
Jacques Maritain KERESZTÉNYSÉG
ÉS DEMOKRÁCIA-

Három megjegyzés

Nehogy félreértés keletkezzék, három dologra föl kell hívnom a
figyelmet. Először is arra, hogy a demokrácia szó a modern népek nyelv
használatában sokkal tágabb értelmű, mint az államtan klasszikus ira
taiban. Elsősorban és mindenekelőtt az emberi és politikai élet általános
bölcseletét jelentette, és bizonyos szellemi állapotot jelölt. E böcselet
és ál.apot nem zárt ki eleve semmiféle olyan uralmat vagy államformát,
melyet a klasszikus hagyomány törvényesnek ismer el, vagyis össze
egyeztethetőnek tart az emberi méltósággal. Monarchikus kormányzat
is lehet ezek szerint demokratikus, amennyiben alkalmazkodik e szellemi
állapothoz és e ,bölcselet elveihez. Ám mihelyt a történeti körűlmények

erre lehetőséget nyujtottak, a demokratikus gondolat lendülete, mint leg
természetesebb megvalósulási formája felé, önként megindult a kormány
zás ama demokratikusnak nevezett módozata felé, amelyek lényege,
Lincoln Ábrahám szavai szerint, "a népnek a nép révén és a népért való
kormányzása".

Másodszor: ami a világ jelenlegi helyzetét illeti, nyilvánvaló, hogy
a győzelem után a fölszabadított népek szabadon választhatják meg állam
és kormányformájukat, s amennyiben ilyennel már rendelkeznek, alkot
mányukat: mindez a demokratikus gondolat sarkigazsága. Ugyanakkor
azonban nyilvánvaló az is, hogy tartós béke csak akkor képzelhető el,
ha az államok és kormányaik egyetemesen elismerik a közös élet alap
vető követelményeit, az emberi méltóság tiszteletét és a személyiség
jogait. Nagyon valószínű, hogy éppen ama gyötrelmek s amaz elnyomatás
hatására, melyekkel a pogány Birodalom sujtotta őket, a népek - még
a demokratikus hagyományok nélkül szűkölködők is - szenvedélyesen
a szabadság, testvériség, egyenlőség - vagy, amerikai szóval, a szabad
ság, igazságosság és boldogság - felé fognak fordulni. Mégis fönnáll
majd a diktatúra nyomorból és éllenérzésekből, vagy nemzeti hevületek
ből föltámadbató új formáinak veszélye, s a veszély, amit azoknak a
népeknek a godolkodásmódja jelent, amelyeket nem hatott át formáló
erőként a szabadság, melyek mintegy örökletes módon tisztelik a nyers
katonai hatalmat, s amelyeknekifjúságát megmérgezte a náci nihilizmus,
Ezt a veszedelmet csak nagy politikai éberséggel és hosszú nevelő mun
kával lehet leküzdeni. A szabad népeknek szeretettel, igazságossággal és
eltökélten kell testvéreikre gondot viselniük. Múlhatatlanul tudomásul
kell vennünk, hogy a háború értelme nemcsak a fasizmussal, fajelmélettel
és militarizmussal való végleges leszámolás. Arról van szó, hogyhatáro
zottan nekilássunk egy olyan új világ lassú és csöppet sem könnyű fölépí
tésének, melyben félelem és nyomor nem nehezednek többé komor fenye
getésükkel az egyénre és a népekre, melyben a vakon bosszúvágyó
nacionalizmusokat fölváltj a a megszervezett nemzetközi közösség, me ly-

• A tanulmány első része a Vigilia 1946 decemberi számában jelent meg.
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ben embernek ember által történő elnyomása és kizsákmányolása lehe
tetlenné válik, s melyben mindenki részt kap a civilizáció közös örök
ségéből, hogy valóban emberhez méltó életet élhessen. A háborúnak,
eddig soha nem látott arányokban - mind kiterjedésében, mind a nyo
mában járó változások mélységében -, fölszabadító háborúnak kell
lennie. Nem azért ömlött ki annyi és annyi ember vére, hogy valamennyi
népre rákényszerítsék a demokratikus államformát. ez a sok vér azért
folyt el, hogy rávezessen végre emberi hivatásunk tiszta tudatára:
érvényre juttatni földi életünkben a felebaráti szeretet törvényét s az
emberi személyiség szellemi méltóságát, - ami egyúttal a demokrácia
lelke és lényege is.

