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AZ EMBERI JOGOK ÉS AZ EGYHÁZ

A szabadság vágyát egyes személyek és csoportok sokszor kifejezték a történelem folya
mán, de az rendszerint nem volt más, mint szabadulni akarás valamilyen nyomasztó hely
zettől. Törzsek, népek, államok törekedtek függetlenségre, rabszolgák és jobbágyok igye
keztek sorsukon könnyíteni. Az elnyomott népek elméletileg ritkán alapozták meg törek-

. vésüket. inkább csak a terhet akarták lerázni, s azt még kevésbé tisztázták, szabadságuk
hogyan viszonylik azokéhoz, akiket győzelmtikesetén megtorlásul szolgaságba vetettek. Ma
a szabadság eszméje rögzítve van az emberi jogok katalógusában, s e jogok megvalósulását
úgy tekintik, mint a haladás célját és végső állomását. .

Az "emberi jogok" fogalmi meghatározása korunk vívmányai közé tartozik. Tételesen
ugyan már felmerülnek az amerikai alkotmányban, a francia forradalomban, filozófusok is
vitatkoznak róluk, de nemzetközi megfogalmazást igazában csak az Egyesült Nemzetek
Deklarációjában kapnak 1948-ban. Fejlődését és kibontakozását csak az európai fehér em
ber történetében követhetjük nyomon. Nincs egyenesvonalú fejlődés, és maga a fogalom
sem megy vissza egyetlen forrásra. A jogok emlegetése és alakulása soha nem volt függet
len a mindenkori politikai, gazdasági és társadalmi viszonyoktól. Csírái ott vannak a görög
filozófiában is. A szofisták már Platón és Arisztotelész előtt bírálják a görög városállam be
rendezkedését, kifogásolják a rabszolgaságot, és hangoztatják mindazok egyenlőségét és
szabadságát, "akiknek emberi arcuk van". Arisztotelész leírja ugyan, hogy csak az a jog kö
telez, amely az ember természetéből fakad, de még neki sincs igazi fogalma az emberről

mint jogalanyról. A rabszolgák és az idegenek nem jogalanyok. A sztoikus bölcselet római
képviselője, Cicero legalábbis elméletileg vallja, hogy az emberek természetüknél fogva
egyenlöek, s az egyenlőség biztogítéka az isteni világértelem, amelyet minden egyes ember
birtokol mint tudatának alapját. Seneca és Marcus Aurelius már a rabszolgaságot is az em
beri önkény számlájára írja, de az ilyen filozófiai megállapításokból nem lesznek követel
mények. A sztoa megmaradt a művelt réteg filozófiájanak. nem járult hozzá a politikai és
társadalmi változásokhoz. A római jogász, Gaius már tételesen megkülönbözteti az egyes
népek polgári jogát és az emberek közös jogait, s ezzel utat mutat a jog egyetemességéhez.
ám a gyakorlatban ennek sem volt foganatja. .

A kereszténység nemcsak új istenfogalmat hozott, hanern új emberfogalmat is. Az Oszö
vetség alapján hirdette, hogy az ember a teremtő Isten képmása, s ezért van joga hatalma
alá hajtani a földet. Isten az embert az üdvösség rendjében faji és nyelvi különbség nélkül
partnerévé tette. A krisztusi kinyilatkoztatás ehhez még hozzáteszi az egyetemes megváltás

