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A  busz  zsúfolásig  megtömve  robogott  a  városból  el.
Tamásnak  szerencséje  volt.  Még  időben  odaért  a
pályaudvarra, ezért válogathatott is az ülőhelyek közül.
Középtájon,  egy  ablak  melletti  ülést  választott.
Elégedetten helyezte  magát  kényelembe,  és a  piszkos,
maszatos,  esőcseppek  áztatta  üvegen  át  kémlelte  a
rohanó  tájat.  Fák,  bokrok,  házak,  romos  gazdasági
épületek  váltakoztak  sík,  unalmas  dombokkal,
területekkel.  A  távolsági  járat  gépbúgása  gyorsan
elálmosította. Nem tudta pontosan mennyi ideig is tart
majd ez az utazás,  csak azt,  hogy délben találkozik  a
többiekkel a végállomásnál, ahonnét még legalább 2 km-
t kell gyalogolni az erdei szállásig. Gondolatai hol előre
szaladtak, a jövőt fürkészték, tervezték, mintha valóban
megvalósulhatna bármi is abból, ami elképzelés és vágy.
Hol  pedig  az  elmúlt  egy  évének  gyötrelmes  képei  és
érzései  körül  forogtak.  Ilyenkor  fájt  neki,  és  erős
szorítást  érzékelt  a  mellkasában.  Ha  nem  uralkodott
volna érzelmein, indulatain, akkor könnyezett volna. Az
elmúlt időszak összes keserűsége, csalódása zokogásba
fakadt  volna  ki  belőle,  akár  a  föld  alól  a  gejzír.  Mari
elhagyta. Vitte a gyerekeket, a közös élményeiket. Kész
tények elé  lett  állítva,  amikor  begördült  a  bútorszállító
teherautó  az  udvarba.  Mérhetetlen  harag  költözött  a
szívébe  ennél  az  emlékénél.   -  Az  a  rohadt!  A
szemétláda! - és ökölbe szorult megint a tenyere. Újabb
megállóhoz  értek,  ahol  új  utasok  furakodtak  középre,
hátra, de egészen a sofőrig megtelt a folyosó. Azonban
még mindig szálltak fel. - Kérem, húzódjanak hátrébb! -



jött  a  határozott,  ellentmondást  nem  tűrő  kérés  a
hangszórókból.  Az állók közül,  aki  tudott  még,  beljebb
nyomakodott. Gyorsan két nagyobb méretű úti poggyász
is  útra  kelt  egyre  beljebb,  végül  a  középső  ajtóval
szembeni  táskatartóban  landoltak.  Végül  mindenki
felfért.  Akár  a  cigarettaszálak  a  dobozban,  egymás
mellett,  szorosan  kapaszkodtak  az  utasok.  Már-már
egymásba fúródtak. Tamás figyelme visszatért a saját kis
nyavalygásaihoz.  Belátta,  nevetséges ez az  egész,  ami
benne zajlik,  és  amire vállalkozik.   De eddig máshogy
nem sikerült megszabadulnia a gyötrődéseitől. Talán ez
az  egy  hét  segít  rajta.  Újból  a  tompa  egyenletes
motorzajé lett a főszerep, amitől páran elaludtak.  Tamás
belefúrta fejét az ülése magasítójába. Megpróbált aludni.
Nem járt sikerrel. Fantáziált inkább. - Vajon milyen lesz
ez  az  egy  hét?  Megkapja-e,  amit  szeretne?   Aztán
egyszer  csak  megérkeztek.  Összeszedte  a  holmiját,
elhagyta a járművet, ahogy mindenki más. A megadott
helyen már a többiek várakoztak, hogy együtt induljanak
tovább  gyalog.  Kedves  arcok,  tömött  hátizsákok,
utazótáskák vették körül. A beszédesebbek ismerkedésbe
fogtak.  Különböző  korú  emberek,  más-más  háttérből,
társadalmi  szerepekkel,  és  távoli  helyekről.  Ami  közös
volt bennük, az a hátukon és a szívükben cipelt teher.
