
Emelkedõ zuhanás
Az emberi élet két felének lelkisége

Talán nem minden olvasó emlék-
szik vissza kapásból, hogy ezt az iz-
galmasan kifejezõ szókapcsolatot –
„emelkedõ zuhanás” – Richard Rohr
Falling Upward (kb. „felfelé esés”)
címû könyve magyar kiadásának cí-
méül Pilinszky János Egyenes labi-
rintus címû versébõl kölcsönözték.
Richard Rohr e talányos címmel az
emberi érés folyamatának kettõs ar-
cát tárja elénk: fogyatkozó életerõ és
lehetõségek egyfelõl, ugyanakkor ki-
táruló lelki-szellemi távlatok befoga-
dásának esélye másfelõl.

Nem vagyok a szerzõ teljes mun-
kásságának jó ismerõje. Ez a
könyve azért áll mégis közel
hozzám, mert több helyütt saját
átélt tapasztalatomra rímel: az-
zal biztat, hogy élményeimmel
nem vagyok egyedül, sõt évtize-
des belsõ átalakulásom rögös
útja talán a valódi érés felé tett
lépésekké is válhat.

Az emberi életet a szerzõ –
végsõ leegyszerûsítéssel – mind-
össze két részre osztja.

Az elsõ életszakasz feladata
önazonosságunk kialakítása és
védelmezése, a „megkapaszko-
dás” a világban választott, kihar-
colt helyünkön, „vagy-vagy”
döntések sorozatában – helytál-
lás és szolgálat az élet minden te-
rületén. Úgy gondolhatjuk, hogy
mindebben szüntelenül van fel-
adat, sohasem mondhatjuk, hogy
már elértük a választott értéke-
ink szerinti tökéletességet, ez az
önnevelés és küzdelem mindha-
lálig szóló életprogram.

A könyv kulcsüzenete az, hogy ez
nem elég. A szerzõ úgy véli, hogy az
egyéni emberi érés szempontjából az
egész elsõ szakasz csak a kereteket
teremti meg, ennek során alakul ki
bennünk az az „edény”, amely való-
ban sajátunk (mi magunk vagyunk),
amely megfelelõen teherbíró és
ugyanakkor nyitott, ezután kezdõdhet
életünk második fele, annak õszinte
felvetése, hogy végül is mi legyen az
edény tartalma. Ekkor következik ed-
digi vélekedéseink õszinte megkér-
dõjelezése, a kétségessé vált, nem tel-
jesen hiteles tartalmak elengedése és
a tágabb ölelésû befogadás idõszaka,
immár az „is-is” állásfoglalások je-
gyében.

Sokan vannak – a szerzõ szerint õk
vannak többen –, akik nem is jutnak el
a második szakaszba, mert megkötözi
õket addigi döntéseik sorozata, kiala-
kult helyzetük, hírük, pozíciójuk, a rá-
juk hallgató többiek ítélete. Annyira
hûségesek maradnak életük elsõ sza-
kaszának megharcolt döntéseihez és
helytállásához, hogy ez megakadá-
lyozza további érésüket, emberi, spiri-
tuális kiteljesedésük végsõ soron félbe
is marad. Nemcsak személyek, hanem
szervezetek, intézmények, egyházak
is áldozatul eshetnek ennek a lelki
megmerevedésnek.

Életkorunktól függetlenül érdemes
elkísérnünk ezt a tapasztalt lelkive-
zetõt erre a gondolati utazásra, hogy
elkerüljük a nem kívánt megcsonto-
sodást és az ebbõl gyakran következõ
idõskori megkeseredést, ehelyett fe-
dezzük fel életünk következõ szaka-
szának „második egyszerûségét”,
hogy részesei lehessünk a ránk is váró
„derûs, ragyogó szomorúságnak”.

Elõször van a bukás, azután a talpra
állás.

„Mindkettõ Isten kegyelmének kö-
szönhetõ.” – idézi Rohr atya mottó-
ként Norwichi Juliannát. Könyve ele-
jén meghívja olvasóit „egy további
útra”: „Igaz Énünk” felismerésére és
visszaadására, „belsõ ujjlenyoma-
tunk” megõrzésére szólít fel, részvé-

telre az „örök áramlásban”. Az ember
lényegét az Alkotó alapvetõen jó
ajándékának tekinti, az ember helyes
útja ennek a jónak megtalálása, ki-
bontakoztatása és szabad visszaadása
a világnak és Istennek, szeretettel és
szolgálattal. Úgy véli, aki megreked
élete elsõ felében, az nem járja végig
a maga teljességében ezt az utat.

