
A lélekről
Az utóbbi években nagymértékben foglalkoztatott a lélek kérdése.
Istenről azt olvassuk a Szentírásban, hogy lélek (Jn 4,24). Én pedig
Istent kerestem már gyerekkoromtól kezdve. Nem állítom, hogy meg-
találtam, de mindig kerestem. Ezért is foglalkoztam mindig a lélekkel.
Szerettem a lelkesedést, a lelkes embereket, szerettem a lélegzést, és
szerettem, ha valakiben megszólalt a lélek. A közelmúltban nagyon
szép tapasztalatom volt, hogy láthattam, ahogyan a lélek elhagyott
egy testet. Jelen tudtam lenni egy rendtársam haldoklásánál, akinek
nagyon hálás voltam — és nagyon szépnek találtam a halált. Ter-
mészetesen senkinek nem kívánom a halálát, és a halál nem is min-
dig szép, sőt félünk is tőle, mert a halál kiszolgáltatottá tesz minket,
de a halál mégiscsak mindannyiunk közös sorsa, és rendszerint úgy
írjuk le, hogy ilyenkor a lélek elhagyja a testet.

Ennek ellenére összességében mégis keveset foglalkoztam a lélek va-
lóságával, azzal, hogy voltaképpen mi is a lélek. Rendszerint mind annyi-
an több figyelmet szentelünk a testünknek, a sportnak, az egész ségügyi
problémáknak, az étkezésnek, és nagyjából tudjuk, hogy mit kezd-
jünk a testünkkel. Az viszont már kérdés, hogy valóban tudatában
vagyunk-e a lelkünk létezésének, s tudjuk-e, hogy mi a lélek, tud-
juk-e, miben nyilvánul meg, hogy van lelkünk. Ezt a kérdést én ma-
gam sem tettem fel magamnak, egészen addig, amíg egy költő
(François Cheng) fel nem hívta rá a figyelmemet: sokat segített ne-
kem annak megértésében, hogy mi a lélek.

François Cheng Kínában született, majd gyerekkorában Francia-
országba került, francia nyelvű költő lett, s abban a kitüntetésben is
részesült, hogy az Académie Française, a Francia Akadémia tagjává
választották. Az első könyv, amelyet olvastam tőle, öt meditációt tar-
talmaz a halálról, jobban mondva az életről. Egy másik könyve szin-
tén öt meditációt tartalmaz a szépségről (neki köszönhetően fedez-
tem fel, hogy az igazsághoz és a léthez képest nem szenteltem kellő
figyelmet a szépségnek). Később, nyolcvanéves kora körül A lélekről
címmel is írt egy könyvet. Idős fejjel kezdett tehát foglalkozni az zal a
kérdéssel, hogy mi is a lélek. Gondolataira nagy hatással volt Blaise
Pascal, a zseniális fizikus, aki a 17. században nagyon fontos termé-
szettudományos felfedezéseket tett, s nagyban hozzájárult a későb-
bi technikai fejlődés előrehaladásához. De Pascal a lélekkel is sokat
foglalkozott. Azt állítja, hogy bár a csillagok mozgása és a fizika tör-
vényei egészen csodálatosak, egyetlen gondolat sem születik belő-
lük — noha a gondolatok még csodálatosabbak és érdekesebbek, mint
a fizika törvényei és az egész természet működése. Ugyanakkor Pas-
cal szerint a legszebb és a legemelkedettebb gondolat sem ér fel az
együttérzéssel, amely a lélek tulajdonsága és jellegzetessége.
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Pascal tehát három rendet különböztet meg: a fizikai rendet, a gon-
dolatok rendjét és a lélek rendjét. François Cheng, a kínai származású
francia költő ezeknek az elgondolásoknak a nyomán halad, s össze-
veti őket a taoizmussal, a kínai vallással, tudománnyal és világnézettel,
illetve a kereszténységgel, amelyet szintén nagyon jól ismer. Elem-
zéseinek végkövetkeztetéseként azt állítja, hogy azt a közismert el-
gondolást, mely szerint az ember testből és lélekből áll, a görög fi-
lozófiából merítette az emberiség, de ez a megkülönböztetés nem fedi
pontosan az ember teljes valóságát, és annak sem felel meg ponto-
san, amit a világmindenségről tudunk. Nagyon jellemző ebből a szem-
pontból, hogy az európai nyelvek nagy része különbséget tesz lélek
és szellem között. A magyar nyelv a Szentháromság harmadik sze-
mélyére is a lélek szót vonatkoztatja, és Szentléleknek nevezi, ellen-
tétben például az ehelyett a szellem szót választó némettel vagy a fran-
ciával. A szellem a magyarban elsősorban kísértetet idéz fel az emberek
tudatában. François Cheng viszont a szellem kifejezéssel meghatá-
rozott emberi képességeket jelöl: a beszéd és a gondolkodás képes-
ségét, az emberek közötti kapcsolatok és érintkezési formák ismeretét,
és általában mindent, ami a tudományok körébe tartozik.

