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AZ ()R'ÖI{ TÖRVÉNY

Ha tudni akarjuk; miért kell örök törvényről beszélnünk, tisztáznunk kell
a törvény fogalmát. Nagvon hosszú utat kell megtennünk. amíg megtaláljuk a
nyugvó pontot. Az összes faji sajátságokkal megkülönböztetett, némileg transz
cendentális fogalom vezet el az egészen transzcendens eszméhez, amely mín
den tapasztalati törvény végső oka és forrása. Innen van, hogy a törvény Iogal
mazása éppen olyan v ilágnézeti probléma, mint a többi részleges valóság meg
ítélése és' értékelése. Ne zavarjon tehát bennünket, ha a tapasztalati elgondo
lások és fogalmazások annyira eltérők, hogy közös gyökerük az ismeretlenség
homályában rejtőzik. Lelkiismeretes kutatás után megtalálható és megnyugtató
fény árad ki belőle a tapasztalati világ erre az adottságára is, amelynek egész
teljességéről a Szentírás mondja.' hogy "a világot átadta vitatkozásuknak, hogy
az ember ne tudja megtalálni a művet, amelyet Isten kezdettől vé~i~ művel".

Az emberi tudásvágv és keresés tragédiáját fejezi ki ez a mondat. A vá~y hajtó
erejénél íogva ellenállhatatlan kényszerrel viszi az embert az adott valóság tel
jes kikutatása felé, de az i~azsá~ elérésében annyi gátlással találkozik, hogy
lépten-nyomon útvesztőbe kerül és Isten egyszerű műve a Iegelleritétesebb ma
gyarázatokat szüli a tévedő kutatók lelkiségében." Igy van ez a törvény meg
határozásánál is, amely nemcsak ellaposodhatik, hanem az emberi mivolthoz
alkalmazandó erejét annyira el is vesztheti, hogy egyszerű kényszerzubbonnyá
válik és alig-alig mutat föl vonzó, az emberi szabadsághoz méltó vonást. Hogy
mindezt elkerülhessük és a törvény minden formájában megjelenhessen a mín
dent alkotó és irányító isteni eszme, fel kell emelkednünk az örök törvény
hez, amely a teremtmény minden megmozdulásának és a világrendbe való be
kapcsolódásának a végső oka. Rövid értekezésünk arra ad feleletet, hogy világ
nézeti kérdésnek kell-e tekintenünk a törvényt és a jogot, vagy pedig az ön
kény hullámzásának van-e mindez alávetve, ú~yho~y a mindenkori törvény és
jog kényszerével szemben tehetetlenül áll az ember, mint egyén és mint
közösség.

Ha a névelemzésből indulunk ki, akkor a törvény fogalma a közösséggel
szemben való lekötöttséget jeleniti meg. A mi magyar szavunk a nyelvtudósok
szerint valamelyik török nyelvhez utal bennünket. "Törü" szokást, szokásjogot
jelent, úgvhogv a törvény ebben az egészen elemi fo~almazásban is a közös-

. séget irányító előírást jelent. Törvény a szokások fo~lalata, azoknak szavak,
tételek formájában történő előterjesztése.Nem sokkal többet mutat a latin "lex"
elemzése sem. Legere-ből származtatják le, mert amint Varro mondja, a tör
vényhozás előtt átadták az illetékeseknek átolvasásra. Mások a görög Aiy(t)·val
hozzák összefüggésbe, amiben bizonyos vélekedés, kimondás vagy döntés, tehát
a latin "dicere" fejeződik ki." Igy kapcsolódik a törvény fogalmához a parancs,
a kötelezés, a lekötöttség jegye. A görög vouot; is felöleli az eddig leirt voná
sokat. A szokást erősen kiemeli, de a véflw-val is összefügg és igy a jog fogal
mát is kidomborítja. 4

Mindezek a nevek és a bennük foglalt vonások a hozzánk legközelebb
álló tapasztalati törvényre vonatkoznak, amely az emberi működést, az erkölcsi

l "réd, 3, 11.
, ];gyaneRak a versnpk a h('her szövege kiernef í, hogy Isten műveibe "a jövőt is beléjük helyezte.'

Ez a keresztóny filtum ala.pgnndnlat át fejezi ki, amelyet Szent Tamás nagy tudományos szabatos
súggal h.rtározott meg, V. Ü. a szerző legujabb művét : Szűz Mária Krisztus rényében, 48' old.

'Ez("t nevezték az ilyen parancsolókat «díctators-oknak, a csás zár! rendelkezéseket
«ed ictu mo-nak.

