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Az egészséges lélek 

„Mi a nevetés? A léleknek dalra kerekedése, 

ropogós ugrándozása, vidám kurjongatása. 

Egészséges lélek fenn nem állhat nevetés nélkül. 

E nélkül nincs is élete. A csecsemőben akkor 

támad a lélek, mikor nevetni kezd, s az öregben és 

nyavalyásban akkor múlik el a lélek, amikor már 

nem tud többé nevetni.”
1
 

(Eötvös Károly) 

Bevezetés 

A mellékelt szakirodalmi felsorolás is utal arra, hogy a téma sokkal tágabb, minthogy az 

beleférjen egy 10-15 perces előadásba. Előttem sokan foglalkoztak a kérdéssel, és még többen 

utalnak rá valamilyen formában. Számomra is kérdés, hogy szükséges-e tudományos keretek közé 

kényszerítenem a témát, vagy egyszerűen elegendő, ha a mindennapi gyakorlatra épülő 

tapasztalatok alapján beszélek róla? Meggyőződésem, hogy kár kiszakítani az egészséges lélek 

gondolatkörét abból az összefüggésből, ahol a legtöbb vélemény szerint jól érzi magát. Ez pedig 

nem más, mint a tudományos megközelítés. Természetesen először orvosi szemmel vizsgálták a 

kérdést, s így az örökös egészség-betegség összefüggésében figyelik az összetevőket. Nem csoda, 

hiszen én elsősorban a vallás és hit szempontjait emelem ki. Ráadásul tudományosnak minősítem a 

bibliai szaktárgyak segítségül hívását. Anélkül, hogy a továbbiakban elragadtatnám magam, csak 

arra utalok néhány bibliai hellyel, hogy az elmúlt időszakban vajon „egyazon Lélek szerint jártunk-

é?” (2 Kor 12, 18). Fontos ez, mert hallottuk azt is, hogy a „vidám elme megvidámítja az orczát; de a 

szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik” (Péld 15, 13), viszont a szomorú lélek megszárítja a 

csontokat (Péld 17, 22). Végül, de nem utolsó sorban én is hangsúlyozom a Szentírással, hogy a 

„kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.” (1 Kor 12, 4). Röviden ismételem 

saját szavaimmal: Minden valószínűség szerint más és más lélekkel járjuk földi utunkat, ami nem 

baj, hiszen éppen a sokszínűség jellemző ránk. Akkor támad gond, amennyiben a bánat, vagy 

szomorúság miatt beteggé, gondterheltté válik a lelkünk. Némelyeknek sikerül időközönként 

felvidítaniuk magukat, mások viszont örökös gondba fulladnak. Baj ez utóbbi, viszont ezért jön a 

vallásos vigasz, hogy különböző módon vélekedünk ugyan az Isten ajándékairól, de ne 

aggodalmaskodjunk, mert mindnyájunkra ugyanaz a Lélek figyel és arra törekszik majd, hogy 

részesüljünk áldásából.  

A lelki egészség fogalma 

A lelki egészség meghatározása bonyolult. Első sorban orvosi szemmel közelítettek hozzá és 

ennek megfelelően is kezelték a részletkérdéseket. Az összetettnek bizonyuló feladatból azt a részt 

emelem ki, mely megállapítja, hogy az egyén, akiről feltételezzük, hogy lelki egészségnek örvend, 

„nem rendelkezik sem értelmi, sem érzelmi, sem akarati, sem jellembeli, sem pedig viselkedésbeli 

zavarokkal”
2
. Vagyis az illető megfelel azoknak az elvárásoknak, melyeket vele szemben támaszt 

környezete, hogy az illető semmiben nem különbözik a „a megszokottól, a hagyományostól, az 

egyöntetűen elfogadottól, a sorból ki nem lógótól, az átlagosnak megítélttől, a szabályosnak 

felfogottól, a konvencionálistól”
3
. Szűk határmezsgyén mehetek tovább, hiszen arra a területre 
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tévedek, melyhez nem értek, s így nem marad más hátra csak az, hogy a hozzáértőkre 

hagyatkozzam, illetve mondanivalóm rendjén őket emlegessem. Ők viszont arra utalnak, hogy a 

lelki egészséget a legkönnyebben akkor határozhatjuk meg, ha hiányzik az egyén életéből. Ehhez 

viszont nyomban hozzá is teszik, hogy senki ne gondoljon arra, hogy a lelki egészség azonos lenne 

a lelki betegség hiányával. Vagyis amiért nem vagyok beteg, még nem jelenti azt, hogy egészséges 

is a lelkem. Netán arra gondolhatok, hogy nem vagyok ugyan beteg, de a lelkem sem mondható 

teljesen annak.  

A lelki egészség fogalmának tisztázása rendjén fontos kiemelnem az egyén örömélményekben 

és pozitív érzelmekben gazdag jólétérzéseit, valamint az ezzel párosuló alkotó és alkalmazkodó 

képességét, mely során kihangsúlyozásra kerülnek értékei, meghatározásra szorul az önazonosság 

tudata, ugyanakkor környezete tudomására hozza, hogy megküzd a kihívásokkal és maga alá gyűri, 

háta mögé rakja az őt érő feszültségeket. Az előbbi felsorolásból kitűnik három jellemvonás, 

melyek meghatározzák a lelkileg egészséges ember életét: gondolkodás, érzelem és kapcsolattartás. 

Ezt a hármas, egészséges tevékenységet „elsősorban az jelzi, hogy az egyén gondolatai, érzelmei, 

közlései, viselkedései és különböző szándékos tevékenységi formái között teljes összhang és 

egyensúly figyelhető meg.”
4
 A szakemberek kimondják, hogy a lelki egészség elmaradhatatlan és 

nélkülözhetetlen az egyén számára, aki alkalmasnak tartható arra, hogy embertársai iránti közléseit, 

velük szembeni magatartását, egész életét annak megfelelően alakítsa és nem utolsó sorban 

ellenőrizze is az előretörő érzéseit, melyek utóvégül határt szabnak indulatainak, illetve kiengedik a 

mások által felfogható, kellemes, emberi érzéseket.  

