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1 ,,Az ember homeostasi·
sát mind jobban kiterjeszti
környezetére" (E. Schrö
dinger)

~

Eletmódkultúra
~ ~ ~es egeszseg

Az ember és környezete fizikai, kémiai, biológiai és szellemi szinten
egyaránt állandó kölcsönhatásban van. Az embemek, hogy léte bel
ső feltételrendszerének állandóságát.. homeostasisát fenntartsa,
szüntelenül alkalmazkodnia kell: a hőveszteséget hőtermeléssel

pótolni, a vegyi anyagokat beépíteni vagy eltávolítani, a biológiai
hatásokat felhasználni vagy ellensúlyozni, a szellemi befolyást mér
legelni és elrendezni. Adaptáció nélkül kihűlnénk, megmérgezöd
nénk, testünk elpusztulna, szellemi életünk elsorvadna. A rendezet
lenség, a káosz ellenében az adaptáció szabályozott folyamat, mely
nek célja az egyed és környezete kölcsönhatásaiban a rendterem
tés.' így a teremtés résztvevőjeként a Teremtő képmásai vagyunk.
Információ-elméleti megfogalmazásban azt lehet mondani, hogy az
orvostudomány ezeknek a szigorúan szabályozott folyamatoknak
a műveleti sorrendjét - algoritmusát - igyekszik felderíteni, meg
fejteni, az orvoslás pedig a meghibásodást hivatott kijavítani vagy
megelőzni. Az egészség karbantartása azonban csak az egyén és a
népesség állapotának javítását végző szakemberek (orvos, szer
vező, védőnő, asszisztens, ápolónő, gyógytornász stb.) együtt
működésévelvalósítható meg. Ez az együttműködés társadalmilag
szervezett módon, a szolidaritási elv intézményesített formájában,
a biztosítás révén válik közérdekűvé. Ebben az együttműködésben

is a fő cél az egészség megtartása, illetőleg jobbá tevése. De mit
tekinthetünk jónak? Biológiai szempontból az a jobb, ami a külső

és/vagy belső károsító hatásoknak fokozottabban ellenáll, azaz fel
építésbeli és működésbeli állapotát hosszabb ideig tudja megőrizni

("túlélés"), illetve azonos túlélés esetén állapota kiegyensúlyozot
tabb (stabilabb), teljesítőképességenagyobb. A struktúra és funkció
teljes tönkremenetele, a halál, a rendezetlenség.. az entrópia maxi
muma. Ezen a biológiai katasztrófán a keresztény embert az örök
életben, az üdvösségben való hit segíti át. Mózes azt hirdette a
Tízparancsolatban, hogy lIne ölj!", ami nemcsak a más, de a saját
élet védelmezése is tiltó formában. Jézus viszont biztatóan azt
mondta: "azért jöttem, hogy életük legyen és bővebben legyen" (Jn
10,10). Az élet a zsidó és keresztény kultúrában Istentől védett ér
ték, mellyel az ember nem rendelkezhet korlátlanul, viszont, mint
minden más Tőle kapott ajándékkal, ezzel is jól kell gazdálkodnia.

"Az egészségesebb nemzetért" konferencián az országos
tisztifőorvosA magyar népegészségügy prioritásai az ezredfordulóig cí
mű előadásában megfogalmazott öt nemzeti cél között elsőként az
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Természetes
és mesterséges

Civilizációs ártalmak

egészséget említi mint az egyik legfőbb emberi értéket. Ez a tisztán
szakmai követelmény összhangban van a humanista értékrenddel
és a valláserkölcsi normával. Az ember csak értékmegvalósító ren
deltetésének teljesítésében talál tartós örömet, és sikerirányultságát
csak így elégítheti ki. Ha tehát az egészségét értéknek ismeri el,
eszerint is kell vele bánnia. Csakhogy, mint említettük, kettőn áll a
vásár: rajta és a környezeten. E kapcsolatot ezúttal csupán az élet
mód szempontjából vizsgáljuk.