'1\'{[1W kíosztast jelent. Tehát primitiv formában a legelők meghatározásánál nyilvánulhatott
.m eg, ami később a suum cuique fogalmában zárult le.
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életet irányitja. A törvény dologi meghatározásánál tehát az az első kérdés, hon
nan származik ez az irányítás? Mint, természetes adottság nem mutatható ki. Ahol
természet működik, ott szükségszerűséz és egyoldali lekötöttség található. Az
emberi élet azonban a szabadság jegyében alakul ki és érvényesül. A leg
nagyobb változatosság jellemzi. Az egyén a legkülönbözőbb lehetőségek játéka
előtt áll.. Ezek között 'kell érvényesülníe, ezek változatosságába valami állandót
bevinnie. Még nagyobb a nehézség, ha az egyéneket a közösségbe kell beálli
taní, érdekeiket összeegyeztetni és kiegyenliteni. Mindezt a természet nem
határozza meg, hanem rábizza arra a rendező erőre, amelyet értelemnek mon
dunk. Amikor tehát Szent Tamás fölveti a kérdést, vajjon az értelem terméke-e
a törvény,' akkor ennek kettős jelentősége van. Az egyik az, hogy az emberi
életnek a szabályozása az értelemre van bízva, tehát a mesterséges elgondo
lás, nem a természeti erők műve," a másik pedig, hogy ebben a rendezésben
neki jut a vezető szerep, úgyhogy az értelem belső és külső elveire és ténye
zőire kell tekintettel lennünk, ha a törvény lényegét, vezető szerepét és köte
lező erejét meg akarjuk érteni.

Szent Tamás jelzett cikkelyéből kitűnik, hogy a törvény mértékelő és
értékelő szabály, amelynek az a feladata,. hogy valamely cselekedetre ráirá
nyítsa az embert, vagy pedig attól visszatartsa. Ezért a törvénynek erkölcsi
erőt kell képviselnie, mely a gondolkozó elmét ne csak irányítsa, hanem le
is kösse." Az értelemhez szól, azért eredete is csak az értelem lehet, mivel csak
ez alkalmas arra, hogy rendezzen, a részleges cselekedetet viszonylataiban
mutassa meg. Ezért törvény elé csak az értelemmel felruházott lényt lehet állí
tani. Ennek az irányítója a törvény, mint egészen elidegeníthetetlen értelem
ben vett szabály.

A törvény tehát az emberi cselekedetek irányítója, szabályozója és egy
irányúan lekötő tényezője. Szükségét Szent Tamás abból vezeti le, hogy mind az
egyéni, mind a közösségi életnek egyetlen végső célra kell irányulnia, hogy
ezek egységesen, az ember értelmes mivoltának megfelelően folyhassanak le
és így rájuk legyen nyomva a szellem bélyege. Ha ez a célbeállítás hiányzik,
akkor nem érvényesül az emberi mivolt sajátsága, hanem az alsóbbrangú. az
állati rendezetlenség, a folytonos összeütközés, a személyi méltóság tagadása
és az örökös háborúság, a bellum omnium contra omnes jelentkezik. A cél
kitűzés, valamint at egyes cselekedeteknek a célra való irányítása is az érte
lem feladata. Ezért a törvény eredetében és rendeltetésében az értelemre veze
tendő vissza. Az a feladata, hogy rendezze az emberi életet, annak kiemelkedő

méltóságát biztosítsa. Ezért a törvényhozó tényező csak értelmes lény lehet.
Lex est aliquid rationís, amint Szent Tamás az emlitett bevezető cikkelvben
megállapítja.

De nem kizárólagos tényező. A cselekedet, az életet nem lehet tisztán
elméleti tételekkel irányítani. Gyakorlati igazságokra van szükség, amelyek
nemcsak az igaz, hanem a jó vonásait is feltüntetik. Innen van az akarat szerepe
a törvényalkotásánál. Választani kell a különbözö lehetőségek között, ami az
akarat dolga, de a nyomó erő is belőle származik, mert enélkül az értelem irányi
tása és ítélete minden hatékonyságot nélkülöz. Az értelem ítélkezik a szabály
ról az igazság szempontjából. az akarat pedig a jó, a hasznos, a megfelelő voná
saiban nyugszik meg. Ebben a kiegyenlitődésben lehet csak törvényről, mint
az emberi életet méltó módon irányító szabályról beszélni. A tisztán akarati
megnyilvánulás, amint Szent Tamás megjegvzt." gonoszság (iniquitas) és jog
talanság. A törvényhozó akarata csak akkor tekinthető törvénynek, ha meg
felel az értelem irányításának: voluntas Principis habet vigorem legis, si sit
aliqua ratione regulataj alioquin voluntas Principis magis esset iniquitas,
quam lex.

1 I-II. 90. 1.
'Az unítas naturalis et artifieialis közötti különbségrűl v. Ö. a szerző Synthesis theologiae

fundamentalis e. müvét 8. sk. old.
a Ezért vezeti le etimológiailag a lex-et a Iígare-ból, a lekötöttségből.

• I-II. 90. 1. ad 3.
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Az értelem az igaz szempontjából ítélkezik. El kell döntenie, hogy acél
megfelel-e az általános követelményeknek és hogy az irányítandó cselekedetek
arányosak-e a kitűzött céllal. Itt érintkezik a törvény a jog általános fogalmá
val és itt tűnik ki világnézeti jelentősége. A jogról most nem abban az értelem
ben beszélünk, amint ez a jogtudományban nyilvánul meg, hanem mint általá
nos értékelő tényezőről, mint az igazságosságról. Az, ami valakinek ki van
mérve, ami személyi letét megilleti, jog. Ius est obiectum iustititae, mondja Szent
Tamás. J A jog főképpen abban különbözik a jótól. hogy ez abszolút értéket
jelez, a jog pedig viszonyitottat. Amivel valaki tartozik másnak, vagy amivel
más tartozik neki, jog. Minden erény a jóra irányul, az igazságosság azonban
a máshoz viszonyított jöt tartja szemmel. Hosszú fejtegetéssel lehetne csak azt
megértetni, de most nem ez a célunk. Azért utaltunk itt erre, hogy a törvény
világnézeti jelentőségét kidomborítsuk. Végeredményben arról van szó, hogy
mihez is kell a törvényt, mint szabályt és irányítást idomítanunk. Ez a "mi";
ennek a különböző felfogása és meghatározása dönti el a törvény értékelését.

