
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Arnikor legutóbb a természetjog ké
nyes prob1émádára hívtam fel a fi'gyel
met, számoltam azzal, hogy lesznek
majd észrevételek, amelyek míatt
Jakob David fejtegetésed és következ
tetései íkiegészítést kívánnak. Altadá
nosságban talán mi.ndenek,előttarrla

utalnék, milyen Ikülönös sorsuk van
olykor a szavaknak. Tény például,
hogy a francia forradalom után, amely
a természetjog, nevében törte szét a
feudalizmus társadaiani szerícezetét, a
"term:ész,etjog" kifejezést hosszú időn

keresztül éppen az egyházban és a
katolikus oktatásban utasították el.
Csak a tomizmus újbóli felfedezése
nyomán vált ismét elfogadottá ez a
kifejezés, ugyanakkor, amikor a pro
fán jogelméltet rohamlépésben Ikezdet,t
távolodní tőle. Nem is hosszú idő

múltán pedig, amikor másutt rnind
inkább mellőzní igyekeztek a kíf'eje
zést,mert tarthatatlannak vagy 'két
értelműnek Itélték, az egyhúzt olcmá
nyokbar; és a katollkus állásfoglalá
soleban megsokszorozódtak a terrné
szetjogra való hivatkozások Bizonyos,
hogy már maga ez a fáziskülönbség
is az egyház és a "világ" szóhaszna
latában eléggé kényelmetlen helyze
tet teremtett, Marültek fel azonban
fá!l'gyi rnozzanatok is.

Különösen két körülmény ihozihat
mínket, katclíkusokat, zavarba - ál
lapította meg a Tablet 1965. január
9-i számában A. M. Sefi. Az egyik az
egyház tanítása arról, hogy Vian egy
határozott és változhatatlan termé
szetjog, a 'másik az, .hogy nem va
gyunk képesek egy ilyen jog pontos
megfogalimazásárn, sőt még létezéső

nek igazolására sem, Már pedig rnín
den azon fordul meg, hogy milként
válaszolhatjuk meg a következő kér
déseket: Mi a 'természetjog? Hogyan
azonosíthatjuk? Hol' rtalráljuk? Meg
szövegezhetjük-e olyan tételekben,
amelyeken sohasem kell rnódosítaru?
"S e kérdések vközül - folytatja az
író - a negyedik okozza a legma
gydbb nehézséget. mert 'hiszen nlyill
vánvalö, hogy amit rní természetjog
nak mondhatunk, míndenkor azoknak
a rnegísmeréseínknek és felismeré
seinknek függvénye, amelyekkel adott
időben a természetre, jelesen az em-

írja Mihe li cs Vid

beri természetre vonatkozóan rendel
kezünk."

Nos, proooljuik meg tisz1JáZll1lieze
ket a kérdéseket,

•
Jacques Leclercq, a Iouvaím egye

tem neves prod'esSWI18i, abiban a köny
vében, amelyet Du droit natu1'el il
la sociologie (A természetjogtol a
szocioLógiáig)ClÍrnmel 1960-lban, adott
ki Párizsban, hangsúlyosan kiemeli,
hogy Szent Tamás és nyomában
mindazok, akik a hagyományihoztart
ják magukat, elsősorban "rtel1mészet
törvényről" és nem ,,!természetjogról"
beszélnek. Már rnost tudjuk, hogy a
"törvény" nem egyértelmű kifejezés
mert éppúgy alkalmazható az erkö.}cs~
re, rnirrt a [ogra, Törvénnyel állunk
szemben, míhelyt van benne szabály.
Az erkölcs is szsbádyokat jelent, van
tehát erkölcsatörvény, ugyanúgy, mínt
jogi törvény. A skolasztikusok azon
ban, amikor az emberrel 'kapcsolat
ban szólnak természettörvényről, egy
szerűen az 'emberi természetből le
vonható erkölcsi szabályokat értik
rajta, s ezeket csak annyiban nevezik
"természetjognalk", amennyíben a tár
sadahmí kapcselatokra :a1,k,a<llmazhaMk.
Ez magyarázza, hogya, közéekor nagy
bölcseleti összetoglaúásaí a tel1mészet
jogo<t az erikölestan keretében tár
gyalják,

