
IV.

Akarsz-e meg gyó gyul ni

ha ra god ból?

Már szó volt ar ról, hogy gon do la taink nak kü lön bö zô ér -
zel mi töl té se le het – po zi tív vagy ne ga tív.

El mon dot tuk, hogy a bethesdai be teg gon do la tai nak
egyik ne ga tív töl té se a fé le lem le he tett. Min den va ló szí -
nû ség sze rint a má sik ne ga tív töl tés a ha rag volt. Íme: –
Nincs em be rem! – Egyik legin du la to sabb szó ez a
„nincs”. Még ak kor is, ha hal kan mond juk. Mennyi lá -
za dás, ke se rû ség sû rû sö dik eb ben a szó ban!

A má sik ha rag ra mu ta tó szó ez: elôt tem. „Más lép be
elôt tem!…” Mi lyen foj tott ha ra got tud ki vál ta ni az em -
ber bôl a mel lôz te tés!

Kis gye re kek ver senyt fu tot tak egy szer, s az, aki má -
so dik nak ér ke zett be, ke se rû mér gé ben be le rú gott az el -
sô be. – Mi már csak lé lek ben, gon do lat ban rúg-
kapálunk, de lé nye gé ben az in du lat ugyanaz.

Hogy mi a ha rag bio ló giai lag, sôt lé lek ta ni lag, azt most
meg se kí sé rel jük meg ha tá roz ni. Nem is vol na könnyû.
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Úgy va gyunk ve le, mint az elekt ro mos ság gal: könnyebb a
lé te zé si for mái ról be szél ni, mint meg ha tá roz ni. – De hadd
mu tas sunk rá há rom tí pu sá ra:

1. Van olyan fé le ha ra gos em ber, akit ak na-em ber nek
ne vez het nénk. Hosszú-hosszú ideig csön des. Vi rá gok
nô nek mel let te, szin te nem is lát szik tô lük. De ha egy -
szer va la ki rá lép a „gyúj tó szö gé re”, ak kor hir te len fel rob -
ban. Rob ba ná sa rö vid, de hang ja, ha tá sa nagy. Akik kö -
ze lé ben van nak, azo kat meg seb zi, nemegy szer sú lyo san,
ô ma ga pe dig meg sem mi sül. Ezt át vitt ér te lem ben úgy
mond hat nánk: szé gyen és meg sem mi sü lés ér zé se jár ja
át. Rob ba ná sá val ön ma gá nak ár tott a leg töb bet.

2. Van Ve zúv-em ber, aki szün te len pö fög és füs tö lög.
Oly kor erô seb ben, oly kor gyen géb ben, de szün te len.
Csak tisz tes tá vol ból le het mel let te „le te le ped ni”, mert
ha mu já val min dig min den kit be szór.

3. Vé gül van „zsa nér-em ber”, még pe dig rozs dás zsa -
nér-em ber, aki ha hoz záér nek, ha „meg nyit ják”: csi ko -
rog. Ha nem nyúl nak, nem szól nak hoz zá, ak kor csön -
des, de az el sô moz du lat ra, amellyel megérin tik, kel le -
met len, fül sér tô han got ad… Igen, olaj kel le ne ne ki, fi -
nom olaj: a sze re tet ola ja.

Ez még „csak” ha rag. A ha ra got le het meg bán ni, le het le -
ve zet ni, de táp lál ni is. Jób köny ve sze rint „az álnok-
szívûek ha ra got táp lál nak…” (36,13) Táp lál ják és gyûj tik
a ha ra got, így lesz be lô le gyû lö let: GYÛL-ÖL-ET.
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