
Úton vagyunk
„A cél… sokszor maga az út…

s minden célból… mindig új út vezet tovább…”
(Rónay György)

A nagyon sokak által tisztelt és becsült bécsi érsek, König bíboros —
akit személyes jó ismerősömnek mondhattam — hosszú élete során
nem szűnt meg újra és újra feltenni a kérdéseket: Honnét jövök?
Merre tart életem? Mi az értelme életemnek? Vörösmarty rövidebben
fogalmazott: Mi dolgunk a világon? Ezekre az egymással összefüggő
kérdésekre igyekszem felelni.

A felvetésre annyi válasz lehetséges, ahány gondolkodó ember.
Megválaszolhatjuk teoretikusan, többé-kevésbé „szakmai” módon
és szubjektíven is. A filozófia a lét és nemlét kérdését kutatja, a teo-
lógia a válaszadásnál a Végső Cél, Isten felé irányítja értelmünket,
a pszichológia az emberre, az emberi lélekre koncentrálva válaszol.

Ami a szubjektív, személyes válaszadást illeti: töprengő embe-
rek hosszú sorát lehetne idézni, kire, mikor, hogyan hat nyomasz-
tólag vagy épp felszabadítólag, ha szembenéz életének nagy kér-
déseivel: Mi dolgom a világon? Miért élek? Mi az értelme életemnek?
Mindaz, aki elindul a „nagy felfedező úton”, már szembesült az
élet értelmének problémájával. Hogy a választ keresni nemcsak le-
hetséges, de kell is, ezt a követelményt az újra és újra változó élet
állítja elénk.

A gondolkodó ember élete során többször szembesülhet ezekkel
a kérdésekkel. Először valószínűen fiatal felnőtt élete kezdetén, ami-
kor a foglalkozás-hivatás választása állítja döntés elé. Azután „az em-
berélet útjának felén”, nemcsak előre, de vissza is tekintve az addig
megtett útra. Végül élte vége felé, idős, majd öreg korában. Paradox
módon cseng a mondás, mégis hasznos elgondolkodnunk rajta: „Ne
attól félj, hogy vége lesz életednek, sokkal inkább attól, hogy igazán el sem
kezdődik.”

Igyekezetemet a kérdések megválaszolására, kérem, ne tekint-
sék a „mindent tudóknak” fellengzős kijelentéseként, hiszen az élet,
éppúgy, mint a halál — titok, misztérium, mely alázatossá teszi a
kérdezőt.

Gyermekkoromban, a katekizmusban a Miért vagyunk a világon?
kérdésre ezt a választ olvastam: hogy Istent megismerjük, szeres-
sük és neki szolgáljunk. Kétségtelen, az „élet értelméről szólni”
akkor túl ünnepélyesnek, túl elvontnak tűnt volna számomra. De
így van ez ma is. Sokaknak még felnőttebb korban is „akadémi-
kus” a kérdés, jobbára csak filozófusok és teológusok szólnak-vi-
tatkoznak róla. Mégis az élet értelmének problémáját lelke mélyén
minden gondolkodó ember magával hordozza. Esetleg rövidebb-
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hosszabb ideig nem foglalkozik vele, de életéből véglegesen kiik-
tatni nem tudja.

Mi dolgunk a világon? Magam így tudnék válaszolni, visszate-
kintve életem 90 évére. Fiatalként azt gondoltam, az a „dolgom”,
hogy szerzetes legyek és paptanár. Ez a felismerés és ennek válla-
lása megtörni látszott a bencés rend részleges feloszlatása után. Sok
mindentől megfosztottak, de „Ma már azt is tudom, hogy bármi volt
és bárhogy is volt, / s akármit vettek el, minden hiánnyal / én lettem gaz-
dagabb” (Rónay György: Szerápion legendák. Magányosan?). — Mi
dolgom lesz ezután a világon? — ötlött fel bennem ezer formában a
kérdés. Az Úristen gondviselő szeretete és hatalma az új társadalmi-
politikai körülmények között is — bár „megnyesve” — megtartotta
a magyar egyházat, és — ha megnyirbálva is — rendemet. Új fela-
dat körvonalazódott előttem. Teológia tanár lettem — immár „nem
középiskolás fokon”, hanem katedrán. Azután nyilván az Úristen,
és rendtársaim is úgy látták: „az lesz a dolgom”, hogy rendem ve-
zetője legyek. Az adott társadalmi, politikai körülmények között ez
nem volt könnyű feladat — nehezen is vállaltam. Ezernyi félreértés,
meg nem értés, külső és belső küzdelem, rendem és rendtársaim
védelmében kötött kompromisszumok, az uralkodó rend képvise-
lőivel vívott „párbajok” között kisebb-nagyobb eredményeket
értem el. Reményik Sándorral szólva olykor tudatosan voltam „örlő
szú az idegen fában”.

Mi dolgunk a világon? Mindeddig feladatokról, hivatásról, „földi”
tevékenységről szóltam. Hosszú életem során ezeket kerestem, és
szükség és lehetőségek szerint ezeket vállaltam el. Életem vége felé,
a Végső Cél felé tartva, egyre inkább úgy látom, hogy „a dolgunk”
nemcsak örök „földi aktivitás”, hanem Isten elgondolásából más is.
Sík Sándornál olvastam: „Embernek lenni! / Csak embernek, semmi
egyébnek, / De annak egésznek, épnek, / Föld-szülte földnek / És Isten-le-
helte szépnek!” Vagyis „a dolgunk” — mindannyiunké —, hogy Istent
képmásaként visszatükrözzük. Ez nem kis dolog, nem kis feladat…

És addig? „Mit ér, hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk?
— Annyit, hogy végül mégis itt vagyunk. / A célnál? Nem tudom. A cél,
Szerápion, / sokszor maga az út, de csak ha nem / céltalan; s minden célból,
ha valóban / cél volt, mindig új út vezet tovább. / Úton vagyunk. Azt hiszem,
épp elég, / ha ennyit tudsz…” (Rónay György: Szerápion legendák. Mit ér,
hogy itt vagyunk, ha nem tudjuk, hogy hol vagyunk?).

Igen, mert „Tudásunk csak töredékes… ma még csak tükörben, homá-
lyosan látunk” (1Kor 9,12) — figyelmeztet Szent Pál. Evilágról, földi
életünkről, benne feladatainkról (dolgunkról) való tudásunk bizony
sokszor töredékes. Amiről az Apostol énekel, amit csak tükörben
és homályosan lát, az már az „új élet” világa. Azé az életé, amely-
ben már nem gyötörnek az élet értelme, az igazság utáni kérdések,
amelyben már nincs küzdelem, sem közöny vagy unalom, amely-
ben a tudás nem lesz töredékes, és senki sem tekintheti magát a vak
sors kiszolgáltatottjának.
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