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Meghívó az ismeretlenbe 

 

Mindjárt kezdődik! Meghívót kaptál egy filmvetítésre. Nem 

sokat tudsz arról, mi vár rád, tulajdonképpen csak a film címét 

ismered - Felébredés az én illúziójából -, valami azonban megfogott 

benne, és most itt vagy.  
 

A mozi terem ajtaját lilás árnyalatú bársonyfüggöny takarja. 

Amint a súlyos anyagot szétnyitva belépsz, egyértelművé válik 

számodra, hogy különleges helyre érkeztél. A terem leginkább egy 

félgömbre hasonlít, melyet lobogó mécsesek lángja világít meg. 

Nem nevezhető épp szokványosnak a nézőtér sem, hisz’ mind-

össze egyetlen fotelből áll, ami középen helyezkedik el. Vele szem-

közt, a vászonnak félig háttal még két ülőhely; a három fotel együtt 

háromszög alakot formáz. Elfoglalod azt a helyet, amit nyilván-

valóan neked szántak: középen, a vetítővászonnal szemben. 

Kényelmes fotelbe süppedsz. Most, hogy alkalmad nyílik 

közelebbről is szemügyre venni a termet, feltűnik, milyen otthonos 

itt! Talpad alatt puha szőnyeg, a falakon finom szövésű textíliák, 

faragott polcok, friss virágok. Kezed ügyében, egy kis asztalon 

tálak néhány kedvenc nassolnivalóddal és italoddal. Ám sem a 

szemet gyönyörködtető látvány, sem e meglepő személyesség nem 

tudja elvonni a figyelmed a nagy, homorú vetítő felületről, mely 

szinte bekebelezi a teret.  

A vásznat függönyhöz hasonló, csontszínű záró-réteg fedi. 

Talán most már kérdően meredsz rá. Miről fog szólni ez a film? 

Hogyan lehetsz te a díszvendég? Egyre érdekesebbnek tűnik ez az 

egész… 
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Nos, kedves Lélektársunk, ami itt zajlik, valóban nem 

mindennapi, s ha volt ilyen megérzésed, most visszasúgjuk: az 

bizony nem csal – ez a film a te filmed! A szereplők, akikkel hama-

rosan találkozol, elsőre különbözőnek tűnnek majd tőled, ám ez 

csupán a látszat! 

Helyezkedj hát el kényelmesen, és élvezd a műsort – azonban 

figyelj, mert további meglepetések is várnak! Bár moziba általában 

azért megy az ember, hogy egy kicsit elvarázsolódjon, ha megné-

zed ezt a filmet, ennek pont az ellenkezője fog történni. Rálátva az 

illúziókra megízlelheted a Valóságot, ami - akár a tiszta forrásvíz 

zamata -, minden bájitalt felülmúl! Ez a minőség a történeten túlról 

érkezik, és képes úgy átalakítani a sajátodként élt életet, ahogyan 

arról nem is álmodtál.  

Készen állsz valami teljesen újra?  

 

 

 
A függöny két oldalról lassan széthúzódik. Az üres vászon 

most megvilágítva, hófehéren ragyog, még a gyöngyházfényű 

szemcsék is kivehetőek rajta. Fogd meg jól a fotel kartámláját és 

figyelj, mert meglehet, hogy a világ – benne az egyénnel, akit 

magadnak tekintettél –, többé nem lesz az, aminek hitted! A képet 

betölti az első filmkocka, megjelenik egy számláló: 3, 2, 1… 
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AA  KKEEZZDDEETT  

 

Minden kezdet döntő pillanat, hiszen szóljon bármiről,  

magában hordozza a végkimenetelt is. Ez alól csupán egy kivétel van:  

a Valóságba való bepillantás.  

Az, amit ekkor meglátsz, örök és változatlan.  

Az álomból való első, szándéktalan eszméléskor megérzed  

a Lélek haza hívó szavát… 
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Eszmélés 

 

Hat év körüli kislány pattogtatja labdáját egy családi ház hátsó 

udvarán. „Bamm! Bamm! Bamm!” A jó keményre fújt, piros-fehér 

pöttyös labda tökéletesen dobban és pattan a betonfelületen. A 

különösen forró nyári délutánoknak abban a szakában járunk, ami-

kor a fülledtség enyhülni kezd – mintha a táj végre fellélegezne –, 

de még olyan melegség és napsugár-illat árad mindenből, hogy az 

embernek kedve lenne magához ölelni a világot. 

