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EElfogadtuk, hogy a Teremtő ezzel a szándékkal és tervvel 
látott neki a teremtésnek: a folyamat végére olyan értelmes 
lény szülessék, amely képes egyfelől fogalmat, másfelől érték-
ítéletet alkotni a nagy műről, a világegyetemről. Az előbbihez 
(„mi ez?”) szellemre, az utóbbihoz („jó vagy rossz?”) lélekre van 
szükség. 

Vegyük észre, hogy a tudomány már nyomára bukkant az 
anyag legkisebb (elemi) részecskéinek is, de a léleknek sem a 
keletkezését, sem a jelenlétét nem sikerült még közvetlenül 
észlelnie (kimutatnia); utóbbira csupán a „lélekgazda” visel-
kedéséből, ennek megváltozásából következtet. 

Lássuk be, hogy a tudomány arra sem tud határozott vá-
laszt adni, mi a lélek, s mely létezőknek van lelkük, melyek-
nek nincs. Például a növényeknek van vagy nincs? A kísér-
leti muslicáknak, fehér egereknek van vagy nincs? Emberi 
lelkünk csupán agyunk anyagi (idegrendszeri) megnyilvánu-
lása vagy önálló létező?

Lélekszintek

Meggyőző ellenvetések híján fogadjuk el a kínálkozó, logikus 
megfontolást: eleve ne feltételezzünk lelket élettelen anyagnak. 
Ha valamely élőlény egy élettelen anyagról (pl. egy kavicsról) 
úgy véli (úgy érzi), hogy lelke van, ezt tudjuk be annak, hogy 
ez valójában az élőlény lelkének a megmutatkozása, és nem az 
élettelené. 

Fogadjuk el a következő, tapasztalatainkon nyugvó, logikus 
megfontolást is: az élővilágban nem egy-, hanem többféle 
lelki minőség, lélekszint létezik.

Ezek: 
 – az éltető erő szintje
 – az ösztönös én szintje
 – a tudatos én szintje
 – a nem én szintje

Első lélekszint: az éltető erő

Tekintsük a legalacsonyabb minőségű „lelki” képességnek (lé-
lekszintnek) az élet anyagi folyamatainak beindításához és 
fenntartásához szükséges éltető erő különféle megmutatko-
zásait (ld. pl.: fogantatás, csírázás, lélegzés, biológiai-kémiai utasítá-
soknak való feltétlen engedelmesség). Fogadjuk el, hogy egy közön-
séges növény (pl. egy fűszál vagy akár egy mamutfenyő), valamint 
egy egyéniség nélküli, teljesen ösztönvezérelt állat (pl. egy 
hangya) „lelke” között nincs minőségi különbség. 

Kitérő: A hangyák „lelkivilága”

Egyes hangyafajok hatalmas társadalmakat szerveznek, szer-
teágazó lakóbirodalmakat építenek, képesek saját testükből 
élő hidat készíteni, levéltetveket legeltetni és fejni, mézet 
(mézharmatot) gyűjteni és élő mézesbödönben elraktározni, 
képesek gombát termeszteni, rabszolgákat zsákmányolni és 
munkára fogni, de még az űrben, a súlytalanság állapotában 
is képesek összehangolt csapatmunkát végezni.

Vajon csakugyan létrejöhet-e egy ennyire magas szervezett-
ségi szint hangyák százai, ezrei, olykor milliói között valami-
féle lelki összehangolódás (no meg szellemi együttműködés) 
nélkül? Ha csak lélek dolgában is, de hogyan említhető egy 
napon a vegetáló fűszál a Föld csaknem egészét sikeresen be-
népesítő, bámulatos teljesítményekre képes állatfajjal?

Nos úgy, hogy a hangyák voltaképpen élő robotok.
Egyelőre ne firtassuk, hogy a több mint tizenkétezerre 