A fogalom meghatározása során szükséges megemlítenem Grezsa Ferenc összegezést, mely 

akár alapul is szolgálhat e dolgozatnak, csak egyenként ki kell bontanom a benne foglalt 

fogalmakat. A szerző a következőképpen sorakoztatja a gondolatköröket: „érintés, intimitás, 

biztonság, testi közelség, /…/ dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, 

gyülekezet, természet, türelem, szeretet, tisztesség, /…/, nyugalom, kultúra, ajándék, /…/, kapcsolat, 

közelség, erő, önismeret, lelkiismeret, barátság, gyász, bűntudat, Isten, segítés, igazság, /…/, 

mosoly, hűség, jó, csók, megmaradni, törvény, értelem, szenvedély, tartás, szelídség, derű, tisztaság, 

rituálé, szabadság, megnyugvás, felfokozottság, nyugodtság, vonzalom, biztonság, anyaméh, 

spiritualitás, szabadság, vágy, határhelyzetek, hit, felelősség, egyenrangúság, küldetés, együttlét, 

nem vagyok egyedül, önsegítés, állandóság, önértékelés, nevetés, játék, /…/, kedvesség, Biblia, 

tudás”
5
 Elsődleges szempontként kezelem a vallásos megközelítést, mely szerint hangsúlyozom ez 

alkalommal is, hogy arra „semmiképp nem vállalkozom, hogy egyetlen meghatározásba 

összesűrítsem a lényeget. Ez lenne a legnagyobb tévedés, amit elkövethetnék! Ha ez csakugyan 

fontos volna, akkor már korábban megtették volna azok, akik nemcsak gyakorlati szempontból 

közelítenek a bibliai fogalmakhoz, hanem alapjában sikerül nekik kutatni a lélek mélységét és 

magasságát”
6
 – közlöm egyik dolgozatomban. 

A szakirodalom átveszi a vezető szerepet és arra összpontosít, hogy a „WHO meghatározása 

szerint „az egészség nem pusztán a betegségi tünetek vagy károsodás hiányát jelenti, hanem egyben 

a testi, lelki, szociális jólét állapotát”. Az általánosságban megfogalmazott megállapítás további 

részletezést igényel.”
7
 Ennek megfelelően az orvostudomány „normális”, vagy „nem normális”, 

esetenként „abnormális” jelzőket használ. Gyermekkorom székely falujában közkedvelt jelző-

használat volt az utóbbi, s bár gyakran biggyesztettük egymásra, legkisebbik gondolatunk is 

távolabb állt attól, hogy firtassuk a kifejezés mögötti részleteket. A társadalom tudta, a közösségek 

felismerték, hogy tagjai közül ki az, akire csak csendben illeszti a jelzőt. Annak idején új román 

rendőr érkezett a szülőfalumba. A korabeli párt pénztáros (nagybátyám) vezette be őt az ismérvek 

tudattárába. Jelezte, hogy három emberre fölösleges túl sok figyelmet szentelni, mert G. Domi kiűzi 

bosszúját a betanítandó jármos állatokon, B. a családját zaklatja, Sz. Mózsi pedig az édesanyját 

üldözi. Nem tartotta be az új rendőr a szabályokat, kárára. Az előbbiek ellenére a közösség még sem 

tartotta egyiket sem „abnormálisnak”, bár életvitelük időnként kitűnt az átlagéból. Igazoltnak vélem 
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a tudományos megállapítást, miszerint közemberekként is tudjuk, hogy ki szorul orvosi kezelésre és 

ki az, aki másfajta támogatást igényel. Ez akár megfigyelési tapasztalaton is állhat, amikor 

észrevesszük, hogy egy általunk ismert ember, aki általában derűs-mókás alkat, egyik napról a 

másikra búskomorrá válik, vagy akár ennek a fordítottja, amikor egy csendesnek ismert ember 

gyorsan csevegővé, vagy meggondolatlanul cselekvővé válik. Ez utóbbi esetet több körültekintéssel 

kezeljük.  

A továbbiakban – mellőzve a vallási megközelítést – néhány tudományos meghatározást 

sorakoztatok fel a teljesség igénye nélkül. Először a mentálist emelem ki, mely mindenek előtt védő 

és ártó tényezőket sorol, valamint először belső és külső elemekről beszél. Ilyen pl. az érzelmi 

teherbíró képesség, mely fizikai egészséget is feltételez (pozitív önkép, problémamegoldó képesség, tanulási képesség), 

valamint kielégített létszükségletek, mint a lakhatás, élelem, ruházat, fűtés stb. Védő elemként 

sorolható a polgári mivolt és jó neveltetés, mely alapja a kifogástalannak minősülő kapcsolati 

kialakításoknak, valamint annak, hogy az egyén jó közlési készséggel elfogadtassa magát. Végül, de 

nem utolsó sorban a mentális egészség megköveteli, hogy jó iskolai tapasztalatok, biztonságos 

lakókörnyezet, valamint demokratikus politikai viszonyok és állandó béke vegye körül. A 

tudományos igény kitér az ártó körülményekre is, melyeket ugyancsak külső és belső tényezőkben 

határoz meg. Kellemetlen ugyan és nem tartozik szorosan az egészséges lélek témakörhöz, de hadd 

említsem néhány összetevőjét. Először az egyén érzelmi teherbíró képességét befolyásoló tényezők 

közül, mint a „veleszületett betegség, rendellenesség, fogyatékosság tehetetlenség érzése gátolt 

önmegvalósítás és előmenetel szexuális problémák”
8
, vagy a „kielégítetlen létszükségletek, pl. 

