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Pünkösd jelentése
Tavasz van. Túl az időjárás viszontagságain gyönyörködünk a Természetben és ünnepelünk, ha
korlátozottan is. A kettős ünnep örömhírt hoz és reménységet. Igen :

reménységet ebben a sokszor reménytelennek tűnő világban.
E napokon a bátrabbak óvatosan misére, Istentiszteletre mennek, talán pár pillanatig el is tűnődnek
a hallottakon, a pünkösdi népszokásokon, de mindezt elmossa az ünnepi étel, ital, a kerti munka,
egy jó film a televízióban, na meg az aggódás.
Baj lenne az, hogy a vírus okozta korlátozások, a pénzhajsza vagy az álláskeresés után
kikapcsolódunk ? Ó dehogy. - De ismerjük-e Pünkösd történéseit és jelentését ? Elgondolkozunk-e
mindazon, amit erről a Biblia, ez a nagyszerű, csodálatos történelemkönyv ír hívő és hitetlen
számára ?
Jézus feltámadása után ötven nappal a tanácstalan, riadt apostoloknak, Krisztus tanítványainak, akik
félelemmel a szívükben zárkóztak be egy házba és imádkoztak, megnyilvánult. Hirtelen erős zúgás,
szél támadt, lángnyelvek jelentek meg - Isten Szent Lelke szállt föléjük. Különféle nyelveken voltak
képesek megszólalni és serkentő erő, reménység szállta meg őket. Kimentek Jeruzsálem utcáira és
prédikálni kezdtek. Az ünneplő tömeg megrendülten hallgatta Őket, hatásukra mintegy háromezren
keresztelkedtek meg s elmenvén sok-sok keresztény közösséget hoztak létre. E közösségek
tagjainak életében hatalmas irányváltás következett be : éltette Őket a

Hit, a Szeretet, a Reménység.
Mai világunk küzd a reménytelenséggel. Nő a szegénység, a Médiák egyre több erőszakos
cselekményről számolnak be, nem egy nemzetnek nő a költségvetési hiánya és államadóssága,
háttérben húzódó hatalmak háborúkat robbantanak ki és egyre nő, szinte megállíthatatlan a
környezetszennyezés.
Törvényszerű-e mindez. Állítom, hogy nem. Hajlamosak vagyunk a mának élni és beletörődni abba,
ami és ahogyan van. Nem bízunk az egyszerű ember, a tisztességes többség erejében, abban, hogy

keresztények, zsidók, mohamedánok, hívők és hitetlenek
összefogásával,
Pünkösd reménységével a szívünkben
jobbá tudnánk tenni ezt a tévútra került világot.
Én azt mondom, hogy ne adjuk fel, küzdjünk kicsinyben és nagyban a Hit, az ima, a Szeretet, a
példaadás, a Pünkösd adta Reménység fegyverével s akkor az eredmény sem maradhat el. Még az
alattomos betegség is elkerülhető
Tavasz van. Újjáéled a Természet és mi most Isten Szent Lelke által új reménységet kaptunk.
Kedves Olvasó, kérve kérlek : gondolkodj el mindezen, hajts fejet s tedd, amit tenned kell. S,
naponta kérd a Mindenhatót :

szabja meg másnapi utadat.
(Bayer Emil nyomán. Bayer Emil : Jeles napok, kiadásra előkészületben, © by BW)

Igazságot !
Hazánk messziről jött,
napbarnított ősi népe
boldogan ért e szép tájra
Több mint ezer éve
s foglalta el a
nagy Kárpát-medencét,
mint titkos - bűvös
kincset rejtő szelencét.

Testvéreim szerte
a távoli nagyvilágban
Felvidéken, Kárpátalján,
Bácskában, Bánátban,
Erdély, Háromszék, Csángóföld
sokat bántott népe
mikor lészen békességtek,
nyugalmatok végre...

Harcolt érte népek országútján
osztrákkal, törökkel, orosszal, tatárral,
míg az ellen földjét durván taposta
csizmával, lóval, szekérrel, batárral.
De hiába hullott sok-sok hősünk vére,
jajszó, börtön, halál lett mindjüknek bére...
És jött Trianon. Hiába volt
eleink minden keserves harca;
könnyes lett odafenn Krisztus
értünk is szenvedett, jóságos arca...
Pár ostoba vagy gonosz tábornok
két pohár konyak között
néhány bolond vonalat húzott
puszták, erdők, hegyek fölött.