Van azonban valami, ami ezen túl helyezkedik el, s túlmutat ezen a
tartományon. Elsősorban az a tény, hogy nem tudjuk, miért van egyál-
talán valami, ahelyett, hogy ne lenne semmi. Nem tudjuk, miért létezik
valami: erre a kérdésre a tudomány nem tud választ adni, mert a kérdés
egy másik rendhez tartozik. Nem a biológiai rendhez, nem a logikus gon-
dolkodás rendjéhez — azt ugyanis, hogy létezünk, egyszerűen észre-
vesszük és tapasztaljuk. Tiltakozhatunk a létünk ellen, örülhetünk an-
nak, hogy vagyunk, de a létünk kérdésére nem áll rendelkezésünkre
racionális válasz. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy olyan sú-
lyos betegek, akiknek a szellemi képességei már leépültek, még mindig
tudnak szeretni, tudnak mosolyogni, együttérzést és jóindulatot tudnak
tanúsítani. Ezek a képességeink tehát nem a fizikai és a szellemi állapo-
tunktól függenek. Ha Szent Pál jól ismert szeretethimnuszára gondolunk
az első Korintusi levélből, nyugodtan megtehetjük, hogy a szövegben a
szeretet szó helyébe a lélek szót állítjuk. A szeretet képessége ugyanis
nem a biológiai létünkből és nem a szellemi állapotunkból születik meg
bennünk: nem ebből fakad, hogy együtt tudunk érezni másokkal, jó-
indulatúak tudunk lenni, és rezonálni tudunk mások vágyaira és fáj-
dalmaira. Mindez nem a szellemi képességeink körébe tartozik.

A modern fizika világképe szintén érdekes adalékokkal szolgál eb-
ből a szempontból. Érdemes tudatosítanunk, hogy gondolkodásunkat
még mindig túlságosan nagymértékben meghatározza a mechanikus
fizikai szemléletmód, amely szerint például mindig csak valamiből lesz
valami, semmiből soha nem lesz semmi. Már rendtársam, Weissmahr
Béla, a híres filozófus is azt hangsúlyozta, hogy ez hatalmas ostoba-
ság, hiszen minden, ami igazán új, soha nem vezethető vissza min-
denestől az előzményeire. Minden ember egyedi például, senki sem
pontosan olyan, mint a többiek. Más az ujjlenyomatunk, más a hang-
hordozásunk, más és más dolgok érintenek meg minket, más dolgokra
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figyelünk fel, mindannyiunknak vannak egyedi és személyes meglá-
tásaink, s ez nem vezethető vissza fizikai törvényekre és anyagi okok-
ra. Az egyediségünk is a lelkünkből fakad. Aki egészen személyesen
és egyedien mi magunk vagyunk, az nem más, mint a lelkünk. Nagyon
érdekes, hogy a modern atomfizika segíthet ennek megértésében. Hans
Peter Dürr atomfizikus, a Nobel-díjas Werner Heisenberg egykori mun-
katársa arról beszél, hogy már nem tartható az a nézet, mely szerint
az atom részecskékre osztható: elemi szinten nem részecskék mozgá-
sával találkozunk, hanem hatáskifejtésekkel, amelyek okozói nem ra-
gadhatók meg pontosan, önálló entitásként. Az atomon belül nincse-
nek részecskék, nincs anyag, ami változatlan, ami megragadható lenne,
hanem van hatás, erő, fény, kapcsolat, információ, kommunikáció és
egység. Ebből a szempontból az atomfizika már nem is tudja ponto-
san megkülönböztetni az anyagot attól, amit léleknek nevezünk: mint-
ha az anyagi formák annak megjelenési módjai lennének, amit lélek-
nek mondunk. És ez a „lélek” állandóan változik, a világban minden
változásban van, rögzített és állandó dolgok nincsenek.

