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Rugalom

Arugalmasság szemléletes, tapasztalati tulajdonság. Egyből el-
dönthető, hogy valami merev, rugalmas vagy éppen tartás

nélküli , puha. A két végletre számos szó van, például a rideg, ke-
mény vagy lágy, petyhüdt, löttyedt. Mintha a tartásról szólna,
amikor túl sok vagy máskor túl kevés. Persze ez attól is függ, mire
van szükség.
A rugalmasság leginkább fizikai lag megjelenő tulajdonság, va-

lamilyen (erő)hatásra adott reakcióról szól . A merev visszaadja,
nem veszi fel , nem változik. A puha pedig elnyeli , volt-nincs hatás
(persze i lyen nem létezik, de mintha). Valahogy nem hatnak rájuk
a hatások, nem reagálnak. Vagy pont túlzóan, a rideg eltörik, a
löttyedt szétfröccsen, megszűnik minden tartása.
A rugalmasság nem langyosság. Jézus egy gyülekezet szemére

veti , hogy sem hideg sem forró, hanem langyos – így kiköpi a szá-
jából . Langyos úgy lesz valami, hogy meleg volt és kihűlt, vagy hi-
deg volt és felmelegedett. De csak olyan szobahőmérsékletre, jel-
legtelenre. Ez az entrópia, a semmilyenség. A haszontalanság és
használhatatlanság. A passzivitás.
Rugalmasnak lenni munka, erőkifejtés, amihez kell

az erő. Megérezni , felfogni a hatást, átalakítani és to-
vábbadni valamilyen formában. És közben változni . És
hatni , akár visszahatni . És megmaradni , nem össze-
törni és nem szétesni . Megtalálni az egyensúlyt. Nincs
ingyenrugalmasság, hiszen a másik két megoldás ké-
nyelmesebb.
Szóval rugalmasnak lenni szép, komoly feladat. Ha

nem muszáj , ne adjuk alább.
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Rugalmasság
De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek
bizodalma az Úr. Mert olyan lesz, mint a víz
mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja
gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, levele
zöldmarad.” (Jer 17, 7-8a)

Rugalmasság: a kiszáradással el lentétben a
nedvesség, az éltető vízzel átitatottság. A

folyóvíz mellé ültetett fa, mely időben megtermi
gyümölcsét, és nem hervad el . (Zsolt 1 ,3) Az élő
víz, melyet Jézus kínál nekünk, ha találkozunk
Vele a „kútnál”, és engedjük, hogy Ő adjon nekünk inni . A száraz ágak törékenyek, sé-
rülékenyek. A nedvesek, melyeknek gyökere a víznél van, haj lékonyak, élettel teltek.
Rugalmasság: az Istenben való bizalom, mely el indulásra, kimozdulásra ösztönöz,

mint egykor Ábrahámot, hogy hagyja ott a biztos hátországot és induljon el az ígéret
földje felé. Bízzon a látható körülmények, adottságok ellenére JHVH ígéretében: sok
utódja lesz, és az áldás, melyet hordoz, minden népre hatással lesz. Nemcsak saját
nemzetére... Már ekkor elkezdődik a nyitás minden nép felé, amely majd Jézusban fog
betel jesedni , mint minden ígéret. Rugalmasság ez is: egyrészt I sten, másrészt népe, az
Őt követők részéről .
Ugyanez a „Vagyok” mozdítja ki , teszi rugalmassá Mózest, majd később Pétert is. Ki-

hívja a viharos tengeren is a némi biztonságot kínáló csónakból: „jöj j !”. Kövess engem a
hullámokon, a viharos tengeren is, figyelj rám, ne a félelmedre, melyet érzel ! Rugalmas-
ságot, haj líthatóságot igényel .
Haj líthatatlanság, keménység. Rugalmatlanság, törékenység az el lentétei az élettel

teltségnek. Maga az élet a halál lal , mozdulatlansággal szemben.
Az édenkert is vízzel elál lott hely volt, életre alkalmas terület. Az éden, az a hely,

vagy állapot, ahol , amelyben Isten jelen van. Ezt a jelenlétet kínálja nekünk Jézus is
minden napon Lelke által . Egészen közel jőve hozzánk ajándékozza nekünk a Vele való
közösséget, benne való bizalmat, átformálja szívünket, életünket. Az életet, rugalmas-
ságot munkálja bennünk.

