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=

Meghívó

Nem érdekel, mi a munkád. Azt akarom tudni 
csak, milyen vágyakozás kínoz, s mered-e álmodni szíved 
vágyait.

Nem érdekel a korod. Azt akarom tudni csak, koc-
káztatod-e, hogy bolondnak nézzenek a szerelmedért, az 
álmaidért, az élet kalandjáért.

Nem érdekelnek a bolygók a holdad körül. Azt akarom 
tudni csak, megérintetted-e már szomorúságod közepét, s 
kinyíltál-e az élet csalódásaitól, vagy bezárod összegörnyedt 
lelked, mert félsz az új fájdalomtól. Azt akarom tudni, 
képes vagy-e leülni a fájdalom társaságában, az enyémmel 
vagy a tiéddel, anélkül hogy elrejtenéd, elhomályosítanád 
vagy rendbe hoznád.

Azt akarom tudni, kirobbansz-e az örömtől, az 
enyémtől vagy a tiédtől, táncolsz-e vadul, s eltelsz-e eksztá-
zissal ujjaid hegyéig, anélkül hogy óvatosságra, józanságra 
intenél, s emlékeztetnél az emberi lét határaira.

Nem érdekel, igaz-e a történet, amit mesélsz. Azt aka-
rom tudni, képes vagy-e csalódást okozni másnak, csak hogy 
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10 Meghívó = 

hű maradj önmagadhoz; elviseled-e, ha csalónak monda-
nak, csak nehogy megcsald a lelkedet; tudsz-e hűtlen lenni, 
s épp ezért megbízható.

Azt akarom tudni, látod-e a szépséget mindennap, még 
ha az nem is külcsín, és lehet-e ez életed forrása.

Azt akarom tudni, képes vagy-e együtt élni a hibával, 
az enyémmel és a tiéddel, tudsz-e csöndben állni a tóparton, 
és „Igen”-t üvölteni az ezüst teliholdra.

Nem érdekel, hol élsz, és mennyit keresel. Azt akarom 
tudni csak, fel tudsz-e kelni egy gyászos, szomorú éj után 
fáradtan és csontig sebezve, és tenni, amit kell, hogy mege-
tesd a gyerekeket. 

Nem érdekel, kit ismersz, s hogyan kerültél ide. Azt 
akarom tudni csak, állsz-e majd velem a tűz közepén, és 
nem hőkölsz-e hátra.

Nem érdekel, hol, kitől és mit tanultál. Azt akarom 
tudni csak, mi ad számodra erőt, ha már minden összedől.

Azt akarom tudni csak, tudsz-e egyedül lenni magad-
dal, s hogy igazán szereted-e a társat, aki veled van az üres 
pillanatokban.
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A meghívás elfogadása

Néha részünk van az igazi kegyelem pillanataiban.
Olykor, a kora reggeli meditációm alatt megnyílik 

bennem valami, és lényem olyan része tárul fel, amelyről 
nem is tudtam, hogy létezik. Ezekben a percekben azt 
érzem, hogy testem és szívem minden kérgessége vala-
mi nagy, puha lágyságba hajlik a lélegzetvételem hátán, 
és én megtelek részvéttel az iránt a részem iránt, amely 
mindig próbálkozik, szervez, problémákat old meg, a jö-
vőt fürkészi. Elmém leáll, és egyszerűen követi a lég-
zésemet. Mély hit ömlik el bennem, pontosan tudom, 
hogy minden, aminek meg kell lennie, meglesz. Vállam 
elernyed, lejjebb csúszik néhány centivel, mellkasomban 
enyhül a nem túl erős, de állandó fájdalom, kitágulnak 
a pillanatok. Ez elég is: van elég idő, van elég energia, 
mindenből, ami fontos, van elég. Mély gyengédség bon-
takozik ki bennem önmagam és a világ iránt; tudom, 
hogy ehhez a korhoz, ezekhez az emberekhez, ehhez 
a földhöz tartozom, és valamihez, ami egyszerre van je-
len mindenben, és egyszerre fog át mindent; valamihez, 
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12 Meghívó = 

ami támogat és fenntart mindent és mindnyájunkat. 
Nem akarok máshol lenni, mint ahol éppen vagyok. 
Tele vagyok odaadással és együttérzéssel önmagam és 
a világ iránt.

