
Mészáros Lajos: A kapu 

 

Az idő elveszett, talán sosem létezett. 

Ahogy más sem. 

Minden nincs és semmi van. 

 

Egy korhadt padon ülök, ezen a kietlen sziklaszirten. Mellettem rozsdás bazaltok. 

Körbevesznek és figyelnek. Már vártak rám, ők ismernek. A lábam alatt elterülő rengeteg rég 

felöltötte őszi gúnyáját. Foltokban még zöldell, de a sárgásbarna elmúlás idővel mindent letarol, 

ami útjába áll. A rothadó, nedves avar vastagon borítja odalent a földet, megbújva az örök 

sötétségben. Látnom sem kell, mert érzem, a halál illatát hordja a szél. A fák halkan zúgnak, 

erejétől meghajolnak, mégis méltósággal, a lelkükből dalolnak. Nekem énekelnek… 

Fáradt vagyok. A szemem alig tudom nyitva tartani, pedig látnom kell, mert annyira 

gyönyörű. Az. Ott, messze a távolban, ahol az erdő véget ér, van egy tó. Fehér vize tükörsima 

és mozdulatlan. Mint hatalmas óriás, védelmezőn öleli körbe azt a cseppnyi földdarabot. Egy 

gigászi kapu tornyosodik rajta. Komor sziluettje kirajzolódik a víz felszínén. Vörös szárnyai 

büszkén merednek az égre. Hív engem, oda kell mennem. De már nem én irányítok. Testtelen 

vagyok. Lecsukódik a szemem.      

 

*** 

 

Összerezzentem, amikor megszólalt a csengő. A laptopom feketén ásítozott előttem az 

íróasztalon. Na, persze… úgy tűnt, megint elnyomott a buzgóság és hirtelen fogalmam sem 

volt, hogy hány óra van. Épp kapóra jött az a valaki, hogy felrázzon „ténykedésemből” és talpra 

állítson. Kinyújtóztattam hát a végtagjaimat és meglepődve tapasztaltam, hogy nem tapasztalok 

semmit… Nem hallatszott recsegés vagy ropogás, nem nyilallt belém fájdalom vagy ezernyi 

tűszúrásra emlékeztető kellemetlen bizsergés. Hihetetlenül frissnek és könnyűnek éreztem 

magam, pedig maximum fél órára szundíthattam el. Kissé gyanús volt a dolog, de úgy 

gondoltam, sose legyen ennél nagyobb bajom, így szinte lebegve siettem ajtót nyitni. 

Egy férfi állt a küszöbömön. Markáns, szögletes arcáról sugárzott a közöny, pont, ahogy egy 

munkájába belefásult postáséról. Viszont az említett közalkalmazottal ellentétben ő drágának 

tetsző, fekete öltönyt viselt, alatta fehér inget, amelyhez égszínkék nyakkendőt kötött; fényesre 

suvickolt kék! cipője tükörként verte vissza a lebukó nap utolsó sugarait. Lehet, hogy a szám is 

tátva maradt, mert ritkán lát az ember ilyen alaposságot (és kék lakkcipőt!). El kell ismerni, 

hogy az a szikár, magas férfi tökéletes megjelenéssel büszkélkedhetett, még egy renitens 

hajtincs sem törte meg az összképet. Mégis – vagy éppen ezért –, volt benne valami 

megmagyarázhatatlan ridegség, felsőbbrendűség, mely egész lényéből sugárzott. Ezt a 

hidegséget némileg ellensúlyozta, és végképp összezavart a férfivel kapcsolatban, hogy olyan 

átható vattacukor illat fonta őt körbe, hogy kedvem támad beleharapni a zakója ujjába. Csak 

egy apró falat, igazán nem a világ…  

De szerencsére nem tettem. Az elmém racionális fele úgy zakatolt, mint egy gőzgép, hogy 

kiértékelje a férfi személyével kapcsolatos lehetőségeket: 

Pénzbehajtó – ahhoz túl sovány… 

Adóellenőr – ahhoz túl drága az az öltöny… 

Forever – ahhoz túl komor… 

Zepter – ahhoz jókora dobozok kellenének, de egy sincs a hóna alatt… 

Postás – ahhoz… kizárt. 

