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Fohász
-9-

én vagyok, aki elfogadta a kígyótól 

és megette az almát.

és nem, nem vagyok bûnös. 
és igen, mezítelen vagyok. 

és nem, nem szégyellem. és igen, én vagyok a távolban a sziluett,
amelyet folyton táncolni látsz. 

én vagyok a skarlát betû, póznához kötve égettek meg. 
a nevem síta, ara vagyok. a nevem tekla, soha nem leszek férjnél. 

háromszöget formázok, testem ívelt, mint a hármas szám. 
az s betû hulláma vagyok. tûz vagyok, ízem, mint az õstengeré. 

az érzés vagyok, amelyet akkor éltél át, amikor el akartál feledni. 
a pillanat vagyok, amikor fölülmúltad önmagad, és most hirtelen

itt vagyok – bensõ szentélyed, amelyet túl régóta nem látogatsz. 
miattam gyújtottál gyertyát. igen,

ilyen egyszerû vagyok. igen, ilyen egyszerûen érkezem. 
hozzád simulok, mint egy sosem olvasott könyv. 

a bõrödre tapadok, és fi gyelem, ahogyan szemed lecsukódik
melegemtõl, oly közel vagyok hozzád. 
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Bevezetés
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A mélybe merülésnél nem az a lényeg, hogy fényt ta-
láljunk, hanem hogy behatoljunk a sötétségbe, és 
megbarátkozzunk vele. Ha elég sokáig tartózkodunk 
ott, feldereng a saját fénye. Mindent feltár elõttünk. 

Sue Monk Kidd

– Tudod, ki vagy? – kérdezte a sámán. 
Sûrû csönd borult a kettõnket elválasztó, kurta távolságra. 
– Tudod, ki vagy? – ismételte, miközben olyan erõsen 

fúrta a tekintetét az enyémbe, mintha az arcomat két keze 
közé szorította volna. A válaszok úgy cikáztak a fejemben, 
mint a fl ippergolyók. Ám hallgattam, miközben kövér könny-
cseppek gördültek le az arcomon. 

Tudtam én, hogy ki vagyok, csak éppen fogalmam sem 
volt, hogyan fejezzem ki. Nem tudtam, miként tükrözzem 
kifelé annak a bizonyosságát, hogy ki vagyok belül. 

Azért jöttem el a sámánhoz, mert lázasan hittem abban, 
hogy egy csettintéssel képes megváltoztatni. Úgy gondoltam, 
találkozom majd valamivel vagy valakivel saját magamon kí-
vül – igaz szóval, bölcs gondolattal, szent írással vagy szellemi 
mesterrel –, aki megérinti a lelkem, és annyi. Bumm! Össz-
hangba kerülök önmagammal, azzal, aki valójában vagyok. 
Visszatalálok a szeretet és szabadság érzéséhez, amelyet vitán 
felül nagyon is jól ismertem kislányként. 

A húszas éveim elején jártam, és tudtam, mibe került 
odáig az életem. Féltem. Nem mindig, de éppen elég gyak-
ran ahhoz, hogy a félelem vezérelje választásaimat. En-
nek legkézzelfoghatóbb példája a repüléstõl való félelmem 

kezelj úgy, mint a szent írások egy sorát,
rád bízom valamennyi oldalam. 

megnyitom számodra legtartalmasabb fejezetemet,
egyenesen a magig hatolok, a valódi lényegig. 

és azt mondom: „olvass, kedves idegen, szívd magadba a nektárt 
arra a lelki útra, melynek immár vándora vagy.”
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hinnem benne. Tudom, hogy ki õ.” Hát ezt akartam. Ismer-
ni akartam Istent, méghozzá bensõségesen. Saját, személyes 
tapasztalatot akartam Istenrõl. Találkozni akartam a legszen-
tebbel, nem csak hetente egyszer vagy ünnepnapokon és kü-
lönleges alkalmakkor, esküvõkön, temetéseken. Azt akartam, 
hogy az Istenség hassa át életem minden részét, minden nap-
ját, minden lélegzetemet.

Ahogyan az orvostudomány – és késõbb a pszichológia 
is – a férfi ak testére és tapasztalataira épült, a világ vallásainak 
liturgiáját és lelki gyakorlatait is férfi ak alkották és kódolták. 
Tízéves koromban hagytam ott az unitárius egyházat, miután 
elõször elolvastam a Bibliát, és rájöttem, hogy a nõk hangja 
nem szerepel a történetben. Azóta szeretném megtudni, mi-
lyen lenne a spiritualitás, ha a nõk tapasztalatai és szemszöge 
alapján jönne létre. 

