
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. LEVÉL A MAGZATVÉDŐKHÖZ 

Egy túlszaporodott populáció tönkreteszi biotópját: elhal, ki- 
pusztul. 

Az erkölcsi kultúra (az emberközösség belső, tudati szolidari- 
tása) eddig csak szaporította az embert – ma már túlszaporít. 

Amiből túl sok van a Földön, az értékét veszti. 
Tehát az alternatíva: 
Vagy tovább is az emberi élet marad a legfőbb érték – ám ak- 

kor túlszaporodunk, kipusztulunk. 
Vagy mégsem szaporodunk túl, nem pusztulunk ki – ám akkor 

nem lehet többé a legfőbb érték az emberi élet. 
Eleve korlátozott biotópunk telítődött, sőt túltelítődött. Az em- 

beri nemzet fennmaradása ma paradox módon az egyedszám 
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stopját, más szóval az emberi élet értékének devalválódását felté- 
telezi. Az egyedközpontú értékrend érvénye mellett a Föld na- 
gyobbik részén tömeges éhhalál vagy éppen mészárlás követke- 
zik be – hiszen már látjuk. Akik magzat korukban megmenekül- 
nek, azok majd felnőtt korukban irtják ki egymást. Ugyanaz 
megy veszendőbe, amit az erkölcs mindig is óvott – tudniillik az 
emberi élet. 

A természetes szelekció kiiktatása, a technikai civilizáció világ- 
expanziója, a földi biotóp kimerülése, toxikálása, egyszóval az 
ökológiai egyensúly megbomlása folytán az erkölcs életfunkciója 
visszájára fordult: nem éltet már, hanem pusztít. Épp azáltal 
pusztít, hogy túlzottan éltet. 

Tehát negatív visszacsatolás következik be: leépül az erkölcs, 
leáll a szaporodás. 

Ennek vagyunk most tanúi Európában. 
Az emberi társadalom organikus, funkcionális struktúra, ön- 

szabályozó rendszer; abban semmi sem tetszőleges, minden élet- 
funkciót tölt be. Az erkölcs is, az emancipáció is. 

Akár az erkölcsi kultúra világméretű leépülése, akár a túlsza- 
porodott emberpopuláció önpusztítása (esetleg kipusztulása) 
árán: a megbomlott egyensúly helyre fog állni. Mert nemcsak az 
élő-, hanem már a szervetlen világnak is alapvonása valamiféle 
energetikai kiegyensúlyozottság, valamilyen (folyamatként felfo- 
gott) stabilitás. Ez természeti törvény; vallási nyelven úgy is 
mondhatnám: ez Isten akarata. 

Nem foglalok állást, nem tudom, mi helyes, mi nem, de az al- 
ternatívát tudatosítani kell. 

Szeretettel üdvözöl minden hagyománytisztelő embert a ke- 
resztény-európai kultúra hű tisztelője: 

Székely János 
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