Harmadszor: ami vallás és politika kapcsolatát illeti, nyilvánvaló,
hogya kereszténység és a keresztény hit és vallás épúgy nem lehet hű

bérese a demokráciának, mint kormányzati rendszernek, vagy a demo
kráciának, mint az emberi és politikai élet bölcseletének, ahogyan nem
lehet hűbérese semmiféle más politikai formának sem. Világosan követ
kezik ez abból az alapvető megkülönböztetésből, melyet Krisztus tett,
megjelölvén azt, ami Istené s azt, ami a császáré. E megkülönböztetés
végigvonul és megnyilvánul egész történelmünkön, megvédvén a vallást
attól, hogy valaminő evilági cél zsoldjába szegődjék: laicizálta az álla
mot, vagyis megfosztotta minden olyan becsvágytól, hogy magára vegye
azt, ami a vallásra tartozik. Bármilyen igaz legyen is, egy csupán emberi
fogantatású tan vagy vélemény: a keresztény lélek hitére egyedül az
isteni kinyilatkoztatásnak van kötelező érvénye. Az ember lehet jó keresz
tény s ugyanakkor küzdhet akármilyen politikai rendszerért, - termé
szetesen azzal a föltétellel, hogy a rendszer, melyért küzd, nem sérti a
természeti törvényt és Isten törvényét. Lehet valaki jó keresztény. elnyer
heti valaki üdvösséget akkor is, ha nem éppen a demokratikus filozófiát
védi, hanem valaminő más politikai filozófia híve; mint ahogy lehetett
valaki jó keresztény a római birodalomban, beleilleszkedve a rabszolga
ság társadalmi rendszerébe, vagy a tizenhetedik században, elfogadva az
abszolút monarchia politikai rendjét.

A világ politikai élete és civilizációnk válságának megoldása szem
pontjából alapvetően fontos annak leszögezése, hogy nem a keresztény
ség függ a demokráciától, s a keresztény hit nem kötelezi minden egyes
hivőjét arra, hogy demokrata legyen; ellenkezően: a demokrácia függ
ll. kereszténységtől, s a demokratikus áramlat úgy jelentkezett az emberi
ség történelmében, mint az evangéliumi ihletés evilági megnyilatkozása.
A kereszténységről ebben a vonatkozásban nem mint hitvallásról fl az
üdvösségre vezető útról van szó, hanem mint a népek társadalmi és
politikai életének kovászáról s mint az emberiség evilági reményének
letéteményezéséről; nem mint az isteni igazságnak az Egyház által
őrzött és terjesztett kincséről. hanem mint a világban munkálkodó tör
ténelmi erőről. A kereszténység e téren nem a teológia magasságaiban,
hanem a profán létben és lelkiismeretben működik, olykor akár heretikus
vagy lázadó formákat is öltve, mikor is mintegy tagadni látszik ön
magát, - mintha a paradicsom kulcsa, nyomorúságos életünkbe hullva
s a föld érceivel keveredve, törmelékeiben hatékonyabban tudná ösztö
nözni a világ történelmet, mint az égi érc tiszta lényege. Nem a katolikus
dogmához föltétlenül és teljesen hűséges hivőknek jutott osztályrészül:
Franciaországban racionalistáknak adatott meg az emberi és polgári jogok
kihirdetése; Amerikában puritánok adták meg a kegyelemdöfést a rab
szolgaságnak; Oroszorszázben ateista kommunisták döntötték meg a
magánhaszon önkényuralmát. E változásokban alighanem kevesebb lett
volna a tévelygés és kisebb a megrázkódtatás, ha keresztények hajtják
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végre őket. De így ís:- a munka és az ember fölszabadítása a pénz uralma,
alól épúgy az evangélium által megnyitott forrásból ered, mint a szolga
ság megszüntetése vagy az emberi személyiség jogainak elismertetése.

