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hány év, vagy legföljebb néhány évtized múltán biztosan mind
annyian por és hamú leszünk. Nincs ennél mindent jobban
leegyszerűsítő és jobban kijózanító igazság a földön. Ha ezt ko
molyan vesszük, akkor igazán csak egy dolog számít: van-e sze
retet, s mennyire tiszta a szeretet a szívemben, mit lát benne az
Isten? Ha ezt az egy igazságot fölismerem, akkor fogom kérni az
Úr Jézust, dolgozzék a szívemben, égessen ki belőle minden
szennyet, hogy csak a tiszta szeretet lángja járjon át egészen.
Akkor majd egyetlen sikert kérek csak, azt, hogy az életem aján
dékká váljék, az 6 számára és mindazok számára, akiket
rámbízott. S tudom, hogy megadja, hiszen 6 indított arra, hogy
ezt kérjem. Bárcsak lenne elég hitünk ahhoz, hogy bizalommal
és kitartóan zörgessünk.

"Meg vagyok
békéfve hel'~emmel

az életben'
Az "Élet értelme" kérdőív utolsó állítása: "Meg vagyok békélve
helyemmel az életben." Tudunk-e egyértelmű igent mondani rá?
Valóban békében élünk-e önmagunkkal, a világgal, az emberek
kel? Nem megalkuvás-e ez az állítás, kényelmes belenyugvás
mindabba, amin pedig változtatni kellene?

A Vigilia körkérdése idén is olyan alapfogalmat feszeget,
amelynek megválaszolásához világképünk mélyebb megértése
szükséges. Hiszen az embert épp az különbözteti meg az állattól,
hogy fel tud készülni a jövóben esetleg bekövetkező veszélyekre,
hogy felelősséget érzünk tágabb közösségünkért, ma már a világ
túléléséért is. Ha mindebbe belegondolunk, egyáltalán nem ka
punk bíztató válaszokat, van okunk nyugtalanságra, szorongásra.
Az egzisztencialista filozófusok szerint az emberi lét alapvető élmé
nye a szorongás, a végletes bizonytalanság, kontrollvesztés átélése.

A szorongás lényege a kontrollvesztés élménye érzelmileg ne
gatív, megoldhatatlannak tűnő helyzetekben, amikor nem érez
zük képesnek magunkat a veszélyeztető helyzet megoldására,
vagy nem tudjuk, milyen cselekvéssel, aktivitással oldhatnánk
meg. Vannak élethelyzetek, amelyek mindenkiben szorongást
keltenek, ilyen saját vagy közeli hozzátartozónk súlyos betegsé
gének megtudása, egy váratlan katasztrófa átélése. Ilyenkor át
menetileg mindenki szorongást, kontrollvesztés élményt él át,
azonban rendkívül nagy a különbség abban, hogy ez a lelkiálla-
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pot milyen gyorsan alakul át cselekvés sé, a tragédiával való
szembenézés aktív lelkiállapotává. Nagyszerű példája ennek a
székely falvak népének összefogása és közös tettereje az árvíz
utáni első óráktól kezdve. Abban a pillanatban, amikor a min
denüket elvesztő emberek megérezték az összefogás, a közös
cselekvés erejét, egész biztosan csökkent a szorongásuk, a ki
szolgáltatottság, a kontrollvesztés érzése. Az itt és most lehetsé
ges megoldások keresése már a lelki béke útját jelenti.

A szorongás lelkiállapota a lelki béke ellentéte. Szorongó álla
potban feszültnek és idegesnek érezzük magunkat, rossz előér

zetünk van, mert úgy gondoljuk, valami kellemetlen esemény
fog bekövetkezni, aggasztó gondolatok foglalkoztatnak, nem tu
dunk ellazulni, összeszorul a gyomrunk idegességünkben, nyug
talannak érezzük magunkat, vagy akár hirtelen pánikhangulat
fog el. De vajon nem természetes-e ez a lelkiállapot, ha felelőssé

get érzünk hozzátartozóinkért, kollégáinkért, környezetünk álla
potáért, országunk jövőjéért és még folytathatjuk a sort. Ha vala
ki nem készül fel a várható veszélyekre, nem is tud védekezni,
és kiszolgáltatottá válik - mondhatjuk.