. tételét és a szeretet általános parancsát. Isten minden embert örök életre hív, és meg is
adja neki a lehetőséget s a segítséget. Akik a hitben azonosulnak Krisztussal, azok elnyerik
a fogadott gyermek méltóságát, ami mellett elhalványulnak a természetes különbségek:
"Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindnyájan
eggyé lettetek Krisztus Jézusban" (Gal 3, 28). Az egyházatyáknál ez a tanítás főleg a szeretet
parancsának kifejtéséhez vezetett, de a mai értelembe vett személyi jogokról náluk sincs
szó. A személy méltóságának ez a kiemelése azonban már döntő tényező az emberek meg
ítélésében és kezelésében. A középkori teológusok, élükön Szent Tamással megkülönböz
tetik az örök törvényt (lex aeterna) és a természettörvényt (lex naturalis). Az örök törvény az
Isten- akarata, amely tükröződik a teremtett dolgokban, elsősorban az ember értelmes ter
mészetében. Az.ember természeténél fogva szabad, és személyes méltósága abban jelent.
kezik, hogy képes értelme szerint élni. Értelmes természete alapozza meg szabadságát, az
élethez és ajavakhoz való.jogát, sőt azt a jogot is, hogyazsarnoknak ellenálljon.

A középkor a rendi társadalomban rendezkedett be. Az egyes ember tagja volt a kisebb
nagyobb közösségnek, s ezen belül élvezte jogait vagy hordozta kötelességeit. A rendek vi-
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gyáztak jogaikra. szabadságukra és kiváltságaikra. Ennek emléke például Angliában a
Magna Charta (1215) és az Aranybulla Magyarországon (1222). Az így biztosított jogok még
hagyományból. szokásből, engedélyekbőlszármaznak, nem pedig az egyes ember személyi
méltóságából. ,

Az újkorban a fejlődéshez új tényezők járulnak. Először is felbomlik a régi vallásilag,
politikailag egységes állam. Az állami élet egyre inkább evilági jelleggel fejlődik, aminek
végső állomása az állam és az egyház szétválasztása. A vallás nem az egység hordozója töq..
bé a társadalomban és az államban. Az új eszmény a polgári türelem a különböző vallások
iránt. A rendi államokat felváltják az abszolutisztikus államok, az uralkodók átveszik a ren
dek hatalmát, de meghagyják azok társadalmi és gazdasági kiváltságait mint előjogokat. Ez
kiváltja a feltörekvő polgárság irigységét, illetve bírálatát. Ez a háttere annak, hogy a XVIII.
században a felvilágosodás írói és filozófusai egyre inkább hangoztatják az általános sza
badságot és egyenlőséget. Az egyenlőség és a szabadság már az egyes emberekre. vonatko
zik, nem a rendekre. Az egyes embernek mint személynek vannak jogai, nem pedig mint a
közösség tagjának. A jogok az embert szűletésétöl fogva megilletik, nem az államtól kapja
őket, azért azokat az állammal szemben is érvényesíteni lehet.

A humanizmus hatására az újkor elején a skolasztikus szerzök is egyre nagyobb önálló
ságot tulajdonítottak a természettörvénynek és vele együtt a személy autonómiájának. A
(eivilágosodás képviselői a természettörvény mellett az ész törvényéről kezdtek beszélni: a
jog megalapozása nem Isten akarata, hanem az ész követelménye, a tételes jog igazolására
pedig felállítják a szerzödés-elméletet. Az emberek az ősi természet állapotában is szabadok
és egyenlőek voltak. Blnek a jognak a biztosítására szövetkeztek egymással. s ők adták át a
hatalmat az uralkodóknak a közrend biztosítására. Az emberi jogok konkrét megfogalmaza
sának közvetlen okai azonban nem filozófiaiak voltak, hanem gyakorlatiak, Az amerikai
gyarmatok lakosságának problémája a XVIII. század végén a saját életberendezkedéséhez.
szabadságához és javaihoz való jog megszerzése volt, s ezért elsősorban gazdasági és politi
kai függetlenségre törekedtek. A hit és a lelkiismeret szabadságát valóban csak utólag iktat
ták a Bill of Rights-ba (1776). De ez nem zárja ki, hogy a vallásszabadságra való törekvés
sem hatott volna serkentőlegviselkedésükre.