Ne gonddl!juJk azonban, hogy csak
a középkorban jártak el ekként, mert
a természetjoggal foglalkozó 'kato
likus értokczésok, amelyeknek szcr
zőí jobbára teológusok és rnoralísták,
alapvetőleg ugyancsak a természetes
erkölcsből indmlnak ki sebbÖil követ
keztetnek ki "ter1mészetjogi" elveket.
Bernhard Raring híres művének L

Das Gesetz Christi (Krisztusförvénye)
- 1957~es kiadástálbarn is ezt olvas
suk: "A természetjog a természetes
erkölcsi törvénynek egy része, Az 121"
kőlcsí vtörvény a jóra vonatkozik (er
kölesösség általában), a természetjog
(egyálJtallán a jqg) az igazságosságra.
A jOlg természetesen mem csupán a
puszta igazságosság; harnem egyáltafán
az erkölcsösség szolgálatában á11, de
küíönösteloíotette; az igazságosságra."

Ha így értelmezzük a természet
jogot, akkor bízvást állást foglalha-
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tunk létezése mel!liett, s kell is, hogy
állést 'ioglaljunlk, hiszen minrt Jakob
Davtdis Ieszögezte legutóbb 1lalgl;alt
tanulrnányéban: "Az egyház a szent
írással összhangban és dogmatikus
bízonyosséggal tanétja Ihogy vian ter
mészetjog, s ezt lényeges rendelkezé
sedbffil ate~mészret,es értelern felis
merheti." Leclercq szerint: "El kell
Ismernem egy teI1mélszetes jog létét,
mert ha lehetetlen meg nem áUa,píta
nom az emberben a ,társas természetet,
akJkor nyJrlvánvaJó, 'hogy ez a társas ter
mészet csak akkor létezlhet, ha meg
vannak hozzá az elengedhetetlenül
szükséges természetes feltételek"

Az első probléma 'tehát aníndjárt
albiban van, hogy okos dolog-e ezeket
a temnrészetes fetlJtétel.le1ret a "jog" el
nevezéssel illetnünk, aikikor is, amíkor
a mai vi:lági tudomány ra jog; fográJ.
mát olyan ismertető [egyek'hez köti,
amelyek irtt hiányzanak. Ezek között
az ismertető jegyek a;:!Özótrt szereoel
ugyanis a parancs-jelleg és a kikény
szeríthefőség is. Már pedig ki paran
csolja meg a természetjognak nyáivá
nátott szabályok vélglrehaj'tJásált és ki
tudja Ici ils kélnyszrel'í,tenli a végre
hajtásukat? Dabin francia jogtudós
egyébként, akrt Leclercq is sűrűn idéz,
még anra is okkal fígyehmeztet, hogy
a jog keletkezése mö~örtt rnindíg ott
kelil Ienrue egy elrvne,k, arnely nem
lehet jogi, hanem vagy erkölcsi, vagy
politikai elv.

Nem Jenne-e tehát célszerűbb, 'ha a
"rtel'rnészetjog" kirfejrezés helyetit visz
szatérnénk a "tenmész:ettötwény" vagy
ra "te,nlTIlés'zetes erkölcs' kífej ezéshez?