Olyan spiritualitásra vágytam, ahol a lelkemben ugyan-
úgy otthon érezhetem magam, mint a testemben. A szexua-
litás elválasztása a spiritualitástól nálam nem mûködött, mivel 
a tapasztalatom nem igazolta. Én csak akkor kerültem kapcso-
latba a bennem rejlõ örökkévalóval, amikor sikerült visszahó-
dítani a testemet – amikor elég bátor voltam ahhoz, hogy je-
len legyek mindannál, amit a testemben éreztem. Ekkor nem 
akadály volt többé, hanem valamilyen módon a végcél. 

Életem legnagyobb részét azzal töltöm, hogy az Isteni 
Nõ i ségrõl gyûjtök történeteket. Mielõtt megszereztem a te-
ológusi, majd hittudományi diplomámat, Európába men-
tem, hogy elzarándokoljak az Isteni Nõiség szent helyeire. 
Elõször egy csoporttal mentem, a második alkalommal egye-
dül. A csoportos zarándoklat a teológiai mesterképzés végén 
volt, az egyéni zarándokút pedig a hittudományi mesterkur-
zus után. 

Az Isteni Nõiséget a kereszténység esetében például Mária 
Magdolna, a katolicizmusnál a Fekete Madonna, a hinduiz-

volt, amely teljesen kifejlett fóbiává erõsödött. Egyszerûen 
semmiben nem tudtam hinni, amikor repülõkrõl volt szó. 
A legutolsó pillanatban hagytam elmenni repülõjáratokat, 
mint az Oltári nô fõszereplõje. Nem akartam elhinni, hogy 
a félelmem mondja meg, hová mehetek el, és hová nem, 
így aztán végül igent mondtam egy utazásra, és megvettem 
a repülõjegyet. Még a gépre is felszálltam. De a családom és 
barátaim legnagyobb megrökönyödésére a legutolsó pilla-
natban a kijárathoz menekültem. Ezen a ponton legyõzve 
éreztem magam. Beszorítva. Elfogadtam, hogy az életem 
hátralévõ részét a földön töltöm. 

Amikor a gép felszállt nélkülem, és a félelmem enge-
dett szorításából, ott álltam a reptéren, és azon tûnõdtem, mi 
a csuda történt. A félelem olyan dologgá alakult, amelyhez 
kétségkívül semmi közöm nem volt. De a félelem szinte min-
dennap kisiklatott a vágányról más, hétköznapibb dolgokban 
is. Azokban a pillanatokban, amikor mondani vagy csinálni 
akartam valamit, a kétség vagy az önbizalom hiánya zöld utat 
adott a félelemnek, amely rám zúdult, és belém fojtotta, amit 
éppen mondani akartam. 

Fogalmam sem volt, hogyan érezhetném jól magam 
a bõrömben teljes életnagyságban és félelem nélkül. Pedig 
mindennél jobban vágytam erre a szabadságra. Nem csak 
a repülõjáratokon és a nehéz percekben, hanem mindig és 
mindenkor. Meg akartam találni a módját, hogyan tudok be-
felé fordulni a külsõ körülményektõl és a félelmemtõl függet-
lenül, és tudni, mi az én igazságom, ki is vagyok én. Nem az 
a füst és árny, amelyet az ego sugároz, hanem egy szilárdabb, 
állandóbb forrás. 

Van egy híres BBC-interjú, amelyben a svájci pszichiá-
tert, Carl Jungot arról kérdezik, hisz-e Istenben. „Nehéz erre 
válaszolni” – felelte a riporternek. Majd a legtökéletesebb, vá-
rakozással teli szünet után így szólt: „Ismerem õt. Nem kell 
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a repülõjáratokon és a nehéz percekben, hanem mindig és 
mindenkor. Meg akartam találni a módját, hogyan tudok be-
felé fordulni a külsõ körülményektõl és a félelmemtõl függet-
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tert, Carl Jungot arról kérdezik, hisz-e Istenben. „Nehéz erre 
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hagyományából. De a legjobban arra áhítoztam, hogy egyfajta 
papnõt találjak a templomokban és zsinagógákban, aki velünk 
utazik ott legbelül, bárhová is megyünk. Szükségem volt va-
lakire, aki rámutat arra a szent templomra, amelyet szemmel 
nem láthatunk, csak a lelkünkkel érzékelhetünk.

