
Töprengés
a könyvtárban
A kérdésre, mely szerint „Mi dolgunk a világon?”, katekizmusra járt
keresztény ember — talán túlságosan is automatikusan — a követ-
kező válaszolja: azért jöttünk a világra, hogy Istent megismerjük, meg-
szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal életünk kiteljesedjen (üdvözüljünk). A
krisztinavárosi templom sekrestyéjében hallott hittanórák anyaga
engem is erre a válaszra „predestinál”. Ám ha van ilyesfajta frappáns,
kissé kanonizált válaszunk, akkor miért kerül a kérdés elő újra meg
újra? Lehet, másoknak talány ez, de a katekizmus sorait megtanult
keresztények számára nem az? Ha így volna, akkor bizonyára nem a
Vigilia, hanem valamely profánabb életmód vagy ezoterikus hetilap
szerkesztősége keresné karácsonyi olvasói számára a válaszokat. Ám
ha ez a kérdés tényleg ilyen súlyos, visszatérő és mindenkit érintő,
akkor sok ezer év alatt miért nem találtunk rá elfogadhatóan általános
válasz(oka)t? Talán, mert a kérdés olyannyira személyes, hogy min-
denkinek saját és egyéni feleletre van szüksége! Helyesen feltesszük
tehát újra meg újra ugyanezt a kérdést, s talán az a rossz, ha már nem
került elő ez a talány az utóbbi éveink során! A kérdés jogos és ak-
tuális, a válasz személyre szabott. S hogy ezek után van-e praktikus
haszna megismerni mások válaszát, hát ezt én nem tudhatom. Ám
mert kérdezték, én szívesen eltöprengtem ismét ezen a kérdésen.

Természettudományt, s ezen belül kémiát oktatva, a molekulák vi-
lágát, a fehérjék téralkatát kutatva, e kérdésre idáig választ nem kap-
tam. Sokkal egyszerűbb problémákra, mint hogy két fehérje hol és ho-
gyan hat egymásra, mozgékonyságukat mely tényezők befolyásolják,
vagy hogy milyen az alakjuk, sem könnyű a választ megtalálnom. Vi-
tathatatlanul a fehérjék százszámra fordulnak elő bármely életjelenséget
mutató egyedben, de ez nem jelenti azt, hogy kapcsolatukat és szere-
püket az „élettel” értenénk. Pedig napjainkra a szintetikus kémia ki-
teljesedése mellett a szintetikus biológia hajnalát éljük, s a tudomány
élvonalában már nemcsak molekuláris, de szupra-molekuláris, vala-
mint sejtalkotói szinten is tudunk építkezni. Ezt a mérföldkövet jól mu-
tatja Craig Venter (Science, 2010, 329, 52–56.) és munkatársainak 2010-
es tudományos eredménye, mely során kémiai úton megalkották az ez
idáig ismert leghosszabb DNS molekulát: egy több mint egymillió bá-
zispárból álló teljes bakteriális genomot. Ezt a kémiai úton előállított
DNS-t beépítették egy hibernált és saját DNS-étől korábban mentesí-
tett baktériumsejtbe, melyet aztán „életre keltettek”. A régi sejt az új
genommal reagál a környezeti hatásokra, osztódni is képes, tehát rö-
viden él. Molekulák komplex rendszerei tehát hordozzák valamely mó-
don az életet, de ennek a szerepnek atomi részletei még nem ismertek.
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S ha a szerkezetei kémia és biokémia magáról az életről, annak mole-
ku láris hátteréről csak ily keveset tud ma még mondani, akkor hogyan
tudna többet az emberi életnek értelmét firtató alapvető kérdéséről? Szű-
kebb szakmám alapján tehát a „nagy” kérdés meg nem válaszolható.

„A jó kérdés, fél siker és fél út a helyes válaszhoz”, mondta piarista osz-
tályfőnököm. Bontsuk fel tehát tömör kérdésünket egyszerűbbnek
látszóakra. „Van-e dolgom a világban?” Hitem szerint a válasz igen,
mert minden embernek, s így nekem is van személyre szabott kül-
detésem, s mert az Úristen nem küldözget csak úgy céltalanul em-
bereket ebbe a világba. „Megtalálhatom-e azt a célt, amiért én a világ-
ra születtem?” Hitem szerint igen, Isten ad rá számos esélyt, még ha
nem is könnyű a célom azonosítása. Csak a következetes keresés, s
az azonosulás a keresés feladatával hozhatja el a megoldást. A part-
vonalon várakozva, „kívülállóként saját életemben” aligha lelhetek
rá annak céljára, értelmére. Tehát nemcsak a megtalált életcéllal, de
paradox módon magával a kereséssel is már el kell köteleződnünk.
Elköteleződés hiányában biztosan nincs esélyünk megoldásra lelni,
célunkra és küldetésünkre rátalálni. Ehhez aktivitás kell. Ennyi ak-
tivitás nagyon kell, de csak ennyi szükséges. Erőm többi részét a nyi-
tottság, a lelki „üresség” meg- és fenntartására kell összpontosítanom.
Tehát egyfajta aktív passzivitásra kell törekednünk. Más szóval ak-
tívan hinni és bízni kell Istenben, hogy Ő kellő időben megadja ne-
künk a látást, a cél felismerését. Ehhez azonban őrizni kell lelkünkben
jó adag ürességet, feszítő hiányérzetet, hogy azt alkalmasint majd
Isten feltöltse. Kicsit szokatlan első hallásra, de nem skizoid ez a vi-
selkedés, amely egyfelől aktív és elkötelezetten kereső, másfelől vi-
szont tudatosan szünetelteti az aktivitás teljessé válását keresésünk -
ben, s így életünkben.

Talán csak ezzel a kettős lelkülettel szívemben találhatok célt.
Talán így körvonalazódhat válasz bennünk a kezdeti kérdésre is;
miszerint feladatunk az általunk kitartóan keresett, s Isten által ne-
künk megmutatott cél fellelése, majd megvalósítása. Ha ez teljes
mértékben sikerül, s tudjuk már az igazi választ, a biztosat és a
megrendíthetetlent kérdésünkre, akkor tudhatjuk magunkról, hogy
életünk beteljesedett, ám azt is tudhatjuk ugyanekkor, hogy már
vélhetőleg halottak vagyunk. S ebből deduktív módon az is követ-
kezik, hogy míg élünk ez a kérdés egyrészt feszítően jelen van, s
aktívan keressük rá a választ, ám mindeközben tudatosan helyet
hagyunk Istennek a válaszadás során. Marad hát a kérdés bennünk
akkor is, ha a válaszkeresése során az aktivitás és passzivitás he-
lyes arányával élünk.

Szerencsére az ember maga is komplex, nem csak problémái azok.
Isten, haza, család, feleség és gyerekek, barátok és munka teszik szí-
nessé, tartalmassá életemet. Kár volna hát túl leegyszerűsítve,
pusztán hivatásomban keresni életem célját és értelmét. Veszélyes
korban élünk, amikor az ember értékét gyakran munkavégző ké-
pességében látják. S azonosulva az elvárással, magunk is elhisszük,
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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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