
LUKÁCS LÁSZLÓ Önmegvalósítás
Az önfenntartási reflex, mondják, az ember legerősebbösztönei kö
zé tartozik. Mégis, éppen azért, mert ember, képes korlátot szabni
ösztöneinek - vagy éppen ellenkezőleg: ön- és közveszélyesen
visszaélni velük.

Ma az ember mindinkább bezárulni látszik ösztöneinek szűkülő

körébe. Csak éppen más nevet adnak neki, a társasági életben elfogad
hatót, sót vonzót: önérdek, esetleg önmegvalósítás. Kisgyermekkorától er
re lát példákat az életben és a tévében, erre buzdítják társai. gyakran
szülei is: "Ne hagyd magad!", .Harcold ki a jogaidat!", ,,Az érvénye
sülés a legfőbb cél!" A velünk született önzést nem regulázzák többé
a jólneveltség illemszabályai, nem korlátozzák-egyensúlyozzák ki a
többiek, gyakran még az érdekek egyeztetése színtjén sem. A másikra
figyelés, a szolidaritás, a hűség ismeretlen vagy legalábbis idejét múlta
fogalmakká váltak. A másik többé nem embertárs, barát vagy testvér,
hanem: ellenfél vagy vetélytárs, akit le kell győzni, hogy helyette vagy
vele szemben én boldogulhassak; legjobb esetben eszköz a saját érvé

nyesülésemhez. Szövetségre lépünk egymással, ha az érdekeink egy
beesnek; de mihelyt úgy fordul a kocka, hogy a másik hasznossága
számomra csökken, elválok tőle, vagy éppen szembefordulok vele.

Szép új világunkban az önérdeket, az érvényesülést, a szerzést-bir
tokIást választotta életmódjául az emberek nagy része. Nem mértük
még fel, hogy - kömyezetpusztító életmódunkhoz hasonlóan 
nemcsak egymást tesszük tönkre ezáltal, hanem önmagunkat is. A ki
zárólagos életcéllá felmagasztalt önmegvalósítás önpusztításhoz vezet.
Hiszen emberségében csonkul-torzul az, aki mindig saját érdekeinek
érvényesülését tartja legfontosabbnak, aki nem ismer hosszú távú el
kötelezettséget, aki nem tud másokért áldozatot hozni, aki nem ismeri
a másikba vetett bizalom biztonságát, az odaadás örömét.

Macchiavelli az uralkodás legfőbb elvévé tette a hatalmi érde
ket, fölébe helyezve azt jognak és erkölcsnek. Mára kis macchia
vellik népesítik be világunkat. Ezt a társadalmat a szétesés fenye
geti: önérdek-vadászok legföljebb hordába verődhetnek, közössé-
get alkotni képtelenek. -

A keresztény hagyomány az eredeti bűnnel magyarázza, és a
bűnbeesettség állapotával jellemzi ezt a világot. Nem jogászokat
és politikusokat alkalmaz, hogy törvényekkel és jogszabályokkal
próbálják mégis működőképessé tenni az életet, hanem rámutat
Krisztusra, aki önmagát adta értünk. A szeretet nemcsak az Evan
gélium legfőbb parancsa, hanem embernek-maradásunk, emberré
válásunk feltétele is: csak az válhat önmagává, aki képes az oda
adásra, csak az él emberként, aki szeretni tud. Ezen fordul ember
ségünk, ezen múlik az emberiség jövője.
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