A jogok megalapozásában és kifejtésében találunk némi különbséget az angol. a német,
az amerikai és a francia fejlődés között, de abban megegyeznek, hogy az embernek vele
született joga van az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz, illetőleg képességeinek ki
bontakoztatásához. Az elméleti kidolgozást legjobban a franciák végezték el, s így a közfel
fogásban Franciaország lett az embert jogok igazi szülőföldje. A r-endi szabadsággal szem
ben megvalósul a személyes emancipáció. A németeknél Kant végezte el a filozófiai meg
alapozás munkáját. A szabadság már nem adományozott szabadság, hanem az embernek
mint személynek az igénye, amelyet az értelem felismer és követel. Az államnak az a ren
deltetése, hogy az emberek együttélésében megvalósítsa az észjog követelményeit. Kant te
hát a szerződés-elméletet egyszerűen az ember fogalmának elemzésével helyettesíti. Az ern
ber autonóm, a maga ura, és joga van ahhoz, hogy a közösségben együtt hozzon törvényt .
embertársaival. A szabadság, egyenlőség és önállóság nem az ember tapasztalatilag kimu
tatható sajátságainak összeválogatása. hanem politikai-társadalmi szabadságának transz
cendentális, azaz mindenkire érvényes meghatározása.

Hegel más oldalról közelít. Az ő számára az állam az "objektív szellem", s az egyénnek
csak annyiban van objektivitása, igazsága és erkölcsisége, amennyiben az állam tagja. A jog
az erkölcsi eszme valósága és Isten gondolata a történelemben, s a történelem határozott,
kemény előretörése tiltja, hogy szubjektív jogról beszéljünk. Ezért nincs természetjog, ha
nem csak az államtól meghatározott jogok vannak. Hasonló a gondolatmenete Karl Marx
nak is. Szerinte az amerikai és a francia alkotmányban biztosított emberi jogok: a szabad
ság, egyenlőség, biztonság és testvériség -voltaképp csak a inagántulajdonnal rendelkező

polgárság jogai, tehát az önző, a közösségtöl elszakadt embereké, Ha úgy fogalmazzuk meg
a szabadságot, hogy mindent tehetek, arrjivel másnak nem ártok, ez a magába zárkózott em
ber joga. Marx vallja, hogy az ember közösségi lény, de a kapitalista szellemtől áthatott tár
sadalomban az egyén és a közösség kiengesztelödhetetlenül szemben áll egymással.A pol-
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gári forradalmak az egoista ember életlehetőségeitalkották meg. A szocialista forradalom
ellenben a tulajdon' és a társadalmi rend megváltoztatásával az ember természetét alakítja
át. Létrejön egy harmonikus közösség, ahol már Rem lesz szükség államra. A szabadság
egyenlő a kizsákmányolástól mentes viszonyokkal, az egyenlőség azt jelenti, hogy II társada
lom mindenkinek biztosítja a jogot az élethez, a munkához, az egészségvédelemhez, a sza
badidőhöz. A testvériség pedig ott alakul ki, ahol az ember .megszabadul az egyéni és osz
tályérdekektől. Marx a korábbi polgári szabadságjogok ellenében a "szociális alapjogokat"
hirdette meg,

Az elméleti viták.azonban nemzetközi síkon csak századunk közepén kezdtek átmenni a
gyakorlatba. A két világháborút kísérő sok visszaélés és jogfosztás előtérbe állította azt a
követelményt, hogyegyetemesen, az államok feletti síkon is kifejezzék és szorgalmazzák az
emberi jogokat. Az első gyakorlati lépés volt 1945-ben az Egyesült Nemzetek Alapokmánya,
majd három évvel később ezt követte a jogok általános deklarációja (Universal Declaration
of Human Rights). A deklaráció szerkesztői tísztában voltak azzal, hogy ennek nem lesz kö
telező ereje, azért már az előszóban úgy jelölték meg mint eszményt, amelyre minden ál
lamnak törekednie kellene. Valóban nem minden tagállam fogadta el; a szocialista államok
azt kifogásolták benne, hogy a társadalmi jogokat 'nem veszi eléggé figyelembe. A hatvanas
években azután még két nemzetközi- egyezményt fogalmaztak meg az ENSZ-ben, az egyik a
polgári és a politikai jogokról szólt, a másik pedig a gazdasági, szociális és kulturális jogok
ról. Az elsöt főleg a nyugati demokráciák szorgalmazták, a másodikat pedig a szocialista ál
lamok és a harmadik világ államai. Szó volt az ENSZ keretében felállítandó nemzetközi bí
róságról is, amely az emberi jogok ellenőrzésében lett volna illetékes, de a terv megfenek
lett az egyes államok szuverenitásának hangoztatásán. A nyugati államok azonban már
1950-ben létrehoztak erre a célra egy európai tanácsot. Ugyancsak az emberi jogok érdeké
ben jött létre az Európai Biztonsági és Együttműködési Konjerencia Helsinkiben 1975-ben,
amely azóta már Belgrádban és Madridban is ülésezett.