– Segíthetek? – szólaltam meg a szükségesnél talán gyanakvóbb hangsúllyal, ami híven 

tükrözte teljes tanácstalanságomat a férfi jövetelével kapcsolatban. 



– Gratulálok, ön nyert! – közölte hidegen, egyáltalán nem úgy, mintha valóban gratulálni 

szeretne. Épp ellenkezőleg. Inkább betanult, kötelező szöveg volt ez, amit ki tudja hány 

milliószor ismételt már el vadidegen embereknek. – Persze, ez nézőpont kérdése – folytatta, és 

öltönye belső zsebéből kisméretű, fehér levélborítékot húzott elő, amit rögvest átnyújtott 

nekem. 

Mégis csak valami ügynök lesz… 

Önkéntelenül mozdult a kezem, mintha ingyen pénzt osztanának, de a következő 

pillanatban hirtelen visszarántottam. Persze a férfi addigra elengedte a borítékot, ami így a 

földre hullott, éppen kettőn közé. 

Nyertem? Hogyne! Haha! Átveszem a borítékot, amiben egy autó kulcsa van, és 

mindössze néhány darab megrendelést kell végrehajtanom, valamint egy-két millió Forintot 

kifizetnem, hogy részt vehessek a sorsoláson… engem nem paliztok be ilyen könnyen! 

A férfinek egy arcizma sem rándult a történtek miatt, ám hideg tekintete megvetést 

sugárzott. Szót se szólt, de olyan szuggesztív volt a jelenléte, hogy elszégyelltem magam, 

amiért a becses küldeményt hagytam a piszkos kövön landolni. 

Engedtem hát a nyomásnak, bár utáltam az érzést, és a hideg futkosott miatta a hátamon. 

Az ég szerelmére, hisz elmúltam 46… Mégis, bűnbánó gyermekként gyorsan lehajoltam és 

felkaptam a borítékot, majd egy őszintétlen bájvigyort erőltettem az arcomra, hadd lássa az 

öltönyös, mennyire örülök a „nyereményemnek”. Mire ismét kiegyenesedtem, a férfi köddé 

vált. És ez, jelen esetben nem holmi szófordulat. Ott, ahol korábban állt, néhány pillanatig 

apró párapamacsok lebegtek a levegőben. 

Eltűnt. Csupán a kezemben szorongatott vattacukor illatú boríték a bizonyítéka, hogy 

nálam járt. Tátott szájjal kutattam őt az utcán, ami teljesen üres volt. Gyanúsan üres és 

csendes. Ahogy a nap lebukott a szemközti házak mögött, a látkép teljesen megváltozott. 

Mintha egy-egy üvegpohár alján keresztül vizsgáltam volna a környéket, minden oly 

életlenné és plasztikussá vált. Egyszeriben teljesen idegennek éreztem azt a jólismert és 

megszokott környezetet, mintha már nem tartoznék oda, mintha a fickó eltünése után teljesen 

magamra maradtam volna… egy akvarellbe festve… Beleborzongtam, annyira nyomasztó 

volt. 

– Szép volt, haver! – dünnyögtem, de csak éreztem a szavakat, melyek elhagyják ajkamat, 

a fülemmel nem hallottam őket, azok elvesztek, mintha sosem léteztek volna. 

Na jó, ebből elég ennyi! – gondoltam, majd gyorsan becsuktam az ajtót, mielőtt valami 

újabb abnormális történik velem. Vannak megmagyarázhatatlan dolgok e világban, 

melyekre a választ racionális, földhözragadt elménk akkor sem lenne képes felfogni, ha 

azokat beleüvöltenék a képünkbe. Tudom, hogy így van, ezért igyekeztem mihamarabb 

túllendülni e különös tapasztalásokon. Sietve visszaültem a laptopom elé, mert ha felzaklat 

valami, akkor a számok és táblázatok mindig megnyugvást hoznak a maguk 

kiszámíthatóságával. 

