
Szenthelyi-Molnár István: 

Veled megyek!
„Mindennapi útravaló az élet útjaira” – hirdeti az alcím. Szerzője pedig így ajánlja művét: 
„Szeretném megmutatni, hogyan lehet hívő lélekkel és felebaráti szeretettel fogadni az 
élet megpróbáltatásait, örömeit és problémáit, kialakítva saját kiegyensúlyozott boldogsá-
gunkat. Tehát veled megyek, kedves olvasó, és az úton minden napra adok egy gondolatot. 
Nem mind az én gondolatom. Szentek, 
bölcsek, tudósok, államfők, nagy- és kis-
emberek cselekedeteit és tapasztalatait 
szedtem csokorba, hogy biztassalak, erő-
sítselek és vigasztaljalak.”

A csillagász
Aesopus írja.
Volt egyszer egy csillagász, akinek az volt a 
szokása, hogy egész éjjeleket a város kapu-
in kívül töltött fölfelé nézve, belemerülve a 
csillagokba.
Amint így kóborolt a csillagokat nézve, azt 
sem tudja, hogy hova lép és merre megy, 
beleesett egy kiszáradt kútba. A kút mélyén 
jajgatott, amikor egy arra menő meghallotta 
és a kút széléhez lépett. Miután a csillagász 
elmondta neki, hogy mi történt vele, az ide-
gen ezt mondta:
– Ha valóban úgy volt, ahogy mondod, hogy 
annyira csak a csillagokat nézted és nem tö-
rődtél vele, hogy a lábad a földön merre és 
hová visz, akkor megérdemled… sorsodat.

A gyógyszer
Egy orvos mondta:
– Harminc éve foglalkozom gyógyítással és 
sok-sok receptet írtam, de ez alatt a hosszú 
idő alatt rájöttem, hogy a legjobban a sze-
retet gyógyítja az embereket. Ez a legjobb 
orvosság.
– És mi történik, ha nem válik be? – kér-
deztem.
– Akkor megduplázom az adagot – hangzott 
a válasz.

Szenthelyi-Molnár István: – Veled 
megyek! Mindennapi útravaló 

az élet útjaira (304 oldal, 2800 Ft)
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Adj magadból, 
pazarold az életed!

„Az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-
jon, és életét adja váltságul sokakért.” 
Érted? Jézus úgy osztotta szét ÉN-jét, 
önmagát, hogy ma – kétezer év után is! 
– jut Belőle mindnyájunknak. Micsoda 
szétosztogatott ÉN!
És azt hiszed, hogy ezt te nem teheted? 
Adj magadból, pazarold az életed! Mint-
ha virágokat dobnál a hóra. Mert a világ 
szeretetlen és megfagyaszt. És mégis! 
Ha értelme van az életnek, akkor a bol-
dog és örömös szolgálat az értelme.
A megromlott és elsötétült egyház újult 
meg egyszer egy kicsi emberkén, As-
sisi Ferencen keresztül, aki egyszer 
egy imádságban ezt tudta kérni: „Add, 
Uram, hogy ne engem szeressenek, ha-
nem hogy én szeressek másokat!” Azért 
élt ezen a földön, hogy szétosztogassa 
lényét, s a lényében élő óriási Krisztust. 
Mert benne élt Krisztus, a Poverellóban, 
Isten kis szegénykéjében, Assisi Ferenc-
ben.
Azt mondod, te egy kis névtelen, hét-
köznapi emberke vagy. De nem vagy 
szegény! Tudod te, hogy milyen gazdag 

vagy? Adhatod magad, adhatod például 
a figyelmedet…
Nem tudsz beszélni? – Ne beszélj! De 
talán tudsz egy óráig hallgatni valakit, 
akinek éppen nincs senkije, akinek pa-
naszkodjék. Ne mondd, hogy nem tudsz 
egy óráig odahallgatni szeretettel! Ne 
mondd, hogy nem tudsz lelki szemetes-
vödörré válni! Valaki belénk önti élete 
szemetét, s mi az Úr előtt kirázogatjuk. 
Mindig marad az alján, nehéz azt onnan 
kitisztítani. Dehát: ez a szolgálatunk! A 
tiéd is!

