
LUKÁCS LÁSZló Világ-önzés
Évek óta egyre ijedtebben élek. A világháború légiriadóit napjaink
ban a szmog-riadó meg az ózon-riadó váltotta fel. Eddig az embe
rek fenyegették egymást, most az ember által elpusztított természet
fenyegeti pusztulással az embert. Jutok-e még levegőhöz holnap?
Mikor fulladunk meg, pusztulunk el étlen-szomjan, mikor temet
maga alá az általunk felhalmozott szeméttömeg?

Világméretű ökológiai katasztrófa fenyegeti az emberiséget, s
nemigen van olyan pontja hazánknak vagy akár a Földnek, ahol
bárki is tökéletesen védve volna az elpusztított-elszennyezett kör
nyezet ártalmaitól. Az ötvenes-hatvanas években, az atom- és a
hidrogénbomba kifejlesztésével a Föld egésze elpusztíthatóvá vált.
A hetvenes évek óta rá kellett ébrednünk. a természet technológiai
érdekű kizsákmányolása immár gyógyíthatatlan pusztításokat oko
zott a Föld életfenntartó háztartásában. Az emberiség ma már
kétszeresen is globális fenyegetettségben él: az atomháború gyor
sabb, az oko-katasztrófa lassabb kiirtással fenyeget mindnyájunkat.

A tudományos-technikai haladás s annak ilyen fékezhetetlennek
látszó felgyorsulása az európai civilizáció kétes értékű vívmánya.
Vannak, akik e civilizáció egyik forrását, a kereszténységet vádol
ják, hiszen a Biblia embere "vette birtokába a Földet". Kétségtelen:
a kereszténység érdeme, hogy az ember szabadnak tudhatta magát,
s a Teremtő megbízásából elindult a reá bízott világ meghódítására.
De a teremtés emberi folytatásának kinyilatkoztatott eszméje nem
vádolható semmi rosszal. Az ember az, aki rosszul bánt a reá bízott
Földdel: nem gondos és felelős gazdája lett, hanem gondatlan és
pökhendi kizsákmányolója. A környezetvédelem szempontjai ma se
gítik a teremtés teológiájának újragondolását is.

Hiba volna azonban az is, ha a növekvő veszélytudat bárkit is
szembefordítana tudománnyal, technikával, haladással. Ma vesze
delmes naivitás lenne a "vissza a természethez" ötletétől várni
mindennek a megoldását, mint kétszáz évvel ezelőtt tették. Újra
kell azonban gondolnunk a haladás értelmét, feltételeit és bizto
sítékait, a tudomány és a technika felelősségét, lehetőségét és ha
tárait. Romano Guardini, Konrad Lorenz és annyian mások az
elmúlt évtizedekben gyakran figyelmeztettek: végveszélyhez ve
zethet, ha a technikai-tudományos fejlődést nem követi az ember
erkölcsi felelősségtudatának növekedése.

Szent Pál szerint "az egész természet sóhajtozik és vajúdik",
várva Isten fiainak megnyilvánulását. Isten reánk bízta a teremtett
világot. A bűnnel az ember nemcsak önmagának okozott kárt,
hanem a természetnek is. Krisztus megváltása e9)'etemes - éppen
az ember által részesül benne a természet is. "Uj eget és új földet
várunk" - s ezen már most is munkálkodnunk kell.
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