Míg életre kelt a kijelző, csak tétován forgattam kezemben a feladó és címzés nélküli 

borítékot. Vékony volt ugyan, de határozottan éreztem, hogy van benne valami. Valami, ami 

vastagabb a papírnál, de mégis könnyen hajlítható. Leginkább kartonált papírra emlékeztet, 

mondjuk egy képeslapra. Felkapcsoltam az asztali lámpát és a fénye elé emeltem a borítékot, 

de továbbra sem sikerült kivenni annak tartalmát. Persze, tudom, csak fel kellett volna 

tépnem és belenézni, de mindössze egy buta „Rendelj minél többet és drágábbat, hogy 

nagyobb esélyed legyen nyerni! Csekk mellékleve!” típusú reklámanyagnak gondoltam. 

Mérget vettem volna rá, hogy az. Így a levelet bontatlanul, egyeneset a papírkosárba 

„érkezettem”, és folytattam a munkát. 

Beletemetkeztem egy bonyolult cash-flow kimutatásba, ami teljesen elfeledtette velem a 

különös „postást” és a kapott küldeményt is. Este tizenegy után bújtam ágyba aznap. Miután 

kényelmesen elhelyezkedtem, lehunytam a szemem és vártam, hogy elcsendesedjenek a 



gondolataim. Igyekeztem az összes főkönyvi számot, értéket és a sorok közötti összefüggést 

kisöpörni onnan. Mint egy nagytakarítás a nap végén. Tiszta, üres teret kellett teremtenem, 

hogy meditálni tudjak, ami végsősoron segít majd átevezni az álmok kéklő tengerére. 

Amikor először próbálkoztam a meditációval, nem voltak vérmes reményeim a dologgal 

kapcsolatban. Pusztán a kíváncsiság vezérelt, de a kezdeti lelkesedés szerencsére megmaradt. 

Idővel napi rutinommá vált e tevékenység, mely, ha nem is rúgta rám az ajtót (értsd: nem hozott 

gyökeres változást az életembe), de érezhetően jobb emberré tett. Persze, fura ezt kimondani, 

hogy elalvás előtt egy kis befelé fordulás átalakíthat, más irányba terelhet, viszont tény, hogy 

így történt. Egyre inkább éreztem, vagyis jobban mondva elhittem, hogy létezésem a Földön 

több a „születés-élet-halál” ciklusnál. 

Ám akkor este egy tapodtat sem haladtam a teljes megvilágosodás felé… Amint végre 

sikerült kiradírozni az elmémből a cash-flow táblázatot, a helyére rögtön befurakodott az a 

feladó nélküli, titokzatos levél, amely a szemeteskosárban várt rám. 

Ahogy ott feküdtem az ágyamon, a teljes sötétségben, olybá tűnt, a süket csendet papírlapok 

zizegése töri meg. Nem holmi erőszakos zajongás, hanem inkább olyasmi halk motoszkálás, 

mintha egy poloska igyekezne apró lábaival kimászni a papírkosárból. Vagy mintha egy 

bontatlanul kidobott boríték akarná magára felhívni a figyelmet! Ettől a gondolattól, 

bármennyire is szerettem volna, nem sikerült szabadulnom. Csak álmatlanul forgolódtam a 

fejemre szorított párnámmal, miközben egyre hangosabbnak érzékeltem azt a korábbi, halk 

zizegést. Egy idő után már olybá tűnt, hogy egy egész elefántcsorda parádézik a 

dolgozószobámban. Fel-alá rohangálnak és közben hozzám beszélnek… 

Gratulálok! 

Nyertél! 

Beszélő elefántok? Tisztán hallottam a hangjukat… 

Több órányi hasztalan hánykolódás után egyszer csak rakétaként robbantam ki az ágyból és 

elszántan száguldottam vissza a dolgozószobámba. Azonnal felkapcsoltam az asztali lámpát, 

majd további mérlegelés nélkül feltéptem a borítékot, melyből már elpárolgott a korábban 

érezhető vattacukor illat. Óvatosam kicsúsztattam az asztalra a tartalmát és azonnal kiderült, 

hogy a képeslap tippel telibe találtam. 