Majd rájöttem, hogy ez én magam vagyok.
Számomra a spiritualitás nem azt jelenti, hogy új dolgo-

kat tanulok meg, hanem inkább azt, hogy visszaemlékszem 
arra, amit mindig is tudtam. A spiritualitás olyan folyamat, 
amelyben levetkõzöm magamról mindent, amíg végül csak 
az marad, ami hiteles számomra, az életem számára. A spi-
rituális meztelenség azt jelenti, hogy van bátorságunk nyi-
tottnak lenni az igazságra, hogy kik is vagyunk kifogások és 
mentegetõzések nélkül, és hogy ítélkezés és szégyenérzet nél-
kül feltárjuk magunkat.

Vegyük például a Bibliából Salome csábtáncát, amelyet 
Máté evangéliuma ír le a 14. szakasztól kezdve. Salome csípõ-
rin gató, szenvedélyes tánca közben lassan leveszi magáról a hét 
fátyol közül az elsõt, hogy elnyerje mostohaapja, Heródes ki-
rály kegyét, és Keresztelõ János fejét kérje tõle. Ilyen a nyil-
vánosság elõtt feltárulkozó nõ ereje.

Akárcsak sok más érdekes történet a szentírásban, a hét-
fá tyoltánc is a kereszténység elõtti idõkben gyökerezik. Úgy 
mondják, Istár babiloni istennõtõl ered. A történet Istárnak 
azzal a látszólag ártalmatlan kívánságával kezdõdik, hogy 
meglátogassa húgát, Ereskigalt az alvilágban. Amikor Istár 
alászáll, a kapuõr csak úgy engedi át a hét kapun, ha mind-
egyiknél levet magáról egy ruhadarabot. Minden egyes leve-
tett ruhadarab közelebb viszi õt a húgához, és amikor átlép 
a hetedik kapun, Istár már teljesen meztelen.  

Azt a hét fátylat, amely lehull Salome bõrérõl, és azt a hét 
kaput, amelyen Istár áthalad, egy spirituális folyamat hét állo-
másának tekinthetjük. Minél többet tárunk fel önmagunkból, 

mus esetében Káli, a buddhizmusnál pedig Zöld Tára törté-
netein keresztül nézve lassan kezdtem rájönni, hogy nem is 
vagyok annyira spirituálisan alkalmatlan, mint gondoltam. 
Megjelent a szemem elõtt egy vörös vezérfonál, amely átívelt 
több világvalláson, különösen azok misztikusain, és azt üzen-
te, hogy az isteni lényeget úgy találhatom meg, ha elmélye-
dek benne. És az elmélyedés révén elért átalakulás képessége 
pontosan ugyanolyan a férfi ak, mint a nõk esetében. Spirituá-
lis képességünk barométere nem a nemünk, hanem az a vá-
gyunk, hogy megtaláljuk az Istenséget.   

Teológiai tanulmányaim során, majd késõbb a papnevel-
dében találkoztam az apokrif keresztény iratokkal, amelye-
ket a többség nem nagyon ismer, mint amilyen például Mária 
evangéliuma és a Pisztisz Szophia. Ezek olyan szövegek, ahol 
Isten nem valahol felettünk vagy rajtunk túl, hanem inkább 
bennünk van. És e szövegek központi alakjai nõk. 

Ezek voltak azok a hangok, amelyeket kislányként hiá-
nyoltam a Bibliából. De leginkább olyan szöveget szerettem 
volna találni, amelyik segít „befelé indulni”. Szerettem az ar-
ról szóló metaforákat, hogy mi történik, ha befelé fordulunk: 
a misztikus egyesülés, a szent házasság, az ellentétek alkímiai 
egybeolvadása. Mindez nagyon érdekfeszítõnek és vonzónak 
tûnt, noha fogalmam sem volt, mit is jelentenek, vagy miként 
lehet eljutni oda. 

Amit a legjobban hiányoltam és a leginkább szerettem 
volna megtalálni, az egy szentséges útmutató volt a belsõ vi-
lághoz. Segítségre volt szükségem, hogy tájékozódni tudjak az 
ismeretlen belsõ birodalomban; olyasvalakire, aki megvilágítja 
az utamat a sötétségen át. Szerettem hallgatni a prédikációkat, 
a vallásos szónoklatokat, a dharma-beszédeket, szívesen vet-
tem részt szatszangokon, hindu púdzsán és éjféli misén. Szíve-
sen tanultam szentekrõl, misztikusokról, gurukról, sámánok-
ról és szent emberekrõl a világ minden tájáról és mindenféle 
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Marguerite Porete spirituális memoárját az apátság apá-
cái számára írta. Azért írta le lelki átalakulásának hétrétegû 
folyamatát, amelynek révén találkozik a benne lakozó Isteni 
Szeretettel, mert szerette apácatársait. A REDLADIES nevû, 
általam több mint tíz évig segített nõi spirituális csoporton, és 
az általam REVEAL néven alapított nõi spirituális gyüleke-
zeten keresztül jutottam el hozzád – a teljesen másféle szent 
nõhöz. Mosoly.

