
LUKÁCS LÁSZLÓ Az emberért
A humanizmus a kereszténységből született, a századok folyamán
mégis egyre radikálisabban szembefordult vele, s főleg Marx és
Nietzsche eszméiben eljutott annak teljes tagadásáig. Az Ember ne
vében bontottak zászlót Isten ellen, mintha az emberi kiteljesedés
nek legfőbb akadálya Isten volna.

Henri de Lubac szemléletesen mutatja ki lIa modem ateizmus
tragédiájáról" szóló könyvében (Isten útjain, Vigilia, 1995), hogy
az ateista humanizmus hogyan torkollott szükségszerűen zsákut
cába. Az emberi autonómia, szabadság és felelősség csak akkor
lehet biztonságban, ha nem önmagának mércéje és őre, s ha nem
véges és változó szempontok alapján határozzák meg értékét. A
kereszténység a kinyilatkoztatás Istenének üzenetét hordozza. Ö
azonban nem köti gúzsba az ember szabadságát, nem gáncsolja el
az ember többre törekvését, nem féltékeny az ember boldog
ságára és hatalmára. Sőt: Isten nemcsak abszolút ösalapja a világ
nak, hanem szeretet (Szentháromság), aki az embert szeretetének
közösségébe kívánja bevonni. Az ember éppen Isten partnereként
válhat igazán személlyé, vele közösségben alkothat igazi közössé
get embertársaival, neki felelősen juthat el valódi szabadságához.

Századunkban Isten egyre jobban kiszorult a modem társa
dalmak .életéből. A szekularizált ember úgy él és cselekszik,
"mintha Isten nem volna". Az ateizmusok egy része (milyen jól
ismerjük ezt a magyar közelmúltból!) durvábban vagy mérsékel
tebben siettette is ezt a folyamatot, másik részük megelégedéssel
vagy legalábbis közömbösen szemlélte: az ember végre gátlások
tól, külső irányításoktól mentesen rendezheti be az életét.

Ennek a sikernek azonban nem sokáig lehetett örülni.
Az elmúlt évtizedekben egyre riasztóbb jelek utalnak arra, hogy

nemcsak Isten szorul ki a modem életből, hanem az ember is. Az
emancipálódott, abszolutizált emberközpontúság emberellenes, veszé
lyezteti a személy kiteljesedését, a társadalomban élő ember békéjét.

A kinyilatkoztatás az ember - minden egyes ember - utolér
hetetlen, egyedi méltóságát, a többiekkel való alapvető egyenlősé

gét, végső és teljes boldogságra meghívottságát hirdeti. Ehhez fel
tételként a szabadság felelős vállalását szabja, s a szeretet főpa

rancsát, mint az együttélés és a boldogság elsődleges feltételét.
Világmértékű értékválság van kibontakozóban, amely a legsú

lyosabb gazdasági-politikai válságnál is jobban veszélyezteti ma
gát az embert. Az egyház - krisztusi küldetését teljesítve - je
lentkezik: felkínálja az Evangélium értékeit, s megmutatja, ho
gyan lehet szabadon, méltósággal és felelősséggel emberül élni.

Meghallják-e szavát, elfogadják-e segítségét? "Az Emberfia ta
lál-e hitet a földön?"
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