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Valóság: az ami van. Általában egyértelmű, objektív, abszolút. Ez a jó eset,
és érdemes így indulni . Külön téma a valóság és igazság viszonya, opti-

málisan ezek is közel szinonimák. Természetesen előfordul , talán leginkább az
igazsággal kapcsolatban, amikor azt érezzük, hogy két- vagy többértelmű,
szubjektív és relatív valami. De azért belátható, hogy ezek inkább kivételek,
amivel számolni érdemes, de alapvelő hozzáállásunk a vi lághoz az, hogy egy
valóság van, ami igaz.
Viszont akkor mégis mi ez a nagy zaj ezen a területen? Mikor ugyanazt

másképp, máshogy ragadják meg és interpretál ják személyek, szervezetek.
Pedig elvi leg a tények makacs dolgok, és ezek a valóság megnyi lvánulásai .
Hogy lehet ugyanaz fekete és fehér, vagy egyéb színű egyszerre? Merthogy a
többféle vélemény és értékelés ugyanarról szól .
Vannak érdekeink, és érdek érvényesítésünk is. Így aztán gyakran direkt

vagy önkéntelenül úgy nézzük a dolgokat, ahogy nekünk jó, abból a néző-
pontból , ami ránk vonatkozik. Ha ki lépünk ebből mindjárt másként ál lhat a
helyzet, észrevehetünk más szempontokat, rácsodálkozhatunk a vi lág sokol-
dalúságára, színességére. Kicsit hátrébb lépve és nem csak magunkon keresz-
tül nézve mindjárt más. Jóval tágabb a vi lág.
Az érdekek mellett – ettől nem függetlenül – a vélemények szintén erősen

megjelennek. A kijelentések gyakran úgy hangzanak el , mint igazságok, a va-
lóság megnyi lvánulásai . Fel sem merül , hogy lehetne másként is. H iszen ezt
mondja a hagyomány, a hírek, az óriásplakát, a marketing, a szomszéd… Egy-
szerű, frappáns ki jelentések, szinte mintha tények lennének. Miért is kérdője-
leznénk meg, hiszen így kényelmesebb. Több mil l iárd légy nem tévedhet…
A valósághoz hát bátorság is kel l . H iszen az érdekeink el len lehet. A szépen

kialakult és másokkal összehangolt vélemé-
nyünket megváltoztathatja. Mi lesz akkor ve-
lünk? Hiszen ez minimum egy csomó új mun-
kát ad nekünk, újra kel l kal ibrálni a rendsze-
rünket. Lemondani nekünk jó dolgokról , véle-
ményekről , hitekről , újakat kialakítani… Mi-
nimum kellemetlen, de lehet megrázó, olykor
akár tragikus szembesülés is. Kel l ez nekünk?
A valóságtól ráadásul csak a valóságot kap-

juk, nyersen, szépítés nélkül . Vajon megéri?
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Valóság emlékei

1 984. nyarán, az érettségi vizsga megszer-
zése után, egyik barátommal el indultunk

egy hosszú, kalandos, három hétig tartó kö-
zép-európai túrára. Évekig, rendszeresen me-
séltem erről az élményemről barátaimnak, is-
merőseimnek. Az évtizedek alatt magam is
szembesültem azzal , hogy történeteim for-
málódtak, változtak. Sok részletre már nem is
emlékeztem vagy csak homályosan.
Nem régen ismét találkoztam akkori úti-

társammal. Jó alkalom – gondoltam, hogy
fel idézzük kalandjainkat, de ő igazából nem sokmindenre emlékezett. Ő volt már az
előző évben másokkal ugyan ezekben az országokban és keveredett benne a két út. Ar-
ra egyikünk sem emlékezett pontosan, hogy mikor indultunk és mennyi ideig tartott a
kaland. Nagyon megörültem, amikor megírta nekem, hogy megtalálta a naplóját, amit
az útról írt, az út közben. A napló bejegyzéseket szkennelve elküldte nekem. „Micsoda
kincs” – uj jongtam magamban. És valóban minden fontos esemény, dátum, időpont,
városok, helyszínek ott voltak rögzítve a nehezen olvasható kézírás kék vonalaiban.
Volt, amire egyáltalán nem emlékeztem és volt, amire rosszul vagy másként. Ugyanak-
kor történtek események melyek nem kerültek fel jegyzésre, de én élénken emlékeszem
azokra. Ezekre a barátom már nem emlékszik, így ez már csak az én valóságom marad.
Milyen érdekes, hogy ennek a harminc évvel korábbi utazásnak a valóság elemeit ez

