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Szokatlan téma, ami elôl senki sem térhet ki: Mi
vár ránk a nagy vízválasztó után, a Rubicon túl-
só partján? Megdöbbentô indulás: „Tegnap volt
a temetésem. Szép idô volt, sokan eljöttek.
Olyanok, akik közel álltak hozzám, de biztos
olyanok is, akiket csak a szokás vagy a kíváncsi-
ság hozott el. Kicsit túlzásnak éreztem, mennyi
minden szépet és jót mondtak el rólam, olyas-
miket, amiket azelôtt sohse emlegettek.

Nem mondom, hogy nem tartottam kicsit a
Szent Péterrel való találkozástól. De nem volt se
Kharón, se nagykapu, csak könnyûség volt, és a
legszebb: hogy semmi se fájt, lehullt rólam a
rosszullétek és félelmek iszonyata. Tanácstalanul
lebegtem a semmiben, majd leheveredtem egy
buja felhôre, puha volt, hûvös és barátságos…”

A felsôhajtásra eljut hozzá egy üzenet: Ne
bízd el magad, bejutni a nagy Ítélet elé nem
megy olyan ripsz-ropsz. Elôtte jóvá kell tenned
mindazt a Földön, amit elrontottál, amit elmu-
lasztottál. Elrendezni mindazt, ami befejezetle-
nül maradt.

„Igen ám, de hogyan, kéz és láb nélkül…?”
„Micsoda földhözragadtság! Mi a te 4 dimenzi-
ós szûk kis tered a mostani végtelenhez képest!?
Amelyben szabadon szállsz, beslisszolsz az em-
berek tekintetén át a titkok tárházába, és ott úgy
zongorázol az idegszálakon, mint a legnagysze-
rûbb zongoramûvész a billentyûkön.”

„Sohse jutok a végére.” „Sohse? Ez a fogalom
itt nem létezik. Csak az elvégeztem-e a felada-
tom, vagy nem?”

Az újonnan érkezett nekilát hát a munkának:
Elôször a kedves sertésekhez száll le, akik ellen
annyi bûnt követtünk el. Összesereglenek az ál-
latok, humoros találkozások tanúi leszünk. (A
bárány húzódozna az oroszlán elôl: „Hátha egy
bizsergetô illat csábításában elfeledkezik a jó
modorról!?”). Aztán szomorúbb tájakra jutunk:
egy gyerekkórház onkológiájára: Enyhíthet-e a
fájdalmakon, oldhatja-e a szorongást? Aztán a
kisfiú társául szegôdik: együtt talán erôt adhat-
nak a kis betegnek, aki ott maradt. Tennivaló
bôven akad: Megmenthetô-e az elkeseredett
idôs asszony a kútkávánál? A csúnya lány gyö-
nyörûnek tûnhet-e a vak fiú simogatásában?
Szent ég! Az öreg nekiindult a keresztezôdés-

nek, ahol rohannak az autók! Sok szívhez szóló
esemény. És utoljára a legnehezebb: Látogatás a
gyászoló családjánál, akik ellen…?
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Pytheas Kiadó, Budapest, 2009.

A Balatonnál nyaraló család feje, aki unokájával
sétálgat a parton, figyeli, hogyan közeledik és
köt ki egy vitorlás a parton. A férfi néhány meg-
jegyzést tesz a gazdag disszidensekre, akik
ügyesen megúszták az elnyomás és félelem év-
tizedeit azzal, hogy kimentek.

Második alkalommal, amikor a kisfiú újra ki-
vonszolja ôt megnézni a „hajót”, döbbenten ta-
lálkozik szembe azzal, hogy a vitorláson ülô nô
régi ismerôse… ismerôse? dehogyis, régi szerel-
me, aki legszebb idejükben hirtelen eltûnt, ott-
hagyta ôt anélkül, hogy bármilyen kifogást mon-
dott volna, kiszökött. Nem akar vele találkozni,
mély sebet hagyott a nô a férfiban, akkor is, ha
késôbb békés családi életet élt itthon. „Békés?”,
már amennyire az, fölsejlenek a nehéz megpró-
báltatások, amelyeken át kellett menniük.

A férfi magában tiltakozik a találkozás ellen,
amely mégis bekövetkezik, nem tud kitérni. És
ettôl kezdve fölfeslik egy titok: hogy lehet, hogy
így ment el a lány annak idején.

Vihar a regény címe, és be is következik a vi-
har, fölborítja a vitorlást, és csak nehezen men-
tik ki a két áldozatot, kórházba szállítják ôket. A
férfi nem tud ellenállni, utánaérdeklôdik, hogy
vannak, majd be is megy. Igazában az ébredés
közben feslik fel a nagy titok, hogyan élt ez a
lány akkoriban, a nagy szerelem idejében, mik
érték ôt, és mi volt az ok, amiért így kellett me-
nekülnie. A regény izgalmasan tárja fel, hogy
mindkét oldal vesztes volt, egyik megoldás sem
volt nagy boldogság akkor se, ha a kint élô most
nagy autóval érkezik, és tud vitorlást bérelni.

Az emberi megértés szellemében zárul a
könyv, nincs bûnös, csak áldozat van, a történe-
lem áldozatai, amiért nem lehet elégtételt venni,
csak elfogadni és megbékélni.

