
LUKÁCS LÁSZLÓ Mit ér az élet?
Hollandia után Belgiumban is a parlament elé kerül egy törvényjavas
lat az eutanázia legalizálásáról. Ervek és érdekek csapnak majd össze,
vita lesz, majd szavazás. Májusi számunk részletesen foglalkozott az
eutanáziával, az ott leírtakat fölösleges volna megismételni. A jelenség
mögött azonban mélyebb változások válnak érzékelhetővé.

Az abortusz és az eutanázia ismert a történelemben. Mindeddig
azonban kivételes, többnyire titkos, tiltott tevékenységnek számí
tott. Ma viszont mindkettőt törvényes gyakorlattá kívánják tenni.
Az abortusz esetében ez már számos európai országban bekövet
kezett, az eutanázia most próbál polgárjogot szerezni magának.
Járványszerűen terjedő, hosszú folyamat ez, amely az egész em
beri életet felforgatja.

Az élet maga értékelődik át körülöttünk, bennünk. Csak ép
pen nemigen vesszük észre, mert magunk is részesei vagyunk
ennek a létünk gyökereit kikezdő változásnak, s mivel mindez
fokozatosan, évek-évtizedek alatt megy végbe.

Mi az élet célja? Madách szerint a küzdés. "Sors, nyiss nekem
tért, hadd tehessek az emberiségért valamit!", vallotta Petőfi. Éle
tünk során valósítjuk meg önmagunkat, bontakoztaljuk ki sze
mélyiségünket, állítják mások, hozzátéve: ez csak a személyes
és közösségi kapcsolatokban valósítható meg. Merjük kimonda
ni: az élet célja a szeretet. Az eget-földet átfogó szeretet, amely
ből lettünk, amelynek hatalmas, mégis rejtett vonzásában élünk.
Földi életünk során mindez csak töredékesen valósul meg, fel
támadásunkban azonban majd teljessé válik.

A reklám- és szórakoztatóipar viszont mindennek fölébe kere
kedve, mindezt tagadva azt programozza belénk, hogy az élet
csak akkor ér valamit, ha összkomfortérzésünk van, ha .feldo
bott" állapotban vagyunk, ha kicsattan belőlünk az egészség és a
vidámság. A szakadatlan mámoros boldogságot tartják egyedül
kívánatosnak, és ennek elérését ígérik a legkülönbözőbb szerek,
eszközök, események révén.

Az élet maga válik hazuggá és önpusztítóvá ezekben az ígére
tekben. Az élet valódi értelme homályosul el, a valódi örömök si
lányulnak el ebben a hamis világban. Korunk új haláltánca ez:
amíg valaki fiatal, egészséges, erős és gazdag, amíg mámorosan
boldog, addig érdemes tündökölnie az élet táncparkettjén. A töb
biek vagy maguk zuhannak bele a megsemmisülésbe, vagy félre
takarítják őket az útból: ne rontsák a többiek mulatságát.

Aki szakadatlanul és minden mást kizárva az örömöket haj
szolja, az boldogtalanságra ítéli önmagát. Tartós és teljes boldog
ságra csak a szeretetben találhatunk.
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