
LUKÁCSLÁSZLó A személy élettere
Évszázadok, olykor évtizedek távlatából is jól kivehetövé válik a
történelem útját járó ember haladásának főiránya, kitérőivel. ka
nyarjaival, olykor zsákutcáival együtt. Az újkor nemcsak az Újvilá
got fedezte fel, hanem számtalan, addig ismeretlen világot is feltárt.
S amikor már-már úgy látszott, hogy sikerült a természetet meghö
dítania, akkorra bebizonyosodott: elpusztul az anyatermészet (s ve
le mindnyájan), ha csupán nyersanyagkészletnek tekintjük saját,
mesterségesen előállitott világunkhoz. A környezetvédők figyel
meztetését előbb-utóbb kénytelenek meghallani a tudomány, a
technika és a gazdaság művelői, sőt mindnyájan, akik pillanatnyi
haszonélvezőivagyunk a természet kiuzsorázásának.

Vadonatúj világot kívánt az ember alkotni a társadalomban és
magánéletében is. Az újítás és a forradalom felértékelődött, a ha
gyományok őrzése devalválódott. Kevesen merték kimondani a
költővel. hogy Ifa régi jobb volt", még akkor is, amikor páratlan
kulturális kincseket romboltak le, emberéleteket pusztítottak el a
modernizálás pragmatikus jelszavával. Aldous Huxley már a har
mincas években ironikus hangon beszélt a "szép új világról",
amelyben minden tökéletesen funkcionál, csak éppen az Ember
ment veszendőbe.

Lassan szerveződik csak a Zöldek mozgalmához hasonló össze
fogás az emberi természet megóvására, személyes életünk védel
mére. Az iskolásgyerekek környezetismeretet tanulnak ugyan, de
többségüknek elemi tudásuk sincs arról, hogy milyen a személyes
környezetük: hogyan kell egészséges emberi kapcsolatokat terem
teni, a többi emberrel együtt lenni, milyen a boldog családi élet.
A folytonos modernizáció feltétele és következménye az alkotásra
termett ember munkájának, ennek azonban megfelelő keretek kö
zött kell történnie. Lassan túljutottunk a természet meghódításá
nak naiv, kezdeti, akaratlanul is sok kárt okozó szakaszán. Ráesz
méltünk: a természet primitív kiuzsorázása nem folytatható to
vább. Kíméletesen, a természet szempontjait is figyelembe véve
kell kialakítanunk felhasználásának új formáit, saját túlélésünk ér
dekében is.

Ez a felismerés nemcsak a nagytermészetre érvényes, hanem az
emberre, egyéni és közösségi életére is. Ma már látjuk: nem egy
tekintetben elkábított a szabadság lehetősége a biztos szebb jövő

ígéretével. Valójában pedig a szabadság képes magának a szabad
ságnak, az életnek, az emberlétnek elpusztítására is.

A Zöldek nyomán új mozgalomnak kellene szerveződnie: a sze
mély és a család védelmére. Az Emberi Jogok Kartája után össze
kellene állítanunk az emberi értékek kartáját: azokét az értékekét,
amelyek nélkül nem vagy csak embertelenül élhető az élet.
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