
támadásban pedig megadta az isteni életet. Ádám vágya nem telje-
sülhetett. Nem érhette el célját sem Isten segítségével — mert azt elu-
tasította —, sem a maga erejével — mert az elveszítette —, hogy olyan
legyen, mint az Isten. Ezért maga Isten lett emberré azért, hogy az
embert Istenné tegye.

Mi dolgunk a világban? Olyanná lenni, mint Krisztus. Ő a töké-
letes ember, mert tökéletesen hordozza Isten képmását. Hozzá kell
hasonlítanunk. Igehirdetése nem pusztán erkölcsi tanítás, útbaiga-
zítás, hogyan kell élnünk. Az Ő szavai kinyilatkoztatás, hogy meg-
ismerjük Őt. A Krisztus-követés nemcsak másolás, hanem új élet.
Nem csupán utánozzuk őt, hanem Vele élünk. Nemcsak tetteit kö-
vetjük, hanem Őt magát. Dolgunk a világban, hogy egyre inkább
megismerjük őt, és rajta keresztül a Lélekben az Atyát. „Az az örök
élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél,
Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Az Örökéletre vágyunk. Az a dolgunk,
hogy elérjük, már itt a földön is…

Életem értelme
A Hungarostudy országos reprezentatív felméréseinkbe férjem,
Skrabski Árpád javaslatára tettük be a Richard Rahe-féle „Élet ér-
telme” kérdőívet:

A következő állításokra válaszoljon az alábbiak szerint:
0. nem, 1. igen, néha, 2. igen, mindig
Úgy érzem, életem egy nagyobb terv része.
Az életben sok minden okoz nekem nagy örömöt.
Képes vagyok megbocsátani magamnak és másoknak.
Kétlem, hogy életemnek bármilyen jelentősége volna. (fordítva)
Az értékeim és hitem vezérelnek mindennapjaimban.
Összhangban vagyok a körülöttem lévő emberekkel.
Meg vagyok békélve helyemmel az életben.

Kiderült, hogy azok, akik ezekre a kérdésekre magas pontszá-
mot adtak, tehát akik hisznek abban, hogy az életüknek van célja és
értelme, mind lelkileg, de fizikai állapotuk tekintetében is sokkal
egészségesebbek, ezt Árpád több nemzetközi cikkben is megírta.
Ami viszont nagyon érdekes, hogy bár a vallásos emberek közül
sokkal többen adtak magas pontszámot ezekre a kérdésekre, a két
dimenzió nem esett egybe. Vannak magukat vallásosnak tartó em-
berek, akik nem hisznek abban, hogy életüknek van értelme a fenti
kérdések szerint, és a nem vallásosak közül is sokan magas pont-
számot adtak erre a kérdéssorra.

A Vigilia körkérdése tovább megy, azt kell megfogalmaznom, mi
a tartalma annak, ha a fenti kérdések állításaival egyetértek — per-
sze kivéve a negatív mondatot. Ha a saját életem értelmén gondol-
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kozom, ennek legalább két alapvető szintje van: az egyik a hosszú
távú célokra vonatkozik, a másik a mindennapok megélésére.

Kezdjük a másodikkal. Ezt talán a Csikszentmihályi Mihály féle flow
állapottal lehetne leginkább leírni, amit legtalálóbban ihletett állapot-
nak nevezhetnénk. Azt a beállítottságot, hogy lehetőleg azzal a len-
dülettel kellene felkelnem minden nap, hogy érdekes kaland az élet,
amiből örömmel veszem ki a részemet. Ez igaz a leghétköznapibb te-
vékenységekre ugyanúgy, mint a különleges kihívásokra. Persze ez nem
mindig sikerül, az ember hangulata, egészségi állapota hullámzik, de
legalábbis törekedni lehet ennek a lelki beállítottságnak az elérésére:
hogy lehetőleg örömet találjak a tevékenységeimben, hogy a körülöt-
tem lévő emberekben, persze reális módon, de a pozitívumokat lás-
sam. Törekedjem arra, hogy mindenkiben megbízzak, amíg nem bi-
zonyítja be, hogy visszaél a bizalmammal. Attól kezdve természetesen
óvatosan bánok vele, de akkor is igyekszem nem haragudni, hanem
megérteni és inkább sajnálni a hiányosságai miatt. Próbálom a saját és
a környezetem hibáit humorral kezelni. A humor, a nevetés a terem-
tés egyik legnagyobb adománya. Teljesen egyetértek azzal, hogy aki-
nek nincs humorérzéke, az egyéb aljasságra is képes. Így az életemet
valóban mindennapi csodák sorozatának látom. Egy barátunk mond-
ta egyszer, hogy azt nem szereti bennem, hogy mindig úgy adom elő,
ami ve lem történik, mintha az valami különlegesen érdekes esemény
vol na — pedig én tényleg így élem át. A mindennapi ihlet forrása le-
het az őszi falevelek színpompája, Bori húgom babfőzelékének
mennyei ízkavalkádja, egy Haydn-szimfónia harmóniája, vagy az uno-
káim fantáziadús játéka.