A kislányt Eszternek hívják, barna lófarkas, piros sortot és 

fehér trikót visel. Mintha már órák óta pattogtatná azt a labdát, 

teljesen belemerült a mozdulatokba. Arca csupa koncentráció, nem 

létezik számára más, mint amit ebben a pillanatban csinál. A placc 

egy szalonnasütő hely, amit Eszter imádott nagypapája épített az 

udvar végébe. Mellette öreg, árnyas diófa áll – most épp üres hinta 

lóg le róla –, szomszédságában homokozó. A csöppnyi tér mögött 

sövénykerítés húzódik, nem túl magas, Eszter is könnyen átlát fö-

lötte. Át a nagy veteményeskertre, azon túl meg a végtelenbe: a 

kert végében csörgedező patak ezüstszalagjára, a sárga-zöld szántó-

földekre, a távoli hegyek halvány sziluettjére és a hatalmas, kék ég-

re.  
 

A labdapattogtatás Eszter egyik kedvenc játéka, gyakran való-

ban órákon át sem képes megunni. A másik, amit nagyon szeret, 

hogy csak szaladgál ide-oda, követve történetei szárnyalását. Mind-

nek ő a főszereplője. Nem tudja, honnan jönnek ezek az érzések és 

a nyomukban rögvest megjelenő képek, de olyan sok van belőlük, 

hogy felsorolni sem bírná! Akadnak közöttük egészen hétközna-

piak, például amikor családanya, már nagy gyerekekkel. Máskor 
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szerelmes fiatal lány, akinek az élete csupa kaland, bölcs kinézetű 

öregember, méltóságteljes királynő, várvédő hős vitéz. Vagy kis-

mókus a fa odvában, madár, aki bárhová elrepülhet. Sőt, nem egy-

szer olyan lény, amilyet még soha nem is látott! Időnként úgy érzi, 

mintha egyszerre élne sok-sok mindenkiként. Csak futkos, fel és le, s 

ha valamelyik történetben fordulat következik be, izgalmában ön-

kéntelenül szökell egy nagyot.  

Előfordul, hogy mások is meglátják így. Amikor anyukája 

vagy nagyszülei rákérdeztek, mit csinál, azt válaszolta, „mesélek 

magamnak”. Labdázás közben is szívesen űzi kedvenc foglalatos-

ságát, azonban ilyenkor általában úgy jár, ahogyan most is: egy-szer 

csak eltűnik minden, ami a fejében volt. Bumm-bumm! Csak moz-

dul, csak nyargal, csak dobban, csak pattog… s már nincs ott a 

történet, és nincs ott ő maga sem.  

Hasonló ez ahhoz, amit esténként, az ágyban fekve is gyakran 

tapasztal. Olyankor mintha lefelé, a talpa alatt és felfelé, a feje tete-

jén túl is sokkal, de sokkal hosszabb lenne, mint egyébként. Eszébe 

jutott egyszer egy muris gondolat erről: kinőtte az ágyát, és köz-

ben mégis kényelmesen fekszik benne. Úgy érzi, a teste sugárzik, 

ugyanakkor meg el is tűnik, teljesen… mintha egy vibráló semmiként 

lebegne ott. 
 

Eszter ez idő tájt még nem gondolja, hogy baj lenne ezzel az 

„eltűnősdivel”. Bár kicsit furcsa, számára mégis inkább termé-

szetes. Később, úgy tíz éves korában ez majd megváltozik: egyszer 

megijed, és onnantól kezdve azt hiszi, valami nem stimmel vele. 

Elvégre nem normális dolog csak úgy eltűnni. Itt és most viszont még 

fogalma sincs róla, mi ez az egész, és nem is igen érdekli. Vala-

minek azonban mindjárt a tudatába kerül… 
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Bumm! Bumm! Monoton pattan a labda, a levegő zizeg. Most 

jött el az az időszak, amikor a nap narancsvörös színűre festi a ga-

rázsfalat. Csordultig telt nyári alkonyat. 

Bumm! Eszter megáll, kinyitja a szemét és a horizontra tekint. 

Szemben vele a lebukni készülő nap és a végtelen messzeségbe 

nyúló határ… s ahogyan rápillant minderre, tökéletes bizonyosság-

ként tölti el az érzés, hogy ez, amit kívül lát, egy vele.  

Körbe fordul, és akárhová néz – a szalonnasütőre, a vén dió-

fára, a hintára, a labdára, a sövényre, a kertre, a poros földre, a ga-

rázsfalra – mindenhol ő maga néz vissza magára. Gondolatban ki-

mondja: „Ami belül van, és ami kívül, az ugyanaz.”  

