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A lélek
nyugtalanságáról
Guardini olvasása közben

Romano Guardini a vallásról írott , befejezetlenül maradt művének
egy helyén a vallás tapa sztalati alapját ecseteli .' A vallási tapa szta
lat az ember elé táruló valóság mélységi dimenziójának, az önma
gát felmutató, de önmagán egyszersmind túlmutató realitás szim
bolikus karakterének az észlelése. Eredeti formájában nyers és
néma. Az embernek fel kell dolgoznia, értelmeznie kell. Ez igen
k ülönös, mert azt várnánk, hogy az a valóság, amelyre a vallási ta
pasztalat irányul, elég erős ahhoz, hogy önmagát artikulálja. Ez
csakugyan így van ; ezt az ő nfelmuta tá s t hívjuk bibliai kinyilatko
zatásnak. Amiről azonban Guardini értekezik, az még nem a
sz ó-kinyila tkoztat ás világa, hanem a mitikus vallásosságé, mely
nek alapja az ember elemi vallási tapasztalata, a valóság hatalmá
nak, a dolgok áttetszőségénekaz észlelése. Felemelő különössége
- amiben egyszersmind roppant veszélye is rejlik - , hogy az em
ber aktív közreműködésével válik valódi tapasztalattá . A vallási
lag megsejtett-észlelt dimenziót ugyanis az embernek történetek
ben el kell mondania, azért hogy megszólaljon, képekben fel kell
mutatnia, azért hogy látványként megmutatkozzék. A "korai em
ber" ,2 ahogyan ezt a mai primitívek vizsgálata mutatja, vallásilag
rendkívül fogékony. A dolog nem úgy áll, figyelmeztet a szerző,

hogy előbb megtapasztalja a konkrét valóságot, majd egy rákövet
kező fázisban feldúsítja a vallási élettel mint valami háttérrel vagy
belső mélys éggel, hanem a vallási mozzanat képezi az alapelemet,
amelyből a dolgok és történések előbukkannak, s ami bennük rea
lizálódik, kifejeződik és hatást gyakorol. Minden létezőt eleven
nek, titokzatosnak és erőteljesnek észlel. Minden, a saját alakja
folytán feltűnő dolog eleve vallási jelentéssel bír; minden esemény,
amelyben a létezés összesűrűsödik - születés, nemzés, halál, éh
ség, háború, növekedés stb . - eleve titokzatos valóság.3 A jelen
tést azonban magának az embernek kell artikulálnia, mert csak ez
által válik az ő világá vá, és csak ekkor tud viszonyba lépni vele.

Példaként a nappal és az éjszaka váltakozását említi a szerz ő,

A Nap felkeltével minden érzékelhetővé válik , barátságossá, szi
lárddá lesz; amikor azonban elérkezik az éjszaka, ennek ellentéte
történik: a dolgok meghatározatlanná, bizonytalanná, barátságta-
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lanná, veszélyessé komorulnak. Két mód tehát, ahogyan a dol
gok jelen vannak és az ember életét körülveszik; két egziszten
cia-tartomány, amelynek hatalma-ereje van, és harcban áll
egymással. A világ e két létezési formában működő titka képek-

4105-106. ben fejeződik ki: Naplény - Sárkány," A titokzatosság és erő

észlelése így lesz artikulált, világ-alkotó tapasztalattá.
A képek nem allegóriák, költői vagy didaktikus hasonlatok

valaminek az illusztrálására, amit valójában másképpen, termé
szettudományosan kellene elmondani, hanem bennük kőzvetle

nül szemlélik és megélik a történést, mondja Guardini. A Nap
lény és a Vadállat harca közvetlenül jelen van, minden nap,
évről évre folyik - s ezt annál erőteljesebben tapasztalják meg,
minthogy a korai embert nem biztosítja igazolt természettudomá
nyos belátás arról, hogya Nap holnap ismét felkel. Megtörténhet,
hogy egyszer csak elveszíti erejét és alulmarad, végérvényesen
győz a sötétség. "Az a tény ugyanis, hogy emberemlékezet óta
minden reggel felkelt, még nem ad végső bizonyosságot az embe-

5106. ri lélek számára/"
" ... a lélek számára"; a hangsúlya lelken van - ébred az olva

sóban a felismerés, majd leteszi a könyvet, és elgondolkodik:
Csakugyan, mi az oka annak, hogya modern tudomány embere
- Guardini könyvének olvasója, jelen sorok írója - ebben a te
kintetben abszolút kortársa a "kezdeti" embernek? Az ő lelkében
ugyanúgy ott fészkel a nyugtalanság, pedig ő már tudja, mi is
zajlik a Napban, és azt is, hogy holnap bizonyosan fel fog kelni.
De hát akkor honnan ez a nyugtalanság?