Krisztus kardot döfött az emberi történelem szívébe. S az emberiség
csak akkor léphet ki a nagy gyötrelmek korszakából, ha majd ama titkos
sugallat munkája, mellyel a keresztény szellem járja és hatja át, oly
véres áron, földi történelmünk éjszakáját, találkozík annak a megvilá
gosodásnak a művével,mellyel e keresztény szellem a lelkeket, Isten
országának igazságába és életébe emeli. A háború vége nem jelenti egy
ben e nagy cél elérését is. De a háború, mint egy apokaliptikus intelem,
megjelöli az irányt, amelyben haladnunk kell; a béke pedig, ha valóban
megnyerjük a békét, arról fog tanuskodni, hogy történelmünk teremtő

erői véglegesen emez irány felé tájékozódnak.
A keresztény szellemet ma létében fenyegetik könyörtelen ellen

ségei, a faj és vér megszállottjai, a gyülölet, a gőg és az uralomvágy
fanatikusai. A szörnyü megpróbáltatás közepett minden jel arra vall,
hogy az emberiség lelkiismeretének titokzatos mélységeiben hatalmas
vallásos megújhodás készülődik. Megújhodás, mely egyszerre érinti, s
egyszerre vezeti vissza élő forrásaikhoz az összes üldözötteket: a judeo
krisztianizmus nagy családjának valamennyi hívőjét, katolikusokat és
protestánsokat, s rajtuk kivül a zsidóságot is, melynek roppant szenve
dései és megpróbáltatásai elviselhetetlen botrányt jelentenének a lélek
számára, ha nem látnók bennük Istenük ígéreteinek .félelmetes teljese
dését. S e szellemi újjászületés, bármily áthídalhatatlan különbségekkel
járjon dogmatikus, sőt akár vallásos szempontból : is, közös munka
lesz és közös gyümölcsöket fog teremni azzal, hogy teljes egészében
áthatja a világ életét és alapvetően átalakítja az ember földi létét.

A demokráciát is lényegében, és ugyanazok az elleségek fenyegetik.
Es bár forrása evangéliumi, s bár az evengélium titkos ösztönző munká
jából származik: a világban mégis téveszmékhez és, téves irányokhoz
tapadva jelentkezett. Sem Locke, sem Rousseau, sem az encikopedisták
nem nevezhetők a teljes keresztény hagyatékhoz hű gondolkodóknak. S itt
is minden arra mutat, hogy nagy szellemi újjáalakulás van készülőben,

mely a demokráciát igyekszik ráeszméltetni valódi lényegére, s igyekszik
megtisztitani elveit. Az értékek újjáértékelése s a hősies erőfeszítés,

mely, idejében vállalva, megmenthette volna a d'emokráciákat a háború-
tól, romok között megy végbe és fog végbemenni. '

A megrázó történelmi sorsfordulóban, melyben a pogány Birodalom
minden erejét latbaveti kereszténység és demokrácia együttes fölszámolá
sára, a vallás, a lelkiismeret és civilizáció kilátásai egybeesnek a sza
badságéival, s a szabadságéi az evangéliumi küldetéséivel.

Az evangélium ösztönzése és a profán tudat

A demokrácia hiteles elvét és szellemi lényegét az imént oly fához
hasonIítottuk, melynek nedvei ugyan egészségesek, törzsét azonban meg
rohanták az élősdi növények. Midőn a tizennyolcadik században Ameri
kában és Franciaországban kihirdették az emberi jogokat s a népeket
meghívták a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméjének szelgála
tára: ez a nép, az egyszerű emberek, a hivő és gyermeki szellem nagy
hadüzenete volt, valaminő egyetemeis nemeslelkűség kihívása, behatolva
magába 'a politikai rendbe, és szemben a világ hatalmasaival és. tapasz
talati kételkedésükkel. Az ily módon érvényesülő evangéliumi ösztönzés
a laicizált kereszténység jegyeit hordta magán; a racionalista bölcselet
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viszont oly ábrándokat ojtott belé, melyek mihamar vérontásba merül
tek, s arról igyekezett biztosítani az emberiséget, hogy az igazságosság
és béke nagy ígéretének beteljesedéséhez elég az értelem és természet
jósága. Ez ábrándokon át azonban egy szent igazság nyilatkozott meg a
szivek számára: hogy az evangélium energiáinak át kell járniuk evilági
életünket i hogy az ég s az örök élet megnyítására hírdetett jó hír meg
követeli a földi társadalmak életének átalakítását, nyomorúságukban s
ellentmondásaikban is: hogy az evangéliumi küldetés politikai követel
ményeket is foglal magában, s ezeknek föltétlenül ki kell bontakozniuk
történelmükben.

