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Mivel kapóra jött, hogy éppen a készülő magyar-lengyel 

koprodukcióhoz keresett forgatási helyszíneket, Gergő egykori 

bölcsészkari évfolyamtársának, egy irodalmi és kulturális folyóirat 

főszerkesztőjének a biztatására elvállalta, hogy – a POFOP-2022-es 

„Kreativitás a jövőért – jövő a kreativitásért” c. pályázati forrásból – ír 

egy riportot „a mai vidékről”, bár kicsit berzenkedett a kifejezéstől, mert 

neki Körösvenyige nem „vidék” volt, amikor otthon járt, ő nem a 

vidékén járt valaminek, hanem a kellős közepében, de szemantikai 

kérdésekről annyira nagyon azért nem akart vitatkozni, amúgy pedig 

fontosnak találta, hogy az olvasót egy ilyen cikkben szembesíteni lehet a 

mai helyzettel iskoláztatás, művelődés-kulturálódás, egészségügyi 

ellátás és munkalehetőségek terén (a népesség fogyóban, rengeteg ház 

eladó, két általános iskolából egy már bezárt, rendelő még van, a 

művház mozija nagyon régen off, a legközelebbi kórház hatvan 

kilométerre, a falu határában állami pénzből épülő bentlakásos, 

utánpótlást nevelő golfakadémia munkálatai viszont szépen haladnak 

előre); 



így érte az egyik reggel a lugas alatt, a kinti asztal mellett, írás közben: a 

reggel, meg a Marika néni, aki még mindig bejárt édesanyjához 

takarítani, hetente egyszer, azért az egy-kétezer forintért, amit édesanyja 

egyfajta szociális segélyként adott neki ezért a szolgáltatásért, és amikor 

Marika néni meglátta Gergőt, ahogy a laptopján veti a karaktereket, 

betűket kalapál, szavakat ültet el, mondatokat metsz, és elírásokat gazol 

ki, nem tudta megállni, nagy csodálkozva odament hozzá, és megkérte, 

had nézhesse meg „ezt a csodát” közelebbről is, legalább azt mondja 

meg neki például, „hol vagy hogyan” kell az ilyet bekapcsolni; 

Gergőt enyhén mulattatta a dolog: pocsék film lenne az, ahol egy vidéki 

embert így ábrázolnak, hogy csodának nevezi a laptopot, és nem tudja, 

hol kell bekapcsolni, de hát Marika nénivel pont ez volt az ábra, akkor 

pedig miért ne lehetne Marika néninek segíteni, új élményekkel szolgálni 

neki, tisztességgel tájékoztatni, és a reakcióit tanulságok későbbi 

levonása végett megfigyelni, feljegyezni; 

közben Marika néni is megfigyelte őt, és miután alulról-felülről 

megnézegette magának a laptopot, kibökte: „Gergőkém, azért, tudod, én 

örülök, hogy jól vagy, megvagy, de nekem a munka az az, ami kint van a 

földeken, az az igazi munka, az a sok okos éhen is halna anélkül, ha nem 

lenne mit enniük”, és kijelentését követően ment a dolgára, a 

tájékoztatást berekesztette, az esetlegesen felvetődő kérdéseket (ha 

gondolt ezekkel) nem várta meg. 

 


