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Szeibert Márton 

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYSÉG 

Bevezetés 

Nem rég olvastam Fred Hoyle, neves asztrofizikus tudomá-

nyos-fantasztikus regényét, A fekete felhő című munkáját. 

Ebben volt egy rész, amit szeretnék itt kifejteni, és ehhez kap-

csolódva megosztani néhány filozófiai gondolatot. 

Tehát A fekete felhő ezen része azt fejtegette, hogy ha van sok egymástól 

különálló élőlény, akik képesek arra, hogy az emberi kommunikációtól eltérő-

en rendkívül gyors és precíz módon cseréljenek információkat egymással, 

mindenki mindenkivel, akkor ez egy olyan egységet képez, egy hálózatot, 

amiben az egyes élőlények nem tekinthetőek már individuumoknak, hanem 

az egész élőlény-sokaság egységesül egyetlen élőlénnyé. 

Ha feltételezzük, hogy az univerzum tele van az emberi létformától nagyon 

eltérő jellegű élettel, akkor nem zárhatom ki annak a lehetőségét, hogy van-

nak olyan létformák, amiknél helytálló lehet a fenti megállapítás. Azonban 

általános igazságként nem tudom elfogadni, erről később még lesz szó. A 

következő bekezdésben mégis a játék kedvéért nézzük meg, hogy miről is 

lenne szó, mit is fejtegetett a fizikus. 

Képzeljünk el egy írót, aki oldalak százait tölti meg betűkkel azért, hogy va-

lamennyire képes legyen egy-egy érzést megfogalmazni. Vagy elképzelhe-

tünk két embert, akik rég nem találkoztak és órákat mesélnek egymásnak, 

hogy mi történt velük. Ha közel állnak egymáshoz és megfelelően egymásra 

vannak hangolva, akkor talán valamennyire valóban meg is értik egymást. 

Képzeljük el azt, hogy egy-egy ilyen hosszú beszélgetés, nem órákig tart, 

hanem egyetlen ezredmásodperc alatt, agytól agyig átadom ezt az informá-

ciót a másik embernek, mégpedig a szavakhoz képest sokkal precízebben, a 

félreértések lehetősége nélkül; nem csak egyszerű mechanikus információ-

kat, hanem mély érzelmeket is, amiket amúgy szavakkal alig tudunk kifejte-

ni. Nincs szükség ezer oldalas könyvekre, hogy az információkat és érzelme-

ket valamennyire pontosan tovább tudjam adni, mert ezt a másodperc tört 

része alatt megtehetem. Sőt, nem pusztán egy emberrel osztom ezt meg, 

hanem az egész emberiséggel, mert mindenki ilyen nyitott, mindenki képes 

ilyen agytól agyig való kommunikációra, nevezhetjük valamiféle „extrém te-
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lepátiának”. Ilyen módon mindenki mélyen együttérző lenne a másikkal, és 

ami a másiknak fáj, az nekem is fáj, mert tökéletesen megjelenik ugyanaz a 

fájdalom az én fejemben is. És persze ugyanígy a boldogság is, ha valaki 

boldog, akkor az egész emberiség azonnal örül neki. Egy ilyen egységes 

rendszerben — A fekete felhő gondolata szerint — nem beszélhetünk már in-

dividuumokról, mert az egész rendszer egységesen reagál mindenkinek a 

történésére, és így egyetlen létezőként viselkedik. Nagyjából ez volt kifejtve 

a regénynek egy kisebb szakaszában, igyekeztem nem elárulni a könyv 

egyéb érdekes történéseit. 

Amint arra fent már utaltam, szerintem emberként ez nem képzelhető el, 

beleőrülnénk, nem erre lettünk kitalálva. Jelen írás célja részben az, hogy 

ennek a lehetetlenségét bővebben kifejtsem. Másik cél pedig, hogy ezzel a 

megközelítéssel ismét más szemszögből világítsam meg, mit jelent az Isten-

től való különálló létünk és hogyan lehet Isten felé közelíteni. Továbbá az is 

cél, hogy gondolkozzunk, tágítsuk a tudatunk, túllépjünk magunkon, és egy-

re több szempontot vegyünk számításba egy-egy ontológiai agytörés közben. 