Szent Tamás igen határozott útmutatást ad ebben a tekintetben is. Ha nem
is színtelen, de mindenesetre meglepő a cikkely felirata, Utrum lex ordinetur
semper ad bonum comrnune." Igen egyszerű és nagyon logikus ennek a kérdés
nek a felépítése. Ha törvényt az értelemből kell eredeztetni, akkor mindjárt
kérdezzük, vajjon ennek tekintettel kell-e lennie valami általános egységesítő

elvre, amelyből az egyes törvényeket levezeti, amelynek fényében róluk ítél
kezik? Az elméleti igazságoknál is igy van ez. A lét-fogalom és a belőle ki
alakított észelvek döntenek végelemzésben minden részleges tétel vagy igaz
ság sorsáról. A gyakorlati élet irányitásához is szükségesek bizonyos létmozza
natok, amelyek egyrészt az emberi dinamia beteljesülését kivánják, másrészt
pedig ennek a megnyilvánulását irányítják. Az emberi természet elemzéséből

határozhatók meg ezek. Azt keíl; kérdeznünk, mi az ember rendeltetése, mit
szabott ki neki a természet elér~ndő cél gyanánt, hová állította be, illetve hol
valósíthatja meg célját? Ezeknek a kérdéseknek a megoldása elvezet bennün
ket egyrészt az embernek a természettől kiszabott jogához. másrészt pedig igazi
létmozzanatokra mutat rá, amelyek alkalmasak a törvény célirányos alakítá
sára. Ezeket a létmozzanatokat foglalja össze Szent Tamás a bonum commune,
a közjó nevén. Ennek a biztosítására kell irányulnia minden tötvénynek. Ha
az erre való vonatkozás hiányzik, a törvény magis est iniquitas, quam lex.
Ugyanezt kell mondanunk, ha a közjót nem az igazságosság, a természetadta
jog gyanánt kezeljük, hanem ferde, igazságtalan és a természettől helytelení
tett célt jelölünk meg közjónak.

Szent Tamás két gyakorlati mozzanatot jelöl meg. Az egyiket az ellen
állhatatlan boldogulási vágyban látja. Erkölcstanának első részében nagy szaba
tossággal határozza meg ennek a tárgyát. Mi az, ami az embert végleg tökélete
sítheti, úgyhogy ne; maradhasson már lelkében ür és további vágyódási lehető

ség. Ez a boldogulasi vágy az emberi élet legfőbb mozgató ereje. Kielégítésére
irányul egész dinamiája. Benne kell látni azt a közjót, ami minden cselekedet
indító oka, mértékelöje, tudattalan, tudatalatti vagy tudatos irányítój a: a dína
mia kiinduló pontja és végső célja. Azért ez az emberi élet legfőbb törvény
hozója, a törvények törvénye és eredeztetője. Hogy az emberi élet harmo
nikusan folyhasson le és hogy cselekedeteinek egyáltalában értelme lehessen,
minden részleges szabályozó tényezőnek arra kell irányulnia, hogy ezt a bol
dogságvágyat kielégítse. Ez azonban nem helyes, legalábbis könnyen félre
érthető. A törvény nem ad, hanem irányit, utat mutat. Szerepét tehát másként
kell fogalmaznunk. A törvénynek az a mértéke és értékelő elve, hogy pozitive
utat mutat a boldogságvágy kielégíthetése felé, negative pedig senki elől nem
zárja el az utat, hogy érvényesülhessen és egész emberi tökéletesülését meg-

1 II-II. 57. 8.
2 I-II. 90. Z.
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valósíthassa. A törvénynek tehát a boldogulási vágy kielégülése felé kell tájé
kozódnia, ebben a viszonyításban éri el fogalmi értékelésének csúcspontját.
Úgy alkosd meg az emberi élet dinamiáját irányító szabályokat, hogy azok a
személyi boldogulás és érvényesülés útját mindenki előtt megnyissák és erkölcsi
biztossággal oda vezessenek - ez a törvényhozás legfőbb elve és elérendő

eszmei magaslata. De ez a követelmény jelzi az emberi törvényalkotás tragi
kumát is.