Arra itt nem térünk ki, hogy az egyes államok alkotmányában és gyakorlatában milyen
egyező és különböző szempontok találhatók a jogok tekintetében. Ebbe belejátszanak a
politikai, társadalmi és világnézeti előzmények. Még messze vagyunk tehát az egységes
meghatározástól és a politikai realizálástól. Az úgynevezett nyugati értelmezés az európai
hagyományokra épül. és hangoztatja az ember veleszületett természetes jogait. A marxista
értelmezés viszont abból indult ki, hogy az embert nem lehet a történelmi és társadalmi
helyzettől elvonatkoztatva úgy szemlélni mint szabad és egyenlö jogalanyt, hanem csak
úgy, mint határozott társadalmi- viszonyok és politikai célok történelmi és egyedi produk
tumát. Itt a hangsúly a megfelelő állami célok szerint formálódó szocialista személyiségen
van, s így az emberjogait nem elismerni kell, hanem megállapítani. Hasonló eltérés mutat
kozik a szabadságigény és az állami feladatok viszonyának értelmezésében is, ami aztán
tükrözödik az élet értelméről és a közösségi együttmúködésröl vallott felfogásban is. Ilyen
körülmények közott ar emberi jogok meghatározása, megalapozása és értelmezése nem
könnyű feladat. Főleg olyan módon, hogy azt egymástól különböző társadalmi rendszerek
is elfogadják. .

A katolikus szerzőknél a jogok megalapozása és értelmezése összhangban kell legyen a
hit tételeivel, vagyis az ember teremtéséröl, megváltásáról és üdvösségéről szóló tanítással.
De az emberi jogok esetében nem az elmélet a döntő, hanem a gyakorlati megvalósítás. Az
alapvető jogok azok, amelyek minden emberi személynek kijárnak, hivőnek és nem hivő

nek egyaránt, A hit alapján az emberi személy méltóságát a teremtésből és az istenképi
ségből vezetjük le, de mivel a természetes rendnek is megvan a maga önállósága, ezért a
más világnézetű emberekkel folytatott párbeszédben elfogadhatjuk alapnak magát az em
.beri személyt. Ami pedig a jogok rendszerezését illeti, a katolikus szerzők éppen az egye
temesség kedvéért szívesen ajánlják ezt a három alapértéket: a szabadságot, az egyenlő

séget és a részesedés igényét. A szabadság jelenti a jogot az élethez, a képességek kibonta
kozásához, a személy sérthetetlenségéhez. a lelkiismereti meggyőződéshezstb. Az egyenlő

ség kifejezi a törvény előtti egyenlő elbánásr, a 'választási és együttműködési jogot stb.
Végül a részesedési igény a társadalmi jogokra utal: jog a munkához, szakképzettséghez.

192



szabadídöhöz, az anyagi és szellemi javakhoz. Ezeket a jogokat úgy tekintjük, mint amelyek
az ember személyiségéböl fakadnak, és ezért elismertetésre várnak, de ugyanakkor az 'em
beri személyre feladatot is rónak, hogy mások jogait is elismerje és múködjék együtt kőzös-
ségi megvalósításukban. .