Ez valódi és nagyon nehezen feloldható ellentmondás. Ki kell
alakítanunk saját magunkban azt a gondolkozási készséget, ami
miközben végigpásztázza az összes várható eseményt, valódi
veszélyt vagy gyengeséget, mindig arra koncentrál, hogy miben
tudok én magam változtatni, hol van lehetőség értelmes beavat
kozásra. Abban a pillanatban, ha a megoldási módokat latolgat
juk, már a megbékélés lelkiállapotában vagyunk. Hihetetlen sok
lelki energiát veszítünk azzal, ha újra és újra azon rágódunk,
amit nem tudunk befolyásolni, ami már megtörtént, és nem volt
igazán ínyünkre való, ami körülöttünk történik, de nem tudunk
hatni rá. Ha ezeket a békétlenséget szító gondolatokat azonnal
ki tudjuk kapcsolni, és csak arra koncentrálunk, amiben valóban
képesek vagyunk tenni, ez az aktív lelki békesség állapota.

A lelki békesség, a szorongásmentes lelkiállapot elérése igen
sok gyakorlást igényel, és tudatosan kell törekedni rá. Nem az a
baj, ha vannak negatív gondolataink, hanem az, ha ezek elural
kodnak rajtunk. Arra kell törekednünk, hogy legalább 3:1 arány
ban több pozitív gondolatunk legyen, mint negatív. A teljesen
pozitív, felhangolt lelkiállapot is kóros, de a többségében negatív,
békétlen lelkiállapot még sokkal súlyosabb következményekkel
jár. A szorongó lelkiállapot beszűkít, ilyenkor csak a veszélyes
következmények elkerülése motivál, és nem vagyunk képesek
kreatív, új megoldásokra. A lelki béke, a szorongásmentes lelki
állapot a kreatív aktivitás állapota, amikor örömmel tudunk dol
gozni, alkotni, de ellazulni, pihenni is.

Nem önáltatás-e az ilyen lelkiállapot? Ha valaki nem hisz ab
ban, hogy életünk egy nagyobb terv része, és hogy életünknek
célja és értelme van, a lelki béke nem nyugszik reális alapokon.
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Ha életünk a vak véletlennek kiszolgáltatott ember embernek
farkasa harctér, a lelki békesség lelki vakságot jelentene. A való
di lelki béke, ami nem tunyaságot jelent, nem is beletörődést a
megváltoztathatatlanba, csak az élet értelmének mély meggyőző

désén alapulhat.
A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérésünk so

rán a felnőtt magyar népességet képviselő 12 600 ember kikérde
zésével a testi és lelki egészség pszichológiai, szociális, életmód
háttértényezőit elemeztük. A felmérés során felvettük a Richard
Rahe, amerikai professzor által kidolgozott "Élet értelme" (kohe
rencia) kérdőívet, ami az alábbi állításokat tartalmazza:

Úgy érzem, az életem egy nagyobb terv része
Úgy érzem, az életemnek nincs célja és értelme
Az életben sok minden okoz nekem nagy örömet
Képes vagyok megbocsátani magamnak és másoknak
Kétlem, hogy életemnek bármilyen jelentősége volna
Az értékeim és hitem vezérelnek mindennapjaimban
Összhangban vagyok a körülöttem lévő emberekkel
Meg vagyok békélve helyemmel az életben
(A második és az ötödik kérdés természetesen fordítva értendő)

A felmérés eredményeiből az derült ki, hogy az élet értelmébe
vetett hit az egyetlen olyan lelki védő tényező, ami életkortól,
nemtől és iskolázottságtól függetlenül lényegesen jobb testi és
lelki egészségi állapottal járt együtt. Aki hisz az élet értelmében,
sokkal kevésbé szorong, akkor is, ha szegény, idős vagy beteg.
Bár az élet értelmébe vetett hit és a vallásosság között nagyon
szoros a kapcsolat, nem tekinthető azonosnak. Sajnos vannak
magukat vallásosnak mondó emberek, akik valójában nem hisz
nek az élet értelmében, ők lelkileg nem is egészségesebbek. És
vannak olyanok, akik valószínűleg nem ismerik a vallás lénye
gét, nem tartják magukat vallásosnak, mégis ha hisznek az élet
értelmében, ők lelkileg egészségesebbek.

