
laktam, amely földszinten volt, s az ablaka előtti padra szívesen te-
lepedtek beszélgető öregek. Esteledett.

„Olyan szép napom volt ma!” — mondja az egyik. Mire a másik:
„Milyen napod volt? Hangosabban mondd!”
„Szép napom volt!”
„És miért volt szép napod?”
„Képzeld: kinyílott az aranyeső!” Kis csend, majd hallom a választ:
„Szép napunk volt. Igen, szép napunk volt. Mert kinyílott az

aranyeső.”
Úgy érzem, ebben a párbeszédben van a válasz a kérdésre. Még

ha esteledik is, tudjunk jó hírt, örömhírt mondani a másiknak. És
tudjuk észrevenni, hogy „kinyílott az aranyeső!”

Mi dolgunk a világon? Hogy tanúságot tegyünk: az élet él. Erő-
sebb, mint a halál.

Ami igazán fontos,
az ott belül,
mélyen van…
„Mi dolgunk a világon?” Magam, úgy érzem, szinte nap mint nap
teszem fel e kérdést, vagy maga az élet szembesít vele.

Sokáig csak színész voltam, vagy szerettem volna az lenni,
magas szinten játszani, átélni, katarzist szerezni másoknak. Később
rájöttem, hogy nem mindegy, mit képviselek a színpadon, milyen
értékrendet élek és mutatok fel, ha már a színpadra állok, hogy
„látva lássanak”, milyen példát adok azoknak, akik fontos döntések
előtt állnak, esetleg azért, hogy vállalják magukat, hitüket, múltju-
kat, jelenüket, vagy erőt merítsenek a jövőhöz. Mindez felelősség,
amit vállalni kell nekem is, mert egyszer számot kell adni.

Mikor még többet vállaltam, arra gondoltam, itt a Földön is szem-
be kell néznem magammal, a gyerekeim szemébe nézni idős ko-
romban, hogy elmondhassam, nem voltam gyáva, és kiálltam,
mert szólítottak.

Kaptam valamit, úgy érzem, amit nem tartogathatok magamnak.
„Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat!”

A Piarista Gimnáziumban diákkoromban még nem értettem, miért
van szükség a tízparancsolatra, később magam is elbuktam számta-
lanszor. De mégis van egy egyszerűnek látszó megoldás, amely talán
mindent rendbe tesz, ha van erőnk hozzá: a szeretet parancsa. A lel-
kiismeret hangja, ha hallom még szavát. Talán erről a szeretetről kell

OBERFRANK PÁL

Színész

927

Eleje:Layout 1  2011.11.14.  13:54  Page 927    (Black/Black plate)



meggyőznünk egymást, ezt ajándékozni körbe-körbe, míg végül egy
nagy szeretetté, végül is a Teremtővel eggyé válunk.

És talán nem is marad más lehetőség végső soron, ha átgondol-
juk, átéljük, átérezzük azt a rettenetes kicsinységünket, amelyet már
csak a tudományos megismerés folytán is fel kell ismernünk, látva
a Teremtett világot térben és időben benne az Emberiséggel, és ön-
magunk szinte kifejezhetetlenül kicsiny valójával. És mégis, e siva-
tagi pornál is apróbb létünk rója ránk azt a hatalmas feladatot, ame-
lyet jól, méltóképpen kell megoldanunk az arasznyi létben.

Talán a kézfogás, a párbeszéd, a bizalom, egymás erősítése, bá-
torítása a szeretet megélésére, és itt eszköz lenni, ez értelmes lehet,
ez méltó lehet a létezéshez, a Teremtő Isten világához.

Mi dolgunk
a világban?
Valójában minden gondolkodó erre a kérdésre keresi a választ, min-
den fontos mű ennek kibontásán munkálkodik. Az élet különböző
pillanataiban sokan feltesszük magunknak ezt a kérdést. Mi az élet
értelme, pontosabban cél-értelme? Mi az értelme annak, amit éppen
teszünk, és mi az értelme égész életünknek, az emberiség létének?

Legtöbben talán nem filozófiai távolságtartással, hanem az élet
megélésével válaszolnak erre a kérdésre. De akár a filozófiai, akár a
gyakorlati válaszokat tekintjük, három fő irány rajzolódik elő bennük.

Az elsőhöz azok a válaszok tartoznak, amelyekben az élet (a tu-
datos emberi lét) végső értelmét valami magasabb transzcendentá-
lis létezőhöz való viszonyulás, a szeretet, a benne való feloldódás,
a vele való egyesülés boldogsága, vagy ennek reménye adja. Ezt a
cél-értelmet a világvallások tanításai kifejtik, hívőik, követői min-
dennapi életükkel megélni törekszenek.

A második kategóriába sorolható válaszok szerint a létnek nincs „ér-
telme”. A világegyetem fejlődésének, a körülmények hosszas kedve-
ző összjátékának eredményeként létrejött a szerves anyag, az evolú-
ció során részben véletlenszerű mutációk következményeként, részben
a körülményekhez való alkalmazkodással a gondolkodásra és önref-
lexióra képes emberi lény. Az önreflexióra hajlamos ember felteszi ugyan
magának a lét értelmére vonatkozó kérdést, de a válaszának éppen úgy
nincs értelme, mint az arra a kérdésre adott válaszoknak, hogy mi az
értelme a Szaturnusz bolygó gyűrűje létezé sé nek. Az élet értelmét ka-
tegorikusan elvető elméletek az élet céljának csupán az egyén pillanatnyi
élvezetét tartják, tagadva a generációk folytonosságát, és, végső soron,
az élet feltételeinek hosszú távú megőrzését is.
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