
Próbálom meggyőzni környezetemet: tu
dok megoldást, kiutat a soha véget nem érőnek 
mutatkozó gazdasági vagy akármilyen válsá
gunkból. Adjuk el mindenünket, már azt a ki
csit, ami van, és vegyünk a pénzből a világ egyik 
eldugott szegletében, mondjuk valahol Keresz
túr és Héjjasfalva között – mert ott mindenre 
jó a termőföld, a zöldség, gyümölcs is szereti a 
vidéket – fejenként legkevesebb öttíz hektárnyi 
területet, és kezdjünk önellátó gazdálkodásba. 
Ha elegen lennénk, mindent meg tudnánk 
termelni, ami saját szükségleteink kielégítésé
re kell, nem halnánk tehát éhen, és meglehet, 
messze nyugodtabb életmódot vinnénk, mint 
most. Nem függnénk a világgazdaságtól, sőt 
egy olyan évezredes tapasztalatokon alapuló 
mintát hívnánk segítségül, mely többek szerint 
az emberiség hajdani bölcsője volt, így, miért 
ne, jövőbeli mentőcsónakja is lehet. 

Mindez viszont csak egy teljesen zárt rend
szerben működne, melyből nem lenne átjárás a 
„másik” világba. Gondoljanak csak a kommu
nizmusra: amíg nem tudták, hogy mi van „túl”, 
addig itt is türhető volt. Egyetlen gondunk a 
régi emlékekkel lenne. Mi van, ha valaki mond

juk egy kiadós kaszálás után 3Ds mozira, om
nibusztetőre vagy Isten ments, netkapcsolatra 
vágyna? Rögtön rebellisként címkéznénk, és 
bevetnénk ellene a kötelezően mindenki termel 
elméletet lyukasztó főállású agykurkászunkat, 
a falu sámánját, aki törölné a hibás gondo
latokat. A táltos mellett lenne még egy here a 
kommunában: én szervezném meg a termelést, 
és biztosítanám az árucsere zökkenőmentessé
gét is. Egy idő után pedig, hogy könnyítsek a 
barteles kereskedelmen, mondjuk máthé név 
alatt piacra dobnék egy olyan értékkel bíró tár
gyat, mely az árucserét könnyítené: egy máthé 
pl. egy kiló kenyeret érne. Tudom, ez már pénz, 
ám érthető okokból nem nevezhetnék így. A 
máthéraktárban – figyelem, ez nem egy bank! 
– kölcsönt is adnék, vagyis kis közösségünket 
segíteném. A törleszteni nem tudó adósok pe
dig, hisz óhatatlanul ilyenek is lesznek, majd 
a raktárnak dolgoznának, de ígérem, senki 
semmilyen hiányban nem szenvedne. Úgy ér
zem tehát, jó élet lenne ez, egyszerű és könnyű. 
Fontolják meg, jöjjenek, társuljunk, kezdjünk 
együtt új életet! További részletek és elérhetőség 
a szerkesztőségben. 
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Új életet kínálok 
villanás n Máthé László Ferenc

Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhő-
zet, és a délutáni óráktól egyre többfelé várható zá-
por, zivatar.
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Nem újévkor, az olaszok a nyári szabadsá-
guk napjaiban döntenek az életükben 
tervezett változtatásokról – derült ki 

egy felmérésből, amely szerint szeptembertől az 
olaszok egynegyede kezd új életet.

Az új év már nem január elsején kezdődik, 
hanem a nyári vakáció után – állapította meg 
az a felmérés, amely szerint az olaszok szoká-
sai megváltoztak. Volt idő, amikor a naptári 
újévvel kezdtek új életet: az olaszok ilyenkor 
határozták el, mit kívánnak megváltoztatni 
mindennapjaikban. Január elsejétől másként 
folytatom: lefogyok, megtanulok angolul, más 
lesz a magatartásom és a külsőm – hangzottak a 
fogadalmak. Vágyak és célkitűzések maradtak, 
de az ezekkel kapcsolatos elhatározás már nem 
a téli évfordulón, hanem a nyári szabadság alatt 
születik meg. Legalábbis az Astra Demoskopea 
közvélemény-kutató intézet felmérése sze-
rint, amelyben a megkérdezettek egyharmada 
mondta, hogy augusztusban mérlegeli egzisz-
tenciája erős és gyenge pontjait, valamint azt, 
hogy min szeretne változtatni. Egynegyedük 

véghez is viszi elképzeléseit, ahogy szeptember-
ben hazatér a szabadságáról. Az összesen ezer, 
15–70 év közötti megkérdezett közül a váltást 
elsősorban a 15–24 és a 35–54 évesek érzik 
szükségesnek: a fiatalok jövőjüket tervezik, a 
felnőttek pedig újragondolják életüket - kom-
mentálta a sajtóban a felmérést Enrico Finzi, 
az intézet elnöke. Magyarázatként hozzátette, 
hogy az olaszok sem a téli szünetben, hanem 
a nyári szabadságuk alatt kapcsolódnak ki 
igazán, computer és örökös mobilozás nélkül. 
Ilyenkor van idejük önmagukat is kikapcsolni 
és végiggondolni, hogyan szeretnék folytatni.

Álca beküldte: incze-Ferencz eszter, a csíkmenasági gál sándor  általános iskola 8. osztályos tanulója
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