éhezés, hajléktalanság, veszteség érzése magányosság érzése / erőszak elszenvedése visszaélés 

élvezeti szerekkel pszichiátriai betegség / családi problémák”
9
. Az összes tetőzéseként jelennek meg 

a polgári rendszer velejárói, mint a szegényes kapcsolatok, az elszigeteltség, ellentétekre 

kellemetlenségekre utaló jelek felfedezése, stb. A társadalmi kellemetlen tényezők egyre mélyítik a 

problémát, s ennek köszönhetően nemcsak folyamatos nézeteltérések jellemzik az egyén életét, 

hanem egyre több megkülönböztetés éri, ami miatt kiváltódik belőle az elidegenedettség érzése, úgy 

véli, hogy megbélyegzetté vált, stb. Ezt csak az tetőzheti, hogy elveszíti önérvényesülését, 

munkanélkülivé válik, sőt az addig közelinek érzett társadalmi csoport is nyomás alatt tartja. Ez a 

bonyolult negatív környezet minden hatásával bekebelezi az egyént.  

A fentiek összefoglalásaként azt mondom, hogy a lelki egészség meghatározásakor 

figyelembe kell vennünk a testi-lelki és szociális kölcsönhatásokat, melyeknek középpontjában a 

lelki egészség áll. Az egyénnek nemcsak rálátása kell legyen a környezetére, hanem „uralni” is 

tudnia kell azt úgy, hogy soha nem rugaszkodik el a valóságtól. Bele kell kapcsolnia magát abba a 

közösségbe, mely élete része, s így állandó tiszteletet, megértést és folyamatos elfogadást kell 

tanúsítson társaival szemben. Ebben a szemléletmódban és cselekvéssorban valósíthatja meg 

önmagát. Ez unitárius gondolat, hiszen így válhat önálló és mégis kiegészítő tagjává a közösségnek.  

A következőkben két egymással párhuzamba állítható felfogást közlök, melyek egészség-

lélektani szempontok alapján törekszenek arra, hogy meghatározzák az egyén lelki egészségét. 

Becker és Tudor álláspontjáról van szó
10

, melyekben vannak találkozási pontok, viszont 

lényegesnek számító eltérések is. Jelen dolgozatban nem végzek összehasonlítási módszert, sem 

részletező tájékoztatást, hiszen tudományosságuk vitathatatlan, néhány részletben pedig 

megtalálható személyes álláspontom is az egészséges lélekkel kapcsolatosan.  

Becker Tudor 
1. Képességek  

2. Öncentrálás, önkontroll  
3. Jólét, lelki egyensúly  

4. Saját értékek tudata  

5. Expanzivitás (saját személyiség túlértékelése11) 
6. Autonómia  

7. Késztetettség, késztetési erők 

1. Megküzdési (coping) képesség  

2. Feszültségek, stresszek uralásának képessége  
3. Megfelelő énkép és önazonossági érzés  

4. Önértékelés  

5. Önfejlesztés, a fejlődőképesség  
6. Autonómia  

7. Változási képesség  

8. Szociális támogatások igénybevétele, részvétel társadalmi 
mozgalmakban 
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Grezsa Ferenc említett munkájában arról is értekezik, hogy az egészséges lélek 

meghatározása során figyelembe kell vennünk az ún. „multifaktoriális” tényezőket is, melyek 

felsorolják a szükséges ismérveket. A mellékelt kimutatás arra enged 

következtetnem, hogy finom-vegyes egymásutániságban következnek a 

tények, melyek szinte azt is sugallják, hogy ilyen „rendetlenség” 

uralkodik az egészségesnek mondható lelki életünkben is. A kilenc 

vázolt részletből négy a környezetre, vagyis a társadalmi közegre 

vonatkozik. A többség (öt) viszont az egyén értékelését mutatja be. 

Fontos helyet foglal el a felsorolásban az érzelmi vonal, mely nemcsak 

pozitív formában jelentkezik, hanem úgyis, mint visszaélés, vagy éppen 

elhanyagoltság a közeli családtagok, vagy a tágabb értelemben vett közösségi tagok részéről. 

Amennyiben megfigyeljük a meghatározásban szereplő összes tényezőt, megállapítható, hogy 

sokkal nagyobb szerepe van az egyénnek lelki egészsége fenntartásában, mint azt sokan gondolják. 

A magam részéről elfogadhatónak minősítem a felsorolást és az azzal összefüggésbe hozható 

tényállásokat, és egyben azt is megerősítem, hogy a lelki egészség megtartása és annak beillesztése 

a társadalmi jólét kereteibe első sorban az egyén felelőssége és kötelessége annál is inkább, mert ez 

nem csupán közvetett értéket képvisel számára és a csoport tekintetében, hanem alapvető 

örömigényének is eleget tesz.  

Lelki egészség – „cultural literacy”12 megközelítés.  

Nem szentelek ennek a meghatározásnak egy különálló fejezetet, de bevallom, hogy 

felfogásomhoz ez áll a legközelebb még akkor is, 

ha a felsorolásban egyetlen utalás sem történik a 

vallásra, vagy az idealista világképre. A 

tudományos szemlélet három csoportra tagolja a 

szóban levő véleményt, ami az egészséges 

lélekhez köthető szeretet cselekvésével, illetve 

elfogadásával kezdődik. Nincs is szebb megkö-

zelítése annak a szemléletnek, hogy minden 

cselekedetünk szeretetben menjen végbe (1 Kor 

16,14). Második helyre a biztonságot helyezi az 

elmélet. Természetesen az egyén, a tag, az ember 

mindenkori épségére utal a jelzés, nem csupán 

időszakos jelenlétére. Bízik abban is, hogy a 

társadalmi, szociális és egyéb helyét egészségesen 

megtaláló egyén megfelelő módon őrzi, az őt 

megillető beosztását. A felsorolás azonnal újabb érzelmi síkra lép, amikor hangsúlyozza, hogy a 

lelki egészség meghatározó jellemvonása a „megfelelő” mértékű közvetlenség, valamint az erre 

érkező válaszok, mint a harag, öröm, szomorúság, stb. A negyedik és ötödik elméleti felsorolás 

zárja az első feltétel-sort. Először arra utal az elmélet felállítója, hogy az egészséges lelkű egyénnek 

hatékony, de ugyanakkor az arany középúton elhelyezkedő kapcsolata kell legyen a valósággal. 