S vajjon elképzelhető-e, hogy régi keresztény népek vállalják forra
dalmak és vérengzések kockázatait, s útrakelnek minden javukkal s
munkájuk minden örökségével, ha nem a megígért s oly régóta áhítozott
boldogságért teszik? Kezünk ügyében tudni e boldogságot bizonyára
káprázat; de feléje törekedni semmiképpen sem az. A középkor a római
szent birodalommal próbált erődítést építeni e világon Istennek. Most
pedig a szegények és elnyomottak indulnak el a testvériség és az igaz
ságosság városa felé. A modern világ csődjének mértéke, hogy fölébresz
tette ugyan, de meg is csalta e vágyat. De még nagyobb csőd volna le
mondani e vágyról és reményről, s kísérletet tenni rá, hogy kitépjük az
emberek szívéből. A kemény lecke megtanított rá, hogy Isten országa
nem földi történelmünk világában valósul meg; de ugyanakkor arra a
gyökeres igazságra is rádöbbentünk, hogya földi történelem szenvedései
ben rejtelmes módon ennek az Isten-országának kell készülnie.

'" '" '"
A kereszténység meghirdette a népeknek Isten országát s a túl-

világi életet, s megtanította nékik az emberi nem egységét; míndén ember
természet szerinti egyenlőségét - mert mindnyájan ugyanazon Isten
gyermekei s ugyanazon Krisztus megváltottjai -, megtanította minden
egyes Isten képmására teremtett emberi lélek elidegeníthetetlen méltó
ságát; a munka és a szegények méltóságát, a benső .értékek s a
jóakarat felsőbbrendűségét a külső értékekkel szemben; a lekiisme
ret sérthetetlenségét: Isten gondviselésének és, igazságosságának egy
formán, éber virrasztását nagyok és kicsinyek fölött; irányítók és
birtokosok azon határozott kötelezettségét, hogy Isten szolgáiként
az igazságosság nevében parancsoljanak az Isten sáfáraiként a rájuk
bízott javakkal a közösség hasznára sáfárkodjanak: megtanította a
munka törvényének míndanriylunkat érintő érvényét i mindannyiunk meg
hivatását az Isten fiainak szabadságában való részvételre; az igazság
szentségét, a Lélek hatalmát és a szentek egyességéti megtanította a
megváltó szeretet és az irgalmasság isteni szupremáciáját. s a felebaráti
szeretetet, mely mindnyájunkra egyformán vonatkozik, s vonatkozik
ellenségeinkre is, mert minden ember Isten családjának tagja és Isten
Fiának fogadott testvére, bárminő társadalmi, osztályhoz, bármilyen nem
zethez, bármilyen fajhoz tartozzék. A kereszténység kinyilvánította, hogy
ahol szeretet van és Irgalmasság, ott Isten van: s hogy tőlünk függ, hogy
minden egyes embert felebarátunkká tegyünk, azzal, hogy úgy szerétjük.
mint önmagunkat, együtt érzűnk vele, és bizonyos fokig meghalunk ma:
gunknak őérette. Krisztus megátkozta a gazdagokat és a 'képmutatókat,
s megígérte, hogy a mennyek országa azoké, akik szegények és üldöz
tetést szenvednek az igazságért; megígérte a szelídeknek, hogy övék lesz
a föld; a síróknak, hogy vigasztalás.t nyernek; az igazság éhezőinek és
szomjazóinak, hogy megenyhíttetnek; az irgalmasoknak, hogy irgalmas
ságot nyernek; a tisztaszívűeknek, hogy meglátják Istent; s a békessé-
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2eseknek, hogy Isten fiainak fognak hivatni. Kijelentette, hogy amit
testvérei közül a legkisebbnek cselekszenek, Néki cselekszik; s azt az
új parancsot adta tanitványainak, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan
Ö szerette őket.

