
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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A harmadik kategóriába sorolható válasz(ok) egyszerű(ek): az em-
beri élet cél-értelme az élet maga. Azok, akik e szerint élnek, gon-
dola ti és érzelmi életükkel a jó élet feltételeinek megteremtésére tö-
rekednek. Ez a válasz a legelfogadhatóbb a következetes gondolkodás
számára — noha mindkét előző kategóriába tartozó gondolkodók
nyilvánvalóan vitáznak vele. A válasz aszimptotikusan transzcen-
dens: nem zárja ki egy magasabb értelem létét, de nem engedi meg
a mindennapi élet gondolkodást, részvételt és aktivitást igénylő kér-
déseinek triviálisan transzcendens magyarázatát sem. Ugyanakkor
összhangban van a második kategóriába tartozó válaszok tudomá-
nyosan releváns érveivel is.

A lét értelmét a létben tételező felfogás képes megteremteni az
egyéni és a közösségi értékeket és érdekeket figyelembe vevő jó élet
feltételeit. Az egyén élete nem öncél, életét több értelemben is elő-
deinek köszönheti és több értelemben is tovább kell adnia utódai-
nak. Ez a cél — ha tetszik, felelősség — nagyon sok öröm, boldogság
forrása, nem elszigetelten egyéni feladat. Az ember ugyanis csak kö-
zösségben képes az élet fenntartására, saját élete magyarázatára, a
lét értelmének megtalálására. Az élet fenntartásának célja, öröme, fe-
lelőssége ma beláttatja velünk az életfeltételek megőrzésének, boly-
gónk ökoszisztémája gondos használatának követelményeit is.

Amint már írtam, az ember több értelemben is elődeinek köszön-
heti életét, és több tekintetben is felelős annak továbbadásáért: meg-
születünk és gyermekeink születnek. De mindez csupán alapja az élet
nagy folyamatának. Része ennek a megelőző generációk tudásának,
tapasztalatainak átadása, része ennek minden, a létet megszépítő, in-
tellektuális örömöt okozó alkotás, minden, az életet könnyebbé tévő
találmány, része ennek az életet formáló épített környezet. S mi ér-
telme lenne munkánknak, ha nem hinnénk abban, hogy utánunk még
generációk élvezhetik ezek áldásait? Legyen az vers, zenemű, auto-
mata sebességváltó, vagy egy évszázadokig fennmaradó épület. Ha
csöndben eltöltünk akárcsak néhány percet a kölni székesegyházban,
megérezzük az alkotás erejében rejlő, örökkévalóságnak szóló üze-
netet. Ha elolvassuk József Attila A Dunánál című versét, vagy ráné-
zünk a Sixtus-kápolna freskóira, már nem csupán értjük, hanem érez-
zük és hisszük a lét értelmét.

Gyermekkorunk élményei, szüleink és nagyszüleink felénk irá-
nyuló szeretete, a velük töltött idő boldogsága, s a mi feléjük irá-
nyuló, boldog találkozást váró szeretetünk kapcsol bele mindnyá-
junkat, személyesen a történelembe. Barátságaink e személyes
bekapcsolódás gyönyörű oldalágai. Gyermekeinkben, unokáink-
ban és az utánuk következőkben pedig személyesen is miénk a jö -
vő. Az élet értelme tehát éppen ez a személyes bekapcsolódás, a
szeretetben, az életfolyamban való feloldódás boldogsága.

Hogy e harmadik felfogás alapelveit összekapcsoljuk-e az élet ön-
magában vett cél-értelménél magasabb cél-értelem létezésével, az hit
kérdése. A hité, amelyen keresztül eljutunk a transzcendens létezőig.
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