*

Nem hinném, hogy ez a visszatérés
külőnösebb nehézségbe ütlkiÖzhet, mert
valójában ma sem tudjuk, hogy mi
tartozak bele a terrnészctjogba. "Az
egyetlen ésszerű [elelei minden ilyen
irányú kérdésre - rncndja szószcrrr»t
Leclercq -, hogy erről semmit s]m
tudunk s még ezutám keu.1 kutatnun'x
utána." Nem csoda így, hogy ma rnár
egyre több katolíkus gondolkodó kezd
lemondani arról, hogy valami tartaIl
mat fedezzen fel a terrnészetjogban,
s vissza akarja iktatni az egészet az
erkölcstanba. S méndínkább tért nyer
az a felfogás, hogy még ebben az eset
ben sem lenne más a természetjog,
mínt egyetlen egy ilrá:nyíltó elv, neve-
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zetesen ,a társadalmi igazságosság esz
méje. "Amiben a természetlog előlép

- irja Pierre Antoine abban a tanul
mányában, amelyet "Le!I.ikJiismelret és
természettörvény" címrnel az Etudes
tett közzé -, a tiltakozás az elden,
amit az igaz ember igazságtalannak
érez. Áramlat, amely arra ösztönzí a
fia'rorl erőket, hogy újítsálk meg a tár
sadalmat."

:8l'dekr6S különben, hogy a közép
kori szerzők is la bölcseleti általános
sárgok utáln mímdössze néhány alap
vető elvre csökkentették a természet
jog ,talrltarlmált, de mégezelmek a fei
socolásától lis tartózkodtak. Csaa a re
neszánsz utáni természetjogászok és
a racionalista fflozófusok próbáltak a
természetjog alapján jogrendszert ki
épHeni és azt egy rnegvadósétásra váró
törvénykönyvbe foglalni. Raring már
idézett könyvében még a természetes
erköles i törvény körében is csupán
két alaptételIt említ meg, minJt nyil
vánvalókat. Az egyik: "AimiiA az em
ber jónak felismert. azt meg is ,k,el'!
termíe; a jót szeretml jkel)." A .másik:
"A:md,t Inem akarsz, .hogy nelkred cse
lekedjenek, 'te se cseliskedd senki más
nak" Míndabba már - fűzi hozzá 
ami ezekből levezethető,csúszihatna;]~
be tévedések,

S ezzel, ime, el is jutottUlnrk a tcr
mészetjag pl'ohlem<lltikájának sa,rrk
ponltjához. Mert a pusztán logükaí té
védéseket még körmyü lenne hélyve
igazftrarnri, de nemcsak erről, hanem
sokkal többről van szó, Minden::ikeJőtt
arról, hogy mi'helyt konkrét" rnódon
tárgvalagosa» k,ív,árnjuk me,gjelentetnl
és hatásossá tonini az :i,giazságosságKlrt,
akkor már kötve vagyunlc a magunk
korának és társadalmának feljogásá
hoz. Abban egyetér'thetünk, hogy min
denkor az igaz, a becsületes ember íté
lete HZ ilglazlSá!?iOSsárg ígazi mérője, dre
ma már jól tudjuk, hogy ez az igaz
éli becsületes ember is meghatározott
történeti jelenség, aki mem léphet Ici
kulturá'1ds környezetéből. S tisztában
vagyunx ma már azzal is, hogy az ern
beri természet, amelyrnek elemzése
alapul szolgálbotma a ter-mészettörveny
- akár a természetes enkölcs, akár a
természetjog - megfogalmazásához,
kevésbé közvetlen adottság, mint in
kább megvalósítandó cél, éspedig meg
valósítandó e,gy történetileg meghatá
rozott kultúrában. Az erkölcsöt az em
ber rníndig egy család és egy nép kö-



rében tanulja meg, s a jog elsődleges

aJJaikja is annak a közösségnek maga
tartása, amelyben az ember a szokás
szabályait éli át.