Jézusom, kit alázattal imádok,
Hozzád, ó Hozzád kiáltva kiáltok :
tégy hát egyszer ismét fényes igazságot,
torold meg az égre kiáltó gazságot,
hadd éljen békén-boldogan
minden igaz ember,
bűnhődjön a sok-sok
bűnös, elvtelen gazember !
Uralkodj felettünk, míg
újra találkozunk Véled,
mert eljön, eljön egyszer
a várt utolsó ítélet...

Magyarországon járok...
(Szeretettel Háromszéki Jakab barátomnak és kedves feleségének)
Gondolatim gyakran
Háromszékben járnak,
e szép országban,
hol tárt karokkal
várnak,
hol patak vár
és vár a vízimalom :
hol virágos rét vár,
hegyek és halom...
(Vass Albert emlékezetére)

Székely Testvéreim !
Álmodom, majd
fájón ébredezem
és emlékezem,
ó, emlékezem.
Székelyföld, Háromszék...
Itt nemegyszer jártam
és e testvéri népet
szívembe zártam...

Életük csupa küzdelem,
de szívükben
nincs félelem.
Uram ! Védd meg Őket
támadástól támadásig,
egészen a várva-várt,
boldog Feltámadásig !

Reményik Sándor emlékezetére
Reményik írta
huszonötben :
„Ne hagyjátok
a templomot,
a templomot
s az iskolát !”
Sorait fájón,
könnyes szemmel,
de daccal,
emelt fejjel
sok-sokezren
suttogták Odaát.
Bizony, bizony
igen sok év
telt azóta,
de sír még
hegedűkön
a magyar nóta
és újra szól
a rímbe szedett
ének,
imádkozzák
gyermekek, ifjak,

öregek, vének :
Jézusunk !
Ne hagyd veszni
a templomot
s az iskolát !
Jézus segítsége
nyomán
száz- és százezrek
kiáltják :
nem hagyjuk
veszni
a templomot,
a templomot
s az iskolát !
Uram ! Áld meg
Erdély, Háromszék,
Csángóföld
sokat próbált
népét
s Ideát láthassuk
rögös utunk
csodálatos végét...

Fohász népszavazás után
Trianon mirajtunk
súlyos sebet ejtett,
mit millió magyar
sohasem felejtett.
S most fénylő
lelki hidat
akartunk verni :
ne legyen
magányos Odaát
senki, senki.
De ismét győzött
a sok elvtelen semmi,
aki nem tud mást,
csak ütni, verni.
Könyörülő Isten !
Adj erőt minden

vérző szívű magyarnak :
ne hallja meg hát
mit gonoszok és balgák
szüntelen hadarnak :
legyen egyszer
erő, egység
tizenöt millió
magyar szívében,
erősítsd meg mindet
Tőled kapott
makacs és mélységes
hitében,
hogy tudjunk
dolgozni, szeretni,
élni :
végre senkitől,
senkitől se félni...

Költészeted
bús szívem
szorítja
s fájdalmam
egyre szítja
szítja...

Testvérem
(Vass Albert emlékére)
Életed átszőtte
sokféle látomás...
Versedben szerepel
Péter, Júdás, Tamás,
patakok, rétek
s kéklő hegyek
és én kézen fogva
Veled megyek.
Életünk ? Kevés öröm
s megannyi bú :
jött Trianon
és egy
elvesztett háború.
De Neked is
Isten fogta kezed,
Isten... Ki az
Ő otthonába vezet.
Csak a Mindenható oszt

színtiszta Igazságot,
keményen torolva
ármányt, bűnt,
ocsmány gazságot !
Testvérem... Elmentél.
De maradtak Erdélyben
a patakok, rétek,
a kéklő hegyek...
És én emlékezem, emlékezem
s remélek :
mert egyszer...
Egyszer én is
elmegyek.
Mentemben rámragyognak
az égi csillagok
s az Öröklétre vágyva
köztük ballagok...

Ima a csángókért
Ti, kik esküsztök
Hazára, Igazságra
égre-földre,
vajon gondoltok-e
a csángókra és
a Csángóföldre...
Székelyföldről
csángáltak Ők
új életet,
földet keresve,
reménykedve és
csodát várva,
fáradtan is
szívrepesve.
Bár a várt
csoda elmaradt,
a nép dolgozott
és – maradt.