* * *
Mik azok a gondolatok és vágyak, amelyeket a keresztény küldetés

ébresztett lassankint a népek tudatában, s melyek századokon át mintegy
föld alatt munkálkodtak, mielőtt világosan megnyilatkoztak volna? Félre
értések s eltorzulások közepette is, melyek e hosszú úton a profán tudat
ban érték őket: mik azok az evangéliumi igazságok, melyekhez e tudat
hozzákapcsolta, sőt, melyekkel egyensen azonosította magának a civili
zációnak az eszméjét?

Ha minden téves járulékuktól megszabadítva, önnön valójukban
kívánjuk szemügyre venni őket, megállapíthatjuk, hogy az evangéliumi
ösztönzés rejtelmes munkája révén a profán tudat ráeszmélt arra, hogy
az emberi történelem nem meddő körforgás, hanem célja és iránya van.
Fejlődése nem automatikus és szükségszerű, új ton új fenyegetések érik
s új ton új akadályok állanak eléje; nem tulajdonitható a tiszta értelem
eljövetelének, ami egyszeriben meggyógyítaná a mult minden örökségét;
ellenkezően, éppen ez az örökség növekszik fájdalmasan az emberben
műkődő minden emberi és isteni erő munkálkodása alatt. A fejlődés nem
afelé tart, hogy egy napon a Forradalom útján elnyerjük a paradicsomot,
hanem afelé, hogy a tudat s az emberi élet alkatát mind jobbá és jobbá
tegye, - s végig az egész történelem folyamán, egészen az Isten országa
elérkeztéig és a föltámadás birodalmáig, ami már túlesik a történelem
határán. Akár hisz valaki ennek valóraválásában, akár nem: ha hisz az
emberi haladásban, eme cél és eszmény felé fordul. S ha a profán tudat
egyáltalán nyert valamit - amennyiben nem züllik a teljes barbár
ságba -, az emberi haladásban való hitet nyerte.

A gyakran félreismert, de félreismerten is egyre működő evangéliumi
ösztönzés hatására a profán tudat ráeszmélt az emberi személyiség méltó
ságára s megértette, hogy e szerüélyíség tagja ugyan az államnak, de
szellemi szabadságának sérthetetlen misztériuma és abszolút javakra hiva
tottsága folytán ugyanakkor túl is emelkedik az államon. Az állam lété
nek értelme nem egyéb, mint az, hogy segítse az embert e javak meg
szerzésében s valóban emberhez méltó életet biztosítson neki. Ha a profán
tudat nyert valamit - amennyiben nem zuhan berbérságba -, ezt is
nyerte: a hitet az emberi személyiségnek, mint emberi s polgári személy
nek, mint a társadalmi és a gazdasági életben tevékenykedő, és mint
munkás személynek a jogaiban: nyerte a hitet az igazságosságban, mint
a közös élet nélkülözhetetlen alapjában, s mint a törvény lényegi elvé
ben, - mert nem törvény a törvény, ha nem igazságos. Proudhon azt
vélte, az igazság szomja a forradalom előjoga s az Egyház éber félel
mének tárgya. Holott az igazsag szomját a keresztény századokon át az
evangélium és az Egyház ojtotta a lelkekbe; az evangélium és az Egyház
tanított meg arra, hogy csak az igazságnak engedelmeskedjünk.

