
Túltoltuk 

 

Milyen szívesen írnám azt, hogy túltolták vagyis mások ronották el ezt is, de 

sajnos nem tehetem. Azzal, aki vagyok, ahol élek, amivel közlekedem, amit a 

munkám során csinálok én is ugyanúgy hozzájárultam a bajhoz. Hja, hogy nem én 
dobáltam nejlonzacskóval tele a tengert, meg a mikroműanyagokat sem én 

eresztem bele a vizekbe, hát kérem ez semmit nem jelent. Megtették helyettem 

mások, miközben én ártatlanul ebédemet majszoltam egy transzantlanti 

repülőjáraton többszázad magammal, persze garantálva egy jelentős 

kerozinkibocsájtást és a tonna számra gyűlő szemetet. Szóval benne vagyunk 

ebben nyakig mindannyian. Én már amúgy régóta gondoltam, hogy ebből baj lesz. 

Irénke néni, a nyugdíjas pedagógus mindig mondta is, hogy miért kell ennyit 

kasmatolni, mármint a világban összevissza járkálni. 

De miért is tényleg? Számos fontos dolog miatt. Hát pl. hogy lehetne elkészíteni 

egy nívós nemzetközi reklámfilmet a jóillatú popsitörlőkről, ha nem tartunk vagy 
fél tucatnyi egyeztető megbeszélést lehetőleg minél több ország részvételével és 

számos színes babával. Aztán fontos szerkesztőségi üléseket kell tartani ahol pl. 

olyan gasztronómiai recepteket mutatnak be jól pozicionált fotókkal melyeket nem 

hogy senki nem kóstolt, de soha el sem készültek. Óriási probléma továbbá a 

megszámlálhatatlan fotómodell-jelölt és önjelölt is. Ezek a gizda vasalthajú kis 

bakfisok a világ legnagyobb környezetszennyezői, mert hiszen tízezerszámra 

vannak és hordani kell őket a lakkbőröndjeikkel egzotikus tájakra, ahol még egy 

hadseregnyi sminkes tovább “dolgozik” a már amúgy is nagyon természetellenesen 

kinéző arcukon. No, ilyenkor aztán ihaj-csuhaj fogy a kerozin és gyűlik a szemét. 
Tehát folyamatosan jöttünk és mentünk, helyesebben mondva kasmatoltunk amíg 

egyszer csak a fejünkre koppintottak, hogy na most már elég volt. Megjelent 

ugyanis a Vírus.  

Persze ezzel is úgy voltunk mint sok más, tőlünk távolról érkező, rossz hírrel. Hát 

igen rossz nekik - nekünk meg persze jó - de hát most min csodálkoznak, akik 

denevérlevest esznek hangyászpötkölttel, hozzá meg kígyópálinkát isznak, azok 

meg is érdemlik.  



A baj jelentőségéről alapvetően három vélekedés látott napvilágot. Az első, hogy 

igen hát ilyenek azért szoktak lenni . Volt ez mindig is a történelem során, de most 

már sokkal fejlettebbek vagyunk, nálunk meg különben is nem nagyon fog terjedni 

(elvégre mi nem eszünk denevért) aztán ha mégis majd a jobb idő beköszöntével 

mindjárt el is múlik. Ez a verzió bár tetszetősen megnyugtatta az embereket sajnos 
nem bizonyult igaznak. A második egy színtiszta összeesküvés elmélet volt, 

miszerint egyik Főgonosz Hatalom a másik Főgonoszt akarta megbüntetni egy kis 

felpaprikázott vírussal csak hát, ő is túltolta. Ezt persze bizonyítani lehetetlen, de 

igazából talán nem is túl valószínű változat. A harmadik igen figyelemreméltó 

elképzelés szerint a Vírus megjelenése egy evolúciós szabályozási folyamat része. 

Ez az elképzelés ha belegondolunk egy velőt rázó verzió. Ugyanis nem kevesebbet 

állít, mint hogy mi (homo sapiens) annyira degeneráltakká váltunk, annyira 

túlterheltük, túlszennyeztük környezetünket és túlnépesedtük a Földet, hogy ezzel 

az életmóddal egy evolúciós zsákutcát hoztunk létre. Ennek megállítására pedig 

csak egyfajta reguláló élőlény képes, ami nem lehet pl. a farkas vagy a medve mert 
azt az ember egyből lelőné, még mielőtt elmondaná, hogy miért jött. Az egyetlen 

dolog talán amiből ez a sok hülye önző, kétlábú ért az az ha valami nagy bajt 

hozunk rá és erre valóban a legjobb módszernek a Vírus tűnik.  

Tehát most itt vagyunk, egy evolúciós szabályozási folyamat elején ami, minket 

embereket hivatott megregulálni. Ha belegondolok, hogy mi lett a dinoszauruszok 

evolúciós szabályzásának a vége, őszintén szólva sok jóra nem számíthatunk. Bár 

lehet, hogy ha méginkább melegszik az idő akkor a Vírus is vissza fog vonulni és 

folytathatjuk a kasmatolást, de levonva a konzekvenciákat majd kicsit szolídabban. 

Másodjára már nem kéne túltolni. 
  

 


