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Case-study

H6di Sandor

HALAL ES SZERELEM
ESETT ANULMANY

A szerelem csak azoknak tragedia, akik elbuk-
tak benne. Akik tuleltek, azoknak val6sag es
beteljesiiles. Gack London)

Ha valaki meghal szerelme miatt, sirjara a resz-
vet mosolyat iiltetik.

(Bollinger)

Memento mori

Ez ev augusztusaban napilapunk egyik vasarnapi szamaban a gyaszhirek ko-
zott megjelent egy megemlekezes:

"Ma van 9 eve annak a megrendit6 napnak, amikor egyetlen fiunk tragi-
kus koriilmenyek kozott, legszebb eveiben, 26 evesen, orokre itt hagyott
benniinket. Halala merhetetlen fajdalmat okozott, amelyet a szomoru-
sagban eltelt kilene esztend6 sem enyhitett szamunkra.
Koszonet mindazoknak, akik nem feledtek el, es sirjara viragot helyez-
nek.

A gyaszo16 [...] esalad."
A gyaszkeretben lathat6 volt az elhunyt fenykepe is, nyilvanva16an azert,

bogy az ujsag gyaszrovatit forgat6 ismer6sok konnyebben felidezhessek ma-
gukban az elhunytat. Fiatal, boldog, vidam arc a kepen, er6t61, elett61 sugarz6,
arnyeka siDes rajta betegsegnek, halalnak, a szamadasra kesziil6 emberek riadt
szomorusaganak.

Vajon bogy tortenhetett? Mit rejtenek el6liink a "tragikus koriilmenyek"?
Mifele formaban ragadta magaval a haW az eleter6s fiatalembert? Baleset aldo-
zata lett? Ongyilkossagot kovetett et? Tun6dhettek magukban, akik nem is-
mertek 6t es szomoru tortenetet.

A gyaszhir a tortentekr61 nem sokat arul el. A megemlekezes a sziil6k ra-
gaszkodasat kivanja demonstralni, akik valami vegett 9 ev utan is sziikseget er-
zik, bogy kozoljek a vilaggal: az elhunytat, amig elt, szerettek es meg-
beesiiltek, emleket lam sok-sok evvel halala utan is kegyelettel 6rzik.

De a megemlekezes tisztelgesre sz6litja azokat is, akik a fiatalembert valami-
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kor ismertek, kedveltek, akik utols6 utjara elklsertek vagy akikre az elhunyt
emleke valami m6don szomoru terheket r6 meg.

Memento mori! Gondolj a halalra! Masok halalara. Az elmulasra. Hogy az
id6vel, amivel rendelkezel, okosabban gazdalkodjal.

Nos, emlekezziink hat. . .

Kilenc evvel ezel6tt, az emlekezetes napon, mely reszvettel helyeztek orok
nyugalomra. Sz. Tamas 26 eves fiatalembert, aki "szerelmi banataban" ongyil-
kossagot kovetett el. A fiatalember halala, a rejtelyes szerelem, s mas tisztazat-
laD koriilmeny miatt nagy megdobbenest valtott ki varosszerte es evek rhultan
is izgalomban tartotta az embereket. Kiilonboz6 talalgatasok keltek szarnyra,
amelyek a pusztlt6 szenvedely fellobbanasat es elhamvadasat, a tragikusan
megszakad6 fiatal elet nehany surftett pillanatat okulasunkra legendakba
agyaztak, peldazva a sziil6i gonoszsagot, a n6i hudenseget, a szerelmi boldog-
talansagot. . . De bogy mi tortent val6jaban, miert vegz6dott a szep karrier el6-
tt all6, hizasodasra kesziil6, nagy terveket szovoget6, tehetseges es ambi-
ci6zus mernok elete 26 eves koriban a horogfan, bogy milyen szenvedely ra-
gadta magaval, milyen szerepet jatszott korai halalaban a szerelmi csal6das,
senki gem tudja igazan.

lnduljunk a titok nyomaba. Keressiik el6 azt a dossziet, amelybe az ongyil-
kossagot kovet6 katamnesztikus vizsgalat eredmenyei keriiltek annak idejen.

Kilenc ev nagy id6. at evig 6tzik a hallgatag, zart szekrenyek az orvosi-
pszichol6giai feljegyzeseket, aztin a dossziek lekeriilnek a nyirkos pincek me-
lyere, s a benniik 6rzott titkokra orokre fatyIat borlt az enyeszet. Ma mar alig-
ha kOvetiink el kegyeletsertest, ha lefujjuk a port e regi disszier6l. Kar len-
n~;ha csak a legendak 6riznek ennek a boldogtalan szerelemnek az emleket. Hi-
szen a legendakban csak h6sok es bunosok szerepelnek, a j6 es a rossz csap
ossze egymassal, a szeretet es a gonoszsag vlvja tortenelmi parharcat. Holott,
s ezt nerncsak a pszichol6gia allftja, de maga az elet is peldak sonival tanusftja,
az ember jobbara onnon lelkeben hordozza sorsat, benne a magyarizat: a siker
es a kudarc, a felemelkedes es a bukas, a remeDY es a csal6das mind bele van
sz6ve eletebe, vagyaiba, felfogasaba, lelki alkatiba.

Az alabbiakban nem a szerencsetlen sorsu fiatalember eletet szandekozunk

megirni, nem is tragikus ongyilkossaga all vizsgal6dasunk kozeppontjaban, ha-
nem a halallal vegz6d6 szerelmi tortenetet klvantuk bemutatni klnalkoz6 ta-
nulsagaival. A nev termeszetesen kitalalt, a tortenet stilizalt, de az eset megtor-
tent - val6s, hiteles.

A "love story"

Eljott az 6sz, Sz. Tamasnak mar csak nehany vizsgaja maradt hatra az egye-
temr6l. Lelekben mar bucsuzott az egyetemi varost61, ahol sohasem erezte iga-
zan j61 magat. Huvosnek, tart6zkod6nak talalta az embereket, idegen maradt
kozottiik negy ev titan is. Gyakran gondolt haza, a Tisza partjan fekv6 kisva-
rosra, ott toltott szep diakeveire, meg mind tobbet arra, bogy otthon "j6 allas"
varja vezet6 beosztasban lev6 aria mellett, aki tiirelmetleniil siirgeti dip-
lomalasat.
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Egy hideg, nyirkos, 6szi esten - ilyen id6ben szakad ri a boldogtalansag az
emberekre - Sz. Tamas nyugtalanul jarkalt szuk alberleti szobajaban. Lehango-
16, szomoru gondolatok keritettek hatalmaba lelket: olyasmire gondolt, hogy
hiabaval6 minden a vilagon, mert az ele.thalalba torkollik, mi ertelme az egesz-
nek. .. N em lelte helyet, felt szembekeriilni ismet a hiabaval6sag mindent ela-
raszt6 erzesevel, amit61 esendes alberleti szobajaban annyit szenvedett. Es ez a
felelem, ahogyan maskor is, hosszu gyaloglasba, nyugtalan esavargasba kerget-
te. A Duna-partra erve arciba vagott a hideg szel. A nagy sziirke vizt6meg meg
jobban elcsiiggesztette. Eppen vissza akart fordulni, amikor nagy larmaval fel-
tunt nehany diak. Ismer6sei voltak, akik valamilyen egyetemi rendezvenyre
igyekeztek, s Tamast kerlelhetetleniil magukkal eipeltek. Tamas nem szerette
az 6sszej6veteleket, iinnepsegeket, feszelyezve erezte magat sok
ember k6z6tt, de most, bar egy kiesit kerette magat, ellenkezett, a lelke
melyen 6riilt, mert titkon azt remelte, hogy a zaj, a fiist, a zene talan eluzik
maid s6tet, ertelmetlen gondolatait.