a napló tartalmazta. Ez a bizonyíték, hogy tényleg megtettük ezt az utat és megőrizte
az események részleteit, amit az emlékezetünk nem volt képes. Így működik a valóság?
Ezen múlik? Tényleg naplót kéne írnunk mindig, minden eseményről , mert csak így
őrizhetjük meg a valóságot. Minden más, ami nincs írásban rögzítve az elvész, az nem
bizonyítható. Amit elfelejtek, az olyan mintha meg sem történt volna? Vagy ha más-
ként emlékszem, mint a többiek, akkor ki dönti el kinek van igaza?
A könyvekben sem mindegy, hogy ki a személyes én, ki „mesél i el” a történetet, ki-

nek a szemszögéből láttatja az író az eseményeket. Az egyik Agatha Christie regény
végén derül ki , hogy az elbeszélő maga a gyi lkos. Így tel jesen más megvi lágításba kerül
a regény tartalma. Az is ismerős szituáció
lehet, amikor hallunk egy felkavaró törté-
netet, majd megkérdezzük, hogy ki mesélte
ezt el , és amikor megtudjuk a forrás erede-
tét, akkor a fejünkhöz csapunk, hogy nagy
valószínűséggel erősen el lehetett túlozva a
történet.
Manapság a fake news vi lágát él jük, ami

azt jelenti , hogy már nem a tények rögzíté-
se a cél , hanem a tények meghamisítása
olyan módon, hogy az minél hihetőbb le-
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gyen. Államok, kormányok komoly anyagi és emberi
erőforrást biztosítanak arra, hogy i lyen információs
hadviselésben az élenjárjanak. A mai technológia már
ott tart, hogy videókon a szereplők arcát és hangját ki
lehet cserélni , akár más nyelven is megszólalhat a vi-
deo alanya. A hazugság, manipuláció, rosszindulatú
pletyka terjesztése mindig is eszköz volt úgy az emberi
kapcsolatokban, mint a politika vi lágában. Annyi a
különbség, hogy ma a valóság torzítása az interneten
keresztül hihetetlen gyorsasággal történik és óriási tö-
meget ér el .
A Bibl iában is téma ez. A hamis tanúzás a tízparan-

csolatban is benne foglaltatik (9. parancsolat), valamint
Mózes második könyvében is szó van róla (2Móz 23,1 ).
Sokan vagyunk úgy vele, hogy i lyet sosem tennénk,

nem mondanánk valótlanságot egy rendőrségi kihal lgatáson vagy a bíróságon. De a
félretájékoztatás nem itt kezdődik. A kérdés inkább, hogy én mennyire vagyok őszinte
környezetemhez, önmagamhoz. Mindig hitelesen adok át információt, történetet vagy
a saját hasznomra picit vagy nem is olyan picit alakítok rajta?
Sokan nem is tudnak szembe nézni a valósággal bizonyos kérdésekkel , tényekkel

kapcsolatban. Egy elmérgesedett családi konfl iktus, egy súlyos betegség, ki látástalan
anyagi helyzet arra késztet embereket, hogy elbagatel izál ják a helyzetüket, halogassák

a megoldás keresését.
A valósággal szembenézni sok eset-

ben nagyon nehéz, de annak tagadása
csak időleges nyugalmat kínál . Az igazi
boldogság megéléséhez a valóság is-
merete és elfogadása elengedhetetle-
nül fontos.

Közlemény

A Békéscsabai
Y's Men Csoport a 2018-as évvel megszűnik, m

int olyan.