Valamennyien  kérdésekkel  voltak  tele,  amelyekre  a
táborban reméltek válaszokat. Egy jó ötvenes építőipari
vállalkozó az Alföldről váratlanul elvesztette két kiskorú
gyermekét  egy  autóbalesetben,  a  felesége  meg  élete
végéig  mozgáskorlátozottá  vált.  Egy  szomorú tekintetű
nő daganatos problémákkal küszködött évek óta, ahogy
mesélte.  Voltak  fiatalok,  akik  csak  úgy,  pusztán
érdeklődésből,  „nem  találom  a  helyemet  a  világban”,
hangulattal  rótták  a  métereket.  Tamás  is  beszámolt
magánéleti  válságáról.  Volt,  aki  csak  önmaga
szórakoztatására  szaporította  a  szavakat,  netán



közönséget  remélt  magának.  Akadt,  aki  magasröptű
filozófiai  kérdéseket  feszegetett.  -  Van-e  lélek?  -  meg
hogy, - vajon egy keresztény kolostorban milyen is az a
bizonyos lélek?  És milyen Tibetben a lélek?  Hogy egy
zsidó  hagyományokat  tisztelő  családnál  milyen  az  a
lélek? Akadt, aki mindenre tudott válaszokat adni, bármi
is  került  szóba.  A  többség  azonban  mély  hallgatásba
burkolózott, mintha máris kezdetét vette volna a csendes
elvonulás.  Lassan  megérkeztek  az  erdei  táborba,  ami
hajdanán  úttörőtábor  lehetett,  ám  most  -  Élj  a
természettel!  Szabadidőközpont  -   felirat  díszelgett  a
bejárat  melletti  táblán.  Mindjárt  kaptak  részletes
eligazítást.  A  napirendet  több,  jól  látható  helyre
kifüggesztették. A lényegét hamar felfogta mindenki. Hét
napig nincs duma, drog, cigi, egyéb élvezeti dolog, csak
csend és némaság, könnyű, húsmentes ételekkel, korai
kelésekkel és napi  háromszori  elcsendesedést,  légzésre
figyelést segítő gyakorlatokkal kiegészítve. Tamás tudta,
hogy itt  teljesen egyedül  lesz  önmagával,  megszakítva
minden fajta kapcsolatot a külvilággal, otthoni dolgaival.
Leadták  a  mobiljukat,  egy  közeli  hozzátartozó
elérhetőségeivel együtt, arra az estre, ha netán rosszul
lenne valaki. Külön szállásolták el a férfiakat és a nőket,
még a párosan érkezők sem találkozhattak egymással.
Minden külön zajlott gyakorlatilag. Az alvás, az étkezés,
a  tisztálkodás,  csak  a  meditáló  helyiségben  láthatták
egymást. Tamásnak a hajnali,  ötórás kelés jelentette a
legnagyobb  gondot.  Félálmosan,  kótyagosan  érkezett
szinte mindegyik napon a legelső közös gyakorlatozásra.
Össze kellett szednie magát, hogy bele ne aludjon. Ezek
a közös és kötelező ülések tulajdonképpen semmiről sem
szóltak.  A  résztvevőknek  megtanították,  hogy
ülőhelyzetben, csukott szemekkel hogyan lehet könnyen
és egyszerűen a légzésre figyelni. A rendszeresen végzett
több  órás  gyakorlás  rendkívüli  figyelmet,



összeszedettséget  kívánt  mindenkitől.  Mivel  nem  volt
semmi  egyéb  teendő,  hamar  elsajátították  ezt  a
technikát.  Persze  sokan  összecsomagoltak  a  napok
során,  és  hazaindultak.  Nyilván  nem azt  kapták,  amit
vártak.  Vagy  nagyon  is  megijedtek  az  egyedülléttől,  a
csendben levéstől,  attól,  hogy nem történik semmi itt.