Szétválaszthatatlanul egynek érzékeli magát mindennel és szó sze-

rint határtalannak.  

Egyszerűen tudja, hogy ez így van, és kész.  
 

E korai felismerés beléivódik. Mintha csak tanúja lett volna 

annak, ahogyan a sötét, viharos égbolton villám hasít át, fényével 

tisztán megvilágítva a Való arcát.  

Nem beszél erről senkinek, de mély bizonyosságként vissz-

hangzik benne az emlék, finoman, ám annál határozottabban szó-

longatva őt abban a kalandos életben, ami már kezdetét vette, s 

amelyben sokszor fogja még elveszettnek és magányosnak érezni 

magát, vágyva és kutatva lelke honát… ő, aki sosem ment el ha-

zulról.  
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Indulás a végtelenbe! 
 

Krisztián betöltötte tizenkettedik életévét, mikor e varázslatos 

utazás kezdetét vette. A Balaton partján nyaralt a szüleivel és a 

testvérével. Csodás nyári nap volt, pont amilyet szeretett, hiszen 

nem tűzött túlságosan a nap, de azért kellemes meleg volt ahhoz, 

hogy bármi mókába jóleső érzéssel belefogjanak. A nagy vízi 

bohóságokat kis szárazföldi pihenők szabdalták, amikor jobbára 

házi készítésű szendvicsekkel vagy lekváros-tejszínhabos gofrikkal 

töltötték fel energiakészleteiket. 

Az egyik ilyen alkalommal, elfogyasztván méretes munícióját, 

kidőlt a lepedőre és csak belebámult a felhőkkel tarkított kék égbe. 

Tudod, ez az a foglalatosság, amikor épp semmiről sem gondol-

kodsz, csupán vagy, mint hangya a fűben, aki két fontos rohan-

gásznivalója között mozdulatlan henyél valamelyik kis fűszálon.  

Szóval ebben a semmittevésben köszöntött be egy túltekin-

tése az ég kékjén. Annak az érzése hatalmasodott el rajta, hogy mi-

lyen jelentéktelen kis pont ő, ha az ég szemszögéből magára néz. 

Úgy tűnt most, mintha a Föld is csupán egy buborék lenne a 

számára, amibe óriásként felülről belekukucskál, és ott látja a kis 

Krisztiánt henyélni a tó partján. Akárcsak amikor Krisztiánként 

rátekintett a fűszálon pihenő hangyára! Rendkívül felemelő volt így 

látnia, úgy érezte, semmi sem szabhat neki korlátot, átjárja a sza-

badság és szétduzzad az erőtől.  

Itt azonban még korántsem ért véget az ámuldozása, mert 

most már a hatalmas világegyetem szemszögéből látott rá a Földre, 

mint egy kis porszemre. A bolygó olyan volt, akár egy befoghatat-

lanul nagy lény egyetlen szervének valamely sejtje: kicsi, jelenték-

telennek tűnő pöttöm egy gigászi testben. Aztán egy újabb pers-
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pektívaváltás következett, melyben e végeláthatatlannak tűnő kép 

beköltözött a saját szervezetébe. Ő volt a világmindenség és egyik 

szerve egyetlen sejtjeként keringett a Föld, rajta a kis Krisztiánnal, 

aki együtt henyélt egy pindur hangyával.    
 

Talán e ponton szédült bele a nagyság és kicsiség távlatainak 

érzékelésébe. Úgy érezte magát, mintha űrlények ragadták volna el. 

Biztosan viccesnek is tűnhetett kívülről, mert úgy bámult a világra, 

mint akinek kicserélték a szemét, és ezért apró sejtnek lát maga 

körül mindenkit: egy nagy valaki valamely szervének részeként.  

Ezt követően már elmúlt a játszhatnéka, csupán egy dolog 

lebegett a szemei előtt: tudni akart! A megélteket annyira valósá-

gosnak látta, a tapasztalás annyira a csontvelőjébe hatolt, mint ami-

kor a fehér nyulat a biztonságos kalap félhomályából kirántják a 

fénybe. Miután felviláglott előtte az élet eddig nem látott perspektí-

vája, nem akart többé visszabújni a megszokott homályba.  

 

Ez volt az a pillanat, amikor megszületett benne önmaga 

megismerésének vágya. Eldöntötte, hogy felfedezi a világot, amibe 

éppen csak belekóstolt. Elmegy a legvégére és azzá a határtalan va-

lakivé válik, akinél nincs nagyobb! 
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