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Első fejezet

Az elme és a tudattalan
A modern pszichológia és az emberi lélek
Komolytalan kijelentésnek tűnhet, mégis igaz, hogy a modern pszi-
chológia nem foglalkozik saját tárgyával, az emberi lélekkel. Foglal-
kozik a  tudatos elmével és próbál behatolni a  tudattalan hatalmas
birodalmába, de a lélek, az ember e valóságos lételeme, kívül esik lá-
tókörén.

Lehetséges-e  leírni a különbséget tudatos elme és lélek, lélek és
tudattalan között? Szabad-e  egyáltalán tudományos kifejezéseket
használva beszélni az  ember lelkéről? Ezt a  szót és a  mögötte lévő
jelentést általában csak teológusok és költők használják. Értéke
a  mai tudományos nyelvben majdnem nulla, sőt, kevesebb a  nullá-
nál, mert használóit rögtön misztikusnak vagy „szélhámos” idealis-
tának bélyegzik.

Pedig, ha megpróbálunk megérteni egy olyan szókapcsolatot,
mint a „lelki és szellemi”, vagy bármilyen más kifejezést, amelyben
a lélek szó megjelenik, láthatjuk, hogy e szó mögött valami egészen
más jelentéstartalom húzódik meg, mint a  „tudat” vagy az  „elme”
mögött. Amikor az  evangéliumban azt olvassuk, hogy „Mert mit
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig
kárt vall?” (Márk 8:36), a lélek szót nem cserélhetjük elmére, hiszen
az  elménk segítségével vagyunk képesek megnyerni a  világot, nem
a lelkünk által. Az elme és a lélek tehát egymás poláris ellentétei vol-
nának? Nem, de mégis van köztük különbség, és ezt a  különbséget
nem intézhetjük el annyival, hogy tagadjuk a  lélek valóságosságát,
elutasítjuk a létezését.

Mégis, lépten-nyomon ez történik manapság. Alig akad diplomás
pszichológus, akinek megfordulna a  fejében, hogy a  „lélek” szót
használja, pedig saját szakmájának görög nyelvből származó neve
magyarul lélektan. McDougall például, amikor 1923-ban a pszicholó-
gia területét próbálta meghatározni, arra kényszerült, hogy a témát
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megkerülve így fogalmazzonzon: „A pszichológia célja, hogy az em-
beri természetről való tudásunkat pontosabbá és rendszerezettebbé
tegye…”. Így a pszichológia tárgya helyett annak céljára mutatott rá,
azt pedig az  „emberi természet megértése”-ként határozta meg.
Ez viszont éppúgy célja az anatómiának, a fiziológiának, a pszichiát-
riának, az antropológiának, valamint számos más természet- és tár-
sadalomtudományi ágnak. Ezek ugyanis mind-mind az  emberi
természet jobb megértéséhez járulnak hozzá.

A modern pszichológia, amely képtelen felismerni az emberi lel-
ket, ugyanakkor nem tagadhatja annak hatásait sem, egyszerűen he-
lyettesítőszavakat használ. Az egyik ilyen függöny, amellyel a  lélek
képét eltakarják, a  „személyiség” szó. Ismerünk „személyiségjegye-
ket” „a személyiség dimenzióit”, „személyiségteszteket” és sok-sok
egyéb téves elnevezést, amelyek elrejtik a  lélek igazságát, hogy
figyelmen kívül hagyhassuk annak létezését.

Korunk pszichológusai a lélek létét vagy elutasítják, vagy szemér-
mesen félremagyarázzák. Csupán ösztönök és motivációk, intelligen-
cia és viselkedés, észlelés és tényezők léteznek. Ezeket statisztikailag
feltérképezik és többnyire elképesztően ostoba, gyerekes módon
elemzik, magyarázzák őket. „Mérj meg annyi jellemvonást és moti-
vációt, reakciót és tényezőt, amennyit csak össze tudsz szedni; értel-
mezd az  állati viselkedés szakkifejezéseit használva, vagy helyet-
tesítsd azokat freudi elvekkel, így minden rendben lesz.” A modern
pszichológiának ezt a csapásirányát, a korlátolt amerikai nézetek és
a modern brit filozófia mesterkélt félremagyarázásai táplálják.

Teljesen érthető tehát, amikor a pszichológusok közül egy hang
hirtelen így szól: „A pszichológia a legtudománytalanabb tudomány,
minden szertelenség bölcsődéje és zsibongója, minden ismert és is-
meretlen nyelv Bábel-tornya, hamis érmék pénzverdéje, az  erőlte-
tett és valószínűtlen elméletek kufárjainak piactere.” (Cohen, 1958).
Ha egy pszichológiaprofesszor ilyen kifejezésekkel él, akkor bátran
hihetünk neki.