Ahogy Porete lelki átalakulásának hétrétegû útja, úgy 
a könyvemben említett hét fátyol is annak a lelki folyamat-
nak a hét állomása, amelyen keresztülmentem – egy olyan fo-
lyamaté, amelyben levetettem magamról mindazt, ami már 
nem volt a szolgálatomra; a téves hiedelmeket, amelyek elfed-
ték valódi lényem igazságát.

Ha látványszerûen akarnám érzékeltetni ezt a hét állapo-
tot, akkor ezek egymáson belül helyezkednének el, mint az 
orosz matrjoska-baba, mint a koncentrikus körök vagy egy 
hétsávos labirintus. Az általam leírt folyamatban az állapo-
tok nem hierarchikusak, egyik sem fontosabb, mint a másik. 
Nem is egymás után következnek, mert a lélek nem egy vonal 
mentén tárja fel magát, habár a könyvben az egyes állapoto-
kat bizonyos sorrendben írom le. Minden egyes fátyol vissza-
visszanyúl az idõben életem azon eseményeihez és azokhoz 
az emberekhez, akik segítettek átemelni a hitemet a folyamat 
egy adott szakaszán. 

Azért nevezem ezt a könyvet „szent kézikönyvnek”, 
mert tartalmazza mindazt, amit majd’ két évtizedig kutat-
tam: a szent szövegeket és a nõk lelkének hangjait. Az Iste-
ni Nõi ségrõl szóló történetek, szövegek és spirituális han-
gok segítettek feltárni saját lélekhangomat. Megtaláltam, 
amit szerettem volna megismerni: közvetlen tapasztalatot az 
Istenségrõl. Mindegy, hogy egy égõ gyertya elõtt ülök nyu-
godtan és derûsen, vagy New York belvárosának zsúfolt utcáit 

annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy fellebbentsük a fátylat 
a lelkünkrõl, és eljussunk az Istenséghez.

A történelem során a hetes a misztikusok, az alkimisták és 
a spirituális szerzõk kedvenc száma volt. A Jelenések könyvé-
ben hétfejû vörös sárkánnyal találkozunk. Szent Teréz belsõ 
kastélyában „hét udvarház” van, ahol Isten „a zárt ajtó mö-
gött” találkozik vele. Thomas Merton trappista szerzetes a spi-
rituális utat egy „hétemeletes” hegy megmászásához hason-
lítja, Deepak Chopra pedig „a siker hét lelki törvényét” fo-
galmazza meg – hogy csak néhányat említsünk.

Ott van aztán a középkori francia misztikus, Marguerite 
Porete, aki lelki útján „hét lépcsõn” vagy „állapoton” át emel-
kedik felfelé, hogy egyesüljön az Isteni Szeretettel. Az egy-
házi hatóságok arra bátorították, hogy írja le a tapasztalatait, 
amit õ meg is tett Egyszerû lelkek tükre címû mestermûvében. 
Lelki történetének megírása azonban szörnyûséges következ-
ményekkel járt: a számos egyházi vezetõt (természetesen fér-
fi akat) a szószékre citáló, hosszadalmas per után Marguerite 
és a Tükör az eretnekség sorsára és máglyára jutott. Elõször 
a könyvet égették el, majd 1310-ben Párizsban Marguerite is 
máglyára került. A szívem hevesen vert, amikor ezt olvastam. 
Nem azért, mert – a következõ évszázadban gyakorivá vált 
boszorkányüldözés elõfutáraként – máglyán égették meg, ha-
nem a félelem miatt, amelyet írása ébreszteni tudott. Az egy-
házatyák számára akkora fenyegetést jelentett az, hogy egy nõ 
saját magában találta meg az Isteni Szeretetet, hogy el kellett 
pusztítaniuk a testét és a könyvét is. Az igazságot azonban 
nem lehet elnémítani. Akárcsak a fõnixmadár, Marguerite 
Porete hangja is újjáéled a hamvaiból, és továbbél az Egyszerû 
lelkek tükrében: „De nekem – mondja ez a Lélek – soha nem 
hiányzott, nem hiányzik, és nem fog hiányozni semmi, mert 
a Szeretetnek nincs kezdete és nincs vége, és nincs határa sem, 
és én semmi más nem vagyok, csupán Szeretet.”1
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Elsõ fátyol
-9-

Fedezd fel lelked történetét!

