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Meditáció

A boldogság pillanatai
Volt néhány boldog pillanat az
éle tem ben, ami kor va la ki vel együtt
örülhettem a szépségnek, a har móniának, az örömnek, a jóságnak, a
gaz dag ság nak. Ezek ki vé te les pil lanatok voltak. Eddig összesen né hány perc, vagy né hány óra. A legtöbb hasonló pillanatot azonban
egye dül él tem át, és ezek sú lya nyomaszt. Nem tudok mit kez de ni velük. Nyomasztó súlyuk van, és sú lyuk úgy nõ, ahogy meg ta pasz talom, mennyi re hi ány cikk ez má sok
életében. Nem, mert kevesebb jut
nekik, hanem mert elmennek mellette. És ez nem szervi probléma:
van sze mük, fü lük, or ruk és ke zük,
és van lelkük is. Igény van kevés.
Nem mond semmit egy vers, egy
nap le men te a bu dai he gyek ben, egy
fecske tánca, egy kabóca éneke
vagy egy Cho pin dal lam. Ezek már
nem bol dog ság for rá sok. Azt mondják: õslények szórakozásai, dög
unalom. Elrohannak mellette, be dugják a fülüket a vókmen, a tv, a
rá dió nar kó já val, vagy rá juk cso dálkoznak, de már csak a képernyõn
ke resz tül, és azt gon dol ják: de szép
is a va ló ság. Oda ad nak min den igazit, élõt, va ló dit a pó tért, a mû ért, a
szegényesért, a tömegcikkért. De
már azok kal sem tud nak mit kez deni. Ha hall gat ják, ha né zik, már nincse nek ott sem tér ben, sem idõ ben.
Már a következõ mûsort nézik, a
következõ programot csinálják, a
kö vet ke zõ szá mot vár ják, és gon dolatban már a következõ nap vagy
hét problémáján jár az eszük. Nem
élik meg az itt és most örö mét, boldogságát.
Ugyan ilyen vak vol tam so ká ig én
is azok kal az esz kö zök kel kap csolat ban, melye ket azért kap tam,
hogy megosszam másokkal boldog
pillanataimat. Nem tanultam meg
õket ren de sen hasz nál ni, és vé de kezésül elkönyveltem, hogy ma gányos, szür ke far kas va gyok. Így volt
ez ké nyel mes a lus ta sá gom nak és az
eszemnek. Kritikusaimra pa naszkod tam. Gya kor lat hí ján pe dig szégyell tem is hasz nál ni õket.

Ne héz lesz el szá mol nom ezek kel a
használatlan eszközökkel és meg
nem osztott boldog pillanatokkal.
Nagyon késõn, talán utolsó kí sér letként kap tam két esz közt: a tol lat és a
fényképezõgépet. Az elsõ ott volt
már évtizedek óta a polcomon so rako zó köny vek, kéz irat ok for má já ban,
de nem hit tem el, hogy ez az esz köz
az enyém is. Csak unokáim tágra
nyílt, min den új ra éhes sze me éb resztett rá gaz dag sá gom ra és mér he tet lenül felhalmozódott adósságomra.
Valószínûleg késõn, mert õk már
nem ol vas nak. Õk néz nek, sza gol nak,
tapogatnak, ízlelnek, minden ér zékszerv ük tág ra nyit va a vi lág ra, de már
nem a kis fe ke te je le ket fal ják, ha nem
a képet, a windows-t, az ablakokat.
Így ke vés a re mény, hogy ne kik majd
je lent va la mit ez a sok be tû. A má sik
eszközt már vagy húsz éve hasz nálom. Ott sorakoznak szekrényemben
a ké pek, ne ga tí vok, de né hány kis bemutatótól, kiállítástól, ve tí tés tõl el tekintve senkinek sem mesélnek a ve lük kap cso la tos bol dog pil la na tok ról.
Hiába rendezgetem, csoportosítom
õket, sú lyuk egy re nyo masz tóbb. Pedig már nem a si ker mi att. A di gi tá lis
gé pek ko rá ban az én kis Ze ni tem mel
készített képek ugyancsak õskoriak.
Nem is a ké pek mi nõ sé ge az ér de kes,
még a tár gyuk sem, ha nem a mö göttük meg élt élet. Az élet örö me, a kuta tás és ke re sés örö me, a fel fe de zés, a
cser ké szés örö me és az el len té te is: a
hideg szél, a hiábavaló várakozás, a
si ker te len ség, a meg nem ér tés, a hõség, a költ sé gek, a fé le lem, sok szor a
halálfélelem.
Talán éppen a két eszköz együtt?
Ta lán. Az egyik a lát ha tó, sza gol ható, ta pint ha tó vi lág ról me sél, a má sik
az ezek mö göt ti va ló ság ról. Eb bõl a
szem pont ból az ál la tok kal könnyebb
szót ér te ni, mint az em be rek kel. Õk
személytelenebbek. Kendõzetlenül
me sél nek a gén je ik be írt tör vény rõl.
Arról, ami egyszerû, természetes.
Ritkán használnak álcákat, mi vi szont fo lya ma to san. Ne kem ezért jó
példák õk. Egyszerû, tiszta és reménytelenül küzdelmes életük tudat lan bol dog sá ga, ami egy-egy kép-