Gyökössy Endre: Az Áldott Orvos 

rendelőjében című kötetből idéztünk 

(144 old., 2600 Ft)

Milyen boldogságot szeretnél?
Valahol, a budai Öreg utcában van egy üz-
let, a Boldogságbolt, ahol egy öreg örmény 
várja, ki tudja, mióta, a betérőket, csupa első 
osztályú áruval.
Azonban vigyázat! Nem ingyen adja, min-
den vásárlójától megkérdezi, nem csak azt, 
hogy milyen boldogságot szeretne, hanem 
azt is, hogy milyen árat hajlandó megfizetni 
érte! Hallgassunk ki egy gyors párbeszédet 
az öreg örmény és ügyfele között:
– Esetleg csomagolhatok egy kis csípős 
nyelvet?
– Ez pontosan mit jelent?
– Kiváló pletykálkodási képességet. Bárkiről 
bármit el tud hitetni, bármilyen rosszindulatú 
dolgot.
– Hát, nem is tudom… Azt hiszem, ez jó 
lesz. Mi az ára?
– Igazán nem sok: nem lesznek barátai…

Rozványi Dávid: Boldogságságbolt  
Szeretnél te is belépni ebbe a különleges 
boltba, ahol mindenki megvásárolhatja  
a boldogságát?… (160 old, 2400 Ft)



Háromévessé nőtt kisfiam egész nyáron 
várta az óvodát, mert addig magyaráztuk 
neki, hogy az milyen jó dolog, míg tény-
leg elhitte. Jó is, nem mondom, ha már ott 
van, szeret ott lenni. Az első győzedelmes 
szeptemberi nap után azonban a máso-
dikon azonnal kiderült, hogy mindent 
elsöprő vágya, hogy két helyen legyen 
egyszerre, nem megoldható, sajnos. Ettől 
még a vágy gyötri, hogy az óvodában is 
játszhasson, miközben otthon is szemmel 
tarthassa újszülött kisöccsét, no meg en-
gem. Mit kezdjen 
hát a rettenetes 
belső feszültségek-
kel? Ha rám támad, 
félő, hogy az még 
több óvodát jelent. 
Ha az óvó nénikre 
támad, félő, hogy 
nem lesz már olyan 
jó az óvoda. Marad 
tehát a sírás, durcizás, 
morcizás, és én sem 
tudok elég okos lenni.

Ezt a belső tépelődést oldotta fel egy 
csapásra a sarki óriásplakát: lecsüngő 
hajú, sötét, bozontos fejű kiöregedett hat-
vanas rokker áthatolhatatlan napszem-
üvegben tekint mereven és súlyosan fe-
lénk. Bikaviadalra hívogató, lobogó vörös 
ingében felemeli két karját, és rám mutat, 
egyenesen rám, meg a karomban sírdogá-
ló, frissen kiscsoportossá vált fiamra. Inge, 
napszemüvege, mutatóujja mind odasze-
geznek a járdára, és már szinte elhiteti 
velem, hogy nekem, a négygyerekes anyá-
nak is ott a helyem az ő koncertjén, izzad-
jak le én is az elszánt tömegben, menjek, 
menjek, ott a helyem.

És ekkor kisfiam, akinek már előző 
este óta semmi sem jó, a kakaója túl me-
leg, a cipője túl kék, tehát ekkor kisfiam 
arca felragyog, és elkiáltja magát, hogy 
az a bácsi, ott a falon a piros ingben (az 
a szörnyeteg, az a rémség, gondolom én), 
az ott pont olyan, mint te, Anyu. Mint ki? 
Mint te, Anyu, pont olyan. És örül, és bol-
dogan nézegeti, legelteti rajta a szemét, és 
onnantól úgy kell járnunk óvodába, hogy 
mindig maradjon néhány percünk az ő 

kedvenc szörnyű bá-
csijára, vagyis az ő 
igazságtalan anyu-
kájára, vagyis rám, 
oda felkenve a sar-
ki hirdetőoszlopra, 
piros ingben, feke-
tére festett bozont-
tal.

