
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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mást nem bántani, mindenkinek megadni a magáét.) Ez persze
szűklátókörű szakmai megközelítés, mely valójában csak a leggya-
koribb személyközi konfliktusok megelőzésének szabályait sorolja.
Nyilván más választ ad erre egy vallásos jogász, pláne ha éltesebb…

Az élet látszólag reménytelen vállalkozás. Mindig a halál győz.
A halálon talán az egyetlen rés, ha utódaink születnek. Akár bioló-
giai, akár szellemi értelemben. Tehát az első válasz máris kézen-
fekvő: fenntartani az emberi fajt, valamint azt a kultúrát, világnéze-
tet, melyet magunk is legjobb meggyőződésünk szerint sajátunknak
vallunk, és erőnkhöz képest követünk, gyarapítunk.

Ez persze a távlat, de ahhoz, hogy tehessük, kellő hosszban és
minőségben kell élnünk. Testünket, a „lélek templomát ” olyan ál-
lapotban kell tartani, hogy alkalmas legyen a fenti maxima teljesí-
tésére. Szellemi képességünket pedig megőrizni, tudásunkat min-
den életkorban képességeink szerint gyarapítani kell.

Tágítva a kört, először is a szűkebb szociális mozgásterünkben
adódnak a feladataink. Gondoskodni a családról, felmenőinkről,
társunkról, utódainkról, anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt.

Az egyén természetesen nem izoláltan csak a családjában éli le éle-
tét. Ahhoz, hogy az emberi faj fenntartását, a kultúra gyarapítását
hatékonyan tudjuk elérni, szükséges a demokratikus társadalmi be-
rendezkedés, a békés történelmi időszak, valamint a gazdaság ideá-
lisan fejlődő állapota. A magyar történelemben ez a három feltétel
bizony ritkán állt együtt. De épp történelmünk kiválóságainak
hosszú sora bizonyítja, a nehéz időszakban sem szűnt meg nemzeti
létünk, jeleseink ilyen korokban is tudtak maradandót alkotni. Sőt.

Tehát senki nem érezheti felmentve magát, hogy neki nem ada-
tott meg az a kor, amit szeretett volna. (Más kérdés persze, hogy a
kor kiből milyen megalkuvásokat kényszerít ki, kinek mikor rop-
pan meg a gerince.)

Márai Sándor írja valahol: az emberi élet azzal telik, hogy megis-
mer jük önmagunkat, meg Istenünket. És valóban! Más-más élet-
korban — ahogy érünk, bölcsebbé válunk — változik énképünk,
szerepfelfogásunk. Változnak prioritásaink, céljaink. Az idős ember
jobb esetben megértő bölcsességgel néz vissza fiatalkori útkeresé-
seire. De másképp viszonyul a fogyó idővel szűkülő aktuális moz-
gásterére, kompetenciájára, fontosságára. Részletekben halunk meg.

Márai fenti bölcsességében Isten fogalmát — a teológiától meg-
lehet eltérve — úgy lehet értelmezni, hogy Isten minden, ami kö-
rülvesz bennünket. Mert a teremtett világ maga a teremtő, és min-
denki a maga élete tükrében látja meg ezt. Kinek-kinek a saját Istene
adatik.

Az, hogy Isten a múló időnkben más-más arcát fordítja felénk, ak-
tuálisan jelentheti, hogy ugyanannak az Örökkévalónak más-más vo-
nása válik fontossá számunkra, rajta mindig valami újat fedezünk fel
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magunknak. Viszont az is az ő kezében van, hogy kinek mit és med-
dig enged magából megismerni, vagy hogy kit meddig tart meg.

Tehát a mi dolgunk az, hogy jól sáfárkodjunk a kapott lehetőség -
gel, és mind többet ismerjünk föl abból a nagy titokból, ami az em -
ber és a teremtője.

Balázs Béla, aki nem volt különösebben vallásosnak mondható (ka-
tolikusnak meg végképp), írja naplójában: „Hiszek, és mélyen val-
lásosnak érzem magam, de nem ismerek otthonra egyik ’mai’ ’kap-
ható’ felekezetben sem. Viszont nem hiszem, hogy vallást kitalálni
lehessen, és hogy magamnak valami privát hitet csinálhatnék. Utá-
lom a modern individualista, esztétikai-filozófiai, személy és ké-
nyelemre szabott ’vallásokat’.” (Balázs Béla: Napló II. Magvető, Bu -
da pest, 1982, 246–247.)

Valahogy így vagyok én is. Nem értek egyet a manapság oly di-
vatos önbesorolással, hogy valaki „a maga módján vallásos”. Nem
vitatva persze kinek-kinek a jogát, hogy a hite, istenkeresése magán-
ügy, ugyanakkor a vallásos embernek kötelessége az egyháza hit- és
közéletében legjobb meggyőződése szerint aktívan részt venni.

