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Előszó
„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!”

Milyen  frappánsan  megragadja  a  világegyetem
megmásíthatatlan alaptörvényét ez a régi, ámde jelenleg is
aktuális  bölcsesség.  Életünk  minden  egyes  „külső”
mozzanatában tulajdonképpen „belső” világunk köszön vissza
ránk. Ez a könyv erről szól, kilencven egynéhány oldalban.
Annak idején egy bölcs ezt megoldotta egy mondatban. De
úgy tűnik most más időket élünk. Bonyolulttá váltunk mind
belül, mind kívül. Pedig a valóság, a létünk minden pillanatát
átszövő  intelligencia,  csak  az  egyszerűségben  tárja  fel
elmondhatatlan titkait.

Ez a könyv talán egy lépés a felesleges és energiarabló
bonyolultságból,  az  elődeink  és  buzgó  kortársaink  alkotta
eszmék, hiedelmek és saját  „világmegváltó” okoskodásaink
zűrzavaros kavalkádjából, egy egyszerűbb, emberibb világba.



A kilépés
Napos, kora nyári délután volt. A kavicsos folyóparton, egy

magányos bokor árnyékában ültem, és csak figyeltem a víz
felszínén megtörő napsugarak finom, vibráló játékát. Az elém
táruló  látvány  egy  időre  teljesen  elfeledtette  velem  a
gondjaimat. Aznap egyáltalán nem volt nagy mozgás a parton.
Csak egy idős férfi sétált a közelben a kutyájával, egy fiatal
nagy termetű snaucerrel. A kutya felszabadultan futkározott
fel  s  alá.  Maga  volt  a  megtestesült  életöröm.  Gazdája
időnként a vízbe hajított egy nagyobb faágat, a snaucer pedig
a farkát csóválva vetette utána magát, hogy kihozza. Egyik
alkalommal  azonban a  férfi  a  szokásosnál  jóval  messzebb
dobta a botot. A snaucer természetesen ekkor is utánaúszott,
ám  ahogy  távolodott  a  parttól,  belekerült  egy  erősebb
áramlatba. Lihegett, hörgött, hatalmasakat prüszkölt, de esze
ágában  sem  volt  visszafordulni.  Már  egészen  messzire
sodródott  tőlünk,  mire  nagy  küzdelmek  árán  sikerült
valahogy  utolérnie  az  ágat.  Miután  ráharapott  a  botra,
megfordult,  és minden energiáját összeszedve elkezdett az
áramlattal szemben úszni,  egyenesen a gazdája felé. Kissé
izgultam érte, mivel láttam, hogy az összes erejét latba kell
vetnie ahhoz, hogy a fejét a víz felett tudja tartani. Úszás
közben valószínűleg jó sok vizet is nyelt, de a faágat ki nem
engedte volna a szájából.  Volt néhány pillanat, amikor azt
hittem,  hogy  szegény  már  nem  bírja  sokáig,  és  a  folyó
magával fogja ragadni. A félelmem azonban nem igazolódott
be,  ugyanis  pár perces küzdelem után a kutyus elért  egy
sekélyebb  részhez,  ahol  a  lábaival  már  meg  tudott
kapaszkodni néhány nagyobb kőben. Így, ha nehezen is, de



végül ki tudott kászálódni a vízből. Majd ahelyett, hogy egy
kicsit  is  megpihent  volna,  a  fáradtság  leghalványabb  jele
nélkül vígan futkosott tovább, és szinte követelte a gazdájától,
hogy folytassák a játékot. Még egy darabig figyeltem ezt a
játékos ebet, aztán hanyatt feküdtem, fejem alá gyűrtem a
pulóveremet,  és  lehunytam a  szemeimet.  Bár  a  nap  már
lemenőben  volt,  de  még  mindig  kellemesen  melegített.
Jólesett ez a kis semmittevés. Pár perc múltán felültem, s
tekintetemmel a snaucert és a gazdáját kerestem, de már
nem  voltak  a  parton.  Nyújtózkodtam  egy  jót,  felálltam,
vetettem  egy  búcsúpillantást  a  folyóra,  és  a  part  menti
sétányon  visszabandukoltam  az  albérletembe.  A  snaucer
aznap  még többször  eszembe jutott:  a  kutya  kitartása  és
felszabadultsága megpendített bennem valamit. Azt éreztem,
hogy  pontosan ezeket  a  tulajdonságokat  kell  felébreszteni
magamban ahhoz, hogy rendet tudjak tenni az életemben.