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul ,
szárnyra kelnek, mint a sasmadarak.” (Ézs 40,31 )
Ezt a szárnyra kelést, futást, el nem lankadást
ajándékozza nekünk a Lélek ezen a pünkösdön is.
Kinyitja a szoba ajtaját, ahol bezárkózva vára-
koznak rá, az életre, a közösséget munkáló bá-
torságra mozdítja tanítványait. Ő maga munkál-
ja a rugalmasságot bennünk. Amely az el lenkező
irányba haj lít minket, mint amerre eddig tartot-
tunk. Mindez kegyelem, ajándék, mint maga az
életünk és az örök életünk: A Vele való létünk.

marcsi
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RUGALMAS

Érdekes a szó története nyelvünkben. A láb mozgatásával,
kapálózással taszít, odébb lök valamit (1 51 9.), vagy ti l-

takozik, szembeszegül valakivel (1 456.). Megelőz valakit,
valamit (1 787.) valami felé halad, valamire irányul (1 794).
Elér bizonyos mennyiséget (1 844.), rugózik, ruganyosnak
mutatkozik (1 870.), táncol , táncot jár (1 877.). A nyelvben az
el lenkezés, (ApCsel 26,1 4) az el lenállás kapcsolódik a szó
jelentéstörténetéhez (5.Móz 32,1 5: „meghízott Jesurun /Iz-
ráel/ és rugódozott”). A nyelvújítás korában alakult át a
szó, és a rugó, rúgás, el lenállás jelentés helyett az alkal-
mazkodni tudás tartalma vált használatossá. A szel lemi
haj lékonyság jobban megfelel a szó eredeti jelentésének a nyelvhasználatban. Közös-
ségben az ütközés helyett ez használható a nagyobb károk elkerülésére.
Az ütközés inkvizíciós módszer volt és a mély dogmatizmusból fakadt, amelyet két-

ségbe vonni , megkérdőjelezni minden korban eretnekségnek számított akármely eszme
területén. Nagy árat fizettünk érte évszázadok, évezredek alatt. Nem csoda, hogy ráun-
tunk, sőt az el lenkező végletbe lendültünk, ahol a relativizmus csapdája várt ránk.
Mintha nem lennének abszolút erkölcsi törvények az emberiség fennmaradása és jóléte
érdekében. Pedig kell lennie olyan útnak, amely segít el igazodni az ÉLET-ben.
Keresztyén emberként tájékozódjunk Bibl iánkban. Péter és János apostol a jeruzsále-

mi Nagytanács előtt ti ltásuk ellenében így válaszoltak: „Igaz dolog-e Isten szemében,
hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: ítél jétek meg magatok, mert nem tehetjük,
hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk!” (ApCsel 4,1 9-20). A tanúskodás a
tapasztalt, átélt dolgoknak a közlése. Mi köze ennek a rugalmassághoz? Legföljebb an-
nyi , hogy várjunk az elkészített alkalomra: „Az Úr megnyitotta – Lídia – szívét, hogy fi-
gyeljen mindazokra, amiket Pál mond”(ApCsel 1 6,1 4).

Megfigyelhető, hogy a rugalmasság az első gyülekezetekben is megtalálható. Az el-
ső apostol i zsinat (ApCsel 1 5,6-35) végeredményben szakított az izrael i törvénnyel ,
meghagyva négy ti lalmat. Pál apostol hivatkozott római polgárságára életvédelemből
(ApCsel 22,25-29). H itvita gerjedt, amikor a nagytanács kihallgatta, és egymást győz-
ködték, így az apostol megmenekült. Ez után álomban kapta az ígéretet, hogy a biroda-

