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Megkérdeztük olvasóinkat
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Ebben az időszakban a tyúkok 
kezdik kivenni szabadságukat, és ha 
nem is utaznak messzire, mert csak a 
szomszéd kertjébe repülnek át, egyre 
kevesebb tojással örvendeztetik meg 
a gazdasszonyokat. A tojás pedig min-
dennapjaink alapélelmiszerei közé tar-
tozik, anélkül főzni, sütni nehéz lenne. 
Ennélfogva kapósabb áru, mint nyáron. 
Ugyanis szűkön van. Üzletből kell meg-
vásárolni, vagy másoktól, akik nem 
használják el saját gazdaságuk tojáster-
melését. Minél kevesebb van valamilyen 
árucikkből, annál többet ér, nagyobb ára 
lesz, különösen ha az igény is nagy rá. 
Minden évben így volt eddig is, ilyenkor 
a tojás ára megugrott. Csakhogy idén 
jóval nagyobb az ára, mint az elmúlt 
években. A termelők és a forgalmazók 
is magyarázattal szolgálnak, különösen 
hogy a sajtóban is téma mostanában 
a tojás ára. Azt mondják, jóval keve-
sebb tojótyúk van az egész földrészen, 
mint a korábbi években, ugyanis a nyári 
tojásfertőzések miatt csökkentették a 
farmokon is a tyúkok számát. Hiszen 
jó darabig visszaesett a kereslet sok 
országban, félve vásárolták az emberek, 
nehogy az oltóanyaggal a tyúkok testé-
be került vegyszerből nekünk is jusson. 
Ebből arra következtethetünk, hogy nem 

természetes módon, okok miatt kellett 
megapasztani a tojótyúkok számát. 
Holott termelő és kereskedő egyaránt 
tudta, hogy nyár múltával megugrik a 
kereslet.

Most meg itt állunk a tél előtt, és ke-
vés a tojás. Illetve jóval drágább, mint 
amire számíthattunk. Tehát tojás most 
is van valamennyi, csak éppen nem 
olyan mennyiségben, hogy mindenki-
nek bőven juthatna. Mit lehetett tenni? 
Meg kellett drágítani. Ettől még a meg-
termelt tojás mennyisége ugyanannyi, 
tehát nem jut több embernek belőle, ám 
azért annyit változott a helyzet, hogy azt 
a kevesebbet jóval előnyösebben tudják 
eladni a termelők és a kereskedők is. A 
fentiekre hivatkozva. Nem azt halljuk, 
hogy bocsánat, rosszul számítottuk ki 
előre a dolgokat és sajnálattal kérünk 
bocsánatot a tojásevőktől, hanem el-
magyarázzák, hogy a kevesebb tojást 
drágábban kell adniuk. 

Na de miért? Egy vállalkozás tulajdo-
nosa, szakembere előre megtervezi a 
kiadásokat és a bevételt egyaránt. Tehát 
számot vethettek azzal, hogy ha keve-
sebb tyúk fog tojni, mint előző években, 
akkor nyilván a tojások száma is keve-
sebb lesz. És kisebb nyereségük lesz, 
mint ha jóval több tojást adnának el. Ez 

nem véletlenen múló dolog, hanem logi-
kus következmény. Én úgy vélem, hogy 
a kevesebb tojást idén is megvásárolták 
volna ugyanannyiért, mint például ta-
valy, vagyis nem rohadt volna sem a ter-
melőn, sem a kereskedőn. Na de mihelyt 
kiderült, hogy a piaci kínálat kisebb, rög-
tön lehetőség adódott drágítani a múlt 
évekbeli árakhoz képest is.

Nagyanyám és a hozzá hasonló 
asszonyok régebben is tudtak arról, 
hogy ősztől a tyúkok jóval kevesebbet 
tojnak. Meggyűjtötték a tojásokat, és 
mészlében tartósították a téli hónapok-
ra. Igaz, hogy nem frissen tojt tojás ke-
rült az asztalra, de nem is romlott meg 
a mészlében. Akkoriban nem volt min-
den háztartásban jégszekrény, ahogy 
mondták, úgyhogy a tartósítás jól bevált 
módszerét kellett alkalmazniuk. Most 
maradinak tűnhet, aki mészlébe teszi a 
tojásokat, pedig épp úgy elállna, mint ré-
gebben. Nem kellene idegeskedni, hogy 
mennyire drágán kell megvásárolni. 

Ez is napjaink kényelméhez tartozik. 
Ne tegyünk semmit, ne gondoskodjunk 
magunkról, majd valahogyan keressünk 
annyi pénzt, hogy a mindennapokban 
ne legyen fennakadás akkor sem, ha az 
árak hirtelen és ok nélkül megugranak. A 
magyarázatot majd a szánkba rágják.
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Hitetlenek és nem valláso-
sak azok, akiket zavar a 
harangszó – vélekednek 

a válaszadók. Néhányan nem-
zetiségi szemszögből vizsgálják 
a kérdést, mások szerint bár-
milyen felekezetű templom ha-
rangjáról is legyen szó, kongása 
sosem lehet zavaró. Néhányan 
arra mutatnak rá, mint bármi-
lyen más zaj, a harangkongás 
is lehet zavaró, de a válaszadók 
többsége úgy gondolja, a temp-
lomba hívó szó ellen nem kelle-
ne hangot emelni.