becsült faj képviselői hogyan jutnak a rájuk jellemző visel-
kedési programokhoz, de tény, hogy egész életüket megha-
tározzák a genetikailag öröklött parancsok, amelyek arra 
kényszerítik őket, hogy katonás fegyelemmel ellássák a rájuk 
szabott feladatokat, hangyatársadalmi szerepköröket. Példá-
ul megszabott mozgásokkal felfedező útra induljanak, illat-
nyomokat hagyjanak, illatnyomokat kövessenek, a meglelt 
ennivalókat – vagy épp a gombatermesztéshez szükséges 
leveleket, fűszálakat – fegyelmezetten begyűjtsék, a fészekbe 
szállítsák, feldolgozzák, ha kell, gombaspórával beoltsák, trá-
gyázzák, kezeljék, a keletkező veszélyes gázokat magasra épí-
tett kürtőkön elvezessék. Ugyanilyen katonás rendben végzik 
a mézharmatot termelő levéltetvek terelését, megfejését, a 
méz fészekbe szállítását, a maradék méz elraktározását. Nos, 
ez utóbbi sajátos megoldása jó alkalmat teremt nekünk arra, 
hogy mérlegeljük: elképzelhető-e a lélek egy magasabb szint-
jének jelenléte a hangyák társadalmában? 

A maradék méz eltárolása úgy történik, hogy a dolgozók 
beletömik az erre a szerepre kárhoztatott hangyákba. Ezek az 
élő mézesbödönök aztán ott sorakoznak a fészek mennyeze-
tére függesztve, s egészen addig ott is maradnak, amíg ínsége-
sebb időkben társaik az utolsó cseppig ki nem „nyalják” belő-
lük az összes mézharmatot.

Nem akarnám azt mondani, hogy például éppen az embe-
ri fajban ne lenne hajlandóság efféle „lelketlenségre”: fajtársa-
kat hasonló kíméletlenséggel kihasználni, a lehető legméltat-
lanabb szerepekre kárhoztatni. De ettől még az ember mint 
faj és a hangya mint faj (család, nemzetség) között a lélekszint 
szempontjából van egy lényegbe vágó különbség: az ember ké-
pes más lenni, a hangya azonban nem. Az embert elfoghatja 
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a társa iránti együttérzés, megszólalhat a lelkiismerete, igaz-
ságtalannak ítélheti a mézesbödönszerű kiszolgáltatottságot 
(rabszolgasorsot), s némelyikünk a fajtánkból még odáig is 
eljuthat, hogy felajánlja a szenvedőnek: cseréljenek; s még jól 
is eshet neki (a lelkének), hogy feláldozhatja magát fajtársáért. 
Ugyanez a hangyánál elképzelhetetlen. Nem az áldozatkész-
ség hiányzik belőle, hiszen (mint mindjárt látni fogjuk), még 
tűzvészkor sem hagyja abba rá mért feladatát, szorgos mun-
kálkodását. Mint a biokémia robotja, hajszálpontosan végre-
hajtja a környezeti ingerekre gondolkodás és késlekedés nélkül 
reagáló ösztönei genetikailag kódolt utasításait. Nincs én-je, 
egyénisége, személyisége, hogy mérlegelhessen, melyik sze-
repet (sorsot) válassza inkább. A bolyban emiatt sem harcol 
senki azért, hogy a hangyatársadalom vezére, irányítója le-
hessen. Nincs (nem lenne) miről döntenie. Mindenki zokszó 
nélkül végzi a dolgát: az anyakirálynő szaporodik, a munká-
sok dolgoznak, a katonák vezényszó nélkül is védekeznek 
vagy támadnak, a mézesbödönök meg némán lógnak, s még 
az is valószínűtlen, hogy várnák személyes sorsuk jobbra 
fordulását, hiszen ehhez már némi énképre s öntudatra len-
ne szükség. 

Olyan váratlan helyzet, amikor a hangyatársadalomnak 
vezetői döntésre és irányításra lenne szüksége, nagyon ritkán 
fordul elő. Ilyen helyzet például a tűzvész. Megfigyelték, hogy 
a levélvágó és fűnyíró hangyák még akkor is végzik a génjük-
be kódolt dolgukat, a létfontosságú gombaalapanyag begyűj-
tését, amikor már minden ég körülöttük, s maguk is a tűz 
martalékává válnak. Csodálatos gombatermesztő és társada-
lomépítő képességeik ellenére ugyanúgy képtelenek a tűzvész 
ellen védekezni, akár a fűszál vagy a mamutfenyő, holott ők 
nincsenek helyhez kötve, ennélfogva szerencsés esetben el 
tudnának futni, menekülni. Csakhogy fegyelmezettségük ha-
tártalan, s nincs, aki rájuk parancsolna, hogy „a munkát tüs-
tént abbahagyni, irhát menteni!”. Még annyi egyéniség sem ada-

tott meg nekik, hogy a maguk elhatározásából saját életüket 
menthessék. 