Felemelem a fejem a párnáról, és minden sietség 
nélkül fogok hozzá a napomhoz. Ahogy belépek a für-
dőszobába, elcsípem a pillanatot, amikor arcom csöndes 
félmosolya kelletlen grimaszba fordul, ahogy a hideg víz 
lassan átjárja tiszta fehér zoknimat. 

Az emelkedett könnyedség máza szilánkokban 
pattog le rólam, amikor éles kiáltással kitör belőlem 
a sikítófrász, ahogy felmérem tizenéves fi aim tisztál-
kodásának következményeit: a csempézett kövön me-
dencényi víz, nedves törölközők egy kupacba a sarokba 
hajigálva, a többi a törölközőtartóra csavarva, egymásba 
gubancolódva, hogy az ezredfordulóig se tudnak meg-
száradni, a zuhanyfüggöny félig a kádban, félig kívüle, 
összegyűrve és megtekeredve, hogy a vízkő és a penész 
minél vígabban növekedhessen és szaporodhasson.

Később, miután feltakarítottam, kisebbik fi am, 
Nathan odajön hozzám, miközben a konyhában ülök 
egy csésze forró teával. 

– Tudom, hogy nem kellett volna olyan kupit 
hagynunk a fürdőszobában, mama – kezdi óvatosan, és 
igyekszik kifogástalanul fogalmazni –, de azt hiszem, 
a nedves törölközők ledobálása elég átlagos viselkedés 
tizenéves fi úktól. Nem mintha ettől nekünk is így kel-
lene viselkednünk – teszi hozzá sietve, amikor szúrósan 
rápillantok a csészém pereme fölött –, de ha ez a legrosz-
szabb, amit teszünk, igazán nincs okod panaszra, ugye?
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= A meghívás elfogadása 13

Nem tehetek róla, elnevetem magam. Természete-
sen igaza van.

Ez a valóság, amelyben élünk: miközben arra tö-
rekszünk, hogy mindig a legjobbat adjuk magunkból, 
miközben arra vágyunk, hogy megtaláljuk az értelmet 
önmagunkban, és megleljük a kapcsolatot azzal a vala-
mivel, ami nagyobb nálunk, kikészülünk a rendetlen 
fürdőszobától, a forgalmi dugótól, az elégett pirítóstól. 
Nem érdekel az olyan spiritualitás, amely nem öleli fel 
emberi természetemet. Nem találok vigaszt vagy útmu-
tatást a hagyományos dogmákban vagy a színvonaltalan 
New Age-optimizmusban. Az apró napi megpróbáltatá-
sok mögött súlyosabb ellentmondások húzódnak meg, 
olyan dolgok, amelyeket az elme nem tud összeegyez-
tetni, de a szívnek együtt kell befogadnia őket, ha teljes 
életet akarunk élni: együtt kell elfogadnunk a mélységes 
fáradtságot és a végtelen reményt, az összetört hitet és 
a rendíthetetlen bizalmat, a személyes szabadság és a má-
sok melletti mély elkötelezettség, a magány és a meg-
hittség iránt táplált, látszólag egymásnak ellentmondó 
vágyakat, képesnek kell lennünk egyszerűen együtt lenni 
a világgal, és meg kell tudnunk változtatni azt, amiről 
tudjuk, hogy nem helyes. 

A „Meghívó” szándéknyilatkozat, a lélek vágyódá-
sának térképe, a szenvedélyes élet óhajtása, szembené-
zés önmagunkkal, a körülöttünk lévő világhoz simulva, 
hogy ne érjük be az igazságnál kevesebbel. Ez a könyv 
utazás a „Meghívó” földjére. Ha együtt vágunk neki az 
útnak, van néhány dolog, amit érdemes tudnod. Mert 
önmagában az, hogy igent mondunk a meghívásra, ami-
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től felgyorsul a szívverésünk, felforrósodik a vérünk, és 
sürget, hogy előre, előre – az nem ugyanaz, mint valóban 
megtenni magát az utat.

