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Előszó

Bár a halál mindenkire vonatkozik, még-
sem oltotta ki azt a reményt, hogy az élet 
valamiképpen folytatódik a síron túl is. A 
pogányságon belül ez a remény mindenütt 
jelen volt, de ugyanakkor meggyőző erő 
nélkül, amint ezt a hiábavaló temetkezési 
szertartások mutatták. Értelmi vonalon a 
régi pogányok vagy kifejezték a kikerülhe-
tetlenbe való belenyugvásukat, vagy seké-
lyes daccal szembesültek vele.

Az Ószövetség jó részében a tanácstalan-
ság maradt a halálra vonatkozó reflexiók 
fő jellege. A fogság után jelent csak meg az 
a meggyőződés, hogy az igazságos Isten 
igazságot szolgáltat a jóknak és a gono-
szoknak azzal, hogy a halál kapuját két-
fajta örök élet bejáratának mutatja.

A halál mint az örök élet kezdete csak 
Jézus tanításában vált határozott tétellé, 
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amely erőteljesen visszhangzik az aposto-
lok, de különösen Pál igehirdetésében. Ott 
az örök élet gondolata a végső feltámadás-
ba ágyazódik, ami azon a rendkívüli hatá-
son nyugszik, amelyet Jézusnak a sírból 
való visszatérése gyakorolt feltámadt mi-
voltának tanúira.

A feltámadásba vetett keresztény hit 
ereje örömteljesen tudott megnyilvánulni 
még a legborzalmasabb halálban is, amint 
ezt sok vértanú és szent végső órái mu-
tatják. Tanúságuk óriási ellentétet jelent 
azokkal a különféle próbálkozásokkal 
szem ben, amelyeket úgy fitogtatnak, mint 
az egyén halálfélelmének igazi feloldását. 
Ezek a próbálkozások éppen ködös jellegük 
miatt csupán hiábavaló menekülések a ha-
láltól.

Sajnálatos, hogy a vértanúk és szentek 
bizalomteljes szembenézése a halállal alig 
tükröződik abban a körmönfont frazeoló-
giában, amely a halál megvitatását jellem-
zi az új teológiában. Ez erősen ellenkezik 



az egyszerű hívek keresetlen szemléletével, 
akik azzal a bizalommal várják haláluk 
pillanatát, hogy óriási személyes valósá-
gok – Jézus, Mária és József – várnak rá-
juk azon a pillanaton túl.

Ezek a fő témái a következő három fe-
jezetnek, amelyeket angol megjelenésük 
után a szerző magyarul is előadott 2004 
novemberében katolikus egyetemi tanárok 
és hallgatók egy budapesti csoportjának.

2004. november

Jáki Szaniszló
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1.

A halál árnyéka

Minden dolog leggyakoribb jellemzője az 
árnyék, amit vet. Szigorú értelemben még 
a legáttetszőbb dolog is vet árnyékot az-
által, hogy ha bármilyen kevéssé is, 
de csökkenti a rajta áthatoló fényt. 
Akkor látunk egy tárgyat, ha leg-
alábbis részben ráhagyatkozunk 
az árnyékra, amit a hátterére vet. 
Akár tetszik, akár nem, az élet mindig a 
halál hátterében látszik. Élni annyi, mint 
végül is meghalni, és ezen a tényen semmi 
sem változtathat. A tudomány elodázhat-
ja a halált, de nem tudja megszüntetni.

Nem sok tudós próbálta meg a lehetet lent, 
azaz a halál kiküszöbölését, de volt mégis 
néhány figyelemre méltó kivétel. Descartes 

„Porrá leszel”
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jut eszünkbe, aki azt hitte, hogy egy hibát-
lan gondolkodásmódot talált. Nem engedett 
meg semmi kivételt, legalábbis nem akart 
egyet sem figyelembe venni. Híres módsze-
rének célja az volt, hogy minden tévedést 
megoldjon, beleértve a káros folyamatokat 
is. Bizonyítékot erre az a mondása szolgál-
tat, hogy módszerével „véget vethetünk 
még a meghalás kényelmetlen ügyének is”.

A halál kellemetlen ügy, hogy ne mond-
junk többet. Az élet a halál elodázását cél-
zó küzdelem, amely végül is kénytelen 
engedni a halálnak. Az élet tudománya ab-
ban az emlékeztetőben van összefoglalva, 
amit az első ember kapott: „Porból vagy, és 
porrá leszel”.

Még ma is, amikor az antibiotikumokat 
széles körben alkalmazzák, egy hirtelen 
megfázás kiolthatja az ember életét egy-
két nap alatt. Ez történt magával Descar-
tes-tal is, miután meghűlt a hideg stock-
holmi télben, ahol a királynőt oktatta híres 
hibamentes módszerére.


