
85KÖNYVAJÁNLÓ

„Egy barátságos embernek sok barátja van. S egy erőshöz 
sokan akarnak tartozni, és egy vidám, jó humorú ember 
társaságát keresik. Akiből sugárzik a harmónia, azt sokan 
szeretik. Lelked szüntelen adásban van. A tested, a bőröd, 
a szemed is. Sugárzol, és a sugárzásod vonz és taszít. Be tu-
dod vonzani magadhoz a másikat, és el is tudod taszítani. 
Foglalkozz egy kicsit többet magaddal – a lelkeddel.”

A fenti néhány sor Müller Pétertől származik, aki a Life 
című magazin Heti útravaló rovatában fogalmazta meg 
ilyenformán a harmónia lényegét. A harmóniáét, amely 
egyre jobban vágyott, mégis (vagy talán éppen ezért) egy-
re inkább és folytonosan csak vágyott igénye az embernek. 
Mert a harmónia nem más, mint összhang, egybeilleszke-
dés, akár több hangnak a nagyszerű összecsengése. Akkor 
is, ha itt-ott némi diszharmónia is fellelhető, mert ez csak 
még vonzóbbá és kifejezőbbé teszi azt, amit életnek ne-
veznek. 

A könyv szerzője, Tapolyai Emőke, fején találta a szö-
get, amikor nem gyökerek és nem is távlatok nélkül be-
szél a harmóniáról. Az is nagy erőssége könyvének, hogy 
nem az egyénen kívül keresi a disszonancia okait, hanem 
a személyes emberi sorsban, annak szinte minden tér- és 
időbeli dimenziójában. Már a bevezető gondolatok egyi-
ke arról szól, hogy az élet, amit magunkénak gondolunk, 
nem kis részben a szüleink, sőt az ő szüleik élete is. Ezért 
látjuk, tapasztaljuk nemegyszer, hogy a változni vágyók, 
annak szükségét egyre inkább érző és belátó emberek 
mondják: Hogyan is sikerülhetne, ha már az „őseimnek” 
sem sikerült?!

De a lényeg éppen abban van, hogy „a remény a jövőre 
mutat”. Nem rángat vissza a múltba, még akkor sem, ha a 
mostani bajok ott gyökereznek, és nem hazudja oktalanul 
és alaptalanul a jövő ígéretét azoknak, akik nem akarnak 
a megtörtént és feldolgozatlanul hagyott sorskérdéseikkel 
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foglalkozni. Teleki József gondolatát ajánlja figyelmünkbe, 
aki ezt írja: „Reménység: az ébren levők álma.” Nagy gon-
dolat az ébredőknek!

Három dimenzió, mely meglophat bennünket, kioltva 
belőlünk a harmóniát: múlt, jelen és jövő. Ezeknek kell hát 
mindenekelőtt egy olyan „vonalrendszerbe” illeszkedniük, 
amelyben érthető, összecsengő dallammá formálódnak. 

A múlt, ami elmúlt, sokszor áll meg az ajtó előtt azzal az 
igénnyel, hogy csak vele foglalkozzunk. Ez gyakran nem 
egyebet jelent, mint hogy letapadtunk életünk múltbeli 
eseményeinél. Olyanná váltunk, mint egy körforgalom, 
amelyből nem találjuk a kiutat, ezért a haladás illúzióját 
hajszolva folyton vissza-visszatérünk oda, ahol valamit 
elvesztettünk. Vagy éppen ahol megterheltek bennünket, 
majdnem mindegy… Az írónő „sebzett identitásként” ér-
tékeli ezt a helyzetet, amelyben a sebeinken kívül nem is-
merünk mást. Érdemes feltenni a kérdést: Van-e, lehet-e 
mélyebb meggyőződésem, mint a sebeim? Annyi vagyok 
csak, amennyit a fájdalmaim jelentenek? Vagy ennél jóval 
több? A múltunk a jövőben való bizakodás, az előbbre lé-
pés akadályává lesz, ha elfogadása helyett megváltoztatni, 
letagadni vagy legalább megérteni szeretnénk. 

