
A menekülés

„Nem szűkítheted le világodat, nem egyszerűsítheted lelkedet, egyre többet és többet fogadsz  
be a világból kínok közt táguló lelkedbe, míg végül magadba nem fogadod az egész világot,  
hogy egyszer talán célba érj és megpihenhess.”

Hermann Hesse

Az  élet  nehéz  pillanataiban  sokszor  lenne  jó  hátat  fordítani  a  nehézségeknek. 
Otthagyni  őket,  s  elmenekedve  előlük,  megkönnyebbülve,  szabadon  menni  tovább.  Pedig 
valahol tudjuk: az élet természetéhez hozzátartozik a nehéz is. Az élet ez által válik teljessé. A 
sorsunkkal, önmagunkkal való barátkozást úgy hívjuk önismeret. Megismerése, megélése és 
legvégül megértése annak, ami a nehézségek, a megpróbáltatások képében újra és újra ránk 
köszön. Megszabadulni ezektől nem lenne tanácsos, hiszen az Árnyékunk ad jelt általuk, az 
elveszett,  az  ősi  erő,  amit  korábban,  valahol,  hosszú  utunk  során  a  teljességünkből 
feláldoztunk.

A  vallási  hagyományok  bölcsessége  kortól  és  időtől  függetlenül  mindig  tudta  és 
tanította  ezt.  A régi  egyiptomi  hitvilágban Sut volt  az árnyék neve.  Az elvesztésétől  való 
rettegés pedig a legnagyobb félelmek egyike. Tudták, hogy aki elveszti árnyékát, elveszti a 
lehetőségét a mindenségbe, az örök egységbe való visszatérésbe. Mert a teljesség kapuján a 
töredékesség  sosem nyer  bebocsájtást.  Az archaikus  kultúrákban  ezért  becsülték  a  sorsot. 
Tisztelték az általa okozott szenvedést, megadták méltóságát, tudva, hogy a teljesség vajúdik 
általa.

A Himalája hófedte hegyei között majd ezer éve mesélnek egy történetet Milarepáról, 
a tibetiek híres, különös szentjéről, akinek élete, sorsa, hatalmas megpróbáltatásokon vezetett 
keresztül. A fájdalomtól hajtva ő is, mint oly sokan mások, fáradhatatlanul kereste, hajszolta a 
tudást,  a megvilágosodást,  kínjai csillapítására.  Bolyongásai során egyszer  egy vénségesen 
vén remetével találkozott. Örömmel üdvözölte az öregembert, aki egy hatalmas, nehéz zsákot 
vitt a vállán.

Apó! – szólította meg - Te biztosan választ tudsz nekem adni arra a kérdésre, hogy 
milyen  a  megvilágosodás?  –  Az  öreg  elmosolyodott,  letette  terhét,  kiegyenesítve  derekát 
megkönnyebbülten sóhajtott, de nem szólt egyetlen szót sem. – Értem, – bólintott Milarepa - 
most  már  értem,  de mi  van azután,  mi  van a  megvilágosodás  után?  – kérdezte.  Az öreg 
komoly, nyílt tekintettel nézett Milarepa szemébe. Lassan újra elmosolyodott, szikár kezével 
megragadta zsákját,  vállára vette és sokat próbált  háta újra meghajlott  a teher alatt,  amint 
továbbindult az ösvényen. – Értem! – hajolt meg Milarepa tisztelettel – Most már ezt is értem! 
– suttogta a távozó aggastyán után.

Úgy tartják, Milarepa akkor értette meg, hogy a megvilágosodás alapjában véve nem a 
terhektől  való megszabadulást  jelenti.  Egyszerűen csak sorsunk, terheink emelt  fővel  való 
vállalását,  egy  egészséges,  békés  viszonyt  az  élet  nehézségeivel  szemben.  Amikor  Paul 
Brunton, a keleti filozófiák egyik európai újrafelfedezője először találkozott mesterével, Sri 
Ramana Maharshivel, a legnagyobbak egyikével, a szenvedésből és tapasztalásból nyert béke 
és bölcsesség ragadta meg leginkább lelkét.  „Arca mély melankóliát tükrözött,” – írja róla 
később, a visszaemlékezéseiben - „de beletörődő melankólia volt ez, nem a keserű, lázadó 
fajta,  amit  gyakorta  láthatunk… Határozottan  érződött,  hogy valamikor  a  múltban  valami 
kifejezhetetlen gyötrelmet élt át.”

