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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 23. szám 2022. január 17 

Türelmes gondolatok 
Nagyon rég, 1568-ban a tordai Országgyűlésen az első erdélyi 
fejedelem, János Zsigmond hathatós támogatásával Európa, de talán 
még az emberiség történelmében elsőként törvényben hirdettek 
vallásszabadságot. Nagyrészt feloldotta az Erdélyt megosztó vallási 
ellentéteket, így a Habsburgok és a törökök által „ölelt” fejedelemség 
egységesebb, következésképp jóval erősebb lett – mi mindenre jó lenne 
a türelmesség. Tehát, mint minden törvény, ez is érdekből született, de 
attól még példamutató volt, követték is a 
későbbi évszázadokban Európa-szerte. Ám 
leginkább II. József 1781-ben született „türelmi” 

rendelete fejezi ki a lényeget, hiszen a mások iránti türelem, 
másképpen tolerancia mindig ritka erénye volt az emberiségnek. 

Azóta sem jobb a helyzet, mert hiába is tagadnánk, nem arról 
vagyunk híresek, hogy csak úgy tudomásul vesszük, ha mások 
bármiben is elütnek tőlünk. Mi tudjuk az igazságot, nekik meg csak 
a szájuk jár, pedig ha mindenki olyan volna, mint mi vagyunk – 
sóhajt fel a vasutas, pedig ő is nagyon unná, ha egy nagy egyformaságban tengetné napjait. 
Vajon miről beszélgetnénk, ha mindenki kormánypárti, vagy épp ellenzéki volna, pártból sem 
kéne egynél több, no meg politikusból sem, akár wellness szállót csinálhatnánk a 
Parlamentből, vagy bármely szervezet központjából. Szinte látom a kedves olvasó arcán 
átfutó cinkos mosolyt, de sajna nem árt tudni, akkor sem kerülne ránk gyakrabban a sor. No 
meg, mit érne az egész, ha szürke bikiniben pancsolnának a hölgyek, természetesen állig 
begombolkózva. Igaz, a kiválasztottaknak elég volna nyakig. 

Ha mind egyformák volnánk, még 
szólnunk sem volna értelme 
egymáshoz, hiszen az egyen létben 
már valóban ismernénk egymás 
gondolatait, legalábbis amit kéne 
gondolnunk. Pedig mennyivel jobb 
kitalálni azt, főleg, ha értékeljük, netán 
szeretjük is a másikat. Nyilván ennek 
csak menettértiben van értelme, úgy 
viszont kimondottan jó lehet. Persze, 
csak akkor, ha nem egyféle virág 
terem, hiszen a változatosság nem 

csak gyönyörködtet, de tanít is erre-arra. Igaz, amikor egyenkertben egyenvirág terem, 
tanulni sem kell, nincs mit ugyanis. Akkor már nem kell gondolkodni sem, csak élni, élni, 
amúgy egyformán. Hogy kinek volna ez jó? Hát, azoknak biztosan, akik szeretnek mások 
helyett is dönteni, a többiek meg ugye nem számítanak. 
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Szó se róla, sok virághoz sok türelem is szükségeltetik, hiszen ki kell választani a 
legszebbet, aztán ellenállni a többi szépség csábításának. De a virág épp attól szép, hogy 
azt hisszük, egyetlen másik sem lehet nálánál szebb. Ehhez viszont kell az a sok, más színű 
és más illatú, különben egyik sem volna sem szép, sem illatos. Vigyázni kell, mert ha a „száz 
vasutat, ezeret”, vagy a „virágozzék ezer virág” idejétmúlttá lesz, a dolgos méhecskéknek is 
befellegzik, pedig ők már most is eléggé egyformák. Bár az is lehet, hogy nincs már 
türelmünk alaposabban megnézni őket. Pedig nélkülük a legnagyobbaknak is csak hűlt 
helyük volna, hiába ágaskodnak. 

A türelem az, ami segít, hogy szép lehessen az élet. Mondanom sem kell, a 
gondolatolvasáshoz hasonlóan a türelem is csak returban az igazi. Ha csak önmagunkhoz 
van türelmünk, akkor a tükör előtt gyönyörködhetünk, de ha másokkal is türelemmel 
viseltetünk, ők is széppé válhatnak. Talán mi sem leszünk csúnyábbak számukra, mint a 
szomszéd mozdonya, pedig azt mondják, a szomszédé mindig szebb. 

Vajon türelmesebb is? 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ESKÜVŐ 

Nem szégyelled magad fiam, rajtad nevet falu! Két hete udvarolsz, de már úgy maradt a lány! 

– Miért szégyellném magam idesapám? Hisz a gyerök nem tüllem van... 

BÍZTATÁS 

– Ha nem csinálod egy kicsit lelkesebben, megfordulunk, és akkor nem látod a tévét… 

PONTOSÍTÁS 

Esketési szertartáson a vőlegény: plébános úr, hogy tetszett mondani? Mennyi időre??? 

 

KÓRHÁZBAN 

– Kedves uram, egy nagyon súlyos, fertőző betegsége van, csak pizzát és palacsintát kaphat enni. 

– Es attól majd meggyógyulok? 

– Hát, nem valószínű, de az biztos, hogy csak ezt tudjuk az ajtó alatt becsúsztatni. 

VIZSGA 

Az évfolyamon gyér érdeklődés mutatkozott bizonyos előadások iránt, ezért a tanár bejelentette, 

hogy legközelebb zh-t irat: a hiányzókat is sok szeretettel várja. Hiányzást csak akkor fogad el, ha 

az illető halálos beteg. 

Diák: Elfogadja-e a hiányzás okának professzor úr, a túlzásba vitt nemi élet okozta végkimerülést? 

Rövid gondolkodás után a professzor egyenesen a kérdező szemébe nézett, majd ezt válaszolta: 

– Na, ne hülyéskedjen! Legfeljebb megírja bal kézzel… 

Balogh Attila 
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