A hangyatársadalom olyasformán épül fel, mint egy élő 
test: minden egyes hangya megfelel egy-egy sejtnek, amely 
önmagában nem, csupán az egész részeként képes funkcio-
nálni, de csak akkor, ha szigorúan követi a társadalmi „elő-
írásokat”, azaz a hangyatársadalomra szabott biológiai uta-
sításokat. Magasabb szintű lelki megfontolások, hajlamok, 
követelmények, kényszerek, egyedi vágyak vagy másokkal 
való együttérzések aligha játszanak szerepet a hangyák éle-
tében. Úgy tűnhet, az évmilliók óta zajló „természetes kivá-
lasztódás” sikeres munkát végzett abban az értelemben, hogy 
létrehozta a hangyatársadalom működtetéséhez szükséges 
feladatköröknek leginkább megfelelő élő alakzatokat. Példá-
ul a hím szárnyas hangyákat, amelyek ivaréretté válva, ki-
rajzás előtt vagy után, megtermékenyítik a szárnyas nőstény 
egyedeket, s elvégezvén ezzel az egész hangyatársadalom 
életéből az egyetlen rájuk testált feladatot, gyorsan el is pusz-
tulnak. A megtermékenyített nőstények pedig elveszítik szár-
nyukat, hiszen többé nem lesz szükségük rá. Miután fészek-
építésre alkalmas helyet találnak, mint anyakirálynők új 
családot alapítanak: egy szál magukban lerakják petéiket, a 
kikelő utódok engedelmeskednek a belső és külső biológiai, 
kémiai utasításoknak, elnyerik életre szóló feladatukat. A nős-
tények legtöbbjéből dolgozó lesz (esetleg katona), az anyaki-
rálynő és az ún. fiasítás (növekedő lárvák, bábok) fáradha-
tatlan táplálója, gondozója, a fészek építője, védelmezője, ta-
karítója, az összes ennivaló (s ha kell, a gombatermesztés 
alapanyagainak) beszerzője, kezelője (ha kell, a méz eleven 
tárolója). 

A lelki szintek legalacsonyabbja is szemlátomást elég e li-
liputi lények társadalmának a sikeres működéshez, fennma-
radáshoz, sőt a lankadatlan növekedéshez, terjeszkedéshez. 
S még ahhoz is elég, hogy az egészségesek gondoskodjanak 
megsérülő társaikról, ne hagyják cserben őket. Pedig velünk, 
emberekkel hányszor előfordul az ilyesféle cserbenhagyás! 
Miért? Mert mi választhatunk: a magunk kényelmét, hasz-
nát nézzük, vagy inkább jót cselekszünk, áldozatot hozunk. 
A hangyák ellenben nem választhatnak: náluk a közösségi 
szempontokat előnyben részesítő biológiai, kémiai paran-
csok (ősinformációk, genetikai utasítások) mindent felülírnak. 
S még arra sincs lehetőségük – ellentétben velünk –, hogy íté-
letet alkossanak arról, ez mennyire jó vagy rossz nekik.

Tény, hogy a hangyáknak csodálatos az alkalmazkodóké-
pességük, s ennek köszönhetően az idők során jóformán az 
egész földet sikeresen belakták. Hangyákkal foglalkozó ku-
tatók hajlamosak ezt a kiváló alkalmazkodó képességüket 
valódi alkotókészségnek és valódi értelemnek betudni, legyen 
szó gombatermesztésről, levéltetűtartásról, vagy éppen híd-
építésről, amikor száz- meg ezerszámra ügyesen összecsim-
paszkodnak, így teremtve összeköttetést kisebb szakadékok 
két partja között. S ha ennek a bámulatos alkotóképességnek 
a megléte cáfolhatatlan tény, hogyan is tekinthetnénk a han-
gyaegyedeket magasabb rendű lélek és önálló gondolat nél-
küli robotoknak? 

Mielőtt erre válaszolnánk, szenteljünk egy kis figyelmet a 
hangyák egyediségének, egyéniségének.

Részlet Varga Domokos György: Isten logikája – Az Élet logikája című 
kettőskönyvéből. Következik: A lélek nyomában (második rész)

” ”…az anyakirálynő szaporodik,
a munkások dolgoznak, a katonák
vezényszó nélkül is védekeznek…


