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Vargáné Pável Márta 

 

Az ember élete, halála és a halál utáni 

folytatás… 

1/III. rész (és a 4.-5. számban folytatódik a 
cikk) 
 

 
Az embereknek általános, mindennapi dolognak tűnhet: az 

élet, majd a halál/temető, ami tele van elhunytakkal – főleg, 

ha nem őt vagy közvetlen környezetét érinti. Az emberek szé-
gyenlősen vagy szkeptikusan bele sem akarnak gondolni, 
miért is van ez az egész, igazából hogyan zajlik. Mi történik? 
Mi az ember, hogy egyszerre csak vége. Valóban vége vagy a 
halál teljesen más? 

Sok megrázó és elgondolkoztató dolog esik meg egy-egy 

lény élete alatt, ennek ellenére sokan csak élnek a vakvilág-
ban, és fel sem merül bennük a létezésük oka. Az egésznek 
nem csak ez az értelme: csak jönnek, mennek, esznek, sza-

porodnak, mint holmi kis lényecskék /s némelyik emberi lény va-

lóban csak ennyi értelemmel éli végig az életét, hogy felmerül az emberben, 

hogyan tesz szert házra, vagy hogyan talál haza/. 

A tömeg a hétköznapi gondjain kívül semmit sem vesz 
észre, már nem is kérdez. A gondolkodó emberekben – akik, 
ugyan nem sokan vannak, akik nem csak a fogyasztói tár-
sadalomnak élnek – viszont ilyen és hasonló kérdések me-
rülhetnek fel, 8 melyekre 3 részben adok választ. 

Az ember: 
 Mi az ember testének az anyaga, miből lett és mivé 

lesz? 
 A test és lélek kapcsolata, hatása egymásra 
 Mi a lélek? Hogyan működik az az emberben és hogyan 
utána? Börtön-e a test? Hogyan „szabadul”? 

 Mi lehet a lélek célja az anyagban? 
 Mindig egyforma a lélek, ami a lényhez tartozik? 
 Halhatatlan-e a lélek? 
 Folytatódik-e valami a testi halál után és hogyan? 
 Mi, ki, miért van az ember? 

 Hogyan működik? 

                                       
8 A kérdésfeltevésem kissé teológiai lesz, de alábbi válaszaim talán nem any-

nyira. 
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 Miért van a földön? Miért most született, miért pont 

ebbe a környezetbe? 
 Miért van ez a magára ismerő értelem? 
 Mi az élete értelme, oka? Miért kellett itt lennie, ha so-
kaknak csak állandó vagy időszakos szenvedés és be-
tegség ez a földi élet? 

 Hogyan élte végig a 70-80 évét, valamiféle eredménnyel 

vagy anélkül? Mennyire terhelik a negatív/pozitív tet-
tek, ha távozik, mert ez is – sejthetőleg – egyfajta ered-
ményhirdetés lesz. 

 Mikor távozik az élő emberek sorából? Ugyanis ennek 
időpontja abszolút rejtett előttünk. Hogyan távozunk, 
mi történik abban a pillanatban? 

 Magunkra vagyunk-e hagyva, vagy van valami felsőbb 
rendező hatalom felettünk, akihez menekülhetünk? 
Ha igen, hogyan? Sok vallás erre sem ad megbízható 
választ. 

 Konkrétan mi van a halál után, mert erről is csak val-
lásilag homályos utalások vannak. Van-e elpusztítha-

tatlan részünk, és mi lesz vele? 

 Mi van az egész után, folytatódik-e, meddig tart? Van-
e vége? 

 Mi a biocentrizmus? 
 
Rengeteg – talán teológiai – kérdés, és válaszokat a tu-

domány nem tud adni, csak találgatnak, vagy a vallási ki-
nyilatkoztatásokra alapoznak, amelyek – valljuk meg – nem 
adnak teljes képet, sok kérdésünkre csak homályos miszté-
rium, titok stb. a válasz. 