Hiirinq a mímdenk» állsta[ nyilván
valónak elfogadható két tétel mellett
a "belátható" természetes parancsok
közé számítja a 'I'ízpaoancsolatot is.
Antoíne azonban méltán mutat rá ar
ra, hogy például a "Ne ölj!" előírás

alól maridig voltak kivételek, így a
jogos önvédelem, vagy a társadalomra
közveszéíyes egyének igazságos rneg
büntetése. Próbálták ís - úgymond 
arra javítani a parancsot, hogy csu
pán a gyilíkosságot, vagyis ártaelan
vér kíoncását tilltja. Helyesen így hang
zanék tehát apariarncs.: "Ne öld meg
az áotaclant!'' De ez, sem oldja meg
a nehézséget. mert azt, hogy ki mínő

síthető "á'rt,a'Uann,aIk", alil~a lehet
meghatározni.

*
A valóság az" hogy sem az erkölcsi,

sem a jogi szabály, unihelyt egyszer
megfcgahmazták, nem lehet tökéletes,
rníért isáalandó fejlődésre szorul.
Szemd Tamás ezt nagyori jól f,el.ismer
te, eOO11t is különböztetett meg elsőd

leges és másodl~gos természetjogot.
J>,.;z, előbbbbe csupán néhány alapvető

elv t&'to7Ji.k,' amelyeket a gondolkodó
ész felismer, míg a másodlagos ter
rnészetjog már a gyakcrlaei alikallma,..
zásra vonatkozó Ievczetések eredmé
nye az elóbbiból. Már rnost ha el 'is f'o
gadjuk, hogy az elsődleges természet
jog alapozza meg ra, másodlagos ter
mészetjog érvényét, a[.(lkor is kétség
telen, hogy hatóerővé csak ebben az
utóboiban válik. Mirithogy pedig a
gyakorlati rendei sohasern lehet eg,y
szerűen visszavezetrni a spekulatív
rendre, elkerülhetetlen, hogy ez a má
sodlagos . természetjog társadalomhoz
és időhöz kötötten folyvást változzék.
Ha például ez elsődleges természetjog
meg is parancsolja, hogy tartsuk tisz
teletben 'mások javait, az "enyém." és
a ,,'tiéd" meghatározása, vagyis rná
soknak az a tulajdona, amit taszaclct
ben kell tantanunk, nem lesz rnimdig
azonos az, idők során.

Utalva űegutóbbi írásomra azért IÍs
szükségesnek .tartorn ezt kiernelrii,
mert az 1878-rban kiadott "Quod apos
tolici munerís" körlevél óta a pápai

szocíálís enciklikák - bár csökkenő

nyomatékkal és egyre ámyaltabban
(muta'tja a "Mater et iMag,istra") - ter
mészetjognak nyiJ:vánlÍtjáJk a 00runi
féle javak és termelési eszközök egyé
ni tulajdonként való biI1toklásált is.
Holott például éppen Szent Tamá.sa
tulajdonjogot á:ltalálban iÍs cSUJPán
"népjognak" nevezi, értve ezen a ter
mészetjognak azt a részét, amelyeit az
"összes népek" (vágyás amelyekről ő

tudott) mintegy pozitív jQgJként ismer
nek el. Szerit Ta:más egyébként is na
gyom tartózkodó ebben a kérdésben,
mert csupán enny~t mond: "Megeln
gedett dolog, hogy az ember tudajdon
nal bírjon ;s2Jükség:es ugyanis az em
beri élethez." Megengedett ielhárt és
nem parancsolt. Donat meg; is jegYlli
Ethica specialis című művéoen, amely
nek 1934..,ben jelent meg az ötödik
kiadásra: "Einlnelk nyomán követőd kö
zül sokan nem elég; vidágosen szélnak
a tulajdon természetjogi voltáról."

