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"Amikor férjem még csak udvarolt, házass6gkötésünk el5tt, elhaimozott

kedvességeivel, számon tartotta életem minden kis eseményét, észrevette apró
kis munkaeredményeimet, sikereimet. Kedvemet kereste minden apró dolog
ban. Most, néhány év után minden megváltozott. Pedig nem mondhatom, hogy
most már nem szeret ... De jó, ha névnapomat teljesen el nem felejti .•."

Első iJClanatra talán kicsiségnek
látszik az egymás iránti figyelmesség
vagy figyelmetlenség ügye. Valójában
azonban nagyon is fontos. Mert mín
dennapjaink öröme sokszor éppen
ezeken a parányi figyelmességeken
vagy figyelmetlenségeken múlik. Ez
az "erény" ugyanis kezdete az egy
más iránti viselkedésünk, nyitottsá
gunk és bizalmunk, végső fokon test
vériességünk és szerétetünk fokoza
tos megvalósításának. Ahogyan a sze
retetlenségnek, a "másra-való-tekin
tet-nélkül-élésnek" megvannak a fo
kozatai a csöndes egoista érzésektől a
pusztító gyűlöletíg, ugyanúgy a szere
tetnek, az altruizmusnak is megvan
nak a lépcsői. A kezdet mindenkép
pen egymás észrevevése, a figyelem
egymás iránt és ennek gyakorlata,
külső kifejezésben is: a figyelmesség.
És hol van ennek a gyakorlására a
legjobb alkalom és lehetőség? A leg
természetesebb, legalapvetőbb közös
ségekben. a családokban.

Egészen röviden teológiailag is vizs
gáljuk meg a figyelmesség kérdését.
Valóban erény? Mindenesetre erény
gyakorlat, valami benső készségnek
(habitusnak), tehát állandónak mond
ható, bensőleg kialakított lelki maga
tartásnak a megnyilvánulása a figyel
messég. Morális rendszerünkben talán
leghelyesebben a "tisztelet" erényéhez
kapcsolhatjuk. A· figyelmesség annak
a kifejezése, gyakorlása, hogy tiszte
lettel vagyunk egymás iránt, becsül
jük egymást. Csakhogy amíg a szoros
értelemben vett tisztelet és elismerés
mindig valamilyen specíálís kiváló
sághoz és értékhez fűződik, - a fi
gyelmesség sokkal általánosabb vo
natkozású: egyáltalán a másik "em
berségének", emberi rnéltóságának,
egzisztenciális helyzetének és lénye
gének az elismerése. Ezért mondot
tuk, hogy a figyelmesség a másik em
ber tekintetbe vételének, a' máshoz
való fordulásunknak a kezdete. A szo
ros értelemben vett tisztelettel és elis
meréssel tartozunk valaki személyi
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kiválóságának és értékének, amit sze
mélyes küzdelemmel és munkával
szerzett (tudás, hősiesség, más emberi
erények) vagy objektív adottsággal
birtokol (pl. szülői, előljárói tekintély),
-a figyelmesség sokkal általánosabb
alapokról indul: az emberi méltóságot,
az emberi értéket, a legalapvetőbb

emberi tulajdonságokat tekinti. Ezek
pedig minden emberben megvannak,
a figyelmességgel tehát, mondhatjuk,
minden embernek tartozunk.

A mindennapi életben persze nem
elméletileg, hanem gyakorlatilag szok
tuk a kérdéseket vizsgálni, Az erénye
ket is. Hasznosak-e, van-e gyakorlati
lag "értelmük", - a legtöbb ember
ezt a kérdést teszi fel magának, ami
kor ilyesmiről gondolkodik. Nos, a fi
gyelmesség "értékére" és hasznára a
"gyakorlati" emberek már régen rá
jöttek. Az amerikai Carnegíe az üz
leti és társadalmi érvényesülés elen
gedhetetlen feltételének tartja. A ke
reskedelmi lélektan statisztikusai
számszerűen ki tudják mutatni a "fi
gyelmesség" hasznát. Természetesen,
ez a gazdasági és kereskedelmi ha
szon-szempont nem a legkiválóbb és
legjelentősebb motívum az erény gya
korlásához. Ezzel még lehet valaki jó
üzletember, ügyes világfi, kérdéses,
hogy magatartása, erkölcsi értékkel
bír-e. Ez a teljesen anyagi érdekű, "üz
leti számítás" ugyanis megsemmisít
heti a figyelmesség erény-Iellegét és
lelki értékét; 'talán idézetünk is utal
valami ilyesmire. Előfordul, hogy em
berek nagyon udvariasak, figyelmesek
egymáshoz addig, amíg érdekük így
kívánja. Férfiak kedvesek választott
Jukhoz, hogy megszerezzék, Hogy va
lóban lelki értékből, erényből fakad-e
a figyelmesség, az rendszerint akkor
derül ki, amikor az érdek elmúlik, a
pillanatnyi haszon megszületik, Akkor
derül ki, hogy lelki magatartás, benső

állásfoglalás következménye és meg
nyilvánulása volt-e vagy csak ideig
óráig tartó ügyeskedés. S bizony, a
csalódás e tekintetben néha sokkal SÚ~



lyosabb következményekkel jár, mín]
anagy kíszarmtaní Ienet, A csalódott
ernuer uegrauarva érzl magát. Ugy er
zt, egyszeru Kereskedelmi arucíkk volt
csupan, nem peuig megbecsuít, mél
tosággal rendeneeze ember.