Es akkor, azon az esten, Sz. Tamas szeme megakadt egy magas, vekony,
szep barna lanyon, aki egy tarsasagban allt es beszelgetett. A lany szerenynek .
es egyszerunek latszott, esinos ruhat viselt, area bajos volt. Sz. Tamasnak ugy
tunt, mintha a lany atsuhan6 tekintete egy pillanatra megallapodott volna rajta,
s szep vagasu szemeibOl valamilyen meleg feny ragyogott volna ra. Az est fo-
lyaman t6bbsz6r is megpr6balta meg elkapni a lany tekintetet, de az a vilagert
sem nezett volna t6bbe ri.

Aznap ejjel Tamas almatlanul forgol6dott az agyan. Mar nem volt szomoru
es boldogtalan: a hajlekony, vekony testu lanyra gondolt, s minduntalan azt a
pillanatot szerette volna felidezni, amikor a lany tekintete megallapodott rajta.
Milyen fajdalmasan, nyugtalanit6an szep volt ez az arc, milyen simogat6, me-
leg, batorit6 volt szemenek ragyogasa, s milyen k6z6mb6sse, huv6sse, fagyossa
valt kes6bb az egesz est sarin. Tamas sokszor nagyot es melyeket s6hajtott,
sok mindent at kellett gondolnia ezen az ejszakan. A hajnal ebren talalta.

Tulajdonkeppen ismerte a lanyt, hiszen egy varosb6l va16k voltak. Akar oda
is mehetett volna hozza, az azonban suta, ostoba dolog lett volna eddigi ki-
mert, tavolsagtart6 ismeretsegiik utan. Tamas tUdta a lanyrol, hogy harmade-
yes b6lcsesz, s noha 6 a muszaki egyetemre jart, neha 6sszefutottak. I1yenkor
mindig iidv6z6ltek egymast, de esak ritkan elegyedtek szoba. A lany huv6s,
tiszteletet paranesolo viselkedese, tartasa valahogyan feszelyezte Tamast, jolle-
het 6 maga is merev es tavolsagtart6 volt kontaktusaikban.

Most azonban felkavarta, nyugtalanna tette ez a talalkozas. Valahogyan mas-
milyennek latta a lanyt: szepnek es vonzonak talalta. Szeretett volna k6zelebb
keriilni hozza, s ugy erezte, hogy lelke melyen talan mindig is erre vagyott.
Azon ette magat, hogy - bar thol alltak egymastol es tekintetiik esak egy pil-
lanatra talalkozott - mert nem viszonozta egy mosollyal, egy fejbolintassalleg-
alabb a lany erdek16d6 pillantasat. Hatha az ezt varta, s most megbantodott. . .

Napokig ragodott ezen magaban mik6zben a b6lcseszkar s6tet folyosoit jar-
ta es az orabeosztasokat tanulmanyozta. Aztan egy napon - mintegy veletleniil
- 6sszefutottak az egyetem bejaratanal.
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A hillY varakoz6teljesen nezett ra, a kis csapat megtorpant.
- Szeretnek mondani valamit, azaz kerdezni inkabb - mondta a fill zavartan.

A laDYegy tetova mozdulatot tett a csoport icanyaba, s kilepett az aradatb6l,
azok viszont cinkos mosollyal az ajkukon, elviharzottak.

- Engem vartal? - kerdezte a laDY,amikor magukra maradtak a jarda szelen.
- Teged. .. Van egy szinhazjegyem szamodra. Pontosabban egy hangver-

senyre.
A laDYcsodalkozva meresztette ra a szemet: - Szamomra?

. - Igen - valaszolta Tamas halkan - Szeretnem, ha elj6nnel.
- Dehat... bogy-bogy?
- Majd megmagyarazom... Most raersz?
- Igen, tulajdonkeppen...
Oszi napfenyben fiird6tt a varos, sosem volt talan meg ilyen kaprazatosan

szep. A levego langyossa valt, azt sem tudtak merre jarnak, csak r6ttak az ut-
cikat, szarnyakat kaptak, reg nem ereztek mar a labukat.

Amilyen nehezen talaltak szavakat az elso lepeseknel, olyan gyorsan valtak
bizalmassa. K6lcs6n6sen szokatlanul eras hatassal voltak egymasra. Mindket-
ten ereztek, bogy valami csodalatos dolog t6rtenik veliik: akik eddig tele voltak
tart6zkodassal, s vedopanceljaik m6giil figyeltek egymast, most valamilyen
kii16n6s, megmagyacazhatatlan oknal fogva megnyllnak egymas iranyaba, s
nemcsak megnyllnak, de egyszerre szeretnenek mindent elmondani, m.indent
felkinalni magukb6l a masiknak.

Tamas szive eraseD dobogott valahanyszor kesobb visszagondolt erre a nap-
ca. Boldog volt, ha area gondolt, bogy ujjaikat 6sszekulcsolva jartak az utcikat.
A laDYteljesen bet6lt6tte a lelket: erthetetlen es megmagyarazhatatlan volt ez
szamara. Masnak is udvarolt mar, de ez most mas volt. Titokzatos szorongassal
t6lt6tte el ez a fellobban6 szerelem, ami egy mely, felelmetes ejszakab6l sz6k-
kent szarba.

