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Erkölcsi katasztrófa

Két pusztító járvány

Az AIDS vírus járványszerú terjedése mozgásba hozta az orvosok, pedagógusok és
politikusok világát. Az Egészségügyi Világszervezet "világméretűcsapásnak" nyilvárn
totta a betegséget, és most elkeseredett kutatások folynak, hogy a járvány ellenszerét
megtalálják. Ez természetes! Amikor tűzvész pusztít, legelső feladat egyesíteni az erő

ket a tűz eloltására és a sebesültek ápolására. De ugyanakkor kötelességünk meg
keresni a tűzvész okát, felmérni a pusztítást, és számot vetni a szél erejével, amely
tovább terjesztheti a bajt.

Az AIDS megjelenésével számot kell vetnünk azzal a magatartással és ártalmas tár
sadalmi légkörrel is, amely kedvez a vírus terjedésének. Akarva-akaratlanul szembe
kell néznünk azzal a ténnyel, hogyamélyben olyan erkölcsi járvány rnunkál, amelyet
a társadalomban megengedetté váló szexuális szabadosság hozott létre. Ez a szaba
dosság mostanra teljesen hatalmába kerítette az erkölcsöket, mint egy megáradt fo
lyó, amely már partjait rongálja. Mindezt tudatosítanunk kell, ha nem akarunk meg
futamodni a realitás és a felelősség elől.

Erkölcsi Csernobil

Hume bíboros a csernobili katasztrófához hasonlította az AIDS-t. Ezzel figyelmeztetni
akart arra a tényre, hogy napjaink társadalmában szennyezett az erkölcsi atmoszféra.
Az emberek nem tesznek különbséget erkölcsi szabadság és szabadosság, a szerelem
hez való jog meg a gátlástalan szexualitás közott.

Dr. Runcie, a canterbury-i érsek is azt hangsúlyozta, hogy a járvány ellen nem elég
csupán orvosságokkal harcolni, hanem "a keresztényeknek újra meg kell hirdetniük
azokat az erkölcsi elveket, amelyek a szexualitást korrnányozzák". Mgr. Vilnet a Fran
cia Püspöki Kar nevében arra hívta fel a figyelmet, hogy "a szerelmet csak Ielelösség
gel, a házasság adta keretekben élhetjük meg".

Mindez arra mutat, hogy legelső feladatunk visszaállítani a szerelem igazí értelmét. A
szerelmet igazi mélységében kell bemutatnunk a világnak, a korszellem ellenében is.
Bátorságot kell vennünk ahhoz, hogy nevén nevezzük az erkölcsi visszásságokat, nem
rejtve azokat hamis jogcímek és elnevezések alá. Mi keresztények sajátos módon járul
hatunk hozzá korunk bajainak orvoslásához. és e feladat elöl nem térhetünk ki.

A szerelem Isten akarata szerint

Mi keresztények soha nem feledhetjük, hogy hitünk központi igazsága ez: Isten a Sze
retet, és az embert a maga hasonlóságára teremtette. Ez az emberi szerelmet-szerete
tet is a szentség szférájába helyezi, és ezzel megadja méltóságát. Következésképpen
minden, ami megszentségteleníti és megtagadja a valódi szerelmet, sérti az ember
igazi méltóságát. A bűn nemcsak Istent tagadja meg, hanem az emberi méltóságot is.
II. János Pál pápa ezt nemrég így fejezte ki: "A bűn azt a jót rombolja le az emberben,
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ami emberségének lényege. Az embert önmagától »fosztja« meg. A bün okozza az
eszes és szabad akaratú ember elidegenedését ... a hazugság kezdetét."

A cselekedetekben megmutatkozó hazugság az embert a romlottság és a tévedések
prédájává teszi, kiszolgáltatja a "hazugság Atyjának" - ahogy az írás nevezi.

A szavak valódi jelentése

Az evangélium iránti hüségünk elöszőr is azt kívánja, hogy tiszteletben tartsuk a sze
relem szó valódi tartalmát, és viselkedésünkkel ne tagadjuk meg, ne homályosítsuk
el a méltóságát. Köztudott. hogya müvi abortuszt úgy kezdték elfogadtatni, hogy
semleges elnevezést vezettek be: a terhességmegszakítás kifejezést. A szavak kiválasz
tása, a dolgok elnevezése az első lépés ahhoz, hogy magát a dolgot is elfogadjuk.

Ha meg akarjuk védeni a dolgok igazságát, akkor először a szavak igazságát és va
lódi tartaimát tisztáznunk. Ezzel természetesen nem kívánjuk elítélni azokat a szemé
lyeket, akik az erkölcsi követelményeknek nem megfelelő, rendezetlen viszonyok
között élnek. Ez már más probléma, amelyet a pasztorációs munkában személyhez
szólóan kell megoldani.

