
 

 

CD I - születés 

 

„Örökkévalóság hajnala: 

üdvözlünk Téged! 

Tudatunknak új Nap fénye lobban, 

Meghozta nekünk az új életet. 

Megjelentetett hát 

Az új nap fényessége, 

És e napnak soha sem lesz vége….” 

 

Barátaink,  

képzeljetek el egy hatalmas vízfelületet,  

igen erős szélben.  

Felette titokzatos, sötét köd lebeg,  

amelyben időnként villámszerű fények villódznak. 

Már egy jó ideje egyre erősödik a vihar,  

valahogy mégis mind több a fény! 

 

Fehér, világító fodrok szántják a hullámzó végtelenséget. 

A vízből rengeteg szikla bukkan elő,  

kisebb-nagyobb szigetek magaslanak ki. 

Mindegyik önálló, s mégis alig vehetők ki körvonalaik.  

 

Fenn, a szirtek tetején,  

számtalan alak bontakozik ki szemeink előtt a homályból.  

Várakoznak egy ideig.  

Majd leugranak,  

s alámerülnek a hullámvölgyek valamelyikébe. 

Így, távolról tekintve,  

igen jól megkomponált gyakorlatnak tűnik.  

Mintha mindenki pontosan tudná, mikor jött el az idő,  

és honnan kell leugrania az örvénylő semmibe. 

 



 

 

De nézzünk csak keletre! 

Mintha tűz izzana fel,  

vöröses fénye egyre inkább bevilágítja az ég alját. 

Pirkadni kezdett!  

Hamarosan újabb nagy nap köszönt be.  

 

Egy különös, fordított piramis alakú sziklát von fénybe a felkelő nap.  

Más, mint a többi szikla, alapja magasan fenn,  

függeni látszódik az erősödő fényben,  

haloványabb csúcsa a hullámok felett lebeg.  

Ezen a sziklacsoporton nagy sürgölődés látszik. 

Különös, de a szikla oldalai szabályosak és simák,  

mint egy tizenkét csúcsú szabályos testé,  

s mintha az alsó csúcsa  

mind közelebb hatolna a vízfelszínhez. 

 

Igen, egyre ereszkedik. 

Lám, ott éppen valaki elrugaszkodik.  

Innen is ugrani készülnek.  

Kövessük! 

 

Friss szellő simogatja az ugró arcát.  

Habár teste tökéletesen szép és szabályos,  

számtalan heg borítja.  

Előlép, és felé fordul egy talpig fehér ruhás alak –  

segítője és kísérője.  

Szelíd mosollyal egy kelyhet nyújt felé. 

A szirtről jól átlátni a lent húzódó, viharos víz felett.  

 

Az ugró lenéz a szemei számára  

szinte áthatolhatatlanul sötét vízre.  

Alig lát valamit,  

mégis érzése szerint majd minden köbcentijét ismeri.  

 



 

 

Még jól látni a csillagokat, éppen úgy állnak,  

ahogyan ez az ugrónak megfelel.  

Már az idejét sem tudja, mióta űzi ezt a sportot,  

ami biztos, régóta egyre erősödik benne a kívánság,  

hogy ez legyen az utolsó gyakorlat.  

 

Felhörpinti a gyöngyöző italt.  

Most is, akár korábban,  

- száz és száz alkalommal - az édes ital utolsó kortya keserű. 

Az előjelek, a jelenlegi körülmények bizakodásra adnak okot. 

A szabályos, felülről való szikláról, először készül ugrani,  

és mély hála tölti el, hogy most kiválasztott lehet. 

 

Nem szólnak egy szót sem, nincsenek útmutatások.  

Az időt, a helyet közösen választották a törvény szerint. 

Nem is lehetett másképpen! 

A segítő kérdően tekint rá.  

– „Ne félj!” – sugallja némán és biztatóan. 