Életem minden napját mély meghittségben akarom 
élni. Hajt a vágy, néha olyan keményen hajt, hogy szinte 
fáj, hogy vállaljam az elkerülhetetlen kockázatot, ami 
azzal jár, hogy a lehető legszorosabban élek együtt mind-
azzal, ami bennem van, és mindazzal, ami körülvesz. 
Néha félek, hogy ez túl sok lesz, hogy nem leszek képes 
elviselni mindazt a tökéletes szépséget és csontrepesztő 
bánatot, amely azzal jár, ha – kerül, amibe kerül – teljes 
életet élünk. Tudva, hogy milyen ijesztő tud lenni mind 
a szépség, mind pedig a fájdalom, most, az utazás kez-
detén teszek neked három ígéretet, amely egyben három 
fi gyelmeztetés is.

Először: a „Meghívó”-ban szereplő dolgokat nem 
metaforikusan kell érteni, hanem konkrétan. Amikor azt 
mondom, tudni akarom, hogy fel tudsz-e kelni a bánat 
és kétségbeesés éjszakája után kimerülten, csontig ha-
toló sebekkel telve, és megteszed-e, amit meg kell ten-
ned, hogy megetesd a gyerekeidet, akkor ezt nem úgy 
értem, hogy tudni akarom, vajon megvan-e benned a jó 
szándék, vagy megengedheted-e magadnak, hogy meg-
fi zess valakit, aki gondját viseli azoknak, akiknek a te 
fi gyelmedre van szükségük. Azt akarom tudni, valóban 
fel tudsz-e kelni, amikor egyetlen porcikád sem kíván 
tenni semmit, és az az egyetlen vágyad, hogy a takaró 
alatt maradhass. Azt akarom tudni, el tudod-e végezni 
az apró, földhözragadt, de szükséges feladatokat, azt aka-
rom tudni, vajon tudsz-e adni a rászorulóknak, amikor 
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= A meghívás elfogadása 15

úgy érzed, már nem maradt semmid, amit adhatnál. 
Amikor azt kérdezem, vajon egyedül tudsz-e maradni 
magaddal, nem azt kérdezem, hogy vajon az egyedül-
lét elvont gondolata vonzó-e számodra, hanem hogy 
képes vagy-e valóban jelen lenni önmagaddal pár órá-
nál tovább anélkül, hogy a tévén vagy a rádión lógnál, 
vagy felkapnád a telefont, esetleg egy magazint; vajon 
őszintén békét találsz-e, és meg tudsz-e maradni a saját 
társaságodban.

Az első fi gyelmeztetés egyben az első ígéret is: 
Ha ennek a könyvnek sikerül téged valóban elvinnie 
a „Meghívó” birodalmába, nemcsak olvasni, hanem 
tapasztalni is fogod a fájdalmat, a bánatot, az örömöt, 
a bátorságot, a békét…

A személyes történetek, amelyeket itt megosztok, 
önmagukban nem érdekesek. Mindegyikünknek van 
ezer sztorink, és az én életemben sincs sem több, sem 
kevesebb, mint másokéban. De a gondosan válogatott, 
mind az elbeszélő, mind a hallgató által formált törté-
netek kapukat nyithatnak belső tájainkra, feltárhatják 
életünk értelmét, ami olykor elveszik a részletekben, de 
kibontakozik a tudatos szemlélődés során. Ígérem, nem 
fogok úgy tenni, mintha jól ismernék valamit, amit még 
soha nem tapasztaltam. Ugyancsak nem fogom próbálni 
azzal fenntartani egyetértésünk látszatát, hogy zavaro-
dottságot színlelek, ha tudok valamit.