Ahogy értelmezi a meglátását: „nem túl sok, nem túl kevés”
13

. A jelzett első csoportosítást az a 

vélemény zárja, hogy az egészséges lélekkel rendelkező egyénnek legyen gazdag képzelőereje, 

melyet elsődlegesen arra használ, hogy fejlessze az alkotókészségét. Vigyázat! Nem tévesztendő 

össze azzal az állapottal melyre időnként azt a jelzőt ragasztjuk, hogy az illetőt gazdag fantáziával 

áldotta meg Isten! 

A Kulturális műveltség (cultural literacy) megközelítés második csoportosításában az 

önismeret és önértékelés jelenik meg, „mely elősegíti a saját én és a másik ember ártalmak utáni 
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Környezeti minőség  

Önértékelés  

Érzelmi érettség  

Önszabályozási képesség  
Társas támogatás  

Környezeti depriváció 

(megfosztottság) 
Érzelmi abúzus  

Érzelmi elhanyagoltság stressz  

Kizsákmányolás 

1. Képesség SZERETET nyújtására / elfogadására  
2. BIZTONSÁG és státusz „adekvát” átélése a társadalomban  
3. Megfelelő mértékű SPONTANEITÁS, érzelmi válaszok (pl. harag, 
öröm, szomorúság) megfelelő skálája  
4. Hatékony kapcsolat a valósággal (nem túl sok, nem túl kevés)  
5. Gazdag fantáziavilág, amely segíti a kreativitást  
(2) 
6. Az ÖNISMERET, ÖNÉRTÉKELÉS olyan foka, mely elősegíti a saját 
én és a másik ember ártalmak utáni reparációjának 
megvalósítását, az ehhez szükséges képességek gyakorlását  
7. A tapasztalatokból való tanulás képessége  
8. A csoport igényeinek teljesítési képessége, együtt azzal a 
választási szabadsággal, hogy ezt mikor és mennyiben teszi, 
figyelembe véve saját – mint csoporttag – FELELŐSSÉGét is  
(3.)  
9. Az önkifejezés szabadsága, tekintettel azonban a saját 
viselkedés vagy cselekvés hatására másokat illetően  
10.A saját és mások testi szükségleteinek kielégítési képessége  

https://en.wikipedia.org/wiki/E._D._Hirsch
http://semmelweis.hu/
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reparációjának megvalósítását, az ehhez szükséges képességek gyakorlását”
14

. Ezt nyomban követi 

a tapasztalatokból történő tanulás képessége, valamint a „csoport igényeinek teljesítési képessége, 

együtt azzal a választási szabadsággal, hogy ezt mikor és mennyiben teszi, figyelembe véve saját – 

mint csoporttag –” felelősségét is. Amennyiben megfigyeljük, visszaköszön az egyén 

autonómiájának kérdésköre olyan szabadság-határokkal, mely nem felülmúlja a képzeletet, hanem 

határtalanná teszi azt a szabadságot, melyet korábban és beteges lelkületek kötöttségekkel, béklyó-

szerűen képzeltek el. Ha valaki kérdezhető a szabadság témakörben, akkor az unitáriusok igen, 

hiszen éppen azért jött létre a vallásunk, mert örök szabadnak tartjuk az emberi gondolkodást, és az 

embert is. Először eldöntöm, hogy mi jó és ugyanakkor mi szabad nekem. Ha ezzel elkészültem, 

akkor szeretettel véghezviszem. Ha fájna szeretet-szorításom másoknak, akkor a következő 

alkalommal engedek belőle, nem szorítom olyan keményen magamhoz szeretetem alanyát. 

Folyamatos szeretet-igényemmel és cselekvésemmel hívom fel a figyelmet környezetem számára is, 

miközben mondogatom, hogy minderre szabadon köteleztem el magam. Ugyanakkor mindenkinek 

észben kell tartania, hogy a szeretet felelősségével tartozik a másik iránt.  

Szerintem a harmadik csoport folytatása a másodiknak, hiszen arra vonatkozik a szemlé-

letmód, hogy az egyénnek szabadsága van az önkifejezésre, viszont folyamatosan figyelnie kell 

arra, hogy milyen hatással van közössége tagjaira. Végül a tízedik szempont kerül megvilágításra, 

miszerint attól függ az egyén lelki egészsége, hogy mennyire képes kielégíteni saját és mások testi 

szükségleteit. Ebben az összefüggésben gondolkodjunk nyugodtan, a 18-as karika kitételével – mint 

törvényes házastársak nő és férfi módra, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a szexuális testi 

igényeken túl sokkal több feladatunk van testi értelemben. Hadd álljon előttünk nyomban két példa: 

az egyik a gyermekneveléssel összefüggésbe hozható gondoskodás (gyermekeink táplálása, öltöztetése, az 

iskolázással és egyebekkel járó testi szükségletek teljesítése), valamint a mára már egyre inkább szokásból kimenő idős 

kori szülőkről történő gondoskodás. Ezt nemcsak figyelemfelkeltés miatt említem, hanem azért is, 

mert a „jó tett helyébe jót várj”
15

 közmondás bár lassan kihal a tudatból, a mögöttes lényeg azonban 

továbbra is ott marad. És ez nem mese! 