lom fővárosában, Rómában is hirdetni fogja az evangéliumot.
Hasznos a bibl iai bölcsességirodalomban tájékozódni (Példa-
beszédek, Prédikátor könyve, Jób könyve), hogy miként alkal-
mazható a szel lemi haj lékonyság anélkül , hogy az igazság
kárt szenvedne. Valahol a bölcsesség táján érdemes kutatni
(Péld 1 -4., 6-1 2. fejezetek). Jézus Krisztus szavait sem szabad
elfelejtenünk: „a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem
pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól
van.”(Mt5, 1 7)
A szó történetéhez ld.: A Magyar NyelvTörténeti – Etimoló-

giai Szótára III. 461-462 o. Budapest, 1976. Akadémiai Kiadó
Emil



4. oldal Mutató

Bcs KIE & Bcs sKIE

Aktuális témánk a rugalmas(ság). Kondor Péterrel
váltunk pár szót erről.

Bibliaforgatóként hogy látod, a Biblia hogy viszo-
nyul a rugalmassághoz? Ez, mint emberi hozzáállás
az istenihez il letve a világhoz mennyire elvárás vagy
éppen tilalom alá esik?

A rugalmasság, úgy érzem emberi elvárás, nem bib-
l iai . Mi szeretnénk különböző lehetőségek közül a
magunk számára legkedvezőbbet választani , a köny-
nyebb megoldás felé mozdulni . Ehhez - ha kell -,
haj lamosak vagyunk segítségül hívni egy-egy bibl iai
igét, sokszor belemagyarázva saját elképzelésünket.
És valyon mennyire igaz, hogy az Ószövetség merev,
az Újszövetség engedékeny, Jézus pedig barátságos és
úgyis megbocsát? Vagyis Isten rugalmassága látszik-e
az Írásban?

I sten nem korrigálja önmagát. Az ő szava, ki jelentése állandó. A farizeusok is
próbára tették Jézust, amikor a válásról kérdezték, „szabad-e az embernek
elbocsátani a feleségét”? Jézus azt válaszolta: hogy „amit I sten egybeszer-
kesztett, ember azt el ne válassza”. Mire újra megkérdezték: „miért paran-
csolta hát Mózes, hogy válólevelet kel l adni , és úgy kell elbocsátani?” Ezt
felelte: „Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy
elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom nek-
tek, aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznaság miatt -, és mást vesz
el , házasságot tör.”
A hegyi beszédben pedig azt mondja Jézus: „Ne gondoljátok, hogy azért
jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását.
Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem
azokat.” Pontosabban tehát nem eltörölte, átlépte, vagy érvénytelenítette a
törvényt, hanem betöltötte, mennyei értelmében hirdette meg azt. I sten
szerinti értelmét jutatta érvényre.

A Bibliát minden kor a saját helyzetében kell értelmezze, hiszen minden kor-
nak szól. Mennyire változik vagy változhat ez az idők során, hogy még az
eredeti mondanivalónál maradjunk?

Az elmúlt évezredekben sokat változtak az emberi körülmények, életvitelünk.
Ma már nem barlangokban, hanem modern lakásokban élünk, kényelmes,
praktikus ruhát hordunk, autón, vonaton, repülőn járunk. Ennek ellenére
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azt mondom, hogy az ember semmit
sem változott. A szívében, a lelkében
ma is ugyanúgy sebezhető, mint egy-
kor. A modern kis lakásban ugyanúgy
boldogtalan, mint a barlangban, ha
nélkülözni kényszerül az elfogadó
szeretetet. Az ember a szívében sem-
mit sem változott, ugyanúgy békes-
ségre, szeretetre, boldogságra vágyik,
és fél az elhagyatottságtól . Ezt pedig
egyvalami oldhatja fel , az elrejtetttség
érzése, az oltalmazottság tudata. Az elrejtettséget pedig nem külső véde-
lem jelenti , hanem a körülvevő szeretet. Az isteni szeretet, amely „az egy-
szülött fiát adta”. Jézust, akin keresztül megláthatjuk az Istent, és besugá-
rozhatja, átformálhatja, újrahangolhatja az életünket az ő szeretete.

Az egyház is mindig saját korának szemüvegén és mikrofonján keresztül
kommunikál, mennyire kell vagy lehet átvenni a kor szemléletét?