Ezzel pedig elérkeztünk a második fi gyelmeztetés-
hez és ígérethez: A veled, másokkal vagy a világgal való 
mély meghittség pillanatainak következményei teljesen 
kiszámíthatatlanok. Amikor megtanuljuk, hogyan kell 
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őszintén jelen lennünk örömünkkel és bánatunkkal, 
vágyainkkal és kívánságainkkal együtt, akkor rétegről 
rétegre feltárul előttünk saját bensőnk és a világ. Nem 
tudhatjuk előre, hogy ez a feltárulás milyen lesz, vagy 
milyen cselekvésre késztet vagy kényszerít bennünket. 
Sokszor tanúja voltam az általam vezetett foglalkozá-
sokon, hogy a résztvevők, akik azért érkeztek, mert mé-
lyebb, meghittebb kapcsolatot akartak kialakítani saját 
magukkal és a lelkükkel, addig kóstolgatták a várva 
várt meghittség pillanatait, amíg egy villanásnyi időre 
rá nem éreztek a lehetséges változásra, és akkor sarkon 
fordultak és megfutamodtak, mert megrémültek attól, 
hogy ez a folyamat életük megváltoztatására késztetné 
őket. Ha életünk némely területét hazugságra alapoz-
tuk, vagy a hajdani igazság mára érvényét vesztette, 
akkor a változások, amelyeket a mély meghittség idé-
zett elő – akármilyen jó szándékkal vagy öntudattala-
nul –, nagyon veszélyesnek látszhatnak. Nem tudjuk 
előre megmondani, hogy gondosan felépített énünk 
melyik része éli túl, ha egyáltalán. Ez a jó hír, és ez 
a rossz is: ha vállalkozol az utazásra, a valós változások 
nem csak lehetségesek, hanem elkerülhetetlenek, és ki-
menetelük a változás pillanatában teljességgel megjó-
solhatatlan.

A harmadik fi gyelmeztetés újabb ígéretet tartalmaz: 
Az utazás egyetlen részlete sem vész kárba. Amint egy-
szer felismered önmagadban az éhséget valamire, ami 
túl van azon, ami éppen most kézzel fogható, ha egy-
szer akár csak lehetőségként is észleled életed feltáruló 
értelmének felvillanását, soha többet nem leszel teljesen 
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= A meghívás elfogadása 17

elégedett azzal, hogy csak tevékenykedj. Nincs visszaút. 
A tudást nem lehet visszacsinálni. A bölcsesség, a valós 
meghittség pillanataiban megérintett bölcsesség behatol 
a lélekbe annak tudásával, hogy kik és mik vagyunk. Ez 
pedig átalakítja az embert.

Nem ígérhetem, hogy az utazás mindig könnyű lesz. 
Megnyitni önmagunkat, bensőségesen együtt élni a vi-
lággal nem kívánságműsor. Ha nem fogadjuk el, hogy 
a bennünk vagy másokban élő szomorúságot vagy za-
varodottságot megérintsük, akkor nem tudjuk ápolni az 
öröm és elragadtatás perceiben való teljes jelenlét képes-
ségét sem. De ha nyitottak vagyunk – a bánatra éppúgy, 
mint az örömre –, erősíthetjük azt a képességünket, hogy 
a szívünkbe fogadjuk saját magunkat és a világot.

Tudom, hogy meg tudjuk csinálni, mert már láttam 
és tapasztaltam másokban azt a képességet, hogy ma-
gukhoz öleljék a „Meghívó” által megidézett meghittség 
minden vonatkozását. Tudom, hogy lehetséges átérezni 
a fájdalmat anélkül, hogy elrejtenénk vagy eltompíta-
nánk vagy felülírnánk, lehetséges táncolni az örömtől, 
és teljesen átélni az elragadtatást, lehetséges kudarcokkal 
élni, és látni a szépséget, lehetséges a tűz közepén állni… 
Átéltem mindezeket, és nem bántam meg semmit; a ta-
pasztalataim mély hitet adtak az emberi lélekben. Ezek 
a tapasztalatok az enyémek, bennem születtek, végtelen 
gyengédséggel az emberi szív bátorsága iránt, az én szí-
vem és a tiéd iránt, mert szívünk újra és újra talpra áll, 
és teszi a dolgát, még akkor is, amikor az emberi elme 
úgy véli, hogy a dolgok elviselhetetlenek vagy egyszerű-
en lehetetlenek.
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