A boldogulasi vágy határozott, legyőzhetetlen súlyt képvisel. Viszi az
egyént és közösséget egyaránt, de a homályba. Tárgya nincs egyoldalilag meg
határozva. Keresd a boldogulást, ez az ösztönszerü törekvés tartalma, de hogy
hol és miben található meg, azt nem árulja el. Csak azt lehet belőle kiolvasni,
hogy olyannak kell lennie, ami az embernek a végtelenségbe torkoló igényeit
kielégíti. Szent Tamás alapos elemzéssel vizsgálja -meg azokat a javakat, ame
lyek tekintetbe jöhetnek. Amit a látható világ földi javakként nyujthat (gazdag
ság, dicsőség, hatalom stb.), elégtelennek bizonyul a boldogságvágy kielégíté
sére. A kutatás végén ott állunk a nagy ismeretlen előtt, amely végtelenségénél
fogva teljes kielégítést- ígér ugyan, de elérhetetlen magasságban trónol mín
den emberi törekvés lehetősége fölött. Szavát a természet füle csak töredékek
ben fogja föl, könnyen elmellőzi továbbítását.. megmarad a belterület javainak
értékelésénél és ezek élvezetében keresi végső célját, emberi rendeltetésének
határpontját. Innen származik a törvény világnézeti diferenciálódása. Ha kizáró
lag az anyagi javak megszerzésében és élvezetében keressük az ember végső

célját, akkor a törvény is csak olyan irányítást adhat, amely erre a körre van
lezárva és minden más törekvést balgának nyilvánít. Semmi sem tiltja, hogya
törvényalkotás megosztozzék a különböző javakon és az emberi élet részleges
szükségletei szerint határozza meg a szabályokat, amelyek az emberi boldogn
lást elősegítik. Belterületi (immanens) javak nélkül az élet dinamiája nem fej
lődhetik ki. Mivel azonban a boldogulási vágy csak a végtelen, transzcendens
jó birtokában elégülhet ki, a belterületi javakat a törvényhozás nem tekintheti
végső határpontoknak és nem zárhatja el a végtelen keresésére és birtoklására
irányuló törekvés útját. A természetes ismeret-rend nem tagadja végtelennel
való érintkezés lehetőséget, és ha pozitive nem is állítja ezt, jóindulatilag min
denesetre javasolja, a ki nem elégíthető boldogulasi vágyban igenli és helyesli
annak keresését, a feléje való törtetést. Ha tehát a törvényalkotás célja, hogy
az embereket a jóra, az erényre nevelje, igazi mivoltukat kidomborítsa és az
élet, a lét minden principiumával egyesítse, akkor igazi törvényhozásról csak
akkor beszélhetünk, ha a megalkotott szabályok ennek a követelménynek tel
jesen megfelelnek és a transzcendens világhoz vezető utat nem zárják el, sőt

a feléje való törekvést egyenesen ápolják. Ha tehát Szent Tamás a boldogulási
vágy útmutatásában keresi a törvény alapját és értékelő tényezőjét, akkor erre
a mindent felölelő vágyra és ennek az igazi tárgyára gondol: úgy alkosd meg
a törvényt, hogy az embernek, mint ilyennek, a végtelenben megnyugvó lény
nek az igényeit, ehhez való jogát biztosítsa. Ez az a legfőbb szabály, amely
ről állítja: oportet quod lex maxime respici at ordinem, qui est is beatitudine. t

Enélkül - ismételhetjük vele - voluntas Principis (akár egyes ember, akár
a' közösség legyen a törvényhozó) magis esset iniquitas, quam lex.

A közjónak, mint a törvényeredeztetőjének másik tényezőjét az ember
társadalmi beállítottságában keresi. Ennek a szükségességét Orök eszmék és
eszmei magvak Szent Tamásnál c. művünkben" fejtettük ki. A törvény tagla
lásánál röviden így szól: "Minden rész az egészre irányul, mint a tökéletlen
a tökéletesre. (Benne valósul meg, mint sajátos létérték.) Az egyén pedig része
a teljes közösségnek. Szükséges tehát hogy a törvény tekintettel legyen a
közös boldogulásra. Ezért Arisztotelesz is, mikor a törvényt meghatározza, meg-

1 I-II. 90. 2.
2 272. sk. old.
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említi a boldogulás követelményét és az emberi közösséget: az igazságos tör
vény alkotja és tartja meg a boldogulást és ennek részleges követelményeit
a társadalmi egyesülés révén." A lét minden formájában - folytatja, -- kell
lenni valami elsőnek és legnagyobbnak, ami abban a rendben mindennek az
igazgatója és rendezője, úgyhogy ezek léttartalma a hozzá való viszonyítás
ban teljesül be egészen. Ezért szükséges tehát, hogy a törvény a társadalom
közös javára irányuljon, úgyhogy minden részleges előírás csak akkor bírhat
törvényerővel, ha a közjóhoz viszonylík, a hozzá való alkalmazkodásban dom
borodik ki, ennek képmása.