A pszichológia piactér, mert megtagadta saját tárgyának, az em-
beri léleknek a létezését. Bábel-torony, mert egyre több és több szót,
szakkifejezést, nevet és kategóriát vezet be azért, hogy kifejezze azt,
amit egyébként egyszerűen emberi léleknek lehetne nevezni. Pénz-
verde, hiszen ahelyett, hogy megragadná a  valóságot, absztrakt fo-
galmakat bocsájt ki és forgalmaz, melyekkel a  valóságról alkotott
elvont képzetekre hivatkozhat.
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Nem jobb-e, ha magunk mögött hagyjuk a modern pszichológiai

kutatások korlátait és bemerészkedünk az  emberi lélek ismeretlen
birodalmába? Lehetséges az első halvány fény felvillanásáig tapoga-
tózva haladni az úton?
Az elméről és a lélekről
Nem kecsegtetne sok eredménnyel, ha megkísérelnénk pontosan
meghatározni a  „lélek” szó jelentését. Olyasvalamire utal, amiről
tudjuk, hogy valahol a lényünk mélyén létezik, még akkor is, ha ezt
a létet ma a külvilág folyamatosan tagadja, vagy szándékosan elrejti.
A „lélek” szó jelentését épp oly nehéz meghatározni, mint az „elme”
fogalmát. Mint már említettük, a kettő különbözik, most pedig saját
belső értelmünket hívjuk segítségül, hogy rájöjjünk, mit értünk „el-
me” alatt és mit érzünk akkor, amikor „lélekről” beszélünk.

Ha a nyelvet tesszük meg tanítónknak, rengeteg olyan kifejezést
találunk, amelyekben az  „elme” (mind) szót használjuk1. Meggon-
dolhatom magam (change my mind), hallgathatok az  eszemre (fol-
low my mind), vagy úgy dönthetek, hogy elgondolkodom valamin
(set my mind to something). Az elme szó minden esetben a tudatos
életünk leglényegesebb tényezőjére utal. Az  elme – amelyre hallga-
tok, amelynek segítségével elgondolkodom valamin, amely hirtelen
felfedez egy dolgot és megváltozik általa – úgy ragyog, mint a fény.
Talán nem olyan az  elme, mint egy lámpa, amely saját belsőm
egyébként sötét birodalmában világít?

Van azonban más jelentése is. Ha valamit észben tartok (bear
something in mind) az azt jelenti, hogy emlékszem rá. Vagy még in-
kább, hogy képes vagyok visszaidézni azt, ami egyébként eltűnt vol-
na az  emlékeim hatalmas, tudattalan birodalmában. Az  elme itt is
valami olyanra utal, ami képes a  tudatosság fényébe emelni dolgo-
kat, képes megmenteni őket a feledéstől.

A következő mondatok az elme újabb jelentéseire világítanak rá:
ha azt mondjuk, hogy „törődj csak a magad dolgával” (mind your own
1 A szerző itt olyan angol kifejezéseket sorol fel, amelyekben az angol mind szó

szerepel. Ezek a kifejezések és szófordulatok a magyar nyelvben eltérnek az angoltól,
mivel sokszor nem az elme szó, hanem rokon értelmű, esetleg más árnyalatú szavak
szerepelnek bennük. Ezért minden esetben megjelöltem az eredeti angol kifejezést
annak érdekében, hogy a szerző által hozott példák érthetőek legyenek.
– A fordító megjegyzése.
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business), „ne is törődj vele” (never mind him), vagy „nem bánod?” (do
you mind?), akkor egy másik ember értelméhez, vagy éppenséggel
a  sajátunkhoz fordulunk. Mit akarok valójában kifejezni, amikor
megkérdezem a mellettem állót, hogy „nem bánná-e, ha megtennék
valamit”? Felhívom a figyelmét arra, amit tenni akarok. Ehhez hason-
lóan jelzem, ha azt akarom, hogy ne törődjön egy adott témával,
inkább „törődjön a saját dolgával”. Itt is a világító lámpát szólítom
meg. „Világíts rám” – szólok – „és mondd meg, hogy a cselekedetem
megmaradhat‑e a fényedben.” Ugyanígy megkérhetek valakit, hogy
fordítsa el a lámpája fényét és ne zavarja a saját lámpám sugárzását.

Ha valaki „nincs magánál” (out of his mind), akkor elveszítette
a  józan ítélőképességét. Ezzel szemben, ha több ember van ugyan-
azon a véleményen (together of one mind), akkor a saját fényük viszály
nélkül, egyetértésben ragyog.

Bármilyen változatos és sokrétű is legyen ennek a nagyszerű kis
szónak a jelentése, mindig a tudatosság fényére utal. Lényünk azon
különleges részét írja le, amely az öntudat fényében tevékenykedik.