Elj6tt a randevu napja. Elbuv616 volt az eloadas, j6 karmesterek vezenyel-
tek, hires enekesek enekeltek.. csak ennyi maradt meg kesobb Tamas emleke-
zeteben. Egesz ido alatt a mellette iilolanyban gy6ny6rk6d6tt: barna hajaban,
amint finoman, szeliden k6riilveszi homlokat, barsonyos harebell, enyhen ki-
pirult, titokzatos, merengo arciban. Es valahanyszor a laDYraemelte tekintetet,
szepsege meg jobban megigezte: szep vagasu szemei vegtelen szelidsegrol arul-
kodtak, mosolya, ajkai, elovillan6 fogai szemermet es bait sugaroztak. Tamas
kapcazatosan szepnek talalta a lanyt. Lelke remegett a gy6ny6rusegtol, bogy itt
tudhatja maga mellett, ugyanakkor megremiilt att6l az erzestol, amit ez a tisz-
ta, artatlan, attetszo. noiesseg kivaltott benne. Kimondhatatlanul boldognak
erezte magat, celtalan vagyakozasb6l es nyugtalan szorongasb6l a116elete most
ertelmet nyert, szeppe es otthonossa valt a vilag. Egy pillanatra ca azonban mar
feloldhatatlan ketsegbeesesfogta el: mi lesz, ha ezt a kapcsolatot nem tudja
megtartani, ha a laDYelhagyja, ha ez az igezet szertefoszlik. Erre a gondolatra
legyurhetetleniil atjarta lelket maris a pusztulassa faju16 vesztesegerzes, a vihig
teljes ertelemvesztesenek a rettenetes feme. Es bar a laDY ujabb mosolya
megnyugtatta es boldogga tette ismet, a felelem, mint valamilyen rontas,
nyomaszt6 felhokent ettol fogva mindig ott lebegett e szerelem f6l6tt.
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A gyenged, szomoru ariak a szerelemre jeUemz6 vagy6dast felebresztettek
es elmelyitettek a lany lelkeben is. Edit val6jaban szelid es j6zan teremtes volt.
Szivesen fogadta Tamas kozeledeset, kicsit megszeditette ez a szemelyenek
sz616 nagyfoku erdekl6des, latta maga el6tt otthon baratn6i irigyked6 tekinte-
tet, de lelke melyen a jov6t iUet6en ennel tovabb nem mereszkedett. Ismerte a
fill csaladjat, az igenyes sziil6ket, a magas merceket, amit fiukkal- az eljoven-
d6 "zsenivel" - szemben tamasztottak. Ismerte Tamast is, aki megszaUottan ta-
nult, s a legkival6bbaknak kijar6 tiszteletet es figyelmet kovetelte meg maga-
nak. Baratn6it61 olyasmit is haUott evekkel ezel6tt, hogy Tamas a n6kr61leke-
zel6en nyilatkozott, s hogy a fiukat is zavarta folenyeskedese, tudalekos-
saga... De ez a fill itt most meUette mas volt: kedves, szelid, rajong6...

Aggalyai azonban megsem voltak teljesen alaptalanok. A kapcsolat csak ro-
yid ideig volt felh6tleniil boldog. Az elmelyiil6 szerelem, ahelyett hogy szebbe,
otthonosabba tette volna a vilagot szamukra, fesziiltseget, nyugtalansagot ho-

Tamas a "szerelem jogan" koteked6ve valt, zsarnokoskodni kezdett a lany
folott. El6bb csak Edit ismer6seit, csoporttarsait nem szivelte, aztan senkit
sem, akihez a lany barmilyen forniaban is kot6dott valamelyest. Amikor eze-
ket a kapcsolatokat - Edit nagy fajdalmara - leepitette, visszaszoritotta, meg-
kivanta, hogy a lany mas teren is, mindenben az 6 elvarasa es akarata szerint
cselekedjek. Az engedelmesseg volt szamara a lany szerelmenek a "bizonyite-
ka". Sokszor, ha Edit lelkesen kozos programot kezdemenyezett, bar neki is
kedve lett volna hozza, valamilyen atlatsz6 iiriiggyel keresztiil huzta az
egeszet, maskor meg kedve eUenere rabeszelte a lanyt valamire. Meg az oltoz-
kodesben sem engedte, hogy a lany a sajat izleset kovesse, hogy sajat belatasa
szerint oltozzon. A helyzet vegiil odaig fajult, hogy csupa nemszeretem dolgok-
ra kenyszeritette a lanyt csakhogy szerelmer61 "megbizonyosodjon".

Edit onerzetet sertette Tamas viselkedese, zsarnokoskodasa gyakran sirasra
gerjesztette. Tiszta, szep erzesei megbenultak a fill orokos elegedetlenseget61,
s miutan meggy6z6dott arr61, hogy nem kepes sem kerlelessel, sem szembe-
szegiilessel mas belatasra birni, elegedetlensege miatt lassan tavolodni kezdett
t6le.

Sertettsegiikben neha haUgatagon es hidegen toltottek egymas meUett az es-
teket, maskor azzal biintettek egymast, hogy napokig keriiltek a talalkozast.
Civakodtak, osszevesztek, kibekiiltek...

Tamas maga is sejtette, hogy valamikent 6 a forrasa szerelmi balsorsuknak.
Tulajdonkeppen nemcsak a lany felt t6le, 6 maga is felt onmagat61. Dgy erezte,
hogy a napok el6rehaladtaval6 maga fog egyre jobban elrontani mindent, s ve-
giil talan a szakitast is kiprovokalni, hogy ezzel j6vatehetetleniil elrontsa
egesz eletet. De keptelen volt kavarg6 erzesein urra lenni, nem tudott magan
eligazodni, nem tudta ketsegeit, feltekenyseget, elegedetlenkedeset legy6zni.
Nem ertette miert ken boldogtalanul ragaszkodnia ahhoz, amivel ezt a szerel-
met vegiil is tonkre teszi.

Edithez fuz6d6 viszonya akkor kezdett igazan dramai fordulatot venni, ami-
kor az egyetem befejeztevel hazakeriilt es munkaba allt. Ritkabban talalkoz-
hattak, altalaban csak het vegen lattak egymast, ami keves oromet tartogatott
szamukra. Tamas feltekeny volt, tudni akart a lany mind en lepeser61 es gondo-
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latar61. Legszlvesebben egesz heten ott lopakodott volna a lany k6riil, bogy
meglesse: merre jar, kivel talalkozik, mit esinal...

Edit vigasztalhatatlanul szomoruva valt, mind kevesbe varta a talalkozast.
Tamas latta es erezte ezt. Tehetetlen diih fojtogatta az elkeriilhetetlennek latsz6
kudare miatt. Onmegvetest erzett 6sszeferhetetlen magatartisa, kapesolatra va-
16 alkalmatlansaga miatt. Sziinteleniil azon jart az esze, hogyan szerezhetne
vissza beesiiletet a lany elott, hogyan bizonyithatna be, bogy "zsarnoksaga" el-
lenere szerelmeert a legnagyobb lemondasra es aldozatra is kepes. Hogyan ke-
riilhetne el a bukist, a megszegyeniilest?

Egy kiad6s veszekedest k6veto hetvegen a lany nem j6tt haza. Nem jelent-
kezett. Tamas rosszat sejtett. Nehany napig 6rlod6tt magaban aztan varatlanul
betoppant a lanyhoz. Edit kedvetleniil fogadta: - Nem kellett volna elj6nn6d,
nines mar semmi k6ziink egymashoz - mondta halkan. Nem volt kedve az
ujrakezdeshez, az ujabb eivakodasokhoz, nem volt kedve az egyiittlethez sem,
semmihez sem.

Hosszu esend allt be. Tamas szoritast erzett a szlve tajan. "A szerelem esak
egy villanas, felvillan es ellobban, akir az det - gondolta magaban.. A halalra
gondolt, a nagy ellensegre, amely rettegesben tartotta sok-sok even at, a ma-
gailY suru ejszakiira, az ismeretlen arnyakra. Es lam, most nem ellensegkent,
inkibb j6 baratkent erzi szoritisat, amint gyenged eroszakkal vinne magaval a
semmibe, a nemlet birodalmaba, ami valami ismeretlent klnal.

F6lallt, varta, bogy a lany maid ellagyul, marasztalja, kibekiilnek megint. De
0 ezuttal olyan volt, mint egy szaraz fa, mind en elhalt benne: teljesen erzeket-
len lett, nem erzett sem megrendiilest, sem szomorusagot, nem erzett sem-
mit. ..