Páran helyesen gondolkoznak ezekről a kérdésekről, 
pl. Hamvas Bélának is vannak filozófiai megközelítésű meg-

oldásai, akinek a gondolatai igen csak érdemesek az elolva-
sásra. Többen, többféleképen egy-egy kérdésre keresik a vá-
laszt, de kompletten nem láttam minden igényt kielégítő, lo-
gikus, egymásba fonódó, elfogadható, megnyugtató, végső-
kig menő, autentikus választ. Magam sem fogok ilyet adni, 
mert ehhez a keret túl kevés. 

Az AQUILA – hitünk szerint Isten vezette, így persze 
sokak szemében rögtön nem tudományos  – mély, szelle-

miséget megélő útján egy időre elégséges, de nem mindent 
kimerítő válaszokat kapott az emberiség fentiekben említett 
kínzó kérdéseire. Tudom, járhatunk úgy is, mint Rahner (és 

sokan mások), hogy erősen félreértelmezik: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocentric_universe
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http://vigilia.hu/regihonlap/2005/1/lukacs.htm  „Többen támadták Rahnert 

azért, hogy ez a vallási tapasztalat csupán parttalan és tárgy-
talan, Krisztustól és az egyháztól független misztikus benső 
élmény. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ez a vád mennyire 
alaptalan.” Senki sem állíthatja – én sem –, hogy nála van a 
bölcsek köve, így nem mondhatom azt sem, hogy ez a legmé-

lyebb megértés, csak annyira, amennyire fel bírom/bírjuk 
fogni.9 A válaszok sokrétűek, és messze vivőek, sokszor fel-
forgatóak, rugalmas elme kell hozzá, mert az egyik megértést 
egy másik feleszmélés követi, ugyanis folyamatos fejlődés 

van. Így érthetően több okból is gondot okoz, hogyan és 
mennyit közöljünk. Mi és mennyire lenne emészthető a mi 

kis félős, tudományos világunknak és a farizeusi gondolko-
dású hívőknek. 

A kérdések további elemzését megelőzve előbb tisztázni 
kellene – amit teljesen még nem fogunk tudni megtenni, 
csak hipotézisek állnak a megdönthetetlen bizonyítás helyett 
–, hogy mi az anyag, milyen működése van, mennyire oszt-

ható, és mi marad a végén vagy mivé lesz? Tudjuk, a mi szin-
tünkön anyagnak nevezett valami további energiák leadá-

sára is képes, így talán nem mi vagyunk a legalja a süllye-
désnek. Hol határolódik el az energiák különböző variációja 
az általunk 3D-ben10 detektált anyagtól? Elhatárolódhat-e 

vagy másfajta megjelenése lesz? Egyre változó megjelenése 
lehet, ami nagyon messze vezethet. 

Kérdések sora még úgy is felmerülhet: mi a különbség 
a lélek és az anyag eredete között. Valamint, azt sem tudjuk, 
a lélek miért van időnként anyagban, és oda ágyazottan mi-
lyen – számunkra ismeretlen – működésben van. Nem tud-

juk a hatótávolságot és az erejét sem. Azt sem tudjuk, hol 
határolódik el a valamiféle anyag a már értelemmel – és mi-
lyen értelemmel… – rendelkezőtől. Földi emberként a határ, 
ha lélek van az anyagban, akkor „értelmes”. Igen ám, de már 
rögtön ott a „panteizmus vádja”, mert ezt akár tetszik, akár 

                                       
9 Érdekes, hogy ezen válaszaink sokszor megelőzik a matematika, fizika tudó-

sainak (pl. fekete luk elmélet) elképzeléseit, felfedezéséit, sokszor viszont nem, 

de ha megismerjük jó érzéssel vagyunk, igen ezt mi más fogalmi rendszerben, 
de tudtuk, és ez is bizonyíték a tudásunk eredetére, mert erre képtelenek len-

nénk a magunk erejéből. Ugyanakkor az is érdekes, hogy egy csoport olyan 

szellemi működésben kezdett élni, és ebben él 25 éve, ami az emberi társada-

lomnak alig ismert, de Rahner ebben is megelőzött minket, ennek ellenére gya-

nakvással élnek, nem elfogadott. 
10 3D = három dimenzió 

http://vigilia.hu/regihonlap/2005/1/lukacs.htm
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nem, tovább kell gondolnunk. Tudjuk, az állat is lehet értel-

mes, s a növénynek is bizonyítottan van érzékelése, s nem 
zárhajuk ki, hogy valamiféle lélekkel rendelkezik. Ez azon-
ban nagyon sok, más kérdést is felvetne. 