A  szó eredete igen sokrétű. Egyrészt az  angolszász gemynd szó-
ból ered, ami emléket jelent. Egy másik gyökere a  szintén angol-
szász munan szó, amely azt jelenti: gondolkodni, és amely mélyen
kötődik a latin mens szóhoz is. Ez utóbbi szintén az „elme” megfele-
lője, olyasmit jelent, mint „tudatszerűség”, intelligencia”, „ítélet”.
Így szerepel például a latin mens et ratio és a mens sana in corpore sa-
no mondásokban, melyek jelentése „tudat és ésszerűség”, illetve

„ép testben ép lélek”.
Az „elme” szót tehát összefüggésbe hozhatjuk a mens és a „men-

tális”, valamint a  gemynd és munan szavakkal. Ezek azonban mind
egyetlen szóra vezethetők vissza: az  emberre (man). Az  ember
az  a  lény itt a  földön, akinek megadatott a  tudatosság ragyogása:
ez az elme.

Ehhez képest eléggé eltérő jelentés él a „lélek” szó mögött. Maga
a  hangzása is nagyon más. Az  angol mind szóban lévő ragyogó ma-
gánhangzó, amely azonos a light (fény), I (én), high (magas), dry (szá-
raz), mine (enyém) és thine (tiéd) szavakban is megtalálható hanggal,
nappali tudatosságunk fénylő világosságára mutat rá.

A soul (lélek) szóban ezzel ellentétben egy olyan sötét hangzó van
jelen, mint ami a hole (lyuk) és a hollow (üres) szavakban, de ugyan-
ezt találjuk meg a whole (teljes), a roam (barangol), a soar (felszáll) és
a roar (üvölt) szavakban is. A soul (lélek) emellett igen közeli rokon-
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ságban van a sound (hang, hangzás) szóval. A sound rokon az angol-
szász sawel és a német Seele szavakkal is. Ezeknek a rokon szavaknak
az eredete nem ismert. Az angol nyelvben nagyon kevés olyan mon-
dás van, amely a  lélek szóval kapcsolatos. Nevezhetünk valakit „jó
léleknek” (good soul) vagy „szegény léleknek” (poor soul), de egyik ki-
fejezésben sem jelenik meg különösképpen a csodálat; mindkettő in-
kább egyfajta jóindulatú felsőbbrendűséget fejez ki a „szegény” vagy
a „jó lélek” fölött.

Másrészt ott van a „szívvel-lélekkel” kifejezés, ami az ember leg-
belsőbb lényét fejezi ki. Lehetetlen egy feladatba szívünknél és lel-
künknél többet beleadni, mert ez mindent magába foglal, amit egy
ember adni képes. Ez nem a tudat célratörő fénye, és nem is a tuda-
tosság teljes szféráját jelöli. Az ember teljességét és mindenét jelen-
ti, mindent, amivel egy ember rendelkezik. Az  ember saját testét,
szellemét, szívét és lelkét ajánlja fel valaminek.

Ehhez hasonlóan, amikor arra szólítanak fel minket, hogy „mondd
meg igaz lelkedre”, akkor nemcsak arra kérnek, hogy az  igazságot
mondjuk, hanem sokkal többre. Arra kérnek, hogy egész lényünkkel
álljunk az állításunk mögött.

A lélek és a szív szavak kapcsolata épp úgy, mint a „lelkiismeret”
szó, nagyon beszédes. Felfedik a  nyelvben rejlő bölcsességet, és
a megfelelő irányba vezetnek.

Most pedig tudatunk fényének segítségével kíséreljünk meg be-
lépni a lélek rejtett birodalmába.
A lélek birodalmának megközelítése
Visszatekintve az  emberi természet azon vidékére, amelyet a  mo-
dern pszichológia feltárt és lecsupaszított, feltehetjük a kérdést: mi
hiányzik még az  ösztönök, motivációk, viselkedésminták, jellemvo-
nások stb. mellől? A  kérdést könnyen megválaszolhatjuk. Ebben
a  szürke és színtelen birodalomban, ahol sok minden történik, de
minden szépség nélkül; a dolgokban nincs se kegyelmi erő, se méltó-
ság, egyszerűen csak vannak. És hirtelen ráébredünk, hogy az ember
mint lény, megfosztatott minden csodától és szépségtől, fájdalomtól
és örömtől annak érdekében, hogy megmagyarázhatóvá váljon.

„A lelkétől megfosztva!” – így áll az ember lemeztelenítve, a mo-
dern pszichológia szemérmetlen neonfényében. Az  arca sápadt, in-
kább halottéra emlékeztet, mint élő emberére.
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És megint megkérdezzük: mi is a „lélek”, amit hiányolunk innen?
Amikor megpróbálunk visszatekinteni gyermekkorunkra és felidéz-
ni néhány emléket, akkor boldog és szomorú élményeket egyaránt
találunk. Korai éveink jelenetei ezek, amikor szüleinkkel utaztunk,
találkoztunk unokatestvéreinkkel, játszottunk más gyerekekkel, és
nyertünk, vagy éppen vesztettünk a játékban. Milyen színesek ezek
az emlékek! Mindegyik hordoz valami mély és erős érzelmet, és egy
nagy adag bátorságot is.