Ha most az egyháznak az emberi jogokra vonatkozó hivatalos megnyilatkozásait keressük,
a történeti fejlődés ott is nyilvánvaló. Mivel a felvilágosodás képviselői a jogokat II rendi
kiváltságokkal és a hagyományos társadalmi berendezkedéssel szemben fogalmazták meg,
a XIX. század pápái inkább negatív magatartást tanúsítottak. XIII. Leó pápa a szociális
megnyilatkozásaiban már hivatkozik rájuk, igazi értelemben azonban csak XII. Pius kezd
foglalkozni velük, hiszen - amint láttuk - tételes megfogalmazásuk is csak a második világ
háború után kezdődik.XlI. Pius főleg az 1942. és 44. évi karácsonyi üzenetében tér ki rájuk.
Mindenféle elnyomással és zsarnoksággal szemben olyan társadalmi és politikai rendet kö
vetel, ahol az emberi személy alapvető jogait tiszteletben tartják, s ahol a politika alapja
maga az emberi személy. Az 1955. évi nyilatkozatában külön kiemeli, hogy az embemek ter
mészete és születése folytán vannak jogai, tehát a jogok megalapozásában nem ragaszkodik
az egyoldalú szupernaturalizmushoz. (A hivő számára azonban a- természet a teremtésig
megy vissza, ott úgyis megvan az isteni alap.) Az ENSZ deklarációja XII. Pius pápasága ide
jén (1948) jelent meg, de érdekes módon ő sehol nem említi. Valószínűleg azért, mert az
egészen evilági maradt, és az embert. még közvetve sem hozta kapcsolatba teremtöjével,
XXIII. János feltűnő, hangú és tartalmú enciklikája, a Pacem in terris viszont már úgy
hatott, mint az emberi jogok dokumentuma. Megállapították róla,hogy a pápa bátorságá"
val és eredetiségével az emberi jogok evangélistája lett. Lényegében magáévá teszi az ENSZ
deklarációját. s igyekszik a hiányait azzal pótolni, hogy hivatkozik az emberi jogok szilárd
alapjára, a teremtésben kapott személyes méltóságra és hivatásra. A hivatás egyúttal az em
ber természetfölötti méltóságát jelzi: amit Isten teremtett, azt Krisztusban csodálatosan
újjáalkotta és örök életre rendelte. A személyes méltóság és a vele járó jogok adományok,
de minden adomány egyúttal feladattá is válik. A jog és a kötelesség elválaszthatatlan egy
mástól, s éppen ez az egybekapcsolás tisztítja meg a jogot az individualizmustól. .

A II. vatikáni zsinat határozottan bemutatja az ember és a világ keresztény szemléletét
(Egyház a mai világban), s azt ajánlja fel a párbeszéd témájául. Kimutatja, hogy a keresztény
erkölcstan egészen emberi erkölcstan. A természetes rendnek megvan a maga-autonómiája,
de úgy, hogy a Teremtő a közösségí éle! alapvető törvényeit beleoltotta az ember szellemi
és erkölcsi természetébe, Ezeket az ember maga is felismerheti, de a kinyilatkoztatás segít
pontosabb felismerésükben. Az ember jogait a Zsinat végső fokon szintén azzal alapozza
meg, hogy az embert Isten saját képére teremtette, és a megváltásban meghívást kapott
Isten gyermekének méltóságára, Ugyanakkor hangoztatja a jogok dinamikus voltát. A mo
dem ember arra törekszik, hogy mindjobban kifejezze személyiségét, felkutassa és gyako
rolja jogait. Az egyház elismeri és segíteni akarja ezt a folyamatot, amikor "az emberi szív
ben egyre éleszti elidegeníthetetlen méltóságának tudatát". A.Zsinat a jogokról beszélve
nem tesz különbséget hivők és nem hivők hözött, hanem az igazságosságnak és méltányos
ságnak azon elveit hirdeti, "amelyeket a józan ész követel". A jogok hirdetése és védelme
hozzátartozik .az egyház küldetéséhez. Az alapvető jogokat vallásilag is igyekszik igazolni:
"az egyház az emberi személy transzcendens jellegének jele és öre".