Közben vágytak
magyarajkú
templomra
és iskolára,
de sok-sok éve már
keserűen és
- hát – mindhiába.
Istenem !
Kérve-kérlek :
adj nékik
magyarajkú
templomot
és iskolát,
hogy egyszer
majd holtukban
magyarul tudjanak
imádni Téged,
Odaát...

Isten ítél majd egyszer
Az 1943-as Don-i áttörés emléknapján.
Megfontolatlan, meggondolatlan
hadat üzent a császár
s tizennégyben megkezdődött
a fájdalmas embervásár.
Így háborút vívtak a Hatalmak
s kik győztek ?
Hát a Nagyhatalmak.
Majd jött Trianon
és kis nyugalom,
ha nem is volt
mindünknek vigalom.
És ismét, Berlinből
indultak tankok,
csak úgy záporoztak
a tűzparancsok.
A gyümölcs édes volt,
de csakhamar fanyar,
mert hát jött lassan
a félelmes Donkanyar.
Teltek, múltak
keserves évek
és Ötvenhat is
semmivé lett.
Imára kulcsoljuk
a kezünk
és Hőseinkre
emlékezünk.
A bűnösök ? Ők
részben meglakoltak,
de hányan
rejtve maradva
lapultak.
Uram ! Ó,
Te ismered
a gazt, a gazságot
s egyszer majd
fényesen hirdetsz
Igazságot !

Nem felejtünk...
Nem, Nem, Soha !
Világszerte él még
egy fogyó, kis
magyar csapat.
Vagyunk hát nos
néhányan e
földtekén :
kezünk nyugodott
tollon, szikén, ekén.

Születtünk, de nemsokára
csonka lett hazánk.
Fájdalom :
mint Krisztus testét,
átdöfte a gőgös,
átkos Trianon...

Dolgoztunk, szerettünk,
ettönk, ittunk,
sírtunk, nevettünk.
Mi a közös bennünk ?
Úgy kilenc évtizede még
a szép, csodás
Nagymagyarországon
születtünk !

Igen, igen, most erről
szól szomorú,
kicsiny dalom :
a fogyó csapat szívében
nem szűnik
a fájdalom.
Egyre fogyunk,
sokan elmentünk,
de harsogjuk :
NEM FELEJTÜNK !

Fekete június
Mégegyszer, utoljára, könnyezve - Trianonról...
Ha északról jöttél
s tekinteted siklott a
kéklő hegyen át :
előtted feküdt
Nagymagyarország.
Igen, gyönyörű
Magyar Ország
Tájak, falvak,
városok, nyájak,
virágos rétek, erdők,
dúslombú fák...
Hazánk dolgos népe
vetett és aratott,
itthon és külhonban
sok sikert aratott.
Aztán jött
seregnyi
szénfekete holló,
szárnyuk alatt
megannyi
méreghegyű olló.
És szabdalták, szabdalták
Hazánk
agyongyötört testét
míg fájón sok hősünk
nem látott holnapot
és estét.

Kilencszázhúsz június 4 :
átkos Trianon elveszett
az igazságba vetett
bizalom.
Istenem !
Szeresd hát
a Magyart
űzd el a zűrzavart.
Adj, ó adj hát
égi étket
és bort, búzát,
békességet !
A kenyér és bor
Szent Fiad
Teste és Vére :
imával, alázattal
esedezünk érte...

Hit, Remény, Szeretet...
Csodálatos szavak,
különösen ha
tartalommal
töltjük meg őket !

Mi, Kilencvenesek
Ó, nem a Rendszerváltás hősei,
csak a reménykedő, vén idősei...

s később de nagy
emberek lettek...

Mi még zömmel
Nagymagyarországon
születtünk,
kicsinyekként
ittunk, ettünk,
sírtunk, nevettünk.

Mi már csak emlékezünk,
emlékezünk...

Mi már csak emlékezünk,
emlékezünk...
De térjünk vissza.
Elménk még tiszta : már jött a
fájdalmas Trianon :
„bölcs” urak
döntöttek Nyugaton.
Mi már csak emlékezünk,
emlékezünk...
Következett a kedves
elemi iskola,
ült benne kiváló, közepes
és ostoba.
Az ostobák... Ők is
tettek-vettek

Aztán jött derűre ború :
egy vesztes, fájó háború...
Te, Kedves Kortárs,
nem is tudod, is véled :
néha milyen
fájdalmas a katonaélet...
Mi már csak emlékezünk,
emlékezünk...
Elesett hősök s kiket
táborokba öltek :
és ezzel hány
szülőt, anyát
testvért is megöltek...
Istenem !
Csak vezess a végső célig
és fogd kezünk,
míg közben imádkozunk
és emlékezünk
és emlékezünk...