Az élet értelmének tagadásaként vált az "Isten meghalt"
nietzschei jóslata a 20. század két ellenségességen alapuló, békét
lenséget hirdető totális diktatúrájának vezető eszméjévé. Ezek
ideológiai hátterét a konfliktus szociológiák adják, amelyek a vi
lágot az egymásnak feszülő társadalmi erők csata terének tekin
tik, és amelyben a béke csupán az egymástól való félelem átme
neti eredménye. Ezzel szemben a funkcionalista szociológiák a
társadalmi funkciók összehangolt működését tekintik alapvető

nek, ahol a békétlenség átmeneti állapot és ennek megoldása egy
fejlettebb társadalmi struktúra eléréséhez vezethet. Mint Teilhard
de Chardin írta: "Napjainkban az egyre fokozódóbb, egész földre
terjedő és csakugyan teremtő elrendeződés hatására a sok-sok
egyedi gondolat központ - ami mi vagyunk, kűlön-külön mind
egyikünk - kezd ellenállhatatlanul eggyé szerveződni és vég
képp egyetlen és valódi gondolkodó rendszert alkotni."
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PASKAI LÁSZLÓ

Bíboros

'VÖ. Fioretti, VIII.

A lelki békesség nem állapotot jelent, amit az ember birtokol
hat, nem is élményt, hanem aktivitást, cél felé törekvést. Einstein
szerint a vallásosság lényege, hogy választ keresünk arra a kér
désre, hogy mi az élet értelme. Wittgenstein szerint "Istenben
hinni azt jelenti: látni, hogy az életnek értelme van". Ez a hit
nem feltétlenül vallási meggyőződés formáját ölti, hanem "hi
vat"-ást, el-i.hivatott"-ságot jelent, ahogya magyar nyelv igen
kifejezően nevezi. A lelki békesség alapja, hogya megpróbáltatá
sok ellenére is hiszünk a jövő hívásában.

A szív egyszerűsége
A lélek belső békéje és boldogsága az élet kiemelkedő értékeihez
tartozik. Mégis a múltban éppúgy, mint a jelenben sokan más él
ményeket értékelnek, a testi örömöket és a lelki feszültségeket ke
resik. Mai rohanó világunk pedig eltereli figyelmünket belső vilá
gunkról, a sikerek, az elismerés megszerzésére indítanak. Mind
ezek mégsem tudják az ember személyes és szellemi világát kielé
gíteni, ezért elóbb vagy utóbb feltámad a vágy a belső béke és bol
dogság iránt, annak megszerzésére és megőrzésére.

A béke és boldogság belső tartalmáról, tökéletesítéséről, megőr

zéséról különbözö vallási és filozófiai irányzatok különböző tar
talmakat és eszményeket fogalmaznak meg. Hozzászólásomat a
kérdésre a katolikus lelkiség alapján teszem meg. Nem annyira el
méleti megközelítésben, hanem két kiemelkedő személyre hivat
kozva, akiknek az életében a belső béke és boldogság megtartása
megmutatkozik, még a legnehezebb külső körülmények ellenére is.

Előttem áll Assisi Szent Ferenc életéből Leó testvérrel történt
beszélgetése a tökéletes boldogságról. Így olvassuk a Fioretttben,
Szent Ferenc életéhez kapcsolódó események írásos gyűjtemé

nyében. Az Angyalos Boldogasszony kolostora felé tartottak a
kemény téli hidegben, fázva és dideregve. Útközben beszélgetve
Ferenc felsorolt több olyan tényt, amelyekre vágyódhatnak az
emberek. Ilyen az életük dicsérete, a betegek rendkívüli meggyó
gyítása, mások gondolatainak és a jövőnek a tudása, a körülöt
tünk lévő világ ismerete. Valamennyi után ezt mondta: jegyezd
fel, nem ezekben van számunkra a tökéletes boldogság. Végül
Leó testvér kérte: mondd meg hát, miben áll a tökéletes boldog
ság? A válasz - lerövidítve - így szólt: ha a kolostorhoz áz
va-fázva, éhesen megérkeznének, de nem engednék be, szidal
maznák, sőt meg is vernék őket, "ha mindezt békével és
vidáman tűrjük el az áldott Jézus szenvedéseire gondolva, ebben
van a tökéletes boldogság."}

Bizonyára többen ismerik ezt a kedves történetet. Azt a ke
resztény bölcsességet fejezi ki, hogy aki Jézus szenvedéseire
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