Szemeik összetalálkoznak, ismerik egymás gondolatait: 

 

„Reád bízunk minden embert külön - külön,  

kivétel nélkül mindenkit. 

Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy,  

mint magadra, és nyújts kezet a sötétségben elmerülőnek. 

Amit szerzel, amit megtudsz, amit elérsz,  

amit átélsz, oszd meg.  

Az egész világ a Tiéd.  

Szabad vagy a kövektől az éterig.  

Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja.  

De jaj neked - ha magadnak tartod meg! 

 

Lebocsátlak Téged is, mint mindenkit, de ne feledd: 

Te az érettek közül való vagy.  



 

 

Felelős vagy minden tettedért és emberért,  

és el kell számolnod minden energiával,  

amit önmagadért használsz fel,  

minden örömmel, amit magadba zártál  

és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.  

Bízunk benned, és a szeretetünk elkísér. 

 

Most ugorj, halj meg, hogy élj, mert a világ a Tiéd." 

 

Utolsó ölelés, a lelkek csókja útravalóul. 

Miért ez a vidám derű, ez az izgatottság?  

Valóban, mint egy kisgyermek, határozott léptekkel,  

csillogó szemekkel, kalandra készen odalép a szikla peremére.  

Még egyszer hátratekint, kísérője bólint,  

kezeivel mintha utat kínálna neki… 

Teli energiával előre rugaszkodik, behunyja szemeit,  

és feledni kezd, alámerül… 

 

Sötét van.  

A víz nem hűsíti, inkább égeti a sebeit.  

Fájdalma feloldódik,  

ahogy a felejtés italának utolsó cseppje is szétárad a lényében. 

Áttöri a vízfelszínt, a mélység befogadja.  

Határait elveszíti,  

és a sötét örvény elragadja tőle utolsó emlékeit is. 

Befogadják. 

 

Egyszer csak feszülést, beszorítottságot érez.  

Hosszasan küzd,  

mintha egy szűk barlangon keresztül hatolna át.  

Aztán hirtelen hideg lesz, és kinyíló szemeit fény vakítja el.  

Megérkezett.  

 



 

 

- Megszületett! Kislánynak adott életet asszonyom! 

- Apa lettél! Lányod született! – próbálja túlkiáltani kisbabája sírását a kimerült, 

újdonsült édesanya. – Mi legyen a neve? 

Büszke, kíváncsi, elfogódott szempár tulajdonosa  

lopakodik be az ajtó szűk résén. 

„Legyen Sophie!” – hangzik az ifjú apa válasza. 

 

A név hallatán elcsitul a kisbaba.  

Abbahagyja a sírást, és szemecskéi bölcsen,  

mélyről és messziről rámosolyognak szüleire.  

 

Teltek, múltak az évek. 

Sophie szépen cseperedett.  

Időközben született még egy húga, Amélie. 

 

Sophie mindig derűs volt, akárcsak élete első perceiben.  

Ahol csak járt,  

mosolyra, nevetésre fakasztotta a szomorú arcokat.  

Azt mondták róla még az irigyei is,  

hogy nem Sophienak, azaz bölcsességnek,  

hanem vidámságnak kellene őt hívni. 

 

Amélie-vel sokszor játszadoztak a szabadban. 

Nem féltették őket szüleik,  

így szabadon és gondtalanul kószálhattak, 

és bújócskázhattak a hófödte csúcsú hegytetőkön,  

a napsütötte erdei tisztásokon,  

és olykor a hegymélyi barlangokba is bemerészkedtek. 

 

Akkoriban a világ nem éppen vidám időket élt. 

Egyre-másra hallottak tönkrement családokról,  

kioltott emberéletekről. 

A civilizált világ válságban vergődött. 



 

 

A múlt század eleji nagy gazdasági világválság hatása mindenütt érzékelhető volt. 

 

 A gyerekek, mint bárhol a világon, önfeledten játszottak. Őket nem nyomasztotta a világ ezer 

baja. 