Tamás úgy a negyedik napon érezte, hogy megnyugszik,
lehiggad.  Elfogytak  arra  már  a  múltjával  kapcsolatos
gondolatok, a jövője miatti aggódások. Legnehezebben a
némasági fogadalom betartása ment neki. Négyen voltak
egy  két  szobás  faházban.  Szeretett  volna  beszélgetni
velük.  -Mit gondolnak a lélekről? Van-e egyáltalán?  Ha
van, miféle, ha nincs, miért foglalkoztatja az embert? -
Nagyon  meg kellett  erőltetnie  magát,  hogy  ne  szóljon
egy  szót  sem.  Szinte  lehetetlen.   A  szabadidőt
kirándulásokkal, sétákkal töltötték meg. Szerencsére az
időjárás  kedvezett  nekik  a  szabadban  tartózkodásban,
így  augusztus  közepén.  Sem  eső,  sem  lehűlés  nem
zavarta a táborlakókat. Esténként korán feküdtek le. Egy
kívülállónak az lehetett a benyomása róluk, hogy olyan
süketnémák, akik céltalanul  téblábolnak, ütik agyon az
idejüket, hol csoportosan, hol elkülönülve. Még az utolsó
napokon  is  voltak  olyanok,  akik  elhagyták  a  tábort,
nagyjából  a  felére  csökkent  azoknak  a  száma,  akik
lelkesen,  kíváncsian  kezdtek  bele  a  csendességbe.
Történt érdekesség is Tamással. Például a negyedik nap
reggelén,  tisztálkodás  közben  kicsit  megrémült  saját
magától.  Belenézett  a  tükörbe,  és  akkor  szembesült
azzal,  hogy  már  jó  ideje  nem  borotválkozott.  Egy
torzonborz  ősember nézett  vissza rá.  Mintha nem is  ő
lenne  az.  Különös  és  félelmetes  élmény  volt,  amikor
véletlenül egy másik ember arcába nézett. Úgy tűnt neki,
mintha haragudna Tamásra. Mintha valamiért neheztelne
őrá. Pedig az ég világon semmi különös, ártó nem történt
közöttük.  Az  összes  tevékenysége  zajtalanul,  egyedül



zajlott  a közös légző gyakorlatok kivételével.  És mégis
ezt a haragot mások tekintetében többször tapasztalta a
hét  hátra  lévő  részében.  -  Miért  mérgesek  rá?  Nem
követett  el  ellenük semmit,  -  aztán sietve otthagyta a
közös  vizesblokkot.  A  furcsaságok  idővel  tovább
szaporodtak. Talán az ötödik nap ebédjénél szállta meg
enyhe rosszullét.  Próbált  enni,  de apró rovarok, lárvák
úszkáltak  a  tányérjában.  Hirtelen  szorongás  vett  rajta
erőt.  -  Csak  nem akarják megetetni  csúszómászókkal?
Esetleg meg is mérgezik? Többször remegés jött rá, mint
mikor  influenzás  volt.  Gyenge,  erőtlen  testtel,  remegő
végtagokkal  tudta  csak a dolgát  végezni.  Estére  aztán
lecsillapodott, elmúlt a félelme. Valahogy béke, végtelen
nyugalom szállta meg. Sehol egy ijesztő gondolat. Rémes
képzelgései,  érzései  megszűntek.  Csak  a  némaság
maradt. A múlt és jövő egyáltalán nem érdekelte már. És
a lélekről azt gondolta így a hét vége felé, hogy ugyanaz,
bárhol  is  üti  fel  a  fejét,  csak  mi  emberek  öltöztetjük
különféle  jelmezekbe.  Tamás  mégis  inkább  a  saját
dolgával  foglalkozott.  Vajon  hogyan  tud  tovább  lépni
most, hogy Mari már nem zavarja?


