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Az emberi jogok filozófiai és teológiai
megalapozása

Sokat beszélnek napjainkban az emberi jogokról. Mi tartozik ehhez a fogalomhoz?
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789) szerint: "a szabadság, a tulajdon, a
személyi biztonság, az elnyomással szembeni ellenállás tartozik ide, valamint a vét
lenség feltételezése mindaddig, mig valakit a bíróság búnösnek nem ítélt, végül a
gondolat- és vallásszabadság". Ennyi az egész? Vagy ide tartozik a munkához, az
egészséghez, az egyén anyagi és szellemi fejlödéséhez stb. való jog is?

Mindez igen fontos, korunk alapvető kérdéseihez tartozik. Ugyanakkor -legalábbis
bizonyos oldalakról - ennél radikálisabb megközelítések is születnek: Léteznek-e
egyáltalán emberi jogok? Vagyis olyan általános, az emberrel szorosan összefüggő

jogok, amelyek mindennél, még az államnál (vagy más, az emberi közösségért felelős

Iórurnnál) is elöbbrevalók?
Ha a létét vonjuk kétségbe, akkor tulajdonképpen a gyökerét kutatj uk: Min alapul

nak az emberi jogok? Lehetséges-e filozófiai megalapozásuk? Másrészt - keresztény
oldalról - milyen teológiai alapot adhatunk, amely megfelel a filozófiai szempontok
nak? Ezek a kérdések kétségkívül a legfontosabbak ma az emberi jogok témájában,
ezekre szeretnék néhány gondolattal reflektálni.

Filozófiai megalapozás

Az ember alapvető jogait tagadók olyan értékeket mondanak elöbbrevalónak, mint
például egy városhoz, egy nemzethez való tartozás vagy a vele vállalt szolidaritás. Azt
vallják, hogy ha az általános emberi jogokat minden fölé helyezzük, akkor "kárt szen
ved a közösségi szolidaritás, a nemzeti összetartozás"; nem lehet "minden embert
azonos kritériumok alapján megítélni, nincs azonos képünk az r,gész ernberiségröl",
Kivéve azt, hogy "az embereket egyenlöknek tekintjük": ez azonban ebben az össze
függésben teljesen abszurdummá válik.

Mások az emberi jogokban akadályt látnak a darwini szellemu társadalomfelfogás
számára; ők ugyanis azt vallják, hogy az erőseknek le kell győzniük a gyengéket. "A
teremtő erő. .. a hatalom és a boldogság utáni vágy" - L. Pauwels kifejezésével 
megváltoztatta a legfőbb értékekről vallott felfogást.

A filozófiai válasz lényege az, hogy az embereknek egyenlő szabadságot követel,
bármilyenek legyenek is a társadalmi különbségek, az emberek közötti egyenlőtlen

ségek. A szabadság az önmeghatározás képessége, amelyet elismerünk egymásban.
Ha erre a felismerésre eljutunk, tisztelet ébred bennünk az ember iránt.

Nem azt állítjuk, hogy az emberi jogok alapja a szabadság, hanem azt, hogy e jogok
alapja az emberek egyenlő szabadsága. Ez pedig a másikban felismert szabadságot
jelenti. Vagyis a legelső emberi jog, a szabadság nem valamely tulajdon, önmagunk
birtoklása, amely inkább befelé fordít, önmagunkba zár és így megakadályozza a
másik emberként való elismerését. Ellenkezőleg:a szabadság az önmagunkkal szem
ben tartott távolság. Távolság, amely nem jöhet létre anélkül, hogy meg ne ismerjük
a másik, szintén önmeghatározásra képes embert, aki egyáltalán nem a mi tulajdo-
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nunk. A szabadság kapcsolat, mely annak a gondolatnak konkrét előfeltétele,hogy az
ember egyszerre indul el önmaga és mások felé.

Az egyenlőség - nevezetesen az egyenlőség a szabadságban - a hagyományos filozó
fia alapvető elve, amellyel meghatározta az emberi jogokat. Így például Locke-nál, aki
egyik tipikus előfutára az Emberi Jogok Nyilatkozatának. Locke szerint az emberek
természetes állapota a "szabadság" - ezt kell megóvni az államban -, de "ez egyben az
egyenlőség állama. ahol minden hatalmat és tekintélyt a kölcsönösség jellemez, sen
kinek sincs több hatalma, mint másoknak". Ez magyarázza, hogy - követve a hagyo
mányos gondolatmenetet - ma az emberi jogokról úgy beszélnek, mint elsősorban a
másik jogáról, és a személyiség központi jegyének sokkal inkább a "tiszteletet" tekin
tik (a más-ság tiszteletben tartását), mint a szabadságot (amely ön-birtoklássá válhat).

