" Eladó az egész Világ ... ! "


     Eladó, s ha már eladó, bizony hajlunk rá, hogy meg is vegyük.
Megvesszük az eladásra kínált, s úton-útfélen reklámozott portékát, mert kell, szükségünk van rá, vagy azért mert tetszik, vagy épp csak azért, hogy ha már a szomszédnak van, mért ne legyen nekünk is ... Sõt : akkor meg pláne!

   Ez bizony régi igazság, tán már magával az Emberiséggel,  a Fõníciaiak által " feltalált " pénz létével egyidõs, ha nem még a csere-kereskedelem idejébõl hozott " szellemi örökség", vagyha úgy tetszik; pszichikai kényszer. Megvesszük, ha jut rá pénzünk, de megvesszük akkor is, ha nem jut rá. Ha nem is tudunk a szükséges, vagy épp csak divatos holmikért annyit kinyögni mint a szomszéd, aki esetleg " normál " üzletben vette meg ugyanazt, egy elénkálló, s magát kínáló kedvezõ lehetõségnek bizony csak kevesen tudunk ellenállni. S a lehetõség - hála a kisebb-nagyobb " bolha-piacoknak" , és az általunk oly igen áhított árut sokszor a nyomor s a NINCS elûzésének utolsó mentsváraként a kukákból kivadászó, kellõképp megtisztító, s kedves rábeszéléssel felkínáló hajléktalanoknak, akik bizony nem egy esetben kapják meg e nagyon is szükségszerû tevékenységükért " Ember" -társaiktól a legbecsmérlõbb szavak áradatát, s nem egy esetben tán épp olyantól, aki még csak tegnap is egy hasonló hajléktalan portékái közt turkált elmélyült figyelemmel, hogy aztán fillérekért vigyen el ezt-azt. 
- Én magam is voltam ilyen " bolha-piacon", s nem csak mint vásárló, de hajléktalan éveimben mint eladó is. Árultam ruhanemût épp úgy, mint gyermekjátékot, s könyvet épp úgy, mint frissiben, szó szerint a bõrünket kockáztatva         " szüretelt " gyümölcsöt. 
Egy alkalommal épp a Déli pályaudvar mellett árultam, mikor is egy középkorú, feltûnõen jólöltözött hölgy állt meg mellettem. Mint mindig ; most is kedvesen köszöntöttem, s nem csak azért, mert már-már rendszeres vevõmnek számított. Mindenkit így fogadtam, a legszegényebb nyugdíjastól / akinek ha csak egy mód volt rá, hát ingyen adtam a gyümölcsöt / a rend éber õréig, aki bár megkérdezte ; honnan származik a gyümölcs, átlátszó, s bizony meglehetõsen    " hiteltelen " magyarázatom ellenére nem csak hogy nem kobozta el az árut, de még vásárolt is belõle. 
A hölgy tehát megállt elõttem, s miután lemértem neki a kért mennyiséget, s õ szatyrába tette, nem lépett tovább mint addig tette, hanem még jó ideig állt mellettem, s figyelte ahogy a többi vevõt is kiszolgálom. Aztán, hogy  már vagy az ötödik vásárló is ellépett elõlem, az ott álldogáló hölgy megjegyezte : 
 - Látja kedves, ezért szeretek én maguktól, szegényektõl vásárolni ! Mert hogy maguk szinte kivétel nélkül mind mosolyognak . Pedig tudom hogy nem könnyû, s fõként nem derûs az életük, és mégis ... Egy áruházi, vagy Közérti eladótól bizony ezt hiába várnám ! Már akkor is kiver a víz, ha csak egy fél kiló kenyérért kell sorba állnom egyik-másik pékségben, s bele kell néznem az eladó únt, vagy épp gyûlölettõl szikrázó szemébe . Ha pedig a zöldségeshez , vagy a henteshez térek be, és ne adj' Isten : meg merem kritizálni a silány, rothadó gyümölcsöt amit a kirakatban látott , s tényleg szép áru helyett rám akarnak sózni, vagy ha a kiválasztott húsáru helyébe egy felhasználhatatlan zsírpacnit, vagy büdös, kishíján önállóan is hazamászó förtelmet csomagolnak be a pult mögött, s azt szóváteszem, hát olyan jelzõket vágnak a fejemhez, hogy az már-már a becsületsértés kategóriájának legfelsõ határát is túllépi. A végén pedig megkapom, hogy ha nem tetszik, hát kívül tágasabb, nincsenek õk rászorulva arra hogy azt a fél kiló húst épp nekem adják el ... Maguk pedig szinte kivétel nélkül mosolyognak, s aztán megint csak mosolyognak, mint ha maguk volnának a szakképzett eladók, s amazok a nyomor legmélyebb bugyrában vergõdõ, kilátástalan Holnapokba tekintõ, megkeseredett s tán megkérgesedett szívû szükség-árusok . El tudná nekem magyarázni; mi ez a mérhetetlenül nagy különbség a maguk áru-kínálási és eladási technikája, és amazoké között ?
