
A szabadság
LUKÁcsLAszLÓ fogságában

A természet meghódításának mítosza lassan kezd szertefoszlani.
Az emberiség által összegyűjtött tudásanyag egyre gyorsabban nö
vekszik. Ennek ellenére - vagy talán éppen ezért - csökken azok
nak a száma, akik a tudományos haladásban látnák az emberiséget
boldoggá tévő csodaszert. Sőt, szaporodnak a figyelmeztető jelek:
óvnunk is kell a természetet, elsősorban önmagunk mohóságátói .
Fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy a természeti kincsek ki
zsákmányolásával saját életterünket s ezáltal önmagunk életlehető

ségeit pusztítjuk el. A környezetvédőket eleinte furcsa különcöknek
tartotta a közvélemény. s bizony mindmáig nem ivódott be szoká
sainkba, gondolkodásunkba az a tudat, hogy saját jövőnk érdeké
ben kímélnünk, sőt gondoznunk kell a környezetünket.

Évek óta lázasan folyik az országban a társadalmi viszonyok
átalakítása. Egyre nyilvánvalóbb azonban, hogy az "emberi ténye
ző" nem hagyható figyelmen kívül. Hiába próbálnak törvé
nyekkel rendet teremteni a közéletben, a társadalomban, a gazda
sági és kulturális életben, ha magukban az emberekben tovább
burjánzik a zűrzavar. Sőt! 1990-ben boldogan kóstolgattuk a poli
tikai szabadság ízét. Kevesen gondoltak akkor még arra, hogy a
szabadság megnövekedett tere új veszélyek lehetőségét hordozza
magában.

Ha az emberek a saját értékeik és érzelmeik világában nem tud
nak rendet teremteni, ha nem tanulnak önfegyelmet vagy legalábbis
önmérsékletet, ha egyéni érdekeiket próbálják igazságnak vagy köz
érdeknek kikiáltani, akkor a bennük lévő káoszt rázúdítják a többi
emberre, a társadalomra. Foglyaivá válnak a szabadságnak.

A politikai szabadság hiánya korlátozta a külső lehetőségeket. A
korlátlan lehetőségek viszont ma reánk kényszerítik a feladatot,
hogy saját bensőnkben kell rendet raknunk, érzelmeinket, érdekein
ket kell felülvizsgálnunk, értékrendünket kell újragondolnunk s
hozzáigazítanunk a valósághoz. Nem elég a természetet meghódíta
ni - saját természetünket, indulatainkat kell .művelés alá fogni".

A korlátlan szabadság mítosza foszladozóban van. Érik a felis
merés: felelősség nélkül a szabadság nem biztosítja az életet. A
környezetvédők után meg kell jelenniük azoknak, akik az embert
magát veszik védelmükbe: a személyes kapcsolatokat, az egymá
sért vállalt felelősséget, a szolidaritást és a szeretetet. Az egyház
mindig az emberi személy érdekében emelte föl szavát. Ezt teszi
ma is. Közérdek, hogy társakra találjon.
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