Az egészséges lélek gyakorlati megközelítése 

A tudományos nézet itt is az orvosló felé fordítja az egyén figyelmét. Amennyiben észreveszi, 

hogy a látszat és a valóság nem minden esetben esik egybe, akkor egy szakemberrel időszerű 

megkerestetnie a „baj okát”. Így arra a következtetésre jutottak a szakemberek, hogy „a panaszok és 

a konfliktusok együttese nyújtja a lelki egészség vagy betegség első megközelítését.”
16

 Éppen ezért 

haladjunk végig azokon a pontokon, melyeket a szakemberek állítottak fel annak érdekében, hogy 

magunkra illesszük az egészséges lelkű ember tulajdonságait, ismérveit. Ebben a folyamatban 

elsődleges szempontként jelenik meg a mentálhigiéné, mint a lelki egészség megőrzésének és 

elősegítésének a tudománya. Először arra gondolunk, hogy ez egy elvont ága valamelyik eszme-

futtatásnak, viszont hamarosan ráébredünk, hogy a hozzánk legközelebb álló tények csoportosítását 

tárja elénk. Azt hangsúlyozza Dr. Kéri Szabolcs, hogy a mentálhigiéné az emberrel mint 

bioszociális lénnyel foglalkozik. Ennek értelmében: Az ember három oldalról meghatározott: 

biológiai, pszichés, és szociális lény. Az ember pszichés és szociális működési területét nevezzük 

mentális működésnek. Az ember, mint biológiai lény: táplálkozik, pihen, élethez szükséges javak 

előállítását végzi, utódról gondoskodik; pszichológiai lény: érzelmi, értelmi, akarati működés 

jellemzi; szociális lény: társas lény, kis és nagy közösségek (család, iskola, munkahely stb.) 

tagja.”
17

 

                                                           
14

 http://semmelweis.hu/ 
15

 Pl. A pacsirta meséje: „– Kis pacsirtám, elkéstél. Már elfogyott mind az égi festék. Nem tudok neked színes 

tollruhát festeni. De jó tett helyébe jót várj! Te segítettél a szegény öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, 

ami más madárnak nincsen. Legyen szebb a hangod, mint a többinek, és tudj a magasban röptödben is szépen 

fütyörészni.” 
16

 http://www.vitalitas.hu/  
17

 Kéri Szabolcs: Tudjuk-e, mi a lelki egészség? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww 

http://www.vitalitas.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww


6 
 

A lelki egészség az egyén által gerjesztett és folyamatosan fenntartott fejlődés viszonylatában 

is elemezhető. „Freud szerint a lelki egészség középpontjában egyfelől az ember örömkészsége áll, s 

az ilyen egyén az életben örömet talál, szeretni és dolgozni képes. Másfelől az „én” ösztönöket 

szabályozó, egyensúlyozó munkája áll. Ez az ösztönökkel való megfelelő bánásmódban, azok 

célszerű kielégítésében, szükség szerinti lemondásban, esetleg a kielégületlenség elviselésében (azaz 

a flusztrációs toleranciában) jelentkezik”
18

. Azért említettem először a felelős egyént, mert tudatos 

állapotában nemcsak önmagáért, illetve a társadalomra hasznos cselekedeteiért felelős, hanem 

azokért is, akik „rábízattak”. Először, mint saját maga által vállat felelőssége, vagyis gyermekei 

iránt, másodsorban pedig, mint öntudatos felnőtt, aki részt vesz az ifjúság nevelésében.  

Most arra kérek mindenkit, hogy vonatkoztasson el néhány pillanatig attól, hogy mi az 

alaphivatásom, és hogy előszeretettel gyakorlom az örömüzenet hirdetését, benne kimondott 

szerepet szentelve szülői feladatunknak. A gyermek egészséges lelkének fejlődéséhez alapfokon 

hozzátartoznak a következő tényezők, valamint azok kölcsönhatásai: A gyermeknek mindennél 

fontosabb, hogy megteremtsünk egy biztonságot nyújtó környezetet, ahol folyamatosan éreztetjük 

vele, hogy nincs is a világon szebb, mint a feltétel nélküli szeretet és egymás elfogadása. Mivel 

csakugyan nem szavakban áll gyermeknevelésünk, hanem tettekben, nagyon is fontos gyermekeink 

számára a nyújtott minta. Nem baj az, ha mi is átvettük elődeinktől, sőt az sem gond, ha a későbbiek 

során bevalljuk, hogy „kit utánzunk” egyéninek tartott életvitelünkkel. Életünkben gyakran fordítjuk 

el arcunkat gyermekeinktől (főként az édesapákra gondolok), mintegy leplezve érzéseinket. Meg kell 

tanulnunk, hogy fontos az érzelmek megélése még akkor is, ha időnként ez bonyodalmat okoz. 

Hasznos családi elfoglaltság a játék és a mese, hiszen az álomvilág képei megfelelő helyre épülnek 

be egy kisgyermek lelki világában. Az már csak egy lépésre van attól, hogy ezzel is erősítjük 

gyermekünk önbizalmát. Minden mesemondás, vagy olvasás előfutára lehet annak az alkalomnak, 

amikor mélyebben elbeszélgetünk gyermekünkkel, időt szánva arra, hogy megnyíljon és elmondja 

gondjait. Végül, de nem utolsó sorban nevelésünk rendkívül fontos tényezője, hogy gyermekeinkkel 

legyünk „minden helyzetben őszinték, ne adjunk okot a bizalmatlanságra, soha ne csapjuk be”
19

 