Mai szemmal nézve mível magya
rázhatjuík akkor aat a hamgsúly-elto
lódást, amely a Ikatolikus tanításban
a rmúllt század második felében és ra
mcstaní század első évtizedeiben tar
térit? Antoine találóa» mutat re: "Aiz
ember történetiségének nem ismerése
és ra biztonság vagy az önégazelás szük
sége összefoghat bízonyos módon, hogy
a természetjogra alapozzon jogosnak
érzett iIOOvetelések€lt. Ez azonban mímd
annyiszor elfeledését jelenti az elsőd

leges és a másodlagas természetjog
közti különbségnek. Aki például egy
szerűen a természetjog nevében köve
teli ra szakszervezetr szabadságot, fi
gyclmen 'kÍvül hagyja, hogy emmek a
szabadságnak csak egy adott történeti
szerkezetben van értelme, Egyébkérst
se gondoljuk, hogy valamíféle termé
szetíog köveltelése önmagában elégsé
ges lenne és felmentene imás Igazolás
a,lól. Az, aki a természetjogra hivat
kozik, már e ténynél fogva köteles ma
gának a követelésnek helüesséoére vo
natkozóan ie magyarázatot nyújtani."

Jakob David még abban a tanulmá
nyábam, amel!lyel, legutóbb foglalkez
tam" ezeket Trja: "Könnyű kírnutatní,
hogy az abszolutizmus és a védell~ezés

korának utóhatásaként az egyházi ta
nító tekintély és a tanbeli tévedhetet
lenség termetét kelleténél tágabbra
terjesztették s a húnt a Joüzdelem he
vében olykor túlfeszítették. Ma már
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arorJIballl nagyon krítíkusak lettünk a
határtúllépések i,rá:n~ban és az egy
házi tanítóhívatal bízonyos sorompók
ba (Mlközik A tévedhetetlenséget meg
határozó dogmatikus szövegből és az
.autensíkus magyarázatokhól semmi
képpen sem tűnik ki, hogy miként
juthatna tévedhetetlen kijelentésekhez
az egyházi ~anítóhivatal a tiszta ter
.mészetjog kérdéseiben, azaz olyan kér
-désekben, amelyek csak az emberi ér
telem útjána .dolgok természetéből'

Ismerhotök fel és még csak közvetve
sem fedezhetők a kinyli.latJwiZtatássa1."

A Kőnig bíboroshoz oly közel álló
Wort und Warheit múlt évi márciusi
számában "A poli.tikai katolícízmus
elrnúlásakor" címmel szerkesztöségí
cikket tett közzé, amely, rnondhatní, vi
lágszerte feltűnést keltett, A kövétke
zőket idézem belőle: "Válságban van
főleg a másod laaos természetica. El
kel'l ismerni, s ma már mdmd többen
ismerik el a katohkus gondolkodók
körében, hogy az egyház és az egyhá
ziak túl rnessze rnentek, amikor az el
sődleges természetjog néhány biztos
tételéből gyakorilati következtetéseket
vontak Ile. Nagyrészt <ilyen következ
tetésekből állt össze a katolrkus szocí
.ális tanítás eddig kidolgozott egész
rendszere. A részletekbe rnenő leveze
tések ma már inognak, recsegnek.
Nyilvánvaló, hogya tarthatatlan állás
foglalásokat fel keH adnunk, ha meg
akarjuk őrizni a lényeget. Abban az
elméleti munkában tehát, amely a ka
tolikus moralfstákra és szociológusoík
ira vár, előtérbe kell helyezni a kato
.likus természetjog-tan alapos és újháZi
~tgondolását, hogy megtörténjék a reá
-épített rendszerek felülvízsgálúsa,
vagyis atarthatónak, a ma is érvé
nyesnek, a kötelezesre érettnek kü
J.Öl1Jválasztása. a tarnhatatlantól, az ide
jétmúlttól, a bizonytalantól. Nem két
-séges, hogy ennek a Kiatolikusalapel
V'E!kJből Ikiinduló társadalomdudományi
munkának egyenesen történelmi je
lentősérge van számunkra."