Az eilenkezojevel pedig, a figyel
messég erenygyakorrataval állandó
bíztatast, erosuest, megnécsülést kap
a partner, a munkatárs vagy étettars.
Pszicnoiogíaí vizsgaratok ezt a Ieíkí,
az eíouomel értexesenb hasznot is
merní tudjak. 11: sorok írója is részt
vett egyszer egy "kisérletoen", mint
tanácsa uo, megrigyeíő. Az egész "kí
sértet" nagyon narvriak látszo, egysze
ru tenyboí indult ki: ahol a munka
társak vagy élettársak figyelmüket
egymás pozrtív értékeire, eredményei
re fordítják, ott megszuletík a figyel
messeg, ezzel a jó nangulat, a meg
becsuies, nagyobb munkakedv és iga
zi szeretet. Az egyik kisérleti jelszó ez
volt: Férj, dicserd a feleséged! Vedd
észre proulémáit, nehézségeit, igyeke
zetét és eredményeit. Amikor haza
érsz, a társalgást ne kifogásokkal, bí
rálattal, veszekedéssel kezdd (hogy va
lami nincs rendben, nincs meg a va
csora, stb.), hanem dicsérettel, vagyis
figyelmességgel. Az eredmény megle
pö volt: a figyelmesség kiváló peda
gógiai eszköznek mutatkozott a csalá
dOK életében.

A felsorolt érvényesülési és pszicho
lógiai motívumokon túl a vallásos em
ber a figyelmesség erényét sokkal ki
válóbb meggondolások alapján kell,
hogy gyakorolja. Amint a rövid teoló
giai megfontolásban említettük, szá
munkra az igazi motívum az a tény,
hogy míndnyájan Isten teremtményei,
gyermekei vagyunk. Ez a keresztény
humanizmus legáltalánosabb alapja.
Ezt a hitünket a figyelmesség által
valljuk meg és valósitjuk kezdeti fo
kon. Isten művének, Isten gyermeké
nek lenni olyan kiválóságat és méltó
ságot jelent, amelyre állandóan fi
gyelnünk kell. Ebben a szemléletben
válik apró figyelmességeink sorozata
vallásos erénnye, amely végső fokon
Istenre, az ő nagyságára, kiválóságá
ra és méltóságára utal.

A figyelmesség önmagában apr6
cselekeuetekooí ali össze, oe ebben a
vauasos, "lsteni" szerrueíetoen színte
vegtelen jerentoségu lesz, mert arnint

. Lauisraus boros leguJaoo konyveoen
kireju : magacan noruozza az egyik
Iegcsouáía.osaoo kozrmxus titkot:' a
kicsinyoen, a paránywan rejtőzo nagy
sagot es meitosagot, A figyeímes em
ber lassankent megtanulja. hogy mín
derire ügyeljen, mmuen erteket észre
vegyen es uszteljen, es eíetstrlusa az
apro cseiekeueteaen keresztul színte
kozmikus szeretetté fejíoduc. Meglát-.
ja míndenhoí és mindenoen az Istent,
a Teremtot, .mínden kíváíóságnak és
érteknek a forrasát és alapjat. Meg
érti, hogy ücvössegünk is ezeken a
kicsínysegeken áll vagy bukik: éhe
zöknek ételt adni, szomjazóknak italt
adni, szornorúakat vigasztalni, stb. Az
Isten miatt figyelmes ember érteni
kezdi a gyermekség titkát, a kicsiny
ség nagyságát, ahogyan az evangélium
mondja: "Ha meg nem változtak és
olyanok nem lesztek, mint a gyermek,
nem mentek be a mennyek országába.
Aki tehát kicsinnyé lesz, mint ez a
gyermek, az a legnagyobb a mennyek
országában." (Mt. lll, 3-4.). Az Is
tenre figyelő ember, és az embertár
saira Isten miatt figyelő ember las
sanként elsajátítja azt a képességet,
hogy meglássa a kicsinység mögött a
nagyságot, az ember mögött Krisz
tust (Mt. 18, 5.), a gyermek mögött az
angyalt (Mt. 18, 10.).

Mindennek gyakorlására a legalkal
masabb hely a család. Közvetlen kör
nyezetünk. S legalkalmasabb idők a
személyhez, jelentős eseményekhez,
nagyszerű emlékekhez fűződő napok:
a családi ünnepek. Ezeket számon tar
tani és megünnepelni keresztény kö
telességünk, amelyet a bennünk egyre
jobban fejlődni akaró szeretet köve
tel. Ezeknek az ünnepeknek az érté
két nem az anyagi haszon, az aján
dék nagysága vagy minősége teszi,
hanem a figyelem, a szeretet, amely
hitből táplálkozik. S ezek az alkalmak
a gyermekek számára is a szeretet
legjobb iskolái lehetnek.

Csanád Béla

•
Az öröm abban a pillanatban születik meg, amelyben felhaoysz boldoO

8áood keresésével és megpróbálsz másokat boldoggá tenni.

Michel Quoist