Meglehet ennyi, s nem több a bölcs és a nem bölcs között húzódó keskeny határvonal. 
A bölcs megéli, magához engedi sorsát, forrást merít a benne rejlő szenvedésből. Tudja, hogy 
megtalálja benne mindazt,  ami nélkül nem hagyható el  a számszára,  a születés és a halál 
öröktől tartó forgataga. Így a sors valójában mérhetetlen kincsesbánya. Ha nem menekülünk 



előle,  lassanként  barátunkká  válik,  és  magunkévá  tehetjük  a  benne  rejlő  nélkülözhetetlen 
kincseket.

Előtte  azonban  érdemes  tudatosítanunk,  hogy a  sors  gyakran  félelmetes  köntösben 
nyújtja  felénk  legnagyobb  ajándékait.  Hasonlóan  a  halál  utáni  köztes  léthez,  ahol  a 
legszörnyűbb,  legfélelmetesebb  istenek  arcai  mögött  a  teremtő  erők  tiszta  fénye  vár  a 
felismerésre. Ezért - „Ne félj, ne rettegj, ne fuss!” – figyelmeztet a Tibeti Halottaskönyv – 
„Valódi természeted sugárzása ez, ismerd föl!” Aki azonban újra és újra menekül, nem képes 
felismerni saját valódi természetét, azt a közteslét végén újabb anyaöl várja.

A  tibeti  hagyomány  szerint  a  fogantatás  pillanata  maga  is  újabb  meneküléssel 
kezdődik.  Amikor  a  köztes  lét  végigjárása után  a  lélek  nem nyer  megszabadulást,  újra  a 
születések  örvényébe  kerül.  Úgy  mondják,  a  Tett  szele  kezdi  el  ekkor  terelni  a  lelket. 
Félelmetes sötétség jön elébe, félelmetes hangokat hall, amelyek azt mondják, „Fogd meg! – 
Öld meg!  – Fogd meg!”.  Retteghet  és  elbújhat,  ám ekkor mintha  mély  álom nyomná  el, 
elszenderedik. Ez a fogantatás pillanata, vagy ahogy Tibetben mondják: „Test támad ekkor.”.

A menekülés ősképe ez a nehéz pillanatokban szemet lezáró, vérfagyasztó rémület. A 
menekülésé,  ami  persze  illuzórikus,  ám  a  nehézség  elkerülésével  kecsegtet.  Polarizált 
világunk  hamis  gyümölcse  ez.  Annak  eredménye,  ahogyan  a  „jó  és  gonosz”  látszólagos 
tudásának  birtokában  az  ember  szünet  nélkül  kettősségek  csapdájában  él  és  gondolkodik. 
Menekül jó, a szép, az élet és a boldogság felé, s ezért osztályrésze lesz a rossz, a csúf, a halál 
és a boldogtalanság.

A kulcs egyrészt a menekülésben rejlik, és abban, ahogyan a polarizált tudat a jó és 
rossz eredeti jelentését rég elfelejtette, és a jóra törekvést helytelen módon teszi. Évezredes 
mulasztása az európai kultúrának az a fajta lélek és jellemrombolás, amellyel a világ és az 
ember  átnemesítése  helyett  az  ítélkezést,  a  minősítést  és  a  megbélyegzést  helyezi  a 
gondolkodás középpontjába.

A keresztény hagyományban a gonosz egyik neve sátán. A sátán héber szó, és vádlót, 
ellenségest,  szembeszegülőt  jelent.  A  sátán  alakja  magában  hordozza  a  vádlás,  az 
ellenségesség, a szembeszegülés és az ítélkezés képét. Az európai hagyomány a gonosszal 
való folytonos harcában évezredes kultúrát emelt erre az alapzatra. Saját csapdájába esett és 
éppen  annak  foglyává  vált,  amitől  szabadulni  kívánt.  Az  eredendő  bűn  elleni  harcában 
elfeledte az eredendő ártatlanság, az eredendő jóság tanítását, elmulasztott jó gazdájává válni 
a „rossznak”, megtagadta transzformációját,  átnemesítését és ezzel valójában megtagadta a 
teremtés teljességét, az ember isteni eredetét.

A rosszal, a csúffal,  a „gonosszal” való szembenállással éppen annak a szellemnek 
szolgált,  amelyet  elkerülni szeretett volna. Általa nem gyarapodott,  hanem teret vesztett az 
emberben a jó. A „rossz” folytonos üldözésének gesztusa, a „saulusi út”, nem megszelídítette 
az  elvadult  erőket,  hanem  elfordulva  tőlük  még  ellenségesebbé,  még  vadabbá,  még 
félelmetesebbé tette világunkat.