Egy gyönyörű tájkép feküdt előttem az asztalon, a lámpa hideg-kék pászmája alatt. A papír 

felülete, melyre nyomtatták, fényes volt és tökéletes, sehol egy karcolás vagy hiba nem látszott 

rajta. Mintha egyeneset hozzám érkezett volna a nyomdából, és bár látszólag csak egy darab 

karton volt, mégis féltem megérinteni, kézbe venni, annyira különlegesnek és tökéletesnek 

láttam. 

Vagy inkább éreztem… 

Butaságnak hangzik, de amint megpillantottam azt a kaput, a kiáradó fényt, azonnal kialakult 

közötünk egy éteri kapcsolat. Vonzotta a tekintetemet, én pedig hagytam, hogy beszippantson 

magába. Mind jobban elmerültem a részleteiben, annál fenségesebbnek ítéltem. Észre se 

vettem, mikor kezdődött, de vigyorogtam, mint egy vadalma. Még akkor is, amikor a reggeli 

napsugarak betűztek az ablakomon és megcirógatták bárgyú arcomat. 

Vajon hol találom? Hogy juthatok el oda? 

Ezek a kérdések keringtek a fejemben, amikor hirtelen elkapott a rettegés. Tudtam, hogy a 

válaszok megszerzéséhez előbb-utóbb muszáj leszek megfordítani a képeslapot, de ugyanakkor 

elborzasztott a gondolat, hogy a túloldalon egy Pátria Nyomda felirat fogad, ami összetöri a 

varázslatot, ezt a kábulatot, amiben lebegek. Mondhatom, egyetlen porcikám sem kívánt kilépni 

abból a nihilből, amibe ringattam magam. Viszont az a fránya tudásvágy egyre erősebben 

mardosott, és nem hagyott nyugodni. Befészkelte magát a tudatomba, és csak rágta magát egyre 

mélyebre, hogy megőrjítsen a kérdéseivel. 

És mi lehet a túloldalon? 

Ott mi vár rám? 



Kelletlenül, de lassan rászántam magam, hogy megfordítsam a lapot. 

A hátoldalon ceruzával rajzolt, reszketeg vonalak fogadtak. Mindösszesen három, melyek 

mintegy keretbe foglalták a fehér teret. A nagy semmit. Kettő függőleges csík, a lap két 

széléhez közel, egy pedig ezeken feküdt, vízszintesen, összekötve amazokat. Olyasmi volt, 

ha egy kicsit elengedjük a fantáziánkat, mint egy focikapu, háló nélkül. 

Kapufa… 

Csalódottan vettem tudomásul, hogy valaki összefirkálta a becses képeslapom hátulját, 

ami úgy tűnt, semmi érdekeset sem tartogat számomra. Ám amikor vissza akartam fordítani 

a képes oldalra, valami megjelent a kapu közepén. Egy apró, fekete pont a hófehér papíron. 

Olyan volt, mintegy mákszem a tiszta porcelántányér alján. Ellenben ez, ott a vonalak közé 

zárva, hevesen vibrált és pulzált. Együtt lüktetett a szívemmel, és minden egyes dobbanással 

méretet váltott. Nőttön-nőt, ahogy vért pumpáló szervem verte az ütemet, és minél nagyobb 

lett, látszólag annál gyorsabban pörgött. Többé nem csupán egy pötty volt. Váratlanul alakot 

váltott és kilépett a papír síkjából. Többdimenzióssá vált. Egy tenyérnyi, őrülten forgó 

széltölcsér lett belőle. Meglepetésemre igen kellemes illatot árasztott és fújt az arcomba, 

melyet csak erdőben járva tapasztalhat az ember. A nedves avar, a falevelek, a virágba borult 

kicsiny rétek kesernyés-édes aromája áradt belőle. 

Ijedtemben kiesett kezemből a képeslap, és felugrottam a székről. Hátráltam néhány 

lépést és onnan figyeltem tátott szájjal, ahogy növekszik, ahogy éledező erejétől 

megremegnek a körülötte heverő tárgyaim. Először csak a könnyen mozdítható holmikat 

szippantotta magába a szürke forgatag, mint a jegyzetpapírjaim és tollaim, ám ennyivel nem 

elégedett meg. Pár pillanat alatt akkorára hízott, hogy elfoglalta a fél szobát, melynek 

berendezési tárgyai remegve engedelmeskedtek hívásának. A laptop már el is tűnt a dühöngő 

masszában, de vadul táncolt a Hemnes, ropta az Ektorp is, majd kisvártatva egytől-egyig 

minden berendezési tárgy a levegőbe emelkedett. 