Az  egyetem  elvégzése  után  engem  is  beszippantott  a
nemzetközi nagyvállalatok világa. A karrier sohasem érdekelt
igazán,  az egyedüli  ok,  amiért  ezt  az utat választottam, a
biztos megélhetés volt.  Ezt meg is kaptam. Értékesítőként
dolgoztam, viszonylag jó fizetésért, azonban mégsem voltam
elégedett.  Az iroda számomra olyan volt,  mint  egy iskolai
tornaterem, melybe egy tucat padsort, néhány nyomtatót és
faxgépet,  no meg körülbelül  kétszáz  embert  préseltek.  Az
asztalok  között  nem  voltak  elválasztó  paravánok,  így  a
fénymásolók,  nyomtatók  és  telefonok  zaja,  valamint  az
emberek  folyamatos  zsivaja  gyakorlatilag  akadálytalanul
járhatta be az egész termet. Néha olyan érzésem volt, mintha
egy  vasút i  pályaudvaron  lennék,  sz inte  csak  a
hangosbemondó  hiányzott.  A  zsúfoltság  miatt  állandó



helyhiánnyal kellett küszködni: a számítógép gyakorlatilag az
asztalom harmadát  elfoglalta,  ami  önmagában nem is  lett
volna probléma, azonban a töméntelen adminisztráció miatt
rengeteg iratot és mappát kellett folyamatosan kéznél tartani.
Külön  művészet  volt  a  dokumentumoknak  szabad  helyet
találni, ha valakinek a papírhalma kissé átnyúlt a szomszédja
területére,  akkor  abból  akár  kisebbfajta  konfliktusok  is
kikerekedhettek. Volt egy munkatársam, aki az évek során
egyszerűen képtelen volt megbirkózni ezzel a problémával.
Az asztalán rendszeresen hatalmas irattornyok jöttek létre,
amelyek úgy napjában kétszer óriási robajjal borultak le a
földre,  ezzel  hozva  szívbajt  néhány  érzékenyebb  idegzetű
kollégára. Ráadásul az asztalok olyan közel voltak egymáshoz,
hogy  az  ember,  ha  sietett,  gyakran  akarva-akaratlanul
belebotlott valamelyik munkatársa székébe, és amikor valaki
éppen  egy  nagy  koncentrációt  igénylő  feladattal  volt
elfoglalva, egy ilyen „ütközés” nagyjából olyan élmény volt
számára,  mintha  a  legmélyebb  álmából  a  lehető
legdurvábban ébresztették volna fel. Az iroda szellőztetése és
fényviszonyai szintén hagytak kívánnivalót maguk után. Ha
az ablakokat  kinyitották,  akkor rövid időn belül  huzatossá
vált a terem, ha pedig zárva hagyták, néhány órán belül állott
lett a levegő. A világítást gyenge fényű neonokkal oldották
meg, asztali  lámpát pedig költségmegtakarítási  okok miatt
tilos  volt  használni.  Az  irodát  borító  zöldes  árnyalatú
műanyagpadló, a sárgásbarna íróasztalok, a hófehér falak, és
az  ízléstelen  vállalati  uniformisban  szaladgáló  emberek
látványa meglehetősen nyomasztólag hatott rám. Amikor ide
kerültem,  azt  hittem,  hogy  ezt  nem  fogom  bírni  sokáig.
Néhány  hónap  alatt  ugyan  valamennyire  hozzászoktam  a
körülményekhez,  de  kétségtelenül  továbbra  is  rengeteg



erőfeszítésembe  került,  hogy  koncentrálni  tudjak  a
feladataimra.