Botlásainkat, kudarcainkat, szen-
vedéseinket olyan nyersanyagokként
mutatja be, amelyek valóban szüksé-
gesek a továbblépéshez, nem spórol-
hatók meg. A tökéletességre törekvés
helyett a természetes jóságot ajánlja,

mert a tökéletesség illúziója
akár csapdává is lehet, amely
megakadályozhatja az egészsé-
ges növekedést. A természetben
is felismerhetjük azt a „mintáza-
tot”, amelynek során az õszi és
téli hanyatlás után a tavasz újjá-
születést hoz, a szerzõ megfo-
galmazásában: „a lefelé vezetõ
út vezet felfelé”. Túlzott ragasz-
kodásunk a sikerhez és a hibák
mindenáron való elkerüléséhez
megakadályozhatja életünk ki-
bontakozását, gyakran azok zá-
rulnak be a legikább, akik túl
gazdagok vagy túl vallásosak.

„Az árnyak országa”

Engem megszólított az a feje-
zet, amelyik azzal foglalkozik,
hogy életünk második szakaszá-
ban nem halogathatjuk tovább a
saját belsõ árnyékunkkal való
szembenézést. Azok a tulajdon-
ságaink jelennek meg így, ame-

lyeket még magunk elõtt is legszíve-
sebben elrejtenénk, letagadnánk. Lo-
gikusnak találom azt a gondolatot,
hogy ha egyszer életünk második sza-
kaszában fokozatosan elveszíti addi-
gi jelentõségét az a kép, amelyet éle-
tünk elsõ szakaszában – önmagunk-
ban és a környezetünkben – gondosan
felépítettünk magunkról, és védel-
meztünk, akkor itt az ideje, hogy szó-
ba álljunk a bennünk igencsak meglé-
võ árnyékával is. Ennek konkrét vo-
násaira ráirányíthatják figyelmünket
ellenõrizetlenül, oda nem illõ módon
és intenzitással feltörõ érzelmeink,
haragunk, félelmeink, esetleg fájdal-
munk és szégyenkezésünk.
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Könyvismertetés

Pilinszky János

Egyenes labirintus

Milyen lesz az a visszaröpülés,
amirõl csak hasonlatok beszélnek,
olyanfélék, hogy oltár, szentély,
kézfogás, visszatérés, ölelés,
fûben, fák alatt megterített asztal,
hol nincs elsõ és nincs utolsó vendég,
végül is milyen lesz, milyen lesz
e nyitott szárnyú emelkedõ zuhanás,
visszahullás a fókusz lángoló
közös fészkébe? – nem tudom,
és mégis, hogyha valamit tudok,
hát ezt tudom, e forró folyosót,
e nyílegyenes labirintust, melyben
mind tömöttebb és mind tömöttebb
és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.



A „nagy kép”

Nem biztos, hogy minden képet,
amelyet a szerzõ az én börtönébõl ki-
szabadítandó ember, a mindenség, a
közösségek, a vallások Istenhez és egy-
máshoz való viszonyának megjeleníté-
sére használ, minden olvasó a magáé-
nak fog érezni, én is meglehetõsen szí-
nesnek találom Rohr atya szemléletét.

Ez az ábrázolási sokoldalúság, azt hi-
szem, mégis jól szolgálja az írás fõ cél-
ját, és talán tényleg sok olyan olvasója
lesz, akit valamelyik megfogalmazása
végül is személyesen megszólít, meg-
adva neki is a szükséges új nézõpontot,
segítve az új felismerést, lendületet
ajándékozva a továbblépéshez.

A könyvvel kapcsolatos tengeren-
túli világhálós naplóbejegyzések kö-

zött lapozgatva azt tapasztaltam,
hogy a könyv általában igazán meleg
fogadtatásra talált, többen számoltak
be arról, hogy a könyv fontossá vált
számukra, és barátaiknak is jó szív-
vel ajánlják és ajándékozzák. Ma-
gam is úgy gondolom, érdemes kéz-
be venni, és megszívlelni lényegi
üzenetét.