Ahogy én is. Hiába való lett volna kapálózni, küzdeni, ellenkezni és valójában semmi 

szükségét sem éreztem. Sőt! Amikor a lábam felemelkedett a talajról valamilyen 

megmagyarázhatatlan, földöntúli nyugalom szállta meg testemet, amilyet sosem 

tapasztaltam. Mintha tudtam volna, hogy nem eshet bajom, hogy ami történik, semmi 

veszélyt sem jelent rám nézve. A zsigereimben bizsergett a felismerés, hogy ODA utazom. 

Boldogságtól sugárzó arccal, elernyedt izmokkal lebegtem a szobámban, mint egy 

rongybaba. A láthatatlan erő óvatosan felemelt a mennyezetig, majd aztán hasonló 

elővigyázatossággal a szürke örvény belseje felé lebegtetett. Ilyen érzés lehet, mikor egy 

édesanya nagy elővigyázatossággal először veszi ölbe gyermekét. Örömteli és félelmetes, 

izgalmas és megnyugtató. Mindezen emóciók ott lüktettek lelkemben, miközben, onnan 

fentről jól láthattam, hogy a tölcsér kiindulópontja továbbra is az az apró, vibráló pont. Ott, 

a kézzel rajzolt kapu közepén, melynek túloldalán az a különleges, másik kapu vár engem. 

 

 

*** 

 

Az idő elveszejt, talán sosem léteztél. 

Ahogy más sem. 

Minden és semmi, nincs a van. 

 

Egy korhadt padon ülök, testtelen. Mellettem jéghideg bazaltok. Körbevesznek, 

ismernek. Odalent a rengeteg. Felöltője az őszi gúnya, mely a sárgásbarna elmúlás. Értem 

már a halál illatát. 

Fáradt vagyok. A szemem csukva. 



A fehér tó vize tükör. Sima és mozdulatlan. Hatalmas óriás öleli körbe azt a cseppnyi 

földdarabot. A kaput, ami mögül égi fény ragyog. Vár rám. Énrám. Átúszom hozzá, szinte 

repülök. 

Mindennél jobban vágytam rá, hogy itt legyek, hogy beléphessek, most mégis reszketek az 

árnyékában. Az örök fény vár odabent, a megvilágosodás? 

Érzem, már jártam itt korábban. Talán ez alkalommal sikerül. 

Lépek egyet, ám váratlanul minden átalakul. 

Az áhítat eltűnik, a meleg fény helyett nyomasztó, hideg sötétség áramlik felém és telepszik 

rá egész lényemre. Rémülten kapálódzom, mert úgy érzem, hogy megfulladok a fekete folyadék 

súlyos tömege alatt, ami fojtogatón körbe ölel. Kipattanó tüdőm levegőért kiállt, ám torkomba 

csak keserű víz tolul. 

Végül megreped körülöttem a burok, és fájdalmas fény hasad. Eltűnik a folyadék és a tüdőm 

életre kel. 

Egy új testben vagyok? 

Forog a világ és fáj, ahogy idegen kezek rángatnak, szorítanak. Tehetetlen vagyok, reszketve 

üvöltök, mert még nincsenek szavaim. Sós könnyek áztatják arcomat, mire egy óriás magához 

húz. A teste mezítelen, izzadt és forró, ölelése angyalian gyengéd, mely azonnal megnyugvást 

hoz lelkemnek. Beszippantom bőre édes illatát, mely végleg elkábít. Szélsebesen törlődnek a 

korábbi emlékeim, érzem, ahogy minden elvész, ami volt, ami voltam… Hogy valami új 

kezdődjön, egy másik út, egy másik testben. Gyermek leszek, szerető, férj, apa, nagyapa, de 

végül, legközelebb, talán beléphetek majd azon a kapun. 

 

  

VÉGE 