*

Akár nregtalltjuk ezek után a "te,l'llUé
-szetjog" kifejezést, akár visszatérünk
- mim ahogy igen üdvös lenne - a
."természetJtörvény"Jcifejezéshez, értve
-ezen a természetes erkölcs rníndenkí
.előtt nyilvárnvaló s ,így rníndenkí ál too
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elfogadható alapelveit - az az egy
föltétlenül bizonyos, hogy aibb& még
a gyakorlati élet számára semmíféle
"változhatatlan" szabálygyűjteményt

sem szerkeszthetünk.
Ami katolikus oldalon ilyen lehető

ség lárszatát keltette, annak az az oka,
hogy Szerit Tamás és követői a ter
mészettörvényt azonosították az isteni
törvénnyel, amelyet az egyház a ki
nyilatkoztatásból ismer meg" vagy kö
vetkeztet ki. Am, ha így elvileg lehet
ne is beszélni szabályokról, amelyek
egy "llooresWény természetjog", tehát
egy jelzősitett természetjog tartozékai,
az" ami eddig míndeh esetben kíbonta
kezott előttünk, nem más, mínt keresz
tény erkölcsbölcseíet, olykor társada
lornoölcselet, amely egy-két nyílván
való alaptételen kívül maga is alá van
vetve a váitozandóságnak. Végtére
minden oölcseletre áll az az igazság,
hogykövetkeztctéseí csak annyira erő

sek, rnínt a következtetési lánc leg
gyengébb szeme. Ami pedig különös
képpen a társadalombölcseletet illetd,
nem vitás" hogy rnűvelőí oűooskodásai

kat mindig arra a társadalomra al'kal
mazzák, amelyben élnek, és egyete
mesnek szánt kövefkeztetéselket nem
tudományosan tanulmányozott kissza
mú tényből vonják Ie. Amikor Szent
Tamás előadja a jó kormányzás elvett,
amíxor Montesquieu 'később ugyanezt
teszi, majd Stuart Mm egy századdal
utána, rnindogyik abból indul !k~, amit
maga előtt IM, s elméleteiket rnegma
gyárázza Ikoruk polí.tíkai helyzete.

*
Magát a természetjog Iétét azonban

így is nehézség nélkül elismerhetjük,
feltéve, hogy ez csak annak elismeré
sét [elentí, hogy vannak az erkölcsnek
elsődleges elvei és alapvető parancsai,
amelyek megfelelnek az, emberi érte
lernnek és valamennyí ernber javára
szolgálnak, Igaz ugyan, hogyezeik az
elvek és parancsok mindig csak egy
adott időben és kultúrában öl~hebTIieik

testet, mégis zsínórmértóket adnak az
ember kezébe, amellyel Itéllcezhet a
maga társadalmának szokásai, erköl
csei és rtörvényeí :fölött.

Világos azonban, hogy a természet
törvény igazsága és elfogadásának
egyetemessége - füg,gvényei egymás
nak. Akkor igaz, ha rnímdenütt el tud
ják fogadni, viszont csak akkor fogad-



ják el rnindenütt, ha valóban igaz. S
meggyöződésem, hogy éppen ennek a
természettörvénynek ilyen értelmű

megállapítása vagy kidolgx:>zása talán
a legnagyobb feladata annak a dialó-

A KIS ÚT

•

gusnak, amelynek az emberiség foko
zatos egységesülése nyomán egy illa
gasalbb humanizálódás érdekében szük
ségszerűen meg ikell índulnía a külön
böző kulr1Júrák és vHáglI1ézetelk közörtJt.

Fiatal pár csönget a plébánián. Esküvő ügyében járnak. ,B~zélgetés köz
ben elmondják, hogy az egyházi szertartást üres formaságnak tekintik, kizá
rólag sziileik kívánságának akarnak eleget tenní. Amikor ezt kifogásoljuk,
szinte csodálkozva kérdik: "De hát miért legyünk keresztények?"