Minden a tiéd, ami megtörtént veled. Meséld el a tör-
téneteidet.

Anne Lamott

A láthatatlan híd
Elmesélek egy történetet. Már hallottad azelõtt is. A lélekkel 
foglalkozó történetek közül valójában ez az egyetlen, amit 
valaha is elmeséltek.

A nyugtalansággal kezdõdik, a több utáni vággyal.
Vagy a véletlenül talált, arannyal teli ládikából felvillanó, 

vakító fénysugarakkal, a valamitõl – gyógyszertõl, szeretõtõl, 
fi zikai tárgytól – függõ, hosszabban tartó, majd kialvó fényre 
emlékeztetõ boldogság állhatatlan fénysugaraival.

Vagy tûzzel kezdõdik: egy válás vagy haláleset feltépi pa-
rányi életedet, és megmutatja, hogy valami – valami végtelen 
és mérhetetlen dolog – lehetetlenül közel van. És mindig is ott 
volt. Közted és a végtelen között láthatatlan a híd, mégis min-
dent megteszel, hogy rálelj. Látod a gurut, hallod az imámot. 
Elutazol valami észvesztõen magas hegy csúcsára, egy szent 
helyre, amelynek a nevét ki sem tudod mondani. Mantrá-
kat kántálsz. Nem szexelsz. Csak tantrikus szexet gyakorolsz. 
Azért alszol, hogy értelmezd az álmaidat, majd buddhistákkal 
meditálsz, hogy felébredj.

Kutatod a világot, hogy megtaláld a kincset, amelyrõl ér-
zed, hogy itt van a közvetlen közelben, mint az árnyékod. 
Megfoghatatlan, mégis olyan szokványos és alapvetõ, mint 
a levegõ, amelyet belélegzel. Mindent bejársz, hogy rátalálj 

járom, érzem és tudom, mi az Istenség, mi az, ami számomra 
igaz. És ezt akarom leginkább neked is: hogy halld és érezd 
a benned rejlõ igazság határtalan szeretetét és bölcsességét, 
hogy annyira ismerd és bízz saját lelked hangjában, hogy en-
gedd, hogy belülrõl vezéreljen. 

Azt szeretném, ha a könyvemben feltárt lelki folyamat 
ugyanazt adná neked is, amit nekem adott: erõt, hogy kilépj 
az áldozat szerepébõl, és elfogadj mindent, ami történt ve-
led; a megtestesülés érzését, amely által képes vagy feladni 
a testre vonatkozó valamennyi eddigi elképzelésedet, kivéve 
azt, hogy szent; a felismerést, hogy az igaz szeretet korlát-
lan forrás benned, nem pedig valaki vagy valami a lényeden 
kívül; azt, hogy értékesnek érezd magad, amivel elfoga-
dod, hogy a szeretet veled született jogod, és nem kell bizo-
nyítanod, hogy érdemes vagy rá; az ahhoz való bátorságot 
és hatalmat, hogy tudd, nem kell elrejtened az erõdet, mert 
mindnyájan közvetlen kapcsolatban állunk az Istenséggel; hi-
tet a szolgálatban és az értelmes munkában, amely nem 
szipolyoz ki, hanem inkább megköveteli, hogy ugyanany-
nyit kapj, mint amennyit adsz; a lelki közösség szeretetének 
és támogatásának érzését, amely újra és újra arra emlékeztet, 
hogy nem vagy egyedül – nõk munkálkodnak azon, hogy 
megmentsék egymás életét.

Azt szeretném, ha ez a könyv lenne a szellemi mentorod, 
amely után én kétségbeesve és mindhiába sóvárogtam, amikor 
ez a folyamat nálam elkezdõdött. Szeretném, ha tudnád, hogy 
van út a félelmen át. Nem vagy õrült, hogy még olyan sok 
mindent akarsz az élettõl. Nem vagy sem önzõ, sem kapzsi.

Beavatott vagy.
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Vöröset látni
Biztosan elrontottam a gyomromat. Talán valami túl nehezet 
ettem a Káli-féle álom elõtti este. Biztosan van ésszerû ma-
gyarázat, hogy miért emlékszem még mindig erre a fi zikai 
érzetre, a hindu istennõ, Káli súlyára, amint az egyik lábával 
a hasamon, a másikkal a szívem fölött áll, mintha valami jógi 
harcos pózába vágta volna magát rajtam. 