„Isten áldd meg a magyart !”

Arad
Szívemben
nem szűnő
fájdalom :
ma is, most is
erről szól
dalom.

még a szép,
Nagy – Hazában,
Aradon született;
a Tizenhármak
itt csókolták
utolszor a Feszületet...

Hű Felvidék,
dús Bácska, Bánát :
hunyt szemmel
látom Arad várát.

Uram, Ki torolsz
sok-sok
emberi gazságot,
tégy majdan, egyszer
Hazánkért is
Igazságot !

Jó Apám is

Kiáltás
Jólfűtött szobámban
jóllakva szendergek
téli délutánon :
pihennék hát,
de öreg szívem
egyre csak
kerüli az álom.
Tűnődöm magamban.
Gondjaim, vágyaim
nincsenek már,
se kicsinyek,
se nagyok.
A hitem mély,
szeretnek olvasóim,
családom s az emberek :
boldog vagyok ?

hóban, fagyban,
sárban, porban
egy végeláthatatlan,
reményét vesztett,
megkínzott sereg :
éhező, szomjazó,
magányos, elűzött,
beteg emberek.
Zárnám a sort,
de mind kiált :
ne még, ne még...
Én is kiáltok :
Jézusom !
Elég ! Elég !

De egyszerre
megindul előttem
hosszú-hosszú sorban
fáradtan vonszolva magát

Csak imám van
és a toll,
nincs más fegyverem.
Könyörülj hát
rajtam és rajtuk
Istenem.
És add, ó add, hogy
hitvalló ifjak
bátor, milliós serege
kiknek lelke erős,
akár az acél
és nemes a verete,
harcoljon értük
izmos karral,
imát mondva
angyali karral...

(Bayer Emil : Verseim, kiadásra előkészületben © by BW)

A kiadó megjegyzése :
„Harcoljon értük izmos karral...” Veszélyes dolog. Már egynéhány háború mögöttünk van és
hová jutottunk ? Megoldás ez avagy inkább az utolsó gondolatok : „harcoljon értük imát
mondva...”. Nem vitatom, hogy ép lélek többnyire ép testben lakozik, ezért szükséges
mindkettő !
A baj az imában és a hozzá kapcsolódó hitben van. A jelenlegi magyar társadalom egy hitetlen
társadalom. Még azok is, akik magukat vallásosnak nevezik sem rendelkeznek hittel a felől,
hogy Nagymagyarország ismét feltámad.
De a realitásokkal szembe kell nézni. A vesztes háborúkat következően a győztesek újrahúzták
a határokat. E veszteségekben a mindenkori magyar politikusok sem voltak hibátlanok !
Húsz évig tanítottam Németországban. E idő alatt számos baráttal találkoztam a görögöknél,
a jugoszlávoknál, a törököknél, az olaszoknál és más nemzetek fiaival Délamerikától Ázsiáig.
Mindre jellemző volt az összetartás, az egymás segítése, míg mindezek mellett a magyaroknál
a becsapás, a lenyúlás, a hátráltatás, akadályozás volt a mindennapos. Hogyan tudnánk mi
egy többnépcsoportból álló országot rendben tartani, ha saját fajtánkat sem tudjuk megtűrni.
Vagy képesek vagyunk talán a cigányságot inklúzivíren ? De a többi népcsoport sem kapja
meg a látszatintézkedéseken kívüli valós elismerést.

Hogyan nézne vajon egy Nagymagyarország ezek szerint ki ?
Jobb bele sem gondolni !
Tudom, nem leszek egy szeretet ember, de meg kell mondanom, hogy az egyetlen megoldás egy
valós Európai Unió megvalósítása. Egy EU-é, amelyben a nemzeti sajátosságok megtartása,
ápolása mellett egy közös álom megvalósulna, mégpedig az országok, nemzetek és
népcsoportok tökéletes egyenlőségének elismerése ! - úgy a gazdaságban is !

