
LuKÁCSLÁSZlÓ A káosz napjai
Káoszt, őrületét, mámort, eksztázist ígérnek azok a plakátok, ame
lyek rendezvényekre, "happeningekre", nyilvános megmozdula
sokra, netán "tanfolyamokra" csalogatnak a "civilizált" világ kü
Iönböző pontjaín, Budapesttől Hannoverig, Rio de Janeirótól Dal
lasig. Hasonló műsorok zúdulnak ránk folyamatosan az egyre sza
porodó tévécsatornákon keresztül is. A közvetlen személyi és anya
gi károkról néha közölnek becsült adatokat, a tényleges pusztítás
nagysága azonban fölbecsülhetetlen.

Bármilyen szónokiasan hangzik, nemigen kerülhetjük ki többé
a kérdést: megőrült a világ? Pontosítanám a kérdésben rejlő riadt
felismerést: egyre veszélyesebben növekszik azok hatalma és von
zása/ akik arra törekszenek, hogy őrjöngésbe kergessenek embereket.

Mi történt? A felnőttek világát elutasító fiatalok a felelősek

mindezért, akik ráuntak a normális emberi életre, a világminden
ség s az emberélet által nyújtott örömökre és szépségekre? Vagy
pedig az újkor szabadságeszménye jutott csődbe? "Szabadság, te
szülj nekem rendet." - írta József Attila. A szabadság a szere
tetben válik teljessé - tanítja Jézus. Századunkban viszont elural
kodott a szabadságnak az az értelmezése, hogy saját érdekében
bárki bármit megtehet, amit jónak (vagyis a saját javát szolgálő

nak) lát. S nemcsak az utcákon randalírozó fiatalok, a garázda
bűnözők tették magukévá ezt a felfogást, hanem a politikai és
gazdasági élet számos jeles egyénisége is.

A világegyetem csodálatosan rendezett, törvények irányította
kozmosz. A mítoszok szerint a káoszból emelkedett ki a világ, a
kinyilatkoztatás szerint Isten a semmiből teremtette. Bárhogyan
lett is: a létezés előfeltétele a rend. A káosz élhetetlen. Az élet el
pusztul/ ha az élősködők túlságosan elszaporodnak. Elpusztul a
kozmosz, ha káoszba zuhan, elpusztul az ember, ha feladja a sza
badság biztosítékát, a rendet és az igazságot.

Valaha évente egyszer megrendezték a bolondok napját: egy
napra félretették a rendet és a szokást, hogy kellően kimulathas
sák magukat. Valójában e bolondos szórakozások is meghatáro
zott rendet követtek. A káoszra áhítozni, avval kacérkodni, azt
tudatosan előidézni: népirtáshoz és tömeges öngyilkossághoz ve
zet. (Nem kevésbé közveszélyes persze, ha valaki a törvényes
rend felszíne alatt veszi semmibe a jogot és az igazságot.)

Napjainkban globális méretekben válik élet-halál kérdéssé: el
fogadjuk-e a jog és az igazság törvényeit, vagypedig nyiltan vagy
burkoltan (netán önmagunknak se bevallottan) anarchistává le
szünk/ akik saját javunkat keresve evickélünk kozmosz és káosz
határmezsgyéjén veszélyeztetve magunkat és mindnyájunkat.
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