A massachusettsi Smith Egyetemen, az egyik valláskurzu-
son tanultam Káliról. Az akkori konzulensem azonban azt ja-
vasolta, hogy ne válasszam a szakdolgozatom témájának. „Káli 
nehéz téma” – fi gyelmeztetett.

Káli a tantra hindu istennõje – a tantra azon spirituális 
gyakorlatok és rituálék összessége, amelyek célja feloldani 
az isteni és a világi dolgok közti ellenétet oly módon, hogy 
a tantrát gyakorló egyén életének minden oldala szentnek, 
természetfelettinek tekinthetõ. Õ Siva isten hitvese. Együtt 
elpusztítják az illúziót, hogy létrejöhessen a lelki átalakulás. 
Kálit kaotikus, vad táncáról ismerjük, amely csak akkor ér vé-
get, amikor érzi, hogy Siva meztelen, álló férfi asságán táncol. 
Ekkor kiölti a nyelvét, amivel azt jelzi, hogy megnyugodott 
– noha nem szelídült meg. 

Álmomban tehát Káli hírhedt történetének ezt a részét 
tapasztaltam. Én voltam Siva, és Káli rajtam ropta táncát, pi-
ros nyelve leért egészen az álláig. De mit jelentett ez az egész?

Tudatos álom az, amikor álom közben tudatában vagyunk 
annak, hogy álmodunk. Akkoriban, amikor Káliról álmod-
tam, William James The Varieties of Religious Experience címû 
könyvét olvastam. James a megtérés tapasztalatáról ír, arról 
a pillanatról, amikor az egyén az Istenséggel való találkozás 
nyomán visszavonhatatlanul megváltozik. Kálival kapcsolatos 
álmom engem is megtérített, habár nem a hinduizmusra vagy 
valamelyik istennõ imádatára.

erre a kincsre, és nem veszed észre, hogy amit keresel, min-
dig is nálad volt. Végül kimerülten, kiábrándultan és remény-
vesztetten megállsz. Befejezed a keresést.

Hazatérsz.
Visszatérsz az éppen-hogy-elmegy életedhez, az olyan-

amilyen munkádhoz, a barátaidhoz, akik néha szeretnek és 
túlságosan gyakran egyedül hagynak. Majd egy nap elkezd 
derengeni, hogy van még egy hely, ahol nem nézted. Ott állsz 
a parányi garzon kellõs közepén. Nincs meg mindened, ami-
re vágytál. Talán nagyon kevés van meg abból, amit tizenhá-
rom évesen magadnak álmodtál, mégis mosolyogsz. Életed-
ben elõször tudod, hogy nincs semmilyen indok, krízis, hi-
ányérzet vagy bármi más, ami letörölhetné az arcodra kiülõ, 
széles mosolyt.

A mosolyod nem a végtelen, amelyet kerestél, mégis va-
lamiféle kezdet. Felcsillanó fénysugár a fáradhatatlanul kere-
sett aranyból, az ígéret földjébõl, az „elveszett” kincsbõl, ab-
ból a bizonyos megváltoztathatatlan valamibõl, amit senki és 
semmi nem tud megzavarni vagy elvenni tõled, függetlenül 
attól, hogy mit hoz a sorsod. Ez a te saját belsõ Shangri-lád. 
A szabadságod.

Bármely adott pillanatban, az élet által tartogatott bár-
mely helyzetben nyugodt tudsz maradni lényed közepén, és 
tudod, mi van benned. Olyan könnyedén, erõlködéstõl men-
tesen vagy képes hozzáférni, mintha csak a következõ léleg-
zetet vennéd.

Ez az a történet, amely oly sokunkban él – annak a kérlel-
hetetlen keresése, ami nélkül meg nem lehetünk, de amelyet 
valójában soha nem is veszítettünk el.

Egy pszichológus egyszer azt mondta nekem, hogy a leg-
váratlanabb helyen fogom megtalálni az igaz szeretetet. Iga-
za lett.

Megtaláltam. Magamban.
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tenség is. Egy olyan istennõ, aki azt harsogja: „Saját magam 
vagyok.”

Az Istennő száműzetése

Hadd mutassak egy képet. 1999-ben járunk. Huszonöt éves 
vagyok, készülök az egyetemi hittudományi kurzusra. Spa-
nyolországban, Katalónia fûrészfogszerû hegycsúcsai kö-
zött utazom egy zarándokcsoporttal, akik China Galland, 
a Longing for Darkness: Tara and the Black Madonna címû könyv 
szerzõje vezetésével a Fekete Madonna és Mária Magdolna 
kegyhelyeit keresik fel. Igazi, fullasztó, spanyol május ez, ame-
lyet a katolikus hagyomány amúgy Mária havának nevez.