őket! Az előbbieket követően, hadd álljon előttünk a szigorúan tudományos álláspont vizsgálata és 

megállapításai, ami az ún. gyermekkori fejlődés szakaszára utal: „A lelki egészség alapjai a kora 

gyermekkorban, az iskoláskor előtt alakulnak ki. Ennek fő pillére egy olyan személy, aki a 

gyermek számára állandó, töretlen, meleg érzelmi légkört nyújt, fejlődésének, önbizalmának 

kialakulását elősegíti. Az ilyen - mondhatni kulcsszemély - elsősorban az anya vagy pótanya, 

esetleg nagyszülő. Tress eseteinek 87,5 %-ában az ilyen kapcsolat esetén az ember felnőttkorára 

egészséges marad. Ezt természetesen különféle hatások leronthatják: lelkileg károsodott apa, a 

szülők közötti diszharmónia, időben túl közel (1 éven belül) vagy túl távol (6 éven túl) született 

testvérek. Hermann Imrével hozzáfűzhetnénk ehhez, hogy a lelki egészség alappillére - ha úgy 

tetszik - fő védő tényezője a megkapaszkodás. Ha tehát a gyermeknek a megkapaszkodásra 

iskoláskor előtt kedvező lehetősége van, nagy a valószínűsége, hogy felnőttkorára egészséges 

marad.”
20

 

Mivel a lelki egészség megvalósítását és fenntartását nemcsak szülői feladatnak tartom, 

néhány gondolat erejéig áthelyezem a lelki egészségvédelmet az iskolába is. Fodor László, A lelki 

egészség és a pszichikus működések zavarai c. munkájában részletesen foglalkozik azzal, hogy 

fontos az iskolai tanuló és pedagógus-közösségek lelki egészségének fenntartása és védelme. Ezt 

tartja ugyanis a nevelési-oktatási folyamat elsőrendű feltételének. Nem ragadtatja el magát és 

megjegyzi, hogy az „iskolai lelki egészségvédelem konkrét megvalósulásának érdekében többek 

között szervezetten (órarendszerűen) oktatni kellene a lelki egészség alapvető témáit, mindenekelőtt 

a lelki egészség megőrzésének technikáit és módszereit, formálni kellene a lelki egészség 

megőrzésének készségeit és szokásait.”
21

 A szakember arra is utal, hogy a lelki egészség 

fenntartásához szükséges tevékenység nem várható el a tanügyiektől, hiszen ez messzemenően 

meghaladja tevékenységüket és elfoglaltságukat, viszont fontosnak véli, hogy „segítő szakemberek 

                                                           
18

 http://www.vitalitas.hu/ 
19

 http://www.szuloforum.hu/  
20

 http://www.vitalitas.hu/ 
21

 Fodor László A lelki egészség és a pszichikus működések zavarai - http://rmpsz.ro/  

http://www.szuloforum.hu/
http://rmpsz.ro/
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– többek között orvosok, szakképzett pszichoterapeuták, klinikai pszichológusok, mentálhigiénés 

szakemberek és szociálpedagógusok” segítsék a folyamatot. Sajnálatos módon nem említi a 

lelkészek és a vallástanárok szükségességét, de én szívesen hozzáteszem, hogy a vallás iskolai 

jelenléte segít a gyermekek egészséges lelkének kialakításában és ennek fenntartásában.  

A lelki egészség, mint érték 

Arra gondoltam, hogy jobban teszem, ha a szakember szavaival adom át mindazt, amit 

értékként elsődlegesen én is megfogalmaznék: „A mostani társadalom útkereső, értékválságban 

lévő életében összefogásra és felelősségtudatra van szükség” a lelki egészségnek, „mint értéknek a 

védelme érdekében. Területei sokfélék: a lakosság mentális egészségének fejlesztése csecsemő- és 

gyermekkorban, a felnőtt lakosság körében végzett prevenciós tevékenységek, időskor, 

veszélyeztetett csoportok, depresszió megelőzése, szerhasználattal kapcsolatos zavarok csökkentése, 

öngyilkosság megelőzése. Mindezt a pozitív mentálhigiéné eszközeivel, amelynek célja a 

személyiség fejlesztése, önelfogadás, pozitív kapcsolatok másokkal, mások elfogadása, társas 

integráció, érdeklődés felkeltése a társadalmi és közösségi élet iránt.”
22

 

Második helyen az érzelem világát említem. Gazdagsága annak köszönhető, hogy az egyén 

milyen kultúrában, nemzetben, nemzetiségben, milyen sajátos élőhelyi jelenségek között, vagy 

történetesen milyen vallásban született, illetve nevelkedett. A szakember szavaival cselekvéseinket 

„mindig valamilyen érzelem kíséri. A világhoz, másokhoz, a tárgyakhoz, jelenségekhez, 

önmagunkhoz való viszonyt jelent. Polarizált állapot. Az érzelem mindig motivál, aktivizál, 

tevékenységre serkent. Az emberi viselkedés, cselekvés kiváltásának tényezője. Az ember életében a 

minősítéshez kapcsolódik. Valamire ösztönöz vagy visszatart. Az érzelemből származtatjuk az 

érdeklődést és a motivációt. Jellemzője a szubjektivitás. Mindig érzelem-párokban gondolkodunk 

(öröm-bánat, szimpátia-antipátia stb.).”
23

 

Dr. Grezsa Ferenc két részre osztja az érzelmi alapszükségleteket. Nem lep meg az 

osztályozás, illetve a részletezés, viszont 

érdekesnek tartom, hogy alapszük-

ségleteknek nevezi ezeket az érzelmeket, 

illetve azokat is, melyek előkerülnek a 

csoportosítás során. Ha megfigyeljük Dr. 