Emlékszem, ahogy egyszer hét-nyolc éves korom körül egy erdő-
ben sétáltam. Nyári reggel volt, még mindig magam előtt látom,
ahogy a nap átsüt a  falevelek között. Hirtelen megálltam, a szívem
gyorsabban kezdett verni, és egy addig ismeretlen rémület markolt
belém – egy kígyó bukkant fel előttem, felemelte a  fejét és rám né-
zett. Igazából semmi különös nem történt, a  félelemtől moccanni
sem tudtam, a kígyó pedig továbbsiklott. Megfordultam és hazamen-
tem. Belül rendkívül felkavart az élmény, de nem tudtam, hogy en-
nek mi az  oka, vagy hogyan történt. Próbáltam magam vigasztalni,
de attól a perctől kezdve már nem voltam ugyanaz az ember. A féle-
lem és a végtelen, az ismeretlen immár sokkal közelebb voltak hoz-
zám, és elkezdtem bizonyos dolgokon elmélkedni: gondolatok
jöttek-mentek. A kígyó felébresztette a gondolatvilágomat.

A legtöbb korai emlékem tele van színekkel és csodákkal, s a leg-
többen így vagyunk ezzel. Gyermekkorunknak volt egyfajta színes
tónusa és tündérmeseszerű dicsfénye. A  legegyszerűbb dolgot is ra-
gyogással és áhítattal ruháztuk fel. Minden ajtó mögött titok rejtő-
zött, minden sarkon túl egy rejtély bújt meg. Milyen furcsák és
idegenek voltak a szüleink, amikor Robinson Crusoe-val együtt eről-
ködtünk és szenvedtünk! És amikor Gulliver elvezetett minket a lili-
putiak és az  óriások országába, kalandjait valószínűleg sokkal
mélyebben és élénkebben éltük át, mint ő maga. Ilyenkor a szüleink
szinte csak árnyékok voltak, az  iskola pedig homályosan létező vi-
dékként ködbe és valószínűtlenségbe veszett.

Talán nem voltak első barátságaink hatalmas élmények? Emlék-
szem, milyen mélységesen szerettem az első barátaimat! És mennyire
imádtam, csodáltam az első kislányt, akibe beleszerettem!

Ki volt ez az „én”? Ugyanaz, aki most vagyok, és mégis mennyire
más! Szívvel-lélekkel merültünk el minden élményünkben; minden
esemény kaland volt, és minden találkozás felejthetetlen. Sajnáltuk,
hogy elérkezik az este, hiszen véget vetett a napnak.
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Más alkalmakkor pedig, mikor bűntudat nyomta lelkünket, azt

kívántuk, bárcsak ne jönne el a holnap, hiszen alig tudtuk elképzel-
ni, hogyan is éljünk így tovább. Érzelmeink erősek és színesek vol-
tak, csordultig töltötték létünk kelyhét. Képek, ábrándok és álmok
bukkantak fel és merültek alá.

Átszaladtunk az úton anélkül, hogy bármi megvédett volna min-
ket, vagy tudatában lettünk volna a  ránk leselkedő veszélyeknek.
Biztonsági háló óvta a tetteinket, testünk pedig minden tudatos irá-
nyítás nélkül működött. Úgy sétáltunk át az életen, mint egy bekö-
tött szemű kötéltáncos, lépésről lépésre, tudatunk pedig fokoza-
tosan kezdett formálódni. Fénye sugározni kezdett és mi képessé
váltunk bizonyos feladatokra irányítanunk a  figyelmünket. figyel-
tünk az órákon, törődtünk a környezetünkkel, követtük a tanárunk
gondolatmenetét, majd felidéztük az iskolában tanultakat.

Minél fényesebben ragyogott elménk lámpása, a  lélek színei an-
nál inkább elenyésztek. A  külvilág valósága egyre nagyobb fontos-
ságra tett szert, belső élményeinket pedig felhők kezdték beár-
nyékolni. Ábrándjaink élénk világa egyre fogyott, érzelmeink egyre
gyakrabban rejtőztek el előlünk. Ahogy a felkelő nap kioltja a csilla-
gok fényét a hajnali égen, úgy halványítja el elménk fénye gyermek-
korunk színpompás lelki életét. De a csillagok, bár a nappali fénynél
eltűnnek, mégis továbbhaladnak az  útjukon. Hasonló módon élnek
és dolgoznak tovább lelkünk erői tudatos életünk napkorongja mö-
gött. Megismerni önmagunkat annyit jelent, mint újra felfedezni lel-
künk csillagokkal teli birodalmát.
Elme, lélek és tudattalan
Az emberi lény megértésében az egyik első lépés, hogy meg tudjuk
különböztetni az elmét a  lélektől. Érdekes, hogy a német és a skan-
dináv nyelvekben nincs olyan szó, ami lefedné az  elme jelentését.
Különösen nehéz feladat pontos német fordítást találni rá; a koráb-
ban említett példák mindegyikében olyan kifejezéssel kellene
helyettesíteni, melynek jelentése csak megközelítőleg azonos vele.