Az emlősök, amelyek közé testünk alapján besorolhatók va
gyunk, mintegy 200 millió éve természetes környezetben, termé
szetes életmódot folytatva adaptálódtak. Végtagjaikat erőteljes

mozgásra használják: a hátsó lábuk a menekülés vagy üldözés fő

motorja, a mellső a helyzetváltoztatás mellett a kapaszkodás, véde
kezés vagy támadás eszköze. Másznak, kúsznak, úsznak, futnak,
ugranak, lopakodnak, ásnak - csupa erőkifejtéstjelentő mozgás a
megélhetésükért. Ezzel szemben mesterséges környezetben a civi
lizált életmódot alapvetőert a mozgáshiány jellemzi. Állva vagy
egyre inkább ülve, sőt a fotelokban csaknem fekve, erőkifejtés

és/vagy elmozdulás nélkül "dolgozunk". A civilizációs technikai
tudományos forradalom iránya a további automatizálás, vagyis a
megélhetés célú mozgás további csökkentése. A vadon élő emlősök

táplálkozása az elégséges mennyiségre és a szükséges minőségre

szabályozott. Az ember a civilizált életmód mesterséges kör
nyezetében sokkal kevesebb erőkifejtéssel aránytalanul több éle
lemhez jut: ez azután egyrészt falánkságban (mennyiségi abúzus),
másrészt ínyenckedésben (minöségí abúzus), harmadrészt torkos
ságban (felesleges időben is eszik) nyilvánul meg. A természetes
szexualitás szintén a szükségesre beállítódott, míg a civilizáció eb
ben is luxusprodukciókra, élvhajhászatra késztet.

Az élőlények ingerlékenysége a hatásokra adható válaszkészség,
mely a sikeres alkalmazkodásra, a saját stabilitásra irányul. Az ér
zékelés, az izgalom és a válasz szabályozott körfolyamat. A véde
kezés vagy támadás izgalmi anyagai a válasz energiaemésztő fo
lyamataiban lebomlanak, elégnek, miközben segítik a válasz meg
felelő létrejöttét (légzés, keringés serkentése, izomerő fokozása). Ez-

, zel szemben a civilizációs izgalom másképpen zajlik. Egyrészt ér
zékszerveinket természetellenes mértékben vesszük igénybe (kap
kodott képváltású videoklipek, fényorgonák villogása, fülsiketítő

hangerősítök. penetráns. illatfelhőt produkáló és bőrkényeztető

kozmetikumok, túlzott fúszerhasználat). Másrészt az izgalmi álla
potot részben fokozó, részben tartósító szereket használunk, mint
a koffeintartalmú italok (kávé, tea, cola), a szeszesitalok, a nikotin,
illetve a különböző erősségű, idegrendszerre ható szerek a nyugta
tó-altatóktól a gyengébb (marihuana) és az erősebb (kokain, heroin,
LSD) kábítószerekig. Harmadsorban az izgalomkeresés és -fokozás
mesterséges formái, melyeket nem kísér erőkifejtés(mozgás),s ame
lyekben már természetellenes (perverz) módon rejtett szadizmus-
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Önkeresés és önérdek

Információ és
dezinformáció

ként szerepel az izgalom. Ide sorolható a gyermekek számára ké
szített számítógépes képernyő-játékokjelentős része is, amelyekben
az ő életükben elő nem forduló izgalmi jelenetek, a valóságosnál
sokkal töményebben előadott "kockázatos vagy vészhelyzetek"
keltik a végletekig felerősített rémképeket, eszeveszett száguldozá
sok és karambolok tökéletes illúzióját - ugyanakkor csak egy ujjuk
mozog egy vezérlőgombonaz erőkifejtés teljes hiánya mellett. En
nek következtében a természetesnél fokozottabb mértékben kelet
kező izgalmi anyagok (főleg mellékvesehormonok: adrenalin és
származékai) lebomlását nem segíti a megfelelő mozgás, így ezek
felhalmozódnak, s vagy később váltanak ki agressziót (meccsek
utáni törés-zúzás, verekedés), vagy már közben károsítják a szer
vezetet (agyat, szívet, vesét, gyomrot).

A felsorolt civilizációs életmódzavarok hátterében voltaképpen
félresiklott, szertelen, élvezethajhászó önkeresés, én-túltengés, ön
zés, és önérdekeken szorongás, illetve az ezt kompenzáló gátlásta
lanság dolgozik. Mindezek hátterében olyan "piac-racionális" indí
tékú erők munkálkodnak, melyek az embert gyönyörre készült ter
méknek reklámozzák, s az olyan fogalmakat, mint szolgálat, enge
delmesség vagy alázat szolgaságnak, meghunyászkodásnak vagy
megaláztatásnak tartva, elutasításukra ösztökélnek. Ehhez nyújt to
vábbi tápot - immáron az emlősszint feletti szférában - a szel
lemi életben is burjánzó civilizációs ártalom, mely szintén az én-ér
tékelés zavarát erősíti hazug módon: akár a köznapi értelemben
vett éntudat depressziós-önpusztító, akár a túlzott öntudat mániá
kusan diktatórikus, gyilkos formájában. Mintha a "ne ölj!" parancsa
önmagunk életére nem vonatkoznék, mintha az egyén a saját életét
kedvére rombolhatná. Ugyanezen fogalmi körben a tisztánlátást
igyekszik elmosni az a szóhasználat, mely nem tesz különbséget
áldozatvállalás, áldozattá válás, áldozatul esés között (az első hősi