Azt, hogy az irodai életet ennyi éven át el tudtam viselni,
csakis  a  közvetlen  kollégáimnak  köszönhettem.  Valahogy
mindig úgy alakult, hogy jól kijöttem azokkal az emberekkel,
akikkel  együtt  kellett  dolgoznom.  A  nehéz,  zűrösebb
helyzeteken  is  mindig  sikerült  átlendülnünk  anélkül,  hogy
megromlott  volna  közöttünk  a  jó  viszony.  Ez  egy  olyan
közegben, ahol az emberek szinte folyamatosan nyomás alatt
dolgoztak,  egyáltalán nem volt  természetes.  A feladatokat,
melyeket főnökeim rám bíztak, igyekeztem mindig a lehető
legalaposabban elvégezni, no nem is annyira a cég, hanem
inkább  a  saját  lelkiismeretem  miatt.  Próbáltam  mindent
kézben tartani,  azonban rövid időn belül kiderült,  hogy ez
lehetetlen vállalkozás, mivel előbb-utóbb mindig beüt valami,
ami egy szempillantás alatt össze tudja kuszálni a dolgokat.
Sokszor  olyan  érzésem  volt,  mintha  egy  sötét,  zajos
alagútban  menetelnék,  amiben  időnként  felcsillan  egy  a
kijáratot sejtető kicsi fénypont. Ez mindig adott egy kis erőt,
mivel egy darabig abban az illúzióban tarthattam magamat,
hogy  hamarosan,  egy-egy  zűrös  projekt  lezárásával
megpillanthatom  a  „napvilágot”.  Azonban  egy  idő  után
mindig azt láttam, hogy ha egy lépést teszek a fénypont felé,
az két lépéssel távolodik tőlem, majd ismételten beáll a teljes
sötétség és a káosz. Ez egy végtelen, ördögi körnek tűnt.

A főnökeim elégedettek lehettek velem, mivel egy évvel a
munkába  állásom  után  előléptettek.  A  magasabb  pozíció
azonban még több túlórával járt. Volt, hogy a hétvégéimet is
munkával töltöttem. Szűkös határidők, szállítási problémák,
éjszakába nyúló, sokszor feleslegesnek tűnő megbeszélések,



töméntelen adminisztráció, állandó idegeskedés, és váratlan,
többnapos  fárasztó  munkautak  „tarkították”
mindennapjaimat. Mindeközben, ahogy közelebb kerültem a
tűzhöz, egyre nyilvánvalóbba vált számomra, hogy rengeteg
vállalati döntés mögött a protekcionizmus, illetve a korrupció
húzódik meg. Ekkor fel kellett ismernem, hogy a munkámmal
végső soron én is ezekhez a dolgokhoz asszisztálok. Éreztem,
hogy  ebből  a  taposómalomból  valahogy  ki  kell  lépnem.
Amikor ezt a dolgot valakinek megemlítettem, általában azt a
választ kaptam, hogy: „Ne filozofálgassak, mert a rendszert
úgysem tudom megváltoztatni... Ez van és kész, ilyen a világ,
nincs  mit  tenni . . .  Inkább  örül jek,  hogy  ekkora
karrierlehetőség pottyant az ölembe, és később nagyon meg
fogom  bánni,  ha  mindezt  nem  használom  ki...”.  Ezek  a
szirénhangok viszont  nemhogy elbizonytalanítottak,  hanem
még inkább erősítették bennem a változtatásra való vágyat. A
létbizonytalanságtól  való  félelmeimnek  engedve  azonban
meglehetősen hosszú ideig halogattam a „nagy lépést”.

Aztán egyik nap történt  valami,  ami végképp eljuttatott
arra  a  pontra,  hogy  kimondjam:  „Ideáig,  és  ne  tovább!”.
Egyik  péntek  este  éppen  hazafelé  készülődtem,  amikor  a
gyárigazgató odajött hozzám. Tudtam, hogy komoly dologról
lehet  szó,  mivel  leginkább  csak  a  közvetlen  főnökömön
keresztül volt hajlandó kommunikálni velem. Továbbá az a
tény,  hogy  a  nevemen  szólított,  szintén  baljóslatú  volt
számomra. Arra kért, hogy még aznap készítsek el neki egy
meglehetősen összetett jelentést. Akkor este azonban annyira
fáradt  voltam,  hogy  már  nem  érdekelt,  ki  is  áll  velem
szemben, így egyszerűen nemet mondtam. Az igazgatót ez a
válasz  meglepetésként,  mondhatni  szinte  sokként  érte.