Tegzes István

Richard Rohr világhálós naplóbejegyzése
2012. július 18-án

(http://richardrohr.wordpress.com/tag/falling-upward/)

Ahogy idõsödöm, egyre több és
több olyan emberrel találkozom az
élet valamennyi területén, akik, mint-
egy csapdába esve, szabadságuktól
megfosztottnak tûnnek. Úgy látszik,
képtelenek hozzáigazodni a bennük
kibontakozó igazsághoz. Az ár egy-
szerûen túl drága, ezért választják a
biztonságot a becsületesség helyett.
Az ismerõseim között látok olyan püs-
pököket, papokat és lelkészeket, akik
a õszinteség intim pillanataiban meg-
vallják, hogy ebben vagy abban nem
hisznek többé, de úgy kell tenniük,
mintha hinnének, hogy hûségesek le-
gyenek ahhoz a személyhez, akit fel-
építettek és megvalósítottak maguk-
ban életük elsõ 40-50 éve során. Egy
idõ elteltével talán úgy vélik, valóban
hiszik, de lelkesedésük, elkötelezett-
ségük és örömük megfogyatkozása
megmutatja, hogy mégsem. Sokkal
könnyebb kész formulákat ismétel-
nünk, és ezekkel sarokba szorítva tar-

tanunk a többieket – és a saját lelkün-
ket. Azt mondhatnám, ez a jelenség az
általános, nem a kivétel, legalábbis az
egyházban. Oly sokan élnek ilyen tu-
dathasadásban. És miért ne lennének
meghasonlottak? Valójában látnivaló,
hogy meg lehet jósolni: Isten misztéri-
uma feltárul, és mindig új lépésekre
vezet bennünket. Ha mélyre ásol, a
felismert igazság õszinte kimondása
ettõl kezdve túl sokba kerül. Képzeld
el, hány embert fogsz kiábrándítani!
Meg fogják kérdõjelezni az állásodat
és a saját magadról kialakított képedet.
Ráadásul ez olyan, mintha egész eddi-
gi életedet kihajítanád az ablakon, be-
ismerve, hogy egy csomó dolog téve-
dés volt. Dehát ez van, ha egyszer
mindnyájan szüntelenül növekedünk.
AZ ÉRETTSÉG FELÉ TETT LÉPÉ-
SEK SZÜKSÉGSZERÛEN ÉRET-
LENEK.

Ne kapaszkodj túl erõsen életed elsõ
felének rítusaiba, különben sohasem

jutsz el életed második felébe – leg-
alábbis spirituális értelemben nem.

Mindez világosabbá vált számomra
sok kérlelhetetlenül õszinte beszélge-
tés során, amelyet az Emelkedõ zuha-
nás – Az emberi élet két felének lelki-
sége – megjelenése óta idõsebb em-
berekkel folytattam. Igen, szükséges,
hogy megfogalmazzuk életprogra-
munkat. Nincs más választásunk, de
ne tegyük ezt túl nyilvánossá, túl bi-
zonyossá és meghatározottá, mert
könnyen egyszer s mindenkorra csap-
dában találhatjuk magunkat, védel-
mezve egy éretlen és védhetelen ál-
láspontot. Talán ez lehet az, amit Jé-
zus így fejezett ki: „aki meg nem hal
önmagának...”?

Ugyanez természetesen a politiku-
sokra és közszereplõkre is igaz. Sok
politikusunk jobban igyekszik lojális
demokratának vagy republikánusnak
lenni, mint saját emberi tapasztalatá-
hoz õszintén hûségesnek maradni. A
látszat túl sokszor gyõzi le a lényeget.
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A kioltott fény,
avagy a felejtésre ítélt világvallás

„Minden út, ha szándékunk jó hozzá,
bennünket az Istenhez vezérel.

Járja azért híven, ki-ki a maga útját!”

Aveszta, Jasna 43 (ford. Zajti Ferenc)

Volt egyszer, hol nem volt, a válságoktól felkorbácsolt
globalizált világ idegbajos lüktetésén túl, volt tehát hat
magyar tudósember, aki gondolt egy merészet és nagyot:
szabad idõt és fáradságot nem kímélve, eredeti nyelveik-
rõl lefordította a manicheizmus legfontosabb belsõ és kül-
sõ forrásait.

