátainknak!

Gondolkodtató kikapcsolódást mindenkinek!

Sablik Henrik
Főagyas

Karácsony van. A Megváltó születésének napja, a nappalok hosszabbodásának a kezdete.

Címlapon:
Corey Eiseman: Mentropy
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Szabó Ottó

A hazai felsőoktatás 1990 óta a 
harmadik nagy változását él meg. 
2003-ban a teljes felsőoktatásban 
bevezették a kreditrendszert, 
2004-ben pedig megkezdődött 
a képzési szerkezet átalakítása a 
hagyományos porosz modellről 
az angolszászra.

2006 Szeptemberétől 
Magyarországon is az egymásra 
épülő alap- és mesterképzés váltja 
fel a főiskolai – egyetemi képzést. 
A felsőoktatási képzési szerkezet 
átalakítását a magyar kormány - a 
bolognai nyilatkozat aláírásával - 
2010 -re vállalta, de már 2006-ra szinte 
az egész felsőoktatást átalakította 
a Bolognai – rendszerre. Vannak 
azonban olyan szakok, amelyeken 
úgynevezett osztatlan képzésben 
lehet csak tanulni. Ilyen például az 
orvosi, állatorvosi, jogász, építész, és 
néhány művészszak is. Ezeken nem 
lehet úgynevezett bachelor fokozaton 
(főiskolai diploma) végezni, egyből 
a mesterfokozatot (egyetemi 
diplomának felel meg) kapják meg 
az itt diplomázók. 
BSc, BA: 
Magyarországon 2006–ig porosz 
típusú, úgynevezett duális képzésről 
lehetett beszélni, de az angolszász 
modell szerint az alapképzés a 
főiskolai képzésnél több elméleti, 
ám az egyetemi képzés első 3 événél 
több gyakorlati ismeretet ad. Az 
alapképzés a reál szakokon Bsc, 
míg a humán szakokon BA nevezetű 
diplomát ad. Ezeknek a birtokában 
munkába is lehet állni, vagy tovább 
is lehet tanulni. 

MSc, MA: 
Az alapfokozat elvégzése után a 
hallgató mesterfokozaton tanulhat 
tovább, a reálképzésen MSc- , a 
humánon pedig MA- fokozaton. A 
mesterképzés a lapképzésnél mélyebb 
ismereteket ad, továbbá szakképző 
és kutatói programokat tartalmaz az 
adott szakirány egy-egy részterületéről. 
Jelenleg is tárgyalások folynak arról, 
hogy a főiskolák indíthassanak 
– e mesterképzést az adott szakokon, 
hiszen ha mindez megtörténik, akkor 
az egyetemek elveszítik a presztízsüket, 
és megszűnnek a különbségek köztük. 

Lássuk be mi is, hogy egy egyetemnek 
és egy főiskolának az oktatói gárdája 
nem ugyanolyan tudással rendelkezik, 
ezért az egyes diplomák értéke 
nagymértékben eltérne a többitől.
PhD, DLA: 
A képzési szerkezet csúcsát a 
jelenlegi felsőoktatási rendszerben a 
tudományos doktori és mesterképzés 
jelenti. Ezekre a rendszerint három 
éves képzésekre csak mesterfokozatú 
vagy ezzel egyenértékű, vagyis 
egyetemi képzésben szerzett diploma 
birtokában lehet jelentkezni. A 
kétszintű képzési rendszer mellett, 
illetve arra épülve további felsőfokú 

képzések is léteznek: a doktori, illetve a 
szakirányú továbbképzés és a felsőfokú 
szakképzés. 
A fiatal diplomásoknak több mint
a fele szerzett valamilyen újabb 
diplomát, a végzést követő 5-6 
évben. A másoddiplomások körében 
hasonló volt a munkanélküliek arány a 
pályakezdésük idején, mint a második 
diplomát nem szerzettek között, 
vagyis valószínűsíthető hogy nem a 
munkanélkülivé válás veszélye motiválta 
a további felsőfokú tanulmányokat. A 
pályakezdők havi keresete már inkább 
lehet ösztönző tényező. 2004-re a tovább 
nem tanultak, és a továbbtanultak között 
csökkent a kereseti különbség azokon a 
szakterületeken, ahol a továbbtanulók 
keresete korábban jelentősen elmaradt a 
nem továbbtanulókétól.
A gazdasági megerősödés idejében az 
egyetemek és főiskolák is erősödni 
kezdtek. Sok intézmény jött létre, sok 
bővült, és a fiatalokat ösztöndíjjakkal,
juttatásokkal, tandíjmentességgel 
ösztönözték a továbbtanulásra – a 
felsőoktatási intézmények bevételi 
forrásai szinte csak az állami juttatások 
voltak. Az 1980-as évek közepén 
az indirekt –rendszer jóval nagyobb 
önállóságot adott az iskoláknak, és 
a támogatásokat már nem a terveik, 
hanem a hallgatóik létszáma után 
kapták. A támogatások másik részét 
pályázatok útján lehet elnyerni, 
emellett a kormányzatok egyenes úton 
ösztönzik a felsőoktatási intézményeket 
úgynevezett harmadlagos források 
– üzleti, alapítványi és civil szponzorok 
keresésére. Európában a felsőoktatást 
többnyire még mindig az állam fizeti,
de más kontinenseken az iskolák a 
költségtérítés összegéből tartják fenn 

Ha úgy gondolod, bármivel tudnád segíteni kis csapatunk munkáját, kérlek, 
küldj egy levelet, amiben megírod, mi lenne az! Cím: sablikh@gmail.com

Újabb reformok a magyar oktatásban
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magukat. Magyarországon a tandíjbevezetés 
kormányzati szándéka elleni 1995-ös majd 
2006-os tüntetéssorozat azt mutatta, hogy 
a lakosság nehezen viseli a közvetlenül 
rá terhelt többletköltségeket. A 2006. évi 
nyári ülésszakon elfogadott felsőoktatási 
törvény módosítása szerint a 2007-ben 
kezdő hallgatóknak 2008 szeptemberétől 
tandíjat kell fizetniük – alapképzésen
és osztatlanképzésen a tanulmányok 
harmadik félévétől, mesterképzésen a 
teljes tanulmányi időszakban. A képzési 
hozzájárulást a felsőoktatási intézmény 
állapíthatja meg, de a normál összegtől 
– alapképzésen 105 ezer, mesterképzésen 
150 ezer forint - maximum 50%-kal térhet 
el. A tandíj legalább egyharmadát, de 
legfeljebb felét a legjobb diákjaikra kell 
hogy fordítsák, a fennmaradó részt pedig 
az intézmény fejlesztésére. Mentesülne a 
tandíj alól a legjobb tanulmányi eredményt 
elérők 15%-a, a halmozottan hátrányos 
helyzetűek, a doktori képzésben részt 
vevők, és az első felsőfokú szakképzést 
végző diák is. 
A diákönkormányzat elutasítja a tandíjat, 
ha nem változtatnak a felsőoktatás 
finanszírozásán.Ajelenlegimodellbennincs
garancia arra, hogy az intézményfejlesztésre 
fordított pénzeket a mainál ésszerűbben 
használják fel. A tanárok szerint azonban 
hiba hogy nem vezették be korábban, de 
szerintük csak akkor töltheti be megfelelően 
a szerepét, ha valóban az egyetemek 
dönthetnek a felhasználásáról. 
Összességében egyes szakértők állításai 
szerint a Bolognai – rendszer bevezetése 
nagy segítség lehetne Magyarországnak, 
de mivel nem hagytak időt, hogy 
kibontakozzon – Magyarország 2010-re 
vállalta a bevezetését – ezért merült fel 
körülötte ez a sok probléma. 