Gyönyörű elgondolás ez, amely törvény világnézeti értékelését és diffe
ronciálodúsát magában foglalja. A közjóról különféleképpen lehet gondolkozni.
A természet útmutatása szerint a társadalom egyes tagjainak minden igényét
felölelő határozottságnek kell ennek lennie. A közösség célja, hogy ennek kere
teiben mindenki megtalálhassa a neki megfelelő boldogulást. Ez a természettől
kiszabott joga a közösségben egyesülő egyéneknek. Az igazságos törvényhozás
ebben gyökerezik és ennek megvalósítására törekszik. Ahol tehát nem ez az
alulról fölfelé törekvő kontsrukció a közjó megalapozója, tehát nem a közős

ség összes tagjainak a javából indul ki' és ebben fejeződik be, amint ezt a
mindenható állam elgondolása előírja, ott törvényhozásról csak a szóazonos
ság értelmében beszélhetűnk. Hiányzik a lélek, a természettől javasolt közjó
és jogeszme.1

Mindezek a differenciálódásra alkalmas nehézségek két nagyfontosságú
mozzanatra figyelmeztetnek bennünket. Hogy törvényhozásról egyáltalában
beszélhessünk, el kell hagynunk az egyéni értelem kereteit, hogy pedig ez
igazságos lehessen, még a kollektív értelmi rendezés esélyei fölé is kell emel
kednünk és bele kell kapcsolódnunk a transzcendens tényező irányításába,
arnelvből a tapasztalati törvényalkotásnak táplálkoznia kell.

Az elsőt röviden elintézhetjük. Utrum ratio cuiuslibet sit factiva legis,
kérdezi Szent Ternás." A feleletet a mondottak után könnyen megtalálhatjuk.
Ha a törvény azáltal válík ilyenné, hogy a közjóra irányít, világos, hogy nem
az egyéni értelemből kell eredeztetnünk, hanem abból, amely a közjót mint
célt kitűzi vagy szernmel tartja. Az egyén és társadalom közjavát pedig alap
gondolatában a természet útmutatása határozza meg a boldogulási vágyban,
konkrét formájában pedig a társadalom vezetősége. Ezért a részleges szabá
lyokról is csak ez intézkedhetik. Az egyént kötelezik ezek a szabályok. A maga
módja szerint hozzászólhat ezek létrejöttéhez. igényeit azonban a közösség
követelményei szerint kell mérsékelni. Törvényhozó lehet a megbízott egy
ember, de lehet a közösség is. A törvény hatályához tehát hozzátartozik ez az
egyéni értelem fölé emelkedő döntés, amelynek kihirdetése után kötelező

erejéről már nem lehet vitatkozni." Fejtegetéseit Szent Tamás a törvény meg
határozásával zárja. Törvény az értelem rendelkezése a kőzjó biztosítására,
amennyiben attól származik, aki a közösség gondját viseli és döntését az érde
kelteknek tudomására hozza. Amint az elméleti értelem ismeretei ítélet formá
jában kimondott tételekben nyilvánulnak meg és szemléltetik az igazságot, úgy
a gyakorlati értelem is döntéseket hoz létre, hogy az embereket a jóra irá
nyítsa, parancs vagy tilalom alakjában szóljon hozzájuk, a közjó szempontjá
ból közömbös cselekedeteket megengedje, végül pedíg a büntetés fenyegetésé
vel engedelmességre kényszerítse öket."

A törvény létrehozatalánál és érvényben maradásánál nagy szerepet ját
szik a tekintély, amely itt egész különösen a hatalom fogalmában jelenik meg. 5

, :VI i n d er'rű! bővebben a szerz(l. A termeszetjog rendező szerepe c, értekezésében t('s az Örök
eszmék 2H' old.

a I-IL 90. 3.
a I-IL 90. I.,
• I-IL n. I-2.
'Ennek m ihenlétérűl I. It ttvrd elm t tanulmányok 67 sk. old., ahol főképen a hatalom fogal

mát talaljuk meg.
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Ennek megőrzésére a közösség vezetőinek különösen nagy gondot kell fordi
tania. Ha ez megrendül, a törvény hatálytalanná válik és végül a közösség
elpusztul. A törvény lelke és éltető eleme a kőzjó, A tekintély addig marad
meg, amig a közjó szeretete lelkesiti és minden intézkedése az alattvalók
javát igyekszik előmozdítani. Csak ez a iustita legalisnak nevezett szeretet
lelkesíti a közösség tagjait is erényes engedelmességre és ébreszti föl lelkük
ben az alattvalói iustitia legalist. Igy jön létre a társadalmi összhang, a polgári
nagyrabecsülés (observantia). De akármilyen tökéletes legyen is a törvény,
tapasztalati formáiban (isteni, emberi, egyházi, világi stb.) mindig nagy terhet
jelent. Teher a törvényhozónak, akinek a felelősséget kell viselnie. Megfelel-e
a közjó kivánalmainak, eltüntet-e minden hiányt, megjelöli-e a jóra vezető

