
A halál:
az élet tanítója
Többnyire közömbösen vesszük tudomásul egy-egy közismert sze-
mélyiség halálhírét, hiszen szinte minden napra jut az ilyesmiből. Olya-
nok esetében, akik régebb óta eltűntek a nyilvánosság elől, de hosszú
öregkort értek meg, netán elröppen a „Nem is tudtam, hogy még él”
megjegyzés is. Olyankor riadunk csak meg, ha egy-egy tömegka-
tasztrófáról érkezik hír, főleg ha az a közelünkben történik. Igazán fé-
lelmetes és megrendítő valósággá azonban csak akkor válik a halál,
amikor magunknak kell szembenéznünk vele: akár saját „végső óránk”
közeledtével, akár szeretteinkért aggódva, rettegve attól, hogy elve-
szíthetjük őket. Ahogy Babits Mihály jajdul fel, amikor megtudja: a rák
megtámadta a szervezetét: „Ó jaj, meg kell halni, meg kell halni!”

Gondolunk vele vagy sem: életünk elválaszthatatlan a halálunk-
tól. A régiek bölcsessége szerint az él jól, aki ébren tartja magában an-
nak tudatát, hogy előbb vagy utóbb meghal. Egy utazást, munkát vagy
akár szórakozást is az szervez meg jól, aki a tervezésbe belekalkulálja
az időtényezőt is: ami elkezdődik, az egyszer véget is ér. Az egész-
ségesen vállalt haláltudatos élet nem okoz folytonos szorongást, nem
tesz keserűvé. Ellenkezőleg: segít abban, hogy felelősséggel vállal-
juk az életünket, hozzuk meg döntéseinket, fogadjuk a várt vagy vá-
ratlan, örömet vagy bajt hozó fordulatokat. Igaz ez még akkor is, ha
korunkban a várható élettartam megduplázódott a régmúlt száza-
dokhoz képest: hosszabb idővel gazdálkodhatunk — az elmúlás azon-
ban bekövetkezik a leghosszabbra nyúló életben is.

A halál ténye és tudata azonban nem csak a feléje tartó, azt meg-
előző életutunkat világítja meg. A kérdés másik, sokkal izgatóbb —
egyesekben riadalmat, másokban reményt keltő — fele ez: „hogyan
tovább?” Mi történik az emberrel a halála után? Van-e utána vala-
mi folytatás, vagy a megholtak a semmibe hullnak bele? Ha van élet
a halál után, mi és hogyan él tovább az emberből? Olyan világban
folyik a tapogatózás, amelyről semmilyen hiteles tapasztalatunk nin-
csen: kutatásaink nem tudják átlépni a halál sötét falát.

Az „odatúlról” egyetlen hiteles híradás érkezett: a Feltámadotté.
Amit tudunk erről a titokzatos világról, tőle tudjuk. Ő pedig öröm-
hírt hozott, egy „új ég és új föld” ígéretét. Az emberélet nem a meg-
semmisülésbe zuhan bele, hanem beteljesül a mindent átfogó, teremtő
és újjáteremtő szeretetben. A keresztény ember nem csupán a halál
tudatában él, hanem a beteljesülő szeretet reményében. Örül az élet-
nek, a benne megtapasztalt minden szépnek és jónak, főleg azonban
annak, hogy szeretetet adhat és kaphat — de teszi ezt egyre növekvő
várakozással és vágyakozással arra az életre, amely a minden el-
képzelhetőt felülmúló teljességbe, Isten szeretetébe emeli.
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