Engem azonban az se zavart volna, ha abban a pillanatban
elküld a vállalattól. Sőt valójában hálás lettem volna érte. De
nem ezt tette, aminek egyszerű oka volt. Tisztában volt vele,
hogy a jelentést csak én tudom elkészíteni, mivel rajtam kívül
más nem igen látta át a kérdéses területet. Ha elküldött volna,
akkor lehet, hogy heteket kellett volna várnia ahhoz, hogy
valaki  beleássa  magát  a  fájlokba  és  megszerkessze  a
kimutatást. Ennyi ideje nem volt, hiszen neki is voltak főnökei;
a tulajdonosok, akik a közgyűlések közeledtével egyre jobban
a nyakára jártak, és amikor szükségük volt valamire, akkor az
idő, mint olyan, ismeretlen fogalomnak tűnt számukra. Ebben
a pillanatban az  igazgató  szemében én csak egy  akadozó
fogaskerék voltam, ami hátráltatja a nagy gépezet működését.
Érdeke  azonban  úgy  kívánta,  hogy  toporzékolás  helyett
felvegye a megértő ember álarcát. Így hát arra kért, hogy ha
aznap nem is, de hétvégén mindenféleképpen próbáljam meg
elkészíteni a riportot. Olyan érzésem volt, mintha szuggerált
volna. Volt a szemeiben, valamiféle erőteljes „Mondd, hogy
igen!” felszólítás. „Meddig nyújtom még ezt a rétestésztát,
miért nem szállok ki most azonnal?” – tettem fel dühödten
magamban a kérdést.  „Jó,  ezt  még elvállalom. De ez már
tényleg  az  utolsó.”,  zártam  is  le  rögtön  az  önmagammal
folytatott vitát. Bár minden porcikám tiltakozott ellene, végül
belementem abba, hogy ezt a hétvégémet is feláldozzam a
munka  oltárán.  Az  igazgató  tekintete  egyből  megenyhült.
Sikerült tekernie egyet a beszorult fogaskeréken, és így a
gépezet  zakatolhatott  tovább.  Lemondtam  a  hétvégére
tervezett  programjaimat,  és  két  napon  keresztül  csak  a
számítógép előtt ültem. Olyan munka volt, melyet még friss
fejjel sem lehetett volna befejezni néhány óra alatt. De ez a
tény  már  nemigen  lepett  meg.  Végül  elkészítettem  az



elemzést,  amit  hétfőn  reggel  le  is  tettem  az  igazgató
asztalára.  Azonban  a  je lentés  alá  egyúttal  a
felmondólevelemet  is  becsúsztattam.  Ekkor  már  nem
mérlegeltem, és nem rágódtam azon, hogy miként hagyjam
magam mögött ezt az életformát. Bár a munkaszerződésem
miatt még egy hónapig a cégnél kellett  maradnom, mégis
rendkívül felszabadító volt az a tudat, hogy az ürgelyuk végén
pislákoló  fénypont  ezúttal  már  nem  csak  káprázat.
Ugyanakkor  volt  bennem  egy  jó  adag  félelem  is  azzal
kapcsolatban, hogy mi fog várni a „szabad ég alatt”. Ekkor
ugyanis még semmilyen tervem nem volt arra vonatkozólag,
hogy  hogyan  tovább.  Azonban  ahhoz,  hogy  ilyesmin
gondolkodjam,  túlságosan  kimerült  voltam.  Felmondásom
híre gyorsan elterjedt,  és sokakat meglehetősen váratlanul
ért.  Néhány  nap  után  nagy  meglepetésemre  már
állásajánlatokat  is  kaptam  más  cégektől,  akik  valahogy
megneszelték a távozásomat. De ekkor már tudtam, hogy ha
bármelyik lehetőséget is  elfogadnám, azzal  csak csöbörből
vödörbe esnék. Valami teljesen új dologba akartam kezdeni.