Ha ezekre a kérdésekre egyszer autentikus választ ad-
hatnánk, akkor közelebb jutnánk a megoldáshoz. Mivel je-
lenleg teljesen jó válasz nincs, így a megoldások is ennek fé-

nyében születhetnek csak meg. 
A következőben azt is egységesen meg kellene érteni, 

hogy milyen kapcsolatban van a test a lélekkel? Ma sokak-

nak már az is kérdés, van-e lélek. Akinek az a meggyőződése, hogy 

nincs, nem érdemes tovább olvasni, mert innentől csak úgy értheti meg az 

írottakat, hogy ha erőszakot tesz az eddigi felfogásával szemben. Ugyanis ez 
itt rögtön eldöntendő kérdés, és nem lenne miről gondol-
kozni, ha azt mondhatnánk, hogy nincs egy örök részünk. 

Ezzel bezárnánk, szimplicizálnánk a kört, ahogyan a mate-
rialisták teszik; csak anyag van, széthullik, elporlik, az em-
ber csak az emlékeiben vagy gyermekeiben él tovább. Egy-
szerű álláspont – de végtelenül hamis –, nincs min aggódni, 
de akkor miért élt? Viszont a fenti kérdések fele rögtön kiik-

tatásra is kerülne. Szerintünk ez kemény, veszedelmes 

struccpolitika az emberiség transzcendentális egzisztenciá-
jával és az élet nagy kérdéseivel szemben. 

Mi ezen a vélekedésen túllépünk, és lelkes lényben gon-
dolkozunk11, akikben a lélek nem biztos, hogy csak az, amit 

eddig évezredekig gondoltak, ugyanis, hogy konkrétan mi a 
lélek, hogyan működik, hogyan kell keresni, ez eddig nem 
derült ki. Arra, hogy honnan származik, arra a teológia több-
nyire választ ad(hat), de csak akkor, ha úgy gondolkodik, 
ahogyan K. Rahner: „A ma és a holnap egyházában (...) en-
nek a közösségnek olyan lelki emberekből kellene állnia, akik 

közvetlenül találkoztak Istennel, nem pedig olyanokból, akik 
az egyházat arra használják, hogy végül is ne kelljen Istennel 
szembenézniük az ő szabad megragadhatatlanságában?”  
http://vigilia.hu/regihonlap/2005/1/lukacs.htm 

A további kérdések tisztázása miatt fontos még egy ki-

csit a lélekkel is foglalkozni. Az nagyon jól látszik, hogy a 
nevesebb és a bölcs gondolkodó filozófusok többsége itt egy 
kissé megállt, és elfilozofált a lélek létének a működése felett, 

mert ha ezt a tényt nem veszi tudomásul, a többi ok és oko-
zati rendszer is összeomlott. Itt az alábbi Platóntól származó 

                                       
11 Másban nem is tehetnénk, mert tudjuk, hogy van egy részünk, ami nem 

anyagi. 
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idézet nem XXI. századi módon közelít, de mégis jól fogja 

meg a lényeget. 

vaciegyhazmegye.hu/letoltes/93.html „A lélek úgy használja a testet, mint 
a muzsikus zeneszerszámát” (Alkibiadész 129). Azt teológiailag 
tudjuk, hogy a lélek halhatatlan, de hogy hogyan és mikép-
pen működik, azt nem, vagy csak részben. Erre valószínűleg 

a fizika és a matematika eredményei megközelítően jobb vá-
laszt adhatnak majd egyszer, ha jobban fejlődnek. Nem té-
vedtem, mikor ezt írom, mert meggyőződésem, hogy nincs 
külön lelki és anyagi világ, csak energia-megjelenések, vala-
miféle energia-hiányok/csökkenések vannak, amit mi ma 

többféleképpen nominalizálunk, így a mi 3D szintünkön 
anyagnak (embernél anyag + léleknek) veszünk, az valószí-
nűleg nem más, mint az, hogy erősen gyérített energiákat 
birtokol.12 Amit ma csak sejteni vélünk, de nem tudjuk a 
milyenségeket, mivé fejlődik, miből zuhant, tehát hol a kez-
det és hol a vég, főként akkor, amikor időben és térben nem 

is kérdezhetünk, mert az csak ilyen formában számunkra 
létezik. 