rõl is su gá roz hat és ami rõl ír ni ér demes. Nem hiszem, hogy a magunk
módján ne künk más ként kel le ne élnünk. Õk nem tud ják, hogy Is ten teremtményei, mert nem szabadok.
Ösztöneikbe, génjeik szabályaiba
van nak be zár va. Mi pe dig sza ba don
választva nem vesszük észre, hogy
fiai vagyunk. Nekik jó így, nekünk
rossz. Ez az egyet len, ami rõl egy termé szet fo tó kap csán be szél ni, ír ni érdemes.
A boldogságra, mint mindenki,
min dig csak ké szül tem: majd ak kor
ha már... megcsináltam, ki gon doltam, el ér tem, meg vet tem, meg bántam, felépítettem, elkészítettem,
megoldottam.
Az tán va la ki egy szer azt kér dez te
tõlem: Ha már látsz és tudod, hogy
Is ten fia vagy, mi ért nem elég ez neked a boldogsághoz?
Ak kor el so rol tam ne ki a sok múltból ho zott és a jö võ be ve tí tett problé mát. A sa ját ja i mat és má so két, fõleg azokat, amiket bár nem tudok
megoldani, de igen magasztosak,
nagy sza bá sú ak, és nyo masz tó kö telességeimet, melyeket viszont úgy
is meg kell ol da nom.
Az il le tõ mo soly gott és azt mondta: ezt a sok problémát mind meg old ha tod, ha most bol dog vagy. Fordítsd a sze me det és a fü le det be fe lé,
a szí ve det és a tu da tos sá go dat ki fe lé.
Most ugye fordítva csinálod? Pró báld ki! Az egész vi lág meg vál to zik
kö rü löt ted! Fo gadd már el vég re azt,
ami rõl tu dod, hogy jó.
Nem si ke rült. Ha tal mas úr a megszo kás, a tra dí ció és a kö rü löt tünk lévõ, ál ta lunk is épí tett vi lág au to matizmusa. Egészen ritka olyannal ta lálkozni, aki így, fordítva nézi a
vi lá got. Aki a pil la nat ban él. Is ten tenyerén. Egyedül, minden meg szokással szemben a megszokások kö zött, és boldogan a boldogtalanságban. Felháborító állapot. Mint a
púpos zongorista Hamvasnál. Vagy
a tarot 22-es kártyáján a bolond.
Mindenki az üveget nézi, vagy az
üve gen a pisz kot. Õ a tá jat az üve gen
át – ahogy Simone Weil mond ja.
Far kas Ist ván

Elõfizetés!
Tisztelettel felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy aki nek ez évi elõ fi ze té se
április végéig nem érkezik be, annak a továbbiakban nem tud juk kül de ni a la pot.