Hogy  feltérképezzem  az  anyagi  helyzetemet,  rövid
számvetést  készítettem  a  pénzügyi  tartalékaimról,  majd
papírra  vetettem  egy  nagyvonalú  tervet,  ami  alapján  az
elkövetkezendő  hónapok  kiadásait  ellenőrizni  tudtam.  Úgy
számoltam,  hogy  tartalékaim  akár  egy-másfél  évig  is
kitarthatnak. Hosszú távú elképzeléseim továbbra sem voltak,
viszont  rövid  távra  vonatkozóan  már  kezdett  formálódni
bennem, hogy mit is szeretnék csinálni. Nyugodt perceimben
szépen átgondoltam, hogy melyek azok a dolgok, amikkel az
utóbbi  években szívesen foglalkoztam volna,  de az örökös
hajtás  miatt  nem volt  rá  sem időm, sem pedig energiám.



Otthon,  a  nappalimban  lévő  polcokon  rengeteg,  főleg
tudományos  illetve  filozófiai  témában  íródott  könyv
sorakozott,  melyeket  annak  idején  nagy  lelkesedéssel
szereztem be a helyi könyvesboltokból, antikváriumokból, de
a  munka  miatt  sosem  tudtam  eljutni  odáig,  hogy  el  is
olvassam  őket.  Már  gyerekkorom  óta  foglakoztatott  az  a
kérdés, hogy tulajdonképpen kik is vagyunk mi emberek, és
mi a dolgunk ezen a bolygón. Érdekelt, hogy vajon létezik-e
valamiféle  isten  vagy  intelligencia,  aki  megtervezte  ezt  a
világot, vagy pedig csak a véletlenek sorozata vezetett az élet
ilyen  változatos  kibontakozásához.  A  választ  általában  a
tudomány  magyarázataiban,  illetve  filozófiai  elméletekben
kerestem.  Egyetemista  koromban  előszeretettel
tanulmányoztam a különféle vallások alapkönyveit  is.  Nem
kaptam vallásos nevelést, és soha nem tartoztam semmilyen
egyházhoz.  A  szertartásosságtól,  i l letve  a  bigott
vallásosságtól mindig is ösztönösen idegenkedtem, azonban
ettől  függetlenül  érdekelt,  hogy  miféle  magyarázatokat
rejtenek  ezek  az  ősi  írások,  melyeket  igyekeztem  mindig
kíváncsi,  racionális  szemmel  olvasni.  Kifejezett  szándékom
volt,  hogy  létrehozzak  magamban  valamiféle  szintetizált
világképet,  melyhez  bármikor  –  amolyan  viszonyulási
pontként – fordulhatok, s mellyel talán mások segítségére is
lehetek.  Hogy  ennek  valamiféle  írásos  nyoma  is  legyen,
vezettem egy füzetet is, amelybe idézeteket gyűjtöttem híres
tudósoktól,  filozófusoktól,  guruktól,  kiegészítve  a  saját
megjegyzéseimmel.  Az  egyik  terv  tehát  az  volt,  hogy
folytatom  a  félbehagyott  kutatást.

A  másik  nagy  szenvedélyem  a  művészet  volt.  Már
kisiskolás  koromban  belekóstoltam  a  rajzolás  és  a  festés



világába. Mindig is szerettem csak úgy, bármiféle műfajbeli
kötöttség  nélkül  játszadozni  a  színekkel  és  a  formákkal.
Amikor pályát kellett választanom, többször is megfordult a
fejemben,  hogy  valamilyen  művészeti  területen  tanuljak
tovább,  azonban  az  élet  valahogy  úgy  hozta,  hogy
meglehetősen messzire sodródtam ettől a tervemtől. Miután
felmondtam, úgy gondoltam, végre itt az alkalom, hogy újra
szabad teret  engedjek ennek az utóbbi  években elfeledett
szenvedélyemnek is.

