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    Arany János, a költő, az epikus majd kétszáz évvel ezelőtt alkotott. Boldog 
korban, állapíthatjuk meg - különösen a mostani itthoni állapotokat megélve. 
    Maga a „szó” is egy az ezerarcú szavaink közül, amelyek a bölcsőtől a sírig 
elkísérnek bennünket. 
    A szavak szólnak. Mindannyiunkhoz. Megszólnak, ránk szólnak, átszólnak 
de gyakran el-el is szólnak... Ugyanakkor nemcsak szólnak, hanem gyakran 
szólítanak is: elszólítanak, fölszólítanak meg leszólítanak, ki-, -át és beszólítanak... 
    Szóból ért az ember, állítja mondás, de manapság sajnos újra olyan időket 
élünk itt, amikor a szónak nemigen van foganatja. Sőt lassacskán nem is igen lesz 
kikhez szólnunk, kiket szólítanunk, hiszen nemcsak egyéni, hanem községi, 
tartományi sőt már globális téren is megállíthatatlanul csúszunk lefelé a lejtőn. 
Közvetlen környezetében érzi ezt leginkább az ember. Községünkből, beleértve 
szülővárosomat is, ahol jelenleg élek, nemhivatalos adatok szerint  csak ez év első 
felében körülbelül hatezren távoztak családostul fölkerekedve és boldogulást 
remélve kontinensünk más országaiban. Az egykor élénk, nemcsak mezőváros, 
hanem ipari is, ma  már kihalt. Üres gyárcsarnokok ajtók, ablakok nélkül 
tátonganak, hisz onnan minden elmozdíthatót elhordtak, sőt néhol még a 
tartógerendákat is kifeszegették azok, akik a város szegénynegyedében élnek, azok 
akik maradtak, akik nem tudtak, nem tudnak távozni sem.  
    Még a városközpontban és körülötte is egyre több a lakatlan, az eladásra 
kínált, mint a lakott ház, de ugyanakkor a központi kis kávézók előtt azért még 
mindig vannak pénzes fiatalok. A városvezetés meg ugyanakkor a főtér fölújítására 
vett fel hatalmas kölcsönt, amelyet az utódoknak kellene majd törleszteniük. 
Ehelyett például a már korábban kifúrt, megközelítőleg hetven fokos gyógyvizes 
kútba kellett volna befektetni, amely a zsilipek melletti tágas platón áll egyelőre 
lezárva. Az utóbbi időben az ókori Róma példájára nagy fölhajtással cirkuszt 
rendeznek itt időnként, csak kenyeret, azt már nem adnak az  itt maradt népnek. 
   Jelenlegi helyzetünk tehát igencsak lehangoló, de – Arany meg Madách 
szellemében szólva- még  fokozottabban kell élnünk mesterségünk címerével, a 
szóval.  
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