Elbúcsúzunk
Nem kellett volna megtörténnie.
Ki az ?
Nem kellett volna megtörténnie.
Nem tudom.
Régen volt.
Nem vagyok jó a történelemben.
Valamilyen békeszerződés.
Clemenceau-nak volt egy lánya, akinek egy magyar gyerek udvarolt. Ezért haragudott a
magyarokra !
Hallottam valamit róla.
Tudom, de most fáradt vagyok elmondani.
Mi volt az ?
Ezek voltak a válaszok arra a kérdésre :

Mit tudsz Trianonról ?
Egy nem reprezentatív kérdéssorozat összefoglalt eredményei. 20-50 évesek között. Általában
megállapítható, hogy a fiatalok egyáltalán semmit sem tudtak Trianonról. Többnyire még nem is
hallottak róla ! Az idősebbek körében volt némi ismeretanyag.
Úgy elgondolkoztam.
Van egy, vagy több szervezet, amelyek folyamatosan napirenden tartják az u.n Trianonkérdést. Mit
akarnak ? Ha a kiadványaikat tanulmányozom, vissza akarják az elvett területeket csatolni
Magyarországhoz.
Szép gondolat, de minden realitás nélküli. Legalábbis a mai Európában.
Mert, mi kell ehhez ?

Akarat !!!
Akarat a magyaroktól és akarat az európaiaktól. Mindkét fél részéről viszont fenn áll az
akarathiánya.
Háborúk története az európai kontinens története. Hol ez, hol az győzött és hol ezt a területet, hol
azt a területet csatolták máshová. Nem is beszélve a rengeteg elüldözésről, betelepítésről. Alapjában
véve nem beszélhetünk etnikailag színtiszta területekről.
Egészen kivételesként fogható fel az az eset, hogy volt Európában pár okos és nem a saját zsebét
leső politikus, akik egyesíteni akarták Európát, ezzel megszüntetve a háborúk alapját ! Elképzelésük
szép és jó, főleg okos volt.
Sajnos, mint mindig, az önzetlen emberek által kitaláltak a végrehajtás során önző, korrupt emberek
miatt mellésikerülnek. Így volt és van ez az Európai Unióval is ! A végrehajtás során kialakult egy
liberális és egy nemzeti gondolkodásmód. A liberálisok meg akarták szüntetni az egyéniség alapját
képező nemzeti hovatartozást, míg a nemzetiek ragaszkodtak identitásukhoz. Tulajdonképpen
mindkét oldal helyesen gondolkodik de abban a hibában tetszeleg, hogy csak is az a jó, amit ő
képvisel. Mert egy

egyesített Európában kell egy univerzális egyesített identitás.
Amiviszont egy nemzeti öntudaton kell, hogy nyugodjon.

Hát ez az, amit nem lehet kompromisszumok nélkül megvalósítani.
Idővel – hiszen a remény hal ki utoljára – belátják, megtanulják, felismerik az emberek, hogy az
igazság szubjektív. És, az európai igazsághoz hozzátartozik a nemzeti igazság és az egyén igazsága.

Majd amikor Európa az emberek gondolkodása,
népi hovatartozása szerint lesz
egyesítve és
nem földrajzi határok alapján, ahol
az ember, függetlenül nyelvhasználatától,
népi szokásaitól,
világnézetétől
egyenlő eséllyel és jogokkal
zavartalanul élhet,
beszélhetünk egy
megvalósult Európai Unióról.
És, akkor lesz az a tizenöt millió Magyar egyesítve és fog boldogan Európában élni. És, akkor

búcsúzhatunk el Trianontól !
(Georg S. Wiest : Epi 2019, http://netepi.webnode.com © by BW)