Éppen bújócskáztak. Amelie eltűnt.  

„Szabad a gazda! Gyere elő! Améliiie!”–  

De a kislány sehogy sem akart előkerülni. 

Sophie kicsit aggódni kezdett.  

Neki kellett kishúgára vigyáznia. 

Ki fog kapni a szüleitől, ha túlságosan sokáig elmaradnak.  

 

A nyakához nyúlt.  

Egy erős láncon viselte kabaláját,  

amit szüleitől kapott, egy arany közepű üveggolyót.  

Ezúttal hiába kereste,  

hogy bátorságot és ötletet merítsen belőle.  

Az üveggolyó eltűnt! 

Lehet, hogy a sűrű bokrokban mászva leszakadt a nyakából. 

 

Sophie, Amélie nevét kiabálva,  

egyre idegesebben rohangált a fák között.  

Nem tudta eldönteni, hogy először Amélie, vagy az üveggolyó keresésére induljon. 

 

Egy tisztásra ért, középen megállt, és körülnézett.  

Tizenkét nagyobb fa vette körül, szinte szabályos körben.  

Az egyik tölgyfán kék madár fütyörészett.  

Milyen fura hely ez! Ismerős.  

Szinte olyan érzés itt lenni, mint otthon, a kertben,  

pedig egyáltalán nem hasonlít hozzá. 

 

Éppen a kör közepén állt.  

Valami megcsillant a Földön… 

- Az üveggolyócskám! – kiáltotta,  



 

 

és örömmel hajolt le érte.  

- Csak egy vacak csillámpala – állapította meg,  

és mérgében ugrálni, toporzékolni kezdett. 

Vesztére! A föld megnyílt alatta. 

Még látta is fenn a kis kék madárkát felrebbeni,  

miközben sikítozva, kétségbeesetten próbált belekapaszkodni a fűcsomókba, és csúszni 

kezdett lefelé. 

 

Először egy szélesebb,  

meredek vájatban csúszott egyre lejjebb. 

Jobbról-balról kapta a pofonokat és az ütéseket a nedves, kemény sziklafalaktól. 

Hol gyökér, vagy korhadt fadarab bökte oldalba,  

hol éles kiálló kőszilánkok hasították fel a ruháját,  

felsértve a bőrét.  

Egy pillanatra mintha megállt volna az őrült szánkázás.  

Fellélegzett. 

 

„Nem kellett volna ismeretlen utat választani”- szólalt meg benne a megbánás hangja.  

„De mindig lásd a dolgok jó oldalát,” - mondogatta édesanyja. 

- Ennek aztán semmi jó oldala sincs” - dohogott magában, és mocorogni kezdett, hogy 

tapogatózva kiutat keressen.  

Ebben a másodpercben megroppant a hideg kődarab,  

a sziklaperem letört a súlya alatt.  

Hangosan felsikított.  

Zuhant, zuhant egyre mélyebbre. 

 

Ahogy magához tért,  

Sophie teljesen összetörtnek érezte magát.  

Furcsa, kitekeredett pózban feküdt.  

Eszébe jutott, hogy mi történt, pánik tört rá.  

Először mozdulni sem mert, egy hang sem jött ki a torkán.  

De legnagyobb meglepetésére meg tudta mozdítani kezét is, lábát is.  

 



 

 

Ahogy felült a sötétben, teste alatt gallyak roppantak,  

kezei hideg, nedves, de laza homokba fúródtak.  

Szerencséje volt, puha helyre esett.  

Megnyugodott. 

 

Mintha egy belülről jövő hang biztatta volna: 

„Új élet ereje árad testünkbe 

rózsa az illata, színarany a színe.” 

 

A különös élményen felbátorodott.  

Hallotta már ő ezt a hangot máskor is, amikor bajban volt. 

A gyerekek belső, ösztönös önbizalmával nekiindult.  

A tökéletes sötétségben kitapogatott egy járatot.  