A tudat a latin mens szóból ered; Róma, később pedig a latin orszá-
gok voltak azok, ahol a tudatos elme fénye az elmúlt három évezred
történelme során kibontakozott. Az  egyre fejlődő tudat Galliából és
Rómából szivárgott be az  angolszász világba, megváltoztatva annak
etnológiai hátterét. A germán országokban az „elme” nem ragyogott
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olyan fényesen, mint a latin országokban. Itt még mindig a lélek éj-
szakai lénye uralkodott, az elme pedig csupán annyira fénylett, mint
a felkelő nap. Ez mára megváltozott, de még mindig elképzelhetet-
len, hogy az  „elme” megfelelő nevet kapjon. Az  európai kontinens
északi részén az elme nem különül el a lélektől úgy, mint Britanniá-
ban, s ez az oka, hogy nincs is rá külön szó.

Ahogy a gyermek- és ifjúkor során a lélek létéből kifejlődik a tu-
datos elme, lényünk egy másik része visszavonul a  tudatalatti biro-
dalmába. Ahogy a  telihold napkeltekor alászáll a  nyugati égbolton,
ugyanúgy süllyednek le motivációink és szándékaink a  tudattalan
éjszakájába, tudatos elménk kialakulásával párhuzamosan. Ami
a  gyermekkorban még leplezetlenül és nyitottan jelen van, puber-
táskorban eltűnik a lélek éjszakájának rejtekében. A tudat napja fel-
kel, akaratunk holdja pedig alábukik. Ösztöneink, késztetéseink és
motivációink visszahúzódnak a  tudatalatti ismeretlen birodalmába.
A  pszichoanalitikusok megpróbálnak erőszakosan behatolni ebbe
a rejtett országba, és ezzel emberek ezreinek okoznak kimondhatat-
lanul nagy károkat. Amit manapság pszichoanalitikus kezelésnek
hívnak, az  gyakran a  beteg méltatlan személytelenné tétele. Gyak-
ran nagyon nehéz felépülni egy ilyen támadás után. Az éjszaka vilá-
gába nem léphetünk be a modern intellektus villanykörtéjével. Más
megközelítésre van szükség.

Most már tudjuk, hogy két szféra létezik bennünk: a tudatos elme
és a  tudattalan. Ezek egymás ellentétei; viszonyukat valamennyire
megérthetjük, ha megfigyeljük a külvilágban a nappal és az éjszaka
váltakozását. Mindazonáltal van egy nagy különbség: benső vilá-
gunkban a nappal és az éjszaka nem egymást váltakozva jelenik meg,
hanem mindkettő folyamatosan jelen van. Amikor ébren vagyunk,
ragyog a  tudatunk, míg a  tudatalattink elsötétül; amikor pedig al-
szunk, valami teljesen más történik. Egy későbbi fejezetben megpró-
báljuk majd leírni az emberi létezésnek ezt a különleges állapotát.

Az elme, a lélek és a tudatalatti megértéséhez segítségünkre lesz,
ha megvizsgálunk két emberi tulajdonságot: a  méltóságot és a  ke-
gyelmet. Kijelenthetjük, hogy a méltóság a  tudat tulajdonsága, míg
a kegyelem a tudatalattié. A méltóság a tudat legmagasabb szintű ki-
fejeződése, amikor a tudat fénysugarai egy öntudatos személy köré
gyűlnek, aki képes uralkodni késztetésein. Az elme képessé válik rá,
hogy uralkodjon az ösztönökön és tudatosítsa cselekedetei indítékait.
A méltóságban az elmét a tudatosság egyfajta koronája ékesíti.
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Másrészről, a  kegyelem a tudattalanban élő minden indítékunk

beteljesülése. A  kegyelem állapotában ezek a  hajtóerők többé nem
saját céljukat szolgálják és nem próbálják meg azt a  lehető legjobb
módon elérni; hanem szándékosan alárendelik magukat egy maga-
sabb rendnek és önzetlenné válnak. Az  önátadás állapotába kerül-
nek,  s  így már nem önmagukat nyilvánítják meg, hanem az  isteni
törvényt. Egy indiai templomi tánc, vagy egy tökéletesen előadott
euritmiadarab felfedik a kegyelmi állapot titkát.

Mindazonáltal a méltóság és a kegyelem nem egyfajta pompás el-
szigeteltségben léteznek, hanem hozzá tartoznak az  emberi lélek-
hez. A  részét képezik, a  lélek pedig bizonyos tulajdonságokkal
ruházza fel őket. A kegyelem ruhája egyfajta nyugodt és boldog ter-
mészet, míg a  méltóságé a  komoly és megfontolt magatartás. Ezek
a minőségek színnel és tartalommal látják el a lélek e két magasren-
dű tulajdonságát. A kegyelmet mindig a könnyedség és a boldogság
egyfajta köpenye burkolja be, míg a méltóságot zord komolyság ve-
szi körül. A  szigorú kegyelem épp olyan természetellenes lenne,
mint a vidám méltóság. Amikor így jelennek meg, abban mindig van
valami furcsa, valami mesterkélt.