Hogy rníért legyek keresztény? Mert
az a Titok, akit Istennek mondunk,
.Jézus Krísztusban nekünk ajándékozta
magát, hogy semmihez se hasonlítható
módon betöltse minden vágyunkat,

Először Istent kell megtapasztal
nunk, hogy megértsük ezt a kijelen
tést. A szerelern egyilke azoknak a jeles
időknek, rumikor könnyen találkozunk
Istennal. A szerelern végtelen vágyó
dást ébreszt bennünk. Két feltétlen
szóval fejezi 1{Ji legbenső értelmét:
egyetlenem . .. örökké... Mindke,uő

a végtelenre utal. Ám a véges ember
ben honnét támadhat Llyen végitelen
vágy? Változó szívünk honnét meríti
az erőt és bátorságot, hogy i,ly,en fel
tétJ:eIn tlti:jelentésrt te,gyen? Az Egyet
len Öl'ö1{Jk)évailó biZJtatja erre és sür
geti aggódó szívünket, Az egymást
szívböl szeretők belekerülnek abba a
sodrásba, amí h'ajtja az egész torern
tett világot, és amiinek soha semnni sem
elég ezen a világon,

Ha figyelnek arra, ami szrvük leg
mélyén történfk, akkor szerelmük vé
ges végtelenségében megtapasztalhat
ják Istent. Isten a beteljesülés igérete
abban a végtelen igényben, amit fel
kelt ugyan a szerelem, de betölteni
nem tud soha. "Vlágyat az fakaszt, ami
van, az ábránd pedig a nem létező"

(Claudel). Az Egyetlen Örökkévalónak,
aki célja és fel,tétele, kezdete és vége,
legbensö ereje és örölk beteljes.ítóje e
~ró dínamíkának, Illetn adható más
nev, mínt Isten.

,Ho,gy rníért legyek keresztény? Mert
Joou'S Krisztusban nekünk ajándé
kozta magát Isten.

A természeetudoménzokon nevelő
dött mai nemzedék szívesen fogadja
el, hogy a világ a keletkezés és fejlő-

dés hatalmas szimfóniája. E kozmí
kus szírníónía döntő fordulata az em
ber kiemelkedése volt. Miridannak, ami
addig történt, 3JZ volt az értelme, hogy
előkészütsa az embert. Arra valók a
rrnllaárdos negyságrendű idők és te
rek, hogy a világ főIfejliődihessen az
emberig, a mindenség értelmet kap
jon ettől a mtnöségí változástól. A vi
lág éntelme az ember, akiben magá
ihoz tér az anyag. És az ember rniben
találja meg létének értelmét?

Ha belemerészkedünk a történelem
be, anegsejtjük találn, hogya szellem
mily tehetetlenül VIan kitéve az anyag
vak törvényeinek; talán megérzünk
valamit azokból a kímokból, amrit em
ber okozort embernek 1-2 mil.líó éves
története során. Ha elborfthatná szí
vünket a rabszolgák, kízsékményoítak
és elnyomottak jajkiáltása; 'bepiszkolt
szerelem, elárult eszmények, megsze
gett hűség tragédiája; felperzselt fal
vak benzinkocsonyában égő lakóinak
halálhörgése; ha emberi rnéltóságában
haláíhra sebzetten azt súgná kétségbe
esésében a szívünk, hogy a vtillá~ban

fellelhető szemeirnyi öröm, szeiretert és
hűség csak szerencsétlenebbé teszi az
embert, mert az ítt-obt megvtllanó
fényben még borzasztóbb a pusztítás
mérhetetlen őrülete, - akkor megér
tenők talán a második aninőségi válto
zásnak, Isten megtestesülésének jelen
tőségét,

A megtestesülés Isten válasza a tör
ténelemre. A názáreti Jézusban Isten
és vtlág egy lett. Ez az egység a világ
és történelemérthetőségének legmaga
sabb szemponeia. Jézus a míndenség
közepe. Ne:rncsupán eszmeüeg, hanem
egészen reálisan, mert a fejlődés konk
rét kapcsolatot teremt Jézus és a ví-
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