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Tüskék

T ö r t e k
Matematikai alaptétel, hogy

minél több darabra szeleteljük
az egészet, annál kisebb a snicli
per koponya. Ezzel az egysze-
rű alapelvvel már a kisiskolások
megismerkednek a törtek tanu-
lásánál. Keményen realiszti-
kus, a számok törvényszerűsé-
gére építő régi-új társadalmi
rendszerünkben természetsze-
rűleg a gazdasági javak elosz-
tásánál is ez a vezéreszme érvé-
nyesülne, ha szigorúan betar-
tanánk az egyenlőség tézisét.
Azt pedig már az ősember se i-
gen tisztelte. Nem azért, mert
annyira értette a számtan tudo-
mányát, hanem mert ösztönö-
sen érezte, hogy aki a törzs túl-
élése érdekében többet teljesít,
a közös zsákmányból nagyobb
darab koncra jogosult. Homok-
szemből lesz a hegy, szükség-
szerű kis előnyökből meg a kö-
zösségen belüli komoly szoci-
ális megosztottság. A harma-
dik évezred elejére immár úgy
kinőtte magát az eszme, hogy
egyenesen „a kevesebbnek több
jut” tételt alkalmazzák a porci-
ózásra hivatottak. Van a dolog-
nak logikája is, meg bumeráng-
ja is. Valóban indokolt a jól tel-
jesítők ésszerű keretek közti ju-
talmazása, ám szarvashiba a szá-
mok világát valamiféle képlé-
keny masszának tekinteni, amit
bárki kedve szerint csűrhet-csa-
varhat. Lehet, kérem, összead-
ni, kivonni, osztani, szorozni,
hogy a bonyolultabb művelete-
ket meg se említsem, eredmény
azonban csak kétféle lehetsé-
ges: helyes vagy hibás.

Amennyiben korrekt az el-
járás, nincs baj, hiszen olyan-
kor a szociológusok tudós ha-
da jóléti társadalomról beszél.
Nem szúr szemet a (fel)törtek
vékonyabb rétege, mivel tisz-
tességgel végzett munkájából
a többség is elfogadható szinten
megél. A hajítófa akkor érkezik,
ha kocsmáros nélkül csinálják
a számadást. Hiába pávásko-
dik szép kerek összegekkel a
kisember örök ellensége, az át-
lagjövedelmet, a munkanél-
küliség csökkenését, a gazda-
sági fellendülést demonstráló
statisztika, mikor a boltban kö-
nyökig túr az átlag(polgár) a
zsebében, hogy előkotorássza

a „mindennapi” árát. Dupla
öröm, ha meg is leli. Először:
tuti, hogy nem lyukas a zsebe,
nem kell tűre, cérnára költeni.
Másodszor: hótziher, hogy ma
már nem krepál meg éhen. A
társadalomkutatóknak biztosan
van erre a néprétegre valami jól
csengő megnevezésük, szerin-
tem azonban ezek az emberek
a másra dolgozó (meg)törtek
kategóriájába sorolhatók legin-
kább. Ám hogy a kilencvenes
évek egyik találó szóhasznála-
tával éljek, „még nem vagyunk
a gödör alján”, ugyanis csak
most következik a (le)törtek al-
osztálya. Ebben a kasztban elő-
kelő helyezésnek számít, ha va-
laki nemhogy zsebbel, de e-
gyáltalán nadrággal rendelke-
zik. Szomjas ökörnek a zavaros
víz is jó, s köztudott, hogy ott
viszont nagyszerűen lehet a
hozzáértőnek halászni. Ilyenkor
egy marék szerencse tényleg
többet ér egy zsák észnél. Tud-
niillik míg a kétségbeesett csa-
ládfenntartó a gyerekek számá-
ra nélkülözhetetlen dohány- és
szeszipari termékek beszerzé-
sén fáradozik, előfordulhat, hogy
a (be)törtek elnevezésű index-
számmal manipuláló policájtok
marha gyorsan átcsoportosítják
az illetőt az (össze)törtek cím-
szó alá.

Persze nem mind diák, aki-
nek tintás az ujja, gondjai meg-
oldására sem alkalmazza min-
denki a régi „hogyha nem ad
cibakot, kitöröm a (kirakat)ab-
lakot” mondókát. Csakhogy se-
gítség nélkül a másként gondol-
kodók sem tudják a (ki)törtek
előkelő rendjébe feltornázni ma-
gukat. Amíg politikus uraimék
vízbe ölik a békát, tóba a halat,
aligha virrad derűs reggel a
kopott köntösre. Ideális lenne,
ha törvényhozóink nem azért
tenyerelnének a közösségi mam-
mutpecsenye terjedelmesebb
(tört)részére, hogy már ki se lás-
sanak mögüle, hanem mert szo-
rult helyzetéből a horda gyen-
gébb egyedeit is biztonságosan
ki tudják menteni. Emlékezte-
tőül felróhatnák a parlament ka-
pufélfájára a mondást: Ki köny-
nyet vet, siralmat arat!

