" Szegények vagyunk, de jól élünk ... "


 Nevelõanyám kedvenc mondásán elindulva azon tûnõdtem; mennyire igaz ez a fura, kissé tán felemás megállapítás. Gondolok itt arra : hányan és hányan élnek kis Hazánkban jóval a létminimum alatt azon a bizonyos " béka-szinten ", miközben a másik oldal képviselõi úgy szórják a legkülönfélébb dolgokat a szemétbe, mint beduinok a homokot a szélbe egy sivatag közepén. Elég tán, ha a kis és nagy bolhapiacok " kínálatát " szemügyre vesszük, s beszédbe elegye-dünk a kirakott portékát kínálóval. Az árusok jórésze ugyanis hajléktalan, aki kukázásból szerzi mindennapi betevõjét, hol mindjárt magát az élelmet, hol        " csak " az eladható holmikat emelve ki a szemetes-edények mélyérõl. Egy ismerõs házaspár, akik kislányukkal együtt hajléktalanok, s szintén e nemesnek tán kevésbé mondható " foglalkozást " ûzik, a kislánnyal együtt járnak kukázni. No, nem csak azért, mert nem akarják egyedül hagyni a gyermeket, de azért is, mert hármójuk közül épp az alig hét-nyolc éves kislány az, aki a legjobb " szi- mattal " rendelkezik, tehát a legértékesebb holmikra bukkan egy-egy  portya során. Lelt már mûködõ képes színes televíziót, aztán néhány nap múlva lelt hozzá egy szintén mûködõ videó-készüléket / no nem magát a felvevõt," csak " a lejátszót, de azt mindjárt a távkapcsolóval együtt / lelt rádiót, lemezjátszót lemezekkel, színházi látcsövet, és ki tudná mind felsorolni; mi mindent még ... Egyebek közt a család ruházatának, de még a közelükben tanyázó csöves-csapat tagjainak téli-nyári ruházatának jórészét is õ " szerzi be " e nem min-dennapi / vagyis; lassan mindennapivá váló / módon. Mi magunk is számtalan esetben öltözködtünk fel tetõtöl-talpig a " kuka-áruház " széles választékából, de élelmünk jórészét is onnan szereztük be. Mert nem csak kenyeret /!/ dob kukába a Magyar, de a felbontatlan tésztától a fûszerig, a folpack-ba csomagolt, kibontatlan sütõ-kolbásztól a születésnapi vagy épp esküvõi tortáig, vagy épp a pezsgõig /!/ mindent, amit csak el lehet képzelni . És ez nem vicc, mi magunk is pezsgõztünk így Siófokon minden áldott reggel vagy egy hónapon keresztül. Volt, hogy egy darab visszaváltható üveget nem leltünk, de még egy darab kenyeret sem, ám a pezsgõnk rendszeresen ki volt készítve, / nem is egyszer még felbontatlanul / a papírkosarak egyikébe - másikába. Vagy hogy Budapesten maradjak gondolataimban : A mi " körzetünk " a Pasaréti tértõl lefelé, egész a Mechwart-ligetig tartott. Itt leltük aztán azt a rengeteg élelmiszert, amit fentebb felsoroltam, de azokon kívül még egyben-sült, s fóliába csomagolt sertés-combot, vagy egészben kitett sült csirkét, amit még forrón, legalábbis melegen tett a kuka tetejére a ház lakója. 
   Igaz; én ez utóbbiban már némi szándékos adakozást is felfedeztem, vagy felfedezni véltem, mert a csirkének minden egyes esetben hiányzott az egyik combja, mintha csak azt mondta volna a jólelkû adakozó : 
     " Lásd : én magam is ebbõl eszem, egyél hát te is velem, hisz  egyek vagyunk : Te és én ... "
Lehet hogy ez utóbbit már valóban csak az én termékeny, és Szeretetre éhes fantáziám sugallta már akkor is, legalábbis a többiek szerint egy kicsikét " túl-spiráloztam " a dolgot, a lényeg hogy én így éltem meg, és Szeretetet , s tán némi bajtársiasságot, de mindenek elõtt Emberséget és Emberiességet láttam a történtek hátterében. 
Nem úgy, mint amikor a koszba, a mocsokba volt hajítva a kenyér, hogy még csak véletlenül se vehessük ki, s nem csak a kenyér, de minden más, egyébként még fogyaszthatónak mondható élelem : a margarinos doboz kinyitva, s bõséggel megszórva kávézaccal, az elõzõ nap vásárolt felvágott a használt liberóval párosítva, és így tovább. Ha egyáltalán módunk volt bejutni a szeméttárolókba, hogy legalább ott, a szemét mélyén megleljük amit a Sors, vagy a körülmények, vagy egyéni hülyeségünk / tessék választani ! / kitépett kezünkbõl. De a szeméttárolók épp úgy mint a kapuk : zárva, és megint csak zárva, abban reménykedni pedig, hogy elõbb-utóbb majd csak kiteszik a kukákat, hogy a Közteres-ek kiüríthessék, újfent csak dõreség lett volna. Vagy ha ki is tették , már csak akkor, amikor már minden, a késõ esti órákban tán még " megmenthetõ " élelmiszer úgy bûzlött, hogy inkább a kerítések mentén nõtt vadsóskára fanyalodtunk, s azt legeltük mint a kecskék ... 

   Nem igazán értettem, ma sem értem ; mennyivel okozott volna, vagy okozna napjainkban az az egyszerû mozdulat több fáradtságot azoknak, akik a feleslegessé vált élelemtõl meg kívánnak szabadulni, ha egy rissz-rossz nejlonba, vagy akár egy papírba tennék, s a kukák tetejére raknák, vagy csak úgy a kapu elé, a lépcsõre, hogy az a nyomorult, akinek nincs más lehetõsége, legalább ahhoz hozzájuthasson ?
   Nem volna-e emberségesebb, s ésszerûbb is mint az, hogy azt az élelmet, amiért maguk is igen sok esetben bizony keményen megdolgoztak ; végülis veszni hagyják tán épp Ember-társukkal, s önnön Emberségükkel együtt ... ?

   Szegények vagyunk tehát, de jól élünk . Jól, legalábbis nem mindenki él feltétlenül máról holnapra, s tán még jobban is élhetnénk, ha telt - vagy az átlagnál teltebb - erszényeink mellé magunkénak mondhatnánk a nyugodt /vagy csaknem nyugodt / lelkiismeretet is ...