Halálgyár
Állnak hosszú sorban, jobbról is meg balról is és beszélgetnek. Közöttük kőasztalok. Azokon
minden, ami szem - szájnak ingere, amit a nagyközség dolgos asszonyai megtermelnek és a
hetipiacon felkínálnak.
F is ott van közöttük. Mindig csodálkozom, honnan ismer mindenkit. Mindenkihez van néhány jó
szava, mindenkivel van témája és van egymásnak mondanivalójuk, van miről beszélniük. Én meg
állok mintegy két méterrel távolabb, igyekszem nem zavarni, mégis úgy látszani, hogy érdekelt
lennék. Rettentően unatkozom.
Nem érdekel, miről beszélnek. Oda sem figyelek. Hirtelen megüti a fülemet - halálgyár -. Átfut
rajtam az áram és hirtelen feléledek. Miről szólnak ? Borzadva és feháborodottan mesélik, hogy már
megint meghalt a halálgyárban, a közeli körzeti kórházban, egy általam is ismert dolgos ember.
Nos, az, hogy valaki meghal, az önmagában még nem feltűnő, hiszen a halál egy természetes
jelenség, hozzá tartozik az életünkhöz ! Az sem lehet manapság már feltűnő, hogy valaki a
kórházban hal meg, hiszen az állam mindent elkövet azért, hogy a családokat szétszakítsa és így
nem marad, sem idő, sem lehetősége a haldoklónak családjával együtt közösen a nagy útra
felkészülni. Tehát a halál, mint olyan összefügg a kórház fogalmával. Ezen nem lehet megütközni.
Ez természetes.
De a gyár, már, mint fogalom nem tartozik egy kórház fogalmához, sőt, kifejezetten ellentétes az
emberi orvoslás és segítés fogalmával. A halállal és az orvoslással összefüggő gyár fogalma
asszociálja nálam a hitleri emberelgázosításokat, a sztálini orosz gulágokat és a kommunista
pszichiátriákat, amelyekben emberek, ha csak évtizedekre tűntek el már szerencséjük volt !
Borzalmas gondolatok ! Nem is merem őket végiggondolni !
De, eszembe jutnak a következő esetek !
M. súlyos beteg volt. Teljesen elvesztette normális ítélőképességét. Összekeverte a családtagjait, a
fiát tartotta a 45-ben, az Oroszok által ártatlanul legyilkolt férjének, nem tudta a karjait emelni,
szinte etetni kellett. Nem tudta önmagát ellátni. Mosdatni, forgatni, WC-tetni, stb. M. fia és menye
szó nélkül szorgalmasan ellátták a feladatot és gondoskodtak M.-ről. M. mégis elégedetlen volt az
életével, ami érthető volt, és ha világos pillanatai voltak, állandóan panaszkodott és állapotáért
mindenkit, aki egészségesnek tűnt, okolt.

