
LUKÁCS LÁSZLÓ Az elbocsátott vad
Ki a szabad? Mi az igazi szabadság? A kérdést régóta feszegetik fi
lozófusok és teológusok, szociológusok és pszichológusok, írók és
gondolkodók, az emberi lét és lélek, a társadalom, a gazdaság és a
politika kutatói. Babits Mihály versében saját életérzését elemezve
adja meg a választ, akárcsak Szent Ágoston a Vallomásokban.
Mindketten arra a következtetésre jutnak, hogy az ember önmagá
ban nem tud igazán szabaddá válni.

"Szabadon sem vagyok szabad", összegzi Babits keserű, még
is felszabadító tapasztalatát, amelyet két önirónikus képpel il
lusztrál: "mert szabad vagyok: oly szabad, / mint a bolond bo
gáncs a szélben / vagy vad bozót között a vad." E cél és tartás
nélküli látszatfüggetlenség valójában rabság. A szélfútta bogáncs
nak se tartása, se kapaszkodója, lebegve sodródik minden áram
lattal; a bozótba belegabalyodott vad pedig éppen ellenkezőleg:

szabadulni képtelen a tövises ágak közül,
A szabadságot sok minden veszélyezteti, kivülről és belülről

is. Belülről saját korlátaink, testi-lelki betegségeink, legfőképp

azonban végességünk. Kivülről elsősorban a gazdasági-politikai
viszonyok, hétköznapjainkban pedig talán leginkább az emberi
konfliktusok, amelyekbe belegabalyodtunk.

Babits azonban tudja, hogy az igazi szabadsághoz még nem
jut el az, aki ezektől a veszélyektől megszabadul. E veszélyek hi
ánya még kevés ahhoz a szabadsághoz, amely valóban boldoggá
tudja tenni. Ezt csak az emberi dimeniókon túl, az Abszolút sze
retetben találhatjuk meg. A vers így fohászba torkollik, Ahhoz,
aki egyedül tudja teljesen szabaddá és így önmagává tenni: "Ve
zessen Hozzád a szabadság!"

Ezt ismeri fel Ágoston is. Éveken át gyötri akaratának erőtlen

sége. Nem tud szabadulni "ágas-bogas" vágyaitól és indulataitól,
egyre fájdalmasabban éli meg tehetetlen vergődését. S akkor egy
ismeretlen erő keríti hatalmába. Ágoston vallomása is imádság:
"Átütötted igéddel szívemet, és megszerettelek." Majd leírja e
szeretet szabadító erejét, amely új gravitációs térbe helyezi, és az
egyetlen igazi szabadságba emeli fel: "Szeretem a súlyom. Ez ra
gad engemet, bárhová igyekszem. Ajándékod lobbant lángra min
ket, és fölfelé törekszünk. Lángra kapunk és magasba lobogunk.
Tüzeddel, jó tüzeddel lángra gyúlunk és haladunk, mert magasba
lépkedünk. »Örvendezünk, mikor azt mondják nekünk: az Úr
házába megyünk.v"

Szabadságra éhes korunk vajon mikor növi ki a kamaszláza
dás naiv képzelgéseit, és indul el a szeretet magasába, az egyet
len igazi szabadság felé?
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