
Az ember felelőssége

„Tat: Hogy érted, Apám? Kínokat hordoznék magamban?
Hermész: Igen fiam, nem is keveset; mind rettenetes és számtalan van belőlük.
Tat: Nem tudok róluk, Apám.
Hermész: Maga ez a tudatlanság is, fiam,  egyike ezen gyötrelmeknek…”

(Hermész titkos beszéde fiához Tathoz)

Hermész Triszmegisztosz szerint az ember legnagyobb bűne: Istent nem ismerni. Istent nem ismerni 
pedig annyi,  mint elfelejteni Önvalónkat,  eredetünk célját  és értelmét.  Hermész azt is írja még, 
hogyha  az  ember  nem  félne  az  akadályoktól  és  megpróbáltatások  nélkül  élhetne  félelmek  és 
aggodalmak nélkül, akkor maga a Menny sem tarthatná vissza attól a vakmerőségtől, hogy hatalmát 
megkísérelje  kiterjeszteni  az  egész  teremtett  világra,  s  magukra  az  elemekre  is.  Az  emberiség 
azonban ezt a szintet már réges-rég túllépte. Már régen hatalmat venne az elemeken anélkül, hogy 
belső szenvedése csillapodna, hogy félelmei és vágyai akár jottányit is csökkennének. Tévedésében 
észre sem veszi, hogy valójában lelke felett veszítette el hatalmát, s legtöbbször a külvilágban küzd 
azzal, ami felett a kontrollt belül veszítette el.
Ezért  szólítja Hermész a Vágyat és a Reményt,  hogy szegődjön az ember mellé tanítómesterül. 
Tanítsa az embert szerencsétlenséggel, nehézséggel, félelemmel és fájdalommal, hogy ismerje meg 
közelről a rettegést, ismerje meg a meghiúsult vágyak égető fájdalmát. A teremtett világban ezért az 
egyiptomi hagyomány szerint a Vágy és a Szükség az élet mesterei. Azóta hajtja az emberi lelket az 
örök boldogság, a teljesség keresése iránti vágy, s űzi a halál, a haláltól való szintén időtlen félelem 
és rettegés.
Buddha a vágy, a harag és a tudatlanság hármasságáról beszél.  Ez a lét  három alapvető mérge, 
amely az emberi lét boldogtalanságát okozza, és újra és újra a születések örök körforgásába taszítja 
az embert. Közülük a tudatlanság, a tompultság az, amely a legsúlyosabb. Ez az, amitől az ember 
képtelen felismerni létének valódi értékeit és hiányait. A tudat tompasága az, amely képtelen a vágy 
és a harag kezelésére.  Ugyanakkor a folyamat fordítva is  igaz,  a vágy és a harag által  okozott 
megannyi szenvedés az, amely fájdalmaival ébredésre készteti az embert.
Paradox módon ezért az örök élet iránti olthatatlan vágy is vágy, ami szükségszerűen az örök halált 
hozza a lélek számára újra és újra nem szívesen látott vendégül. Mert mindenki meghal újra és újra 
mindaddig,  amíg el  nem tudja fogadni  és át  nem tudja nemesíteni azt,  ami számára a halálban 
várakozik. Mert a halálban a teljesség várakozik. Bizonyos szempontból ezért a halál az örök élet 
elixírje.

Vágy a tökéletesre

A világnak ama korszakaiban, ahol a szenvedés nagy, a boldogság kevés, vagy éppenséggel teljesen 
elérhetetlen, ott különösen nagy a lélekkel foglalkozók felelőssége. Minél nagyobb a szenvedés, 
annál erősebb a vágy a tökéletes, a szenvedésmentes világ felé. És mindig romlást és pusztulást 
szül,  ha egy kultúra képtelen szembenézni  a  lélek valódi  szenvedéseivel.  És mindig romlást és 
pusztulást szül az is, ha a vallás nem hallja meg a tökéletesség görcsös keresése iránti vágyban a 
lélek keserű, fájdalmas jajszavát. Ha a teológia kinyilatkoztatásaiban, vallási dogmarendszerében 
gyakran állítja szembe az istenit az emberivel, a spirituálisat a materiálissal.  Ilyenkor az emberi 
lélek meghasonlik, elfelejti önmagában a magasztost, a szépet, ott keres menedéket ahol sohasem 
talált: az anyagi világ fedezékében.
A spiritualitás itt már nem a világ és az ember átnemesítését szolgálja, hanem elválasztja egymástól 
azt, ami létét és lényegét tekintve együvé tartozik. A dogmák bilincsében e kultúrák vallásosságából 
lassanként  elvész  az  istenség  ereje,  mert  a  vallás  pusztán  spirituális  tapasztalatok  és  a  belső 
gyakorlás útján érthető és élhető meg a maga valóságában. Mert a léleknek csupán egyetlen célja 
van, ez pedig a tompultság és a tudatlanság ellentéte – az átnemesítésben zajló önmegismerés.