Tudom, hogy az, ami már anyagtalan, az a legfőbb dol-

gok hordozója, és amit értelemnek nevezünk, annak is a for-
rása, a legtöményebb Fény (de ezt így sem írhatom, mert föl-
dies gondolkodás), időtlen abszolútum, a legtöbb, a legfőbb, 

akit mi keresztények Istennek nevezünk. Ő rendelkezik az 
abszolút teljességgel, halhatatlansággal, az örök jelennel 
stb., minden szinten a legmagasabb, értendő valamiféle 
energia eredetével is: „Fénnyel”13. Ha a Bibliát olvasom, min-
dig feltűnnek János evangélium szavai; Jn 12,35-36 „Jézus azt 

felelte nekik:>>Már csak kevés ideig van nálatok a világos-
ság. Addig járjatok, amíg tiétek a világosság, hogy a sötétség 
el ne borítson benneteket. Aki sötétben jár, nem tudja, hová 
megy. Amíg tiétek a világosság, higgyetek a világosságban, 
hogy a világosság fiai legyetek.<<” 
Kiemelés tőlem. Ez persze sokkal többet is jelent, de nem ez a cikk témája. 

Ha az embert veszem, mint test és lélek egységét, akkor 
azt is megérthetjük, hogy az energiát vesztett testet a lélek 
fénye, ereje, energiája (ahogyan tetszik…) mozgatja, teszi 

                                       
12 Egy rossz hasonlattal élnék: a H2O akkor is az marad, ha folyik, mint a víz, 

ha jég, és ha gőz állapotában van. 
13 Ami messze nem az a fény, amit a szemünkkel látunk, sem azon napok 

fénye, amelyek milliószoros fénnyel világítanak a mi Napunkhoz képest. Ez a 

mindenek feletti, a megközelíthetetlen valóság. 
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élővé. Ugyanis, ha annyira lecsökkenten energiahiányos, ak-

kor önmagában az anyag mozdulatra képtelen lenne. Erre 
mondja Platón; vaciegyhazmegye.hu/letoltes/93.html „A lélek láthatatlan, 
anyagtalan, szellemi valóság és a mozgás elve”. (vö. Timaiosz 46 d; 

Nomoi 896 a) 

Az érezhető, hogy minél mélyebben kutakodunk az 
anyagi világ rejtelmeiben, annál inkább eltűnik az a klasszi-
kus anyag, amelyben évezredekig gondolkoztak, helyette 
egyre finomodó energiaszinteken működő, majd ennél is to-
vábbmenő tapasztalataink lesznek. 

Addig feszegeti a földi tudományos világ az ismeretlen 

hálókat, míg végül is – akár véletlenül is…,14 de – letépi, és a 
csupasz ablakon szembenéz velük az Isten! Ez pedig legjob-
ban a teológiának fájna, vagy várná, ezt nehéz megmondani, 
mert sok korrekciót kellene végrehajtani, és nem lennének 
igazából olyan éles határok a fizika, kémia, matematika, te-
ológia tudományágak közt. A teológiának akkor lenne 

öröme, ha rugalmasságát nem veszítette volna el, mert ép-
pen hogy a legmodernebb fizika és matematika fogja meg-
élni/megérteni, hogy van valahol egy origó pont, és minden 

ehhez tartozik. Ez a megértés másfajta embert kíván, más-
fajta teológiai megértést is vonna maga után, mert az eddig 
3D-s istenképet, bizonyosan mindent szétfeszítő 

istenképiség váltaná fel, ami azáltal lenne „hit”-alapú, hogy 
engedte magát az emberiség vonszolni a végtelen után.15 Ez 
nekünk, a transzcendens utunkon való haladás eredménye-
ként az Isten végső igazsága, mert ekkor mindnyájan köze-