Az értelem számára adhat ugyan bizonyosságot a természettu
dományos megállapítás, a Nap mint magfúziós folyamatokból
álló csillag élettartamára vonatkozó tudományos ismeret és tu
dás, de ez az emberi léleknek "kevés", mert a lélek a tények biz
tos tudásától különböző biztonságra vágyik. Nincs az a végtelen
és biztos tudás, ami a lélek számára elegendő lenne. Miért? Mert
a lélek, az emberi lélek személyes, míg az értelem személytelen.
Az »ember« pedig lélek és értelem (és még test is). Az értelem
kielégítése nem azonos a teljes ember kielégítésével, mert a sze
mélyes lélek lázas nyugtalanságát nem csillapítják az értelemmel
nyert személytelen ismeretek. Az ember életét nem az a tudás
határozza meg döntően, hogy tudja, még meddig fog felkelni a
Nap, hanem az, hogy nem tudja, mikor kel fel az ő utolsó napja,
noha jól tudja, hogy eljön az a nap; sőt, jobban és mélyebben
tudja, mint a Nap várható élettartamának idejét.

E tudó nem tudásnak a feszültségéből táplálkozik az elemi
vallás; és ezt az feszültséget tartja fenn. És ez a feszültség az
»ember«.

Az ember nem csupán értelmi bizonyosságra vágyik, hanem
egzisztenciális bizionsdgra. Ez pedig nem fakad a tudás biztossá
gából, hanem valami egészen más; nem az értelem szerzi meg
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- mint megszerezhetőt-, hanem a lélek nyeri el mint ajándékot.
Ez a vallás tétje-kérdése: van-e ilyen ajándék, elnyerhető-e és mi
ként? Mert a lélek nagyon vágyik rá. Nem az értelem, hanem a
lélek. Az értelem belátná még azt is, hogy ez a vágyakozás "ér
telmetlen", meróben "lelki", pszichikai. Csakugyan az, de nem
úgy, ahogyan az értelem látja, mert az értelem csak lát, de a lé
lek hangjaival szemben vak; értelemszerűen. A vallásos ember
nemcsak az értelmével lát, hanem a lelkét is hallja, és a lelkével
is hall. Így azt is tudja, hogy lelkének sóvárgása van olyan figye
lemre méltó elemi tény, mint a magfúzió a Napban.

Le cceur a ses raison, que la raison ne connaü point - mondja fi
nom szójátékkal Pascal; a szívnek (léleknek) megvannak a maga

6Gondolatok No. 227. érvei, melyeket az érvelő értelem egyáltalán nem ismer," A lélek
mélyebben realista, mint az értelem - avagy "magasabbra törő

en", ha az értelem felől "szürrealistának" mutatkozik. Valami
képpen többre vágyik, mint amire az értelem észlelőképessége

és bizonyosságszerző ereje kiterjed. A lélek tágasabb és szerve
sebb észlelőképessége finomabb szálakkal és szívósabban kap
csolódik a valósághoz, annak teljességéhez, mint az értelem,
amely a lélek által észlelt valóságosnak csupán egy aspektusát
képes megragadni a maga racionális formáival. Ez az oka annak,
hogy a tudomány nem képes választ adni az ember alapvető