2006. december 16.
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Egy magyar tv-bemondónő nemrégiben 
újságcikkben nyilatkozta, hogy nincs az 
a pénz, amiért hirtelen elkezdene korpá-
sodni a haja... Ezzel arra a jelenségre utalt, 
hogy jó pénzért ismert emberek szívesen 
adják az arcukat és nevüket különböző 
termékek reklámozásához, még akkor is, 
ha nincs tudomásuk azok előállításának 
körülményeiről.
Azért akad néhány pozitív példa. Az utób-
bi hónapokban több magazin kampányol 
színészek, műsorvezetők és énekesek seg-
ítségével, próbálják felhívni a figyelmet
különböző menhelyeken gazdira váró ku-
tyákra és cicákra.

A szépségért meg kell szenvedni
- de nem mindegy, hogy ki(k)nek...
Oppe Judit

Kevesen tudják, hogy az állatokért az örökbefogadáson kívül is sokat le-
het tenni. Szerintem jelen pillanatban több magát állatbarátnak valló 
embernek nagy meglepetésben lenne része, ha tudná, hogy az általa na-
ponta vásárolt és használt termékek közül jó pár nem igazán nevezvető 
erőszakmentesnek. Sok cég laboratóriumi kísérletekben állatokon teszteli 
termékeit, így egy-egy márka kifejlesztése jópár kutya, macska, nyúl, ma-
jom és egér életébe kerülhet. 

Csak hogy néhány nevet említsek, a Loreal, a Henkel, az Oil of Olaz, a John-
son and Johnson, a Colgate-Palmolive, a Procter & Gamble mind-mind 
végez teszteket és kísérleteket állatokon. Persze az áruházak polcain a mit 
sem sejtő vásárló már csak a végeredménnyel találkozik, senki sem tesz em-
lítést a termékek előéletéről…

Ha visszakanyarodunk a felkérésre korpásodó hajakhoz, gyorsan belátható, 
hogy az érintett kozmetikai illetve tisztítószereket forgalmazó cégek piaci 
vetélkedése során a legfontosabb tényező nem a vásárló, hanem a minél 
magasabb eladási mutató. A cél érdekében sokféle eszközt bevetnek: ismert 
emberek haja korpásodni kezd, egyre jobb és erősebben ható tisztítószerek 
jelennek meg. Állítólag. De mi az igazság? 

Léteznek házi praktikák, melyeket már nagyanyáink is alkalmaztak. Olyan 
egyszerű eszközök, mint ecet, szódabikarbóna vagy citrom segítségével gya-
korlatilag ugyanolyan hatás érhető el, mint az agyonreklámozott, általában 
kémiai, mesterséges anyagokkal telepumpált csodaszerekkel. Akkor mivégre 
az újabb és újabb kísérletek? 



Gyakorlatilag, ha nem kerül egy termékbe szintetikus anyag, ak-
kor nem kellene tesztelni mérgező hatását sem állatokon. Nem 
kellene ártatlan állatokkal irritáló anyagokat etetni, kémai ve-
gyületeket a szemükbe cseppenteni, bőrükre kenni.
Ha nem támogatjuk az állatokon kísérletező cégeket (részletes 
lista: www.caringconsumer.hu), akkor aktívan hozzájárulha-
tunk ahhoz, hogy a természetes alapanyagú, könnyen lebomló 
összetevőket tartalmazó termékek terjedjenek jobban. Igy az ál-
latok és a természetvédelem mellett illetve a környezetpusztítás 
ellen tehetjük le voksunkat. 

Milyen erőszakmentes termékek találhatók ma a magyar piacon, 
milyen lehetőségei vannak egy környezettudatos vásárlónak?

Léteznek a korábban már említett egyszerű és költséghatékony 
praktikák. Például ecet és szódabikarbóna keverékével tisz-
títhatjuk az eldugult lefolyót, koszos kádat és csempét.  Ecet-
tel és forróvízzel eltávolíthatjuk a vízkövet, szódabikarbónával 
a tűzhelyet tisztíthatjuk; só, szárított citromhéj és mentalevél 
keverékével a kellemetlen szagokat űzhetjük el. Aludttej és só 
együtt kiválóan alkalmas réz csaptelep; almahéj pedig megfeket-
edett alumínium edény tisztítására. Zsíros zománcedényt sóval, 
savfoltos fémeket burgonyával tisztíthatunk. Foltos fémedényt 
citromlével; zsíros edényt forró vízzel összekevert mosószódával 
hozhatunk rendbe. (forrás: www.tudatosvasarlo.hu/otletek) 
Bioboltokban sokféle természetes alapanyagú tisztítószert és 
piperecikket szerezhetünk be. 100%-os növényi mosószer az 

Indiából illetve Nepálból származó mosódió. A fél kg-os 
kiszerelésű (500 gr, ára: 4.500 Ft) mosódió heti 2-3 mosás-
nál fél évre elegendő. (www.hunza.hu). A BiOrganik által 
forgalmazott német Sodasan (www.sodasan.com) termékc-
salád kínál többek között mosóport érzékeny bőrűeknek 
és babáknak (1,5 kg 2130 Ft), folyékony mosószert színes 
ruhákhoz (1,5 L 1800 Ft), bio öblítőszert (750 ml 990 Ft). 
Az olasz Ecosi cég 2 kg-os kiszerelésű gépi mosópora 2950 
Ft, a német Alma termékcsalád 500 ml-es mosógép- és 
öblítő-koncentrátumai 950 Ft-ba kerülnek. Mosogatószert 
kínál a német Klar cég (500 ml 750 Ft). Olcsóbb alternatívát 
jelent az Ahitusa 500 ml-es mosogatószer, ami 415 Ft-ba 
kerül. A német Sonett (www.sonett-online.de).termékc-
saládban találunk többek között gyapjú és selyemmosósz-
ert (1 L 1598 Ft), öblítőt és mosogatószert (mindkettő 1 L 
1150 Ft).
Általános tisztítószert kínál a Sonett (1 L 1350 Ft), az Alma 
(narancsolajjal 500 ml 1898 Ft) és a Sodasan is (naranc-
solajjal 500 ml 990 Ft, ecetes 500 ml 1030 Ft). A Sodasan-
nál a felsoroltakon kívül létezik még többek között fehérítő 
és folteltávolító, vízlágyító (750 gr 1510 Ft), mosogatógép-
tabletta (25 db 1600 Ft), WC-tisztító (750 ml 1070 Ft), 
folyékony súrolószer (500 ml 690 Ft), ablaktisztító (500 
ml 850 Ft). A Sodasan-nál létezik citrom-olívás és barack-
olívás folyékony szappan (mindkettő 890 Ft), a Sonett-nél 
citrus és neutrális változatban kapható (mindkettő 300 
ml 1485 Ft). A Sonett-nél találunk még kézfertőtlenítőt 

(300 ml 1998 Ft), zsíroldó koncentrátumot (1 L 1725 Ft), üvegtisztítót (1 L 1650 Ft), WC-tisztítót (0,75 L 925 Ft), 
felületfertőtlenítőt (0,5 L 1898 Ft), fürdőszobai tisztítót (0,5 L 1298 Ft), vasaláskönnyítőt (0,5 L 1025 Ft), mosogatógép-
öblítőszert (0,5 L 998 Ft) és padlóápolót (0,5 L 1198 Ft).
Bőrápoláshoz is használhatunk egyszerű, drogériákban kapható termékeket, melyeket otthon saját kezűleg összekeverve 
a legtermészetesebb kozmetikumokat állíthatjuk elő. Például tisztító pakolást petrezselyemből és mézből, izzadás-
gátlót kakukkfűből, citromléből és almaborecetből, intim mosakodót tejből, grépfrútmagolajból és teacserje-kivonat-
ból, szárazsampont nősziromgyökérből, nyílgyökérből és rozmaringolajból, fogfehérítőt eperből, szódabikarbónából, 
borkőből és vízből; szájfényt mandulaolajból, méhviaszból, céklaléből és borsmenta illóolajból. (Forrás: Wellness maga-
zin, 2006. augusztus).

