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És adatott az embernek élet……. 

 

Mikor megszületünk, még minden lehetséges. 

Felhőtlen gyerekkor, gyümölcsöző ifjúkor, alkotó 

felnőttkor, derűs hajlottkor. A bölcső fölött állva senki 

nem tudja, csak reméli, hogy mindez teljesül. Senki 

nem számol háborúval, forradalommal, betegséggel, 

szomorúsággal, keserűséggel. Pedig tudjuk, hogy az 

élet a jó és rossz különös keverékét önti nyakába 

minden újszülöttnek. Azt, hogy ki hogyan viseli el a rámért jót és rosszat, a 

génjeivel hozza magával minden ember. Kiben nő nagyra az emberség, azt előre 

senkiről sem tudni, csak akkor, amikor már élete delén túljutott. Mérni az 

emberséget, a jóságot, a bölcsességet, a szeretetet, tekintélyt, tiszteletet 

műszerrel nem lehet. Mindezeket megvásárolni sem lehet. Csak kiérdemelni 

lehet. Ki kell érdemelni egy közösségen belül, fáradságos munkával, állandó 

törekvéssel, átadott szeretettel, megértéssel, segítéssel.  

És a közösség visszahozza, apró kövecskékből felépíti, szeretetének 

morzsáival összeragasztja, maradandó emlékművét annak az embernek, akinek 

emberségből, bölcsességből sokat juttatott a sors.  

Át tudott lépni félelmeken, sérelmeken, feledni tudott bántást, mosolya 

sosem hagyta el, szívében munkált az igazságosság. Sokan mondhatjuk: 

köszönet a sorsnak, hogy társai lehettünk egy ilyen embernek.  

Nincs közöttünk ember, aki ne tudná, ki ő. 

Nincs közöttünk ember, akinek ne lenne róla jó emléke. 

Nincs közöttünk ember, aki ne hullatott volna könnyet érte. 

Nincs közöttünk ember, akinek rezdületlen marad a lelke neve említésére. 

És nincs közöttünk ember, aki ne lenne hálás a község vezetésének, hogy 

amint módjában állt, hivatalosan is elismeri az ő kedves lényének meghatározó, 

évtizedeken átívelő, ma is ható erejét. 

Ne hagyjuk, hogy elfeledjék őt! 

Tegyünk érte, hogy azok, akik új lakói a településnek, ők is tudjanak 

arról, ki volt ő nekünk. Hogy a gyermekek és édesanyák megnyugtatója, jó 

szóból soha ki nem fogyó, tudásának, erejének méricskélés nélküli ajándékozója 

ne csak emlék legyen! 

Legyen élő részünk, szeretetünkből jusson számára is! 

És az iskolában, dolgozatok írásakor, évről évre kezdődjék így egy-egy 

fogalmazás: 

Példaképem, dr. Tolnai Aranka, a község díszpolgára. 
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