Kéri Szabolcs gondolatmenetét, akkor 

tapasztaljuk, hogy az érzelmek jelenlétét 

nemcsak függővé teszi a jó életminő-

ségtől, hanem meglátásai megegyeznek az előbb említett orvoséval. A „jó életminőség fogalom-

körébe az is beletartozik, hogy harmóniában vagyunk környezetünkkel, a körülöttünk élő 

emberekkel, családunkkal; képesek vagyunk jó döntéseket hozni; tudjuk, mi tesz minket boldoggá; el 

tudjuk érni céljainkat; meg tudjuk valósítani önmagunkat; képesek vagyunk olyan jellemvonásokat 

elsajátítani, ami segít, hogy olyan  emberré váljunk, akik lenni szeretnénk; tudjuk, miből nyerhetünk 

energiákat, melyekkel feltöltődhetünk; tudunk krízishelyzeteket kezelni; konfliktusokat megoldani; 

problémákkal megbirkózni, szeretni önmagunkat és a körülöttünk élő, számunkra fontos 

embereket.”
24

 Az előbbi gondolatkörbe szorosan beletartozik az emberek többségének félre-

értelmezett felfogása, miszerint, ha valaki gazdag, annál jobb az életminősége. Tulajdonképpen 

helyénvaló, hogy sok minden segítheti az ember életminőségének alakítását, csak akkor történik a 

rossz fordulat, amikor valaki alárendeli életét a megszerzendő tárgyainak.  

Mai társadalmi berendezkedésünk során gyakran halljuk, mi is emlegetjük az egészséges 

életmód követelményét. Ez nem csak akkor hangsúlyos, amikor gondok támadnak az anyagi 

javakért történő hajsza során, hanem amikor tapasztalható az ember lelki egyensúlyának kilengése, 

vagyis felborulása. Nem kell ugyanis különleges mérleg annak bebizonyítására, hogy e téren nincs 

                                                           
22

 Kéri Szabolcs: Tudjuk-e, mi a lelki egészség? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww 
23

 Kéri Szabolcs: Tudjuk-e, mi a lelki egészség? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww 
24

 Kéri Szabolcs: Tudjuk-e, mi a lelki egészség? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww 

Érzelmi alapszükségletek1 

Elfogadottság *  
Megértettség *  
Érzelmi biztonság *  
Elismertség *  
Személyre szóló figyelem 
(empátia) *  
Egyediség *  
Szeretet (kapni és adni) *  
Segítség (kapni és adni) 

KÖZÖSSÉG –  
 
LELKI EGÉSZSÉG  
Közösség hiánya → egzisztenciális és lelki 
problémák  
Kapcsolódás másokhoz → fenntartó, 
szabályozó erő  
Közösségi integráció → egészség, gazdasági 
prosperitás 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww
https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww
https://www.youtube.com/watch?v=qm4ig8JCfww
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minden rendben, mert egyik valóság elnyomja a másikat, melyet mielőbb rendbe kell hoznunk. 

Nyomban következik a kérdés, hogy mi segíti elő lelki 

egyensúlyunk megőrzését? Erre sokan felkapják a fejüket, hogy 

most következik a minden bajra kenhető gyógyír. Van némi 

igazság benne, de a felsoroltak csak egy részét képezik az 

egyensúlynak, melyet személyre szólóan ki kell építsen 

mindenki magának, aki egészséges lélekre vágyik. Próbáljuk 

csak ki és telepedjünk le egy olyan helyen a természetben, ahol a 

szemét garmada vesz körül. Érezzük, hogy valami nincs rendben 

velünk, törekszünk arra, hogy társunkat is nyugtassuk, hogy ez a felelősség csak közvetve terhel, 

hiszen nem mi okoztuk a rendetlenséget, viszont, gyermekeinket, unokáinkat már határozottan 

féltjük attól, hogy meg ne sérüljenek. Vannak köztünk, akik gyermekkoruk óta folyamatos 

küzdelmet folytatnak a plusz kilókkal. Másoknak csak egy bizonyos idő után jelent fejtörést, a 

lényeg, hogy a rengeteg mesterséges ennivaló közt megtaláljuk a kiegyensúlyozott étrendünket. 

Arra is komoly gondot kell fordítanunk, hogy a testünkben végbemenő biológiai folyamatok 

összhangban legyenek a lelkiekkel, hiszen ellenkező esetben azonnal tapasztalható a diszharmónia. 

A legkönnyebben akkor tapasztaljuk a rossz időbeosztásunkat és annak kellemetlen hatásait, amikor 

pl. valamilyen eseménynek köszönhetően túllépjük a korábban gyakorolt és megszokott lefekvési 

időpontunkat. Különös gondot kell fordítanunk tehát a pontos időbeosztásra. Rengeteg betegséggel 

kapcsolatosan alapjavaslat az orvosok részéről a rendszeres testmozgás. Nehéz betartanunk és 

nemcsak fizikai megpróbáltatást jelent, hanem akarati igénybevételnek is kitesz minket. A fizikai 

tevékenységről ismét átugrunk a lelkiekre, amikor arra kell figyelmet szentelnünk, hogy miként 

szűrhetjük ki életünkben a számunkra stresszt okozó tényezőket. Persze nemcsak ezekről van szó, 

hanem arról is, hogy sikeresen kezeljük azokat. Ennek egyik megoldása a kikapcsolódás. Boldogok 

és egyben egészséges lelkű emberek, akiknek sikerül úgy megválasztaniuk alapfoglalkozásukat, 

hogy abban folyamatosan örömüket lelik. Környezetemben is sok ilyen embert ismerek, akiknek 

munkája kikapcsolódás. Ebben az esetben könnyen történik a relaxáció. Sőt, egyáltalán nincs is 

szükség különös megoldásra. Nem így vannak azok, akiknek elmaradhatatlan a meditáció ahhoz, 

hogy ráléphessenek a teljes kikapcsolódás útjára. Ennek egyik lehetséges feltétele a rendszeres, napi 

alvás, mely nem, csak testileg, hanem lelkileg is egyensúlyba állítja az illetőt. Végül, de nem utolsó 

sorban a lelki egyensúly megőrzése érdekében szinte a legfontosabb, hogy nyitottak legyünk emberi 

kapcsolatainkban. Én azt szoktam mondani, hogy földi értékeink közül emberi kapcsolataink a 

legfonatosabbak és egyben értékesebbek is, hiszen ha ezeket elveszítjük, semmink sem marad.  