A bioboltokban kapható piperecikkek közül legismertebb márkák a német Logona, Weleda, Lavera, Dr. Hauschka; a 
svéd Anne Lind. Külföldi márkák közül hozzájuthatunk még a német Alva és Alma valamint az osztrák Bekra ter-
mékekhez. A magyar termékek közül a legismertebb az Ilcsi Szépítő füvek (www.ilcsi.com) és a Tulasi termékcsalád 
(http://tulasi.freeweb.hu).  Ugyancsak hazai termékek a Fáma, Homico, Sába és a Dermax. 
Deo sprayt több cég kínálatában is találhatunk (Logona 100 ml, 1650 Ft; Alva 1398 Ft; Homico 298 Ft; Sante 1850 Ft; 
Bekra 1950 Ft). Sampont kínál a Logona (200 ml 1398), a Tulasi (290 ml 625 Ft), a Sába (250 ml 498 Ft); testápolót a 
Logona (200 ml 1750 Ft), a Fáma (250 ml 598 Ft), a Tulasi (250 ml 950 Ft), a Sába (250 ml 598 Ft).
Férfiaknak ajánlható többek között borotválkozás utáni gél (Sába 100 ml 498 Ft), borotvakrém (Weleda 1150 Ft),
borotválkozás utáni balzsam (Weleda 2898 Ft), arcvíz borotválkozáshoz (Weleda 2850 Ft). 
Egészségügyi betétet (14 db 898 Ft), tampont (20 db 950 Ft), tisztasági betétet (30 db 625 Ft) a hippoallergén, olasz As-
sorbenti termékcsaládon belül találunk, illetve hasonló termékeket gyárt az angol Natracare cég is. 
Ami a fogkrémeket illeti, szintén széles a paletta (Homeodent 925 Ft, Dabur 1198 Ft, Weleda 1050 Ft, Hübner 1050 Ft, 
Lacalut 598 Ft, Logodent 750 Ft). A Herbária 250 ml-es cserszömörcés szájvíze 598 Ft-ba kerül. 
Természetesen a felsorolt lista korántsem teljes, viszont nagyon jól mutatja, hogy szinte minden termék esetében lehet 
találni olcsóbb (általában magyar gyártók termékei) alternatívát. A magyarországi bioboltok listája megtalálható a www.
nyitottkert.hu/bioboltok.shtml weboldalon. Aki pedig az interneten szeretne rendelni, a következő oldalon  http://shop.
unas.hu/shop_cat.php?shop_id=3487 számos további natúrkozmetikumot, környezetbarát tisztítószert, ökotudatos és 
wellness terméket talál. 
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Még mindig a művészet...

... az örök ellenségem. Meg persze ön-
magam. Mi más is lenne? Például a 
kicsinyesség... nem az talán nem, de 
ha azt nézem, a kapzsiság lehet a hét 
fő bűn közül az enyém. A félelmekről 
nem is beszélve, de az talán pozitív, 
mert többnyire ez tartja az emberek-
ben az életet. Félnek meghalni, nekem 
többnyire csak egy folyamat vége. 
Amitől én félek, az a bukás. Pedig 
mindennap megteszem. Például 
amikor levegőt veszek.
Aki a tökéletességre törekszik, annak 
van a legtöbb ellensége. Ez már meg-
szokott dolog, de nem ezért koptatom 
a billentyűzetet. Amiért most írok, az 
tömören a kapzsiság.
Gondolom nem sokaknak kell bemu-
tatni, de azért gondoltam egy tömör 
gondolatfüzért megér a dolog. Nos, 
amit tudni kell róla, hogy alattomos, 
mindig jó érvei vannak és az ellent-
mondásokat nem tűri. Persze lehet 
tagadni, ilyenkor lép színre a lelkiis-
meret. Már akinek van. De azért val-
ljuk be, szentlelkek nincsenek.
Én se vagyok az, hiába én mondom 
most a magam igazát. Például itt a 
kezemben egy elég átlátszó mű egy 
amatőr tollából. Azt mondja “Szeret-
nék író lenni.”, aztán elkezd magyaráz-
ni, hogy miért csak “Szeretne”. Szegén-
nyel valakinek közölnie kell, hogy 
ez nem így megy. Ha valaki komo-
lyan gondolja, akkor azt mondja: “Író 
vagyok.”. Az már teljesen lényegtelen 
a kérdés szempontjából, hogy milyen, 
de az mindenképp fontos, hogy amit 
kiadunk a kezünk közül, azt gon-
doljuk komolyan.
Aztán a következő mű, ami a kezembe 
akad, már egy komolyabb műalkotás. 
Az írójához is komolyabb reményeket 
lehet fűzni. A baki itt a korábbi kri-
tikák között tűnik fel. Csak ennyit írt: 
“Hatásvadász.”. Nos, ki mit gondol 
erről? Két dolog következhet ebből. 
Az első hogy a kritikus elég gyenge 
lábakon áll, ami nem lehetetlen, míg 
a másik egy kissé nagyot ugorva azt 
állítja, hogy az író is csak egy másik 
nagyravágyó, kapzsi ember, aki csak 
arra használja az írásait, hogy istenít-
sék őt.
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A gépeknek nincs szükségük köszönetre

„Hello Bogár Zsuzsanna,
A zsuzsanna.bogar@***.hu e-mail címhez tartozó jelszó: *****
Ezt a levelet a www.astro.com számítógépe készítette az Ön kérésére. Az üzenetet nem 
egy személy küldte. Kérjük ne válaszoljon. A számítógép nem vár köszönetet.”

Ezt a levélkét kaptam, amikor elfelejtett jelszavam után érdeklődtem azon a webhe-
lyen, ahol a horoszkópábrákat szoktam elkészíttetni.
Elgondolkodtam, milyen emberi dolog, szívünk mélyén elvárni, hogy méltányolják, 
megköszönjék, mikor teszünk valamit egymásért.
Sokunkban él a szokás, a késztetés, hogy megköszönjük, ha valaki szolgálatunkra volt. 
Lám, még egy gépnek is írunk köszönőlevelet. Ez megmosolyogtató, s mégis, az em-
berek közötti kapcsolatban érdemes volna ügyelnünk arra, hogy ne váljunk gépiessé, 
őrizzük meg ezt az örömöt szerző szokást.
Bemegyek a lengőajtón, s ahogy meglátom, mögöttem -kicsit távolabb- jön valaki, 
megállok, tartom az ajtót. Akad, aki megfogja, megköszöni, s ő is tartja a következőnek. 
Régebben ez így volt természetes.
Mostanában van olyan, aki azt veszi természetesnek, hogy mikor nyitva tartom 
számára az ajtót, szaporázza lépteit, besurran, mosolyog. Legalább ennyivel jelzi, 
észrevett. Az ajtót már nem veszi át.
És van, aki jön, a saját tempójában, mintha az ajtót egy gép tartaná, rám se néz. Ha 
elengedném, megütné, tehát nem tehetem, nem teszem, s amikor elvonult, utána vagy 
többek után -mert a példa ragadós- elindulhatok én is. 

