
LUKAcsLASZLÓ Biztonságban élni
"Semmitől se kell félnünk, csak a saját félelmünktől." Múlt ősszel,

a mérgező levélküldemények idején evvel a szlogennel próbálta
nyugtatni a német posta az országot. A szorongás azonban belopó
zott az emberekbe szerte Európában és Észak-Amerikában, annyi
ra, hogy komoly gazdasági visszaesés lett a következményre. Egy
közvéleménykutatás szerint a németeknek csupán harminc száza
léka néz reménnyel a jövőbe. Amint egy kutató megállapította:
"Azt a megnyugtató érzést, hogy kiegyensúlyozott, biztonságos
helyzetben élünk, felváltotta a kiszolgáltatottság és a fenyegetettség
tudata."

A második világháborút követő ínséges évek után Nyugat-Eu
rópában sorra alakultak ki a jóléti társadalmak. A kontinens felénk
eső fele irigykedve nézte az ottani életszínvonal folyamatos növe
kedését. A jóléti társadalmakat is megrázta azonban a nyolcvanas
években a csernobili katasztrófa. A társadalomkutatók egy új kor
szakról kezdtek beszélni: a rizikó-társadalomról. A környezet ka
tasztrofális elszennyeződésétől egy nukleáris baleset veszélyéig, a
globalizációs gazdaságtól a tömeges munkanélküliségig terjedtek
azok a "rizikó-faktorok", amelyeket a modernizáció kitermelt. A
veszélyérzetet sikerült tompítani, időről időre előbukkannak

azonban olyan jelek, amelyek az emberek nagyrészét gondterhelt
té teszik.

Európa keleti fele ekkoriban még elsősorban a szabadságra vá
gyott, attól várva sorsának jobbra fordulását. Az áhított jólét he
lyett azonban inkább a szabadsággal járó kockázatokat tapasztalta
meg: többféle értelemben is egyfajta rizikó-társadalom alakult ki
körülötte, többnyire saját hibájából, a társadalmi összefogás hiá
nyából, az egyéni és csoport-érdekek kíméletlen érvényesítéséből.

Napjainkban a jólétnél is fontosabbnak tartják a biztonságot.
Az élvezeti társadalom helyett mintha inkább a biztonságos társa
dalomra törekedne korunk embere. Semmit sem akar a véletlenre
bízni, mindent ellenőrizhetővé és kiszámíthatóvá kíván tenni, a
születendő magzat egészségétől kezdve a nyaralás idejére garan
tált jó időig. Biztosítást köt az autójára és az életére, a lakására
meg az egészségére, kapva kap a gondtalan életet ígérő biztosí
tócégek minden ajánlatán. Mindenáron feledni próbálja létének
alapvető kiszolgáltatottságát: saját mulandóságát és törékenysé
gét. Pedig az ebből feltörő szorongást egyedül a hívő bizalom
tudja csillapítani. Az, amely rá tud hagyatkozni a Gondviselésre:
arra a gyengéd, mégis hatalmas, túlvilági, de ebben a világban is
tevékeny Szeretetre, amely végül is, végünkön át, magához emel
bennünket, a mennyei békébe.
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