
nem mindig látszik meg azonnal. Az emberek többnyire a világra, társaikra haragsza
nak, panaszkodnak. Rosszul érzem magam, mert a környezetem nem az én képemre
formálódik. Akadályoznak örömeírnben. elégedettségemben. Rosszul érzem magam,
mert tenger gondom, problémám van, és az rossz nekem. Rossz, mert nehéz, mert
erőfeszítéstkíván. Azt akarom hallani, hogy mások az okai nehéz helyzetemnek. hogy
nem csoda, ha erőm fogy. Pedig a lelkem mélyén talán tudom, hogyan lehetnék erő

sebb mindezeknél. Alapvető dolgait megtalálván az embert fájdalmak, veszteségek
érhetik, de az útját senki sem zárhatja el előle. A megbékélés, a boldogulás nem a
külsö, kellemes események számától függ. Az embernek meg kell teremtenie önma
gát, ez minden.

Az ember testi-lelki közérzete többet tud, mint cselekvöereje, amikor vészt jelez.
Jelzi az elvégezetlen feladatokat, megtalálatlan emberi szerepeket. A kétségbeesés
tudja, mit mulasztott a cselekvőerő. Az ember legfontosabb szükséglete a másik em
ber. Az "embertechnikai robbanás" nem járt együtt a tárgyival. A legforradalmibb
vállalkozás az ember építése volna.

Kívánnék hírt adni arról a napról, amikor a legsürgősebb feladat nem a második
telefonvonalért való küzdés, nem az újabb alkalmas ügyelőkmegtalálása volna. A ma
kacsul csak egyetlen vonal léte kevés, hiszen az szinte szünet nélkül foglalt. Ám ezen a
vonalon még ritkán kérnek segítséget másokért. Mit tehetnék érte, hol találnám az ő

könnyítését, uram? Ha az általános életfelfogás inkább a szolgálat, mint az önzés
volna, elég lenne az egyetlen telefonvonal. Ha lelki kultúránk érettebb lesz!

(Az írás a Fővárosi Korányi Kórházban működő Telefonos Lelki Elsősegély Szolgá
lat munkatársaival folytatott beszélgetés alapján készült. Az országban hasonló szol
gálat működik még Pécsett, Szegeden, Miskólcon, Debrecenben és ~ Református Egy
ház keretében Budapesten.)

CZIGÁNY GYÖRGY

Portré
Emlékeit is elosztotta. másé
mindene, bár a vértelen
agy mélyén megvan még
a világ, kotta-némaságban.
Menekülni kell? Elugorva
a pusztulás képtelenségei elöl:
szétkergetett sziklák, üres
sír lehetetlenségébe vetni magát
és [utni vidáman? Ezentúl
nem hasonlít a gyermekeire,
arcát akárkivel elcseréli,
a hazugságokat a bomlás
maró csöndjére hagyja.
Nem fél és nincs hányingere.
Mindent elhisz. mindent remél
már méltó a halálra.
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