
2.

Át vi lá gí tás

Nem tu dom, ül tél-e már ren de lô in té zet rönt gen-öl tö zô -
jé ben az zal a szo ron gó ér zés sel, hogy tíz-ti zen öt perc
múl va, mi u tán át vi lá gí tot tak, életbevágó dön tés elé ke -
rül hetsz. Az or vos fon tos köz lé se ket te het, életbevágóan
fon to sat; a szó szo ros ér tel mé ben ope rá ló kés sel is
életbevágót je lent het, amit az át vi lá gí tás után mond.

Alig van olyan fel nôtt, aki a tü de jé vel, az el tört csont -
já val, a gyom rá val, vagy akár csak egy fo gá val ne állt vol -
na már or vo si aj tó elôtt, ki csit to pog va, iz za dó te nyér rel:
– No, most meg mû tik vagy sem? Ki húz zák vagy nem húz -
zák? Da ra bos tö rés vagy csak re pe dés? Ka ver na vagy nem
ka ver na? Kô vagy nem kô? Kés vagy nem kés?

Ugye, is mer jük ezt az ér zést. Tu dom ma gam is, hogy
kel le met len per cek ezek. De azt is tu dom, hogy ha az or -
vos bár mi kor rönt gen-be uta lót ad na ne kem, és azt mon -
da ná, hogy el kell men nem, mert lát ni sze ret né az ered -
ményt – men nék. Vagy ha ne ked ad ná – akár tet szik,
akár nem – még is men nél. Mert er re is szük sé günk van,
hogy oly kor át vi lá gít sák a tes tün ket, s egy-egy életbevágó
vá laszt kap junk: po zi tív vagy ne ga tív? Kés vagy nem kés?
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S így van ez bel sô, lel ki éle tünk te rü le tén is. Lel ki éle -
tünk mé lyé be ugyan így be le het vi lá gí ta ni, ahogy a tes -
tün ket át le het vi lá gí ta ni. A pszi chi á te rek nek, az ana li ti -
kus pszi cho ló gu sok nak van nak mód sze re ik, esz kö ze ik
ah hoz, hogy lé nyünk mé lyé be (bár nem min den ho va és
nem egé szen a mély be, de je len tôs mély ség be), mint egy
pin cé be, erôs „lám pás sal” be vi lá gít sa nak. On nan olyan
lel ki tar tal ma kat tud nak fel hoz ni, ame lyek re szük ség van
a tisz tán lá tás hoz, hogy tud juk, mi van ben nünk. Elég pél -
dá ul egy le raj zolt fács ka a pszi cho ló gus szá má ra, hogy ab -
ból már kö vet kez tes sen, mi zaj lik be lül, mi lyen erôk fe -
szül nek egy más hoz.

Ef fé le „mély be vi lá gí tó ref lek tor” az ún. Rorschach-
teszt, vagy is mer tebb ne vén a „tin ta pa ca”-teszt. A vizs gált
sze mély nek tíz tin ta folt ról kell meg mon da nia, mi jut ró -
la az eszé be. A fe le le te ket egy be ve tik kli ni ka i lag fel ál lí -
tott vá lasz-ka te gó ri ák kal, és ez alap ján tud nak bi zo nyos
ké pet ki ala kí ta ni az illetôrôl.

Ér de kes lé lek ta ni teszt az is, amely nek so rán a pszi -
cho ló gus vagy húsz ké pet ad eléd, és ne ked mind egyik -
rôl kb. öt per ces me sét kell ki ta lál nod. Te csak me sélsz,
me sélsz, a pszi cho ló gus meg köz ben fi gye li, hogy mi lyen
erôk moz gat nak, mi lyen a ka rak te red, mi tör té nik a „pin -
cé ben”, lel ked mé lyén. Egy bi gott, ri deg, sze mel len zôs
„hí vô rôl” eset leg ki de rül, hogy a lel ke mé lyén te le van hi -
tet len ség gel és ta ga dás sal. Ki de rül egy har cos ma te ri a lis -
tá ról, hogy lé nye mé lyén Is ten után sír. Egy er kölcs csôsz -
rôl – aki min den ki nek az éle té be be le ko tyog, min den kit
meg ítél, még a ka lap ja vagy a ci pô sar ka mi att is –, hogy
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ál mai pa ráz nák, és tel ve van sze xu á lis vággyal. Ki de rül
egy sze líd em ber rôl – akit min den ki ilyen nek is mer –,
hogy lé nye mé lyén kró ni kus, gör csös gyû lö le tet dé del -
get. Ki de rül egy mo gor va,  zár kó zott em ber rôl, hogy a lé -
nye mé lyén ô sí ró kis gyer mek, és sze ret né, ha sze ret nék
ôt… – Szó val, ren ge teg min den ki de rül a lé lek át vi lá gí tá -
sa kor! Ép pen úgy, mint ami kor a rönt gen or vos a tü dônk -
be vagy bel sô szer ve ink be vi lá gít be.