Az  emberi lélek tehát felruházza a  kegyelmet és a  méltóságot
ezekkel a minőségekkel, ezáltal emberivé és elfogadhatóvá téve őket.
A lélek körülveszi a tudattalan szféráját az öröm és boldogság burká-
val, a tudatot pedig komolysággal és megfontoltsággal vonja be.

Az  emberi lélek hangulatai hasonlatosak a  természet színeihez.
A boldogság ragyogó és kedves színei körülveszik a tudattalan éjsza-
kai létét; a komoly magatartás zord és sötét színei pedig a tudat fé-
nyéhez társulnak.

Gyermekeknél gyakran megfigyelhetjük, hogy reggel, amikor
a  tudatos elme napja áttör az  álmok ködén, a  kedvük komor és
visszafogott. Este azonban, amikor elérkezik a lefekvés ideje, a han-
gulatuk hirtelen határtalan jókedvbe csap át, minden móka és neve-
tés. Este a tudatalatti öröme és boldogsága húzódik közelebb.

Ennélfogva nem meglepő, hogy olyan emberek, mint Freud, vagy
Bergson, miközben a tudattalant kutatták, a nevetés, a szellemesség
és a humor problémájával találták szembe magukat.

Ezen jelenségeket felismerve máris az emberi lélek határain belül
találjuk magunkat. Az érzelmek olyanok, mint a színek, s az öröm és
a  bánat közti ingázás révén kettős természetről árulkodnak.
Az  öröm ragyogó kárminpirosa sok-sok árnyalaton keresztül átvál-
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tozik a  mély bánat sötétkékjévé. Ha a  ragyogó vagy a  sötét színek
közül bármelyik olyan fokot ér el a  lelkünkben, amit már nem tu-
dunk elviselni, akkor vagy könnyekben, vagy nevetésben törünk ki.
Keresve sem találhatnánk ennél találóbb szót erre: kitörés. Itt
ugyanis az öröm vagy a bánat túlcsordulását figyelhetjük meg.
Nevetés és sírás
A  nevetés és a  sírás érzelmi kitörései az  ember legszembetűnőbb
sajátosságai. Majdnem minden emberben közösek, minden rassznál
megtalálhatóak – örökké jelen lévő társaink.

A  nevetésről rengeteget írtak, a  sírásról sokkal kevesebbet;
az emberi természet ehhez hasonló általános kifejeződéseivel pedig
még kevesebbet foglalkoztak. A  nevetéssel és sírással foglalkozó
egyik legjobb könyvben Plessner professzor így fogalmaz: „A  neve-
tés és a sírás két olyan kifejezésmód, amelyek a szó legszorosabb ér-
telmében csak az  ember számára elérhetők.” Ez  egy alapvető tény;
egyetlen állat sem képes sírni vagy nevetni. Talán képesek könnye-
ket hullatni, kiáltani, vicsorogni, néha talán halványan mosolyog
a  tekintetük, de egyedül az  embernek adatott meg, hogy szívből
kacagjon vagy éppen keservesen sírjon.

Plessnernek azonban rögtön hozzá kell tennie, hogy bár e  két
megnyilvánulás egyedien emberi, inkább embertelen helyzetben
mutatják meg az embert. „Aki sír vagy nevet, egy bizonyos értelem-
ben elveszíti a kontrollt önmaga felett,  s  így elveszíti annak a  lehe-
tőségét is, hogy objektív véleményt alkosson a  helyzetről, amiben
éppen van.” Ez  ismét egy sarkalatos gondolat. Az embert a nevetés
és a  sírás egyaránt a  hatalmába kerítheti. Általában képtelenek va-
gyunk visszafojtani ezt a két érzelmet; elrejthetjük egy mosoly vagy
egy komoly tekintet mögé, egy zsebkendő rejtekébe, de maguk
az érzelmek mindenképpen végigfutnak rajtunk.

A nevetés és a  sírás sokkal erősebbek más emberi megnyilvánu-
lásoknál. Sokkal könnyebben visszafogjuk a szavainkat vagy a gesz-
tusainkat, ha nem akarjuk használni őket, de egy kirobbanó nevetés
elől megszökni éppen olyan nehéz, mint a feltörő zokogást leküzde-
ni. Olyan, mintha egy ismeretlen hatalom ránk erőszakolná magát
és a markában tartana.