Tamas szomoruan nezett ra. A kedves arer6l eltunt a mosoly: az ajkak szo-
rosan 6sszezarva elvekonyodtak, vertelenne valtak, a szem6ld6k lve feljebb
esuszott, az egesz arc kerlelhetetlennek, megk6zelithetetlennek latszott. Mie-
lott meg kilepett volna az ajt6n a hideg, metszo tekintet megenyhiilt valame-
lyest, mintha megjelent volna egy halvany mosoly meg a szaj sz6gleteben. A
reszvet es szanalom mosolya volt ez, ami Tamast a buesuszavaknal is jobban
szlven iit6tte.

Amikor hazaert, ruhastul vegig vetette magat az agyon. Sokiig fekiidt 19y.
Neha megtapogatta esuk16jan a veroeret: mindannyiszor ugy erezte, bogy
gyorsul a szlvverese es lizas. Almos is volt, a feje zugott, izmai fajtak, hatalmas
faradtsag szakadt fa. "Egyszeru meghiiles lesz" - gondolta magaban. Elohala-
szott az agyfejnd a1l6 szekreny fi6kjab6l egy doboz aszpirint, kiszedte a mar-
kaba az egeszet, aztin lenyelte mind sorjaban, egyiket a masik man.

Fojt6 des szagok vagtak az orraba, eter es j6dfelho uszott a levegoben, fe-
herk6penyes sieto emberekre lett figyelmes, ajt6k esap6dtak, tavolabbr6l es6-
r6mp6les hallatszott, egy gumikereku agyat toltak el elotte. A zajba beszed-
foszlanyok keveredtek, a szavak 6sszefolytak, megpr6balta szetvalasztani
oket, de nem tudott kiszurni beloliik semmit...

Aztan ismeros arc hajolt f6leje. Az anyja allt az agya mellett. Tamas d6bben-
ten nezte az areot: mintha raneosabb, 6regebb lenne, mint amilyenre emleke-
zett. "Milyen alattomos az det - gondolta magaban - ilyen raneos, g6rnyedt,
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6szhajii, kisirt szemu oregasszonnya valik a legszebb n6 is a vilagon." Ijedten
kapta fol a fejet es nezett koriil a k6rhizteremben.

- Csak en jottem fiam - mondta fojtott sir6s hangon az anyja.
Amikor a k6rhizb61 hazakeriilt, apja esak ennyit lokott oda neki foghegy-

r61: - Miert nem akasztottad fol magad, ha meguntad az deted? Mit szeren-
esetlenkedsz itt, te nyomorult.

Az apa es fill kozott mindig is fesziilt volt a viszony, de az ut6bb h6napok-
ban annyira kidez6dott, hogy esaknem elviselhetetlenne valtak egymas szama-
fa. Tamas apjat, aki kemeny, energikus ember volt, hallatlanul idegesitette a fill
szetsz6rtsaga. Ferfiatlannak tartotta, hogy folyton s6hajtozik egy lany miatt, a
munkajaval nem tor6dik, zenet hallgat, szeremles konyveket DIvas,
almatagon hever naphosszat az agyon... Tamas nem valaszolt semmit az
apjanak, aki kes6bb megbanta ugyan kemeny szavait, de orommel tapasztalta,
hogy fia viselkedese a rikovetkezo napokban megvaltozott. Mintha kiesereltek
volna, erdek16dessel fordult munkatarsai fele, sz6ba allt mindenkivel, terveir61
beszdt.. ! Rendet rakott a szobajaban, majdhogynem feltun6 rendet. Elramolt,
elcsomagolt, borondokbe rakott esaknem mindent -ruhait, konyveit, lemezeit
- mint aki hosszii iitra kesziil.

Eljott a hetvege. Vasarnap estig elkesziilt mindennel. Sotet iinnepi oltonyet
egy feher inggel es nyakkend6vel elol hagyta a szekrenyben. A karesii kis
konyvet, amit alland6an maganalhordott, az ejjeliszekreny tetejere helyezte
egy lezart boritekkal egyiitt.

Aznap ejjel folakasztotta magat.

A tortentek utan

Tamas apja igy szamolt be kes6bb a tortentekr61.
- Aznap a gyerek nyugodtnak latszott, jobb kedvunek, mint azel6tt. Maskor

hallgatagon ette vegig a vaesorat, most beszdgetett, meg nevetgdt is valamin.
Vaesora titan azt mondta, hogy setal meg egret miel6tt lefekszik. Talan tizen-
egy lehetett, amikor hazajott. Felalomb61 hallottam a jarkalast, az ajt6-
esuk6dast, aztan elnyomott az alom. Furesa zajra ebredtem', azaz inkabb fol-
riadtam: mintha valamilyen siilyos targy zuhanasat hallottam volna. Folkap-
esoltam a villanyt, de nem tapasztaltam a szobaban semmi szokatlant. Benyi-
tottam az 6 szobajaba is, es lattam, hogy nines az agyban. Rossz sejteseim ta-
madtak, folneztem a padlasra. A kamra mellett van a foljar6. A foljar6ban
egett avillany, ami a sotet padlasteret is valamennyire megvilagitotta. Alig kar-
nyiijtasnyira a foljar6 nyilasat6l, ott l6gott a horogfan. A rossz samli, amit
a kamrab6l vitt fol magaval, ott hevert folburulva a padlas ajtajanal. A laba-
nil atolelve folemeltem es a felesegemnek kialtottam. Sajnos, altat6t szed, till
mdyen aludt ezen az ejszakan is. Ugy kellett folriznom, j6jjon segiteni, amig
valahogy a kotdr6l1evagom. Lehoztuk a szobajaba, rifektettiik az agyra es or-
vosnak telefonaltunk. De mar nem volt det benne. Viszont meg meleg volt, s
amikor az orvos elment, feloltoztettiik az altala el6keszitett sotet iinnep16
ruhajaba.

Az apa area sapadt volt mig ezt el6adta, vonasai megkemenyedtek, a b6r
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szinte rifesziilt az arcara, higgadtan, atgondoltan beszelt, egyszer sem csuklott
el a hangja. Alig par 6raja jatsz6dott le az, amirol szamot adott, a halottkemmel
jartam ott mindjart a kora reggeli 6rakban. Arra a kerdesre, hogy mit gondol,
miert tette ezt a fiuk, tanacstalanul folvonta a vallat:

- Magam sem tudom, talan kiforgatta a szerelem magab61.
Tamas anyja osszetorten sirdogalt, visszhangkent ismetelgette, ami a Eerie

szajab61 elhangzott: - Kiforgatta a szerelem magab61. Osszetorte a lelket az a
lany.

- Dehat mert gondoljak, ho~ a szerelem miatt? - kerdeztem.
- Mert nemreg szakitottak. Es Tamas a bucsuleveleben is megirta - mondta

fajdalmas, panaszos hangon az asszony.
A level igy sz6lt:

Draga Szerelmem! (ne haragudj, hogy meg igy sz6litalak) Amitol feltem,
most bekovetkezett. Ami6ta megszerettelek, esak aTe szivedben eltem, s
most, hogy elhegytal, kihult, meghalt bennem minden. Dermedt vilag vesz ko-
riil, jegbefagyott a lelkem. Latom szad szogleteben a faj6 szelid mosolyt, ami-
vel elbuesuztal es zsibbadt szivem megdidergett.