A regény azért is számíthat érdeklôdésre,
mert a kimenekültek és itt maradottak között
mindig is fennállt ez a feszültség, sokszor némi
irigykedéssel is. Pedig a valóság egészen más
volt. A regény ezt fejti fel.
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Dr. Richard Wiseman – az
angliai Herfordshire Egye-
tem pszichológia tanszéké-
nek egyik vezetôje – három
éven keresztül több száz ki-
rívóan szerencsés és kirívó-
an balszerencsés embert
vont tudományos vizsgálat
alá. Megállapította, hogy
melyek azok a viselkedés-

és gondolkodásbeli vonások, amelyek a szeren-
csés emberekben közösek, s amelyeket ôk öntu-
datlanul, ösztönösen használnak. Ezt követôen
megtanította ezekre a viselkedés- és gondolko-
dásbeli vonásokra a kirívóan balszerencsés em-
bereket, akik ettôl kezdve szerencséssé váltak.

Lássunk kettôt a szerencsés emberek közös
vonásai közül! A szerencsések hallgatnak meg-
érzéseikre, és tesznek is azért, hogy hatodik ér-
zékük fejlôdjön. Sokuk például valamilyen
módszerrel rendszeresen relaxál, ami bizonyí-
tott módon izmosítja az intuíciót.

A relaxáció valamilyen formájának elsajátítá-
sát azért is javasolja a szerzô, mert a szerencsés
emberek bizonyíthatóan nyugodtabbak, mint a
balszerencsések. A feszült ember figyelme
ugyanis beszûkül, s nem veszi észre azokat a le-
hetôségeket, amelyek pedig léteznek. Ezzel
kapcsolatban röviden idézek a könyvbôl:

„A 62 éves Richard gyakran talál pénzt a jár-
dán. Nyolc évvel ezelôtt elkezdte félretenni az
így talált érméket és bankjegyeket egy »Talált
pénz« feliratú befôttesüvegbe. Meglepôdött,
hogy milyen gyorsan telik meg az üveg. Ri-
chard elmesélte, hogy furcsa összefüggésre lett
figyelmes: a talált pénz mennyisége attól füg-
gött, hogy mennyire érezte magát boldognak.
Ezt úgy vette észre, hogy egy ideig feljegyezte a
talált pénz mennyiségét, valamint azt is, hogy
nyugodtnak, boldognak, aggodalmaskodónak
vagy éppen szomorúnak érzi-e magát. (...) A
szerencsés emberek többnyire nyugodtan szem-
lélik a világ dolgait, és ennek eredménye az a
képességük, hogy észreveszik a lehetôségeket.
Nem arról van szó, hogy elvárják a kedvezô al-
kalmak felbukkanását, hanem inkább arról,

hogy észreveszik ôket, amikor megjelennek.”
Több jellemzô vonást nem említek meg, mert

akkor befolyásolom a könyvben szereplô sze-
rencsekérdôív kitöltését, hiszen ha elôre tudjuk,
hogy milyen szempontokat értékel a teszt, kön-
nyen lehet, hogy akaratlanul eltérô válaszokat
adunk a kérdésekre.

Végül két beszámolórészletet idézek a könyv-
ben szereplô egyik hölgytôl, aki megfogadta dr.
Richard Wiseman tanácsait. A két beszámoló
közt egy hónap telt el.

„Játszottam a 13 éves lányommal, s közben
beleestem egy gödörbe – amirôl amúgy tudtam,
hogy ott van –, és alaposan bevertem a fejem.
(…) Otthon összeestem, ismét bevertem a fejem,
és agyrázkódást kaptam. Elmentem az orvos-
hoz, aki gyógyszert írt fel. (…) Másnap, evés
közben, letörött egy darab a fogamból, de nem
tudtam megcsináltatni, mert gyógyszert szed-
tem. Aztán nekitolattam a kocsimmal egy fá-
nak, jelentôs kárt okozva. Másnap meg sem
tudtam mozdulni. Kiderült, hogy megütöttem a
hátamat, de a fejsérülésemre szedett gyógyszer
tompította a fájdalmat, ezért nem vettem észre a
hátsérülést. Három hétig ágyban kellett feküd-
nöm. Így zajlik az életem.”

„Nagyon megdöbbentett, ami történt. Ami-
kor belekezdtem, még nem tudtam, hogy mi
lesz ebbôl, de pár hét alatt minden megválto-
zott. Sokkal szerencsésebb vagyok, még a bará-
taim is észrevették a különbséget. Sokkal többet
mosolygok. Pozitívabban gondolkodom, már
nem hiszem, hogy valamilyen szerencsétlenség
fog érni. (…) Három évig tartó sikertelen pró-
bálkozások után végre átmentem az autóveze-
tési vizsgán; pénzt nyertem a lottón; és sokkal
boldogabb vagyok. Kulcsfontosságú szemlélet-
módváltás zajlott le bennem: most már azon
gondolkodom, hogy hogyan tudnám megolda-
ni a problémákat, és nem azon, hogy a történte-
ket a balszerencsémnek köszönhetem.”

A könyv külön értéke, hogy segítségével az
olvasó egyrészt felmérheti, hogy mennyire ké-
pes a szerencse befogadására, másrészt – a dr.
Richard Wiseman által kidolgozott gyakorlatok
segítségével – megtanulhatja, hogyan válhat
szerencsésebbé. Várhatóan sok ember gondol-
kodásmódját és viselkedési szokásrendszerét
fogja megváltoztatni. Mellesleg: rendkívül szó-
rakoztató olvasmány is.

DR. DOMJÁN LÁSZLÓ
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