M, jó magyar szokás szerint, hogy finom legyek, enyhén túltáplált volt. Időnként epilepsziás
rohamokat kapott, amelyek látszólag nem akartak megszűnni és mintegy fél óráig is eltarthattak.
Ilyenkor ki, lett hívva a mentő, mert a háziorvos, vagy az ügyeletes többnyire késve érkezett. A
kiérkező orvosok és mentősök sem tudtak mit csinálni és M.-et bevitték a közeli körzeti kórházba.
Mire beértek M.-el a kórházba, elmúlt a roham. A kórházban csodálkoztak. Bent tartották néhány
napig, kivizsgálták, mivel roham nem volt, M.-et hazaengedték.
Ez megismétlődött öt - hat alkalommal. Minden esetben M. fia másnap telefonon érdeklődött az
Édesanyja állapota után és mindig érezte, hogy az orvosok neheztelnek rá. Majd bement a fiú
személyesen, hogy beszéljen az orvosokkal és így segítsen az Édesanyja kezelésénél. Az
osztályvezető főorvos behívatta a fiút és durva minősíthetetlen módon szemére hányta, hogy nem
gondoskodik az Édesanyjáról, azt elhanyagolja, rá akarja a kórházra tukmálni és különben is M.
egészséges, semmi baja és az állítólagos (a mentősök és a háziorvos által is igazolt) rohamok nem is
léteznek. Majd közölte, hogy M.-et másnap haza engedik és többé a fiú, ne idézzen elő ilyen
látszatrohamot !
A fiú megdöbbent, elállt a lélegzete és szóhoz sem tudott jutni, ezen aljas, orvoshoz nem méltó
rágalmazás miatt. Különben is a fiú jól nevelt volt, ellentétben a főorvossal szemben, így semmit
sem válaszolt !
Másnap hiába várta M.-et a fia. Telefonos érdeklődésére közölték, hogy M.-nek rohama volt és
ezért bent tartják. M.-nek egyre gyakrabban voltak rohamai és kezelésre bent tartották. A fiú bejárt
és rendbe tette, megfésülte M.-et, mert az ápolók még erre sem értek rá. Majd egyik reggel felhívta
a fiú a kórházat és az ügyeletes orvos telefonon közölte, hogy az éjszaka elvesztettük M.-et.
S. szesztestvérei jöttek és kértek, hogy intézkedjek, mert S. eszméletlenül fekszik fűtetlen lakásának
hideg padlóján. Mínusz 20 fok volt az éjjel. Rögtön kihívtam a mentőket, majd átmentem segíteni.
A szesztestvérek, akik csak addig voltak jók, amíg ingyen lehetett a pálinkát vedelni, tehetetlenül
álldogáltak a fagyos reggelen a ház előtt. A közben két fotelba fektetett S.-t betakargattuk, majd
jéghideg kezét masszírozva vártuk a mentőket. Közben értesítettem az ügyeletes orvost is, - hátha,
mégis időben kijön !
S.-t megpróbálták a mentősök teljesen reménytelenül élesztgetni (mindig csodálkoztam, amikor a
mentősök a helyett, hogy a rászorulót mentenék és bevinnék a kórházba, megpróbálnak neki
kórházi kezelést nyújtani, nem kórházi viszonyok között), majd bevitték a közeli körzeti kórházba.
S. teljesen egyedül élt évek óta, amióta családja helyett a pálinkát és az ingyenélősködő
szesztestvéreket választotta. Senki sem tudta, hogy hol élnek rokonai és kit kellene értesíteni.
Hosszas nyomozás után előkerítettem egy unokáját, akin keresztül kiértesítettem a családját.
Harmadnap megjelent a fia, aki a kórházból jött vissza és megköszönte a segítséget. A fiú elmesélte,
hogy a kórházi főorvos köszönés helyett azzal fogadta, na maga az az anyagyilkos ?
13 éve ismerem S.-t. Átéltem, amint egy életvidám életerős asszony fokozatosan megszakította a
kapcsolatát, minden józan és normális emberrel, bele értve a családját is, akikről aztán kígyót békát kiabált és rabja lett egy céltalan, értelmetlen alkoholba fulladt életnek. És akkor jön, ennek a
körzeti kórháznak egy orvosnak titulált mészárosa, aki állítólag felesküdött arra, hogy az
embereknek jót fog tenni és a betegeket gyógyítani fogja és ilyent mond !
Most mondhatnám, nem csoda, ha S. rövidesen meghalt, hiszen ilyen orvosszörnyek kezelték. De
én tudom, hogy S. ideje már elérkezett. Sajnos ilyen orvosszörnyek viselkedése viszont nem járult
egyáltalán hozzá, hogy S. még egyszer és utoljára megérezze a család őszinte, meleg segítségét !
Elmentünk a közeli körzeti kórházba I.-t meglátogatni. I.-ről tudni kell, hogy öregkori
mozgáskorlátozott és elmekorlátozott volt. Nagyon jól el lehetett vele beszélgetni és nagyon hálás
volt a jó szóért. Sajnos a leánya súlyos mozgáskorlátozott volt és egyéb súlyos betegségei miatt
szintén nem tudott az Édesanyjával foglalkozni. A leányt speciális betegsége miatt negyedévenként
elvitte a mentő egy hónapra egy budapesti kórházba és I.-t pedig félévenként bevitték szintén pár
hónapra a helyi körzeti kórházba. Nem volt senkijük sem. Egymást ápolták, már ha tudták !
Néhány általános udvariassági szólamot következően F. leült I.-nek az ágya szélére és belekezdtek
egy, nekem unalmas, érdekfeszítő beszélgetésbe.
Na, mondom magamnak, itt az ideje, hogy megismerjem közelebbről a halálgyárat és elindultam

körülnézni. Az osztályon volt mintegy 15 kórterem, mindegyikben átlagosan 8 - 10 beteggel. Nem
láttam többet, mint 3 ápolónővért. Nos ca. 130 betegre 3 ápolónővér, az magyar viszonyokhoz
képest jó arány, de egy betegközpontú gyógykezeléshez semmi ! Alaposan átnéztem a betegeket.
Majdnem mindenütt öregek, hatvan, de inkább hetven felett, apatikusan, vagy az ajtóra szegezett
szemmel várakozóan fekvő magatehetetlenek. Elszorult a szívem és megértettem a megérthetetlent !
Az állam tönkrezúzza a családokat azért, hogy könnyebben manipulálhassa a magára maradt
embert. Ápolásra és gondozásra nem ad pénzt, valamint egy, a kórházakba bekényszerített
magatehetetlen öregek, emberhez méltó elbúcsúztatásáról sem gondoskodik.

