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A megváltó mélypont 

Több mint négy évvel ezelőtt az éveken keresztül tartó erkölcsi, 

anyagi és szellemi züllés szakadékának mélyére kerültem. Addig 

csak folyamatos mélyrepülés, kétségbeesett zuhanás, visszhang-

talan sikoly és kimondatlan káromkodás volt az életem. Maga a 

megtestesült értelmetlenség, a kínzó hiábavalóság, ami kölyök-

korom óta kísértett, s amit vittem magammal, mint levakarha-

tatlan részeget egy szombat éjszakában. 

Magától nem kopott le, elzavarni nem volt erőm. 

Sok tényező játszott szerepet abban, hogy elérkeztem életem 

mélypontjához, mégis egy dolgon múlott, úgy hiszem. Máig fel 

tudom idézni azt az ébredést, azt a kínzó sóhajt, azt a kénysze-

redett vágyat, ami egyetlen kimondatlan gondolatban öltött 

formát és ordított bennem: 

„Elegem van a zuhanásból! Csapódjak már be! Legyen már 

vége!” 

És vége lett, becsapódtam. 

Évekig tartó zuhanásom végére pontot tett az akarat, a meg-

váltás vágya vagy tudom is én, mi. Leginkább az unalom. Meg-

untam, hogy ugyanaz legyen az életemben, mint ami addig volt, 

és ami nem vezetett sehová. Elegem lett a kilátástalanságból, a 

tehetetlenségből. Abból, hogy évek óta hiába igyekszem, nem 

történik semmi más, nem haladok sehová, csak egyre ugyanab-

ban a trágyadombban dagonyázok. 

Elegem lett a depressziómból. Elegem lett a filozófiából, a 

kérdések vég nélküli, ördögi körtáncából, a halálra és megvete-



8 

medésre ítélt élet paródiájából, a remény lidércfényéből. Elegem 

lett a félelmeimből, a vágyaimból… 

 

Véget vetek a bohóckodásnak. 

Ez nem költemény, nem regény, még csak nem is me-

se. Hanem az életem. 

Csak annyit tudok, hogy egy reggel már annyira fájt az 

ugyanaz, hogy valahogyan mindenféleképpen véget akar-

tam vetni neki. Elég volt a zuhanásból és abból a félel-

memből, hogy mi lesz velem, ha padlót fogok. Már én 

kívántam azt, hogy csapódjak be. 

Ekkor becsapódtam, véget ért a zuhanás. 

Két nap alatt kétszer álmodtam azt, hogy lezuhantam 

valahonnan, minden csontom összetört… és túléltem. 

Ilyen a megérkezés: mindenképpen összetörsz. 

Aztán vagy meghalsz, vagy nem. 

 

Soha nem volt stabil dolog az életemben. 

Nem volt senki és semmi, akiben vagy amiben mara-

déktalanul bíztam, vagy kapaszkodhattam volna. Nem 

volt pénzem, nem volt dicső önképem. A becsapódás 

előtti időszakban már szellemi magasságaim sem voltak, 

mint hajdanán. Nem voltak isteneim, nem voltak esz-

ményképeim, nem volt nőm akit imádhattam, mesterem 

akit istenítettem volna. Eltelt életem fiatalabb (sokak 

szerint jobbik) fele, és harmincegy évesen ott tartottam, 

hogy nem volt semmim és nem volt senkim. 

Talán ideje lett volna feladni. Hiszen mit akarok már 

harmincegy évesen? Ha idáig nem sikerült, miért hiszem 

azt, hogy ezután sikerülni fog? 
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A feladással csak egy baj volt: jobban féltem a becsapó-

dástól, mint a zuhanástól. Számomra maga volt a halál, a 

végső megsemmisülés. 

Nos, a félelmem nem igazolódott be. A becsapódással 

végül nem haltam meg, csak lett egy biztos pont az éle-

temben. Az alja. Onnan már nem zuhantam tovább. 

Úgy voltam vele, hogyha már megtörtént az elképzel-

hető legrosszabb, akkor akár tovább is mehetek. 

 

A mélypont soha nem garancia arra, hogy fel fogsz áll-

ni, csak esély arra, hogy felemelkedhetsz, ha bele tudsz 

kapaszkodni a padlóba, a semmibe. A padló alá ugyanis 

már nem lehet zuhanni. 

Van olyan ember, aki itt vet véget az életének. 

Hiszen már oly mindegy! 

És van olyan, aki itt kezdi el a sajátját. 

Hiszen már oly mindegy! 

 

Visszagondolva az eddigi életemre olyan az egész, 

mintha a mélypont előtt nem éltem volna igazán. Éldegél-

tem ugyan, megvoltak a napjaim, a gondjaim, mint ma. 

Mégis, hiányzott belőle, belőlem valami, amit a becsapódás 

hozott el az életembe. 

Fontossá váltam. 

Fontossá váltak a gondolataim, a jövőm. Fontossá vál-

tak az álmaim, a létezésem, fontossá váltam én magam, 

és már egyáltalán nem volt mindegy, hogy mit teszek és 

hová jutok. Előtte azt hittem, hogy fontosak az álmaim, a 

vágyaim, pedig egyáltalán nem az alapján éltem, mintha 
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fontos lennék. Ettől függetlenül azt játszottam magam 

előtt. 

Természetesen ezt még akkor nem tudtam, csak azt, 

hogyha továbbra is ugyanazt fogom tenni mint eddig, 

akkor ugyanaz lesz a végeredménye. 

És már nem akartam ugyanazt. 

 

Érdekes paradoxont fogalmaztam meg az előbb. Ho-

gyan válhattam fontosabbá, ha már egyszer úgyis mindegy? 

Ez nem ellentmondás? 

Az én nézőpontomból a két gondolat kiegészíti egy-

mást, egyik nélkül nincs a másik. Éppen azért válhattam 

fontossá, mert már mindegy volt. Többé nem a gondola-

taim, nem a vágyaim, nem az önképem, nem az igazam, 

nem a haragom, nem az akaratom volt a fontos… 

Hanem ÉN. 

 

A mélypontra való megérkezésem óta négy év telt el. 

Meg sem tudom számolni, hogy azóta hány olyan álmo-

mat váltottam valóra, ami korábban megfoghatatlan 

ködlényként, elérhetetlen távolságban lebegett valahol 

csak azért, hogy az elérhetetlensége tudatában szívja a 

véremet és nevessen rajtam. Olyan helyen írom ezeket a 

gondolataimat, ahol mindig is akartam lenni, olyan mű-

vet írok, amit mindig is akartam. Körülnézek, és csupa 

olyan dolog vesz körül, amiről valaha csak álmodtam, 

olyan helyen, ami maga is megvalósult álom. 

A saját álmom egy darabját élem ebben a pillanatban. 

Korábban is nagy álmodozó voltam, azzal a különb-

séggel, hogy akkor a rémálmomat éltem. 

 