Természetesen meg kell próbálni minden korban a legérthetőbb, az adott
kornak megfelelő legérthetőbb nyelven beszélni . Nagyon szeretem a Károli
fordítást, de az újfordítású Bibl iát olvasom, mert ez áll legközelebb a ma
emberéhez. Vannak kifejezések, amelyek így is magyarázatra szorulnak,
mert a hétköznapi nyelvben nem használjuk őket.

Az időiség mellett helyi eltérések is vannak, másként hangozhat az üzenet egy
másik országban, földrészen. Ez milyen mértékben lehet merev, rugalmas
vagy képlékeny?

Igen, vannak eltérések, amelyek miatt Jézus
példázatai további magyarázatra szorulnak.
Hogyan is lehet elmagyarázni a jó pásztor pél-
dázatát például az eszkimóknak. Ebben az ér-
telemben valóban rugalmasságra van szükség,
és Isten Szentlelke munkájára, aki az adott
helyzetben megmutatja, mi a megfelelő ma-
gyarázat, és megadja hozzá a szavakat.
Nálunk is sok felekezet van, sőt egy felekezeten
belül is többféle hozzáállás, szemlélet. Ez üd-
vözlendő vagy inkább zavaró, esetleg káros?

Sok nehéz lecke után azt remélem már megta-
nultuk, hogy az ökumenikus tanácshoz tartozó
felekezetek tagjai és képviselői nem arra tekin-
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tünk, ami elválaszt bennünket egymástól ,
hanem arra a Krisztusra, aki közös meg-
váltó Urunk.
A felekezeti mellett a személyes hozzáállás
is lényeges. Egyházi vezetőként hol a határ,
mi fér bele biztosan a rugalmasságba, mi
nem és mi manapság a dilemma?

Igen, nagyon sok múlik az egyes szemé-
lyeken. Számomra legfontosabb, hogy az

iránytű a Krisztusról szóló örömhír, a Szentírás szava legyen. Csak akkor
van értelme a szolgálatunknak, ha az a mellettünk élő embereknek, és a
gyülekezeteknek, a hozzánk tartozó közösségeknek javára, épülésére lesz.

A hétköznapjaidban is elég rugalmasnak kell lenned, gondolom. Hisz sokféle
elvárás, igény fogalmazódik meg feléd, amik akár ellentétesek is lehetnek.
Hogy lehet e téren mérlegelni vagy lehetőleg bölcsen dönteni?

Nem lehet mindig és mindenkinek megfelelni . Nem lehet egyszerre két he-
lyen jelen lenni . De hiszem, hogy Isten pontosan tudja, az adott órában hol
és mit akar általam elvégezni . Az Ő akaratát nyitott szívvel , lélekkel keres-
ve lehet csak jó lelki ismerettel szolgálni .

Magánemberként lehet-e olyan, hogy csak Kondor Péter vagy püspökség nél-
kül? Ha igen, mennyi idő alatt és milyen nehezen lehet váltani ezen állapo-
tok között, i l letve van-e feszültség e szerep / szerepnélküliség tekintetében? 

Nem lehet. A hívő élet, és a püspökség sem szerep.
Nem olyan valami, amit időnként letehet az ember.
Nagy baj , amikor az ember az imádságában kedves,
szelíd, mindent ígérő, majd az imádság végeztével
beképzelt, öntörvényű, agresszív emberré válik.
Nagy baj , ha az ember más a vi lág felé, és más az
Isten felé, ha kettős életet él . Akkor van rendben az
életünk, ha nem a hétköznapok gondjaiból és baja-
iból menekülünk oda olykor az Isten elé, ahol a
gondok és bajok határozzák meg az imádságainkat,
hanem az imádság az otthonunk. Mert otthon va-
gyunk Istennél , és a vele való beszélgetésből , az
imádságból érkezünk mindig a hétköznapokba,
hogy ne a gondok és bajok határozzák meg az
imádságunkat, hanem az imádságunk, az Atyával
való közösségünk határozza meg az életünket.
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Rugalmasság