Amikor még csak apró sejtként voltunk jelen anyánk méhében, apró
sejtünk már magában rejtette a legfontosabb tulajdonságainkat, mégpe-
dig lehetőség formájában. A lélek maga is lehetőség, annak lehetősége, hogy
létrejöjjön valami, hogy elinduljon valami, hogy kapcsolat szülessen. Ami-
kor az anyaméhben még nem formálódott meg a szívünk, még nem vol-
tak végtagjaink, és senki sem tudta, milyen vágyaink lesznek később az
életben, már jelen volt, aki mi magunk vagyunk. Más szóval a lelkünk már
jelen volt, de még nem „sűrűsödött” azzá a formává, amelyben később
megszülettünk. A mechanikus fizika sok mindent el tud mondani a vi-
lág dolgairól, de az élet törvényeinek megismerésére nem alkalmas. Az
élet törvényeit akkor ismerjük meg, ha élünk, akarunk, kommunikálunk,
szeretünk és reakciókat adunk. A kétértékű (csak igent és nemet ismerő)
logika fontos, és nagy sikere, hogy létrehozta a technikát, de az atomfi-
zika szerint a valóság nem csupán kétértékű, hangsúlyozza Hans Peter
Dürr. Ahhoz még hozzá kell szoknunk, hogy ennek fényében a dolgok
nem határozhatók meg pontosan, hanem állandó változásban vannak. Kü-
lönösen a vallásos embereknek kell hozzászokniuk, akiknek nagy igényük
van a biztonságra. Ennek egyik következménye Dürr szerint, hogy ha va-
lami elmosódottnak tűnik számunkra, közelebb vagyunk a valósághoz,
mint akkor, ha pontosan és logikusan meg tudunk határozni mindent.