erény, a második megérdemelt büntetés, a harmadik ártatlan halál;
vö.: Szent Péter, Júdás, aprószentek; vagy napjainkból a misszioná
riusok, a terroristák, a túszok). Mindezek mélyén az az ördögi ős

hazugság munkál, mely az embert a Gonosznak alá-, Istennek vi
szont fölérendeltnek helyezné. Lucifer a történelem folyamán elő

ször az istenfogalmat próbálta kikezdeni (ariánusok), majd az egy
házat (szakadások), végül korunkban az embert magát támadja
meg, őt akarja érzéketlenné tenni a transzcendens valóság iránt,
mondván: csak anyag vagy. Ez a materializmus még azzal a "ha
missággal" is jár, hogy általa a Gonosz szellem tulajdon halálhírét
költi: ha nincs önálló szellemvilág, ő sem létezik. A "hazugság aty
ja" a paradicsominak hirdetett civilizáció bűvöletében ámuldozó
embert ma is a hamis fogalmak mindentudás almájával csalogatja:
csak ma ezt dezinformálásnak nevezik. Minthogy az információel
mélet egzaktsága lehetetlenné teszi a tények meghamisítását és az
egyre jobban tökéletesedő híradástechnika az eltitkolását - így
nem a valóságot, hanem annak mását, a fogalmakat, azok össze-

324



Nyitott és intim

2 Mt 6,6

Etika és egészség

függő értékelését törekszik meghamisítani. Mintha egy patikában
nem a gyógyszereket, hanem a feliratokat, az információt cserélnék
ki. Ezek az átcímkézett fogalmak tömegével kerülnek közhaszná
latba. A gőg=öntudatra ébredés, a szerénység=élhetetlen maflaság,
a csalás=ügyeskedés, a határozottság=kompromisszumhiány, a kö
pönyeg-forgatás=alkalmazkodóképesség, az állhatatosságemakacs
ság, az ingatag jellem=színes egyéniség, a mértéktartó önfegye
lemekóros elfojtás, a gátlástalanság=önmegvalósítás stb. Ennek a
"semmi sem az, aminek látszik" állításnak tudományos alátámasz
tása sem késett sokáig, s ma mint szerepjátszás jelenik meg a visel
kedéskutatásban. Az ember nem orvos, pap, apa, anya, tanító stb.,
csak például anya-szerepet játszik. Ez a felfogás természetszerűleg

vezet identitástudat-zavarokhoz, amit szintén tovább lehet magya
rázni, holott a nemzeti identitástudat helyett a hazafiság is megte
szi, de ez kozmopolita világunkban már-már pejoratív. Akik ezt
nem fogadják el, azok nem elég "nyitottak". Ez is egyike a mani
pulált fogalmaknak. Ami nyitott, az bárkinek betekinthető,átjárha
tó, mint a piac vagy a galambdúc. A személynek kell hogy legyenek
diszkrét, másokra nem tartozó dolgai, egy intim szféra, melybe
csak kivételesen pillanthat be más, aki nem is lehet akárki, vagy
~hová ő ma~a vonulhat vissza, például elmélkedni vagy, mint az
Irás mondja, kamrájában imádkozni. A nyitott ház-asság csak paj
tá-sság, karámba terelt kommuna; az élet viharos tengerén zárt hajó
helyett nyitott tutaj, melyről könnyen lesodródhat az ember. A li
berál-anarchista szellem entrópia-tengere, dezorganizáló folya
ma(tai), helyenként szennyes (pornó) áradata mossa, rombolja a
rendezettséget, a megbízható stabilitást jelentő valódi információk
ígaz-szép-jó-szent szigeteit.

Milyen következményekkel kell számolnunk, ha a természetes
környezet és életmód szemben áll a mesterséges környezettel és a
civilizált életmóddal? Ha a kettőt nem hozza harmóniába egy kul
túra, egy olyan mérték, amelyben a benne foglalt érték az arányok
optimuma, s amely tételesen az etikai törvényekben található. E
törvényeket sokan azért vetik el, mivel nem ők alkották őket. Azt
tartják, hogy erkölcsi törvényeket bárki hozhat, holott éppen azok
nak kellene mindent megszabniuk. Ha az etikán alapuló életmód
kultúra nem hozza harmóniába a mesterségest a természetessel,
akkor a következmények katasztrofálisak lesznek. Előjelek máris
vannak. A tétlenség miatt el nem égetett anyagok egyrészt káros
hatásokat fejtenek ki (például magas vérnyomás), másrészt kóros
elváltozásokhoz vezetnek (például érelmeszesedés). A mozgáshi
ányból kialakuló testfelépítési zavarok a kellő edzettség hiánya mi
att elsatnyulást és/vagy a kóros súlyfelesleg miatt túlterheléseket
okoznak (gerinc-ízületi bántalmak). A tunyaság funkciózavarokat
is kivált: gyengeség, fáradékonyság, elügyetlenedés és vegetatív za
varokalakulnak ki a vérkeringésben, légzésben, emésztőrendszer