Igen, néha gépszerűen viselkedünk.
De maradt részünk, amelyik figyelemre, kapcsolatra, elismerésre vágyik.

Keressük egymás tekintetét!
Ajándékozzunk gesztusokat!
Keressük a helyzeteket, amikor szebbé tehetjük egymás életét, úgy hogy nekünk nem 
kerül semmibe. Apróságokkal. Nagyon sokat jelentő apróságokkal…

Mosolyvadásszá válhatunk.
Amikorra olyan sikereket érünk el, hogy esténként már képtelenek vagyunk össz-
eszámolni, hány arcra csaltunk mosolyt aznap, addigra észrevétlenül egészségünk, 
lelki békénk is helyreáll.

2006. december 9.    
         
Bogár Zsuzsanna
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Nem a véletlen műve!
Ne engedjük, hogy negatív 
érzések uralkodjanak felet-
tünk!

Ismét itt egy munkanap. 
Pedig úgy maradnánk még 
az ágyban, magunkra húzva 
a takarót. Kitennénk a „Ne 
zavarj!” táblát, de nem lehet. 
Elindulunk, de semmi sem 
sikerül úgy, mint máskor. 
Nem találunk parkolóhelyet, 
dugóba kerülünk, a lábunkra 
lépnek, kiöntjük a kávét. So-
rozatos negatív élményekkel 
találkozunk, ezek pedig meg-
határozzák az egész napot, 
és hatással lesznek a kapc-
solatokra is. Van egy mód-
szer, amely megtanulható 
és hasznosítható. Türelem, 
kitartás és figyelem kérdése.

A pszichológusok szerint 
minden ember vonzza a 
másikat, legyen negatív 
kisugárzású vagy pozitív. 
Mindkettő hatással van az 
életünkre, a kérdés, hogy 
hogyan tudjuk ezeket az en-
ergiákat hasznosítani vagy 
kikerülni. De nem csupán 
az egyik ember van hatás-
sal a másikra, a tárgyak és a 
történések is. Sőt! 
A vonzás törvénye azt je-
lenti, hogy a hasonló a ha-
sonlót vonzza. Ez lefordítva 
annyit tesz, hogy ha ér ben-
nünket egy szerencsétlenség, 
az vonzza a másik rosszat is, 
ezért vannak a sorozatos bal-
lépések az életünkben. Ezeket 
a dolgokat sokan a véletlen-
nek tulajdonítják, pedig nem 
erről van szó.

„Nem engedem, hogy el-
rontsák a napomat!”

Gabi, a barátnőm egy éve 
figyeli magát és a naponta
beáramló energiákat. Azelőtt, 
ha egy negatív töltésű em-

berrel beszélgetett, egyik 
pillanatról a másikra kiüre-
sedett, ráadásul el is rom-
lott a kedve. Hasonló volt az 
érzése, amikor túlságosan 
nehezen indult a reggel. Ha 
elaludt, a nagy rohanásban 
beverte a fejét a plafonba, 
éppen akkor szakadt le a 
gomb a ruhájáról és még ter-
mészetesen a munkahelyéről 
is elkésett. Balszerencséjét 
aztán több embernek is elm-
esélte. Munkatársai pedig 
sajnálkozva csóválták a fe-
jüket, és csak annyit tudtak 
válaszolni: velük is hasonló 
dolgok történnek. 
Gabi egy kiadós beszélgetés és 
ráeszmélés után elhatározta: 
változtat az életén. Ha meg-
kérdezték a kollégái, hogy 
mi újság, illedelmesen annyit 
válaszolt: minden a legnagy-
obb rendben. Ez arra tökéletes 
volt, hogy kevesebbet gon-
doljon a reggeli balszerencsés 
mutatványokra, így elterelte a 
figyelmét, és jókedvűen fogta
fel a történteket. A negatív 
élményekre pozitív gondola-
tokkal válaszolt. Nyugodtabb 
lett, kiegyensúlyozott, és ezt 
észrevették és megjegyezték 
a körülötte élők is. A hasonló 
pedig ugye vonzza a hason-
lót, így a pozitív gondolatokat 
és érzéseket csupa kellemes 
dolog követte. 

„Figyeljünk saját magunkra!”

Hogy kivel töltjük el a legtöbb 
időt az életünkben? Saját ma-
gunkkal. Müller Péter, író 
egyszer azt nyilatkozta, hogy 
a legjobb barátja nem más, 
mint saját maga. Ismeri a 
gondolatait, átéli az érzéseit, 
a saját bőrén tapasztalja a 
történteket. 

Nem ismerjük magukat, 
félünk az egyedülléttől, 
pedig ez nem ugyanaz, mint 
a magány. Ha egyedül ma-
radunk magunkkal, sokkal 
egyszerűbb megfigyelni
reakcióinkat, viselkedésein-
ket, szokásainkat. Tükör 
sem kell hozzá, hiszen 
nem a külsőről, hanem 
a belsőnkről van szó. A 
lelkünk legmélyére utazha-
tunk. Azt, hogy mit csele-
kszik, reagál, érez a legjobb 

barátunk egy adott helyzetre, 
hamar észrevesszük, ám azt, 
hogy mi hogyan rezgünk, arról 
igen keveset tudhatunk.  

A pszichológus azt mondja: 
ha szóban vagy gondolatban 
szidunk vagy vádolunk val-
akit, akkor könnyen megeshet, 
hogy negatív dolgokat fogunk 
vonzani. Ha megbocsátanánk, 
az egyet jelentene azzal, hogy 
felejtünk, semmissé tesszük a 
dolgokat. Könnyebb haragud-
ni, és órákig, napokig rágódni 
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a történteken, pedig ez a nehezebb út. Ettől lesznek prob-
lémásak a kapcsolatok, ettől nem megy jól a szekér. A sza-
kember szerint ne a körülményekre koncentráljunk, ne 
azon töprengjünk, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk. 
Összpontosítsunk inkább arra, hogy megnyíljunk a pozitív 
energiaáramlás előtt, azaz gondoljunk valami jobbra, sze-
bbre. Mindegy mire, csak ne az összetört csészére, a sáros 
nadrágunkra. Ez az egyetlen módja annak, hogy megvál-
tozzanak a nem kívánt körülmények, és legyen egy szép, 
mosolygós napunk.

És még egy jó tanács. Maradjunk kedvesek akkor is, ha sem-
mi sem sikerül. Tudom, hogy bosszankodás tör ránk akkor, 
ha nem mennek úgy a dolgok, ahogyan elterveztük, de ha 
valami apró, kellemes dologra tereljük figyelmünket, kön-
nyebb lesz átvészelni a nehezebb pillanatokat. 

Indítsd be a pozitív érzések motorját és járasd, ameddig csak 
bírod!

Tóth András

2006. december 12.
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A szavak felkelése 2006-ban 
Toldi Miklós
Mindennapi életünk, egyik legfontosabb eszköze a kommunikáció. A múló idővel szoros kötödést tartanak 
szavaink, melyek jelentései, gyakran változnak. Heves viták váltak, válhatnak ki a szavak valós, mögöttes tar-
talmának félreértéséből. Egyszerű hétköznapi életünkben is mindennapos a mondatok félreértése, mert a 
mélyebb dekódolás nehézségeit, úgy ugorjuk át, hogy kényelmesen, leegyszerűsítjük. A nekünk bonyolultabb 
szavakat, pedig észre sem vesszük. A bulvár korszak hódításában, e tudatos, tudatalatti jelenség egyre inkább 
észrevehető.  Szavaink ellaposodnak, kiforgatják eredeti jelentésüket. 

