
LUKÁCS LÁSZLÓ Az emberért
A kételkedők kórusa jóideje szkeptikusan, sőt ellenségesen figyeli
a pápa és általában az egyház erőfeszítéseit az erkölcsi értékek
megszilárdítására. Érezhető: addig nincs bajuk az egyházzal, amíg
csak dogmákat hirdet, a hitről tanít. De kellemetlenné válik jelen
léte, ha erkölcsi kérdésekben nyilvánít véleményt, mégpedig úgy,
hogy nemcsak hívei részére ad eligazítást, életvezetési tanácsokat,
hanem jogot formál arra, hogy beleszóljon az emberiség életét sza
bályozó megállapodásokba, törvényalkotásba is. Jól megmutatko
zott ez a kairói népesedési konferencián s az élet védelmében ki
adott pápai enciklika fogadtatásában is.

Pedig egyre többen ismerik fel: itt a tét nem a katolikus egyház
presztizse. Nem az a fontos, hogy az ő álláspontja nyer-e elfoga
dást vagy másé. Az egyház nem saját tekintélyét, hatalmát védi
vagy próbálja erősíteni, hanem az emberiségért, az emberlétért
harcol, ezért veti latba, sőt teszi kockára tekintélyét. A tét ma már
az emberi élet és személyiség. Aldous Huxley szép új világának
iszonyatos víziójában a központi hatalom dönti el, hány százalé
kos embernek szülessenek az utódok, hiszen száz százalékos, tel
jes értékű emberből nincsen sokra szüksége a társadalomnak, s
hasznosabb, ha a többiek a szükségletekhez mérten eleve leszáza
lékolt tudattal, csökevényes léttel rendelkeznek.

Emberellenes életmódunk következtében biológiai szempontból
egyre többen születnek terhelten, fogyatékosan. Emberellenes kul
túránk pedig egyre többeket tesz lelki nyomorékokká, sorvaszt
egydimenziós, a tárgyak világával kielégülő emberré.

Évtizedek óta emlegetik a szekularizáció jelenségét: egyre több
ember él úgy, mintha nem volna Isten. Újabb korszakhoz érkez
tünk el: a dehumanízáció világába, amelyben egyre többen élnek
úgy, mintha nem volnának emberek. A multimédiák formálta
agyak egyre merevebben elzárkóznak a szellem, az értékek és az
igazságok, végső soron Isten elől.

Hogyan lehet megállítani az önpusztítás spirálját? Újra lakha
tóvá tenni a földet, a környezetet, amelyben élünk? Újra emberré
tenni az embert? Fölkelteni az igényt a többre, az elszánást saját
személyiségünk formálására? Megszólaltatni újra a lelkiismeret
szavát? Hallhatóvá, láthatóvá, megközelíthetővé, vonzóvá tenni
az igazság, a szellem értékeit? A nem-hívőknek is érdeke volna,
hogy szülessen közös akarat, összemberi erőfeszítés, köttessék
minden jóakaratú emberek új szövetsége az egyházzal az ember
megmentésére.
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