Isten veled! Ne tegy magadnak szemrehanyast semmiert sem. En vagyok al-
kalmatlan erre az eletre. Olyasmire vagytam, ami ninesen. Csak abrand volt ez
a szerelem, lazas akaris, biztat6 igeret, orom es sok-sok alom. A fellegekben
eltem, s most, hogy elhagytal, nem tudok hova lenni. Hiaba egtem a nagy sze-
relemtol, a yak es ostoba vagyt61, esak bantani tudtalak, s most hamvaba hull
minden. Ami eddig segitett elni, most megsemmisit - elszallt maganyom drag a
tars a, a szerelem.

Az ut vegere ertem. Nines tovabb. Nines hova. Nines miert. Halott vagyok
maris, esupan neked vetek papirra nehany sort meg. Benned volt minden
vagyam es remenyem, de be kelllatnom: mas ferfi mellett van a helyed. Ha el-
nek, esak utadban lennek tovabbra is, s mivel neked j6 szolgalatot tesz
halalom - en se banom. Elmegyek, drigam. Jobb ebben az 6riban meghalni,
mint hordozni orokke veresegemet, titkolni kinjaimat, keriilgetni Teged, az ut-
cakat, a parkokat, amerre jartunk veled. Hosszu alomra szeretnem hajtani fe-
jem. Es mivel nem hiszek a foltamadasban, igy - fajdalom - nem taWkozunk
soha tobbe.

Faradt lelkemre, elneheziilo testemre vir a sirverem. Esztendok mulva, ha
testemet a nedves foldben regen elbomlasztotta mar a haW, gyere ki egyszer a
temetobe es a sirko ele allva jusson maid eszedbe az a szerelem, ami valamikor
regen elviragzott melletted.

Mely esend neheziil ram. Ami szep volt, magammal viszem, a faj6 emlekek
rid maradnak oroksegiil. Boesass meg mindenert.

Eg veled! Tamas.

Amint a keltezesb61 kitunt, Tamas a levelet val6jaban koribban irta, meg a
gy6gyszeres ongyilkossagi kiserletet megel6z6en. Akkor nem keriilt elo, nem
jutott sem a sziil6k, sem a lany kezebe. Most egy konyvben akadtak ra, amit
Tamas edesanyja nehany nap mulva tanacstalanul behozott a rendelobe.

- Lehet, hogy ez a konyv zavarta meg az eszet - mondta az asszony. - En
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csak belelapoztam, de nagyon furcsinak talilom. Szeretnem a maga vele-
menyet hallani r6la.

A karcsu kis kotet, amit az asszony a h6na alatt szorongatott, Illes Endre ne-
hillY novellijit tartalmazta. A konyv lapjain meglitszott, bogy tulajdonkep-
pen a cimad6 els6 terjedelmesebb iris volt gyakran forgatva.

- Ezt hordta magival. Bizonyira nem lett volna szabad ilyen konyveket 01-
vasnia - mondogatta az asszony.

Tortcnet a szerelemrol cs a haldlrol

A tortenet egy gyonyoru szep kinilyLinynak, Szavitrinak es egy szamuzott yak kiraly
fianak, Szatjavannak a szerelmet mondja el a Maha-bharataban talalhato monda alapjan.

Szavitri sokkal szebb volt mind en foldi lanynal, de sokkal nehezebb elet is vart ra ma-
sokenal. Egyetlen lanya volt apjanak, az oreg kiralynak, s eljott az ideje, bogy ferjet
talaljon maganak. A fiatal ferfiak messze foldrol eljottek megesodalni, de ezt a tiindoklo
egi szepseget senki sem merte arra kerni, bogy legyen a felesege. Szavitri esak rajuk ne-
zett es az egyiknek a fiatalsagaban meglatta a esUf oregseget, a masik viragos szavai-
ban a hazugsagot, a harmadikat ridegnek es on?onek talalta, a negyedikr61, aki gazdag
volt es vonzonak latszott, kitunt bogy ostoba. Es a ferfiak, akikbe Brahma konnyu lel-
ket rejtett megszegyeniilten tavoztak a kiraly udvarabol.

Szavitri aria, Aszvapati kiraly ekkor igy szolt a lanyahoz:
- Menj, lanyom es keress magadnak ferjet valahol a vilagban, bogy az istenek ne ta-

laljanak bennerrl hibat. El6vezettek koesijat, befogtak a feher lovakat es Szavitri elindult
vil~gga, bogy ferjet keressen maganak.

Es Szavitri hegyen-volgyon at, diihong6 szeIben es tuzforro porban hajtatt napokon
at. Szaraz tiiskebokrok, gonosz suhogo tiiskegallyak csaptak ra, aztan zoldiil6 tisztasp-
kon, erd6kon, pusztasagon vandorolt at... es nagyon maganyosnak erezte magat. Ej-
szakankent a vadonban el6 remetekneI kert szallast, akik szivesen fogadtak es boles in-
telmekkel oktattak. Hogy hany napig volt titan, maga Szavitri sem tudta, de amikor egy
delel6tt egy pusztasagon vagott at, megerezte, bogy ez lesz az utolso utja. Egy ritkas er-
d6be erve egy 6riasi fa arnyekaban magas, sapadt, szomoru, szep ferfival talalkozott.
Nehany sz6t valtottak a szomoru ferfival, es Szavitri area atrozsasodott, mint a tuz ele
tar!.ott attetsz6 kristaly.

Ultek a fuben, a jazminok meg a pafranyok kozott, elmondtak egymasnak banatukat.
Szatjavan eppen marasztalni pr6balta a lanyt, amikor megjelent mogottiik a nagy Kama,
a szerelem istene. Koroskoriil nagy esend tamadt, az erd6, az allatok mozdulatlanna
valtak, Kamahurja megfesziilt- es a lany egyszerreugy erezte, bogy valamilyennagy,
elviselhetetlen slily hull ra a magasb61. Egy iitest erzett a szive tajan, amit61 ugy erezte:
meg kell halni, ugyanakkor valamilyen ismeretlen boldogsag arasztotta el, s kedve lett
vaIn a az oromt6l felkialtani.

Szavitri megtalalta, amit keresett, a Szerelmet, s boldogan vitte a hirt apjanak, Madra
kiralyanak, akineI egy vendeg id6zott eppen; Narada, a hires jos jart nala. Aszvapati ki-
raly meglatva Szavitri sugarz6 areat boldogan olelte magahoz a lanyat. A ferfi neve irant
erdekl6dPtt, de amint Szavitri szerelmenek a never kimondta, Narada, a hires j6s feljaj-
dult: - 0, te boldogtalan lany, esak 6t ne valasztottad volna! Barkit inkabb. .. aztan
esiiggedten elhallgatott. Aszvapati kiraly es a kiralyl:iny azonban vallat6ra fogtak: mi
kifogasa lehet Szatjavan ellen.

- Szatjavan egy ev mulva meg fog halni. Pontosan egy ev mulva eljon erte Jama, a ha-
lal istene, kotellel es haloval a kezeben, bogy lelket magaval vigye a holtak birodalma-
ba - mondta a j6s szomoruan.