Ez  az  európai  kultúra  ördögi  köre.  Meghatározója  valójában  a  félelem.  A félelem 
erősödése pedig fordított arányban áll a tudatosság jelenlétével. Ezért paradox módon azok, 
akik a legjobban félnek vannak legkevésbé tudatában félelmeiknek. A félelem tudattalanba 
való  száműzése  kultúránk másik  fontos  alappillére.  Megkönnyíti  ugyan  a  mindennapokat, 
megőrzi a tudat komfortérzetét, de megakadályozza a félelmet kiváltó okok feldolgozását.

A problémái  elől  tudattalanul  menekülő  ember  bizonyos  szempontból  a  benne élő 
gyermekivel  van  alapvető  konfliktusban.  A  gyermekivel,  amely  az  éretlent,  a  fel  nem 
növekedettet,  a  ki  nem teljesedettet  jelképezi,  és  aki  épp ezért  megértésre,  felnövesztésre 
kiteljesedésre vágyik. Ez a belső gyermeki énrész, a görög mitológiában Aszklépiosz segítője, 
Téleszfórosz, a Beteljesítő, a Teljességhozó. A csuklyás, mindig láthatatlan arcú gyermek az, 
akiről a tudatos felnőtt én általában semmit sem sejt. Megismerése nélkül azonban nincs igazi 
gyógyulás, nincs beteljesedés.



Téleszfórosz  sokkal  többet  tud  rólunk,  mint  mi  magunk.  Ismeri  énünk  teljességét, 
belső dimenzióink nagyságát,  mert  a tudattalan hatalmas ősforrásainak közelében él.  Ezért 
gyógyító minden kapcsolat ezzel a gyermeklénnyel. Amíg nincs megbékítve, kiengesztelve és 
magunkba  olvasztva  lénye,  addig  gyakran  önmagunkat  nem  értve  sorsunkkal  szemközt 
haladunk.  Téleszfórosz  pedig  hatalmas  erő,  a  bennünk élő gyermek  ősforrásokat  birtokló, 
nyers,  zabolázatlan,  tiszta  életereje.  Óriási  hatalommal  bír.  Ha  kell,  könnyedén  töri  át 
elementáris érzésekkel a tudat törékeny felszínét. Látszólag a semmiből támaszt lelkünkben 
láthatatlan, áttörhetetlen, szürke falakat, és képes irracionális módon romba dönteni bármit, 
párkapcsolatot, egzisztenciát, érvényesülést.

Téleszfórosz azonban megbékíthető,  habár erejét,  bölcsességét  nem adja ingyen.  A 
tudattalan gyermekeként úgy néz vissza ránk, ahogy mi tekintünk őrá. Tükröz bennünket. Ha 
félünk, rettegünk tőle - félelmetessé válik. Ha tisztelettel és szeretettel szólítjuk - barátként 
bánik velünk. Általa nyílik meg a kiteljesedni vágyó emberi lét kapuja. Általa találja meg 
minden ember, saját, individuális alakját, önmaga teljességének élményét.
A kiteljesedés  a polaritás  feladása,  ha úgy tetszik  a  poklon át  vezető út.  E barátkozás  és 
átnemesítés  a  „gonosz”  másik  aspektusát  helyezi  előtérbe,  mégpedig  a  Lucifer  nevével 
jellemezhetőt. Lucifer ugyanis latinul fényhozót jelent, és nem is véletlenül. Egy ősi héber 
teremtésmítoszban  Lucifer  megfelelője  az  emberhez  hasonló  utat  jár  be,  ám az  emberrel 
ellentétben bukását önként vállalja. Mondják azért,  hogy útján elkísérje az embert, folyton 
próbára téve őt, hogy a vágy, a szenvedés, a félelem kínjain keresztül segítse a földi világban 
önmagára ébredését. S habár a gonosz ebben az aspektusában ugyancsak kínokat okoz, célja 
mégis más. Ahogy Goethe írja: „Az erő része, mely örökké rosszra tör, s örökké jót mível.” 
Lucifer tehát megváltásra ösztökél. Arra, hogy működése által az ember valódi fényt, a tudat 
világosságát  vigye  oda,  ahol  a  legnagyobb  szükség  van  rá:  lelke  rég  elfeledett,  elvadult, 
gazdátlanul  hagyott  területein.  Oda,  ahol  a  tudattalan elfeledett  mélységeiben lüktetően és 
életet adóan szunnyad az emberben - Az Isten.

Hajdú-Ráfis Gábor


