
LUKACSlÁSlLÓ Gépek szorításában
Évró1 évre egyre több gépet használunk, hogy kényelmesebbé, köny
nyebbé tegyük életünket, munkánkat. Gépek vesznek körül ben
nünket otthon, a munka- és szórakozóhelyen, az utcán. Méretük és
felhasználásuk gyakorisága is változó: parányi darabkáktól óriási
mamutszömyekig mindenféle található köztük; a mobilt percenként
előkapjuk, a számítógép végigkíséri napunkat, hisz munkára és
szórakozásra épp úgy alkalmas; a mikrosütőt naponta, a digitális
fényképezőgépetalkalmanként vesszük igénybe.

A gépek kiszolgálnak bennünket, de rabul is ejtenek. A gépfüggő

emberek korát éljük. Ha elromlanak, ha energiaforrásuk megszűnik,

az élet megbénul. A gépfüggőség azonban ennél súlyosabb torzulá
sokat is okozhat belső világunkban: a személyesség s ezáltal a sze
mélyiség, végső soron a kapcsolatok elsorvadásához vezethet. Sokat
írtak már a tévé veszélyeiről, az internetfüggésről, s ennek hatásáról
az emberi kapcsolatokra. A gépek nemegyszer változatosabb szóra
kozást kínálnak, mint az emberek. Így aztán könnyen inkább azok
nak immár határtalanra nőtt ajánlatából válogatunk, nem pedig csa
ládunk tagjaival, régi barátainkkal beszélgetünk: azokkal, akik most
is, és évek-évtizedek óta ugyanazok: "ugyanazt a mGsort" adják min
dig. Pedig a személyes kapcsolatok egyik nélkülözhetetlen feltétele
a tartós együttlét. Akadhatnak persze fergeteges, megrázó találko
zások, többnyire azonban idő, mégpedig együtt töltött idő szüksé
ges ahhoz, hogy egymást igazán megismerjük, szeretetünk elmé
lyüljön, egymásért vállalt felelősségünk,egymással való törődésünk

növekedjék, hogy bizalommal támaszkodhassunk egymásra.
A "gépfüggőség szindróma" másik hatása, hogy a személyiség

mélyei feltáratlanok maradnak. Az együtt átélt - jó és rossz, meg
rázóan rendkívüli vagy éppen egyhanQÚan hétköznapi - esemé
nyekben ismerjük meg egymást igazán. Igy tud elmélyüini összetar
tozásunk tudata: itt válik el, milyen is valójában a másik, mennyire
számíthatok rá; és milyen vagyok én, rám mennyire lehet támasz
kodni. A meghitt együttlétek egyre mélyebbre hatoló beszélgeté
seiben nyílnak meg személyiségünk mélyei. A gépektől elvárjuk,
hogy megbízhatóan működjenek- egyszerűen(?) szerelőt hívunk,
ha elromlanak. Az emberi kapcsolatok törékenyebbek, veszélyez
tetettebbek, kockázatosabbak - mégis nélkülözhetetlenek szemé
lyiségünk kibontakozásához. Gépek nélkül elboldogul az ember,
társa nélkül nem. - A hívő ember pedig azt is tudja, hogyaszemé
lyes kapcsolatok biztonságos alapját és hátterét csak az az ősszetarto

zás kapcsolat adja meg, amelyik az Abszolút Szeretetbe nyílik. Ahogy
Pál apostol mondja: "Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztustól ered."
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