Az oreg kiraly terde megremegett, atolelte a siro Szavitrit es kerlelni kezdte: masitsa
meg szandekat, mondjon le Szatjavanrol, ne terjen vissza hozza. De a kiralylany hajIit-
hatatlan maradt: - Akkor egy evig leszek a felesege - mondta, visszament az erd6be es
masnap megrendeztek a menyegz6t.
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Szavitri boldog volt, hogy nines mar egyediil. Atolelve tartotta a ferfit, akit szeret, de
lelke melyen szo!ongva arra a vegtelen arvasagra gondolt, amikor mar Szatjavan nem
lesz meIlette... Ejszakankent feliilt a fuagyan es a nehez, suru sotetsegben Szatjavan
lelegzeset haIlgatta. Valahanyszor eszebe jutott Narada j6slata, toga osszekoeeant a re-
miilettol es fajdalomt61.

A h6napok szarnyra kaptak, elrepiiltek, a fu ujra zoldeIlt, bekosz;ontott ismet a nyar.
Szavitri egy reggel arra riadt, hogy Szatjavan eletebol mar esak harem nap maradt hatra.
A harem napot imadkozassal es bojtolessel toltotte: hatha Siva megkegyelmez szerel-
menek.

Es eljott az utols6 nap. Szatjavan derus, j6kedvu, gondtalan volt. Hert indult az er-
dobe. . . - Hadd menjek en is veled - kerte Szavitri. Soha ilyen zold a fu, ilyen langyos
es puha nem volt meg az erdo. A ferfi gyanutlanul ujjongott: - Nezd a reeek! - kialtotta.
- Szavitri, latod a hejakat? HaIlod a patak esobogasat? - De Szavitri nem latta a reeeket,
sem a hejakat, nem haIlotta a sziklakon lefut6 patak esobogasat. Erosen fogta a ferfi kar-
jat, es agg6dva figyelt: Kigy6 marja meg? Egy kidontott fa esik ri? Megszediil egy szak-
adek szelen?

Minden maskent tortent. Mar a nyirfaerdoben jartak. . . Szavitri eloreszaladt es esupa
fiatal nyirfat jelolt meg kivagasra, amelyek ha ledolnek, nem arthatna,k Szatjavannak. A
ferfi lesujtott fejszejevel: kidolt az elso fiatal nyir, azutan a masik. Es aztan egyszerre
esend lett, rettenetes esend. Szatjavan a fejehez kapott, eras fajdalmat erzett, megtorolte
homlokat, maid erotleniil a sapadt, fiatal no olebe eresztette fejet... Szavitri nevet
mondta, es nem mozdult tobbe.

Szavitri tudta, ez a piIlanat az, amirol a j6s b~szelt. Mogotte egy vorosruhas, arany-
koronas, magas ferfi .lIlt, Jama, a haW istene. - 0, hagyd meg nekem Szatjavant, ne vidd
el, ne menj el! - kialtotta a fiatal no kerleloen, ketsegbeesetten, s olyan szepen, hogy az
erdo beleremegett, a fak beleborzongtak a kialtasba. - Nem tehetem... - mondta szo-
moruan az isten, es megindult Szatjavan lelkevel a sotet hegynek folfele, aztan egy mely
szakadek szurokfekete sotetsegebe, maid Eel a hegyre ismet, meredek sziklakon. De
Szavitri mindeniitt a nyomaban volt, s szivszakadva kerlelte Jamat, adja vissza Szatja-
vant.

A szomoru Jama isten szivet, aki a lelke melyen nagyon maganyos volt, meghatotta
ez a ragaszkodas, letette terhet, s faggatni kezdte a !anyt: - Dehat mert ragaszkodsz
ennyire hozza?

- ¥ert szerelmes vagyok bele. Nem tudok elni nelkiile - felelte a !any.
- Es mi az, ami ennyire atjar? Ami ilyen erosen kat hozza? A es6k? Az ejszaka edes-

sege?
- Ezek esak morzsak - mondta a lany. - A szerelem ujjasziiletes, sajat rabsagab61 sza-

baditja ki az embert. Feltepi lelkiink bortonenek ajtajat es szebb vilagba visz benniinket,
mint a legszebb alom. Ha elveszed Szatjavant - folytatta fajdalomt61 elcsukl6 hangon a
lany - akkor megint arnyekvilag vesz koriil: nem esak az orom,et ragadod el tolem, de
a viragz6 fak, a meleg fuszalak, a kigyul6 esillagok oromet is. Es mindent, ami az em-
here! Elveszed a szomorusagot is, ami miatta tamadt a lelkemben, es esak neki fajhat
ezen a vilagon. . .

A haW istene megrendiilten haIlgatta a lanyt: - Hogyan segithetnek neked, Szavitri?- Add vissza nekem at!
- at nem lehet.
--:Akkor vigyel magaddal! Meg akarok halni!
Es akkor a szomoru, igazsagot oszt6, felelmetes isten lehajolt a kialtoz6, zokog6

!anyhoz es megoldotta Szavitri lelken a kotelet.
- Szatjavan el,es a tied - mondta -, indulj hozza. Szatjavan aria is ujra lat, elfoglalhatja

kirilyi tr6njat. Es apad kirilyi torzse is kivirul, szaz fia fog sziiletni. Te pedig elj bol-
dogan es szepen, Szavitri, sok fiad fog sziiletni es boldog leszel. Megerdemled, mert hu
es hater voltal.

Aztan a nehez alomb61 ebredo ferfival a keso ejszakaban - a Jama isten altal meg-
gyujtott nyirfak fenyenel- visszatertek az erdei tisztason .1116Jus lombu fahoz, valasz-
tott otthonukhoz, ahol a monda szerint, boldogan eltek vagy negyszaz evig.
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Okok es elozmenyek

Ennyi a karesu kis konyv tortenete, amelynek minden sofa tele van fesziilt-
seggel. A legend a, Illes Endre feldolgozasaban annyira szep es magaval ragad6,
mintha a szerelem himnuszat olvasnank. Nines az az 01vas6, akinek a lelke me-
lyen szunnyad6 vagyat ne szikraztatna Eelegy ilyen olthatatlan, mindent leg-
y6z6 szerelem irant.

Minden bizonnyal Tamas is ilyen szerelemre vagyott, s ongyilkossagi kiser-
letet6l azt remelte talan, bogy Edit hason16keppen fogja maid visszasiratni a
halalb6l, ahogyan kedveset a szep meseben Szavitri. De nem ez tortent. Az or-
vosok egyszeruen kimostak a gyomrat, megmentettek eletet, a lany szive azon-
ban nem izzott Eela szerelemt6l, nem futott hozza, bogy sirva, kezeit tordelve,
szemrehanyasokat tegyen neki a tortentekert, s biionysagat adja allhatatos sze-
relmenek. Nem, a lany kilepett az eleteb6l, megszenvedte mar 6t elegszer,
ezekb6l az ujabb fordulatokb6l nem kert.

A szep legenda esa16dast okozott. A va16sagban mind en a visszajara fordult.
A remeny elszallt, az illuzi6k szertefoszlottak, Tamas gyavasagnak ere~te si-
kertelen ongyilkossagi kiserletet, aria kegyetlen szavai talaltak, masodszor mar
biztosra kivant menni, visszavonhatatlanul folkinalta lelket lama istennek.