Néhány méter után valami derengést vélt felfedezni a végén. 

Bekúszott, aztán fékezett… volna. 

Csúszni kezdett lefelé, s végül beszorult. 

 

„Te akartad! Te nagy felfedező!” – súgta a hang. 

- Neeem! Mi lesz velem? Megtalál itt valaki? Meghalok? Anya, apa, Amélie!- 

„majdnem sírt megint. - Egy ilyen csatornába beszorulva halok éhen? 

„És ha ez életed nagy kalandja?” - vetette fel a belső hang. 

„Nagy lehetőséget kaptál! Élj vele!  

Most te vagy a hősnő, aki a reménytelen helyzetből,  

a fogságból kiszabadul, és megmenti a barátait! 

 

Kezdett újra lenyugodni.  

Eszébe jutottak a középkori történetek,  

amiket édesapjától hallott. 

 

Ezen a környéken éltek a katárok, a tiszták.  

Ők barlangokban töltötték életük egy részét,  

s egészen másként látták a világot, mint általában az emberek.  

Azért vonultak vissza a hegyek mélyébe,  



 

 

hogy megszülessen bennük valami… 

Sophie-ban bizonyosság ébredt.  

A fantázia szinte életre kelt benne.  

 

- Igen, ők, a katárok, ma is itt vannak.  

Lehet, hogy nem látom őket, mert még túl fiatal vagyok,  

de érzem, nem vagyok egyedül!  

Kijutok innen, csak át kell adnom magam az eddig ismeretlennek.  

Nem kapálózok, nem harcolok tovább. Segítsetek!  

 

A lányt eltöltötte a remény.  

Bizakodva behunyta szemeit – úgysem látott semmit. 

Csodálkozására, íme most „megpillantott” valamit.  

Mintha gyertyát gyújtottak volna. 

A láng magasan lobogott.  

Egyre fényesebb lett, szívét melegséggel töltötte el. 

Sophie rábízta magát. 

 

S egyszerre langyos-meleg víz töltötte fel alatta a járatot.  

Mielőtt megijedhetett volna,  

egy hatalmas lökéshullám magával ragadta, felemelte,  

és kiszabadította szorult helyzetéből.  

A meleg termálvíz hulláma hátára vette,  

és a kiszélesedő járaton keresztül  

egy tágas cseppkőbarlangba emelte át,  

és tette le szinte gyengéden.  

 

Félig nyitott szemmel feküdt.  

Fény derengett. Alig akarta elhinni. 

Ruhája elrongyolódott, és átvizesedett. 

Tagjai sajogtak a zúzódásoktól és horzsolásoktól. 

Szívverése, lassuló légzése, a víz csepegése  

és mozgásának zaja ritmussá és dallammá olvadtak.  



 

 

Idő és tér jelentőségüket veszítették.  

Semmi sem számított. Már nem fázott és nem fájt semmi. 

 

„Ne feledd a kincset!“ – súgta valaki hang nélkül, belülről. 

- Kincs? Miféle kincs?  

Sophie zavartan, emlékeiben kutatva ízlelgette a szót: KINCS! 

„Az aranygolyó, ami után kutatva leereszkedtél ide“ –  

felelt egy ugyancsak néma hang valahonnan mélyről.  

Vagy mindezt csak álmodta? 

- Az aranygolyó, hát persze… 

 

Már éppen kezdett derengeni valami,  

amikor Sophie-t hirtelen újra félelem rándította össze.  

Tágra nyílt szemmel kapott levegő után,  

és talpra akart ugrani,  

de lába megbicsaklott, és térdre esett. 

Visszafeküdt a barlang kövére, fejét hideg kőpárnára hajtotta.  

Álomtalan álomba merült. 

 

Mintha filmet vetítettek volna a barlang sötétjének vásznára, olyan  elevenen jelentek meg az 

érzések és a képek. 

Egy háború, egy csata, vész, kétségbeesés, halál. 