Az egészséges lélek törvényei 

Bármilyen furcsa is megengedtem magamnak, hogy dolgozatomban rögzítsek néhány 

törvényszerűséget, melyek hozzásegítenek az egészséges lelkünk megőrzéséhez. Ezek közül 

némelyeket szakemberek megfogalmaztak előttem én csak átvettem tőlük, másokat viszont azzal a 

merészséggel állítok sorrendbe, mint bárki közülünk tenné ezt, aki vágyik lelkének összhangjára és 

arra, hogy egészséges lelkületű emberek társaságában 

és hasonló környezetben élje le életét. Nem szabad 

elfelednünk, hogy társadalmi életünkben azonos 

benyomások érnek ugyan, de mivel különbözünk 

egymástól, így más módon viseljük el a bántásokat, 

bánat, vagy öröm-impulzusokat is.  

Az első mellékelt felsorolásban
25

 nemcsak 

általánosságokat olvasunk, hanem az embert, mint 

okozót láttatják, akinek nemcsak az a feladata, hogy 

önmaga lelki egészségéről és egyensúlyáról gondos-
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- rendezett környezet létrehozása; 

- kiegyensúlyozott étrend; 
- a biológiai folyamatok  

- az időbeosztás; 

- testmozgás 
- stresszt okozó tényezők kiszűrése 

- kikapcsolódás 

- meditáció, relaxáció 
- alvás, napi 8 óra 

- nyitottság emberi kapcsolatainkban. 

A barátságtalan légkört árasztó embert láthatatlan, 

taszító örvény zárja körül. 

A panaszkodó ember a legjobb szándékot is kimeríti, 

amiért elzárkóznak tőle. 

A félelem és elékeseredés betegséget okoz. 
A sérelmeit, fájdalmait, kellemetlen állapotát 

ismételten felemlítő ember elviselhetetlenné teszi 

helyzetét. 
Még gondolatban se legyünk barátságtalanok 

másokhoz 

Ne panaszkodjunk 
Ne engedjük, hogy hatalmába kerítsen az elkeseredés 

és a félelem. 

1.  
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kodjon, hanem hozzájáruljon környezete egészséges építéséhez is. Éppen ezért kerül 

hangsúlyozásra, hogy a barátságtalan légkört árasztó embert örvény veszi kerül, mely egyben 

figyelmeztetés is arra, hogy nehéz szabadulni belőle. Szomorú tapasztalataink közé tartozik, amikor 

arról beszélünk, hogy túl panaszos valaki a környezetünkben, amivel teljesen az agyunkra megy. 

Azzal is ártunk, ha vesszőparipaként soroljuk évtizedes sérelmeinket. Ez még akkor is kárt okoz, ha 

csakugyan sok mindenben igazunk van, vagy bizonyítható módon arra billen a mérleg nyelve. A 

jézusi elv is visszaköszön, amikor arra biztat a meglátás, hogy még gondolatban se legyünk 

barátságtalanok egymáshoz. Végül pedig arra törekedjünk, hogy ne kerítsen hatalmába az 

elkeseredés és a félelem.  

A második, mellékelt felsorolásban
26

 ugyancsak 

törvényszerűségeket olvashatunk a lelki egészség 

megtartása érdekében. Ezúttal tízet. Nem szabad 

elfelednünk, hogy a lelki egészség megőrzése egyfajta 

védelem, aminek „fő célja tehát részint a mentális 

betegségek megelőzése, részint pedig a lelki egészség 

hathatós támogatása, erősítése, fenntartása és 

megfelelő kibontakozásának elősegítése, mindenekelőtt 

a pszichiátria és a pszichológia jól bevált módszereinek, 

eljárásainak, technikáinak és eszközeinek 

segítségével.”
27

 Tény, hogy a lelki egészség megőrzése 

„össztársadalmi feladat”, s mint ilyen semmi baj sincs, 

ha mindennek vallásos alapot is rendelünk. Tagadhatatlan, hogy a korábbi társadalmak is hiányt 

szenvedtek a szeretet gyakorlásában és mindaddig lelki gondjaik lesznek az embereknek, míg annak 

pótlásáról kellőképpen nem gondoskodnak. Semmi eget rengető követelmény nincs ebben, csak az a 

jézusi szemlélet, hogy amit „akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is 

úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12.) 

Befejezés 

Végül az összegezés maradt, mely lehet derűs, vagy 

akár borús hangvételű is. A kérdés ebben az esetben is az, 

hogy milyenek vagyunk mi emberek? Sokszínűek, időnként 

a szivárványhoz hasonló, változatos színben pompázók, 

máskor mintha örök homály és fojtó ködbe burkolóznánk. 

Bármilyen furcsa is, de ebből a szorításból némi megbánás 

hangja derítheti fel az előtörő fénysugarat. Néhány hiba, 

melyet megbántak a haldoklók.
28

 Mert, ha van olyan 

meghatározó tényező, ami feltétel nélkül segít a 

változásban, az nem más, mint az élettapasztalat. Azzal a 

különbséggel, hogy ebben az esetben csakugyan hallgatunk az öregebbre és nem várjuk, hogy 

ismételten saját szánkat is megégesse a forró kása. Végül pedig hű maradva önmagamhoz, egy 

bibliai igazsággal zárom a dolgozatom, miszerint „A telhetetlen lélek háborúságot szerez; a ki pedig 

bízik az Úrban, megerősödik.” (Péld 28, 25). Áldjon meg erős lélekkel minket az Isten! 

                                                           
26
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