kérdéseire. Az ember nemcsak azt akarja tudni, mi az, ami léte
zik, mi okból és milyen alapból - ez lenne a kutató értelem
kérdése -, hanem azt is tudni akarja, hogy neki mi dolga van
mindezzel, mi ennek az értelme az ő számára. És ezt egészen
egyénileg, a saját személyére vonatkozóan akarja tudni. Kiss Virág
és Nagy Péter nemcsak azt akarja tudni, hogy mi a világegyen
let, hanem Kiss Virág azt - és kiváltképpen azt -, hogy neki mi
dolga ezzel, miért él ő: Kiss Virág. A világegyetem ugyanis ön
magában is meglehetne, az anyagi folyamatok, az evolúció nél
küle is végbemehetnének. Sőt, értelmes lény is megjelenhetne,
amIben (nem akIben!) a világegyenlet formájában tudatosodnék a
kozmosz fennállása és működése, ám ebben az értelmes lényben
csak tudat lenne és értelmesség, de nem lenne benne fájdalom és
szenvedély - akarat -, és nem lenne halálos. Vagyis nem létez
nék Kiss Virág, akinek akarata van, és tudja, hogy halandó, és
nem lenne Nagy Péter, akinek akarata van, és tudja, hogy halan
dó, és nem lennének mind a többiek, akiknek mindegyiknek aka
rata van, és mindegyik tudja, hogy halandó - hanem önmaga
lenne: Az Értelem. A Tudat. Tudna halálról, hiszen e változás és
alakulás része a világegyetemnek, tehát része lenne a róla való
tudásnak. Ámde nyilvánvalóan és értelemszerűen csak olyan ha
lálról tudna, ami a világegyetem értelmes eleme, azaz a termé
szeti létezőé. Ez a halál biológiailag értelmes, mert lehetőséget

ad a faj és az egész élővilág fejlődésére, újabb fajok megjelenésé
re. Ez az Értelem nem tudna tehát személyes halálról - vagyis
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arról, amit a szó emberi értelmében halálnak mondunk -, annál
kevésbé, minthogy a világegyetemet tudó Értelemnek nem lenne
saját halála, hiszen a világegyetemnek az Értelme éppoly halha
tatlan lenne, mint az, aminek az Értelme. Az értelem amúgy is
halhatatlan. De Kiss Virág és Nagy Péter nem! Miközben értel
mükkel szorgalmasan kutatják a világegyetem folyamatait és fel
tárják törvényeit, azonközben tudván tudják, hogy halandók, ho
lott az ő egyéni-személyes haláluk mint értelmes lényeké nem
tartozik hozzá a világegyetem értelméhez; épp ellenkezőleg. Ak
kor tehát mi az értelme az ő halálos és halált tudó megismerő

létezésüknek? Ezt nem olvashatják ki a világtörvényből. Abból
csak azt olvashatják ki, hogy ez a kérdés "értelmetlen". De hát
nem is az értelmükkel kérdezik, hanem "értelmetlenül" és ma
kacsul és szenvedélyesen és szenvedőn, a lélek "értelmével". A
lelkükkel akarják tudni, azt, amit mindentudó értelmük nem
tudhat. A lét világ törvénybe foglalt szükségszerűségét nem elég
felismerni - ez az értelem dolga -, hanem el is kell fogadni, ez
pedig a lélek műve. És a lélek akkor mondja ki a maga szemé
lyes igenjét, ha a lét egészében érvényesülő szükségszerűségek

totalitásából kihall egyazon túlról szóló, reá magára mondott
igen-t.

A személyes élet értelmére irányuló kérdés abszolút szemé
lyes, és abszolút személyes viszonyt tételez fel a valósággal. Ha
valaki az értelem felől nézve ezt a kérdést ostobaságnak. valami
féle pszichikai turbulenciának tekinti, az csakis egy gépezet lehet,
de nem ember. Azt a lényt nevezzük embernek, aki "lelkesen
érti" ezt a kérdést - mert maga is ezt a kérdést forgatja a lelké
ben, illetve ez a kérdés szorongatja, és préseli ki belőle a mély
sóhajtást: a lelket. Az ember ez a személyes viszonyt lelkesen
kutató-megszenvedő lény, aki minden értelmes mozdulatával
úgyszólván együttlélegzi ezt a kérdést. És aki persze személyes
választ is vár - amíg »ernber«,

A tudomány válaszai soha nem személyesek. A világegyenlet,
a mechanikai törvények és a biofizikai folyamatok törvényszerű

ségei nem válaszok arra a személyes kérdésre, hogy miért va
gyok én - én, én, és megint csak én ... - mindezen személyte
len törvények és folyamatok gyűrűjében. A tudományos
törvényekbe fogott világegyetem az emberi én, a konkrét sze
mély számára nem egyéb, mint kozmikus hullámverés, amely
egyszer az ő hullámsírja lesz - és ezt már most tudván tudja.
Hiába szárnyal az ember értelme kozmikus távlatokba, ha lelke
verdes. Nem az tesz jót az emberrel, aki elmagyarázza neki,
hogy ez a kérdés fölösleges, hanem az, aki együtt érzőn mellé
lép. Legalább ennyit tud: együtt érezni. - Együtt lélegezni.
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