A valóság többértelműsége különösen is érvényes az érzelmeink-
re. Ha dühösek vagyunk, és igyekszünk megfigyelni, hogy mi is zaj-
lik bennünk, észrevesszük, hogy nem pusztán düh van bennünk, ha-
nem sok egyéb érzelem is. Talán szégyen is, félelem, bizonytalanság.
A lelkigyakorlatok kísérése során szüntelenül találkozom azzal, hogy
ha jobban megfigyeljük az érzelmeinket, sok olyasmit felfedezünk, amit
máskülönben nem látunk. Szintén az érzelmeinkkel függ össze a lé-
lek egyik alapvető képessége, a rezonancia. Az agyunkkal logikusan
gondolkodunk, a lelkünk pedig rezonál valamire. Ennek a folyamat-
nak nincs határa. Átvesszük embertársaink érzelmeit, vagy a saját ér-
zelmeinket visszük át másokra, anélkül, hogy tudatában lennénk.
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Régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy hol van a határa annak, amit
személynek nevezünk (legalábbis a nyugati kultúrában; Kínában és Ja-
pánban ugyanis más a jelentése a személyfogalomnak, ha használják
egyáltalán). Nyugaton a személyhez elsősorban a személyiségi jogokat
szokás társítani: a személy az, aki le tudja zárni és el tudja határolni ma-
gát a többiektől. Az ily módon felfogott személy nem azonos a lélek-
kel. A lélek ugyanis az, ami nyitott. Nyitott minden felé, és nem aka-
dályozza meg, nem is tudja megakadályozni, hogy hasson rá, ami van,
a madarak csicsergésétől a virágok illatáig. Ebben az értelemben a lé-
lek nem zárható le, nincs határa, s ennek a személyre is érvényesnek kell
lennie. Akkor ébredtem rá erre, amikor arról kezdtem gondolkodni, hogy
a kapcsolataink nincsenek térhez és időhöz kötve. Halott édesanyám
álmomban megjelenő képe hat rám. Hatással van rám, ha gondolok va-
lakire, aki mit sem tud erről, és én is hatással vagyok rá, bár mit sem
tud erről. Ha erről beszélünk, akkor a lélekről beszélünk. Innen tovább -
léphetünk Isten felé, és azt mondhatjuk, hogy Isten mindenhol jelen van,
és mindenhol teljesen jelen van, mindig tevékenykedik, de sohasem meg-
fogható. Ha meg akarjuk ragadni és meg akarjuk nevezni, akkor elillan.

A mechanikus világkép helyébe lépő új szemléletmódnak az is kö-
vetkezménye, hogy kijelenthetjük, nem maguk a konkrét dolgok a leg-
valóságosabbak, hanem a lehetőség, a potencialitás a legvalóságosabb.
A valóság elsősorban lehetőségként mutatkozik meg. Az, ami igazán
van, nem a dolgok összessége, hanem a kapcsolat. Van, ami mérhető
és vizsgálható, de az élet, az érzés, a szeretet nem ilyen. Ebben az ér-
telemben különbséget lehet tenni realitás és valóság között. A realitás
az, amit anyagként látunk, amit kezelni tudunk. A valóság az, ami mö-
götte van, ami mögötte (vagy benne) működik. Ez pedig folyamat-
szerűséggel, változással, instabilitással jár együtt. Azt is mondhatjuk,
hogy addig élünk, amíg nem vagyunk teljesen stabil helyzetben. Csak
akkor tudunk járni, ha az egyik lábunkat felemeljük, és így elveszítjük
a biztonságunkat. Gondolkodásunkban is csak akkor tudunk előre-
haladni, ha meg tudjuk kérdőjelezni eddigi gondolatainkat. Csak ak-
kor tudunk újra szeretni, ha meg tudunk szabadulni érzelmi kö tő-
déseinktől. Mindig is azt gondoltam, hogy igazi biztonság és stabilitás
csak a temetőben van (persze valójában ott sincs).

Az elmondottakat a következőkben lehetne összefoglalni: a lélek
határ nélküli, üresség, befogadóképesség, nem osztható részekre, nem
mérhető, szagtalan és színtelen, mégis érzékelhető, és éltet. És a lé-
lek védtelen. A léleknek nagyon fontos tulajdonsága, hogy védtelen.
Az élet tulajdonképpen védtelen. Ha meg akarjuk védeni magun-
kat, akkor bezárkózunk, s fejlődni csak akkor tudunk, ha kockáza-
tot vállalunk. Számomra persze nem is az a legfontosabb, hogy leg-
megfelelőbben a lélek fogalmával jelölhető-e az, amiről beszéltem.
A legfontosabb az, hogy a lélekre számíthatunk, hogy számolhatunk
vele és bízhatunk benne. Ha valami rossz történik velünk, ha meg-
öregszünk vagy csalódottak leszünk, könnyen elfelejtjük, hogy a lé-
lek mindig jelen van és működik. De a lélek a jó mag, amelyből min-
dig valami éltető és jó fakad, valami olyan, ami soha nem szűnik meg.
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