A Fekete Madonna Szûz Mária ikonikus, sötét bõrû áb-
rázolása. Becslések szerint vagy ötszáz Fekete Madonna van 
Európában, a legtöbbjüket a középkorban vagy még régebben 
alkották. Ez a Fekete Madonna a montserrati Santa María-
kolostorban valószínûleg a XII. században készült. Aranyol-
tár közepén áll, és Áprilisi Rózsaként vagy a Hajnal Rózsá-
jaként tisztelik.

Miután több buszra való zarándoktársunkkal együtt meg-
néztük a Fekete Madonnát, Chinával megszöktünk a társa-
ságtól, és felmásztunk a katedrális mögötti hegy ujjszerû or-
mán meghúzódó remetelakhoz. China elõreengedett. Vihar-
vert épület ez. Ahogy közeledek hozzá, elképzelem magam, 
hogy itt élem az életemet, mint egy szerzetes, egy parányi 
zárkában, ahol együtt lehetek a Mindenhatóval. A remetelak 
súlyos kapuja lánccal, lakattal volt bezárva, de mindkét kapu-
szárnyon volt egy kis kémlelõnyílás. Az ablakot védõ vasrács-
ba kapaszkodva felhúzódzkodtam az egyik nyíláshoz, hogy 
belessek. Ekkor készítette China ezt a képet.

Nyújtogatom a nyakam, hogy egy pillantást vethessek 
arra, milyen is lehet a magány az Istenséggel. A karjaim két-

Vegyük csak Káli és Siva ikonográfi áját. Tudom, nehéz 
nem arra gondolni, hogy mivel Kálinak keble van, Sivának 
pedig erekciója, Káli nõ, Siva pedig férfi . Õk azt a spirituá-
lis célt képviselik, amelyre mindannyian törekszünk – és ezt 
közvetítem én is ebben a könyvben. Kettejükre együtt kell 
tekintenünk, egységes egészként. Mindnyájunkban egyéni-
leg megvan kettejük egyesülése. A Kálival kapcsolatos álmom 
ennek az egyensúlynak a megtestesülése volt, amelyre olyan 
végzetesen nagy szükség van nemcsak egyénileg, hanem kol-
lektíven is.  

Valamikor – ha netán történész vagy kultúrantropológus 
vagy, akkor talán tudod, mikor – a férfi ast, a maszkulint a fér-
fi akhoz rendeltük, a feminint, a nõiest pedig a nõkhöz. Mind-
két nem lehorgonyzott a hozzá rendelt jellemzõknél. És ami 
az Istenséget illeti, amit valóban szentként gyakoroltunk és 
érzékeltünk, a vallások már csak egy nemet istenítettek.

Megtérésem tehát nem valamiféle sajátos vallásos hagyo-
mányra irányult, hanem arra, ami a legtöbbjükbõl hiányzik, 
vagy nincs egyensúlyban.

A Káli-féle álom óta a vörös nem csupán egy szín szá-
momra. Sokkal több jelentéssel telt meg. A test, a születés és 
a szexualitás szentségét jelképezi. A kitárt szív bõkezûségét 
jelképezi, amely rendíthetetlenül ontja a szeretetet, mint egy 
teljesen kinyitott tûzcsap. A vörös azt a szeretetet jelképezi, 
amely eljut azokra a helyekre is, ahol a legsérülékenyebbek, 
a legsebezhetõbbek vagyunk. Vörös színû Mária Magdolna 
köpenye, Káli istennõ nyelve és Dina sátra vagy menstruáci-
ós kunyhója a Tórában. A Káliról szóló álmom után a vörös 
arra az igazságra emlékeztet, amelyre megtértem: arra, hogy 
az Istenség nõi is.

Konzulensem Kálira vonatkozó tanácsa dacára meg vol-
tam gyõzõdve arról, hogy a megfelelõ istennõ talált rám. Egy 
olyan istennõ, aki testében maradéktalanul nõ, de egyben Is-
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Ahogy ott álltam a remetelak lelakatolt kapuja elõtt, sem-
mi másra nem vágytam, csak hogy találkozzam azzal a szere-
tettel, amely valahonnan a bensõmbõl áradt. De én nem arra 
születtem, hogy lemondjak a szexrõl. Ugyanúgy, ahogy abban 
a furcsa, határtalan szeretetállapotban voltam, teljes mérték-
ben és teljes egészében a testemben is akartam lenni.  