Az élet szinte minden területén találkozunk vele
és szükségünk is van rá. I tt van például a ru-

galmas munkaidő. Hány és hány ember életében
fordul elő olyan ügyes bajos dolog amit csak ennek
köszönhetően tud megoldani . H iszen a hivatalok is
általában akkor működnek, amikor az emberek más
területen szintén munkát végeznek. Vagy vegyük
például az iskolai , óvodai szüneteket. A szülők,
nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, keresztszülők
rugalmas egyeztetése nélkül nem tudnánk másként
megoldani a kisebb lurkók felügyeletét. Vagy itt van
mondjuk a szabadságunk. Betervezzük, hogy ho-
gyan, mivel fogjuk eltölteni , aztán közbejön egy
megbetegedés, egy váratlan rokon betoppanása és
máris rugalmasan át kel l rendezzük korábbi terveinket. De vegyünk csak egy bevásár-

lást, szeretnénk valamit ebédre készíteni , de nem kapunk
hozzá megfelelő alapanyagot. Máris át kel l rugalmasan
gondolnunk, hogy akkor mit is készítsünk el helyette,
amihez van hozzávalónk, időnk és anyagi forrásunk. De
vehetjük az időjáráshoz való rugalmas hozzáállásunkat.
Hiába szeretnénk kapálni , és kel lene is, de az eső miatt
nem lehet. Akkor máris beiktatunk helyette olyan fel-
adatot, amire az esős idő is alkalmas. No és i lyen az öl-
tözködésünk is. Elgondoljuk, hogy másnap mit is ve-

szünk magunkra és reggel mikor kinézünk az ablakon látjuk, hogy a hőmérő higanyszá-
la bizony nem kedvez a mi elképzelésünknek. És ezt is rugalmasan megoldjuk. De ve-
gyük a textíl iák rugalmasságát, mennyivel komfortosabban érezzük magunkat egy ru-
galmas, sztreccses vagy egy lenge kényelmes pamut anyagban, mint egy merev kemé-
nyített ruhadarabban. I tt említeném meg a férfiak nyakkendő viseletét, olyan jó, hogy
vannak helyette alternatív megoldások is.

Én például évekig nem hordtam farmert, mert szá-
momra nagyon merev és kemény volt a dereka, de hála
az új anyagtípusoknak ma már ez is megoldódott. H iszen
a feltalálások is mind-mind a mi kényelmünket keresik.
Persze a rugalmasságnak is vannak határai . Minden

anyagnak más és más a rugalmassága. A fém, a szi l ikon
vagy gumi egészen eltérő rugalmassággal bír. No és ezt
az alkalmazásuknál figyelembe is vesszük.
És milyen érdekes a rugalmasság ellentéte a merevség,

ridegség. Maga a szó is egy távolságtartást, hidegséget
sugároz.
Szóval inkább legyünk rugalmasak, mint merevek.

Gizike
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Mikor elindul a….

Narancssárgára festik az eget a lemenő nap sugarai
az alföldi tanya udvara felett, éppen ahogy a kert-

végi kerítés mentén lévő szi lvafák virágait, a zöldes-sár-
gás tuják leveleit. Egy májusi vasárnap este veszi hama-
rosan kezdetét. Ez a legkedvesebb évszaka és napszaka
is Verának, az ötvenes anyának, aki üresen bámulja
most ezt a már giccsbe haj ló képet a vert falú kamra ab-
lakból, a még nála is öregebb sámlin ülve.
Etetés idő van. Bár már nem volt sok hátra a napból, a

dologból annál inkább. Most mégis csak ül és vár. Mint
egy lefagyott kép, semmi sem mozdul. Egyedül a tanyasi
munkák által agyongyötört jobb keze mozog, ahogy a
kislabdát pumpálja vele, hogy ki lazítsa az évtizedek
alatt az izmokba merevedett fájdalmakat. Szúró fájda-
lom hasított a csuklójába, elejti a labdát. Ahogy lehajol ,
úgy érzi ketté törik a dereka. Már nem úgy haj l ik, mint fiatal korában. És még ez is.
A labda kigurul az udvarra és messze elpattog a magas fűbe. Könnyes szemmel kö-
veti ameddig tudja: sosem fogja megtalálni . Eddig azt hitte mindene megvan, amiről
még fiatal anyaként álmodott, de most kezdi felfogni , hogy semmije sem maradt.
Már derengett az égbolt al ja a pénteki hajnalon. A két lány kifejezetten hűvösnek