Az egyháznak az Úrhoz való hűségében szigorúnak kell lennie, amikor normatív
szabályokat és életelveket határoz meg, hogya szerelem jogát és hitelességét meg
védje - de ugyancsak a Mester iránti hüségböl kötelessége szeretni és segíteni azo
kat, akiket az élet rossz útra sodort. Egyszerre két feladatot kell tehát betöltenie. Ép
pen az igazi szerelem nevében követel tiszteletet iránta. Az egyház a napjainkban
megjelenő írásoknak nem azt veti szemére. hogy fölértékelik a szerelmet, hanem azt,
hogy nem ismerik föl valódi jelentöségét, hogy ennek a királyi birodalomnak még a
küszöbéig sem tudnak eljutni, így megtagadják az igazi emberi értékeket.

Egy elrontott szó

Sürgősen helyre kell tehát állítani a "szerelem" szó valódi tartalmát, amelyet nap
jaink használata lejáratott és kiüresített. Az újságok, a televízió, a rádió - mind a
"szerelmet" énekli reggeltől estig. A filmek és a reklámok a megcsömörlésig mutat
nak szerelmes jeleneteket. A "szerelem" mindenre mentség, mindent igazol. A férj,
aki megcsalja feleségét, a "szerelem" nevében követeli szabadságát. A hamis értelern
ben használt szerelem szó egészen más tényeket álcáz: önzést, hűtlenséget. kicsa
pongást, paráznaságot, kéjelgést, házasságtörést.

Vennünk kellene a bátorságot, hogy idézőjelbe tegyük a "szerelem" szót, amikor a
mögötte rejlö valóság éppen az ellenkezője. Ezzel fényt derítenénk az igazságra, egy
szó mágikus varázsát széttörné a brutális valóság.

Mennyi bűnt követtek már el a szerelem nevében! Napjainkban a szerelem meg
szentségtelenítésének egy újabb hulláma áraszt el bennünket azzal az ürüggyel, hogy
harcolni kell az AIDS fertőzés ellen. Nemcsak a felnőtteket, hanem az iskolásokat is
kioktatják arra, hogyan használják a "szerelmet védő" óvszereket. anélkül, hogy bár
milyen erkölcsi szempontra felhívnák a figyelmüket. A hivatalos nevelés meg sem kí
sérli, hogy a szükséges önuralomra oktasson, még kevésbé, hogy a nemi ösztönt a
házasság létterében mutassa be, holott ez adja meg stabilitását és valódi célját.
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Válaszúton

Az AIDS vírus kitapinthatóan megmutatja nekünk civilizációnk beteg és válságos
pontjait. Válaszútra kerültünk. Ha továbbra is követjük a szexuális szabadosság diva
tos útját, olyan rettenetes áradatba kerülhetünk, amely partjait lerombolva magával
ragadja megrontott áldozatait. Az AIDS járvány megjelenése egy másik járványra hív
ja fel a figyelmünket, az erkölcs betegségére. Gyógyítására nekünk keresztényeknek
nyilvánosan kell le lepleznünk a társadalmunkat kínzó alapvető rendezetlenséget.
Ennek végső gyökere a bún, amely megtagadja az Isten által akart szexuális rendet. A
keresztényeknek nevén kell nevezniük a bűnt, mely végső oka mindannak, ami el
emberteleníti az embert, meggyengíti a családot, lerombolja a békét. Nem lehet bün
tetlenül szemet hunyni korunk alapvető rendezetlensége fölött. Ha nem akarjuk ész
revenni, akkor csak a dolgok felszínén maradunk: a fertőzött sebet csak kenőccsel

kenegetjük.
A keresztényeknek ki kell lépniük megszokott hallgatásukból és defetizmusukból.

Hitüket szavakban és tettekben megvallva kell hirdetniük koruk társadalmában,
hogy Krisztus ma is az emberiség és az emberiesség megmentője, hogy lelkiismere
tünk mélyén ma is irányít, ma is Ö a gyógyulás, az erkölcsi felemelkedés és az üdvös
ség egyetlen útja.

ENDREFFY ZOLTÁN

Korunk ökológiai válsága
I. rész

A természet feletti uralom paradoxona

Amióta az emberiség tudatára ébredt az ökológiai válságnak, mindenfelöl azt halljuk:
gyökerestül meg kell változtatnunk a természethez való viszonyunkat, ha el akarjuk
kerülni vagy legalább fel akarjuk tartóztatni a fenyegető ökokatasztrófát, illetve
azok egész sorát, az erdöhalált, a föld, a viz, a levegő megmérgezését, az éghajlat
megváltozását, az elsivatagosodást, az élőfajok tíz- és százezreinek kipusztítását stb.
Az ökofilozófusok szerint e változásnak ki kell terjednie a természethez való elméleti
és gyakorlati viszonyunk valamennyi fajtájára. a tudományra, a filozófiára. az etikára
és a technikára egyaránt.

A modern természettudományok jellegzetes módszere a redukcionizmus, a jelensé
gek felbontása legkisebb alkotórészeikre, a "makro-testek" tulajdonságainak vissza
vezetése "elemi részecskék" viselkedésére. Az ökológiai válság kapcsán azonban kide
rült, hogy a természetben nincsenek elszigetelt, önmagukban álló alkotórészek és fo
lyamatok, hanem minden mindennel összefügg, ezért egyes ökofilozófusok szerint a
válság megoldásának tudománymódszertani előfeltétele is van: nevezetesen a termé
szettudományoknak egészen újfajta, holisztikus vagy rendszerelméleti módszert kell
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