lebb lennénk Hozzá, mint a mai torzképekkel. 
Ugyanúgy, ahogyan a test és lélek kapcsolati rendsze-

rét is nehezen lehet feldolgozni, a lélek további sorsát is le-
hetetlen a mai módszerekkel követni. Erről is sokféle felfogás 
kering, melyből a legvalószínűbb, hogy a lélek a maga mi-
lyenségére alakíthatja ki a testet, és azt a haláláig működ-

teti, majd ha elhagyja és tovaszáll, a test élettelenül hanyat-
lik alá. Az előzőek fényében ez logikus is. Ha így van, itt már 
veszedelmesebb a gondolkodás, a további végső egzisztencia 
figyelembe vétele és az elmélkedés nélkül élni. 

Isaac Asimov szerint „Az élet abban különbözik a sakk-

tól, hogy a játék a sakk-matt után is folytatódik.” Ez kicsit 

                                       
14 Pl. részecskegyorsítóval való kisérlezetgetés közben… 
15 Aki nem engedi, az megmarad a hitalapú hitében vagy a semmiben, ez nem 

– és nem is lehet – erőszak, mert sok ember képtelen a mélyebb megértésre, és 

ennek régi okai lehetnek. 

http://hu.wikiquote.org/wiki/Isaac_Asimov


- 22 - 
Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… 

felrázó lehet. Nos, az, hogy jól vagy rosszul sakkoztunk, hogy 

használtuk fel a hozott muníciót, a test végleges elhagyása 
után kellemetlen lehet, vagy éppen az a szerencse benne, 
hogy folytatódik, de ezt mindenki maga dönti el, vagy majd 
megtapasztalja, akkor is, ha ma nem hiszi. Ez a gondolko-
dásmód láthatóan nagyon messze áll attól a szimplicizált, 
materialista felfogástól, hogy elpusztulunk és kész, semmi 

sincs tovább. Azt már nem lehet egyértelműen mondani, 
hogy ez az álláspont tartható, mert a tudományos alapon 
művelt kvantumfizikai és matematikai módszerek messze 

másként gondolkoznak az anyagról, fényről, energiák variá-
cióiról is. 

http://lexikon.katolikus.hu/H/halhatatlanság.html „A neoplatonizmus azt a 

platóni gondolatot hangsúlyozza, hogy a halálban a lélek 
megszabadul a test börtönéből és visszatér a szellemi-meny-
nyei világba.” Igen, ez az adott kornak, a 3D-be fogalmazva 
jó variáció is lehet. Viszont, ha kicsit közelítünk a valóság 
kis szeletkéjéhez, akkor tér-idő nélkül kell gondolkozni, így 

nem helyek és idők vannak, hanem talán csak állapotok. A 
változás rezgi át az univerzumokat, és nem tudjuk honnan 

és mivé változunk. A „test börtönéből” való kiszabadulás 
után szinte minden eddigi elképzelést, belénk rögzített, fals 
képeket teljesen összetörő, más „élmények” lesznek, amit 
nem biztos, hogy az emberi lény, illetve már csak a lelke fel-

fog, kibír. Jézus anno a mi közép-/átlagszintű emberi értel-
münknek szánva mondta el az igazságot. Lk 17,34-36 PROHÁSZKA OTTO-

KÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI SCHÜTZ ANTAL VIII. KÖTET Bp. 1911 „Ez valós és jó cél hívő-

nek, viszont senkinek sem nagyon lehetne más cél, mint az α 

- Ω tehát, ahol a kezdete és vége van annak, hogy a lélek 
„anyagba” van.” Uo. „Mindez azt mutatja, hogy a lélek való-
sága, az a nagy valami, amiből fakad belátás, érzés, inger, 
indulat, vágy és akarat, lefelé is, fölfelé is, méretlenül több, 
mint aminek ismeretére jutunk. Mindez azt mutatja, hogy an-
nak a léleknek van ismeretlen, mert öntudatlan valósága…” 

Mi a célja? Lehet, hogy ez nem is jó kérdés, mert az 
anyag nem cél, csak segítség egy folyamatban, aminek a 
végső pontjához kell elérni. 
Folytatás a következő számban 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 