A vallás  alapvető  feladata  ennek  elősegítése.  A vallás  ugyanis  a  kozmosz  és  az  isteni 



teremtés térképe. Nincs benne semmi, és nem is beszél semmi olyanról, ami az emberben ott ne 
volna,  amit  az  ember  el  vagy  meg  ne  élhetne  belső  átélései  által.  A  dolgok  lényegének 
felismerésében  segíthet  tehát,  miként  nevének  antik  jelentése  sem  pusztán  a  latin  „religare” 
(visszakötni,  újra összekötni)  igéből,  hanem a  „religere” -  gondosan tekintetbe vesz,  megfigyel 
szóból is származik.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy maga a vallás sohasem közvetlenül Isten 
teremtése.  A  vallást  az  ember  teremti,  az  ember  által  keletkezik,  hogy  önmaga  számára 
megfoghatóvá és megfogalmazhatóvá tegye a teremtés csodájának törvényeit. A vallás ezért nem 
más,  mint  Isten,  ahogyan azt  az  ember  egy adott  kultúra  szemével  éppen látja.  Térkép,  minta, 
időtlen emlékezet, egy régi őstudás. A helyes dolgok tökéletes képét vetítik elénk, arra emlékeztet, 
hogyan s miként fest a tökéletes. A spirituális tanításokban megjelenő transzcendens minta, az ideál, 
amely felé  törekszünk.  Platón  nem véletlenül  beszélt  a  természetfelettiben  nyugvó tökéletesség 
ideaképéről, s nem véletlenül nevezte ezt ideálisnak abban az értelemben, ahogyan ma ezt a szót  
használjuk.

Az örök élet kulcsa azonban a természet és a természetfeletti helyes kapcsolatában rejlik. Az 
örök élethez vezető utat mindig az emberben lévő tökéletlenség zárja el az ember elől. Ezzel van 
dolga.  Ezért  az  embernek  a  tökéletesség  felé  vezető  úton  valójában  nem  a  tökéletessel  kell 
megismerkednie, hanem mindazt megváltania, ami ettől őt elválasztja.

A félelem és a hiány

Ebben nagy szerepe van a vágynak és a félelemnek. Folyton a boldogságot, a harmóniát keresni 
ugyanis nem jelent mást, mint mély és feldolgozatlan belső boldogtalanságot. A boldogság hiányát.
A haláltól félni, rettegni, vagy a tudattalan mélyére, az idő egy távoli zugába száműzni a vele való 
biztos találkozás gondolatát, szintén komoly belső szenvedés jele. Mert nem maga a halál az, amely 
szükségképpen félelmetes. A halálhoz való viszony jelenik meg a haláltól való félelem képében. 
Nem véletlenül.  Az elmúlás ugyanis az élet  tükörképe.  A halállal  való találkozásban, meg nem 
oldott  életfeladataink,  meg nem tett  cselekedeteink,  azaz  sorsunk feloldatlansága  köszön reánk. 
Kihagyott  lehetőségeink,  rossz  döntéseink,  hibáink  csakúgy,  mint  minden  szép  és  jó,  amellyel 
közelebb jutottunk önmagunk és a világ nemesebbé tételéhez.

A keleti  tanok szerint  a  vágy az  egyik,  amely az  újjászületések  végtelen  körforgásához 
láncolja az embert. Paradox módon ez az örök élet iránti olthatatlan és ősi vágyakozásra is igaz, ami 
maga is oka lehet a folytonos újjászületésnek. Ez azonban csak akkor van így, ha nem értjük meg a 
vágy, teremtésben betöltött helyét és természetét. Mert a vágy nem rossz, csak egyszerűen szólva 
hiány. Hiánya valaminek, ami számunkra fontos és értékes, mert az életünket, az életünk teljesebbé 
tételét reméljük tőle. Így a hiány sem más, mint útjelző a lélek valódi szükségletei felé. Útjelző,  
mert a vágy tárgya mindig csak a felszín csupán. Mert senki sem pusztán pénzre, sikerre, vagy 
másik  párkapcsolatra  vágyik.  Mindössze  ebben  a  formában  képes  megragadni  mindazt,  amitől 
hiányainak csillapodását reméli.

A vágyak rétegeinek igazi mélységeit kutatva mindig az emberi lét alapvető fájdalmaira, a 
lélek  éhesen  tátongó  üregeire  bukkanunk.  A biztonság,  a  szerethetőség,  vagy a  szeretetre  való 
képtelenség hiányaira.  Ezekkel  van  valódi  dolgunk.  E mélységekbe hiába  is  szórunk bármiféle 
kincseket, azok csak törékeny, vékonyka kéreggel képesek befedni a tátongó űrt. És ez persze nem 
jelenti azt, hogy az életben az ember számára csak nagy, és magasztos örömök létezhetnek. Éppen 
ellenkezőleg. Az önmagára találó ember már az élet apró örömeinek megélésében is képes egyre 
inkább megtalálni az életben rejtőző boldogságot. Ezért fontos útjelző a vágy, és ezért cél a mögötte 
álló mélységek és magasságok megértésben történő kibontása és megértése.

A kozmikus teljesség

Ha az  ember  olyan kultúrát  épít,  amely képes  elfogadva,  ápolni  és  átnemesíteni  a  gyengét,  az 
elvadultat, az értéktelent, akkor útja a tökéletességen keresztül vezet majd. Akkor a föld egyszer 



talán valamiféle édenkert lesz, ahol a teremtő szellem lassanként képes lesz majd visszaszeretni 
mindazt, amit előle egykor az anyag rabul ejtett. Ha nem, akkor az elhanyagolt, az ellenségesnek 
tekintett őserő rászabadul majd a külső világra, rombolni, pusztítani fog mindent. Ezért nagy az 
ember felelőssége önmagával, és nagy a vallás és a kultúra felelőssége az emberrel szemben. Mert 
az  örök  élet  lehetősége,  persze  elérhető.  Ez  minden  emberben  jelen  van.  De  csak  apró,  kis 
lépésekkel lehet eljutni odáig. Aki rögtön a legmagasabb hegy tetejét célozza, sokszor egy dombot 
sem mászik meg életében. Aki mértékkel él, annak tudata lassanként újra befogja a lét kozmikus 
teljességét, lebontva az élet és a halál illúziójának falait. És az ember azért persze addig is örök 
életet él. Csak másként. Teljességét az időben elválasztva életként és halálként éli meg, mint időtlen 
idők óta szüntelen.

Hajdú-Ráfis Gábor