A szerzõk – Déri Balázs, Hasznos Andrea, Kara
György, Kósa Gábor, Simon Róbert és Simonné Pesthy
Monika – ezen összefoglaló mûve (Máni és a fény vallása
– a manicheizmus forrásai, Szerk. Simon Róbert és S.
Pesthy Monika, Corvina, 2011) „alighanem az elsõ és
utolsó kairosz pillanatában jelenhetett meg: a megfelelõen
kommentált – mindig az eredeti nyelvbõl készült – fordí-
tások nyolc nyelvbõl készültek (kínai, ujgur, középperzsa,
kopt, arab, szír, görög és latin); ilyen szakembergárda lét-

rejötte és együttmûködése a könyvkultúra, a felsõoktatás
és egyáltalán a kultúra megdöbbentõen gyors, a hajszál-
gyökerekig ható lepusztulása miatt a jövõben teljesen el-
képzelhetetlen” (6. o.).

Máni, akinek az életét keretbe fogó dátumait – a többi
vallásalapítóval ellentétben – egészen pontosan ismerjük
(216. április 14. – 277. február 26.), a Perzsa Birodalom te-
rületén, valószínûleg Babilóniában született. Családja
mindkét szülõje révén iráni eredetû, lehetséges, hogy
édesanyja párthus hercegi család sarja. Annyi bizonyos-
nak tekinthetõ, hogy édesapja egy elkaszaita újrakereszte-
lõ csoport vezetõje volt, és Máni egészen kitaszításáig, va-
gyis 25 éves koráig ebben a közösségben élt. Közben – be-
vallása szerint – két ízben isteni elhívásban lett része: 12,
majd 24 éves korában. Ez utóbbi alkalommal engedélyt
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kapott az Isten által számára kinyilatkoztatott tanok hir-
detésére, amit azonnal meg is kezdett. Ez igen hamar ki-
váltotta az újrakeresztelõ csoportból való kizárását, ame-
lyet követõen nekilátott tanait írásba foglalni és e tanok
alapján álló egyházat szervezni. „Utolsó” prófétának te-
kintette magát (mint késõbb Mohamed), Zarathusztra,
Buddha és Jézus követõjének, és tanaik kiteljesítõjének.
Ennek megfelelõen minél szélesebb körben akarta elter-
jeszteni missziós vallását. Stratégiájának kulcsa (és halá-
la után a követõié is) elsõ lépésben az uralkodó csoportok
megnyerése volt. Így jutott el I. Sáhpurhoz, a párthusok
országlását megdöntõ és magát iráni nemzeti uralkodó-
háznak (az akhaimenidák követõinek) tekintõ szászánida
dinasztia második uralkodójához. Sáhpur – akárcsak a
szászánidákat megelõzõ, ugyancsak zoroasztriánus pár-
thus királyok – toleránsan viseltetett a más vallásúak
iránt. Máni elnyerte az uralkodó kegyeit, s ezután annak
kíséretében utazott, „hirdetve az élet szavát... Perzsiában,
a párthusok országában... és a Római Birodalom provin-
ciáinak határaiig” (125. o.). Térítõ útjain „több (kisebb)
királyt és fejedelmet megtérített, így Perózt is, ... aki
Sáhpur fivére volt” (396. o.). Sáhpur utódja, I. Bahrám
azonban, feltehetõen a zoroasztriánus fõpap, Kirdir befo-
lyására üldözni kezdte az eretnekségnek tekintett mani-
cheus vallást és egyházat, ennek fejét pedig börtönbe zá-
ratta. A börtönben „három, egyenkint 25 kg-os láncot tet-
tek a kezére, hármat a lábára és egyet a nyakára, amiket
26 napig viselt” (397. o.), majd meghalt. Halála után, II.
Bahrámtól kezdve (276-293) a királyi hatalom egyre in-
kább összefonódott a zoroasztriánus papsággal, majd II.
Sáhpur hosszú uralkodása idején (309-379) a zoroasztri-
anizmus a birodalom hivatalos vallása lett, ami a mani-
cheizmus kíméletlen üldözésével járt (a vallásalapító Za-
rathusztra szándékaival szöges ellentétben, ld. a mottót).
Mivel ekkor a nyugati terjeszkedés kapui mindinkább be-
záródtak, a manicheizmus kezdett szisztematikusan kelet
felé terjeszkedni” (398. o.).