Egy fontos terület még a múlttal kapcsolatban, amely-
re kevesek és csak ritkán helyeznek hangsúlyt, hogy nem 
mindenért más a felelős. Lehetek én is, aki a „vádlottak 
padjára” kényszerül, ahol ki kell mondanom: én vétkez-
tem! Ha ez sikerül, az Isten bűnbocsánata hálára fog kész-
tetni, ami pedig a szorongások, félelmek talán legjobb el-
lenszere!

Jöjjön a jelen! A „garantált elégedettség” korát éljük. Ez 
viszont nem jelent harmóniát, hanem csak a vágyainkhoz 
való jogosultságunkat. Az előzőekben említett „sebzett 
identitás” hogyan is tudna kitermelni egészséges vágyakat. 
Korunk csapdája, hogy életünk fókuszában egyéni éle-
tünk tökéletesítése áll. Valósuljon meg minden vágyunk, 
ráadásul azonnal! Persze, valahol mélyen mi is érezzük: 
a vágyközpontúság nem kevesebb, mint énközpontúság. 
Az szintén csak kevesek tudatáig jut el kérdésként, hogy 
lehetnénk-e harmóniában önmagammal, a világgal és Is-
tennel úgy is, ha nem felhőtlenül boldog, sikeres, egészsé-
ges stb. az életünk?

Elégedettnek lenni a kevéssel (vagy a kevesebbel), és 
inkább időt fordítani arra, hogy önmagunk legyünk vég-
re. Folyton a lelkünket mérgezzük azzal, amitől a bibliai 

„tíz ige” is féltő szigorral óv: ami a másé. Az összehasonlí-
tástól. Ne kívánd! Elfogadni életünk jelen valóságát nem 
azonos azzal, hogy a hiányommal vagyok elégedett. Csak 
arra való törekvést foglal magában, hogy az öndefinícióm 
ne a hiányaim alapján formálódjon. 

A jelen egyik fájdalmasan nehéz pillanata az, amikor 
nem a kevéssel kell megbékélni, hanem azzal, hogy min-

den elveszett. Özvegység, árvaság, gyermekeink halála: 
pótolhatatlan veszteségek. Rengeteg ilyenkor a miért, és 
többnyire egy vádlott marad a végére: az Isten. Mert őt 
nem lehet irányítani. De szeretete soha nem jelentette azt, 
hogy átadta volna önmaga felett az irányítást. Meg kell 
tanulnunk egy ilyen helyzetben is, hogy kik vagyunk! „Az 
vagyok, akit az Isten szeret! Ez az igazi én! Minden más 
identitás csak illúzió.”

Ahol a képességeim véget érnek, ott kezdődnek a cso-
dák! Jézus mondja: Veletek vagyok mindennap a világ vé-
gezetéig! Azért mondja, mert tudja: az ígéret kapujában is 
képesek vagyunk rettegni. A rettegés reménytelenné tesz, 
márpedig a harmónia „karmestere” éppen a reménység. 
Ez vezényli életünket, hogy merjünk és tudjunk tervezni, 
álmodni. Aktívvá tesz. A remény tehát cselekvésre késztet 
a csodákra várva. Ezek nem mondanak egymásnak ellen, 
nem „vagy munka” „vagy csoda”, hanem a kettő szoros 
együttműködése. Függőség Istentől, akit meghívunk az 
életünkbe, aki belép végre a mi valóságunkba, ami gyak-
ran vagy csak olykor, de reménytelenül sötét. „A remény 
őrületes függés Istentől!” Ő megígérte: eljuttat a célig, de 
nem biztos, hogy azon az úton, amelyen mi járni szeret-
nénk. Így lesz a csodák útja a küzdelmek útja is egyben. 

Tapolyai Emőke könyvének saját szavai adják az össze-
foglalását: „Ne harcolj a valóság ellen!” Mindennek oka és 
célja van, amiben hajdan, ma és a jövőben leszel. Minden-
nek, és Isten ura ennek a „mindennek”.
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