De szeretem a 
plakátokat ma-
gam miatt is, 

tényleg. Legkedvesebb reklámom 
hónapokig díszítette a sarki gyógyszertár 
kirakatát, ahol gyógyírként szolgált gyer-
meknevelésben megfáradt lelkemnek, tes-
temnek. Most már sajnos bevették, és egy 
húszéves, porcelánfinomságú, hibátlan 
bőrrel, tökéletes szőke, hullámos hajjal, és 
két kézzel átfogható derékkal rendelkező 
lányt tettek ki a helyébe, akiről el nem tu-
dom képzelni, hogy milyen gyógyszerre 
vagy egyéb készítményre van szüksége 
a maga testi tökéletességében. Áll mel-
lette még egy szépségesen szabályos 
idősödő pár, akiről csak onnan tudom, 
hogy idősödnek, hogy a hajuk bársonyos 
gesztenyéjébe valóban belevegyül egy ár-
nyalatnyi halvány ezüst. Meg onnan is, 

Szeretem a plakátokat




(folytatás az előző oldalról)

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Ittzés Szilvia: Anyu, figyelsz? 

című remek és vidám könyvet kínáljuk 
2200 Ft helyett 1500 Ft-ért!

Hívások és jelek szüntelenül adódnak 
számodra, csupán arra lenne szükséged, hogy 
tényleg jelenvalóvá tedd magad, hogy észlel-
hesd. Igaz, a kockázat túl veszedelmesnek 
tűnik az emberi önzés és kényelem számára, 
mert Isten jelei kimozdítanak a komfortzóná-
ból, a pusztába vezetnek, majd a Paradicsom-
kertbe. A puszta kihagyhatatlan.
Barsi Balázs: A szentek útja a szeretet 

útja  Minden napra egy gondolat 

(kemény táblás ünnepi kiadás, 

184 old. 2400 Ft)

hogy oda van írva, hogy 65 felett ajánlott 
a nekik való vitamin. De amúgy olyan tö-
kéletesek ők is, amilyen nagypapát, nagy-
mamát, dédit vagy idős szomszéd nénit a 
gangról én még sosem láttam, legalábbis 
itt, kicsiny hazánkban nem.

Bevették a plakátomat, de azóta is szí-
vesen emlékszem vissza rá: negyvenes nő, 
megviselt arccal fájdalomcsillapítót kér fej-
fájásra a pultnál az angyali patikustól. Az 
arcán pontosan látszik, hogy valóban negy-
venes, és valóban fáj a feje, és tényleg elkelne 
neki egy jó adag fájdalomcsillapító.

Ezt a képet szerettem, mert ez a nő én 
vagyok, és sok más sorstársam, és igen, 
van olyan, hogy fáj a fejünk, és igen, ak-
kor már nem is vagyunk annyira szépek, 
és igen, akkor megérdemlünk egy fájda-
lomcsillapítót! És mindez ilyen komoly in-
tézmény, mint a bank melletti patika által 
nyilvánosan elismerve! De szép volt az a 
negyvenes nő ott a kirakatban…

Ittzés Szilvia: Anyu, figyelsz?   
Negyven derűs családi történet, kezdve az 
internetmentes kilencvenes évekbeli óvodás 
évektől egészen a napjainkig.  
(160 old, kemény táblás, 2200 Ft)

Éééés…

Vilinek süteményt kellett vinnie a plébános 
úr névnapjára. A mamája a lelkére kötötte:
– Ha a plébános úr kinyitja az ajtót, illedel-
mesen mondd: „Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus, plébános úr!” Megértetted?
Hazajövet az anya megkérdezte, minden 
rendben ment-e.
– Az atya nem volt otthon.
– És?
– A házvezető néni nyitott ajtót.
– És?
– Neki így köszöntem: Üdvözlégy, Mária!

újra

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 
Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 
e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Ismét kapható Nagy Alexandra: Viccözön 
című viccgyűjteménye! 


