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3 .  F E J E Z E T

AZ EMBERI SORS

A • ÉLETTERVEK
Minden ember sorsát az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejében ak-
kor, amikor külső eseményekkel konfrontálódik. Mindenki maga tervezi a 
saját életét. A szabadság adja meg a hatalmat ahhoz, hogy véghezvigyük ter-
veinket, és a hatalom adja meg a szabadságot ahhoz, hogy kölcsönhatásba 
kerüljünk mások életterveivel. Végső szavaink és sírfeliratunk a saját törek-
véseinket adják hírül a világnak, még akkor is, ha a végeredményt általunk 
nem ismert erők vagy láthatatlan fehérjeláncok határozzák meg. Ha a sors 
kegyetlen szeszélye folytán porban és csendben halunk meg, akkor csupán 
a hozzánk legközelebb állók értik majd a sírfeliratunkat, és mindenki, aki 
kívül állt a barátság, család és az orvostudomány általunk belakott kis szele-
tén, félre fog ismerni bennünket. A legtöbben becsapjuk a világot, és benne 
önmagunkat. Ezekről az illúziókról és hiedelmekről később esik majd szó.

Minden ember már kora gyermekkorában elhatározza, hogyan fog élni és 
hogyan fog meghalni, és ezt a tervet, amelyet minden lépésünkkel magunk-
kal hurcolunk – ezt nevezzük sorskönyvnek. Lehet, hogy pillanatnyi viselke-
désünket az Ész határozza meg, ám a Terv, a Nagy Elhatározás már készen áll: 
miféle lesz a házastársunk, hány gyermekünk születik, miféle ágyban fogunk 
meghalni, és ki lesz jelen a végső búcsú órájában – lehet, hogy mindez nem 
lesz jó, de mi magunk akarjuk, hogy így, és ne másként történjen mindez.
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MAGDOLNA

Magdolna áldozatos feleség és anya volt. Egy napon, amikor legkisebb fia sú-
lyos betegséggel ágynak esett, az a gyötrő kényszergondolata támadt, hogy az 
imádott gyermek esetleg meghalhat. Képtelen volt szabadulni ettől a képtől.

Korábban Magdolnának már volt hasonló élménye: amikor férje a tenge-
rentúlon szolgált a hadseregben, az a különös kívánság kerítette hatalmába, 
hogy essen el, és legyen hősi halott. Elképzelte magát a gyászoló özvegy sze-
repében, és színezgette-dédelgette magában a képet.

Kérdés: − És mi történne azután?
Válasz: − Azon még nem gondolkodtam. Szabad lennék, és azt csinálhat-

nám, amit akarok. Mindent újrakezdenék.
Általános iskolás korában Magdolna számos szexuális kalandot élt meg 

osztálytársaival, és azóta is hordozza ebből származó bűntudatát. Kisfia vagy 
férje halála méltó büntetés, afféle vezeklés lenne mindezért, és egyben felsza-
badíthatná őt anyja átkai alól is. Többé nem kellene számkivetettnek éreznie 
magát. Az emberek felkiáltanának: „Milyen méltósággal hordozza kereszt-
jét!” – és attól kezdve az emberi faj teljes jogú tagjának ismernék el őt.

Magdolna egész életén át ezt a tragikus mozit tervezgette. Gyermekének 
vagy férjének halála gyermekkorában megírt életdrámájának, sorskönyvének 
harmadik felvonása lett volna. Első felvonás: Szexuális bűntudat és zavartság. 
Második felvonás: Az anyai átok. Harmadik felvonás: A vezeklés. Negyedik 
felvonás: Megkönnyebbülés és új élet. A valóságban azonban Magdolna na-
gyon is konvencionális életet élt, szülei tanításával összhangban, és mindent 
megtett azért, hogy épségben és boldogságban megtartsa szeretteit. Mindez 
pontosan az eredeti sorskönyv ellentettje – ellensorskönyv – volt, és koránt-
sem volt izgalmas vagy drámai.