Az evangélium ösztönzésére a profán tudat fölfedezte a nép s az
egyetemes emberiség tagját képező ember méltóságát. Hű nép, Isten ma
roknyi népe, királyi nép, meghíva a Krisztus művében való osztozásra, nép,
mint egy nemzet igazságos törvények alatt egyesűltpolgárainak közössége.
nép, mint a kétkézi munka közössége s amint az emberiség nagy tarta
léka azokban, akik a természethez közel maradtak; - az eszme, melyet
a profán tudat a népről alkotott az idők folyamán, ezeknek az elemeknek
az egybefonódásból származik, s ez az eszme a kereszténység öröksé-
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géből ered. A nép nem isten, nincs csalhatatlan értelme, nincsenek hibák
tól mentes erényei; a nép akarata vagy a nép szelleme nem mértéke
igazságnak és igazságtalanságnak. Viszont a nép az emberiség lassan
készü.ő és alakuló teste; amaz általános adományok és általános ígéretek
élő öröksége, melyeket Isten tett a teremtményeknek, s melyek mélyeb
bek és lényegesebbek minden járulékos kiváltságnál és minden társa
dalmi elkülönüíésnél, s örököse a nép minden méltóságunknak és minden
gyarlóságunknak, melyek emberi mivoltunkból fakadnak. Földi történel
mükben semmiféle erőfeszítésnek nincs gyümölcse, ha nem a nép közös
ségében megy végbej s az az ösztönző elit, melyre a népnek szüksége
van, csak a nép közösségében őrizheti meg lendületét és jogosságát.
Megára ébredve a civilizáció megrázkódásában, az egyetemes emberiség
tagjává lett ember tudja, hogy eljött az ő kora, de csak úgy jöhet el
valóban, ha előbb legyőzi a totalitárius törekvések rombolásait s ellentáll
falánkságuknak; s azt is tudja, hogy az örökletesen uralkodó és haszon
élvező kaszt, osztály vagy faj eszméjét föl kell váltania a jogokban és
munkában egyenlő szabad emberek közösségének. s a szellem és a munka
amaz elitjének, mely a népből emelkedik ki, de nem különíti el magát a
néptől, hanem valósággal a nép életerőinek virága és disze. Amit a
profán tudat nyert, ha nem merül barbárságba, az az emberek egymás
közti természet szerint való egyenlősége s ama relatív egyenlőség, melyet
az igazságosságnak kell teremtenie köztük; az az a meggyőződés, hogy
az egyenlőségnek még a társadalmi élet létrehozta különbségek útjan is
helyre kell állnia egy magasabb síkon, s érvényesülnie kell oly módon,
hogy mindenki emberhez méltó életet biztosithasson magának, élvez
hesse az elemi javakat, mind a szellemieket, mind az anyagiakat, s részt
vehessen, képességei és érdemei szerint, a közös tevékenységben, és
részt haphasson a civilizáció közös hagyatékából.

Az evangélium titkos ihletésére a profán tudat ráeszmélt arra, hogy
kormányzóinak tekintélye, éppen mert az emberi természet alkotójától
ered, szabad és kormányzóiktól független emberekhez szól, s a kormány
zottak beleegyezésével működik. A tekintély rendelkezései lelkiismeret
ben köteleznek, mert a tekintély forrása Isten, de éppen mert a tekintély
forrása Isten, nem pedig az ember, semmiféle embernek és semmiféle
emberi csoportnak nincs joga önmagánál fogva más embereknek paran
cso'ni. A nép vezetői jogukat a teremtő és megtartó elvtől magának a
természetnek a közvetítő csatornáin át kapják, vagyis a nép vagy a
közösség beleegyezéséből vagy akaratából, s a tekintély előbb mindig
rajtuk: népen és közösségen halad át, s csak azután lesznek letétemé
nyesei a vezetők, A tekintély hordozói a tömeget· mint a tömeg kép
viselői és megbízottjai vezetik, s a tömeg egyetemes jóléte felé kell azt
vezetniük. Uryanegy fajnak a gyermekei. s Isten és halál előtt egy
formán egyenlőek: természetellenes tehát, hogy az emberek a politikai
hatalom közönséoes eszközei legyenek, - eszközei egy diktátornak,
egyetlen embernek. szemközt egy megszervezett rabszolganyájjal; vagy
eszközei egy atyáskodó hatalomnak, szemközt egy gyereksereggel. Ha
egvszer az ember, mint az egyetemes emberiség tagja, megértette, hogy
veteszületett joga van élete és sorsa irányitására, s egyben felelős is
tetteiért Isten s az állam törvényei előtt: hogyan engedelmeskedjék a
nén vevetőlnek. ha nem ő maga bízta rájuk a mao-a közös javának gond
já'? A profán tudat. ha nem akar barbársáoba zülleni, nyereségül köny
vplheti el azt a rneoovőződést. hocy a tekintély s a hatalom gyakorlá
sának iooa a földi kövösséz vezetői számára egyedül a közmecezvezés
b"l származhat. s vezetőinek e [ovot s hatalmat eovedül csak a nép ad
hatja meg; s abban az észszerű államban, mely felé az emberi társadal-
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maknak haladniuk kell, a nép mint nagykorú, fölnőtt tényező vesz részt
a politikai életben.