A római katolikus egyház páratlan értéke a stabilitás. Igaz, ennek
ára van. A monarchikus szisztémák sokáig stabilak, de egyúttal ru-
galmatlanok is. Fennáll a veszély, hogy a változó kor igényére —
igaz, megfontoltan de — néha túlzottan is megkésve reagálnak.

A II. Vatikáni zsinat bátran megújította egyházunkat, ugyanak-
kor le is zárt ígéretesen fejlődő folyamatokat. A gyorsan változó idő-
ben nem lépett helyébe olyan automatizmus, ami a hívő emberek
életének számtalan kérdésére válaszokat tudna adni. Leginkább azt
a feszültséget érzem megoldatlannak, amire laikusok nap mint nap
panaszkodnak. A hétköznapjaikat demokratikus viszonyok között
élik, de vasárnap — legalábbis egy órára — monarchikus rendbe
lépnek vissza. A templomban „állampolgárból alattvaló leszek”, fo-
galmazott egy ismerősöm, és „több-kevesebb meggyőződéssel kö-
vetem, amit Őszentsége elvár tőlem”. Azt, hogy a hívők ne a lá-
bukkal szavazzanak, érdemi válaszokkal időben kellene megelőzni.
Az egyházban ennek intézményes előmozdítása tán a legnagyobb
feladata korunknak.

A néhány különösen fontos életelv számomra a következő:
Vigyázni saját és a ránk bízottak egészségére, anyagi jólétére,
ügyelni a szellemi és morális épülésükre.
Mindig a gyengék és az elnyomottak oldalára állni, harcolni
az erőszakosok, önzők, hatalmaskodók ellen.
Igényesnek lenni a szakmai munkában.
Őrizni és ápolni a múltból mindazt, ami megőrzésre érde-
mes, és küzdeni a kívánt jövő megvalósulásáért.
Kellő önmérséklettel élni le az életet, megtalálni a helyes ará-
nyokat az örömök és az aszkézis között.
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Reális viszonyulás a pénzhez és a vagyonhoz.
Óvni a teremtett világot, ésszerűen gazdálkodni javaival.

Néhány hete Mariazellben az ott már régóta vezetett zarándok-
könyvbe az alábbi fohászt jegyeztem be: „Adj erőt Uram, hogy meg-
változtathassam, mit meg tudok változtatni. Adj türelmet, hogy el-
viseljem azt, amit nem tudok megváltoztatni, és adj bölcsességet,
hogy az előbbi kettőt meg tudjam különböztetni egymástól.”

Mindent összevetve, a mi dolgunk az, hogy jók legyünk és jót te-
gyünk, s ezzel egy jobb világot hagyjunk utódainkra annál, mint
amit mi kaptunk.

Mi dolgunk
a világon?
Akarva-akaratlanul szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel. Minél in-
kább múlnak az évek, annál alaposabban. Hét évtizedet megérve ide-
je van az összegezésnek. Minden nap és minden óra ajándék. Nem hit-
tem fiatal koromban az idős szerzetesnek, aki azt mondta: figyeld meg,
az órák lassan múlnak, de az évtizedek elszállnak pillanatok alatt. S
akkor húsba, elevenbe vág a kérdés: „Hát te mit kerestél ezen a földön?”

Tanultam teológiát, tanítottam irodalmat. Nagy a kísértés, hogy
idézetek mögé bújjon el az ember. Mert hát egyértelmű a gyerek-
korban megtanult válasz: „Azért vagyunk a világon, hogy Istent
megismerjük, neki szolgáljunk és ezáltal az üdvösségre jussunk.”
Vagy miért ne folytatnánk a kérdésre a választ Vörösmartyval:
„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll…”

Soha nem unatkoztam. Örülök, hogy tanulhattam és taníthattam.
Sokszor nem volt könnyű, de szép volt. Örülök, hogy volt alkalmam
mélyebben megismerni a Szentírást, és örülök annak is, hogy köze-
lebb vihettem Jézus tanítását sok emberhez. Örülök annak is, hogy
megismerhettem sok ember vívódásait, amikor irodalmat tanultam
és tanítottam. De mind a tanításban, mind az igehirdetésben ott volt
a kihívás: szembe kell néznem önmagammal. Sokat segített ebben az
olvasás, az irodalom. Szerettem és szeretem az orosz klasszikusokat,
Csehovot, Dosztojevszkijt, Tolsztojt. A Feltámadás című regényének
utolsó oldalán mondja ki Tolsztoj a felismerést: „ha ide küldettünk,
akkor valaki akaratából és valami végre vagyunk itt. Mi pedig úgy
képzeljük, hogy csak a magunk örömére élünk, és világos, hogy köz-
ben éppoly rosszul érezzük magunkat, mint az a munkás, aki nem
teljesíti gazdája akaratát.”
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