A manicheista tanítás keresztény (kizárólag újszövetsé-
gi), zoroasztriánus és buddhista elemekbõl merít, lényegét
tekintve „gnosztikus vallás, vagyis a megváltó tudást állít-
ja középpontba ... azzal a céllal, hogy elindítsa a megváltás
folyamatát” (400. o.). Mitológiája két õselvet különít el: a
Fényt és a Sötétséget – s ez a dualizmus radikális, eltérõen
például a Zarathusztra-vallástól, amelyben a Fény az alap-
principium, s ez teremti a Sötétséget mint saját árnyékát. A
két birodalom kezdetben (az elsõ idõszakban) nem áll kap-
csolatban egymással, de határosak.
Késõbb (ez indítja el a második kor-
szakot, a „történelmet”) a nyugtalan,
aktív Sötétségben feltámad az irigy-
ség a fénybirodalomra,, és megtá-
madja azt. Az egyébként passzív
Fény ekkor, védekezésképpen, meg-
teremti az ember ideáját, akit elküld,
hogy megvívjon a Sötétség erõivel.
A Sötétség „arkhónjai” csapdába ej-
tik az Elsõ Embert. Ekkor kezdõdik
a harc a fénymagok visszamenekíté-
séért. Ennek része az anyagi világ
megteremtése is – az anyag azonban
eleve sötét természetû, megvetendõ,
a fénylényegnek átmenetileg szük-
séges burka, amelyre a megtisztuló
fénymagoknak már nem lesz szük-
ségük. A harcba utolsóként belépõ
küldött a Fény-Jézus. „Õ minden ké-
sõbbi apostol atyja: az õ – megvál-
tást célzó – üzenetük jut el minden
ember lelkébe... A maga eredetét

felismerõ lélek elhagyhatja testi börtönét. Aki erre nem ké-
pes, az újjászületik a földi életre, amíg vagy elnyeri egy-
szer a megváltást, vagy a végítéletkor, az 1468 évig tartó
végsõ világégésben a Sötétség részeként a Bólosz [a Po-
kol] örökös elzártságában marad” (405. o.). A cselekmény
harmadik és utolsó fejezete az Apokalipszis és végítélet
(Jézus mint király színe elõtt), amelynek során minden le-
hetséges fénymagot felszabadítanak, az anyagi világ elég,
majd a Sötétséget hermetikusan elzárják a Bóloszba, újra-
kezdés lehetõsége nélkül.

Máni maga alkotta meg szigorúan hierarchikus egy-
házszervezetét, amelynek élére önmagát helyezte. Utó-
dait az egyház élén arkhégoszoknak nevezték. A hierar-
chiában alatta helyezkedett el a 12 tanító, 72 püspök, 360
presbiter, valamint a kiválasztottak (electi) és a hallgatók
(auditores) seregei. Az utóbbi két csoportba tartozók éle-
tét elõírások szabályozták. A meghatározott számú napi
imádság mellett a kiválasztottaknak „tilos volt hazudni,
ölni, húst enni, alkoholt inni, szexuális életet élni és java-
kat birtokolni” (428. o.), a hallgatók feladata pedig a bál-
ványimádás, hazugság, fösvénység, lopás, paráználko-
dás, ölés, varázslás elutasítása, továbbá nem szabad ké-
telkedniük a vallásban, és lustának lenniük a munkálko-
dásban – az utóbbin elsõsorban a kiválasztottak teljes ki-
szolgálását kell érteni, de emellett világi tevékenykedés
is engedélyezve volt nekik (nem úgy, mint a kiválasztot-
taknak).

A könyv szemelvényekben nyomon követi a mani-
cheus egyház ázsiai terjeszkedését és üldöztetését. Rend-
kívül igényes utószavában Simon Róbert tárgyalja, töb-
bek között, a manicheizmus ideológiai kapcsolatát a ke-
reszténységgel, a buddhizmussal, a zoroaszterizmussal,
valamint a Mánit közvetlenül megelõzõ Elkaszai és Bar-
daiszan tanaival. A manicheus tanok európai kisugárzá-
sát – az albigens, kathar, bogumil mozgalmat – a kötet
nem tárgyalja, valószínûleg azért, mert célja a mani-
cheizmus „tiszta” formájának, illetve forrásainak bemu-
tatása volt.

Az egyik legfontosabb manicheus munka, a Kephalaia
néhány sorával ajánlom a kedves olvasó figyelmébe az is-
mertetett könyvet (97. o., 19-21.):

„Az új ember …
szeretetével, hitével, tökéletességével,
türelmességével és bölcsességével uralkodik.”

Ellenes J. Zoltán