Mármint Y's Men. Viszont folyt
atás lesz, dolgoz

unk rajta :)
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„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14)

Ebbe a földi vi lágba teremtett I sten bennünket, és
nemegyszer mégsem érezzük jól magunkat an-

nak ellenére, hogy élünk, dolgozunk, szeretünk, csa-
ládunk van, közösségekkel van kapcsolatunk. A levél
írója is i lyen életérzéssel küzdött, miután végignézte
azok listáját, akiket „hithősöknek” nevezünk. (ld. 1 1 .
fejezet) „Vallást tettek arról , hogy idegenek és jöve-
vények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják
annak, hogy hazát keresnek… jobb után vágyakoz-

tak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyell i az Isten, hogy Őt Istenüknek nevez-
zék, mert számukra várost készített” (1 3-1 6 vk).
Lehetséges, hogy a mi otthontalanság-érzésünk forrása nem az, ami az Isten iránt

engedelmes hősöké volt, hanem környezetünk, nehézségeink, néha tel jesíthetetlennek
tartott feladataink miatti borúlátó gondolataink. No, hívő emberekként sem vonhatjuk
ki magunkat a korszel lem hatásai alól . Éppen az a nehézség az idegenség átélésében,
hogy azonosulni nem vagyunk képesek és nem is akarunk a vi lággal, viszont emigrálni
sem tudunk belőle. Sőt, hogy még küldetésünk is van valamiképpen a saját helyünkön.
Ez a tudat nemegyszer ránk nehezedik és tanácstalanok vagyunk: „idegenek és jövevé-
nyek… Krisztus is a kapun kívül… Menünk ki őhozzá a táboron kívülre” (1 3,1 2-1 4). Mi-
lyen sok tábor van ma is: ideológiai táborok, párt-táborok, tudomány táborok, munka-
táborok, stb. A Krisztus gyülekezetének a helye mellette van, a vi lág nem a gyülekezet
otthona. Ebben a helyzetben mégis a vi lágban van az egyház, és nem véletlenül kérte
az Atyát Krisztus urunk: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a vi lágból , hanem, hogy
őrizd meg őket a gonosztól” Jn (1 7,1 5). Ő maga figyel ránk, mint a gyülekezet Ura, így
„járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és ke-
gyelmet talál junk, amikor segítségre van szükségünk.” (4,1 6) A földi partnereinkkel
szoktunk konzultálni , amikor feladatainkat megkapjuk. Jézus is felajánlja nekünk,
hogy amikor tennünk kell dolgunkat, akkor beszél jük meg Vele.
Egészen prózaian folytatódik az ige: „Általa vigyük Isten elé … nevéről val lást tévő

ajkaink gyümölcsét” – mint az ő dicséretét. Aztán: „A jótékonyságról és az adakozásról
el ne feledkezzetek, mert i lyen áldozatokban gyönyörködik az Isten” (1 5-1 6). Tel jesen
földi feladatokra figyelmeztet. Azt jelentheti ez számunk-
ra, hogy akkor „keressük a jövendőt”, ha feladatainkat
számba vesszük és végrehajtjuk? Ki-ki a magáét, ami rá
vár, amit senki nem végezhet el helyette. Egyik példázatá-
ban elmondja ezt Krisztus Urunk. (Mt 25, 1 4-30. v.ö. Lk 1 9,
1 1 -27) Érdemes mindkét bibl iai helyet elolvasni . Néha
nagy dolgokat képzelünk el és elmegyünk feladataink
mellett: egy beteg meglátogatása, szomorú vigasztalása,
rászoruló megsegítése, levél megválaszolása vagy egysze-
rűen az i l lem- és udvariassági szokások elhagyása stb. Jó
odafigyelni Urunkra, Aki figyelmeztet Lelke által . Enge-
delmeskedjünk, a JÖVENDŐNKÉRT! Ez valódi ADVENT
lehet!
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Objektív

Avalóság normálisan objektív. Ami szubjektív, az
nem a valóság. Csak annak megélése, egyfajta in-

terpretációja, amit persze megengedünk, elfogadunk de
nem tekintünk A valóságnak. „Csak” egy valóságnak.
Ugyebár.
Objektív még a kamera lencséje, lencserendszere is.