érezte ezt a reggelt, a kel lemetlen érzetet a gyenge szél csak felerősítette. Most nem
esik, de hosszú napokon keresztül úgy tűnt, ennek sosem lesz vége és betel jesíti vég-
zetét az alföldi özönvíz. A kis piros vonatot várták, hogy beáll jon az egyetlen peron
mellé.
A sínpár már legalább százötven éve fut északkelet felé a végtelenbe a jelentékte-

len kis ál lomás előtt. Ez az egyetlen szi lárd kapocs a „civi l izációval”, a falucskában és
környékén nincsen más, csak térerő. Ha bármit szeretne
valaki , főként egy fiatal , akkor ki kel l jöj jön az állomás ma
már nem funkcionáló épületéhez és meg kell várja a kis pi-
ros vonatot, hogy a legközelebbi településre el jusson a gir-
begurba sínpárokon.
Ez is egy volt a szokásos szombat reggeli utak közül . Az

anyjuk bízta meg őket egy-egy feladattal . Most kiscsibe
vásárlás volt az „ukáz”. Bár nem volt nagy a családi bü-
dzsé, mindig kellett fej leszteni a kis gazdaságot, mert ez a
jövő, ahogy ezt mindennap többször meghallgatták any-
juktól : Hogy ez a családi örökség, hogy csak ez a legfonto-
sabb, megőrizni az apai tradíciót: az önellátó gazdálkodást,
a vidéki élet szépségét, szi lvafákat, hogy mindig legyen
disznó az ólban, csirke az udvaron, friss tojás a kosárban,
szi lvalekvár vagy pálinka (ki mit favorizál) a spejz polcán.
Akármi is történhet a vi lágban, háború, válság, bevándor-
lók, bárki vagy bármi is legyen a soros, a tanyán meg lehet
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élni , i tt nem függnek semmitől és senkitől . A tanya a bol-
dogulás kulcsa.
De nagy ára volt ennek. Meg kellett szakítani minden

családtaggal a kapcsolatot egyenként, fokozatosan. Mert-
hogy kivétel nélkül mindegyik bele akart szólni az életük-
be. Főleg az anyai nagyanyának volt nagy befolyása rájuk,
segítségnek álcázva azt. Milyen nehéz volt leépíteni őt,
micsoda egy makacs teremtés is a nagymama. Nem tudni
honnan, kitől örökölte ezt a természetét, de szerencsére
senki más nem ilyen a családban. Nem lehet i lyen. Meny-
nyivel jobb most már. Megőrizték az önállóságukat, a biz-
tonságukat, nem kell közösködni senkivel sem. Nem fog
senki sem a fejük felett dönteni .
A lányok nem is nagyon szegültek szembe az anyával.

Viola, az idősebb, mindent lenyelt, mindent megcsinált,
sokszor még I l i , a kisebbik lány helyett is. I l i azért néha
morgott az orra alá, amit az anya nem tűrt el sokáig. So-

sem veszekedtek huzamosabb ideig és mindig a lány engedett. A büntetés mindkettő-
jüket érintette, így Viola gyakran könyörgött a húgának, hogy hagyja rá az anyjára,
úgysincs értelme. Egyszer úgyis elmegyek, mondogatta I l i . I tt hagyom ezt a szarkupa-
cot. Nekem senki ne parancsolgasson. Ez nem élet. Méghogy apai hagyományok? Tud-
juk jól , hogy ide menekült, ahogy felnőtt lett, ahogy már idejekorán egy csődtömeg lett
az élete. Mindig utált itt élni és le is lépett, ahogy megszülettünk. Nincs itt hagyomány,
csak nyomor. Mi tartana itt minket, hacsak anyánk nem erőlteti . Nem tudom, miért ra-
gaszkodik ehhez az öreglány. Csak egy kicsit lenne nyitottabb és kipróbálhatna más
életet. De én ezt nem várom meg.
Eddig a szombatig vártak. A terv az volt, hogy ezen a szombaton elmennek a piacra,

ahogy szoktak. Utoljára. Nincs értelme veszekedni az anyjukkal. Meggyőzni képtelen-
ség, ő már nem változik. Nem is szeretne más életet. Majd később, ha már kialakították
az életüket, akkor majd felkeresik őt és kész tények elé ál lítják.
A kisváros állomásán adták le megőrzésre a csomagjaikat.