Így elmélkedik Pierre Daubercies és Charles Lefebvre, akik a Katolikus Egyetemek
Nemzetközi Szövetsége megbízásából foglalkoztak az emberi jogok alapjaival; a szer
zök munkájukban E. Levinas eszméit követik, aki szerint az emberség alapvető meg
határozója a más-ság. Idéznek a "Teljesség és Végtelen" címü (l961-ben megjelent)
munkájának Előszavából: "E könyv célja az egyéniség védelme, de azt nem úgy fogja
fel, mint önző szembenállást a közösséggel, hanem mint a Másík elfogadását, mint
vendégszeretetet."

Ebben a perspektívában a Másik bizonyos szempontból megelőz minket. E. Levinas
írja: "Az emberiség egysége későbbi, mint a testvériség." Vagy másutt: "Hogy minden
ember testvér, azt nem magyarázza hasonlóságuk, sem egy közös ok, amelynek vala
milyen okozatai, mint ahogyan az érméken azonos jel utal a készítőjükre ... Az egyen
lőség szabadságot teremt, ezáltal mindenki szabaddá válik. A másikért vállalt felelős

ségem alkotja az alapját a testvériség ősi tényének." Kapcsolatba kerülünk egymással
és kölcsönösen elismerjük egymást.

Ezt a szemléletet tagadják azok, akik nem akarnak beszélni az emberek egyenlő

szabadságáról és még kevésbé az általános emberi jogokról. De nem tagadják-e meg
így az ember megismerését - még önmaguk megismerését is? Ha nem ismernek el
mást, csak egy város vagy nemzet különálló tagjait, sőt csupán a puszta "erőt" vagy
"hatalmat" ... ez annyit jelent, hogy még önmaguk számára is tarthatatlan helyzetbe
zárkóznak be. Ezzel ellentétben az emberi jogok biztos és szilárd alapja az a filozófiai
érvelés, amit az előzökben felidéztünk.

Teológiai megalapozás a filozófia kizárásával

Mit mondhatunk teológiai szempontból az emberi jogok alapjairól? Bizonyos körök
ben olyan teológiai megalapozást vallanak, amely kizárja a filozófiai alapozást. Ez
nem engedi meg, hogyelhiggyük: az egész emberiség valóban méltó az emberi jogok
ra. Vizsgáljuk meg ezt a szempontot.

Két református svájci teológus, E. Fuchs és P. A. Stucki írt a kérdésről a közel
múltban: "Az emberi jogokat csak akkor ismerhetjük fel végső jelentöségükben, ha
úgy tekintjük ezeket, mint Isten törvényének a kifejezését." Ebben a mondatban
egyetértek a "végső jelentöségűkben" kifejezéssel. Mégis van bennem bizonyos ag
godalom. A két szerző úgy véli, hogy végül is ma - az ENSZ Alapokmánya idején 
nincsen már közösen felismerhetö valóságos alapja az emberi jogoknak. "a historíciz
mus és a pozitivizmus már letarolták az erkölcsi kapcsolat életterét", nem mozgathat
bennünket más, mint a következményektől való félelem. "Még képesek vagyunk fel
háborodni - írják - a népirtás vagy a terror láttán. Még fel tudjuk ismerni az emberi
jogok hiányát, ... még fel tudjuk ismerni, hogy az emberi jogok szisztematikus sem-
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mibevevése csak halált hozhat... Ily módon ismerjük fel végül is az általánosan
elnyomott emberi jogok jellegzetességeit az emberiség egészében."

"Mindez sok és kevés egyszerre. Mint Fuchs és Stucki is megjegyzik: "a tragikus til
takozás e légköre ártalmas, ki kellene már kerülnünk belőle". Másutt azt kérdezik:
"Most, amikor nem lehet már Istenre hivatkozni, hogyan lehet ugyanazt vallani, mint
akkor, amikor még nem vetettük el Öt? Hogyan tegyünk úgy, mintha semmi nem vál
tozott volna, mikor pedig elvesztettük Istent?" És megerősítik: "Teljesen kizárt azt
remélni, hogy az értelem útján eljuthatunk a természeti törvényhez, amely minden
lehetséges törvény abszolút alapja."

Ök tehát az isteni törvény teológiája alapján állnak, amely az isteni teremtést kí
séri. "Isten jóságának ajándéka... mint a teremtés." "A törvény feladata - teszik
hozzá - megköveteIni a másik ember más-ságának elismerését, következésképpen
minden olyan hatalomról való lemondást, ami csökkenthetné mások jogait. A másik
soha nem lehet olyan, mint egy rendelkezésemre álló tárgy."

De - folytatják a szerzök - ez olyan bizalmat feltételez, ami bizony ritka; gyakoribb
a bizalmatlanság, amikor "a törvény a hatalom eszköze lesz, mely erőszakra alapozott
rendet szentesít", A bizalom nem állhat helyre egyedül a törvény által; hanem csak
akkor, ha "a törvényhozó bátran, szinte védtelenül, teret nyit a másiknak a szeretet
ben". Akkor mutatkozik meg a törvényhez kapcsolódó ígéret értéke. Ettől kezdve a
törvény - az Evangélium alapján - ismét képes biztosítani a szabadságjogokat, tiszte
letben tartva a különbözöségeket, Azt mondhatjuk: az emberi jogok az isteni törvény
kifejezői: "Isten akaratát fejezik ki napjainkban az emberek számára."