Talán azért, merthogy egy az egyben közvetít a két vi-
lág, a fényképezőn kívüli és belül i között. A megkérdő-
jelezhetetlen valóságot nyomja át a megfelelő érzékelő-
re. Csak átmegy rajta a fény, lényegében torzítatlanul ,
de a belső oldal számára felhasználhatóan. Szóval az
objektív objektivitása megkérdőjelezhetetlen.
Aktuális telefonomon hátul két kamera is van. Mégis csak egy kép lesz. Pedig nem

láthatja ugyanazt a kettő. A kapott kép akkor most vajon
objektív képe a valóságnak, vagy sem? Egyáltalán egy kép a
valóságot tükrözi? A tükörről tudjuk, hogy igen – most a sík
tükörről beszélve –, de a képek mások.
Egy digitál is kép „csak” egy marék bit. Leképezett pontok

az egy, két, akár több kamerából, akár alapszínenként külön
érzékelő által összerakott információk halmaza. Vajon van-e
köze a valósághoz? Minden bizonnyal. Node objektív-e a kép,
korrekten adja-e vissza? Hiszen ahány fényképezővel csiná-
lunk képet, annyi -féle lesz. Felbontásban, árnyalatokban,
élességben stb. Mondhatjuk, hogy árnyalatnyi eltérések, de
akkor mégiscsak nem abszolút objektív.

Bár az ember is így lát. Csak a bitek a neuronokon nyomulnak, más a feldolgozásuk,
de lényegében ugyanúgy jelek. Némi akciós potenciál , holmi transzmitter. És a két
szem, vagy két ember sem ugyanazt látja. Klasszikus kérdés, hogy vajon ugyanolyan-
nak érzékeljük-e a színeket? Pedig a szemünknek általában hiszünk. A színtévesztők is.
A fénykép talán objektívebbnek tűnhet, hiszen el lenőrizhetjük mi van rajta. És bár-

mikor, bárhol ugyanaz lesz. Míg az emlékeink híresen megbízhatatlanok. Ha újra
összedobjuk a pixeleket az agyunkban, már más-
képp jönnek ki – míg a fotón fixek.
De a befagyott valóság valóság-e? A befagyott

pi l lanat része-e az időnek? Vagy egy elidegenített
dolog, ami csak akkor lesz ismét élő, ha találko-
zik az emlékeinkkel? Arra mindenképpen jó,
hogy a nagyon elkódorgott agyi pixeleinket
visszaviszi az eredeti helyük közelébe. Hogy jé,
nem is úgy volt, hanem így, most már emlék-
szem. És tényleg emlékszünk. Bizonnyal objektí-
vebben.
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Valóságok határán

Valóságos, kézzelfogható dolgokra vágyik az, ki-
nek élete megfoghatatlan szel lemi magassá-

gokban zaj l ik. A „magasság” szó e helyt inkább köl-
tői túlzás, mert alulszocial izált emberekkel való hu-
zakodás, adatlapok kitöltögetése, fel jegyzések és
jegyzőkönyvek írása önmagunk védelmében nem
nevezhető túlzottan fennköltnek. Lévén e sorok írója családok segítője. Azt hinnők,
eme foglalkozás éhezőnek egy tányér meleg ételt, szenvedőnek jó szót és együttérzést
jelent. De nem. Papírhegyeket jelent. Tehát szel lemi munka.
Így alakul ki a vágy a valóságos, a való, a konkrét, a fizikai – és az igaz, hamisítatlan

után. Lehet ez akár egy tanya a végtelen pusztaságban. Ahol az elődök húsba vágóan
érezték a mindennapok valóságát, a kút vizének jeges hidegét, az aszálykárt, a jégve-
rést, a földmunka nehezét.
Ha már a tanyánál tartunk, hadd adjak hírt róla, hogy a közelmúltban egy népfőis-

kolai képzést szerveztünk egy pályázat jóvoltából . Tanyasi gazdákat és gazdasszonyo-
kat képeztünk, persze, a mi korunkba átültetve a régiek tudományát. Tanultuk, hogy
kell kifűteni a kemencét, mennyi ideig fő a cserépfazékba ültetett töltött káposzta ben-
ne. Hány kéve rőzsével kel l befűteni ahhoz, hogy a kétszáz fokot elérje a kemence hő-
foka, s hogy készül a kovász. Hogyan tapasztottak eleink lóganéval (ezt sajna nem le-
het szebben mondani), így volt, valóban.
Végig mentünk persze a tanyák történetén is, egész a török korig visszanéztünk, s