 Három szót választottam és két embert. Egy festőművészt és egy zeneművészt. Nap, mint nap alko-
tnak, hisz az alkotásból, az alkotástól élnek. Célom, hogy megtudjam, e szavak hallatán, honnét indulunk, és 
hová érkezünk meg. Nagy utazás lesz. De ha jól megfigyeljük, mégis ugyanoda jutunk. E három szó: Tisztelet,
Alázat, Becsület

Oroszy Csaba – festő, szobrász
Valószínű minden kor, ugyanú-
gy, mint az erkölcsről, ezekről a 
fogalmakról, mást és mást gondol. 
Mást gondol az ellenség, és az, ki 
védekezik, a hős, a szolga vagy az 
úr. Mindenkinek meg van a maga 
tisztelete, becsülete és alázata.
Képzőművészet nincs alázat nélkül, 
mint ahogy az élet sem működik 
jól alázat nélkül. De eddig az alá-
zatig el kell jutni. Nem vagyok idős 
ember, de úgy tűnik, ez egy nagy-
on hosszadalmas út. Egyvalami 
azonban nagyon fontos, törekedni 

napok történéseit.A megszokások rabjává vállunk. Bekapcsoljuk 
a tv-t, olvassuk az újságot, informálódunk, koncertre járunk, vagy 
egyszerűen teszzük a dolgunkat. A megszokás, az egyik sarkalatos 
pontja az idézőjelbe tett rossznak. Mert ebben bent van a restség 
és tunyaság, a nem szellemi készség. A megszokásból ered az a sz-
ituáció, legalábbis az én egyik olvasatomban, hogy nincs a lámpában 
olaj, és amikor megérkezik a gazda nem fog tudni, mivel világíta-
ni. Ez az én hibám. Az, hogy nincsenek közösségek, nem tudjuk 
egymást figyelmeztetni, jóindulatúan késztetni esetleg arra, hogy
oda kéne figyelnie valamire. Társadalmunkban az egyén saját maga
által úgy gondolt, hogy jól megérdemelt pozíciójában eljátssza azt a 
bizonyos szerepet, amire úgy érzi, joga van. Hála Isten , hogy az élet 
ennél sokkal gazdagabb, az életutak ennél sokkal bonyolultabbak, 
mint ahogy ezt mi sokkal egyszerűben és kényelmesen, megszokott 
módon próbáljuk viselni. Nem feltétlen kell botrányt okozni ahhoz, 
hogy az egyén elragadott állapotban kerüljön, és kikerüljön ebből 
a masszából, inkább saját magán belül kellene némi önvizsgálatot 
tartani vagy a közösségen belül, amiben él.
A nyugati bátorságot kellene párosítani, a keleti bölcsességgel.
Nem feltétlenül hiszek abban, hogy a pénz az elrontója mindenek. 
A baj az, ahogy bánunk a pénzzel. A pénz nem az egyszer látható 
valóság, mérhető leképzése, értékmérője. Hanem veszi magának a 
fáradságot, és most már hitet, vallást, kozmoszt, bármit megpróbál 
meghatározni. Rossz a felhasználás. Ott az epe a testben, egy nagyon 
erős anyag segít abban, hogy éljek, de nyílván, ha epeömlést kapok 
az a kínok kínja. Tehát ha nem jó helyen működik, onnéttól kezdve 
káoszt okoz a testben. Miért használunk fel valamit nem helyesen. 
Ha azt mondom nem helyesen, ebben benne foglaltatik mindhárom 
szó, melyből kiindultunk.
A jó valószínűleg akkora fogalom, amit jelen esetben nem biztos, 
hogy kezelni tudunk. Ha a jó ekkora fogalom, hiszem, hogy a rossz 
szintén ilyen.
Mást elnyomva, mást lenyomva, mást kiforgatva, félretaszítva, meg-
alázva, tönkretéve, nem jutunk hozzá saját javainkhoz, ha ebben meg 
tudunk egyezni, akkor szinte mindenben megegyeztünk. Ezek után 
következhet az a fokozat, amikor megfogalmazhatunk valamilyen-
fajta együttes szerepet, szeretet várást, együttes szeretetben levést.
Kötelező érvényű lett szinte mindenre igent mondani, és elvárják, 
kényszerítenek, hogy ellent mondjak magamnak. Általában, ha val-
aki nemet mond, nem tisztelet övezi, hanem néznek értetlenül. Ez 
bolond, ez őrült! Nemet mondott egy lehetőségre. Ez megint csak 
az önzés, hisz nem azt vizsgálja, hogy a másik a saját életén belül, 
avval a bizonyos értékkel milyen viszonyban áll. Mihez képest hozta 
meg ő a saját döntésest. Hanem rögtön azt vizsgálják, hogy ők mit 
tennének, ebben a helyzetben, és megpróbálják rávetíteni a másikra. 
Itt csípjük el azt a fajta érzést, melyet a gőggel tudnék megfogal-
mazni. Gőgünkben hisszük azt, hogy mi vagyunk az Isten. Ha azt 
mondom, bennünk lakik az Úr, ha tisztelettel, becsülettel és alázattal 

kell rá folyamatosan. Semmi esetre sem az a típusú alázatosság kerít 
hatalmába, ami szolgai módon kapcsolódik bárkihez és bármihez.. ez 
nem megragadás, nem birtoklás, hanem inkább tisztelet és becsület 
egy másik lénynek, világnak, és az afölöttinek, a megnevezhetetlenek a 
világban való fényéhez való csatlakozása.
A törekvés az alázatosság segítségével, arra irányul, hogy az ember be 
tudja járni, azt az utat, amit a sorsán keresztül be kell teljesítenie.
Kicsit faramuci helyzet a szavakról beszélgetni. Mint minden csudála-
tos dolog, ezek a szavak sem ragadhatók ki egy ember életéből. Val-
amely fajta életszentséget kell sejteni e mögött, aminek még ezek is a 
részei. Keresztény emberként azt mondom célom van vele, és el szeret-
nék valahová jutni. Ha buddhista lennék, azt mondanám, szeretném 
végig járni az utat. Úgy érzem a kettő között nincs nagy különbség, csak 
különböző pozícióját nevezi meg, annak a valaminek, amelyről igazán 
egyik sem tud pontosan beszélni. Csak körbeírni tudja. Ezek a fogalmak 
vonzanak egy jóval nagyobbat, ez a szeretet. Amit csak megélni lehet. 
Meg kell ismerni a másik jellemét. Egy bizonyos gondolkodási szint 
után, semmi sem fog megkülönböztetni egy szufi tudóst, egy taoista
szerzetestől, egy pravoszláv atyától, vagy egy püspöktől. Egy bizonyos 
szint felett, egyetlenegyről van szó, az élet szentségéről és ez magában 
hordozza ezeket a szavakat. Nagy feladat, hogy e szentséget, hogy éljük 
meg. Tudunk e következetesek maradni önmagunkon belül, s a világ-
ban. Mert ahogy belül megéljük, úgy fogjuk kisugározni mások felé. Ha 
én mondjuk, beszélek a szeretetről, tiszteletről, alázatról, és minden-
nap golyószóróval a vállamon vonulok végig egy ország utcáin és lövök 
mindenkit halomba, kérdésessé válik az, hogy mi az, amiről beszélek. 
Fel kell tenni a kérdést, és merni válaszolni. Erre esténként jók lennének 
a közösségek, a közös találkozások. Sajnos annyira magára maradt 
mindenki a problémákkal, távol kerültünk egymástól. Így azt az esélyt 
vesszük el, amely közelebb vinne.
A jó kocsik, a jó ruhák, a jó ételek kezdik velünk elfelejttetni, azt a 
helyzetet, hogy végül is mi végre vagyunk itt. Megszoktunk egy bi-
zonyos típusú kényelmet, megszokjuk a szenvedéseinket, a minden-



