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ZÁHONYI VASUTAS 
III. évfolyam, 18. szám 2013. opktóber 01. 

Lelkünk tükre 
Mindannyian utáljuk, mégis nagy kedvvel műveljük, akár nap, mint nap. Gyakran mérgezi 
meg életünket, de az sem ritka, hogy kéjes örömmel kapcsolódunk a láncba, esetleg 
magunk indítjuk kacskaringós útjára, és izgatottan várjuk, miképp fordul vissza. Mert 
többnyire visszafordul, ami nem mindig szívderítő, bár sokszor igen hasznos. Időnként 
zavart okozunk, de épp ez a cél: Nyilvánosságra hozni valakinek a tetteit, szavait, amiről 
úgy gondoljuk, káros számunkra, netán szűkebb környezetünkre ártalmas. Könnyedebb 
válfaja inkább csak beszélgetés, kapcsolataink ápolása különösebb szándék nélkül. De 
szélső esetben komolyan befolyásolhatunk emberi sorsokat, sőt, nagy szervezeteket, 
azok működését is. Nem más ez, mint a társas lényeknél oly fontos pletyka. 

Ebben is vannak profik, ők az igazi közvetítők és kavarógépek, 
de az átlagember is nagyon jól elboldogul médiumként. Mert egy 
közösségben mindenki fontos szeretne lenni, és alighanem itt a 
lényeg. Mert csak a jó beszélőkével megáldott ember lesz 
sikeres a mindennapjainkban oly fontos kapcsolatépítésben, 
legyen az egy bontakozó szerelem, vagy éppen munkahelyi, 
társadalmi előmenetel. Ehhez ismernünk kell mások valódi, tehát 
rejtett állapotát, amit csak pletykából lehetséges. Vannak azért 
veszélyek, ha rosszul forgatjuk a szavakat, leértékelhet a 
„célszemély”, sőt, a közösségünk, és kívül rekedünk az esemé-
nyekből. Márpedig ha pletyka nélkül maradnánk, nem tudnánk, mi folyik körülöttünk, és rólunk sem 
vennének tudomást a többiek. Mert a fontos kérdéseket ritkán, vagy későn írják ki a faliújságra, viszont még 
a válaszokat is könnyen megismerheti, aki része a háttérben zajló körforgásnak. 

Nem csak információt kapunk, no és adunk, de tanulunk is a pletykából. Egyrészt azt, hogyan nem (volna) 
szabad csinálni valamit, de azt is, mi a jó módszer arra, hogy legalábbis nyilvánosan nem bukjunk nagyot. 
Ha ügyesek vagyunk, nem csak bennünket befolyásolnak és ellenőriznek, hanem mi is a többieket. 
Magyarán ezzel az ősrégi „tudománnyal” őrködünk közös, vagy annak vélt értékeink felett, és büntetjük 
azokat, akik kilógnak a sorból. Mert bizony mindig akad, aki másképp szeretné, mint az elfogadott, 
szokásos eljárás, és mindig vannak, akik igyekeznek minden ilyesmit megakadályozni. Ösztönös 
védekezésről van szó, hiszen ha mindenki normát szeg, széthullik a közösség. 

Persze, a végsőkig ritkán megyünk el, mert majd’ min-
denki próbálkozik a normák kikerülésével az élet minden 
területén. Ezért is jó a pletyka, mert nincs szükség arra, 
hogy szemtől szembe bíráljunk valakit azért, amit egyéb-
ként mi is megteszünk néha-néha, vagy szeretnénk meg-
tenni. De a nyilvánosságtól, aminek a plecsi a legegy-
szerűbb és leggyakoribb eszköze, mindenki fél egy kicsit, 
ezért nem csupán okozzuk a konfliktusokat, de szabályoz-
zuk is, amikor a szánkra veszünk valakit, vagy amikor mi 
kerülünk a kör közepébe. Utóbbi eset, amikor utáljuk, 
egészen addig, amikor valaki mást tolunk a helyünkre. 

Érdekesség, hogy állítólag a férfiak a tőlük magasabb polcra került kollégáikról pletykálnak szívesebben, és 
ha egy mód van rá, a huncutságokra kíváncsiak, míg a nők jobban szeretik a többi nőről szóló 
huncutságokat, mert leginkább a hűtlenségekre harapnak. Utóbbinak egy munkahelyen, nagyobb 
szervezetben is jelentősége van, mert a cégen belüli párkapcsolatok, legyenek azok nyilvánosak, vagy 
titkosak, meghatározóak tudnak lenni pletykaügyben. 
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Ugyan csak közvetetten, de a cég működését is befolyá-
solják a keringő hírek, mert sokszor csak ezekből tudható 
meg mindaz, amit nem kötnek az orrunkra. A jó főnök ismeri 
és elfogadja ezt a rejtőzködő információáramlást, és 
megpróbálja kihasználni: Mégpedig azért, mert itt lehet 
mégis mindent nyilvánosságra hozni, ami egyéb módon nem 
lehetséges. Mindezt úgy, hogy előre vigye a céget, tehát 
sohasem nyúl erővel a folyamatba, nincs helye megtor-
lásnak, de igyekszik a szervezet érdekében befolyásolni azt. 

Imago animi sermo est – A lélek tükre a beszéd – mondta Seneca, a római filozófus. Tehát ha alaposan 
megfigyeljük, ki hogyan beszél, miképpen műveli a pletykát, kirajzolódhat bennünk egy majdnem reális kép 
arról, akivel pletykálkodunk egy kicsit. Azért csak majdnem, mert a pletyka ritkán igaz teljesen, inkább csak 
egy igazság, vagy részigazság köré szőtt óhajt fejez ki, amiből csak az óhaj őszinte. De vajon mi mond el 
többet rólunk, mint az, hogy mire vágyunk? Legfeljebb a pletyka. 

Dolhai József 

HUMORSAROK 

SZEXTETT 

Egy nő beállít az orvoshoz, mert a férje már nem a régi. A doki megnyugtatja, 

felír egy doboz kapszulát. 

– Ebből adjon be neki minden étkezés előtt egyet, és minden rendben lesz. 

Néhány nap múlva visszamegy a nő a dokihoz, és szomorúan mesélni kezd: 

– Vacsora előtt beadtam neki ötöt úgy, hogy belekevertem a levesébe. 

– És működött? 

– A leves után már nézegetett, a főételnél fogdosott, a desszert után pedig 

feldobott az asztalra, és rettenetesen magáévá tett. 

– Hát ez nagyszerű! De miért szomorú? 

– Mert ez volt a kedvenc éttermünk... 

 

TOLVAJ 

Éjszaka a férfi felkelti a feleségét: Ébredj, egy férfi járkál a házunkban! 

Az asszony felsóhajt: Na, végre! 

Balogh Attila 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet 

E hét szombatján (október 05-én) kerül megrendezésre a Vasutasok 
Szakszervezetének Regionális Horgászversenye, Nyíregyháza-Oros Erdélyi 
horgásztaván. 
A Regionális Horgászversenyen Debrecen, Miskolc és Záhony területi 
horgászversenyének első három helyett csapata vesz részt. 
 
 
 