A konyv ismereteben tudjuk, Tamas nemesak a lanyban, kedveseben esa-16-
dott, hanem magaban a Szerelemben, az "egi tiinderben", akit6l vagy amelyt6l
sorsa megoldasat remelte. Tudjuk, mi jarhatott az eszeben azon a vegzetes na-
pan, amikor buesulevelet a konyvbe helyezte. Ezzel a gesztussal kivanta jelez-
ni, bogy nem tudta tultenni magat esa16dasan. Tele van ez a gesztus kimondat-
tan vaddal, keseru, igaztalan szemrehanyassal az irant, akit6l a lehetetlent varta.
A haland6 lanyok szive nem lobog feltetleniil Szavitri szerelmehez hason16
langgal, de a haland6 ferfiak se mind oly nemes jellemek es szeretetre melt6
emberek, mint a mesebeli kirilyfi, Szatjavan. A szerelem az, ami legkevesbe
szandek es akarat kerdese, ez az amiert legkevesbe tehetiink kedvesiinknek
szemrehanyast. Buesuleveleben Tamas sem r6 fol semmit a lanynak. El-
lenkez6leg, kapesolatuk sarin most el6szor kritikus igazan onmagaval szem-
ben, de mivellenye nem szokott hozza a vereseghez, nem tanult meg vesziteni,
kimeletlen es kegyetlen onmagahoz.

Tamas edesanyjanak arra a kerdesere, bogy volt-e valami koze ennek a no-
vellanak a fill ongyilkossagahoz, nehez volt valaszt adni. Nehez volt, mert
nyilvanva16, bogy ez az olvasmany esak fokozta benne a szerelemmel kapeso-
latos - egyebkent is tulmeretezett - elvarisait, nyilvanva16, bogy folkavarta lel-
ket, s betet6zve esa16dottsagat meg otthontalanabba tette ebben a vilagban.
Megsem allithat6 azonban, bogy ez az olvasmanyelmeny volt az aka balsorsa-
nak, bogy ez a tiindermese huzta ki a talajt a laba a16l.Tamas figyelme eletenek
sokfele megoldatlan problemajar6l mar el6zetesen attev6dott es beszukiilt a
szerelmi eiv6dasra es szerelmi esa16dasra. De a latszat ellenere, nem ez a esa16-
das vitte halalba. A szerelmi esa16dasban esak vegs6 - megvaltoztathatatlan es
visszavonhatatlan - format oltott sorsszervezesenek sikertelensege, eletvitele-
nek alapvet6 megoldatlansaga: tarstalansaga, a kapesolatletesitesre va16 alkal-
matlansaga, masokhoz es onmagahoz va16 konfliktusos viszonyulasa; komp-
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lexusai, kiszolgaltatottsaga, gyamoltalansaga.. .Tamas elete tele volt buktat6k-
kal, szemelyisege komplexusokkal, a sziilei altal el6adott tortenet pedig elhall-
gatasokkal, kihagyasokkal.

A beesvagy6 sziil6k nagy remenyeket fuztek fiukhoz, de nem tudtak meg-
felel6 szeretettel koriilvenni. A esaladot a szigoru, er6s akaratu, a esaladtagok
mozgasat es akaratat korlatoz6 autoriter apa uralta. A hatterben meghuz6d6,
alarendel6d6 szerepet jatsz6 neurotikus alkatu anya ideges-hiszterias tiinetek-
kel reagal ferje dominans magatartasara. Tamasnak nines meleg erzelmi kap-
esolata egyik sziil6vel sem, s mivel gyakran neheziil ra a konfliktusokt6l terhelt
esalad erzelmi fesziiltsegenek esaknem egesz sulya, maga is seriilt szemelyi-
segge valik.

Bar Tamas val6jaban tehetseges, szorgalmas, j6 feju gyerek, apja folyton
elegedetlen vele, alland6an korholja, kritizalja, eredmenyeit lebeesiili, er6tlen-
nek, gyamoltalannak, ferfiatlannak tartja. Apja alland6 elegedetlenkedese -
voltakeppen hideg, elutasit6 viselkedese - gatlasokat, komplexusokat epit ki a
fiatal fiugyerekben. Gatoltsaga, kisebbrendusegi erzese f6kent tars as kapesola-
tigenyenek a kielegiteset akadalyozza meg, amennyiben nem tud megfelel6
baratokra, pajtasokra szert tenni. Apja elvarasainak es kovetelmenyeinek
megfelel6en masok iranyaban is teljesitmenyekkel, produkei6kkal kivant
elismerest szerezni. Baratsagokra is igy pr6balt szert tenni. Makaes igyekve-
se a kitunesre, a "tokeletessegre", sokszor destruktiv format oltott: tudasanak
fitogtatasaval, alland6 vetelkedessel kivant masokkal szemben folenyre szert
tenni. Ez a verseng6, vetelked6 magatartas a varttal eppen ellenkez6 hatast
valtott ki: ahelyett, bogy kielegithette volna kapesolatigenyet, sikeriilt vol-
na baratokra szert tennie, elhuz6d6, ellenseges emberek veszik koriil.
Kisebbrendusegi erzeseb61 fakad6 hatalmaskodasa hatraltatta a szemelye iranti
megertes minden formajat, s ez juttatja zatonyra szerelmi kapesolatat is. Min-
dig a lany 6szinte erzeseit hianyolta, holott els6sorban ra nem volt jellemz6 az
egyiittmukod6 magatartas, 6 volt az, aki val6s erzeseit nem metre kinyilva-
nitani. Er6seri verseng6 beallitottsaga miatt maximalis erzelmi nyeresegre tore-
kedett a lany rovasara, amit61 az sziiksegkeppen huvosebbe, tart6zkod6bba,
feszelyezettebbe valik. A verseng6 beallitottsagu szemelyek sohasem tudjak
folmerni partneriik val6s szandekait es tenyleges erzeseit, ezert olyan visel-
ked est kenyszeritenek ra, amely az 6 magatartasukat, elvarasaikat igazolja.
Amikor a lany kellemetlennek erezve az alland6 pr6batetelt, zaklatast, mind
nagyobb fenntartassal fogadta a "rajongast", Tamas igazoltnak erzi elegedet-
lenseget; erzekenysege fokoz6dott, meg gyanakv6bba, osszeferhetetlenebbe
valt. Ugyanabba a buvos korbe keriilt, amely tarsas kapesolataira mindig is jel-
lemz6 volt: kisebbrendusegi erzese olyan magatartasra kenyszeritette, amely-
nek hatasara "sejtelmei", "felelmei" mintegy "beigazoI6dtak", kornyezete esak-
ugyan kozonyos, baratsagtalan, ellenseges lett iranyaba, ami viszont esak fo-
kozta masok iranti bizalmatlansagat, ellensegesseget.

