
TRIKÁL JÓZSEF: A lELENSÉGEKBÓL
A VALÓSÁGBA

A halottak hónapja mulandóságról, végességekröl
beszél. A természet leveti díszes köntösét, tompa, múltba
szürkülő színekbe öltözik s halálszagú illatok töltik be
a levegőt. Magunk is szinte deresedünk. Arcunkat ezer
finom, vagy kemény ránc födi be. Még a fiatalok üde
arcán is megjelenik a halál gondolatának sötét árnya.

De az ember ösztönösen és erős meggyőződéssel

mindig hitte és vallotta, hogy az élet nem hal meg, csak
formát cserél. A tél után jön az életet fakasztó tavasz.
A mély álom után a felébredés. És virágos lesz újra az
erdő és a mező. A diadalmas élet minden fényét és pom
páját újra kibontja.

S az ember? A temetőben pihenő ember? Hol van
az az élet, amely őt hordozza? Hol az ő feltámadása?
Kikelete?

A természetben semmi sem pusztul el. Semmi sem
semmisül meg. Az erők rendszerében marad benn min
den. S az erők mélyéből pattan ki újra minden. Egyedül
az ember semmisülne meg?

Az ember több, mint az egész természet. Csúcsa,
végső lángja a természetnek. De egyúttal kezdete az új
létezési módnak. Az ember nemcsak új forma; az ember
rel a formák új világa is kezdődik, amelynek ő csak sze
rény és tökéletlen kezdete. Ő kezdetleges szellem. Első

lépése a szellemi világnak. De szellem.
Tudjuk-e ezt mi? Ráelméltünk-e arra, hozv mi is

mérhetetlen értékű szellemi lények vagyunk? Ismerjük-e
szellemiségünk szélességét és mélységét? Sajnos, csak
igen kevesen! Titkok vagyunk önmagunk előtt is.

Ismerjük meg önmagunkat!
Tehát mi szellem is vagyunk! De nem tiszta szellem.

Az anyag és a szellemi világ küszöbén részünk van az
anyagban és a szellemben is. Testbe öltözött szellemek
vagyunk. Bennünk megdicsőül az anyag és lángra lobban
a szellem. Titkok titka ez. De feltárul a titok, ha lelkünk
tűzhelyéig mélyülünk.

Azt hisszük rendszerint, hogy az ész a lélek. Téve-
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dés! Az ész is csak a lélek képessége és megnyilvánulása.
De a lélek több, mint az ész. A szellemi lélek testi és
lelki életünk minden megnyilvánulásának oka.

A testi életünkél Hiszen a test is szellemünk műve.

A szellem teljesedik ki az egész testben; minden szervé
ben; minden sejtjében. A lélek a szemmel lát, a füllel
hall; az orral szagol; a nyelvvel ízlel; a tapintó szervek
kel tapint. A lélek is e világban él s ezen anyagi világ
gal csak érzékszervei és más testi berendezései révén
közlekedik. S amennyi a szerve, annyi a világot felfogó
ereje. Az anyagi világot csak ezekkel ragadhatja meg.
Ezek nélkül számára nincs anyagi világ. De a tüdő, a
szív, a máj, a vese stb., stb. szintén a lélek szervei. Tud-e
minderről az ész? Addig jó, míg nem tud! Ha az ész tu
domást szerez valamelyik szerv működéséről, akkor az
már betegség. És most gondoljuk el, hogy mennyi ezer
év telt el, amíg pld. a sejtek működését megismertük. I
És mily kevés idő óta tudunk valamit a hormonok hatá
sáról. Tudunk eszünkkel, de a lélek mindig is ismerte
azokat, hisz egész lényiségünk minden ízében és porci
kájában a lélek, a szellem működík, de eszünk erről és
még sok másról nem tud semmit.

Vagy tud-e az ész valamit sokszor csodálatos megérzé
seinkről. Azt mondjuk: az ösztön sok mindent megérez.
Megérzi a jót és a rosszat. A közelit és a távolit. De az
embernél nem a puszta ösztön érez és lát, hanem a cso
dálatos szellem lát és érez előre. A szellem védekezik
ösztönösen a bajok ellen. Mennél erőteljesebben hathat a
szellem a testen keresztül, annál érzékenyebb, pontosabb
és eredményesebb ösztönös megérzése.

Mert, sajnos, az ember lelke, szelleme hol keményeb
ben, hol rugalmasabban van a testbe falazva. S a test
maga is, amelyet a lélek szülőktől örököl, más és más
lehet.