Hogy mit gondolnak olvasóink 
azokról, akiket zavar a harang-
szó, a következő válaszokból 
kiderül: „A hitetleneket, a sza-
badkőműveseket zavarhatja”; 
„Nem tudom, hogy kit zavar, de 
szégyellje magát. Nem fél a Jóis-
tentől?”; „Azt, aki nem vallásos”; 
„Akiknek amúgy is problémák 
vannak a gondolkodásával”; „Az 
ilyen ember nem Istenhívő. Na-
gyon sok dolog van, ami job-
ban zavarhatná”; „Nem tudom 
kit zavar, de szívemből sajná-
lom az ilyen embereket”; „A hi-
tetleneket, akik nem értik, hogy 
a harang sír, örül vagy csak hív a 
hangja”; „Az ilyen embernek nin-
csen elfoglaltsága, és összefér-
hetetlen egyéniség”; „Azokat az 
embereket zavarja a harangszó, 
akik nem Istentisztelők, nem val-
lásosak és nincs hitük”; „Azt za-
varja, aki nem értelmes ember.”

Megszokás kérdése

Bármennyire is közel lakjon 
valaki a templomhoz, a harang-
szót meg lehet szokni – olvas-
ható a további válaszokban. „A 
harangszó senkit nem kelle-
ne zavarjon, mert akkor is meg 
lehet szokni, ha közel lakik a 
templomhoz az ember”; „Min-
den megszokás kérdése, így a 
harangszó is. Ilyen alapon az is 
reklamálhatna, aki a vasúti sí-
nek közelében lakik, mert han-
gosak a vonatok, és sokszor még 

sípolnak is” – írják a válaszadók. 
Másfajta megközelítés is létezik: 
„Gyermekkoromban nagyon ér-
dekelt. Amikor mentünk misére, 
vártuk a harangszót, most pedig 
tőlem ott szólhat” – olvasható az 
egyik szelvényen.

A mássággal magyarázzák

Vannak, akik a mássággal 
magyarázzák a kérdést, nem-
zetiségi különbözőségből szár-
mazó ellentétnek tudják be azt, 
ha valaki szót emel a harang-
szó ellen. „Csak hitetlen embert 
zavarhatja, vagy a más nemze-
tiségűt”; „Csakis ellenség kell 
legyen. Vannak, akik szeretnek 
minket piszkálni. Magyarnak 
lenni kemény...”; „Azt zavarhat-
ja, akinek az is szúrja a szemét, 
hogy van még sok templomba 
járó magyar ember”; „Valami el-
vetemült migráns lehet az ilyen, 
akinek se istene, se embere”; 
„Ebben az Isten nélküli világ-
ban bárkit zavarhat a harang-
szó, és azt is, aki nem tudja, 
hogy a harangnak nincs nem-
zetisége. Az mindenkinek egy-

formán szól és fog is szólni hál’ 
Istennek, ha zavarja, ha nem” – 
olvasható a válaszokban.

Ez is egyfajta zaj

A harang is egyfajta zajforrás, 
főként azokat zavarhatja, akik 
pihenni szeretnének – olvasha-
tó a következő válaszokban. „Sok 
embert zavar. Hogy miért? Mert 
sokszor és sokat szól”; „Ha nem a 
vallás és Isten felől közelítenénk 
meg ezt a kérdést, bizonyára min-
denki elfogadná, hogy a zaj, zava-
ró. Ha hangos, az nagyon zavaró. 
Gondoljunk csak a szomszédra, 
aki vasárnap délután kellemes 
zenét hallgat, de azt hangosan, és 
éppen akkor, amikor nekünk van 
egy fél óránk a pihenésre. Na, ép-
pen így van ez a harangszóval is, 
bármit mondunk, zajforrás”; „Azt 
mondják, meg lehet szokni, és 
próbálkozunk is vele, de amikor 
a pici gyermek épp elalszik, és a 
harangszó felébreszti, akkor bi-
zony azon gondolkozik az ember, 
hogy hogyan tudja hangszigetelni 
a szobát. Valóban nem kellemes” 
– írják a válaszadók.

A harangok sokszínű hangja

Egyik olvasónk kifejti: „a ha-
rang szól, ha misére, istentiszte-
letre, imára hív, ha szeretteinktől 
búcsúzunk, ha valami olyan ese-
ményre emlékezünk, amire kö-
telességünk emlékezni. Szólhat, 
ha természeti csapás van, és is-
ten őrizz, háborúban vagy rend-
kívüli eseménykor”. Egy másik 
válaszadó pedig azt írja: „egy kö-
zösségben a harangszó jelt ad, 
jót vagy rosszat. Így volt ez régen 
is, amikor a virtuális világ nem 
nyomta rá a bélyegét az emberi-
ségre. Nagyszüleink arra taní-
tottak, hogy amikor harangszót 
hallunk, legalább gondolatban 
vessünk keresztet, és ha tehet-
jük, imádkozzunk. Forrong a 
világ, sok az erőszak és a fruszt-
ráció, sok a zavaró körülmény, 
mégis élni kell! Jobb lenne, ha ha-
rangszó helyett bevándorlók erő-
szakoskodnának? Még az az idő 
is eljöhet! És azért is imádkoz-
zunk, hogy inkább dolgozni tud-
junk, akár harangszóban is, mert 
akkor azt jelenti, hogy van még 
egy közösség, ahová tartozunk.”

A harangszó jelt ad, jót vagy rosszat – mutat rá egyik válaszadó
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Ön szerint kit és miért zavarhat a harangszó?