VI. Pál múködésében két fázist különböztethetünk meg. Az elsőben azt hangsúlyozza,
hogy az emberi élet' kibontakozása, fejlödése kapcsolódik az emberi jogok elismeréséhez és
biztosításához. Ennek a gondolatnak összefoglalása a Populorum progressio enciklika. A má
sodik fázisban inkább arra utal, hogy a béke csak az emberi jogok tiszteletben tartásával
érhető el és őrizhető meg. Ahogy az egyház törekszik Isten jogainak elismerésére, úgy szor
galmazza az emberi jogok elismerését is, A pápa ezért hallatja szavát a nemzetközi szerveze
tekben, s gondja van rá, hogy növelje az egyház hitelképességéf. Az 1971. évi püspöki szi
nódus témájául "az egyház tanúskodását tűzi ki az igazságosság mellett", De azzal a felelös
séggel. hogy "aki veszi magának a fáradságot és igazságosságról beszél az embereknek, im-

193



nak arra kell törekednie, hogy az emberek szemében és ítélete előtt is igaz legyen". Az 1974.
évi szinódus kísérö gondolata pedig ez: "Amikor az egyház hangoztatja az emberi jogokat a
világban, akkor kell.ihogy saját élete, törvényhozása, intézkedései és tervei is tükrözzék eze
ket a jogokat". A világ evangélizálásával kapcsolatban is leszögezi, hogy az "nem lehet ha
tékony az emberijogok és kötelességek hirdetése nélkül". A pápa az evangélium és az em
heri .haladás között antropológiai, teológiai és evangéliumi összefüggést lát, mert az evan
gélium minden embernek szól, a megváltás mindenkire vonatkozik, és mert az egyetemes
szerétet nem valósítható meg igazságosság nélkül. VI. Pál pápa nagy érdeme tehát az em
beri jogok tudatosítása az egyházban. Az ő kezdeményezését egyre jobban átvették az egyes
országok püspöki konferenciái és a teológusok. Főleg olyan helyeken, ahol a társadalmi és
gazdasági ellentétek kirívóak voltak. Természetes, hogy a konzervatív elemek bírálták, má
sok viszont - mint a dél-amerikai "felszabadítás teológiája" - egyenesen a forradalom jel
szavát várták tőle. Ő azonban 'megmaradt azon a vonalon, hogy az egyháznak a kiengesz
telődést kell szolgálnia, nem pedig a jogtalanságot újabb .jogtalansággal jnegszüntetní.
Azóta is probléma maradt, hogy az egyház mennyire vehet részt a forradalmi mozgalmak
ban. A történelem eléggé tanúsítja, hogy az erőszakos átalakulások során elért eredmény
nincs arányban az áldozattal és az értékek pusztulásával.

II. János Pál pápa eddigi múködésében a szociális igazságosság és az emberi jogok
számbavétele nagyobb szerepet kapott, mint a belső teológiai kérdések. Ő ezt is úgy fogta
fel, mint az evangélium hirdetését. Két nagy enciklikája, a Redemptor hominis és a Laborem
exercens mellett erre külön alkalmat adtak utazásai, különösen azok, amelyek a gazdasá
gilag elmaradottabb országokba vezettek. Ott is vigyázott arra, hogy a hivőket és főleg a
papságot.visszatartsa az erőszakot alkalmazó mozgalmaktól. Az az álláspontja, hogy az em
beri jogokról lehet beszélni pusztán az emberi személy méltósága alapján, ahogy azt min
den jóakaró ember elfogadja; azután lehet beszélni az egyistenhit alapján, hiszen ebben kü
lönféle vallások követői találkoznak; és lehet beszélni a Krisztusba vetett hit alapján, mert
Krisztus új méltóságot adott a megváltott embernek. Ennek megfelelőenhármas szolidari
tás áll fenn az emberek között: antropológiai, teocentrikus és krisztocentrikus. Az elsőre

főleg akkor hivatkozott, amikor világi fórumok előtt fejtette ki az egyház álláspontját. De
mint az egyház feje, előszeretettel beszél arról az emberképröl, amely Jézus Krisztusban
megjelent, s elődeihez viszonyítva ebben van tanításának újszerűségeés eredetisége.

