
hogy életünk azonos munkánkkal. Mintha életünk értelmét csupán
a munka adná. Nehéz munka nélkül élni, de még nehezebb, ha csak
annak mentén látjuk és keressük életünk értelmét.

Végezetül, a töprengés és okoskodás álcája mögé bújva, kár vol -
na megtagadnom a személyes választ. Igen szeretem a molekulák
világát, örömmel és szépséggel tölt el egy-egy meghatározott fe-
hérje térszerkezete. Örülök, amikor egynéhány szakmai kérdést jól
vagy legalább helyesen fel tudok már tenni. Ám ennél többre tö-
rekszem. Próbálok az egyhelyben járástól nem megijedve, újra meg
újra feltenni ilyen kérdéseket, aktívan dolgozni egy-egy megoldá-
son, s közben próbálok ürességet hagyni szívemben, hogy befo-
gadó, nyitott lehessek Isten szándékának meghallására.

Mi dolgunk
a világban?
Kamaszkori, majd fiatal felnőttkori tévedéseim életem értelmének gör-
csös akarásaként és kereséseként írhatók le. Eddigi életem fontosabb
állomásaiból kiindulva tapasztalatként fogalmazhatom meg, hogy az
élet értelmének felismerése olyankor mutatkozott meg, amikor nem
számítottam rá, amikor még (tudatosan) nem keresetem, vagy már le-
mondtam arról, hogy az adott élethelyzetre vonatkozó öröm és/vagy
szenvedés értelmét belássam. A konkrét helyzethez kapcsolódó fela-
datok és értelem-összefüggések viszont mindig meglehetősen világosan
körvonalazódnak függetlenül attól, hogy végül hogyan reagálok rá-
juk. Ez a meghatározó tapasztalat nagyban befolyásolja intellektuális
érdeklődésem irányát is. Azokhoz, az egyébként szakmai szempont-
ból nem mindig élvonalbeli gondolkodókhoz vonzódom, akiknek a
munkásságában a hihetőség és következetesség szoros kapcsolatban
áll a hitelességgel. A kereszténység és a nyugati filozófia néhány szer-
zőjével összhangban, szerintem az élet értelmére vonatkozó kérdésé-
re nem adható általános válasz. Az élet értelme egyfelől meghatáro-
zott személyekhez, helyzetekhez, feladatokhoz, embertársakhoz,
intézményekhez kötődik, másfelől viszont elválaszthatatlan a művé-
szeti, a filozófiai és a vallási szemlélődéstől. A kérdés racionális meg-
válaszolása, erőltetett és absztrakt módon, egy-egy részaspektust emel
ki az élet eleven szövetéből. Választott hivatásomnál fogva azonban
kötelességszerűen reflektálnom kell erre a mindenkit érintő „őskérdésre”.
Ezért a Vigilia körkérdésének megválaszolásánál, a keresztény szem-
lélet és néhány számomra fontos szerző (Martin Heidegger, Karl Jaspers,
Viktor Frankl) belátásaiból kiindulva, három olyan fontos állítást fo-
galmazok meg, amelyek, noha a konkrétumok nézőpontját helyezik
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előtérbe, kellően általánosak ahhoz, hogy az egyéni élettapasztalatok
sokszínűségének értelmezési keretéül szolgáljanak.

a. A világ objektív értelem-összefüggésként adott, amelyben szá-
mos feladat meghatározott személyre és helyzetre szabott. Tehát
engem itt és most (egyénként, családtagként, szakemberként stb.)
érint. Ebből következik, hogy az élet értelmének a kérdése nem vala-
miféle virtuális térben merül fel, és a konstruktivizmus és a konzum-
szemlélet által sugallt „csináld meg magad” önkényes értelemfelhí-
vására vonatkozik, hanem azokra az életvilágunkban megtalálható
értelemadó valóságokra (konkrét feladat, család, intézmény stb.),
amelyek (itt és most) meghatározzák dolgunkat a világban.

b. A helyzethez és személyhez kötött feladatok és értelemadó
jelek felismerhetők. Ez a felismerési és belátási képesség viszont fo-
lyamatos csiszolásra szorul. A képzésben, a nevelésben, a művé-
szeti, a filozófiai és a vallási szemlélődésben való részesedés meg-
erősíti és átfogó értelem-összefüggésbe helyezi a rám vonatkozó
életfeladatokat.

c. A világ objektív értelem-összefüggése (logosz jellege) és ennek
felismerés azonban nem azt jelenti, hogy dolgunk a világban eleve
elrendelt és rögzített. A helyzetre és személyre vonatkozó felada-
tok nyitottak, megvalósításra váró értékként az egyén és közösség
aktív közreműködésére várnak.

Dolgunk a világban tehát azoknak a bennünket megszólító „dol-
goknak” (feladatoknak, személyeknek, közösségeknek, intézmé-
nyeknek) a megtalálása, amelyeknek a megvalósítása érdekében
személyes felelősségünk tudatában felajánljuk magunkat. Egzisz-
tenciális igazság, hogy nincs élet és értelem a reménység konkrét
horizontja nélkül. Ennek tudatos felvállalása és megfogalmazása
erőforrás, az egyes életfeladatok tétjét és értelmezési lehetőségeit
egységbe rendezi. „Isten azt választotta ki, ami a világ számára okta-
lan, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ
szemében gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ
előtt közönséges és megvetett, azt választotta ki az Isten, a semminek
látszókat, hogy azokat, akik valaminek látszanak, megsemmisítse”
(1Kor 1,27–28).

„Mi célra vagyunk
a világon?”
Tamási Áron trilógiájának főhőse, Szakállas Ábel teszi fel ezt a kér-
dést magának, meg országot járva Hidász úrnak, Kerekes úrnak,
Győzőnek, egy tanítónak, Amerikában a maga elé képzelt Krisztus-
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