hogy kik birtokolták az elmúlt századokban a mi vidékünket, hogyan törte fel a legelő-
ket, s tette termővé a középkori földműves a város környéki , egyre messzebb nyúló te-
rületeket. S hogy napjainkban hogyan veszíti el egyre inkább a termőerejét a zsíros, fe-
kete termőtalajunk a sok vegyszer használat, az egyoldalú, magas hozamra törő (rab-
ló)gazdálkodás következtében.
Hogy lehet mégis fantáziát találni ma a vidékiségben, netán tanyasi életmódban, to-

vábbgondolva, mit tud ma nekünk adni ez az évszázadok alatt kialakult, tájba i l lő,
minden fölösleges cifraságot mellőző, célszerű, építészeti leg és gazdasági lag tel jes
összhangot adó tanyavi lág? Kezdjük újra, vagy folytassuk a régit?

Emeljük a mába azt, ami érték. Van,
aki szappanfőző vállalkozását fűzte fel
a tanyasi életmódra, más angóra nyulat
tart, és a nyuszi szőrét ősi módszerrel ,
rokkával megfonja, paraszt-szövőszé-
ken megszövi , a legfinomabb gyapjú
sálat készíti el belőle. Egyszerre turista
látványosság, ugyanakkor tel jes embert
kívánó komplex életvitel . Maga a való-
ság.
Vagy mégsem? Csak ennek a vi lág-

nak a valósága. A semminél valamivel
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több. Legalább annyival , hogy aki manapság el-
kezd valóságos dolgokkal foglalkozni – csökkentve
a virtuál is vi lágra szánt időmennyiséget – máris
közelebb kerülhet az Igazi Valósághoz. Ahhoz, aki
mindent, a mostani valóságunkat is létrehozta.
Aki Maga a Valóság.
„Én az engem szeretőket szeretem, és a kik en-

gem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gaz-
dagság és tisztesség van nálam, megmaradandó
jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta
aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél .
Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. Hogy az engem szere-

tőknek valami valóságost adjak örökségül , és erszényeiket megtöltsem” (Péld. 8.)
Végül híreink:
• Tanyasi olvasókör indult minden hónap utolsó csütörtökén 1 6.00 órától tematikus

felépítéssel , némi kemencés harapnivalóval . Egy csésze forró teával várunk minden ol-
vasni szerető embert.

• December 7-én kihelyezett Bibl iaóra volt a ta-
nyán, a szokásosnál valamivel korábban.

• December 1 5-én délelőtt karácsonyi kézműves-
ségre, délben egy tál meleg ételre vártunk mindenkit,
aki közösségre, melegségre vágyik.

• December 22-én a szokásos „Ünnepre hangoló”.
Gyermekprogramok, kézművesség, bábszínház, ifi-
betlehemes játék. Cipősdobozba való felajánlásokat
elfogadunk.

Az utolsó Y's Men beszámoló.

Valamelyik korábbi számban arról írtam, hogy lázasan készülődünk a szeptember
végi Y's Men szemináriumra. Az óta a szeminárium lezaj lott, csak szépet és jót

mondhatunk róla. Elég sokan vettünk rajta részt. A két szombathelyi klubból valamint
Bobáról és Dániából jöttek a vendégek. A szeminárium helyszíne a Kemencés tanya
volt. Az elszál lásolás a csorvási Rudolf kastélyban történt. Beszéltünk az elmúlt időszak
történéseiről . Belefért egy kis városnézés is. Közösen megnéztük a Munkácsy emlékhá-
zat, el látogattunk a Szlovák tájházba, és sétáltunk a Szent István téren, ahol nem
hagyhattuk ki a jel legzetes podsztyenás házat sem. Élveztük az ősz simogató napsuga-
rait is. Szóval szép két napot töltöttünk együtt. Az együttlétet a vasárnapi I stentiszte-
lettel zártuk.
Bár a mi klubunk bejelentette a megszünését jó barátságban maradunk. Olyannyira,

hogy az idei nyári táborunkat az Őrségbe szervezzük, hogy ha csak kevés időt is, de
együtt tölthessünk a szombathelyiekkel .



8. oldal Mutató
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