     Azt hiszem, akkor és ott nem tudtam érdemben felelni a hölgynek, hisz magam észre sem vettem hogy mosolygok a vásárlóimra. No, nem azért, mert ez a mosoly egy afféle beidegzõdött " mû-mosoly" volt, mint az áruházak " kedvesen " mosolygó, ám magukban hallhatatlan átkot mormoló eladóinál ! Egész egyszerûen azért, mert valóban Szeretettel tekintettem minden vásárlómra, s mert igaz örömet okozott, ha felderülni láttam az elõttem álló Emberek arcát, akik az oly régen áhított, ám borsos ára - vagy gusztustalan kinézete - miatt  számukra megvehetetlen gyümölcs szinte nevetségesen alacsony árát meghallották. Mert mint a " Kirándulás a Pokolban " címû regényemben is megírtam, mi következetesen hatvan, azaz 60-Ft-ot kértünk egy kiló meggyért épp úgy, mint egy kiló õszibarackért, vagy bármiféle gyümölcsért, míg a zöldséges ugyan azért, csak bizony már több napja a pulton rothadó árúért legalább kétszer annyit kért, de néha még többet is . Örültem tehát annak, hogy a vásárlók örülnek, és örültem annak, hogy az olcsó és szép árunak köszönhetõen aznapra is megadatott a napi betevõnk. Igaz; én akkor is mosolyogtam, ha épp csak elkezdtük az árulást, s még egy also grandunk nem volt, pedig minden egyes nap magában rejtette azt a veszélyt is, hogy esetleg nem is lesz, mert a Közeg elkobozza az árut. Hogy mégis; mi szüli hát az alkalmi árusok arcán a mosolyt, s mi adja udvariasságukat, elõzékenységüket ? Akkor nem fogalmazódott meg bennem - s azt hiszem; másban sem az enyéim közül - ilyen pontosan, ennyire határozottan. Most azonban már elárulhatom ennek okát :
- Az, hogy bár a "bolha-piaci ", vagy itt-ott feltûnõ szükség-árus épp úgy a kényszernek engedve árulja a portékáját, de nem a megszokás, nem a mindennapi robot undora, s nem a másokkal szemben érzett harag , vagy épp a Fõnökkel szemben érzett gyûlölet adja e kényszert, hanem a Holnapok elérhetésének vágya, következésképp nem is fogja a magával hozott haragot, undort, gyûlöletet, s.t.b.- t a vásárlóra árasztani. A Közérti eladó azonban fásult, únt, hisz az õ jövedelme egy fillérrel sem lesz több attól ha több árut ad el. Még a maszek is egy elõre megszabott bért ad dolgozójának, így ha az eladó több árut ad el, annak haszna a tulaj zsebét, s nem az övét fogja gazdagítani. Ezzel szemben a hajléktalan, vagy a kis jövedelmû nyugdíjas , amellett hogy olcsón kínálja megvételre áruját, kedvességével és udvariasságával is " operál ", hisz aki egyszer vásárolt tõle, s az áru mellé Emberi szót és egy-egy kedves , szívbõl jövõ Mosolyt is kapott, az bizony újra és újra vissza fog térni hozzá, s ha nem is vásárol semmit, tovább adja a hírt környezetében. 
   Így, ezen az úton jut tehát a kispénzû ember a számára kívánatos, ám " hivatalos " úton elérhetetlen áruhoz, s így jut maga az árus néha csak a napi betevõhöz, ami azonban számára - számukra - egyet jelent a Holnappal ...



       - " Eladó az egész Világ ... "
Eladó, meg is vesszük, de nem mindegy, mit kapunk még a " Világ " egy-egy kis darabja mellé :  Undort ? Leplezetlen megvetést ? Netán trágár szavakat is ?

Vagy a megvenni szánt áru mellé az Emberi Léthez épp oly fontos, ha nem még fontosabb kedvességet, odafigyelést, törõdést, Szeretetet, és hálás, boldog és megkönnyebbült Mosolyt is ... ?