Tamas a szerelem reven pr6bal kiszakadni ebb6l a buvos korb61, de a valasz-
tott lany nehezen viseli el zilaltsagat, erzelmi kiegyensulyozatlansagat, akar-
noksagat, a tulzott rajongast, a terhes ragaszkodast stb. Ugy is fogalmaz-
hatnank, bogy Tamas felfokozott - irrealisra duzzasztott - szeretetigenyenek"
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nem felelt meg a tiny j6zan termeszete, mertektart6 viselkedese. Mint minden
szerelmes, Tamas is legvarakat epftett, amibe a velt boldogsag lakozik. Magya-
ran: nines ereje szembenezni a va16saggal, maganyanak, tarstalansaganak a va-
l6s okaival. Az erzelmi szomjusag, a szeretetigeny, kapesolatsziikseglet ki-
elegitesenek egyediili utjakent es egyediili lehetseges m6djakent esak ez az ide-
alizalt partnerkapesolat kfnalkozik szamara, ami - eppen mivel idealizalt - ele-
ve magaban hordozza a esa16dast. S amikor a esa16das bekovetkezik, az
idealizalt szerelemhez fuzott remeny szertefoszlik, a frusztrici6 beinditja az
onpusztlt6 meehanizmusokat. . . . .

Az ongyilkossag egyarint sz6lt a sziileinek es a lanynak. Tamas is, mint min-
denki, aki ilyen sorer gondolatokat forgat a fejeben, nyilvanva16an azt akarta,
hogy halalaval a hozza kozelall6knak fijdalmat okozzon. Fijdalmat okozzon
az anyjanak, aki elleneben gyakran az eroszakos apa oldalara allt, fajdalmat
okozzon a folotte zsarnokoskod6, ot szamtalanszor megaliz6 apjanak, s fij-
dalmat okozzon a lanynak, aki elhagyta, akiben esa16dott.

Az ongyilkossaggal kapesolatos kutatasokb6l ismeretes, hogy az ongyilkos-
sagra kesziilo egyenek halalkepe nem azonos a tenyleges halalvaggyal. Ez a ha-
lalkep tele van nareisztikus fantiziaval, bosszuszomjjal, onsajnalattal, kepzel-
gessel, misztikummal, irrealitassal, amelyek valahogyan "megszepitik", elfo-
gadhat6va teszik az aldozat szamara a haW gondolatat. A buesulevel romanti-
kus banalitasai jelzik Tamas fantaziajaban is a "szep halilt".

Minden ember Eela halilt6l, esak nem mindenki vallja ezt be maganak. Van,
aki annyira Eel,hogy ez elol a felelem elol menekiil a maga valasztotta "szep ha-
lalba". A pszieho16gia szempontjab6l az, aki nagyon bizonygatja, hogy nem
lesz ongyilkos soh a, epp ugy veszelyben van, mint aki ongyilkossagi gondola-
tainak hangar ad. A szuieid gondolat harftasa is, elfogadasa is jelzi, hogy az el-
mulas fenyegeto felelme a szemelyiseg erzelemvilagaban jelen van, az egyik
esetben a tortenesek tudat alatt zajlanak, a masikbana tudat szintjen leteznek.
Minel jobban feliink az elmulast6l (amit jelezhet a harltas intenzitasa is), annal
nagyobb a veszelye annak, hogy balsors eseten belesodr6dunk egy vallalhat6
"szep halalba". A szerelem, illetve a szerelmi esa16das kfnalja fol ezt legtobb-
szor az ember szamara. Mert a szerelem legvara sok mindennek otthont ad.
A vilasztott szemely esodalataval, tulertekelesevel, idealizalisaval takargatjuk
sokszor a magunk hianyossagat. A rajongas elfedi sajat kapesolatteremtesi ne-
hezsegeinket, kisebbrendusegi erzeseinket, onertekelesi problemainkat, tars-
talansagunkat, az apr6 dolgokban va16 rugalmatlansagunkat, tulerzekenyse-
giinket, alland6 frusztriltsagunkat stb. Es a szerelem az onmegtevesztes mal-
mara hajtja a vizet abban is, hogy ha valasztottunk a esodalatnak nem felel meg,
szerelmiink targyat hibaztatjuk, s nem onmagunkat. 6 a kisszeru, a gyarl6,
a hutlen, s nem mi mereteztiik till elvarisainkat nem mi akartunk till sok bort
lehUzni r6la.

A szerelem a maskent va16 eles akarasanak a kinyilvanitasa. De pusztan en-
nek a vagynak a kinyilvanitasa edeskeves ahhoz, hogy eletiink - s azon beliil
sajat szemelyisegiink - meg is valtozzon. Nem az a baj, hogy a szerelmes
"vak", es nem akarja tudomasul venni az akadalyokat. Az a baj, hogy nem tud-
ja elfogadni a masokert va16 eles, a masokon va16 segftes, a masokhoz va16
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tartozas mindennapi kicsinyes formait, az egymassal es egymasert foly6 kicsi-
fireS harcot, a lemondasokat, kompromisszumokat. Amig azonban az ember
csak heroikus cselekedetekkel, idealizalt kapcsolatokkal pr6balja igazolni on-
magat, s csak a szerelemtol varja tarstalansaganak megoldasat, addig sziikseg-
keppen kiszolgaltatott marad a csa16dasoknak.

Az egeszseges, harmonikus emberi e!et kapcsolatokkal telitett. Az egesz,
seges, harmonikus lelek megtalalja a m6djat annak, hogy megossza erdeklo-
deset es szeretetet masokkal, s egy-ket ember erzelmi elfordulasa, levalasa, sot
szembefordulasa reven nem keriil veszelybe elete, nem hullik szet enkepe,
enelmenye, identitasa, szeme!yisege... Ami forditva is all: minellazabban in-
tegra16dunk masok eletebe, mine! torekenyebbek, zilaltabbak, foghijasabbak
kapcsolataink, minel kevesbe ertekelnek, szeretnek, fogadnak el benniinket
masok, annal inkabb hajlunk magunk p6tOlni azt, annat inkabb hajlunk onma-
gunkkal kapcsolatban illuzi6kra, ongyuloletre vagy onimadatra.

Tamas ongyilkossaganak a titka nem a szerelmi csa16das, hanem az onerte-
keles sulyos zavara, a masokkal va16 erzelmi kapcsolatteremtes keptelensege,
az ellenseges indulatokka melyiilo sebzettseg es sertettseg. Mas szerelem es mas
partner sem tudta volna szeme!yisegenek ezeket a hianyossagait ithidalni. Ta-
mas szeme!yise~e regen raszolgalt volna egy onismereti terapiara es onkorrek-
ci6s munkara. Edesanyja elmondasa szerint ennek a gondolata tobbszor fol is
meruIt, de mivel a csalad nem akart a fiub61 "bolondot csinalni" azzal, hogy
pszichol6gushoz jarjon, hamar elvetettek ezt a gondolatot. Igaz, a szerelem is
alkalmat kinalhat a szeme!yiseg atalakitasara, onkorrekci6ra. Sokszor barmi-
lyen terapianal jobban. Sajnos a seriilt szeme!yisegek eseteben a szerelemben
rejlo erne terapias lehetosegekre csak kevesse lehet szamitani. A serult egyen
ugyanis tudattalanul olyan kapcsolatot valaszt maganak, amelyben a regi "jatsz-
makat" jatsza ujra onigazolast keresve a csa16dasokra, jogot a haragra, okot a
bosszura, a megszunesre, a "szep halalra".