élnénk, természetesen így lenne, de gyanítom, borzalma-
san kevesen vannak, kik így is élnek. Egyszer élünk, hajrá, 
csináljuk, nem számít, ha nem kerülök bele mindegy.
De amikor ott leszünk az utolsó pillanatban, és tényleg 
számon kérik rajtunk, hogy miért nincs a lámpásunkban 

Balázs Gergő – zenész

Elsősorban a tisztelet szó kimondásakor, bennem az merül fel, hogy kit tisztelünk 
és miért. Régebbi állapotomban, illetve gondolkodási módomban, a tisztelet 
minden emberre kiterjedt. Mégpedig az emberségük miatt. Tehát amiatt, hogy 

olaj, akkor azt hiszem a jeges 
rémület fog rajtunk végig 
ömleni. A jövőbeli cselekede-
teinket, állapotainkat, mosta-
ni döntéseinkkel határozzuk 
meg. El tudod képzelni azt, 
hogy valaki annyira tiszteli és 
szereti teremtettjét, hogy sza-
bad akaratot ad neki. Válasz-
that a jó és rossz között. El 
tudsz képzelni akkora szere-
tetet, hogy még a gonosznak 
is megadja a lehetőséget, hogy megváltozzon?
A művészet egy olyan adomány, mi nem az enyém. 
Nekem egy kötelességem van. Ha felfedeződik bennem, 
magam által, mások által, a kézség valami iránt, köte-
lességem, azt a lehető legjobb formába hozni. Mit csinál 
egy borász? Amikor segíti a bort borrá lenni. Ezt végig 
kell vinni, hosszadalmas, következetes munkával, hogy 
aztán ott legyen a végén a felemelt állapot. Amihez val-
akinek a munkája, a szentsége, a tisztelete, az alázata, a 
becsülete hozzá járul. Bízom abban, hogy azok a fiatalok,
kik most születtek, elkerülik azokat a hibákat, amiket mi 
elkövettünk, mint apák, mint anyák. Bízom benne, hogy 
tudunk annyi tudást átadni, annyi tapasztalatot, szerete-
tet, hogy ami nekünk nem sikerült, nekik sikerüljön.

érzelmekre alkalmas a választása. Azt, hogy ehhez kapc-
solódóan az alázatot, velük szemben mennyire gyakorolnám, 
nem föltétlen kötődik mindenkihez. Vannak olyan személyek, 
akik gondolkodás, megfontoltság, vagy körültekintés szintjén 
alacsonyabb szintén állnak, mint én. Ez azt jelenti, hogy őket 
bizonyos dolgokban vezethetem. Ez hosszú évek rájövése 
vagy belátása, hogy így van. Semmiképpen nem beképzeltség. 
Természetesen én nem képzelem magam senki különösnek, 
csak tudom azt, hogy minden embernek van egy helye a tár-
sadalomban. Minden ember valamilyen szinten áll, ehhez 
képest nem kell megalázkodnom föltétlenül mindenki előtt. 
De csak abban az esetben nem, amennyiben emberként tekin-

tek rájuk, illetve amennyiben, úgymond, csak a kis betűs emberségüket nézem. 
Tehát ami magába foglalja a hibáit, a jó tulajdonságait, amiből a saját jelleme 
áll. Ez a kisbetűs ember, amit nagyon erősen befolyásol az elme. Ami állandóan 
mondat vele valamit, irányítja, befolyásolja mindennapi cselekedeteit. Bizonyos 
egyéneknek a gondolkodásmódja szedettebb lehet a másikkal szemben. Ha egy 
ilyen helyzetben döntés elé kerülünk, többen, többedmagunkkal, akkor fölvál-
lalhatom azt, hogy én adjam az indító, vagy a végső szót.
Nem az én jóságomat, jobbságomat hangsúlyozom egy döntési helyzetben. Ilyen 
módon alkalmazom az alázatot.
Másik megközelítés részemről, az Istennel való kapcsolat. Ami nekem most, mint 
vallási környezet, a Krisna-tudat jelenti. Ami abszolút alázat az Istennel szem-
ben.
Mindennapi dolgainkban, mikor az ember elkezd teremteni. Elkezd művészi sz-
inten gondolkodni valamiről, mély összefüggéseket meglátni, és ezt hathatósan 
kifejezni. Ebben az esetben nagyon könnyen istenivé formálhatja magát. Hiszi, 
hogy isteni helyzetben van, merthogy teremt. Gondoljuk át, ha elkezdünk ter-
emteni, vajon tudunk-e működő képes fát előállítani?- Elfogadom, hogy Isten 
teremtette a Földet, a világot, az univerzumokat, ahogy működik. Tudásom je-
len pillanatban védikus és biblikus alapú. Ezekre hivatkozom, és egy kicsit a jó-
zanészre.
Amennyiben megvizsgálom a teremtett világot,(direkt mondom, hogy teremtett, 
most így látom) felmerül az a kérdés, hogy én képes lennék-e, olyan mértékben 
megtenni dolgokat, mint Isten. Természetesen a válaszom, nem. Hisz, nem tudok 
Földet csinálni a semmiből. Ez az első fokozata az Istennel szembeni alázatnak. 
Az, az előtti alázatot jelenti, aki jóval hatalmasabb nálam. Például, egy kétszáz 
kilós húsizom-torony ember erőivel, nem fogok kekeckedni. Hanem mikor elkezd 
mérgelődni, mert én valamit tettem vele szemben, akkor inkább behúzom fülem, 
farkam, hogy véletlenül se ingereljem túl. Mert aztán odacsap egyet, és leszakad 
a fejem. Mert ez a minimum, egy ilyen emberrel szemben. De ez egy másfajta 
alázat, mint amikor Istennel szemben alázkodom meg. Ilyen módon a tisztelet és 
az alázat együtt jár. Ugyanakkor a tisztelet fogalmában, van egy olyan vonatkozás 
is, hogy nem cinkosság, de egy kedves kis barátság. Fontos, hogy ne a másik elleni 
ártásra tegye föl az életét, inkább egy általános jobbító szándék vezérelje. Azon-
ban a lelki fejlődéshez vezető utat meg kell mutatni és átadni mindenkinek. Ki 
amilyen szinten tudja. A többi embert tisztelem, és szeretem annyira, hogy ezt 
megmutassam.

Vezet a csend

(Derű lobog az utak felett,
törhetetlent visz a test.)

Sejtjeimnek feszül a mindenség sóhaja:
„Indulj és találd meg utadat, de mindig tudjad,

hogy a lélek szól csak igazi szót. 

Tudd, hogy ami számít, mind megmarad,
s ami csak feszít, emészt, lassan mind eltűnik,

ahogy az idő halad, új jövő születik a tervek alatt.

Tudd, hogy a dolgok, amik földre húznak,
később fölemelnek, és a fájdalomtól nemesedve,

az idő felett így leszel egyre emberebb.
Meglásd: a kísértésnek szele sem rezzent.

Ím, hát legyen tiéd e csöppnyi láng,
szüless valóra, s ezentúl te vigyázd.”

