
Az örök élet titka

„Azon sokakhoz fordulok, akik számára a fény kihunyt, a misztérium elsüllyedt, és Isten halott.”
 (C. G. Jung)

A fiú lassan csukta be maga mögött a teherautó ajtaját. Fülében csengtek még az ima utolsó 
szavai. Egyedül volt immár. Az ajtó, amelyet becsukott végleg elválasztotta őt a másik világtól. 
Odakint a forró, poros utcákon, ezernyi hanggal, zsongott, nyüzsgött, lüktetett az élet. Idebent már 
megállt az idő. Megborzongott. Abban a különös, emelkedett és mégis feszült lelkiállapotban volt, 
amelyben nincsenek  többé  kérdések.  Elméjét  tisztára  söpörte  egy erő,  érzékszervei  kapuját  hét 
lakatra zárta a hit. Rajta embernek már nincs hatalma többé. Most már ő maga a hatalom, Isten 
hatalmának hordozója e földön,  és  útja  egy sokkal  jobb világba vezet,  ahol  sohasem fog félni, 
nyomorogni, szenvedni többé. Lassan gurult az épület előtt álló sorompó felé.

A következő pillanatban eget és földet rázó hatalmas tűzoszlop tört a magasba. A Tigris 
folyó partján, a kalifák egykori lakhelyén, majd 6 millió ember ereiben fagyott meg egy pillanatra a 
vér. Az oszladozó füstfelhőn lassanként átsütő nap elképesztő pusztulásra vetette első sugarait. A 
teherautó  helyén  hatalmas  kráter  sötétlett,  s  magába  nyelte  a  környező  épületeket,  az  egykor 
délcegen álló, fehér, ajtókkal, ablakokkal áttört míves falakat. A pusztítást követő időtlenül süket 
csöndet,  csak  lassan  törték  át  a  bombával  megsebzett  élet  fájdalmas  hangjai.  A  szirénák, 
autóriasztók és emberek kaotikus jajszaván át valahol távolról diadalmasan harsant fel újra és újra 
az Allahu Akbar... A mondat, amely azt jelenti „Isten a legnagyobb”, s amelyet most is mint máskor 
a  szent  háború  hívei  teli  torokból  kiálltanak  minden  robbantás  után,  gúnyosan,  diadalmasan 
visszhangzott  a  pokoli  pusztulás  felett.  A halál  angyala  mindössze  19  éves  volt.  A magának 
választott  pillanatban  közel  negyven  embert  ragadott  magával  az  élet  szövetén  robbantott 
hasadékon át. 2009 nyárutója volt, s a város neve, Bagdad, ami perzsául „angyalok adta” várost 
jelent...

Az örök élet,  az  örök dicsőség  iránti  vágy ma  is  nap  mint  nap  sahidok,  azaz  mártírok 
tucatjait készteti életük feláldozására a „gonosz” ellen vívott szent háborúban, a dzsihádban. Ez az 
iszlám dzsihad  öt  fajtája  közül  a  legutolsó,  a  fegyveres  harc,  Allah  ellenségeivel  szemben.  Ez 
egyben  a  legelgondolkodtatóbb  is.  A  világ  legtöbb  vallási  kultúrája  számára  érthetetlen  és 
értelmezhetetlen jelenségről van szó, miként a muzulmánok legtöbbje is mélységesen elítéli, és a 
Koránból levezethetetlennel tartja az üdvözülésnek ezt a különös, pusztító formáját.

Olyan  jelenséggel  van  dolgunk  azonban,  amely  nem  ismeretlen  a  keresztény  kultúra 
történetéből sem. A keresztes háborúk, a nagy hittérítések korszakában évszázadokon át  ezrével 
indultak halálba emberek, Isten nevével az ajkukon és az örök boldogság ígéretével a lelkükben. 
Egy olyan világ felé meneteltek elkötelezetten, amelyről vallásuk a legpompázatosabb képekben 
beszélt,  s amelynek leírásaiban, a békének, a harmóniának olyan dimenziói tárultak szemük elé, 
amelyhez fogható nincs a teremtett világon. A mártírium a világnak mindig ahhoz a korszakaihoz 
tartozik, ahol a szenvedés nagy, a boldogság kevés, vagy éppenséggel teljesen elérhetetlen az ember 
számára. Ahol a vallás vagy a kultúra képtelen szembenézni a lélek szenvedéseivel, és megoldást, 
gyógyírt  kínálni  a  fájdalmas  sebekre.  Ahol  a  teológia  kinyilatkoztatásaiban,  vallási 
dogmarendszerében gyakran állítja szembe az istenit az emberivel, a spirituálisat a materiálissal, ott 
az  emberi  lélek  meghasonlik  és  végül  tehetetlenné  válik,  pusztít  vagy  apátiába  süllyed.  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.

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 a vallás. Miként antik értelmezés 
szerint a vallás latin neve nem pusztán a „religare” (visszakötni, újra összekötni) igéből, hanem a 



„religere” - gondosan tekintetbe vesz, megfigyel szóból is származik.
Nem elfelejthető az sem, hogy maga a vallás sohasem 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 az ember 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.
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, amelytől 
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.

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, és bombákkal vagy anélkül, de 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.
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