Evolúció 

Evolúciós szinten úgy érzem, nagyon nagy ugrás lenne, ha az emberek mint 

sejtek integrálódnának egy nagyobb lénnyé. Nem látom, hogy a köztes állo-

mások, míg eljutunk egyik állapotból (a különlevésből) a másik állapotba (az 

egységbe), hogyan lennének életképesek a nélkül, hogy az egyes emberi lé-

nyek külön individuumokként ne haljanak bele az őrületbe, ami a többi em-

ber rá kifejtett intenzív hatásának lenne köszönhető. Ráadásul, ha meggon-

dolom, hogy az ember test és lélek, akkor az individuum lelkeknek is idővel 

el kell szakadniuk az embertől és átadni a helyet a nagyobb léleknek, annak 

a léleknek, ami idővel az összes emberi lényt áthatja, ami lelki szinten az 

egységet képviselné. Ezt nem tartom elképzelhetőnek. Ahogy a másik opciót 

sem, hogy az individuum lelkek szűnnének meg individuumok lenni, és közös 

lélekké formálódnának. 

Tapasztalat és alázat 

A következő gondolat, amivel ki szeretném egészíteni a fenti írást, az a kato-

likus hitemből fakad. Tudom, hogy Jézus az egységért imádkozik, hogy le-

gyenek az emberek egyek, amint Jézus és az Atya is azok. Tudom, hogy 

vannak olyan szentjei Istennek, akik a lehető legközelebb állnak hozzá, akik 
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elérték ezt az egységet, de mégis megmaradt egyfajta individuum, egyfajta 

jellemvonás miközben szolgálatot végeznek – legalábbis számunkra így je-

lennek meg. Úgy tűnik, ez a szent közösség nem szüntette meg ezt a sokszí-

nűséget. Azokra a már meghalt szentekre gondolok itt, akik mind a mai na-

pig a saját jellemüknek megfelelően segítik az emberiséget is. Tapasztalatból 

tudjuk, hogy Isten kegyelme a szentek egyéniségén keresztül is megnyilvá-

nul egy-egy csoda alkalmával. Amikor például Pio Atya meggyógyítja a lelki 

vezetőm vállát, vagy amikor megjelenik és érződik a rá jellemző füstös illat. 

Ezek olyan tapasztalatok, amik mellett nem mehetünk el. Ez arra utalhat, 

hogy az egyéniség valamilyen módon megmaradt ennél a szolgáló léleknél, 

holott már nem is húsvér emberről beszélünk. 

Persze röviden megjegyzendő, hogy nagyon fontos, hogy kellő alázattal gon-

dolkodjunk a saját létünknél ennyivel távolibb, istenibb létről, mert számunk-

ra elképzelhetetlen dolgok lehetnek, hiszen jelenleg még a saját 3 dimenzi-

ónk tér-idő elmélete is kérdéseket vet fel. Arra akarok kilyukadni, hogy való-

jában az is kérdés, mit jelent az egység, mit az individuum az ilyen szent lel-

kek esetén. Tudjuk, hogy Jézus istensége és embersége is mennyi teológiai 

vitát váltott ki; ez sokunk képességét meghaladja, ezért is írtam, hogy kellő 

alázatra van szükség akkor, amikor ilyen szavakkal dobálózunk. Mégis úgy 

vélem, hogy ha a szent lelkek, akik már megszabadultak a testtől, és lelki 

magasságokban vannak miközben az alsóbb lényeket segítik, és Isten által 

elképzelhetetlen egységet élnek meg, ha ők is individuumok maradtak, akkor 

ez számomra arra utal, hogy holmi extrém telepátia nem jelenti azt, hogy az 

individuum megszűnik. Írom ezt azzal a tudattal, hogy talán fel sem fogom, 

mit jelent az individuum vagy az egység… 

A bűn 

Térjünk vissza A fekete felhő gondolatára. Tegyük fel, hogy tévedek azzal 

kapcsolatban, amit az evolúcióról említettem egy korábbi bekezdésben, és az 

emberiség pár millió év múlva egy újabb evolúciós szintre kerül, és megvaló-

sítja a fent említett extrém telepátiát. Kérdés: elképzelhetőnek tartjuk, hogy 

megszűnnének az individuumok? Mint említettem, én nem. Szerintem ennek 

további okai is vannak, amiket megpróbálok szépen sorban kifejteni. Az egyik 

dolog, ami miatt ez nem lehetséges, az a saját bűnös természetünkből fa-

kad. Itt eszembe jut János evangéliuma: Jn3,19-21 „Ez az ítélet: a világos-
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ság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a vilá-

gosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, 

gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a 

tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd 

derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe.” A bűnös állapot 

tehát nem hagy minket kijutni a világosságra, ami eleve egy zártságot, lelki 

vakságot eredményez. A bűn tehát már eleve azt sem engedi meg, hogy 

ilyen jellegű telepátia létrejöjjön. Az ószövetségi bábeli nyelvzavar is utalhat 

erre az igazságra, hiszen végeredményben a bűn gátolja a kommunikációt. A 

nyitottság, a tiszta kommunikáció, az őszinteség természetesen mind feltéte-

lezik azt, hogy a lény önmagát se csapja be. Nem véletlenül írja Avilai Szent 

Teréz is, hogy a hazugságnak még a finomabb árnyalatait sem tűri el, hiszen 

ott kezdődik az önbecsapás is. Ezzel párhuzamosan az önismeret a lelki út 

első állomása. Képzeljük el magunkat, hogy olyan hosszú múlttal rendelkező 

vándorok vagyunk, akik jó sok ideje gyakorolják már az önbecsapás különbö-

ző módjait, elzárkóztunk és nem akarjuk meglátni a tiszta fényt, az Istent, és 

az ő szeretetéből fakadó kegyelmeket. Ezek után mindennél nagyobb bátor-

ság kell ahhoz, hogy az ember szembe merjen nézni ezzel, és felismerje va-

lódi énjét. Életeinek sokaságát áldozta már az illúzióknak, ezért hát teljes ön-

feladásra van szükség ahhoz, hogy elinduljon. Emberként ez tökéletesen 

nem lehetséges. 

Az emberi természet 

A bűn melletti másik ok, ami miatt nem tartom lehetségesnek az individuum 

megszűnését, az egyszerűen az emberi természet. Korábban is utaltam már 

erre. Eleve mindenki megőrülne, ha az agyában megjelenne az összes többi 

ember gondolata és érzése. Továbbá szükségszerűen beleütközünk abba, 

hogy miért ember az ember, miért vagyunk individuumok. Mi értelme lenne 

annak, hogy van saját kezem, saját lábam, ha egyetlen nagy közös szellem, 

az emberiség közös szelleme irányítana. Úgy értem, gondolkozzon el a ked-

ves Olvasó, vajon lenne-e kedve megszületni egy olyan lényként, aki nem a 

saját magáé, aki csak egy sejtje lenne a nagyobb egésznek. Nekem nem. 

Éppen ezért írtam korábban, hogy ilyen állapot csak úgy képzelhető el, ha 

lelki szinten is elmondható az, hogy egyetlen lélek hatja át az egész emberi-

séget. Ennek kialakulása azonban számomra nehezen lenne elképzelhető. 
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Rabszolgaság 

Az extrém telepátia és az ebből fakadó egység létrejöttének gátjaiként töb-

bek között a bűnt és az emberi természetet emeltem ki a fenti sorokban. A 

gondolat erejéig most lépjünk túl ezeken is. Ha valóban elérnénk ilyesféle 

extrém telepátiát, és most továbbmegyek, ha az individuumokat is eltörlő 

egység alakulna ki, miközben lelki szinten minden ember külön lélekrész, aki 

hol megszületik, hol meghal, az olyan lenne, mintha egy nagy gépezet fo-

gaskereke lenne mindenki, egy szimpla robot, színtelen szürke világ, össze-

mosott langyos semmi. Lényegében ez lesz a következő érvem az individu-

um eltörlésének lehetősége ellen. Gondoljunk a hangyákra. Félelmetes mére-

tű társadalmat képesek létrehozni, hatalmas bázisokat tudnak építeni. Teszik 

ezt úgy, hogy a sok hangya mind folyamatosan nyüzsög, ütköznek egymás-

sal, és minden ütközésnél információt cserélnek, és így egy óriási „neurális 

hálózatot” hoznak létre, egyfajta agyat. Ebben a hangya-létformában minden 

tag teszi a dolgát, mintegy rabszolga, túl sok szabad akarat nem látszódik. 

Ellenben egy nagyobb élőlény, mint mondjuk egy ragadozó madár, mondjuk 

a sas, látszólag nagyobb szabadsággal bír, az ereje nem az összehangolt, 

szigorú hierarchikus társadalomban van, mint a hangyák esetén, hanem 

egyedi képességeiben, magasabb szellemiségében, hovatartozás tudatában. 