Ez, ma a 20. és 21. század fordulóján a
Magyar Halálgyár.
(Georg S. Wiest : Epi 2007 © by BW)

A kiadó megjegyzése : Mit tudnék ezekhez még hozzá tenni ? Javult valami az eltelt 13 évben ?
Gondolj csak a feketeruhás ápolónővér esetére, akinek el kellett e országból menekülnie ! Mert
mindenkinek, aki rámutat arra a tényre, hogy korrupt, embertelen politikusoknak hazudottak,
választóikat teljesen cserbenhagyva csak is a zsebük tömésével vannak elfoglalva. Na, és az
orvostársadalom ? Milyen orvos az, aki a vírusjárványra hivatkozva megtagadja az orvosi
kezelést ?!

Egy orvos nem azért van,
hogy gyógyítson ?
- hogy segítsen ?
- hogy minden veszély ellenére
mindent elkövessen betegei érdekében ?
Jól dolgoztam
Kint áll a boltja előtt, vadul néz és dühösen szívja a cigarettáját. Közben figyeli, amint az egyik
boltból a másikba bemegyek sorban és osztogatom az újságomat.
Kint áll és várja, hogy ő is kapjon egyet. Aztán megkérdezi Ki adja ki ezt az újságot.
Én - mondom - magas személyemben.
Mi a neve - kérdezi ő.
Mutatom, hogy hol a nevem és a címem.
Aztán rám néz haragosan Ez egy borzalmas újság ! és közben megrázkódik.
Miért ? kérdezem.
Mint a gyermek, akit hazugságon kaptak félelemmel a szemében, mondja Az egész tele van
hazugsággal. - és fordul és iszkolna vissza az üzletbe.
Mondom neki adja vissza az újságot, ha nem akarja olvasni.
Ő magához szorítja a lapot, mint a nehezen megszerzett jogos jussát, elfordul és mondja Nem ! majd oda adom a férjemnek, hadd dühöngjön rajta !
Ki hitte volna ? - kérdezem magamtól. Mire nem jó egy újság ? Szegény frusztrált, az életbe
belefáradt öregasszonyok tudják vele elfásult férjeiket bosszantani.
Jól dolgoztam !
(Georg S. Wiest : Epi 2004. © by BW)

A kiadó megjegyzése : A mai napig is vannak, akik hazugságok forrásának tekintik az Izzó Parázs
című újságomat. - akik nem akarják olvasni ! De ahhoz, hogy ne akarják olvasni, el kellett
olvasniuk. Érdekes, egyre többen olvassák az interneten is http://donaukunst.webnode.com
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Georg S. Wiest
Mint tanár, közgazdász és lélekgyógyász, rendelkezik Georg S. Wiest olyan
pszichoterápiai tapasztalattal, amely alkalmassá teszi őt a sokszor lehetetlennek
tűnő konfliktusok, legyen
az belső, avagy külső,
kezelésére és megoldására.
„Segítség kell ?” „Hívjál !”
- állt ez a kétsoros hirdetés
egy
kulturális
és
programtájékoztató
újságban
1985-ben.
Természetesen
egy
telefonszám is hozzá tartozott. Ez Georg
Wiesté, egy magyarországi svábé volt, aki
Gottmadingenben élt. Aki felhívta, hamar
megállapíthatta, hogy szokatlan hirdetése
mögött semmilyen anyagi érdek sem
húzódott meg. Az akkor 43 éves, tényleg
megpróbált a lehetőségeihez mérten más
embereken segíteni. A művész és
közgazdász azokhoz az emberekhez
számította magát, akik az életüket rendbe
tették. És ezen emberek - gondolta ő - kell,
hogy a többieken segítsenek, azokon,
akiknek nem sikerült. Egy jobb jövő
érdekében.
A következő írások kiadója
Pedagógiai és didaktikai levelek 1983-tól
Tanzlandschaft 1985-től
Izzó Parázs 2004-től
Buch Wiest könyvkiadó 2014-től
KerzenLicht 2017-től

Segítek neked !
Georg S. Wiest
Életfilozófiai-életviteli tanácsadó
Érdeklődsz ? Vedd fel velem a kapcsolatot !
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