Az. evangéliumi ösztönzés rejtett munkája ráeszméltette a profán
tudatot arra is, hogy a politikai rendnek s a dolgok ama hús-vér részé
nek, mely a császárt illeti, szintén alá kell vetniük magukat Istennek és
az igazságosságnak. Ráeszméltetett arra, hogy az uralkodás különféle
művészetei s rnindazok a bűnök, melyeket a nemzetek fejedelmei és
vezetői hóditásaik érdekében és hatalmuk biztosítására elkövetnek,
hatalmat ugyan' adhatnak nekik, de előbb-utóbb végzetesen a nép rom
lására fordulnak. A kereszténység rávetette hálóját a pogány biroda
lomra s a pogány birodalom összeomlott, mert lsten Fiának evangéliumi
törvényes a magát Istenné tevő birodalom . törvénye közt nem
lehet egyesség és béke. Ha az ember egyszer megértette, hogy
a dolgok igazi világában a politika az erkölcstől függ, mert célja
a közösség emberi java; ha egyszer. megértette, hogy a politikai
életnek a természei joghoz, és tárgyának sajátos föltételei szerint az
evangéliumi törvényhez kell igazodnia: tüstént átlátja, hogy a politiká
ban jogot és igazságot akarni annyi, mint hatalmás forradalmat akarni, 
forradalmat, mely az államok, uralkodók, egyes emberek hatalmáért való
politika helyébe annak a közjónak a politikáját állítja, mely fölött, mint
legfőbb érdekeltnek, magának a népnek kell virrasztania. Szabad emberek
közössége nem állhat fönn másként, csak ha szellemi alapja egyedül
a jog. A mecchiavellízmus s a hatalmi politika, melyeknek szemében a
jog és az igazságosság veszedelmes béklyók, született ellenségei a szabad
emberek közösségének. A profán tudat nyeresége, ha nem hull barbár
ságba, a hatalmi politikának s a nemzetek viselkedésében tapasztalható
igazságtalanságoknak és gonoszságoknak az elítélése; az a mély meg
győződés, hogy az igazságosság rend szülőanyja, az igazságtalanság
viszont a legsötétebb zűrzavaré; s hogy a népek javának és szabadsá
gának, meg a politikai igazságosságnak a forrása lényegében egy és
ugyanaz.

Ám az evangélium gyakran félreismert és eltorzult ihletésének
hatására a profán tudat. az emberi személyiségnek nemcsak méltóságára
ébredt rá, hanem a mélyeiben munkálkodó vágyakra és lendületre is.
Noha önmagában, gyökerében maga a függetlenség, de az ember s az
ember körülötti világ anyagi természetének gátló talajába ültetve: a
személyíség arra törekszik, hogy gátjaít leküzdje, s kivívja kivirágzása
szabadságát. Az evangéliumi üzenet a lelki élet rendjében arra hívja föl
fígyelmét, hogy azoknak a tökéletes szabadságára hívattunk, akik egy
lélek és szeretet lettek Istennel; a dolgok evilági rendjében pedig arra
ösztökél, hogy engedjünk ama természetes hajlamainknak, melyekkel
az ember a nyomor, a szolgaság és az ember kizsákmányolása ellen
harcol. Aki tudja, hogy nem földi, hanem örök boldogságra született,
nem fél a haláltól, de testvérei elnyomatásába és szolgaságába sem nyug
szik bele, s arra törekszik, hogy az emberiség evilági életében is, s
evilági javáért is, kivívja az ember számára a mivoltához méltó függet
lenséget és szabadságot. A profán tudat nyeresége, ha nem akar. elbarbá
rosodni, a szabadság értelmének fölismerése, s a meggyőződés, högy az
emberi társadalmak haladása az emberi természetünknek és hivatásunk
nak megfelelő szabadság meghódításának útja.

