
LUKÁCS LÁSZLÓ Szabadság, szeretet
Ahány filozófia, annyiféle meghatározást ad az emberről. Kindler
hatalmas tízkötetes enciklopédiája az emberről az utolsó kötetben
ötezer esztendő jellemző megnyilvánulásait gyűjti össze, Irnhotep
től, az első piramis építőjétőlnapjainkig. Ki az ember? Gondolkodó
nádszál? Animal rationale? Szerszámkészítő állat? Test és lélek egy
sége? öntudatos és szabad személy? A világba belédobott lét? So
rolhatnánk a legellentétesebb meghatározásokat.

A Szentírás szerint Isten teremtménye, sőt: képemása. Csodála
tosan, ugyanakkor félelmesen szabad. Nem csupán úgy, hogy azt
csinál, amit akar, ahogya kisgyerek s az infantilis felnőtt gondol
ja. Ennél mérhetetlenül tágabbra terjed szabadságának horizoutja
s ezáltal felelőssége is. Nemcsak tevékenységében szabad, hanem
önmaga alakításában is: azzá lesz, amivé döntéseivel formálja ön
magát, s ennek felelőssége alól nem bújhat ki.

Szabadsága mégis kötött. S korlátait csak kisebb részben szab
ják meg azok a biológiai, környezeti, társadalmi adottságok, ame
lyek születésének pillanatától meghatározzák. Ezeket részben el
kell fogadnia, részben viszont képes alakítani rajtuk. Folytonos
kölcsönhatásban, netán feszültségben él önmagával, a környező

világgal: egymást formálják, építik, esetleg károsítjék.
Van azonban az ember szabadságának egy jóval nagyobb, ki

kerülhetetlen, ám áldott kötöttsége is: természete szerint a végte
len boldogságot, a teljességet keresi. S mivel végtelen teljesség
egyetlen egy van: Isten, szabadsága egyes-egyedül ebben az
irányban bontakozhat ki. A felé vezető út az egyetlen, amely nem
jut zsákutcába.

Törekvésében azonban az ember nincs magára hagyva. Terem
tője alkotta ilyennek, végtelen szeretetében. Azért, hogy partneré
vé lehessen, azért, hogy meghívhassa tökéletes szeretetének kö
zösségébe. Elkészítette s megmutatta számára azt az utat, ame
lyen eljuthat Istenhez, s így beteljesülhet szabadsága.

Ki az ember? A kérdéssel előbb-utóbb mindenkinek egészen
személyesen szembe kell néznie: ki vagyok én? Áttekintettem-e
szabadságom terét, meghallottam-e a Szeretet hívását, s felfog
tam-e felelősségemet önmagamért?

Sok szó esik mostanság arról, milyen a mai kor embereszmé
nye, mire kell oktatni, nevelni az életbe most belépőket. milyen
ideálok irányílják a felnőtteket (s vannak-e egyáltalán eszménye
ik, kötelezőnek tekintett értékeik, normáik). A részleteken lehet
vitatkozni, módosítani, születnek talán használható s hasznosítha
tó ötletek is. A lényeg azonban változatlan és egyetlen: az ember
szabad, s Isten végtelen szeretetének meghívottja.
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