Egy hangya önmagában nem életképes, csak a társadalomban. Egy sas 

azonban önmagában is életképes. A hangya — mely materiális szinten kü-

lönálló létező, mégis, valójában csak — egy apró fogaskerékként funkcionál 

egy nagyobb gépezetben, a hangya-társadalomban. Rákényszerül egyfajta 

egységre, mert önmagában nem életképes. Az ember nem azért ember, 

hogy hangya-életmódot folytasson. Látjuk a történelemben, hogy mennyi 

mindenre képes az ember, rövid ideig belekényszeríthetik őket a hangya-

létformába, rabszolgaságba is, de természetéből adódóan lázadni fog, ki fog 

törni belőle a szabad sas. Tehát úgy gondolom, hogy az itt fejtegetett extrém 

telepátia nem valósulhat meg az ember szellemisége maitt. Viszont e helyett 

egy szűkített, egyszerűbb telepátia (ami akaratlagosan működik két ember 

között, nem pedig mindenki között) egy lelkileg megtisztult emberiség esetén 

— és ez már megint utópia — egy rendkívül fejlett és jó létű társadalmat 

hozhatna létre, és ebben az esetben minden tag külön individuum marad-
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hatna. Ezt el tudnám képzelni, de itt már elszakadtunk az eredeti gondolat-

tól. 

Fából vaskarika 

Talán már érezhető, hogy a téma nehézsége részben az, hogy a gondolat 

eléggé fából vaskarika. Hiszen minden lény a Földön egy-egy tékozló fia Is-

tennek. A tékozló fiú a teljességet, boldogságot csak Istenhez hazatérve ér-

heti el. A különlevés állapotában viszont sosem lesz boldog, sosem lesz tel-

jes, hanem hullámos, viharos életeken halad keresztül. Tökéletes béke nem 

elképzelhető egy olyan társadalomban, aminek a tagjai elfordultak a 

Béke Fejedelmétől. Az igazi egység és béke, amiért Jézus imádkozik, csak 

Istenben érhető el.  

Közelítsünk Istenhez 

Azt állítom (hivatkozom itt Pável Márta: Akinek füle van a hallásra, az hallja 

meg! című misztikus teológiai könyvére), hogy az egyetlen valódi létező az 

Isten, és minden mást csak annyira tekinthetek valóságosnak, amennyire Is-

ten benne van, amennyire Isten áthatja. Hiszen Isten az egyetlen abszolú-

tum, nincs más rajta kívül. Ez azt jelenti, hogy minden vándorló lélek valódi 

belső lélekesszenciája az Istentől származik. Ez azt jelenti, hogy én, mint 

ember, aki azt gondolom magamról, hogy a sejtjeim egy nagyobb rendszert 

képeznek, és ez a rendszer nevezetesen én magam vagyok, tehát ez az egy-

ség azért állhat fenn, mert Isten lelke, ami bennem mint belső gyémánt léte-

zik, összetart és egységbe fog. Isten lelke nélkül nem lennék semmi sem. 

Tehát bármilyen kapcsolatról, vagy kommunikációról vagy egységről írtam 

eddig, az mindig csak azért és csak úgy értelmezhető, hogy Isten az a közös 

valóság, ami összetart és ami a kommunikációs csatornát végső soron lehe-

tővé teszi. Ha felsőbb dimenziókra/létformákra gondolok, akkor ott egyre in-

kább finomodik a matéria, egyre inkább mindent áthat az Isten, és így egyre 

inkább alkot egységet az amúgy még valamennyire különálló vándorló lények 

halmaza. (Ez az egység, mint már említettem, nem sérti az individuumot.)  

Ahhoz, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, két dologra van szükség. Az egyik, 

hogy meg kell valósítani a Jézustól megtanult igazságot: „aki a kicsiben 

hű…”, tehát most kis emberként együttérzéssel kell fordulnunk a másik em-

ber felé. Erre az együttműködésre van szükség, mert egymást szeretve tük-

röződhet bennünk Isten szeretete. Ezt viszont csak akkor tudjuk jól csinálni, 
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ha a másikat is mellé tesszük, nevezetesen, hogy lelkileg finomodunk, imád-

kozunk és Isten fényét újra befogadjuk, felismerjük magunkban azt az ősi 

tisztaságot, ami valahol mélyen mindenkiben el van rejtve. A kettő csak 

együtt működik. Nem lesz őszinte együttérző szeretet bennem az embertár-

saim felé, és rideg humanitárius leszek, ha a lelkemet nem engedem Isten 

fényében átformálódni. És fordítva sem megy: nem fogok tudni szárnyalni, 

ha elzárkózom az embertársaimtól, és nem hozok áldozatokat a javukra. 

Remélem, a fenti gondolatmorzsákkal sikerült valamit továbbadni az isteni 

egység felé vezető úttal kapcsolatban. 
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