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Kapcsolódó anyagok
Nőnapi box
Az emberiség megkövült szíve
Magasak és nagyravágyók
Időnként hülyének vagyunk nézve

Soroptimista sorok

A „Soror optimae” annyit tesz: „a legjobb testvér”, a
soroptimizmus eszméje pedig az összefogás, a gyengébb
segítése.

Azt vettem észre, hogy minden egyes
parancsolt ünnep rizikófaktor egy átlagos
naptári naphoz képest. A nemzeti ünnepeket
viszonylag könnyebb átvészelni – feltéve,
hogy nem politikus az ember –, de amelyek
így vagy úgy a szeretet köré szerveződnek,
na, azok a napok időzített bombák. Meg ne
kérdezzék, hogy miért, miértje nincsen soha.
Az emberek zsémbesen, csokitojások,
virágcsokrok, kokárdák, ünnepi programok
között ténferegve felhánytorgatják egymás
bűneit. Miféle bűnöket, kérdik önök. Mit
tudom én. Nem az a lényeg, valami mindig
akad.

Legutóbb a nőnap nyújtott drámai alapokat.
Fantasztikus irodalmi délutánon
vendégeskedtem Nyíregyházán, megtelt a
könyvtár, ami nagy szó manapság. Az öröm
nálam – sajnos – teljes
emlékezetkihagyással jár. Elfelejtettem, hogy tulajdonképpen a nőnap adta az apropót az
olvasótalálkozónak.

Így aztán, amikor a műsorvezető rákérdezett, mit jelent számomra a nőnap, csupa
ünneprontó gondolat jutott az eszembe. Hagyján. Ki is mondtam hangosan. Mióta hétévesen
az első hóvirágot megpillantottam az iskolapadon, mélységes zavar tölt el március
nyolcadikán. Számomra csak akkor átélhető a köszöntő, ha tudom, hogy rászolgáltam.
(Rejtély, hogy születésnapokon miért nem a szülőket köszöntjük.)

Szeretnék értékes, adni képes, önzetlen, másokat tisztelő emberré válni, és erre sok
ösztönző példát látok magam körül. Férfiakét és nőkét.

Viszont nem tudok örülni a pátoszos lovagiasságnak, a felmagasztalt nőszerepnek, ha
valójában azt jelenti, hogy tiszteljük a női sorsot, mert az nehezebb, áldozatosabb, mint a
férfiaké. Ezt jelenti?

Miközben ezen morfondíroztam, a pezsgő beszélgetést követően, a díszteremben
felcsendült a Hölgykoszorú kórusa. Száz könyvtárba és fellépésekre járó, dolgozó, olvasó,
családos nyíregyházi hölgy, aki hétfőnként megajándékozza magát egy órával, hogy együtt
énekeljen, egyforma feketében, a nyakakon kis színes kendőkkel.

A nők hangja a nagyvilágban néha sértett és karcos. Máskor összecseng.

Ha bármely szólamban megjelenik a harmónia lehetősége, aki hallja, valóságosan
érzékelheti, hogy nincsen többé egyedül.

A soroptimista klubról keveset hallani, pedig az ő hangjuk is hegyeket mozgat meg. A „Soror
optimae” annyit tesz: „a legjobb testvér”, a soroptimizmus eszméje pedig az összefogás, a
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gyengébb segítése. A politikától, vallástól független nemzetközi szervezetben 90 ezer nő
szövetkezett, hogy a világunk élhetőbb hely legyen. Kultúrházat építettek a vörösiszap-
katasztrófa áldozatainak Devecserben. Koraszülött kisbabáknak segítenek. A legújabb
pártfogoltjuk Dávid, akinek az édesanyja 24 hetes terhesen kapott szívinfarktust. A
Semmelweis Egyetem orvosai a család egyetértésével a kismama életfunkcióit fenntartották,
hogy a kisfiú világra jöhessen. Dévény Anna speciális terápiájának köszönhetően Dávid
szépen fejlődik. Minthogy gyógyíttatásának költségeit a család egyre nehezebben tudja
előteremteni, a soroptimista klub hölgyei segítségükre siettek. Talán sosem hallok róluk, ha
Zséda, aki a klub mellé állt, nem mesél Dávidról.

Az ilyen szerep ugyanis általában zajtalan, nincs pátosza. Női szerep? Lehet. Az biztos, hogy
képes szellemével az élet gépezetét üzemben tartani.