Senkinek az életét nem akarom befolyásolni. Nem szeretném rátukmálni a saját igazamat. Gyakran előfordul, hogy saját egóját szeretné bel-
efordítani a másikba, erőltetetten. Minél kifinomultabb, minél öregebb egy ilyen kapcsolat, annál jobban meg lehet sérteni a másikat.
Tisztelni kell a jellemét, egész emberi mivoltát azzal, hogy figyelünk rá.
Alázat elsősorban, mindig önmagunkkal szemben kell, hogy legyen. Ennek magyarázata az, hogy Isten mindenható, mindenhol ott van, 
mindenkiben jelen van. Ha ezeket nézzük, akkor a másik ember Istennek a lakhelye. A másik ember az Isten egy energiájának a megnyil-
vánulása. Egy fában is ugyanaz a lélek van, csak kevésbé tudatos. A tudata nincs olyan szinten, mint egy emberé. Ezért fontos embernek lenni, 
és ezért fontos észnél lenni, mit s hogy teszünk. Tisztelet a természettel szemben. Mindennek lelke van. A Föld is egy élőlény, más formában.  
Ha nincs meg ez a tisztelet, nagyon súlyos fájdalmakat, sértéseket okozunk. Nem abban kell gondolkodni, ahogy két ember egymás közt 
van.
Tonna számra, eszetlenül szedi szét saját környezetét. Minden olyasfajta megnyilvánulás, amely az egyre terebélyesedő, és egyre nagyobb 
kényelmi igényt próbálja kielégíteni. Tehát ilyesfajta tisztelet a természettel szemben, sajnos egyre jobban távolodik el az Egész viszonyától.
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Vélemény

kis karácsony nagy karácsony ? !

Mesebeli hófödte tájak,csiricsáré díszvilág, 
bájos mikulások, kik kemény munkabe-
osztásban mobil telefonokat osztanak szét 
jutányos áron, kényeztető miniszoknyás 
mikulás lányok, szívhez szóló aláfestő zenék. 
December havában beindul a marketing 
dömping, különleges kiadványok lepik el az 
utcákat, otthonunkat. Ilyenkor kell megható 

reklámot készíteni az eladni kívánt árunak, és az ajándékozó embert minden bajból készségesen kisegítő banknak. A karácsonyi 
műhangulatot, ezt az ál-patetikus tudatosan tervezett ünnepet, már teljes mértékben felfalta a fogyasztói társadalmunk mohó 
vágya. Melyet külső erő irányit. Ha ez a külső ráhatás, azt mondja nekünk, vegyél a fiadnak egy ilyen tuti dolgot, hiszen a többi
apuka is ezt fogja megvenni, akkor szegény szülő beleveti magát az ajándékozásba. Őrá ne mondja senki, hogy rossz apuka, 
anyuka, s ezért nem hozta a Jézuska (Angyalka, a szerk.) a legjobb ajándékot a gyermeküknek.  Ha a szülő nem elégíti ki a mar-
ketingesek által felkeltett igényt, mert a kocsira meg a házra is nehézkesen adja fel a havi csekkeket, az agónia légkörében telik 
majd el a boldog ünnep. Mert, sajnos a fogyasztói komformitás elvárt teljesítményének nem tud megfelelni. 
Általában december 24-re mégis a fa alá kerül a kívánság, igaz, keserű erőfeszítések árán. Győznek a társadalmi psziché szug-
geráló eszközei. A bankok, a multik minden évben odateszik jobbik felüket, önzetlen segítőkészségüket.
 Azt, ahogy ma ismerjük a Mikulást, Télapót, piros, fehér szakálas bácsit nagyrészt a világ legnagyobb kóla márkájának köszön-
hetjük. Mára már nem is kérdés, hogy milyen egy mikulás-ideál, mert az évtizedek során belénk rögzült. Tehát el kell ismerni, 
a fejlődő civilizációban részt vevő monopol cégek, hatással vannak az ünnepi hagyományokra, melyek évről évre szivárognak 
be az évenként ismétlődő ünnepkörökbe.  Mindemellett, az egyre ösztönös és éhes fogyasztói, vásárlói jelenség, elkoptatja a 
karácsony hangulatát. 
Elsősorban e probléma indítja el az ünnep hagyományait megtörő morális válságokat.
A média által vetített ideák megfelelésének súlya összenyomja az embereket. Ezért lesznek a szülök lúzerek, szerencsétlen 
csórók, kik nem tudják megvenni a plazma tv-t a gyereknek, a laptopot a huginak, és végül már a könyvet sem a nagymamának. 
Belül, önmagukkal vívódnak. Nevetséges a mentális odaadásról, erkölcsi tisztaságról ódát zengeni.
Sajnos a karácsonnyal is az a helyzet, mint az autóvásárlással. Hazánkban az emberek többségének két osztállyal magasabb 
autója van, mint amit a társadalomban elfoglalt helye elbírna. 
Minden évben, télvíz idején próbálok kissé tudatosan készülni karácsony estéjére, olvasni e kultúrkör hagyományait, sétálni a 
kivilágított tereken, filmet nézni, zenét hallgatni, valamit felszedni, kiszedni belőlük, hogy a magaménak érezem.
Közhelyes, de úgy gondolom, és hiszem, hogy belül kell először megélni a szeretet, boldogság fogalmát. Hogy örülni tudjunk, 
az első hópehelynek, a fenyőfa illatának, a díszítés izgalmának, rég nem látott ismerős képeslapjának. Apró dolgokban látni és 
érezni a nagyságot, az ünnep nagyszerűségét.
Ma gyújtom meg a harmadik, gyertyát, konstatálom, hogy rohan az idő, a tél még sehol, max mínusz kettő, ez egy másik írásra 
is okot adna, de most félreteszem.
Boldog karácsonyt! 

2006. december 17.
Toldi Miklós

www.mentropia.hu
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Tisztelt AUCHAN Magyarország Kft.!

„A víkendházban magukra hagyott háztartási eszközök a bátor kis kenyérpirító vezetésével 
nekivágnak a nagyvilágnak, hogy gazdáik nyomára bukkanjanak.” Így kezdődik A bátor kis 
kenyérpirító című animációs film ajánlója a DVD tok hátulján. Jerry Rees 1987-ben rendezte
ezt a filmet, ami a Toy Story alkotóit is megihlette. Így áll a borítón.
 Múlt hét folyamán (2006. november 20-25.) barátaink megvásárolták ezt a DVD-t az 
Önök szigetszentmiklósi üzletében barátnőm (Kata) névnapjára. Vasárnap (2006. november 
26.) egy baráti összejövetel keretében adták át ezt a filmtörténeti csemegét. Sokáig nézeget-
tük a sérülésmentes csomagolást, találgattuk, milyen mese is lehet ez. Végül, a társaság nagy 
részének a beleegyezésével, úgy döntöttük, rögtön megnézzük, milyen kalandokba kevered-
hetnek a háztartási eszközök. Az ünnepelt izgatottan tépte le a celofán borítást, és nyitotta ki 
a film tokját.
Hangosan felnevettünk, mikor végre megértettük, miért volt a „Most jóval olcsóbb” matrica a 
csomagolásra ragasztva. Az extra olcsó –ahogy a vonalkód alatt olvashattuk- kategória miatt 
a DVD lemezt már nem lehetett beletenni. 
Negyedórányit nevetgéltünk ezen a magyar népmesei motívumon (hoztak is valamit, meg 
nem is), de a rajzfilm 80 percét nem tudta kitölteni ez az esemény. Rövidesen elromlott a
kedvünk, és kissé becsapva éreztük magunkat. Barátaink balga módon megbíztak az Auchan 
áruház hírnevében, és egy ajándéknak szánt filmet nem bontottak fel azon nyomban az üzlet-
ben. 

