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Megkérdeztük olvasóinkat

Az utóbbi időben egyre többen beszél-
nek magukról úgy a regnáló pártkoalíci-
óból kikerült kormánytagok és honatyák, 
hogy ők az ország elitje. A legkülönbö-
zőbb vonatkozásokban dobják be ezt a 
pöffeszkedő önmeghatározást, és mint 
minden uborkafára felkapaszkodott, a le-
hető legkomolyabban is veszik, sőt elvár-
ják, hogy az alattvalók is így beszéljenek 
róluk. Valahányszor kezdetben hallottam 
az elitezést, mindig Balassi Bálint két 
sora ugrott be, az „Emberségről példát, 
vitézségről formát / mindeneknek ők 
adnak”. Igen: a török előnyomulás idején 
a grófi költő számára a védelmi harcot 
felvállaló végvári vitéz volt a példa, mai 
divatszóval az elit. De ezek a mostani 
„nagyurak”?! Biztosan a bankszámláik-
tól, összeharácsolt birtokaiktól, merede-
ző tornyocskákkal ékített terpeszkedő 
házaiktól vannak annyira eltelve, hogy 
még a civilizált világban általánosan 

elfogadott jó modor és közviselkedés 
legalapvetőbb szabályait is felrúgják. Mi-
ért?! Egyikük ékesszóló válaszát idézve: 
„mert megtehetik”. Igen, napról napra 
elterjedtebbé tették a kényelmetlen, za-
varó kérdésekre a válasz egyszerű mel-
lőzését. Meg sem próbálnak valamilyen 
magyarázatot adni olyasmire, amiben 
nyakig sárosak. A felkentek elit etikett-
jének jobbik esete, hogy a kérdezőn át-
nézve szó nélkül meneteljen kocsijához 
a magát mindenhatónak képzelő egyén. 
A kevésbé jó változat az utóbbi idők 
zűrzavaros eseteinek, melléfogásainak 
az izzadmánya: a sajtótájékoztatón kér-
dezni merészelő sajtóst olyan magától 
értetődőn nevezi szemtelen pimasznak, 
ahogy a régi vágású tanerők a kisiskolá-
sokat. Az alpári szóhasználatot, a külvá-
rosi szójárás legcifrább fordulatait a volt 
államelnök tette „szalonképessé”, már 
ha egyáltalán bármi köze is van a kikö-

tői kocsmáknak a viselkedési normákat 
megszabó szalonokhoz. A legszomorúbb 
ebben a csúnya divatban az, hogy a Ba-
lassi által emlegetett példaadás erre a 
szintre degradálódott, a legfélőbb pedig 
az, hogy a sem otthon, sem az iskolá-
ban jobb példára nem akadó ifjúság az 
arrogáns, nyegle, szemtelen magatartást 
mindig is könnyebben magáévá tette, 
mint a fegyelmezett viselkedést. Amikor 
aztán külföldre mennek, és olyan munka-
közösségbe kerülnek, ahol megkövetelik 
az alapvető viselkedésforma ismeretét, 
elkezdődik az élettől kapott pofonok 
sora. S ha azt mondja, olyan helyről jön, 
ahol a magát elitnek nevezők viselked-
nek így, akkor már az ország is tarthatja 
ütésre a képét. Arról nem is szólva, ha 
közben sürgősségi kormányrendelettel 
törvényerőre emelnék a szabályt, misze-
rint a nekünk szóló kérdésekre ezentúl 
szigorúan tilos a felelet!

Csúcsmodor

Csodák márpedig nincsenek 
– írja egyik olvasónk, egy 
másik szelvényen pedig az 

áll: csodák mindig voltak, van-
nak és lesznek. E két megítélés 
mentén értékelik csodának, vagy 
nehézségnek a vázolt élethelyze-
teket a válaszadók. Vannak, akik-
nek maga a lét felfoghatatlanul 
nagy csoda, mások nehézségként 
értékelik az életet.