Volt félretett pénzük is. A munkahely is már le volt beszél-
ve, meg az ideiglenes szállás.
Becsikordult a kis szerelvény a várakozók mellé a kihalt

telepen. Hangosan dübörgött a kis rondaság. Kinyílt a ve-
zetőfülke ajtaja, leszál lt a fiatal srác és hozzájuk lépett.
Megvan a pesti meló - súgta I l inek. Izgatott szavait Viola is
meghallotta, de ekkor még nem gyanakodott. I l i a fiú nya-
kába ugrott és nevetve kérdezte: akkor már ma fel is utaz-
hatunk? Viola tel jesen elképedt, gyomra összerándult,
mintha gyomorszájon vágták volna. Micsoda? - kérdezte,
inkább magától , mint a boldogan ölelkező pártól . Ti Pestre
akartok utazni? És mi lesz a mi tervünkkel I l i? Mi lesz ve-
lem?
Ez egy kihagyhatatlan lehetőség! Ferus felkerült a szol-

noki járatra, én meg tanulnék, akár eladó is lehetnék. Te
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meg feltalálod magad és majd meglátogathatsz minket. Vagy gye-
re te is fel Pestre. Több munkalehetőség, több pénz, több ember.
Hamar találnál magadnak valakit.
Én Pestre? Még csak azt kéne. Neked elment az eszed? Nekem

már ez is sok, amit terveztünk. De ha várnátok még egy kicsit, ha-
marosan beindulnak itt a fej lesztések, lesz majd intercity is, benne
volt a lapban. Csak azt várjátok meg, akkor könnyebb lesz fel jutni
a városba is - érvelt Viola. De I l i legyintett - Tudod, hogy sosem
lesz abból semmi és ha mégis, akkor majd könnyebben jutnék ki
Németországba.
Percekig hallgattak, csak nézték egymást míg Ferus még utoljá-

ra el lenőrizte a szerelvényt és indulásra készen állt. Tudták, lehet
sosem látják már egymást. Legalábbis nem ilyennek, mint amilye-
nek most.

Tényleg nekem ez is sok – mondta magának Viola, ahogy el-
hagyta az állomást a kis piros. Lassan távolodott a vonat, mivel
az öreg, elgyengült, eldeformálódott sínek már nem nagyon bír-
ták el a vonat terhét. Ahogy a kerekek kattogása egyre mélyült,
úgy lett szívbe markolóbb a hangja is. Nem tudta most mi le-
gyen, merre menjen? Hogy mehetne haza? Hogy tudna elszá-
molni a kishúgával az anyjánál? Lassan megfordult és inkább
elindult az el lenkező irányba.
Nem tudni mennyi idő telt el így a sámlin ülve. Egyedül ma-

radt. Valahogy sejtette, hogy egyszer ez bekövetkezik. Egyik
lány sem jött vissza tegnap, üzenetet sem hagytak. Valaki látta
őket az itteni ál lomáson, de a városban, a piacon már nem tűn-
tek fel . Se gyerek, se csibe. Most mihez kezd?
Most már tényleg enni kéne adni a jószágoknak. Meg kéne

mozdulni . Ekkor hall ja, hogy a disznók hangosan röfögnek, mint
etetéskor. Ahogy odanéz, Viola alakját látja az ólban. Nem hisz
a szemének. Akkor őt mégsem vesztette el . Nem is akarja többé.
Változtatnom kell , változás kell , engednem kell… közelebb

engednem őt. Nem lehetek olyan makacs, mint az anyám.
Amikor megölelte a lányát (így, ahogy összeborultak, látszott,

hogy mennyire hasonlítanak egymásra) csak annyit mondott:
Köszönöm, hogy visszajöttél , sose válj olyanná, mint én.
A lány nem szólt semmit, csak kinyitotta a tenyerét. A kislab-

da volt benne.
ska
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Célzatosan

