
LUKÁCS LÁSZLÓ "Műveljük kertünket!"
A felvilágosodás gondolkodói a "világosság századáról" álmodtak,
a magyar reformkor legjobbjai pedig tevékeny hazaszeretetre, or
szágos összefogásra buzdítottak. Van-e szándék bennünk arra,
hogy kertünket valóban megműveljük, hogy tiszteljük és óvjuk a
másikét is, s hogy közös összefogással gondoskodjunk magánbir
tokaink mellett a "közterületekről" is?

Közép- és Kelet-Európa váratlanul megkapta annak lehetőségét,

hogy e század utolsó évtizedét szabadon élhesse meg, s valódi dön
téseket hozhasson. Az évtized felén immár túljutottunk. Ideje mérle
get vonni, körülpillantva a mi kis világunkban meg a nagyvilágban.
Hová jutottunk? Hol tart az európai kultúra, s benne a magyar?

Az egyház Európának mindig egyik legfontosabb és legrégibb
kultúrateremtő ereje volt. Kultúra és kereszténység szoros és ter
mékeny kapcsolatban álltak egymással. Milyen ma a kettő kap
csolata, itt, Európában, s milyen a többi kultúrákban, ahová euró
pai importcikként érkezett meg az Evangélium is?

A rendszerváltozás egyre inkább elhúzódó s elbizonytalanodó fo
lyamatában mára nyilvánvalóvá vált: itt csak akkor jöhet létre tisz
tább, szabadabb, emberibb és boldogabb világ, ha nemcsak a politi
kai-gazdasági struktúrák változnak meg, hanem az emberek is, sőt

elsősorban ők. Herder írja: "Egyetlen igaz emberi törekvésnek sem
lehet más célja, mint az, hogy humanizáljon bennünket, vagyis hogy
az embertelen s a félig-embereket egész emberekké formálja." Folyik
a struktúrák reformja - de mikor kezdődik el az emberek nevelése,
humanizálása, hogy jóra tudják felhasználni a szabadságot?

Jelenleg mintha "ördögi körben" járkálnánk körbe-körbe: egy
felől az önzésnek és kizsákmányolásnak, a másikat eltipró vagy
megkárosító agressziónak, másfelől a bizalmatlanságnak és a féle
lemnek, az ijedt, sértett vagy önző visszahúzódásnak a légköré
ben élünk. Hogyan lehet kitömi ebből a körből? Akadnak-e olyan
felnőttek, akik - mint a magyar reformkor hősei - fáradságot,
sőt áldozatot is vállalnak azért, hogy valóban meginduljon e nemzet
belső humanizálódása? Akadnak-e olyan családok, amelyekből a
többiekkel szolidaritást vállaló, osztozásra kész, önzetlen és segítő

kész, közösségi fiatalok kerülnek ki az életbe? A társadalmi közvéle
ményben, közmegegyezésre lehet-e jutni a jót akaró többséggel leg
alább azoknak az alapvető értékeknek és igazságoknak az elfoga
dásában, amelyek nélkül nem létezhet emberi élet és társadalom?

Az egyház nemcsak misszionáriusa, hanem pedagógusa is lett
a barbárságból formálódó Európának. Soha vissza nem térő esély:
új szövetséget kötni kereszténység és humanizmus, egyház és
kultúra között, az ember javára. Új reformkort kezdeni, amelyben
minden jó kezdeményezés teret kaphat s támogatásra számíthat.
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