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Ha nincs cél,
akkor mi van?
Válságban és válságos hangulatban – „piaci szóhasználattal élve – egyre többen érzékelik a célok (egyéni életcélok, közös, távlati, családi stb.
célok) hiányát. Az emberi lélek és önbecsülés számára oly fontos cél szó
kapcsán manapság talán a legtöbbet használt fogalom a hiánycél… Ami
nem csak a közgazdasági tartalom, hanem a cél és hiány „kapcsolatrögzítés” okán is (nemcsak elsõ, hanem „minden hallásra”) borzolja idegeinket. Különösebb bizonykodás nélkül tudjuk: célok nélkül nehéz élni; mások pedig úgy tudják – ugyancsak magától értetõdõen – , hogy a
„vágyaktól való teljes megszabadulással, a céltalan létezés állapotának
elérésével kerülhetjük el a boldogtalanságot”. Ez utóbbi állapotrajzot
Csíkszentmihályi Mihály megfogalmazásában idézem, aki egész életmûvével, híres elméletével szólalt fel a céltalanság ellen. A célnélküliség közérzete azonban – önbecsülésünket is negatívan meghatározó –
ténye a kortárs világnak.
„És ha nincs cél, akkor mi van?!” – kérdezheti a jellegzetes, jól ismert „na és akkor mi van” minimalizáló, félresöprõ hanghordozással
válságos korunk hõse, aki mindent hárítana. De ez a kérdés nem lerázható egy vállrándítással, mert lényege szerint, tehát pontosan érzékeljük: „És ha nincs cél, akkor mi nincs?…” És ez már fájóan konkrét
rákérdezés a hiányra.
Idézett szerzõ termékeny gondolatait hiteles közvetítésben és alkalmazásban követheti az Olvasó lapunk e számában, ezért én egy mellékesnek tûnõ megjegyzésére utalnék, amelyet megrázóbbnak érzek
minden okfejtésnél. Csíkszentmihályi a létezõ céloknak tulajdonítja a
koncentrálás képességét, és amit a szétforgácsoltságról ír, az közérthetõen gyõzhet meg bárkit: „Ha nem tanulunk meg összpontosítani, és
nem vagyunk képesek az ehhez szükséges erõfeszítésre, akkor gondolataink terméketlenül szétforgácsolódnak. Még a nappali álmodozáshoz – vagyis a kellemes élmények mozifilmszerû összefûzéséhez – is
szükséges koncentrációs képesség. Nem véletlen, hogy sok gyerek
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azért képtelen a nappali álmodozásra, mert még ahhoz sem tudja kellõképpen ellenõrzése alatt tartani figyelmét”.
Nem élhet úgy huzamosan az ember, hogy ne találkozzék célokkal.
A célok „kiolvashatók”. A mindennapi kenyér mellett mindennapi
célokkal is él az ember – természetszerûen álmodozó – fia-lánya. Célszerûnek tûnik hinni Csíkszentmihályi Mihály javallatában: „…életünk minõségét bármikor feljavíthatjuk azzal, ha világos célokat tûzünk ki”. A sodró áramlatok szakértõjének gondolatai felõl nézvést
tehát a „folyó lelkületi mérlegünk” egyensúlyba hozható. Ebben a
lapszámban is olyan valóságolvasatokat kínálunk, amelyekkel egyéni
és közösségi cél-áramlatokra, ezáltal pedig a céltalanság közérzetének
meghaladására figyelünk.
(Sz. I.)
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