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Néhány napja olvastam az interneten egy – természetesen névtelen – pedagógus nő 
kétségbeesett sorait, amelyben felvázolja, milyen nehéz anyagi körülmények között 
kell élnie. Egyedül neveli a lányát, mert a férje elhagyta, nem is fi zet gyerektartást. 
Kábé kétszázezer forintból kell megélniük, amiből szerinte lehetetlen. Most abba 
nem mennék bele, hogy a mi családunk köszönőviszonyban sincs az éhező anyuka 
százezer/fős jövedelmével, mégsem éreztem magam soha szegénynek. (Egyszer egy 
közvélemény-kutató felhívott, és arra a kérdésére, hová sorolnám anyagi helyzetemet 
egy 1–10-es skálán, habozás nélkül rávágtam, hogy 7-esre. Utólag számolgattam, hogy 
csak a szűken vett ismerőseim között is sokan legalább 3–4 fokozattal állnak fölöttem, 
és akkor vállalatvezetőkről, nagyvállalkozókról még nem is szóltam. De hát mit 
mondhattam volna, amikor a lakásomban télen meleg van, mindennap kerül bőven 
étel az asztalra, mindenki rendes ruhában jár, autónk van, telefonunk, számítógépünk… 
Ez már majdnem tízes.)

Ami a konkrét esetben a legnehezebben elfogadható, az az említett hölgy felelős-
ségérzete. Rossz sorsáért a kormányt, az államot, a világot, az országot okolja, pedig 
nem Orbán Viktor, de még csak nem is Gyurcsány Ferenc hagyta ott két év után egy 
kisbabával. Ha valakinek van hozzá idegzete, hogy hozzászólásokat olvasgasson 
az internetes cikkek alatt, akkor egyébként is szembesül ezzel: ebben az országban 
minden rosszul működik, és erről kizárólag a (mindenkori) kormány tehet. Ha rosszul 
tervezték meg a házat, ha csúszik az új burkolat, ha nincs eltakarítva a hó, ha nem tud 
a diák olvasni, ha korrupció van a hivatalban, ha az orvos elrontja a műtétet, ha a szaki 
rosszul köti be a lefolyót, az mind-mind a kormánynak meg ennek a vacak (egyéb jelzőt 
ld. az őszödi beszédben) országnak a hibája. Az arctalan, névtelen hozzászólók mindig 
tökéletesek, pedig ők (mi vagyunk) azok a mérnökök, akik elszámolják a tervrajzot; a 
burkolók, akik ferdén rakják le az utcakövet; az orvosok, akik félrediagnosztizálnak; a 
vízszerelők, akik elbarmolják a bekötéseket; a tanárok, akik nem vagy hibásan tanítják 
meg az anyagot; a focisták, akik mellérúgják a helyzetet; az újságírók, akik helyesírási 
hibát vétenek; a postások, akik másnak a ládájába dobják be a levelet.

Elrontott életükért másokat hibáztatnak; a megoldásokat felülről várják, ugyan-
akkor elsőként sértődnek meg, ha életüket törvényekkel szabályozni próbálják, mert 

„nehogy má ’ a kormány beleavatkozzon a dolgainkba!”.  

Emlékszem, néhai 

SZÖVEG   —
UNGVÁRY ZSOLT 
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Bárki beszállhat

Magyar Állampapír allampapir.hu

A 10 féle befektetési lehetőségnek köszönhetően a Magyar Állampapír mindenki 
számára ideális megtakarítási forma. Pénzét 6 hónaptól 10 évig terjedő futamidőre, magas 
kamatozással kötheti le. Összegtől függetlenül állami garancia nyújtotta biztonság.  

Keresse a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta és egyes bankok fiókhálózatában!

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekint-
hető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.