Megérintette, és átjárta a jeges rettegés.  

Mintha vele történne.  

 

Hangtalanul zokogni kezdett, belső érzékelése kinyílt.  

Kürtszó, lovak nyerítése, csatazaj, éljenzés és sikolyok.  

Testek tompa puffanása, spriccelő, kiontott vér. 

 „Mentsétek! Mentsétek a szent embereket!“ – hallotta, és kiáltotta egyszerre. 

 

Sophie  a várvédőkkel együtt  lelkesen harcolt.  

Az ellenség túlereje ellenére elszántan küzdöttek – életüket, tudásukat, hitüket és reményüket 

is beleadva utolsó harcukba. 



 

 

„Mentsétek a szent embereket!“ 

 

Kiket védtek ők, Sophie-ék,  

és miért tört az ellenség a  vesztükre? 

A szent emberek, a katárok, nem harcoltak.  

Teljes bizonyossággal és sugárzó derűvel néztek szembe a halállal és támadóikkal,  

amely egész életükben  

és minden cselekedetükben jellemezte őket. 

 

Sophie a lénye mélyéig megrendült,  

egy pillanatra feltárult előtte e drámai haláltánc  

minden résztvevőjének szíve és sorsa.  

 

Minden megvilágosodott. 

Sophie számára nyilvánvalóvá vált, hogy ez az egész látomás, sőt a homály és hideg barlang, 

a kő, amelyre lehajtotta a fejét, valahogy furcsamód mind ő; benne van.  

Őbenne zajlik a harc, ő a csatatér, belőle támad az ellenség.  

Ő ad menedéket az árulóknak, kegyelmet a gyilkosoknak.  

És őbenne védi valami elveszett ártatlansággal,  

de mégis hűen az igazán tisztát,  

és az őrizőket is őmaga  táplálja.   

 

Ugyanakkor a végtelennek tűnő,  

mégis érzékelhetően körülhatárolt  tér, amelynek a közepén ül, maga az aranygolyó; az 

aranygolyó, amit keresett,  

amiért leereszkedett ide. 

A szent ember, akit védeni kell, 

ő is benne van!  

 

Hirtelen világossá vált előtte,  

hogy életének ezentúl csak egyetlen célja lehet:  

védelmezni, táplálni, és eredeti, isteni hazájába segíteni  

a benne most megszületett, és növekvő új életet.  

 



 

 

Megértette a várvédőket, harcosokat és szolgákat,  

akiknek – ugyanúgy, mint neki - nem az volt a sorsuk,  

hogy bemehessenek a szent emberek igazi, ragyogó otthonába, de általuk tudták, hogy létezik 

a remény.  

Mert a szent emberek közelében élhettek,  

akik jelenlétükkel összekötötték a két világot,  

és megrendítően tiszta lényükön keresztül  

besugározták a Mennyek fényét a földi világba. 

 

Sophie néma imádsággal kiáltott értük együtt a várvédők lelkével: 

„Mentsétek a szent embereket!“ 

De megértette, és egyszersmind szánta  

az árulókat és gyilkosokat is. 

 

„Látta“, ahogy az ostromlott várból kiszökik egy alak.  

Kék fényű lámpást szorít a melléhez,  

sértetlenül és sebesen messzire iramodik a fénnyel,  

a szent emberek hagyatékával.  

Tudta, hogy ha eljön az idő, lesznek, akik átveszik,  

és újra magasra emelik ezt a fényt.  

 

Ez volt az a pillanat, amikor Sophie felemelte fejét a kőről.  

Amélie és szülei hangját hallotta meg. 

Belső bizonyossággal tudta :  

„A szent ember él benne, és a világból nem halt ki a remény.“  

Egy hősnő magabiztosságával emelkedett fel,  

és tekintett családtagjaira. 

 

„Így haladunk tova: 

jön az élet csoda, 

a csodák teljesülése.”  

 