helyes utat? - mindezek gyötrő kérdések, amelyek megoldása nagy' terhet
jelent a törvényhozóra. Azért ennek legnagyobb erénye a lelkiismeretesség, a
prudentia politica döntése. Ezért a törvény elméletének megállapításánál nagy
fontosságú azoknak a változatlan, örökérvényű elveknek a felkeresése, ame
lyekkel az igazságosságra törekvő törvényhozónak kapcsolatban kell maradnia.
Ezeket az elveket mondjuk örök törvénynek, lex aeternának. Minden tapasz
talati törvény egyetemes foglalata ez, úgy viszonylik hozzájuk, mint az álta
lános a részlegeshez. A vele való kapcsolódás nélkül igazságos törvényről szó
sem lehet. De nagy teher a törvény az alattvalónak is. Szabadságát korlátozza,
egyirányú, sokszor igen kényelmetlen előírásokat ad, a büntetés kiszabásával
pedig inkább félelmet, mint szeretetet vált ki a lélekben. Itt megint más probléma
vetődik föl. Csak kényszerzubbonynak kell-e tekinteni a törvényt, vagy pedig
valami magasabb, transzcendens gondoskodás visszfényének - kérdezzük
aggódva. Kényelmetlen kötelék marad, ha tisztán a belterületi tényezők szem
pontjából nézzük. A hatalom kényszerítő eszköze minden előírás, ha a homályt
nem tünteti el valami földöntúli, transzcendens, a részleges szempontokat meg
világító fénysugár, amely az örök törvényből árad ki és kiemeli a lelket a
nyomasztó sötétségből. A tapasztalati törvény terhét csak az örök törvény köny
nyítheti. Az evangélium megígérte ezt. Az én igám édes, és az én terhem
könnyű, mondotta az Udvözítő.' A szeretetből ered az a könnyűség és teher
mentesítés. Találhatunk-e a többi törvényre vonatkozólag is ilyen megköny
nyítést, vagy vigasztalanul és reményvesztetten kell-e hordoznunk a terhet.
Erre a kérdésre ad feleletet az örök törvény. Igy jutottunk el a fönnebb emli
tett második pont tárgyalásához , amelyből kitünik, hogy a törvénnyel járó
teher a mindent mozgató örök szeretet gondoskodása a mi javunkra.

Nagy magaslatra visz fel bennünket Szent Tamás, mikor az örök törvényt
megalapozza." Istennek nincs törvénye, hacsak létével adott szükségszerűséget

nem akarjuk annak nevezni. De törvényhozó mindennel szemben, amit minden
hatósága teremtett, fönntart és kormányoz. A világkormányzás lényege, hogy
a teremtés összessége (universum) és annak minden egyes része vagy tagja
elérje azt a célt, amelyet Alkotója eléje tűzött.3 A teremtés pedig nemcsak
azért van, hogy legyen, hanem hogy működjék, mozogjon is és ezzel teljesítse
be úgy a saját tökéletességét, mint pedig megvalósítsa a Teremtőtől szándé
kolt célt. Amint a világegyetem léte Istentől függ, úgy dinamiájában is teljesen
alá van rendelve mindent mozgató hatalmának. Itt tűnik ki Isten törvényhozó
működése. Azt a tervezetet, amely szerint a teremtmények minden megmoz
dulása és működése célirányosan rendeződik, mondjuk törvénynek. Mivel pedig
ezt Isten örök, változatlan döntése határozza meg, ez a törvény örök. Ezért
határozható meg az örök törvény, mint Isten bölcseségének a rendelkezése,
amennyiben az összes cselekedetek és megmozdulások irányítója. 4

Szent Tamás megalapozása igen egyszerű. Mint a mesterek (művészek)

először elkészítik műveik tervezetét, amelynek mintájára alkotják meg azo-

'Máté 11.30.
'I-II. 91. 1.
"1.103.
• I-II. 93. 1.
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kat, így a kormányzónak Is először tervet kell kidolgoznia, amely szerint a
kormányzottak működésének igazodnia kell. Ezt a tervezetet mondjuk előírás

nak vagy törvénynek. Isten is művészhez hasonlítható, aki a teremtés terve
zetét megalkotja. Ez a minta, amelyet a valóság lemás?l. De a világ kormány
zója is. Isten erejében mozog és él minden. Ennek a mindent mozgató, irányító
és célra vezető működésnek atervezetét méltán mondjuk törvénynek annak a
hasonlatára, amit az emberi életben találunk a társadalom életét szabályozó
előírások formájában.

Az örök törvény tehát szükséges, mivel a teremtmény egész létében
Istentől függ és igy kormányozása alól ki nem vonható. Az 'örök törvény elő

írásához és útmutatásához kell alkalmazkodnia és ha meg akar attól szaba
dulni bizonyos irányban, más tekintetben visszaesik, úgyhogy Isten céljait meg
kell valósítania.' Az ember pedig tagja a világegyetemnek. Ezért alá van vetve
az örök törvénynek és ha szabadakarata szerínt ' kivonja magát annak intéz
kedéseiből, bolyonghat, vagy a maga alkotta célbeállításban keresheti jólétét.
az örök törvény büntetését el nem kerülheti. Az erkölcsi és társadalmi élet
ilyen visszásságai romboló hatásukat nemsokára megmutatják. Egységet és ren
det csak az egyirányúan lekötő általános elv hozhat létre. Ha tehát az erkölcsi
életnek és a társadalmi együttélésnek nincs ilyen egységesítő elve, akkor csak
az egyén békétlensége és a társadalmi szervek örökös összeütközése és háborúja
lehet az eredmény.