A sorskönyv a kora gyermekkorban, szülői nyomásra kialakított hosszú 
távú életterv. Ez nem más, mint az a pszichológiai erő, amely végzete felé 
hajtja az egyént, tekintet nélkül arra, hogy harcol-e ellene, avagy saját szabad 
akarataként éli meg.
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Könyvünknek nem célja, hogy mindenfajta emberi viselkedést egyetlen 
képletté redukáljon. Ellenkezőleg! A valóságos személy olyasvalakiként hatá-
rozható meg, mint aki spontán módon, ésszerűen, megbízhatóan és másokat 
lehetőleg nem tönkretéve éli az életét. A képletszerű forgatókönyvet követő 
ember nem tűnik igazán valóságosnak. Minthogy azonban az emberiség te-
kintélyes hányadát mégiscsak ilyen személyek alkotják, szükséges, hogy meg-
tudjunk valami közelebbit a sorskönyvről mint jelenségről.

DELLA

A húszas éveinek végén járó Della Magdolna szomszédja volt, és ő is nagyjá-
ból ugyanazt a háziasszonyi életet élte. Az ő üzletember férje azonban sokat 
utazott. Férje távollétében Dellát néha ivási rohamok kerítették hatalmukba, 
ilyenkor jó messzire elcsavargott otthonról. Természetesen emlékezetkiesése 
volt a történtekkel kapcsolatban, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, csupán 
abból tudta, hogy valami történhetett, hogy idegen helyen józanodott ki, és 
ismeretlen férfiak telefonszámára bukkant a tárcájában. Ilyenkor menetrend-
szerűen halálra rémült, hiszen benne volt a pakliban, hogy egy napon akár 
gonosztevők karmaiba kerülhet, és tönkremegy az élete.

Sorskönyvünket kora gyermekkorban tervezzük el, így ha Della sors-
könyv szerint élt, akkor ennek gyökerét is ott kell keresnünk. Della anyja 
nagyon korán meghalt, apja pedig egész nap távol volt és dolgozott. A kislány 
nem érezte jól magát a többiekkel az iskolában, kisebbségi érzései voltak, és 
magányosan éldegélt. Később azonban rájött, hogyan lehet mégis népszerű. 
Magdolnához hasonlóan ő is szexuális játékokat folytatott egy csapat kisfi-
úval. Soha nem gondolt arra, hogy bármilyen összefüggés lenne a régi szé-
napadlásbeli jelenetek és jelenlegi viselkedése között. A fejében azonban vé-
gig ott élt az életdráma forgatókönyve. Első felvonás: A kezdet. Mulatság és 
bűntudat a szénapadláson. Második felvonás: A sorskönyv tombolása. Részeg 
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mulatság és másnapos bűntudat. Harmadik felvonás: A nyereség. Leleplező-
dés és rombadőlés. Mindent elveszíteni: férjet, gyermeket és társadalmi hely-
zetet. Negyedik felvonás: A végső, felszabadító megoldás, az öngyilkosság. 
Ekkor majd mindenki sajnálni fogja őt, és megbocsát neki.

Magdolna és Della mindketten békés ellensorskönyvükben éldegéltek, 
ám lelkük mélyén nagyon is érezték a katasztrófa közelségét. Sorskönyvük 
tragikus dráma formáját öltötte, ettől várták a felszabadulást és a megbéké-
lést. A különbség abban állt, hogy Magdolna türelmesen várakozott az üd-
vözülést hozó isteni közbeavatkozásra; Della pedig belső démonától hajtva 
türelmetlenül eléberohant sorsának – a kiátkozásnak, a halálnak és a meg-
bocsáttatásnak. Ugyanaz a kezdet („szexuális kilengések”) tehát különböző 
módozatok révén két különböző végkifejlet felé sodorta a két nőt.