ben, hormonháztartásban. Végül a restség deszocializálódáshoz, el-
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3 Boda László: Emberré
lenni vagy birtokolni.

Bp., 1991, 5.

4 Laborem exercens.
Vaticanum II., 119.

Türelem
és/vagy tolerancia

Megelőzés 
gyógyítás

idegenedéshez, tudattorzuláshoz, vagyis kudarcok sorozatához ve
zet egy sikerorientált társadalomban, s ennek egyre csökkenő elvi
selhetőségét az öngyilkosságok növekvő száma is jelzi hazánkban.

Félreértés ne essék, nem állítjuk azt, hogy a jók egészségesek, a
rosszak betegek. Egészség, betegség nemcsak rajtunk, de rajtunk is
múlik. Csupán azt állítjuk. hogy az erkölcsös élet egészségjavító, az
erkölcstelen egészségrontó (lásd az AID5-betegség járványa), de hogy
melyik mennyire, abban nagy egyéni különbségek lehetnek. Ha a ci
vilizációt, mely mesterséges javakkal csábít, többre tartjuk egy olyan
kultúránál, mely természetes szépségekkel ajándékozza meg életün
ket, ha a Gabriel Marcel-i lenni vagy bírtokolnr' dilemmában az utób
bit választjuk. vagy hagyjuk a dezinformáló reklám hatására túlsúlyba
kerülni - akkor nemcsak az életmód- és szabadidő-kultúránk vész
el, de végül maga a civilizáció is. Pontosan úgy, mintha a "pénzt vagy
életet" felszólításra az a válasz hangzanék el, hogy: "inkább az életet,
mert a pénzt öreg napjaimra tartogatom". Vagyis, folytatva az anek
dota-hasonlatot, okos ember a pénzt adja oda, gondolván, hogy azt
még pótolni tudja. A birtoklás helyett a létet választja.

Az orvos mindig a lét oldalán áll, mert az vallja, hogy "az ember
többet ér annál, mint amije van".4 Korunk egyre inkább mefisztói,
piacoló élete, egyre kegyetlenebb versenyszelleme, mely főleg vesz
teseket termel, csak egyféleképpen viselhető el, ha a természetes
javak megőrzésénekés a mesterséges javak előállításánakközhasz
nú folyamatában egymásnak nemcsak humanista módon segítünk
versenyezni, hanem keresztény módon versenyzünk segíteni egymás
nak. Segíteni abban, ami jó, előnyös a közösségnek, ez is a kreati
vitás egy fajtája; segíteni annak elviselésében, ami kellemetlen vagy
éppen tragikus az egyénnek, ha az elkerülhetetlen - ez az igazi
végtelen, békés patientia.

A tolerancia, ha tartós vagy vég nélküli, a lélektanárok által jo
gosan kárhoztatott elfojtás egy fajtája, s mint ilyen egészségrontó
(hipertónia, gyomorfekély, álmatlanság, neurózis okozója). A pati
entia az elfogadott türelem, bennünket érő korlátozás, tudatosan
feldolgozott és békés lelkülettel, érzelmekkel elfogadott kellemet
lenség, baj vagy akár tragédia, mely ily módon belső feszültséget
oldó, egészségvédő. A Gondviselésben hívő ember meg éppenség
gel transzcendens érdemszerző értelmet is tud adni neki, mely to
vábbi relaxatiót jelent a lélek számára.

A böjt, mely nem fogyókúra, hiszen a lélek erősödése a fonto
sabb, mint a test fogyatkozása, a rendszeres lazító (elmozdulással
és nem izomfeszítéssel járó) testgyakorlás, azaz olyan erőkifejtés,

mely nem versenyzés (akár munka, akár sport), hiszen nem feszült
séget, hanem felüdülést idéz elő, s a gondokat és örömöket feldol
gozó elmélkedés együttesen jelenti azt az életmódkultúrát, amely a
természetes és mesterséges harmóniát megteremteni segíthet, a régi
mondás szerint: ora et labora.
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