Ha jó, akkor a lélek azt könnyebben kimódolja és
átsugározza. De ha rossz, akkor összes szervei nehézke
sek, sötétek. "A nehéz test pedíz, mint a Szentírás
mondja, elnehezíti a lelket is." A rossz sejtrendszer,
idegrendszer és agyrendszer letompítja a lélek erejét is.

Tehát az ember szelleme megérezheti előre a jót és
a rosszat, ha teste elég finom erre. Hiszen a szellem Tér
és Idő fölött áll és sok mindent biztosabban láthat, ame
lyekről pedig az okoskodó észnek sejtelme sincsen.

A tapasztalat bizonyítja a lélek megérzéseit. De bi
zonyítja azt is, hogy nem mindenki egyformán megérző.
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Ezt a nagy szerencsétlenségek, katasztrófák is bizonyít
ják. Harminc elővigyázatos. lélekhalló utas közül kettő

három valóban felfigyel a lélek szavára és megérzi a ve
szedelmet, Bevillan a szellem fénye az értelem sötétsé
gébe és félig nyitott szemmel lesi, mi történik, vagy mi
történhetett volna. A többi eszében semmi fény nem de
reng föl s türelmetlenek a véletlennel szemben, amely
pedig őket megmenti. Mert a véletlent ép az ő szellemük
elhárító működése idézi elő. Sors, Szerencse, Végzet sza
vak s Ismeretlent jelentenek, amelyek kívülről íönnek.
Pedig a Sors, a Szerencse, a Végzet legtöbbször bennünk,
a mi szellemünkben nyugszik. A mi szellemünk oly ösz
tönösen irányítja lépteinket, hogy észre sem vesszük őt,

s csak kivetítjük azt, ami bennünk megy végbe.
Nekem meggyőződésem, hogya Sors, a Szerencse, a

Végzet téves kifejezések. Az a szellem, amely egész testi
gépezetünket az ész fénye nélkül irányítja, az a szellem
kerüli el a bajokat. Es ez a Szerencse! Vagy nem kerülheti
el azokat, s ez a Végzet!

Igen! a szellem nem csalhatatlan és nem is minden
ható. Többet tud, mint az ész: de a szellem sem tud min
dent. Többre képes a jól kiformált testtel, de csak kevés
a sikere a rossz és a lomha testtel.

Az ész tehát fölösleges? Nem. Az észnek is fontos a
szerepel Lényiségünk mélységeiből törnek föl a szellem
villanásai az ész ködös, vagy derűs rétegeibe. De ezek a
villanások sokszor nem jutnak az ész nézővonalának fény
pontjába. Az észnek rá kell elmélnie, a szellemisé
günk mélységeiből felzengő szózatokra. Meg kell tanul
nia figyelni, és a belső hangokat megragadni. Mennél Ií
gyeimesebb az ész, annál több a szellem sikere. Es men
nél kevésbbé figyelmes, annál több szó hangzik el a
pusztába és marad teljesen tudattalan.

Az ész is tehát a szellem képessége és műszere. Mert
az anyagtalan szellemnek nemcsak szemre, fülre, stb.
van szüksége, hanem ideg- és agyrendszerre is, hogy az
anyagi világban érvényesülhessen. Ezek azok a műszerek,

melyek révén hatásokat fogad be a külvilágból és felele
teket, gondolatokat küld oda vissza. A szellem válaszai,
eszméi és a körülményekkel számoló gondolatai, a mi
nyelvünkön kifejezve, az ész működésének eredményei.
A határtalan szellem, ha esetről-esetre jelenik meg, ak
kor a mi kifejezésünk szerint, mint ész tevékeny. Es eb
ből világosan kitűnik, hogy az ész működése nincs szel
lem nélkül, de a szellem viszont az ész bekapcsolása nél-
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kűl is végezhet működéseket.

Nemcsak az ösztönös cselekedetekre, vagy a testi
szervek működésére gondolok, hanem most szemeim előtt

lebegnek azok a szellemi meglátások és felfénylések,
amelyek a nagy gondolkodóban szüntelen világosságot és
új eszméket szülnek. Kis ember vagyok! Okoskodva, kö
vetkeztetve haladok írásközben lépésről-lépésre. De kis
papírlapok is feküsznek előttem, amelyekre azokat az öt
leteket, luminákat (fényeket) írom le, amelyek okoskodás
közben soron kívül oly gyakran felszikráznak eszemben.
Ezek nem az okoskodás fényei; ezek a szellem belülről

világító és látásokba szökő kisugárzásai. A nagy látók:
költők, próféták, felfedezők erről csodás dolgokat tudnak
beszélni.