A pszichoterapeuta afféle bölcsként üldögél a rendelőjében, és azért kapja 
a pénzét, hogy megpróbáljon valamit tenni ez ellen. Magdolna is és Della 
is csak valaki halála árán szabadulhat meg, de a terapeutának az a dolga, 
hogy valami jobb megoldást találjon a megszabadításukra. A doktor kilép a 
rendelőből, végigsétál az utcán, elhalad az élelmiszerbolt, a taxiállomás és a 
kocsma mellett. Körülötte csaknem mindenki a Nagy Gyilkosságra vár. A 
boltban egy asszony ordibál a kislányával: „Hányszor mondjam még, hogy ne 
nyúlj semmihez!” Ugyanennek az asszonynak valaki a kisfiát dicséri éppen: 
„Valóságos kis tündér!” A terapeuta beér a kórházba, a paranoid azt kérdezi 
tőle: „Hogyan kerülhetnék ki innen, doktor úr?” A depressziós azon töpreng: 
„Minek is élek én?” A skizofrén rávágja: „Ne koplalj, hoplalj. Nem vagyok 
ám hülyébb, mint te, pajtás.” Ezt mondták tegnap mindannyian. Ők már 
megrekedtek és befuccsoltak, de a többiek, a kintlévők, még reménykednek. 
„Növeljük a gyógyszeradagot?” – kérdezi az orvostanhallgató. Dr. Q. a ski-
zofrénhez fordul, és mélyen a szemébe néz. A skizofrén visszatekint rá. „Nö-
veljük a gyógyszeradagját, Péter?” – kérdezi tőle Dr. Q. A fiú gondolkozik 
egy sort, majd kivágja: „Ne.” Dr. Q. kezet nyújt neki, és azt mondja: „Helló.” 
A skizofrén kezet ráz vele, és válaszol: „Helló.” Majd mindketten az orvos-
tanhallgatóhoz fordulnak, és Dr. Q. így szól: „Helló.” A diák zavarba jön, 
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ám öt évvel később, egy pszichiátriai konferencián odalép Dr. Q.-hoz, és azt 
mondja: „Helló, Dr. Q.”

MÁRIA

„Egy napon óvodát nyitok, négyszer fogok férjhez menni, vagyont szerzek a 
tőzsdén, és híres sebész leszek.” – mondja a részeg Mária.

Ez nem sorskönyv. Először is, egyik ötlet sem származik Mária szüleitől. 
Ők gyűlölték a gyerekeket, nem hittek a válásban, úri huncutságnak tartot-
ták a tőzsdét, és pénzéhes rablóknak a sebészeket. Másodszor, Mária szemé-
lyisége amúgy sem volt alkalmas semmi ilyesfélére. Szigorú volt a gyerekek-
hez, hűvös és frigid a férfiakhoz, fogalma sem volt az üzletről, a keze pedig 
remegett az ivástól. Harmadszor, Mária már réges-rég elhatározta, hogy a nap 
folyamán ingatlanügynökként, esténként és hétvégeken pedig alkoholista-
ként fogja élni az életét. Negyedszer, a fenti tervek egyike sem váltotta ki ben-
ne a legcsekélyebb izgalmat sem. Sokkal világosabb kép élt benne mindarról, 
amivel nem szeretne foglalkozni, mint arról, amivel igen. Ötödször pedig, 
aki csak ismerte, mindenki pontosan tudta, hogy Máriának soha esze ágában 
sem volt, hogy belekezdjen a fenti dolgok bármelyikébe.

A sorskönyvhöz a következőkre van szükség: (1) Szülői utasítások. (2) En- 
nek megfelelő személyiségfejlődés. (3) Gyermekkori elhatározás. (4) A siker-
hez vagy a kudarchoz vezető módszerek tényleges alkalmazása, és (5) Meg- 
győző attitűd (avagy ütőképes beállítódás, ahogy manapság mondják).

Könyvünkben megvizsgáljuk, mit is tudunk a sorskönyv működéséről, és 
mit tehetünk a kedvező változás érdekében.
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