B. Szabó Márta

Pillanatképek – szavakban
A szaúdi Mína-völgyben

2004. február 1-jén a mekkai
zarándoklat egyik szertartásán,
amikor megkövezik a sátánt jel-
képező kőoszlopokat, a höm-
pölygő muzulmán hívők töme-
ge 244 embert taposott agyon,
s a sebesültek közül később még
7-en meghaltak. Úgy látszik, i-
gaz, hogy a fanatizmus az ön-
pusztítás egyik legkiadósabb for-
rása. Az egyik felelős szaúdi
közéleti személyiség így kom-
mentálta az esetet: a zarándo-
koknak jobban kellene vigyáz-
niuk társaikra.

*
Az Új Szó február 4-i szá-

mában olvashatjuk Ján Slota
zsolnai polgármester, az SNS
elnöke véleményét a beneši dek-
rétumokról. Szerinte szembe
kell szállni a Magyarok Világ-
szövetségének törekvéseivel,
mert a dekrétumok még ma is
jogosak. Képzeljük el, mi lesz,
ha olyan köztársasági elnököt
választ az ország, aki Slotáék
támogatását is élvezi.

*
Apropó: beneši dekrétumok.

Január 30-án több napilap is kö-
zölte, hogy Václav Klaus cseh
köztársasági elnök magánlak-
helye egy kitelepített szudéta-
német villájában található. Ezek
szerint a cseh állam és maga az
elnök is a beneši dekrétumok
révén jutott ehhez a villához.
Ha netán az elnök úrban vala-
miféle lelkiismeret-furdalás ger-
jed, vajon követik-e őt ebben a
lelki vívódásban azok a szlovák
és cseh százezrek, akik szintén
a dekrétumok által jutottak ott-
honhoz, vagyonhoz. Szükség
volna már egy ilyen keresztényi
gesztusra – minden szinten és
láthatóan. Vagy még az uniós
tagság sem oldja az „egyedüli”
igazságként generációkba suly-
kolt hamisságok kövületeit?

*
Január 30-án tudtuk meg,

hogy 12 jelölt /apostoli szám/
pályázik a köztársasági elnöki

posztra Szlovákiában. Biztosan
mindegyik majd messiási póz-
ban kampányol. Hogy mit szól
hozzá az istenadta nép, az majd
elválik április 3-án, esetleg 17-
én.

*
Február 4-én a langyos idő

hatására teljesen cserbenhagyott
bennünket a hótakaró. Az ut-
cáinkon, köztereinken gubbasz-
tó szemét sokkal ellenállóbb és
makacsabb. Hogy azt mi „ol-
vaszthatná el”, egyelőre sokak
számára rejtély. A szemét tehát
maradt – okulásul minden i-
polysági lakosnak.

*
A közvilágítás rekonstruk-

ciója eredményeként új világí-
tótestek kerülnek az utcai lám-
pákba, amelyek – az előzőek-
től eltérően – más jellegű fényt
árasztanak köztereinkre. Hogy
jobban látjuk-e a „közterületi”
problémákat, az bizonyára más
kérdés.

*
Február 5-én 14-15  C hő-

mérséklet sem ment ritkaság-
számba. Ipolyság környékén a
fagyos föld sem fogadta magá-
ba a hólét – a kertekben, föl-
deken kisebb-nagyobb tócsák
keletkeztek. Itt-ott már méhzüm-
mögés és sajátos madárcsicser-
gés is sejtette a tavasz való-
színű közeledtét.

* 
Közép-európai vállalkozási

fineszességnek is nevezhetjük,
amit sokan alkalmaznak itt a
térségünkben: az elején olcsób-
ban kínálnak bizonyos árukat,
majd amikor megszaporodott a
vásárlók, megrendelők száma,
felsrófolják az árakat. Így jár-
tunk a gázzal is: amikor már e-
legen bevezettették a gázt, meg-
vásárolták a gázfüggő berende-
zéseket, a gázművek erőtelje-
sen drágított. A kiszolgáltatott-
ság gyakori jelenség ezeken a
tájakon.

/ás/

Gyors kölcsönök – kezes nélkül – 
20 000-től 200 000 koronáig, 

havi törlesztés már 556 koronától.
Kölcsönök alkalmazottak, vállalkozók,

sőt nyugdíjasok részére is.
Tel.: 0903-549777  vagy 0905-117330.

Helyesbítések
A Honti Lapok januári számában megjelent Köszönet a támoga-

tásért című cikkből szerzői tévedés folytán kimaradtak múzeumunk
következő támogatói: Nemcsok Veronika, Hell söröző és étterem,
Hontfüzesgyarmat község önkormányzata.

A Honti Lapok februári számában megjelent Járási Csemadok-
rendezvény Ipolyságon című cikkben elírás történt: az ipolysági
teremfocicsapatban az idén nem Bukri Ottó, hanem Farkas Gyula
szerepelt.

Az érintettektől a szerzők elnézést kérnek.
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