Végül ráeszmélt a profán tudat az evangélium rejtett ihletése foly
tán arra, hogy a biológiai szükségszerűségek, a gőg, az igazságtalanság
és az emberi gonoszság áltol megnyomorított lét bajaiban és fájdalmai
ban a szabadságnak, a reménynek és a békének egyetlen elve képes meg
váltani a szolgaság fenyegetésétől, egyetlen elve képes legyőzni a nehéz-
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ségeket. mert ez az elv a világ termtőjétől származik s erősebb a világ
nál: a felebaráti szeretet, melynek törvényét az evangélium hirdette meg
a hatalmasok botránkozására, s mely a keresztény fölfogás szerint magá
nak Istennek a szeretete, szetáradva az emberi szívekben. A profán
tudat világosan látja már, hogy az evilági, s mind társadalmi, mind poli
tikai rendben, a szociális közösség alkotó tényezője, köteléke s lelke
nemcsak az a polgárok közötti megbecsülő barátság, melyről az antik
filozófusok beszélnek - aminek egyébként .szintén az igazságosság uralma
a föltétele -, mert maga a polgártársi barátság sem érvényesülhet a
társadalmi közösségben, ha nem járja át egy erősebb és egyetemesebb
érzés: a felebaráti szeretet; s ha testvériséggé nemesedve nem árad túl
az egyes társadalmi közösségeken, az egész emberiségre. Az emberi szív,
ha egyszer megérintette ez a megrázó reménység, örök izgalomban ég
utána. Ha pedig ez az érzés elmulasztja fölismerni emberfölötti forrásait
és igényeit, könnyen eltorzulhat s könnyen válhat a "testvériség vagy
halál" erőszakosságává. De végzetes lenne ránk nézve, ha megvetnők.

s ha sikerülne megszabadítanunk az emberiséget a testvériség remé
nyétől. Hiszen legfőbb ösztönzőnk és hevítönk. ha elveszítenők, csak
még vadabbá lennénk, mint annakelőtte voltunk. Szent reménység ez,
emberi természetünk legmélyebb vágyaiból fakad s legelemibb meg
nyilatkozása; ez öleli testvéri közösségbe lelkünket minden elnyomottal
és üldözöttel s fájdalom és nyugtalanság jegyében; ez sarkal hősiességre;

isteni erő ez, mely átalakítja történelmünket. Ha nem züllik barbárrá, a
profán tudat nyeresége a hit az emberi testvériségben; annak a köteles
ségnek a tudata, hogy együtt érezzünk a gyöngékben és szenvedőkben

sajgó emberrel; s az a meggyőződés, hogy az igazi politikai tevékeny
ség elsősorban a közös élet jobbá és testvéribbé tétele,s törekvés arra,
hogy törvények, szokások és intézmények épületét e közös életben való
ban testvéri hajlékká tegyük.

Fordította Rónay György

I{ÖNYÖRGÉS BŰNEIN-K MIATT
Ne vess ránk 'bűneinkért,

Sivár, rossz ügyeinkért,
Légy eltekintő, szelíd, áldott
Tőrbe vitt szemeinkért.

Nézd, a szívünk mint reszket,
Érzi szegény, mit vesztett,
Gondos jóvoltod pitvarából
Jaj, hogyha elmenesztedi

Oh, szívta a bősz vétket,
Pokol hányt dtt víg étket,
Rejtett lelkünk belső hangjaitól
Csak Te adsz menedéket.

Hív az élet és rángat,
Forr íz, in nyög, kívángat,
Száz virító szörny-szépség megkísérti
Telhetlen testi szánkat.
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