Nyilvánvaló tehát, hogy a szellem szélessége, mély
sége határtalan. És világos, hogy a szellem, amely Tér és
Idő fölött van, láthatja a multat és a jövőt is. Láthatja az
ember sorsát is és sok akadályt távolíthat el utunkból és
sok kedvező körülményt támaszthat föl, hogy boldogul
junk. Az ilyen szellem nem a Tér és az Idő rabja. Csak
földi életében szorul a Tér és az Idő két fala közé. De
ezen élete végén kiszabadul és megkezdi fensőbbrendű

életét a szellemek honában. Tehát a halál lezárja a szel
lem életét az anyagi világban és feltárja az anyagtalan
élet kapuit a szellemi világban. Ez pedig az átmenet a
jelenségekből a valóságba.

De természetesen csak akkor, ha szellemből élünk és
a szellemet szolgáljuk.

Nem élnek a szellemből azok, akik soha szellemi ter
mészetükre nem gondolnak, vagy nem gondolhat
nak. Az előbbiek. mert műveletlenek, az utóbbiak,
mert foglalkozásuk mélyen az anyagba süllyesz
ti őket. Amint szemünk, fülünk, orrunk, ízlésünk és ta
pintásunk élességét, finomságát és pontosságát gyakorlás
útján kimunkálhatjuk, ép úgy szellemünkre irányuló fi
gyelmünket is élesíthetjük úgy, hogy szellemünk sugár
zásait, fényeit, felvillanásait, sugallatait és irányításait
egyre jobban felismerjük. De ki is olthatjuk a lélek fé
nyét, ha nem a szellem, hanem a test kívánságai, törvé
nyei és céljai szerint élünk.

Nem élnek a szellemből azok sem, akik tagadják szel
lemiségüket. Tagadják, hogy van szellem. Szóval anyag
elvűek.Ezek szelleme az anyag rabja.

Nem élnek végül a szellemből azok sem, akik Isten
létezését is tagadják. Mert Isten és a lélek ősz-
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szetartoznak. Amint a szellem a testben, ép úgy
Isten a lélekben működik. A szellem az anyagot; Isten a
lelket húzza magához. A szellem a testet, Isten a szelle
met tökéletesíti. A szellem a testet szellemmel tölti meg;
Isten a szellemet isteni erővel erősíti. S beteljesedik raj
tuk a zsoltáros mondása is: "Nem tudjátok, hogy istenek
vagytok és mindannyian a Magasságbelinek gyermekei?"

És most újra a Halottak napja jut eszembe. Jártam és
járom a temetőket. A "halál birodalmát?" Nem, ez a föld
Isten szántóföldje, Gottesacker, amint a német nyelv
mondja, Csak azok a halál fiai, akikben az élet, a szellem
nem diadalmaskodik. Szóval nem Isten fiai. Akik ellen
ben Isten fiai, azok a boldog feltámadás gyermekei. Mert
a feltámadott és megtisztult szellem majd újraalakítja tes
tét is és romolhatatlan ruhába öltözteti. Mert a feltáma
dás után nincs többé romlás. Vagyis, - mondja Szent
Pál: "ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell
öltöznie és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell
öltöznie. Mikor pedig ez a halandó test halhatatlanságba
öltözött, akkor beteljesedik az ige, mely írva vagyon: El
nyelte a halált a diadal! Halál, hol a te győzelmed?"

A halál meghal, ha a szellem és a szellemi ember
csak formát változtat, ruhát cserél és új életre, a valóság
ra ébred. És ez a keresztény lélek reménye. És addig is,
amíg a végső győzelmet elnyerjük, folyton menekülnünk
kell az anyagból a szellembe; a bűnből az erénybe; az
alacsonyságból a magasságba. Ki kell szabadítani szelle
münket a test, az anyag bilincseiből, törvényeiből. Sőt át
kell lelkesítenünk testünket, hogy szellemünk is egyre
magasabbra szárnyalhasson. Aki így él, az a testben szel
lemi életet él s annak szelleme istenivé magasztosul.

"Isten fia," az "isteni természet részese" és győző a
halál fölött. Annak testében a szellem az Úr; s annak szel
lemében Isten a lakó. Az ilyen szellemet Isten
irányítja, s az ilyen testet a szellem vezeti. A
Sors, a Végzet, a Szerencse Isten gondviselése, s az
arnber követi a zsoltáros buzdítását és Istenre bízza ma
gát. S többé már nem a testi ember él, hanem a szellemi,
akiben pedig Isten a lélek lelke.

Ez a nagy út a jelenségből a valóságba.

Trikál József
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