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Tarts legalább két méter távolságot em-
bertársadtól! Ez most a világjárvánnyá 
növekedett koronavírus terjedése elle-

ni egyik fontos figyelmeztetés.  Kétségtelen, 
a fertőzés veszélyét rejti magában, ha ölelke-
zünk a barátainkkal, kezet fogunk az ismerő-
seinkkel, arcon csókoljuk a rokonainkat. A 
vírus amúgy is alattomosan terjed, óvatosnak 
kell lenni. 

Tarts távolságot?
Azt gondoltam a figyelmeztetés hallatán, 

hogy már csak ez hiányzott! Hiszen arról be-
szélünk már régóta, hogy egyre távolabbra 
kerülünk egymástól. Hogy az elidegenedés a 
modern kor egyik legfájóbb tünete. A technikai 
civilizáció egyre gyorsabb ütemű fejlődésével 
ez csak fokozódott. Az utóbbi évtizedekben az 
elektronikus eszközök terjedése, bár közleke-
désünkben kényelmet is jelent, az egymás közti 
távolságot is növeli. Hogy csak az irodalmi éle-
tet nézzük: kéziratainkat már nem személyesen 
visszük be a szerkesztőségekbe, ahol emberi 
szóval fogadnak, társaságra találunk, dicsér-
nek vagy kritizálnak, törődnek velünk, hanem 
gépi úton küldjük, személytelenül. Kéziratok 
sem maradnak utánunk, manuscriptum, szé-
pen fogalmazott episztolákat sem írunk, csak 
sms-t pötyögtetünk, nem beszélgetünk egy-
mással, mobilunkat kapjuk elő, mostanság 
már nemcsak telefonálás céljából, de a hírek 
(bulvárpletykák) olvasására, esetleg filmek, 
videók nézegetésére is. Vendéglői asztalnál 
üldögélő szerelmespárok nem egymás kezét 
fogják a terítő fölött, hanem a telefonjukat, és 
nem egymás szemébe néznek, hanem a mobil 
képernyőjére…

Szakonyi károly

De él a Dal…

Most meg már, jó tanácsra, higiéniai szem-
pontból is jobb, ha tartjuk a távolságot. Jobb a 
gépek útján érintkezni, mint szemtől szemben 
beszélgetni, és elkapni a vírust. Hová fajulhat 
ez? Félni fogunk egymástól? Nem merünk 
a szomszédhoz bekopogni? Megkérdezni, 
nincs-e valamire szüksége? Jól van-e? 
Rokonainkkal is csak telefonon fogunk érint-
kezni? Végképp elidegenedünk?

Ez járt a fejemben, amikor megakadt a sze-
mem egy híren. Olaszországin, ahol csaknem 
legnagyobb a baj, s az emberek méltán zár-
kóznak be otthonaikba, ha nem akarják kiten-
ni magukat a fertőzésnek. Meg aztán kijárási 
tilalom is van. 

És akkor látom, olvasom, hogy Sienában 
egyik este egy férfi, aki megelégelte a magá-
nyát, dalra fakadt, egy népszerű, vidám olasz 
dalra a nyitott ablakában. A dal kiszállt az ut-
cára, meghallották a szomszédok, felderülve 

hegyezték a fülüket, s hirtelen kedvet kaptak 
ők is a nótázásra. És ablakok nyíltak, egyre 
többen és többen csatlakoztak, nők, férfiak, 
erőre kapó öregek, csengő hangú gyerekek, 
s a hosszú sienai utca esti sötétjében szállt a 
friss, pattogó, derűs dallam. A csendes laká-
sok megélénkültek, emberhang talált ember-
hangra, szívek dobbantak egyszerre, feledve 
a szorongást, a rettegést, feledve a magányt, 
mert a kényszerű bezártságban jó volt érezni 
a társakat…

Hát, nincs minden veszve, gondoltam jól-
esően. Az ember nem akar, nem tud magányos 
lenni. S ha a sors rákényszeríti, mint a rab ma-
dár, dallal keresi, hívja társait. Ahogy az elide-
genedés falát is előbb-utóbb áttörheti a vágy 
a másik ember iránt. Tarts távolságot! – szól 
most a figyelmeztetés. Tarts távolságot, hogy 
aztán majd, ha elmúlt a vész, felszabadultan 
ölelhessük meg egymást. 
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