Ki ne tapasztalta volna azt az elsöprő erőt, amivel a nevetés ránk
tud törni, amikor különösen fontos volna számunkra, hogy komo-
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lyak maradjunk? Egy gondolat azonban, egy emlék, vagy egy vicces
helyzet, amit csak mi veszünk észre, arra kényszerít minket, hogy
hirtelen újra és újra gurgulázó nevetésben törjünk ki.

Különös, hogy a legtöbb szerző, aki a nevetésről ír, sokkal inkább
a  nevetés okával foglalkozik, mintsem magával a  jelenséggel. A  ne-
vetségesség, a  szellemesség, a móka és a komédia természete iránt
érdeklődnek. Magán az  eseményen, ahogy a  nevetés megtörténik,
átsiklanak. Ezért számos, a témával foglalkozó író felteszi azt a kér-
dést, hogy a  nevetés és a  sírás kapcsolatban vannak-e  egyáltalán
egymással. Néhányan közülük úgy gondolják, hogy valójában nincs
kapcsolat közöttük, különböző eredetűek. Most nem áll módunkban
áttekinteni az  összes elméletet és magyarázatot, melyek a  sírás és
a nevetés természetét kívánják kifejteni.

Rudolf Steiner számos előadást tartott a sírásról és a nevetésről,
valamint felhívta a figyelmet e két megnyilvánulás szoros kapcsola-
tára a  légzésfunkcióval. Rámutatott arra, hogy a sírásnál és a neve-
tésnél egyaránt megváltozik a  be- és kilégzés ritmusa. A  szabályos
légzés helyett a sírásnál számos rövid belégzést egy hosszú kilégzés
követ. Ennek az  ellenkezője történik a  nevetésnél: sok rövid kilég-
zést követ egy mély és sokáig tartó belégzés. Ezek a  légzési minták
mindig megismétlődnek, mintha ezek lennének a nevetés és a sírás
fizikai alapjai.

A két minta pontosan a  fordítottja egymásnak, és gyakran meg-
esik, hogy a nevetés sírássá változik, vagy a sírás nevetésbe csap át.
Ezek a jelenségek szembetűnően megmutatják a két megnyilvánulás
közötti mély kapcsolatot. A nevetés és a sírás az emberi lélek kétpe-
téjű ikrei.

Képesek vagyunk-e megmagyarázni a légzésnek ezeket az eltérő
mintáit? Mit jelent az, hogy a sírásnál a belégzés sok kicsi részre tö-
rik szét, és azt egy hosszú, megkönnyebbült kilégzés követi? Akkor
adjuk meg magunkat a sírásnak, ha olyan ellenállhatatlan erővel tör
ránk valami, hogy félő, nem vagyunk képesek elviselni azt. Amikor
ráébredünk például, hogy elveszítettük egy szerettünket, vagy ami-
kor egy rég nem látott igaz barát visszatér hozzánk, könnyekben tö-
rünk ki. Az  új helyzet ránk erőszakolja magát és olyan erőssé és
elsöprővé válik, hogy csak apránként vagyunk képesek találkozni
vele. Ennélfogva a minket körülvevő levegőt kicsi részekben lélegez-
zük be, majd megkönnyebbülünk és mély, elégedett sóhajt enge-
dünk el, vagyis hosszan kilélegzünk.
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Ehhez hasonló módon a  nevetés akkor jelentkezik, amikor vala-
mi nevetséges dolog történik. De mitől tartunk valamit nevetséges-
nek, viccesnek? Szeretünk vígjátékokat nézni, mert azt a  fajta
megelégedettséget adják nekünk, hogy értelmesebbek és okosabbak
vagyunk a szereplőknél. „Milyen ostobák, milyen nevetségesek ezek
az  emberek! Ezek az  iszákos és vicces emberek az  élet bohócai!”
Reakciónkban erősebbnek és nagyobbnak érezzük magunkat náluk.
Amikor egy karikatúrát nézünk, megkönnyebbülünk, hogy Hruscsov,
Sztálin vagy De Gaulle uralkodó személyei nevetséges figurákká
válnak. Erejük legalább átmenetileg csökken; megkönnyebbülünk és
nevetni kezdünk. Mivel erősebbnek érezzük magunkat környezetünk-
nél, sok kicsiny kilégzést végzünk, így árasztva ki erőnket a világba,
majd ezután – némiképp fáradtan – mélyen belélegzünk, hogy
kiegyenlítsük veszteségünket.

A sírás és a nevetés oka nem más, mint a világgal való kapcsola-
tunkban jelen lévő zavar. Amikor a világ túl sok és úgy tűnik, hogy
elsöpör minket, akkor sírunk. Amikor pedig a  világ gyenge és pici,
nevetésben törünk ki. Mind a sírás, mind a nevetés azért adatott ne-
künk, hogy ha a  világhoz való kapcsolódásunk kibillen az  egyensú-
lyából, valahogy visszanyerhessük azt. Olyanok, mint a  gyógyszer:
amikor az arányok felborultak, a nevetés és a sírás képes helyreállí-
tani az egészséges állapotot.