Nagyon szerettem volna egy csendes, sötét helyet talál-
ni, ahol egyedül lehetek az Istenséggel, de a remetelak ka-
pujába vésett G-O-D azt üzente nekem, hogy ideje lejönni 
a hegyrõl. Ideje elõjönni a vadonból, a barlangokból, a visz-
szavonultságból, amely különválasztja a spiritualitást a fi zikai, 
anyagi világtól. Ideje volt egész életemet spirituális gyakorlat-
tá változtatnom, ideje volt misztikusnak lennem a forgalom 
kellõs közepén, és szentnek a helyi szupermarketben.   

És ami a legfontosabb, ideje volt szentnek tekinteni mind-
azt, ami „ki volt zárva” a szervezett vallásból: a testet, különösen 
a nõi testet, azt az Isteni Nõiséget, amelyet a nõi test jelképez. 
Ideje volt visszakövetelni, amit számûztek errõl a szent területrõl.

A meghatározás szerint zarándok az, aki valamilyen szent 
dolog felkutatására indul. Én is így tekintettem magamra: 
hajthatatlan zarándok vagyok a spirituális otthon megtalálása 
felé vezetõ úton.

Ahogy otthagytuk a kolostort, és ereszkedtünk lefelé 
a turistabusszal a hegyrõl, egyre nehezebbnek éreztem ma-
gam, mint valami spirituális melléfogás, egy vonakodó za-
rándok, aki mindig kétszer olyan idõsnek érzi magát, mint 
amennyi a valóságban. Akárcsak a Fekete Madonna, én is 
visszavágytam a hegy tetejére. Nem akartam eljönni.  

A térdre kényszerítés iróniájaként a szeretet olyan nagy 
krátert robbantott a szívembe, hogy belefért volna az egész 
világmindenség, ám furcsa módon mégis borzasztóan egye-
dül éreztem magam, mintha soha többé nem találnám az utat 
vissza a világba, mintha nem tartoznék oda.   

ségbeesetten igyekeznek megtartani, miközben a remetelakot 
bámulom, és arra gondolok, hogy abban a pillanatban ott van 
minden, ami kell: egy matrac, egy pokróc, néhány gyertya 
és egy fából faragott kis szék. A remetelak teteje beomlott, 
a padlóra vastag fénycsíkok ereszkednek a magasból.

Amit nem láttam a nyíláshoz préselõdve, azt a China ál-
tal készített fénykép mutatta meg hónapokkal késõbb, ami-
kor hazaérkeztünk a zarándokútról, és megnéztük a képeket. 
A vasrudakba kapaszkodó, vékonyka karom mellett a reme-
telak kapujába a G-O-D betûket véste valaki. Isten tehát az 
ajtónak ugyanazon az oldalán volt, amelyiken én.

Maradjunk ennél a képnél egy pillanatra.
A legenda szerint a montserrati Fekete Madonnát, az ölé-

ben a kisded Jézust tartó Szûz Máriát ábrázoló, fából faragott 
szobrot a hegyek furcsa, fûrészfog mintázatú ormán találták. 
A szoborra bukkanó spanyolok tudták, hogy nagy erejû ikon-
ra leltek, és le akarták hozni a hegyrõl a katedrálisba, hogy 
közelebb legyen a mai Barcelonához. De ahogy próbálták le-
hozni, a Fekete Madonna egyre súlyosabb lett. Minél lejjebb 
ereszkedtek vele, annál nehezebb lett.

Végül odahívták Spanyolország legerõsebb emberét, hogy 
hozza le a szobrot. Majdnem teljesen lent voltak már, de a szo-
bor olyan nehéz lett, mint maga a hegy. Nem volt más vá-
lasztás, a szobrot vissza kellett vinni, és minél magasabbra há-
gott az ember, annál könnyebb lett a szobor. Végül tudomásul 
vették, hogy a montserrati Fekete Madonna ott akar marad-
ni a hegyen. Azt akarta, hogy ott építsenek neki katedrálist, 
a szent hegyormon, amely a mondás szerint Jézus keresztre 
feszítésekor emelkedett ki a földbõl.

Ekkor mintha azt éreztem volna, hogy valami térdre 
kényszerített. Valami behajlította a térdemet, tágra feszítette 
valamikor normális méretû szívemet, hosszú idõre elnémított, 
és megbénított a rendíthetetlen szeretet állapotában.
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