Amint  ezeket  a  célokat  megfogalmaztam  magamnak,
kezdtem kissé megnyugodni. Már csak egy fontos dolog volt
hátra: közölni a hírt barátaimmal; Annával és Timmel. Annát
és Timet középiskolás korom óta ismertem, és hosszú évekig
sülve-főve  együtt  voltunk.  Bár  nagyon  eltérő  habitussal
rendelkeztünk, mégis volt két dolog, amit mindhármunkra el
lehetett mondani: imádtunk a természetet, és fogalmunk sem
volt arról, hogy mit is akarunk az élettől. Úgy látszik ennyi
elég  volt  ahhoz,  hogy  szoros  kötelékek  alakuljanak  ki
közöttünk.  Tim  eszes,  jóképű,  amolyan  a  társaság
középpontja figura volt. Be nem állt a beszélőkéje, mindenhez
volt valami frappáns megjegyzése, és sosem rejtette véka alá
a  véleményét,  ami  miatt  sokan  beképzeltnek  tartották.
Kétségtelen,  hogy  humorában  volt  valamiféle  nyersesség,
engem azonban kifejezetten szórakoztattak a monológjai, és
nem  láttam  benne  semmi  nyomát  pökhendiségnek.
Barátságunk tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy egy nyári
vízitúrán  a  táborvezető  egy  kajakba  osztott  bennünket.
Életünkben  akkor  ültünk  először  hasonló  v íz i
alkalmatosságban, így állandóan lemaradtunk a csapattól, s
ügyetlenkedéseink  közepette  több  alkalommal  is  sikerült



vízbe borulnunk. Esténként a tábortűznél a többieket azzal
szórakoztattuk, hogy kicsit kiszínesítve, egymást kifigurázva
előadtuk  aznapi  kalandjainkat,  a  társaság  pedig  dőlt  a
nevetéstől. Ettől kezdve szinte szétválaszthatatlanok voltunk.
Amíg  nem  találkoztam  Timmel,  tulajdonképpen  nem  is
tudtam  arról,  hogy  van  humorérzékem.  Talán  neki
köszönhettem,  hogy  a  kissé  mélabús  korszakomból  szinte
észrevétlenül kinőttem. Timről még tudni kell, hogy gyakran
csipkelődött a lányokkal. Ismerőssel, ismeretlennel egyaránt.
Egyszer rákérdeztem, hogy miért ugratja egyfolytában őket,
amire csak annyit válaszolt: „Mert olyan aranyosak!”. Szóval
valóban nyomós indoka volt rá. Bár sosem volt benne bántó
szándék,  de a kisasszonyok bizony nem mindig értették a
tréfáit.  Egyik  nap  egy  kicsi,  törékeny  alkatú,  ám  annál
temperamentumosabb leányzó érkezett az iskolába. Nos, ő
volt  Anna,  akiben  Tim  végre  emberére  akadhatott.  Nem
találkozott  még  senkivel,  aki  ennyire  frappánsan  tudott
reagálni  a  szurkálódásaira.  Ez  természetesen  nagyon
imponált  Timnek. Annának azonban volt  egy kevesek által
ismert  csendes,  szemlélődő  oldala  is.  Mély,  ösztönös
megérzései  voltak  az  élet  dolgaival  kapcsolatban,  ami  a
kortársaiból jórészt hiányzott, talán ez lett az alapja a velem
való barátságának. Tim a középiskola után nem tanult tovább,
hanem  testvérével  egy  lakberendező  céget  alapított.
Időközben feleségül vette egyik volt osztálytársnőjét, akitől
hamarosan  kislánya  is  született,  így  ez  a  bolondos
fiatalember  egy  csapásra  családapa  lett.  Anna  –  bár
leginkább  az  irodalomhoz,  a  költészethez  vonzódott  –,
családja  unszolásának  engedve  közgazdasági  egyetemre
jelentkezett.  Módos  kereskedőcsaládból  származott,  és
gyerekkora  óta  azt  sulykolták  belé,  hogy  neki  is  folytatni



kellett  a  tradíciót.  Mélyen  belül  ugyan  minden  porcikája
tiltakozott  szülei  értékrendje  ellen,  mégsem  mert
ellentmondani  nekik.