Az örök törvény egy az egyetemesség értelmében. Az általános olyan
értéket jelez, amely hatóerejében az összes részleges adottságokat tartalmazza,
indokolja és valós megjelenésüknek is oka. Igy az örök törvény is minden
megmozdulás és cselekedet általános foglalata. A szükségszerű és szabadakarati
működésnek egyaránt irányítója és értékelője. Ehhez kell tehát az emberi élet
minden megnyilvánulásának idomulnia, hogy Isten célkitűzése szerint folyjon
le. Ha az ember célja a boldogulás, akkor kétségtelen, hogy ezt csak az örök
törvény irányítása szerint érheti el. Ha továbbá a tapasztalati törvényeknek
az a feladata, hogy az 'embert a boldogulás felé irányítsák, ennek elérését
lehetövé tegyék, akkor világos, hogy ezeknek az örök törvénnyel kapcsolat
ban kell lenniök. Mindez azt mutatja, hogy az igazságos törvények terhét a
mindent mozgató szeretet rója ránk, de könnyűvé is teszi azzal, hogy igazi
végső célunk és boldogulásunk felé akar bennünket irányítani.

Amikor Szent Tamás kérdezi, vajjon az örök törvény mindenki előtt

ismeretes-e, akkor tuladonképpen két problémát vet fel. 2 Hasonló eset ez, mint
Isten létének bizonyítása. A kiindulási pont majdnem azonos. Isten bizonyí
tásánál az esedékes jelenségekből indul ki, itt pedig a boldogságvágyat bizto
sitani akaró tapasztalati törvényekből. Ezek nem indokolják meg magukat,
szükséges tehát, hogy legyen végső indokoló tényezőjük, amit örök törvény
nek mondunk. Istennek, mint a világtól különböző lénynek a léte teljes biz
tossággal igazolható, lényegét azonban csak töredékesen, a földi dolgok tükré
ben ismerjük meg. Igy van ez az örök törvénynél is. Hogy van, biztosan tud
juk. Ebből a szempontból tehát az örök törvényt mindenki megismerheti, léte
zését nem tagadhatja, ha az igazság és a létadottságok viszonyítása szempontjá
ból gondolkozik erről. Az örök törvényt azonban nem ismerhetjük meg ön
magában, mivel azonos Istennel. Igy csak töredékekben csillan föl előttünk

ama d,olgok dinamiájának megfigyeléséből, amelyeket a Világkormányzó irá
nyit. Itt kezdődik az örök törvény érintkezése a természetjoggal és a benne
való lernintézódás révén történő és lehetséges megismerése.

Szent Tamás azt állítja, hogy az örök törvényt mindenki megismerheti
általános elveiben és irányításában. Az emberi értelem az igazság megismeré
sére van beállítva. Az igazság pedig az isteni fényesség besuzárzása révén való
sul meg elménkben. Az igazságot míndenkí megismerheti, legalábbis általános

'J. ln. 6.
2 I-II. 93. '2.
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elvekben. amelyek természetszerűleg alakulnak ki rninden értelemben. Ilyenek
az észelvek, a gyakorlati téren pedig- az erények mag-vai, az erkölcsi élet leg
főbb elvei. Ezekben a töredékekben ismerjük meg- az örök törvényt, ezekhez
kell idomítanunk minden konkrét cselekedetet és ennek irányitóját, a törvényt.
Hathatós seg-ítség- ez, de éppen töredékes mivoltánál fog-va a gyönge emberi'
elme, főkép pedig- a rosszra hajlandó akarat, könnyen meg-foszthatja hatékony
ság-ától, helytelen utakon keresve az emberi boldog-ulást. Innen az emberi tör
vények sok igazságtalanság-a és a folytonos küzdelem a démoni és isteni beállí
tottság között. Az ember egész lelkiség-e az örök változatlan jóra van beállítva.
Nem nyug-szik meg az alacsonyabbrendű javakban és tisztán földi érdekekben.
Minden ilyen kísérletet visszautasít, képviselőítől pedig szabadulni akar. Hogy
ez a küzdelem megszűnjék, a törvényhozóknak alkalmazkodniok kell az örök
törvényhez és ennek érvényesülésére kell leg-több g-ondot fordítaniok. Az isten
tagadás a démonizmus kiindulópontja és irányítója. Ott tehát, ahol ez a tart
hatatlan tévedés uralkodik, íg-azság-os törvényről szó sem lehet. Hiányzik a
lélek, a közjó Alkotójához való viszonyítás. Akármilyen tetszetős külsejű épü
letet állítsanak is föl, összeomlik, mivel nincs alapja, a bele kényszerített embe
rek pedig nem lakói, hanem foglyai, a szeretet, a boldogulási vágy nem tartja
őket össze, hanem a robbantó erők hatása alatt ellenségekként állnak szem
ben egymással és a hatalom képviselőivel.

A kereszténység szemében a törvény világ-nézeti kérdés. Amig Istent
Urunknak és Teremtőnknek valljuk, kénytelenek vagyunk magunkat alávetni
rendelkezéseinek. Parancsait várjuk, nem mi akarunk neki parancsolni. Ezért
akarjuk, hog-y a tapasztalati törvény minden előírásában fölcsillanjon az örök
isteni eszme. Istentől adott jogunk, hogy ezt minden esetben megkívánjuk.
Szent Tamás tudományos pontosság-g-al határozza meg, miért kell minden élő