Jézus Krisztusban az örök isteni személy szolidaritást vállalt a történeti emberrel, s így
számára az életnek, az isteni segítségnek és az örök célnak a' biztosítéka. A megváltás müve
természetfölötti valóság, s valamiképpen minden ember részesül hatásában, még mielött
tudatosan találkoznék az egyházzal. Az ember sorsa Krisztus misztériumában integrálódik,
s az egyháznak erre rá kell mutatnia, amikor az emberi jogokról beszél, vagy azokat vé
delmezi. Ezzel a pápa új színben láttatja az emberi létet, és egyben ősztönzést ad a jogok
tiszteletben tartására s a kötelességek vállalására. II. János Pál l 980-ban az .UNESCO előtt

mondott beszédében ki is fejti, hogy "az emberre vonatkozó állítások összessége beletar
tozik Krisztus üzenetének lényegébe és az egyház küldetésébe". A természetfölötti hivatko
zás mellett azonban az embert a maga egészében kell nézni, vagyis az anyagi és szellemi ér
tékek szférájában.Meg kell őrizni a szellem elsöségét az anyag felett, a személy elsőségét a
dolgokkal és az erkölcs elsőségét a technikával szemben. Ezért érthető az is, hogy a pápa
olyan gyakran rátér a lelkiismeret szabadságának és a vallásszabadságnak kérdésére. A sze
mély.java a közösségbena közjónak alapvető tényezője, fontos, hogy ez il hatalom gyakor
lásának is lényeges kritériuma legyen (Redemptor hominis). Sem individualizmust nem hir
det, sem kollektivizmust, hanem azt, hogy az em6eri személy áll középen, de összes relá
cióival.

Amikor a pápa az emberi jogokat az Istenbe vetett hittel és Krísztus megváltó tettével is
hangsúlyozza, arra a szellemi gazdagságra és erötartalékrahívja föl a figyelmet, amelyet a
kereszténység hordoz. De ebben a szemléleti többletben benne foglalódik az egész emberi
lét, s így a nem hivők felé is biztosítja a kapcsolat lehetőségét. A kinyilatkoztatás félreis
merhetetlenül tükrözi az emberek alapvető egyenlöségét, az élet szent jellegét, a lelkiisme
ret szabadságát, s az ernber jogát a föld javaihoz és képességeinek megvalósításához. Tör-
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ténetileg nem kétséges, hogy ez döntően hatott az európai köztudatra. Az emberi jogok, tet:
mészetesen nem a hit világába tartoznak, hanern a filozófia területére, s így a megfogal
mazásukkal is azok álltak elő, akik az embert filozófiai szempontból értékelték. Ahivőnek
sem kell őket mindig visszavezetni az isteni forráshoz, de megvalósításukért Isten elött is
éreznie kell a felelősséget. '

. Hegedüs Géza

Szenett Simone Weilhez
Tanulmányainak olvasása közben

Te katolikus hiteddel zsidó
.tanár-leány; ki értetted a lelket,
már értelek: te sejtetted a jó
reményét, amely bennünk hitre kelhet,

s a kiküzdött hit megváltásta lelhet;
az ]stenértgyötrődő földi szó
a szeretetről keményen feleltet,
de feleletünk égig áradó.

Kár, hogy sosem beszélhettem veled
(túl rövid volt a földi életed),
hogy megtudhassam, lelkem mit is érez,

és okuljak a magyarázaton,
hogyan vezet a munkásmozgalom
Mózes felől a krisziusi igéhet.
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