Helytelen lenne azt képzelni, hogy a nevetés az öröm kifejeződé-
se, a sírás pedig a bánaté. A sírás és a nevetés nem érzelmet fejeznek
ki, hanem érzelmi cselekedetek, amelyek felváltva gyógyítanak egy-
egy érzelmi betegséget. A  homeopátia legfőbb alapelve, a  similia si-
milibus curantur (egy anyag, ami betegséget tud okozni, meg is tudja
gyógyítani azt), alkalmazható a sírásra és a nevetésre is.

És még valamit meg kell értenünk: még Platón is rámutat arra
Philebus című művében, amikor a nevetés természetéről beszél, hogy
a nevetés örömet és fájdalmat egyaránt tartalmaz. Mi pedig hozzáte-
hetjük, hogy az öröm a sok rövid kilégzésben testesül meg. A mély
belégzés viszont, ami úgy következik ezután, mint egy kérdésre
adott válasz, magában hordoz egy bizonyos mértékű szégyent és fáj-
dalmat. A nevetés után a bűntudat érzése él bennünk, ebben rejlik
minden komédiás kettős természete: kifelé vicceket mesél és nevet-
tet, de belül gyakran bánattal van tele.

Ugyanígy, a  sírás nemcsak fájdalom és bánat; csupán a  rövid,
ismétlődő belégzések hordoznak szomorúságot. A mély kilégzés pedig
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megkönnyebbülést és örömöt hoz, és visszaállítja az  elveszett
nyugalmat. Ő ad választ a bánat kérdésére.

Plessner okkal hívja a sírást és a nevetést borderline (határvonal)
reakcióknak. „Olyan helyzetekben sírunk és nevetünk –  mondja  –,
amelyekre nem találunk semmilyen más választ.” Racionális válasz
helyett sírva fakadunk, vagy elnevetjük magunkat. Ez azonban nem
testi, hanem érzelmi válasz. Teljes mértékben fel vagyunk kavarva
és meg vagyunk lepve, ettől pedig nem tudunk megszabadulni
mindaddig, amíg egy bizonyos fokú helyreállítás meg nem történik.

A  sírás és nevetés a  szó legszorosabb értelmében nem kevesebb,
mint egy katartikus élmény. Ez ugyanaz a katarzis, amelyről Ariszto-
telész beszél, amikor leírja a dráma emberi lélekre gyakorolt hatását.

A  sírás és a  nevetés őrök, akik két különböző kapunál állnak:
a  nevetés a  tudattalan kapuját őrzi, a  sírás pedig a  tudat ajtaját vi-
gyázza. Amikor tudattalan hirtelen áttöri határait, mert valamilyen
nevetséges dolog arra kísért minket, hogy túl messze hatoljunk be
a  világba; megjelenik a  nevetés és visszaállítja az  egyensúlyt. Más-
részről, amikor tudatunkat úgy elborítja a  félelem és az  egyensúly-
talanság, hogy elveszítjük az  arányérzékünket, előlép a  sírás, és
felajánlja vigasztaló érintését.

A lélek – a nevetés és a sírás ereje által – visszavezeti a tudatot és
a  tudattalant a  saját birodalmukba és rendjükbe. A  lélek nevetése
visszaküldi nagyzási hóbortunkat a  tudattalan szférájába; a  lélek
sírása pedig tudatunk alsóbbrendűségi érzését tünteti el és vissza-
vezeti őt megszokott helyére.
Összegzés
Sok tündérmese beszél óriásokról és törpékről, és sok ember meg
van győződve arról, hogy ilyen lények sosem léteztek. Pedig nemcsak
hogy valaha léteztek, hanem még mindig velünk vannak. Lényünkbe
börtönözve élnek; szolgálnak, segítenek, sokszor pedig leigáznak és
irányítanak minket.

Tudatalattink a bennünk élő óriás. Ugyanúgy, ahogy a palackba
zárt szellem, folyamatosan próbál kiszabadulni. Őrzőjéül a nevetést
állították oda, aki segít őt kordában tartani.

Tudatos elménk a bennünk élő törpe; kicsi, gyors észjárású, okos
és könyörtelen, ahogy a  mesében is megjelenik. Nem más ő, mint
Hüvelyk Matyi; és amikor eltéved a  világ erdejének sűrűjében,
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megjelenik a  sírás egy hajadon képében, hogy megmutassa neki
a haza vezető utat.

Amikor tudatalattink óriását nemcsak megszelídítjük, hanem át
is alakítjuk és formát adunk neki, akkor kezdi megmutatni magát
a kegyelem. Amikor pedig tudatunk törpéje felnő, éretté és emberivé
válik, akkor bontakozik ki a méltóság.

Képek jelennek meg – a  lélek saját magáról beszél, megnevezi
önmagát, leírja saját lényét. Az alábbi rajz egy kísérlet, hogy össze-
foglaljuk a fejezetben leírt jelenségeket.