írást az örök törvényből levezetni, ennek szellemétől átitatni. Minden rende
zett megmozdulásnak és cselekvésnek általános követelménye - mondja' -,
hogy az alárendelt tényezők megmozdulása az első mozgató erőből származik.
Igy látjuk ezt a kormányzásnál is. Az alsóbbrang-ú szervek nem müködhetnek
hatékonyan a felsőbbrang-ú tekintély parancsa nélkül. Mivel pedig az örök tör
vény a legfelső Kormányzó, Isten, rendelkezése, az alsóbbrang-ú törvényhozó
intézkedése csak belőle merítheti a kötelező erőt. Ezért kell a tapasztalati tör
vénynek az örök eszmékben gyökereznie. Különben, amint már hallottuk tőle,

esset magis iniquitas, quam lex.
Az örök törvény lemintázódásáról és kiterjedéséről a természetjog kereté

ben lehet szakszerűerr tárgyalni. Itt röviden csak Szent Tamás hatodik cikkelyét
szeretnők meg-említeni, amelyben megfelel arra a kérdésre, vajjon az emberi
élet minden esélye alá van-e vetve az örök törvénynek? Az élet eltévelyedé
seinek és eltévelyedettjeinek a megítéléséhez találunk itt értékes meg
jegyzéseket.

Az örök törvény kétféleképpen mintázódik le: ismeret, és belső hatóerő

szerint. Az ismerettel kormányozzuk mag-unkat és meg-határozzuk, mi a jó és
mi a rossz. Ebből a szempontból az ig-azak az örök törvényből élnek, ez vezető

jük, a gonoszok pedig, akik elhanyagoljá.k az örök törvényt, tőlük telhetőleg

kivonják magukat hatóköréből. Az ig-azság-tól és az általános értelemben vett
jótól nem szabadulhatnak meg- ug-yan teljesen, de törekvésük míndig ferde
irányba tereli őket, úgy hogy a valódi igazságtól és jótól távol vannak és Isten
ellenségei gyanánt viselkednek. De mivel mínden hamisságban és rosszban
felcsillanik az igaz és jó eszméje, azért, bár tökéletlenül, alá vannak vetve az
örök törvénynek, mint annak tudatos tag-adásának képviselői és nemlétét hir
dető tévelygő lelkek. Éppen mivel tag-adják, állítják létét.

Az örök törvény lemintázásának másik formája a benső hajlandóságok
ban történik. A természet ösztönei ezek, amelyekben Isten örök elg-ondolásai

, l-II. 93. 3.
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jelentkeznek. Az igazakban a természet irányitása szerint működnek, megszer
zett, vagy Istentől beléjük öntött készségek révén tökéletesednek és a cél,
a boldogulás felé vezetnek. Ezért az örök törvény teljesen érvényesül ben
nük létük és dinamiájuk végső elvével való áldásthozó egyesülés formájá
ban. A gonoszokban ezzel szemben a természetnek Isten felé törtető hajlan
dósága elfajul, rossz szokásaik vagy Isten adományainak elvesztése révén ellen
kező irányt vesz. Innen a belső kínlódás, kifelé pedig az örök rendetlenség
és háborúság. A természet foszlányokban megmarad ugyan és ennyiben a
gonoszban ís érvényesül az örök törvény. De tökéletlenül, mivel nem az Isten,
hanem a démonizmus szolgáivá teszi őket. Az aposztáziába tévedt emberiség
lelkiségét és kínlódását alapelveiben alig lehet jobban megmagyarázni. Ettől

a szörnyü betegségtől csak akkor lehet megszabadulni, ha az ismeret és a benső

mozgató tényezőket egyaránt áthatja az örök törvény éltető ereje, ha nem a
démonizmus, hanem az Isten eszméje élteti az egyesek és közösségek lelki
ségét. Ezért kell úgy az egyénnek, mint a társadalomnak az örök törvényhez
simulnia. ennek fölemelő erejéből élnie. Ha ezt nélkülözik, beteljesedik a
Szeritirás szava: non est pax impiis, a gonoszokban és a gonoszok között nincs
békesség.

HUSZONÖT

Fordul az év fölöttem,
akár a nap -

a szemhatárra szökken,
fölível, szárnyrakap,

eléri delelőjét,

szikráz a remegő ég,
ó, zenitig szökő, kék,

egyetlen pillanat!

Tartsd karmodban, ne engedj:
lenn már minden sötét.

Az elhagyott hegyeknek
kék üstökét

a múlt felhőzi -.,elmúlásnyi bánat -,
de fönn, az ég tavának
fellegfodrában árad

s színére fordul mind a lenti kép.

Mert a való fonákja
csupán az éginek:

itt álomlombú fákra
hullnak a fényívek

veszendő harc, vasderekú dicsőség

fönn remegteti hősét:

a lángderűs ég
páncéItükrén múlt és jövő zizeg.

Zuhanj velem magasba!
A forró csillagok

pályáin sorsom-adta
törvényben olvasok:

nemcsak az Egyet tériti kimért
útja -- s a szálló nemcsak az útért
szökött az égre, de szelve a tért

többé lett, mint a sok!

Tovább! Az égi pályák,
a bolygók útjain:

sugárzásukba zárják
suhogó szárnyaim,

s vijjogva száll az űrben fönn a törvény:
sorsom nemcsak a csillagokra irt fény,

de merre szétragyog,
a csillag sorsa az Egy: én vagyok.

Vidor Miklós
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