Mindenkinek vannak céljai. Ami lehet annyi, hogy hagyják békén – bár ez inkább kívánság.
A legtöbbeknek meg feladatai is vannak. És gyakran egy aktuális cél, hogy teljesítsük a

feladatunkat, legalábbis arra felé tendáljunk. Persze akadnak távlati célok is, de általában azok-
hoz gyakorlatira lebontott feladatokon, teendőkön keresztül juthatunk el, és ezeket tekintjük pil-
lanatnyilag célnak.
A mi céljaink nem feltétlenül egyeznek másokéval. Hogy a lényegre térjek, pl. a tanárok nem

ugyanazt akarják, mint a diákok. Ez persze általánosítás, hisz mindkét csapatból számos egyéni
hozzáállás, motiváció is előfordul, de talán általánosan elmondható, hogy a tanár tanítani akar a
diákmeg nem akar tanulni. Elég egyszerű képlet.
És itt jön be a rugalmasság, ki milyen furmányokkal próbálja

a saját céljait megvalósítani. A diákok oldalán áll a csalások
számos formája (súgás, puskázás, stb.), de ez már feltételezi,
hogy az elkövető legalább szeretne valamit – például jó jegyet.
Vagy elfogadhatót. Ha ez nem áll fenn, az egész nem érdekli,
akkor annyi marad, hogy hagyják békén. Hisz egyéb céljai is
vannak, pl. közösségi életet élni az osztályban vagy virtuálisan,
kellemesen eltölteni az időt, egy jó szelfit csinálni óra közben,
esetleg szórakoztatni a többieket. Mindezekben a tanár vagy
zavarja, akadályozza, vagy őt is felhasználhatja pl. poénja tár-
gyaként.
A tanár pedig némi rendet szeretne, esetleg figyelmet – még-

iscsak van valami feladata itt. Például elérni, hogy a diákok ér-
telmes dolgokkal foglalkozzanak, történetesen a tananyaggal.
Valamilyen formában. Ehhez a távlati célhoz kell az aktuális cél, a figyelem megszerzése és meg-
tartása, az óra tematizálása, mindenféle ellen-furmányokkal (ha van ilyen) elérni, hogy legalább
elhangozzanak alapvető információk és esetleg legyen esélyükmegtapadni.
A frontvonal mindkét oldalán vannak fegyverek. Az unatkozó tekintet, fülhallgató, telefon,

sminkkészlet, következő órai házi feladat, csacsogás a közelben levőkkel vagy épp a távoliaknak
kiabálás – mind kiváló eszközök. A másik részről a szemléltetés, műveltetés, osztályozás, szá-
monkérés, kollektív- vagy egyéni megszólítás, párbeszéd kezdeményezése – szintén működhet.
Meg még számos eszköz akad, amik kapcsán improvizáció szükséges, hisz mindig az adott hely-
zetben kell megkeresni a legalkalmasabb eszközt. És kiderülhet, hogy mégis kevés eszközünk
van, vagy kevés az, amit tényleg használni is akarunk.
Mert a célok nem abszolútak, nem érnek meg bármit, bármilyen eszközt. Ha fontos a cél, ko-

molyan keressük az eszközöket, dilemmázunk, vizsgáljuk várható hatékonyságukat, befekteten-
dő energiákat, kockázatokat, ilyesmi. Abszolút célnál abszolút eszközökhöz nyúlnánk, gyakran
csak látszólag érve el eredményeket – a kényszerítés, erő alkalmazása pótcselekvéseket és ha-
zugságokat erősít általában. Ha nem fontos a cél, úgy mi érjük be pótcselekvésekkel és hazugsá-
gokkal, úgy teszünk, mintha a cél felé törekednénk, de a másik fél is tudja, nem erőltetjük meg
magunkat.
Szóval van igazi a feszültség, feszülés. Amiben van rizikó, amikor nem engedjük el, de nem is

markoljuk görcsösen. Folyamatosan vizsgáljuk, teszteljük, dilemmázunk. Rugalmasan kezeljük a
helyzetet, optimista realitással. És rugalmasnak lenni sajnos fárasztó.
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