„Szerintem csodák csak a me-
sékben léteznek” – fogalmaz 
egyik olvasónk. Nemhogy csodá-
ról, de jóról sem tudnak beszá-
molni a következő válaszok írói: 
„Sajnos, az én életemben eddig 
nagyon sok nehézség volt”; „Sem-
mi csoda nem történt, rossz annál 
több”; „Tegyenek fel olyan kérdést 
is, hogy ért-e már sorscsapás. Ar-
ra hosszan tudnék válaszolni.”

„Minden nap egy csoda”

Szemlélet kérdése, hogy ki ho-
gyan értékeli az élethelyzete-

ket, a következő válaszok írói 
legalábbis olyasmit is csodaként 
tartanak számon, ami mások 
számára lehet, hogy természetes. 
„Minden este hálát adok az Isten-
nek, hogy egy újabb napot aján-
dékozott nekem. Minden nap egy 
nagy csoda, sok apró csodával”; 
„Csoda az életemben az, hogy 
vannak gyermekeim, csoda az ők 
családjuk, a jelenlegi családom, s 
az, hogy minden reggel felkelünk, 
egy újabb napnak nézhetünk elé-
be. Betegség ugyan van, szedjük 
a gyógyszert, de nem vagyunk 
ágyhoz kötve. Szerintem ez mind 
csoda”; „Ha egészségünk van, az 
a mai világban már csoda.”

Vannak példák

„Nagy csodák nem történtek, de 
a Jóisten segítségével mindig si-
került, amibe belekezdtünk” – fo-
galmaz egyik olvasónk, és többen 
számolnak be arról, hogy való-
színűtlennek hitt helyzetek for-

dultak jóra családjuk életében: 
„Komoly betegségből gyógyult 
meg a férjem”; „Sosem hittem vol-
na, hogy a rákból ki lehet gyógy-
ulni, a szűk családunkban viszont 
van rá példa. Ez csoda”; „Csodá-
nak nevezhetem, hogy 1944-ben 
az ágyúgolyók nem találták el 
sem a házunkat, sem a templo-
mot Őr községben”; „33 éve tart a 
kapcsolatunk, és épp mondtam a 
páromnak, kész csoda, hogy meg-
találtuk egymást, és kitartottunk 
egymás mellett, mert korábban 
volt egy két és fél éves házassá-
gom is.” Nem sűrűn előforduló 
példát értékel csodának a követ-
kező válasz írója: „Volt olyan, hogy 
egy tehénnek két borja, egy juh-
nak három báránya született.”

Csoda a születés, az élet

A születést, a gyermeket töb-
ben nevezik csodának: „Csodá-
nak tartom a két gyermekemet 
és azt, hogy életet adtam nekik”; 

„A gyermek a legnagyobb csoda 
az ember életében. Az enyém-
ben is”; „Csoda, hogy hosszú 
várakozás után unokánk szü-
letett”; „Az én családomban az 
unokáim voltak a legnagyobb 
csodák a gyermekem után.” A 
hosszú élet is lehet csoda: „Édes-
anyám 99 évet élt, és nem volt 
beteg. Hozzátartozik, hogy min-
dig azt ettük, amit mi termesz-
tettünk, tenyésztettünk. A húst 
édesanyám füstölve szerette, 
minden nap ivott egy pohár pá-
linkát, és sokat dolgozott.” Ha-
lálesetről, vigasztalódásról is 
olvashatunk a válaszok között: 
„Édesapám halála nem érintette 
váratlanul a családot, fel voltunk 
készülve. Mivelhogy nagypénte-
ken távozott közülünk, vigasz-
taltuk magunkat, ugyanis Jézus 
is nagypénteken halt meg. Épp 
akkortájt hallottuk egy vallási 
rádióműsorban, hogy nagypénte-
ken nem akárkit szólít magához 
az Úr. Ezért is vigasztalódtunk.”

A gyermek érkezése csoda a családban – legalábbis így véli néhány válaszadó
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Az ön vagy családja életében történt olyasmi, amit csodának könyvel el? Mi volt ez?