Szeretném megkérdezni Önöktől, hogy van-e valamilyen megoldás, hogy hozzájuthassunk 
a DVD lemezhez, vagy a kijáratoknál kitett feliratra hivatkozva, mely szerint a helyszínen 
ellenőrizni kell (gondolom, közvetlenül egy Auchan dolgozó szeme láttára) a DVD meglétét, 
elutasítják kérésemet?

Mi megbíztunk Önökben, kérem, Önök is bízzanak bennem!

Válaszukat várva,
Sablik Henrik 
0620-35-37-250
sablikh@gmail.com   

2006. november 28.
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Pár nap otthon

Már sok-sok éve, Advent első vasárnapján, a család közösen készíti el az adventi koszorút. A kertből szedjük a hoz-
závalókat (tuja, magyal, toboz, vessző), mindenki segédkezik az elkészítésénél. S én annyira szeretem ezeket a per-
ceket. Szeretem a meghitt beszélgetést, szeretem a toboz illatát. Szeretem az apró csengettyűket, melyeket díszként 
a koszorúra tűzünk, de a legjobban azt a pillanatot, amikor fellobban az első gyertya lángja.

Elmúlt már egy éve, hogy Budapesten élek, s dolgozom. Még szükségem volt papírokra a “legális “ itt tartóz-
kodásomhoz, így hazautaztam elrendezni azokat. Szilágyságból származom, tehát  Kolozsváron kellett beadnom 
a kérelmet. “Bajtársaimmal” korán elindultunk Kolozsvárra. Csípős hideg volt , s szinte karmolt a szél. De azért 
megálltunk a Meszes-hegység tetején, megcsodálni az alant terpeszkedő ébredező várost, Zilah városát. Egymás 
után villantak fel a fények, ahogy a házakban ébredeztek a városlakók.
Borzongva húztam össze magamon a télikabátot. A  dombtetőn állva - kisebb fajta hegy - kegyetlenül harapdálta 
arcomat a szél, míg lábam alatt lustán terült el a város. Millió kis fénypont jelezte, ébredezik a világ. Mint meg-
annyi apró gyertyafény, világítottak a mínuszokban, s fölöttük magasan villogott egy-egy piros pont, jelezve, ott 
emberkék tevékenykednek már, megkezdve napi robotjukat a gyárban. Kolozsváron akadtak tennivalóim, s bi-
zony nyakamon volt még az éjszaka, amikor piciny szilágysági szülővárosomból, elindultam a “nagyváros” felé.
A másik irányban, völgyet látni, mely felett pára gomolyag úszik, s néhol ködtakaró borítja a didergő fákat, 
bokrokat. Alant kanyarogva szalad Kolozsvár fele az út. Itt is látni, pár pislákoló fényt, jóval kevesebbet, mint a 
városból, de ezek is jelzik az ébredező életet a hajnali csöndben. 
Néha elhúz mellettem egy autó, benne összekucorodott, beburkolózott emberek. Szelet kavarnak, melynek nyo-
mában megrezzenek a zúzmarás bokrok. Hideg van.
Elindulunk mi is Kolozsvár irányába. Utunk völgyeken, dombok mellett, falvakon vezet keresztül. Hajnali 6 óra 
van, s december. De már látni idősebb bácsikákat, nénikéket amint fémedényeikkel viszik a csarnokba a frissen 
fejt, habos tejet. Néha fölvillan az út mellett egy szempár, egerésző macsek, mely reggelijére vadászik. Odébb róka 
szalad át az úton, szájában egy tyúknak látszó tollas akármi. 
Majd fenyők között haladunk, s mindenhol zúzmara. Fenséges táj. Leírni nem lehet, látni kell.
És ereszkedünk egyre lentebb és lentebb a völgybe. Kavargó szerpentin, rohanó patak, s mégis mintha évek óta 
állna itt az idő. Az emberek ( főként az idősebbek ) ugyanúgy kelnek télen, nyáron,  s elvégzik teendőiket a ház 
körül. Még valamennyi faluban tartanak állatokat, kezdve a baromfitól a bárányon és sertésen keresztül a lovakig
mindent. Talán a tél azaz időszak, amikor is pihenhetnek valamennyit, hisz nem kell a mezőre járni dolgozni. 
A tél a pihenés időszaka itt embernek, állatnak, földnek egyaránt. A pihenés s az ünnep. A legtöbb helyen ma 
is fával fűtenek, s állítom, nem annyira kényelmes, mint a városban megszokott központi fűtés, de jóval kelle-
mesebb. Bizony nagyon jó odahúzódni a doromboló cserépkályha mellé, sült almát majszolgatva, vagy fahéjas 
vörösbort kortyolgatva, miközben kint süvít a szél. 
Emlékszem, még gyermekkoromból, ahogy téli estéken a nagyszülőknél, lerben ( sütőben ) sült sütő tököt majs-
zoltunk, vagy burgonyákat dobáltunk héjastól a parázsra. Finom volt.
S ahogy egyre inkább haladunk a város fele, egyre több nyugati autó jön szembe. Egyre több  a kivilágított üzlet. 
Nem nyugodt, s nem is meghitt, mint a falu csendje, de itt is érezni a várakozást, az adventet. Hamarosan ünnep 
lesz. Bent Kolozsváron, mintha már más korban járkálna az ember. Mindenhol apró égők sorozata, kivilágított 
ablakok, kirakatok. S nyüzsög az ember kavalkád. Városon is nagyon szép lehet ám a tél. Milliónyi apró égő, s 
csillogó-villogó kirakatok. Mindent megtalálni a kesztyűtől a mobiltelefonokon át a télikabátig, edényig. Piacok 
és vásárok. Minden. De még sincs meg az a varázsa mint falun, kis városon.. Készen lehet venni, adventi kos-
zorúkat, girlandokat, fenyőtobozos kopogtatókat, s mindenféle aprócseprő díszt, melyek a karácsony közeledtét 
jelzik. Nem mondom, hogy nem szépek, de valahogy mégis jobban szeretem a saját készítésűeket. Már sok-sok 
éve, Advent első vasárnapján, a család közösen készíti el az adventi koszorút. A kertből szedjük a hozzávalókat 
(tuja, magyal, toboz, vessző), mindenki segédkezik az elkészítésénél. S én annyira szeretem ezeket a perceket. 
Szeretem a meghitt beszélgetést, szeretem a toboz illatát. Szeretem az apró csengettyűket, melyeket díszként a 
koszorúra tűzünk, de a legjobban azt a pillanatot, amikor fellobban az első gyertya lángja. Valahogy mindig 
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melegséggel tölti el a szívem. S mikor a negyedik gyertyát is meggyújtjuk, Karácsony lesz. Jó volt 
otthon lenni (ha csak pár napot is), jó volt feltöltődni. S még jobb lesz 3 hét múlva újra megölelni 
a szeretteimet, a gyanta illatú fenyő alatt. 
Nagyon szeretem Budapestet, nagyon szeretek itt élni és dolgozni. De feltöltődni, pihenni csak ot-
thon tudok. S ahogy a napokban Budapest utcáit róttam ( még nem tudtam, hogy otthon lehetek 
majd Karácsonykor) egy gyermekkorban tanult  Ady vers részlet jutott az eszembe:  

“ Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni. “

Valahogy én is ezt érzem  

  Solya

2006. december 8.
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