Em lék szem egy szer egy me rev tar tá sú va la ki re, aki ma -
ga biz to san jött hoz zám – ki is je len tet te, hogy nem a „lel -
kész hez” jön, ô egy ana lí zist sze ret ne. Mond jam meg,
hogy mi van ben ne, kí ván csi ön ma gá ra. Csi nál jak ve le
egy-két tesz tet. Ami kor az el sô teszt-pró bát meg csi nál -
tam, ma gam is meg le pôd tem azon, amit mu ta tott. Nem
vol tam biz tos, nem té ve dek-e? Elô vet tem egy má sik tesz -
tet, azt is meg csi nál tuk. Ugyan azt ta lál tam. Más nap a har -
ma dik teszt ered mé nye is ugyan azt mu tat ta. S ak kor már
meg mond tam a na gyon ma ga biz to san ülô, me rev, ka to -
ná san pat to gó be szé dû il le tô nek:

– Test vé rem, ma ga ret te ne te sen fél! Mind a há rom
teszt-pró bá ja ir tó za tos szo ron gást árul el.

Mint ha gyom ron bok szol tam vol na, ül té ben össze -
csuk lott, és ke ser ve sen sír ni kez dett. Ké sôbb be val lot ta:

– Va ló ban annyi ra fé lek, hogy még ezt ki mon da ni is
fé lek. Kö szö nöm, hogy he lyet tem ki mon dot ta.

És ak kor ezen a nyo mon men tünk to vább, és így el ju -
tot tunk a leg na gyobb fé le le mig. Ki de rült, hogy a leg ôsibb
fé le lem, a thanatofóbia, a ha lál fé le lem gyöt ri. Az ut cán
hul la sza got érez; nem mer egy hí don át men ni, mert at tól
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fél, hogy le sza kad alat ta; vil la mo son az az ér zé se, hogy egy
au tó busz ne ki ro han a vil la mos nak, pont ott, ahol ô ül.
Már-már kény szer kép ze tes ha lál fé lel mei vol tak.

To vább  ha lad tunk ezen a nyo mon, és több be szél ge tés
után el ér kez tünk egy ré gi-ré gi nagy bû né hez. Évek óta
buj kál az em be rek elôl, csa lád ja elôl is, s fél, hogy ki de rül,
amit évek óta tit kol. E bû ne mi att kez dett hát ra né zô éle -
tet él ni, és fél ni. Ez a ma ga tar tá sa rög zô dött, kró ni kus sá
lett, majd szo ron gá sai let tek, eb bôl pe dig ha lál fé lel mek.

Rá kel lett jön nie, hogy mind en nek oko zó ja ez a buj -
ká lás, a rej tett, a tit kos bûn; ott kell elôbb meg gyó gyul -
nia, hogy fé lel mei is el múl ja nak.

Em lék szem, egy zsol tár sort idéz tem ne ki: „Ma gad elé
ál lí tod bû ne in ket, tit kolt vét ke in ket or cád vi lá gos sá ga elé”
(Zsolt 90,8) – és azt is mond tam, te gye le bû nét, amely ben
évek óta él, mert ez mind en nek oko zó ja, min den fé lel -
mé nek, szo ron gá sá nak, ha lál fé lel mé nek is a mag ja. Azt
te gye le! És Is ten ma ga elé ve szi! Is ten nem az én ar com -
ba dob ja tit kos bû ne i met, ha nem sa ját ma ga elé, ar ca elé
ve szi! És a mi Is te nünk nek Jé zus-ar ca van! Jé zus elé ve szi
bû ne in ket…

Ami kor ezt meg ér tet te az egy kor me rev, hety ke lá to -
ga tóm, együtt kö nyö rög tünk, együtt tér del tünk. És ami -
kor min den – há la adás sal – ki öm lött be lô le, Is ten ke gyel -
mé bôl hir det het tem bû nei bo csá na tát! S el kez dô dött a
gyó gyu lá sa.

Ezt a pél dát csak azért mon dot tam el, hogy oly kor a lé -
lek be is be le kell vi lá gí ta ni, hogy ott a se bek nyil ván va ló -
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