
Ballagnak a tizenkettedikesek, bú-
csúzkodnak az iskolától, tanáraiktól és 
egymástól. Összegyűl ilyenkor a rokonság 
is megünnepelni a ballagót, virággal tele 
a ház, és aki csak teheti, vendéglőbe megy 
elkölteni az ünnepi ebédet (és a család erre 
a célra hónapok óta kuporgatott pénzét). 
Valóban nagy dolog, hogy a gyerek elvé-
gezte a tizenkét (tizenhárom) osztályt, és 
eljutott a felnőttkor küszöbére. Bizonyos 
mértékig tehát helye van az ünneplésnek. 
De mekkora is legyen az ünneplés? Mi az 
a mérték, ami elfogadható és helyénvaló? 
Mert a kisebb esküvővel felérő felhajtás 
talán még korai, tekintettel arra, hogy a 
java, mármint az érettségi vizsga, majd 
a továbbtanulás, esetleg álláskeresés még 
hátravan. 

De ballagnak nemsokára a nyolcadikosok 
is, búcsúzva az általános iskolától. És ballag-
nak a negyedikesek, akik a tanítóktól vesznek 
búcsút. Hát akkor miért ne ballagnának az 
óvodások is, akik jövőben már nem az óvó 
néni szeretetének biztonságában tanulnak 
és játszanak délelőtt, hanem az iskolai nehe-
zebb feladatoknak kell megfelelniük. 

A búcsúzás, elválás megható pillanatai-
nak helye van az életünkben már kiskorunk-
tól. De fontos, hogy mindennek meglegyen a 
maga súlya, mértéke, és ne tolódjanak el az 
arányok, ami az ünneplést, a felhajtást illeti. 

Ezekkel a gondolatokkal szedem a 
virágot a kertből a ballagóknak, hátha 
megérzik általuk a személyes kötődést, az 
irántuk való szeretetet és azt, mit tartok én 
fontosnak ebben az ünnepben.
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Az indián törzs,  
amelynek „nincs ideje”
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Ma túlnyomóan derült, napos, száraz idő vár-
ható. Folytatódik a melegfront jellegű változás. A 
frontérzékenyeknél esetenként fejfájás, nyugtalanság 
jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás.
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Fogalma sincs az időről egy amazóniai 
indián törzsnek, pontosabban nincs rá 
fogalma. Az amondawa törzs tagjainak 

talán azért „nincs idejük”, mert bőven van ne-
kik: nem kapkodva éldegélnek. A világtól tel-
jesen elzárva teltek napjaik egészen 1986-ig, 
csak akkor fedezték fel őket a brazil őserdőben. 
Most brit kutatók, a Portsmouth Egyetem tu-
dósai vizsgálják, miként lehet, hogy ez a törzs 
„időtlen” maradt – legalábbis az elvont gon-
dolkodás terén. Azt természetesen érzékelik a 
törzs tagjai, hogy események egymás követően 
történnek, és ezt meg is tudják beszélni maguk 
között, ám nincs szavuk az időre, sem annak 
olyan mértékegységeire, mint hónap vagy év, és 
persze nanoszekundok sem röpködnek ajkaik-
ról – adta hírül a BBC News. Emiatt azután 
azt sem tudják, hogy ki hány éves. A felcse-
peredést és öregedést azonban nyelvükkel 

mégis kifejezik valamelyest: vannak szavaik 
az egyes életkorszakaszokra. Ami külön is 
érdekes: a törzs – miután kapcsolatba került 
tágabb hazájával, Brazíliával – tanulgatja a por-
tugál nyelvet, melynek gondok nélkül használ-
ja olyan szavait, mint például a „jóval később”. 
Így aztán a brit kutatók igyekeznek kiismerni 
ezt az időtlen észjárást, amíg nem késő. A törzs 
ugyanis kezdi megismerni a naptárat, és idővel 
nem lesz olyan tagja, akinek „nem lesz ideje”.

Sorsoltunk!

A május 9–13. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Antal Idának ked-
vezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk. 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Erdei Gábor – Barabás Ár-
pád; Czegő Csongor – Moşu Norbert László; 
Varga Márta – Balla Szabolcs; Kakuts Ágnes 
– Nemes Levente; Parászka Miklós – Lili bá-
rónő.
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