
„Mi dolgunk
a világon?”
Az emberiségnek talán legősibb és legalapvetőbb kérdése ez, amely
előbb-utóbb felbukkan mindenkinek az életében. Nincs olyan
filozófia vagy vallás, amely ne próbálna választ adni reá. Vörös-
marty Mihály itt idézett szavai napjainkban újra gyakran fel-
bukkannak az interneten mai fiatalok blogjaiban is, keresve a vá -
laszt a kérdésre: „Mi értelme van az életünknek? Miért születtünk
erre a földre?” A válaszok természetesen meghatározzák aztán
életünk hogyanját is. 

Mostani számunkban ezt a kérdést vetjük fel mi is, s az erre adott
válaszokkal szeretnénk megajándékozni olvasóinkat karácsonyra.
A válaszok talán többeket arra indítanak, hogy maguk is próbálják
megfogalmazni saját válaszukat.

Mi dolgom a világon?
A közelmúltban egy nyolcvan év fölötti József Attila- és kétszeres
Kossuth-díjas író beszélt az életéről. Többek között elmondta, hogy
újabban már az élet értelmének a kérdése és a transzcendencia ér-
dekli. Nagy az Isten kegyelme, hogy napszállta előtt egy órával is
hívja szőlejébe az embereket. Hálát adok Istennek, hogy ezzel a kér-
déssel nagyon korán szembesültem, bizonyára a hitoktatás és a
filozófálásra hajlamos alkatom is ebbe az irányba indított. Az érett-
ségi előtti évben, jól emlékszem, egyedül kellett kimennem a rétre
szénát gyűjteni, és oly erősen foglalkoztatott az élet értelmének, földi
létemnek a célja, hogy nem lustaságból, hanem ettől a gondolattól
űzetve leültem a rét szélén, s majdnem egész nap gondolkodtam. Bi-
zonyára a kamaszkori hitküzdelmek, hitválságok is kiváltották ezt,
de úgy gondolom, hogy különböztem e tekintetben kortársaimtól,
mert sok dolog nem érdekelt, ami őket akkor lekötötte. A gimnázium
negyedik osztályában — legyen szabad személyessé tenni ezt az em-
lékezést — Lukács László tanár úr tartotta a hittanórát, amely nem a
megszokott hittankönyvi séma szerint, hanem főiskolai, vagy egye-
temi módon tárta föl hitünket az akkor közelmúltban befejezett II.
Vatikáni zsinat szellemében. Megerősített hitemben, és a korábban
már jelentkező papi hivatást is egyértelművé tette számomra. Attól

A Vigilia decemberi szá-
mában immár hagyomá-
nyosan közös meditációra
hívunk művészeket és tu-
dósokat, jeles hazai szemé-
lyiségeket. Ezúton is köszö-
netet mondunk mind  azoknak,
akik megtisztelték folyóira-
tunkat írásukkal. (A szerk.)
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