2015. május

KOINÓNIA

tán a köznép is, a nagytanács is mint meghiúsult királyt
szidalmazza. Márk szövegében a kereszt tövében álló
főpapok ajkán újra egybekapcsolódik a két kifejezés: "A
Messiás, Izrael királya, szálljon le most a keresztről...".
(Mk 15,32)
A Fiú a "király" titulust is vállalta, de a választott nép
el nem fogadta azt a tartalmat, amelyet Jézus ennek a
titulusnak adott (95a,b num).
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MIRŐL MI JUT AZ ESZEMBE 1.
TAVASZI FÁRADTSÁG ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS TÉMÁBAN
Nincsenek véletlenek, vagy legalábbis nem hiszek benne. Aztán a történések időnként megpróbálnak rácáfolni. Mint legutóbb is egy termékbemutató
alkalmával. Hogy kerültem oda? Hát egyszerűen –
elvitt a kíváncsiságom, pedig hányszor, de hányszor
ráfizettem már a kíváncsiskodásomra.
Már gyerekkoromban is mindig figyelmeztettek,
hogy ne kíváncsiskodjál, mert hamar megöregszel. Így, a
hetvenet is elhagyva ezzel már úgysem lehet riogatni,
elmentünk hát a gálának nevezett találkozóra. Hogy
honnan tudhatták titkosított vonalas telefonom számát,
arra is szerettem volna választ kapni, mert a kedves hangú hívóm erre a kérdésemre nem tudott felelni. Azt sem
értettem, miért nem a mobil telefonon kerestek, annak
száma ugyanis annyira nyilvános, hogy még a világhálón is megtalálható. Szóval tele voltam kíváncsisággal, a
gálának ígért s "nem akarjuk semmilyen holmira rábeszélni" biztató szövegezésű meghívást már nem is említve. No és hogy jön ide a véletlen? Rögvest kiderül az is
a történetből.
Szóval elmentünk az új céges bemutatkozó gálának hirdetett találkozóra, ahol már sok hozzánk hasonló nyugdíjas korú érdeklődő társalgott fesztelenül. Úgy
tűnt, hogy többségük már ismeri is egymást. Ezt a feltételezést aztán igazolta a műsor moderátora, amikor
egyik-másikukat név szerint is megszólította. Tehát egy
összeszokott csapat jelent meg a találkozón. Ők már nem
hittek a termékbemutató-mentes gálában. Árubemutatóra
készültek. Lélekben ugyan mi is, csak éppen azt nem
tudtuk milyen termékről lesz szó. Az asztalon szép dohányszínű lepellel letakart holmik rejtőzködtek, de nem
lehetett kitalálni a drapéria leomló ráncaiból, hogy mit is
óvnak annyira a kíváncsiskodók elől.
Nem cifrázom tovább a történetet, csupa egészségmegőrző, javító és kondicionáló készülékről hullott
le a lepel. Három óra alatt egy alapfokú egészségügyi
ápolóiskolával is felérő kiképzést is kaptunk igen szemléletes videoklippekkel illusztrálva. Mindennek végighallgatását egy ajándék karórával honorálva. És kisorsol-
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tak egy nagyobb összegű utalványt is fődíjként, amit
néhány kijelölt szállodában viszonylag kötöttségek nélküli fel lehet használni. A termékek borsos árát ugyancsak borsos kamatokkal részletre is ki lehetett fizetni.
Hogy mi a borsos ár? Annak az árnak öt- tízszerese
amennyiért délután - a műsort követően - az internetes
hirdetések szerint meg lehet venni. Ebből igazán nagyvonalúan lehetett ügyes kedvezményekként tálalt árengedményeket ajánlani.
Nem vettünk semmit s elismerve a termékismertető moderátor felkészültségét s rátermettségét hazamentünk. Otthon fellapoztam az aznap megjelent Heti választ - ez a XV. évfolyam 12. szám volt - amely éppen
"A nagy időslenyúlás" című cikknél nyílt ki. Micsoda
véletlen. Éppen arról közölt egy cikket, amit - akkor még
szociológiai tájékozódási kíváncsiskodás címén - végigültünk a délelőtt. És ha már így hozta a véletlen, idéznék
is belőle: „Szeretne háromszázmillió forintot keresni
évente? Vagy egymilliárdot? (Na ugye, ki ne szeretne?
I.P.) Semmi akadálya. Találja ki, hogy a pulzáló ágymatrac megszünteti a prosztatanagyobbodást, a mágneses párna pedig rendbe teszi az idegeit, vagy a vérképét.
Termékbemutatókkal kezdje megdolgozni az időseket, a
lényeg, hogy labilis, magányos embereket keressen. Nem
baj, ha szegények, majd hitelből adósodnak el. Lebukás
kizárva, a hatóságok legfeljebb fogyasztó megtévesztése,
vagy tiltott kereskedelmi gyakorlat miatt ejnyebejnyéznek.” Nem folytatom tovább. A cikkíró a gyors
és csodás gyógyulások trükkjeiről is lerántja a leplet –
úgy, mint azokról a termékekről, amelyeket a bemutatón
láttuk, csak azok valódi kelmék voltak. Mi volt a drapériák alatt? Elárulom. Egy szűrőkombináttal ellátott vízszűrő, egy atkaporszívóként bemutatott porzsákmentes
porszívó, amelynek a szívófejébe egy apró doboló-kar is
be volt építve porolónak és egy elektromágneses rezonanciával masszírozó fotel. Látványos és meggyőző
volt, amikor a hagyományos porszívóval kitisztított ülőpárnákon újra végig vezette az atkaporszívót, majd a
tartályából kiöntött üledékben az elektromikroszkóp
segítségével láthatóvá váltak az apró élősködők. Azt
ugyan nem tudtuk meg, hogy a hagyományos porszívó
hány atkát szippanthatott fel, de azt sem, hogy ezek a
poratkák nem voltak-e előre bekészítve a poratka-szívó
masina szűrőjébe. Hogy ne bízzunk semmit sem a véletlenre. Ami ugyan vagy van, vagy nincs.