Ez nem jelenti azt, hogy nincs helye az életemben a legmélyebb
gyásznak, a nagyon mélyen átélt veszteségek tudatának — de meg-
próbálom ezt is ajándékként felfogni. A férjem, életem csodálatos
társának halála nap mint nap nyílt sebként fáj folyamatosan, de a
szenvedésnek is meg lehet találni az ihletett, már valóban művészi
élménnyé transzformálódott formáját, erre törekszem.

Ha az életem hosszú távú célját szeretném megfogalmazni, az nem
kevesebb, mint a teremtés tervei szerint alakítani a világot. Isten je-
lenléte a világban az erkölcsi törvény bennünk, és ennek az érvé-
nyesítése mindannyiunk küldetése. A saját területemen, mind a ku-
tatásban, mind a gyakorlatban különleges lehetőséget látok arra, hogy
mindent megtegyek az emberi értékek megvalósítása érdekében. Soha
nem látott harc folyik a modern világban az ideális fogyasztó, az ér-
tékeitől, kapcsolataitól megfosztott embertömegek előállításáért. Az
arisztotelészi etika értelmében a boldogság alapja az erények gya-
korlása, hiszen ezek különböztetik meg az embert az állattól. Ebben
a folyamatban igyekszem hatékonyan tenni, érvelni a valódi értékek,
az emberi erények megvalósítása érdekében, méghozzá a tudomány
eszközeivel, tudományosan alátámasztott „evidenciák” alapján. A fo-
gyasztói érdekek képviselői megpróbálják „ideológiailag inkorrekt-
nek” nyilvánítani ezeket az értékeket, miközben nyilvánvaló, hogy az
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emberiség a pusztulásba rohan, ha nem képes megállítani a természet,
az erkölcs, az emberi személyiség rombolását. Érdekes módon, még
fiatal kutatóként olvastam Juhász Pál professzor cikkét az Ideg-
gyógyászati Szemlében a szociálpszichiátria céljáról, ahol lényegében
ezeket a célokat fogalmazta meg. Felkerestem, hogy szeretnék vele dol-
gozni. Az akkori rendszer érdekes jellemzője, hogy egy miniszterhe-
lyettes, aki korábban hallotta egy előadásomat, utána felajánlotta, hogy
szívesen segít, ha bármire szükségem van, mert a kutatásaimat nagyon
fontosnak találja. A Juhász Pállal való beszélgetésem után felhívtam,
hogy szeretnék ezen a területen dolgozni, és így kerültem át az egye-
temre. Abban reménykedem, hogy nemcsak Ma gyar országon, hanem
világviszonylatban is sikerül eredményt elérnünk abban, hogy a meg-
változott nemi szerepek ne elválasszák, hanem közelebb hozzák egy-
máshoz a nőket és férfiakat a kettős hivatás, a gyermekvállalás és a
választott hivatásuk összeegyeztetése terén. Azt szeretném elérni, hogy
az úgynevezett „gender” kutatások tartalmát ilyen irányban sikerüljön
alakítanunk. Az Árpáddal végzett Hungarostudy kutatásainkat sze-
retném tovább folytatni, hiszen világviszonylatban is egyedülálló, hogy
egy ország lelkiállapotát, egészségi állapotának változásait, maga-
tartásformáit összefüggéseiben tudjuk vizsgálni. Szeretném megélni,
hogy a bizalom, az úgynevezett „társadalmi tőke” mutatói erősödje-
nek a magyar társadalomban, és így az erősségeink nem egymás el-
len, hanem a közös nemzeti célok érdekében érvényesülhessenek.

Mindeközben fel kell készülnöm arra, hogy „mind elmegyünk, a
ringatódzó fák alól mind elmegyünk”, „Ahányan végül így együtt
vagyunk, mind elmegyünk”, ahogy kedvenc versemben Weöres
Sándor írja. Ezt a verset évekkel ezelőtt kitettük az étkező asztalunk
mögé és az irodámban az asztalom fölé, hogy soha ne tévesszem
szem elől, merre is tartunk. Meggyőződésem, hogy folyamatosan be-
letestesülünk mindabba, amit létrehozunk, hiszen valójában nem a
testünkkel vagyunk azonosak, hanem a hatásainkban élünk tovább.
A „szentek egyessége” a kedvenc hittitkom, ma épp Mindenszentek
napját ünnepeljük. Itt vannak közöttünk gondolataikban, tetteik kö-
vetkezményeiben mindazok, akik az erkölcsi világrend erősítéséért
éltek, ennek a közösségnek a részévé szeretnék válni én is.

„Mi dolgunk
a világon?”
Ha jogászt kérdeznek, az már elsőéves hallgatóként a címadó kér-
désre a Justinianusnak tulajdonított választ adja: „Honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere.” (Tisztességesen élni,
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