Ebben a megfogalmazásban az emberi jogok teológiailag megalapozást kapnak,
anélkül, hogy filozófiailag megalapozottak lehetnének. Ez - Fuchs és Stucki szerint 
lényeges a reformáció eszmevilágában. "A középkori gondolkodással való szakítás 
írják - nyilvánvaló: az ember igazságát nem alapozzák többé az Istennel egyesítő lé
nyegi kapcsolatra (az ember Isten képmása), hanem az egyetlen Szóra, amely az em
berhez szól és fölkelti felelősségtudatát."

Nem vagyok biztos benne, hogy a fenti nézetek általánosak lennének a reformátu
sok közott. Maga Calvin például elfogadta bizonyos jogok, nevezetesen az ember
jogainak létét a természetben a bűnbeesés ellenére. Azt vallotta, hogy "az ember tár
sas természetű, és természettől hajlik társadalom létrehozására és fenntartására. Lát
juk, hogy vannak olyan általános vélekedések a tisztességről és a társadalmi rendről,

amelyeket minden ember elfogad. Mindenki elismeri például, hogy egy emberi kö
zösség létét szükséges bizonyos törvényekkel szabályozni, és e törvény alapelemei
mindenkiben föllelhetők. Ebből adódik, hogya népek, de az egyes emberek is
mindig elfogadnak törvényeket, mert mindnyájukban természettől élnek ezek a tör
vények - törvényhozók és tanítók nélkül is."

Nyitottabb teológiai megalapozás

Az ide vonatkozó keresztény forrásokból nyilvánvalóvá válik, hogy az embert Isten
Szava hívta a felelösségre (amint azt Fuchs és Stucki hangsúlyozzák), valamint hogy
az ember mindig "Isten képmása" marad, és így képes a maga módján ugyanúgy te
kinteni a másikra - és távolságot tartani önmagától -, ahogyan Isten. Daubercies és
Lefebvre "Tisztelet és szabadság" círnü könyvükben írják: "Mindnyájan Istenből

eredünk. Az Írás ezt világosan kijelenti Ábrahám fiáról: »képére és hasonlatosságára
teremti öt- (Gen 5, 3). A gyilkosság tilalma is innen ered: »Aki embervért ont, ontsák
ki az ő vérét is. Mert az embert Isten saját hasonlatosságára tererntette- (Gen 9, 6).
Ez a parancs még nem az igazságszolgáltatásban gyökerezik, mint később a szemet
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szemért szankció, hanem abban a tényben, hogy a másik embert bevonja egy bizo
nyos szentség és nagyság, amely a Másikhoz, a Szenthez való hasonlóságán alapszik."

Ha tehát az ember nagysága azon a tényen alapszik, hogy ő "Isten képmása", akkor
miért nem fogja föl maga az ember, már a kinyilatkoztatás előtt? "A teológia - kérde
zi Daubercies és Lefebvre - nem a kinyilatkoztatottal folytatott dialógus nyomán szü
letö antropológia-e?"

Majd így folytatják: "Ez a perspektíva az embereket egymáshoz való kapcsolatuk
ban - feszültségeik és kiegyenlítődéseik játékában - mint relációs, egymással kapcso
latban álló lényeket tekinti; nehezen ismerjük el ugyanis bizalommal egymás sza
badságát, a másik létének tiszteletet parancsoló növekedését és értékesebbé válását;
ez a relációs antropológia lesz az alapja a kapcsolatok teológiájának, amely az isteni
Személyek örök születésén alapul."

"Az ember alapvető joga a hívő számára azt jelenti, hogy olyan kapcsolatokat te
remthet másokkal, amelyek révén - önmaga és mindenki más számára - a Szenthá
romság képmásává válhat." Ez a szemlélet alapvetöen teológiai. De az ember joga
erre a nyitottságra, erre a tiszteletre, erre a részvételre azóta megvan, amióta ráéb
redt emberségére, vagyis arra, hogy alapvetöen kapcsolatteremtésre született. Rö
viden: az emberi jogoknak ez a teológiai szemlélete nem zárja ki, hanem inkább felté
telezi a filozófiai magyarazator.

XXIII. János és a II. Vatikáni zsinat szernlélete

Ilyen értelemben foglalkozott XXIII. János pápa híres enciklikájában, a "Pacem in
terris"-ben az emberi jogokkal. Tudja, hogy olyan igazságot fogalmaz meg, amely
mindenkinek a javát szolgálja, ezért nyíltan leszögezi: "Minden jól szervezett és jól
müködö közösség alapelve az, hogy minden ember szernélyiség, azaz értelemmel és
szabad akarattal felruházott lény. Ebből következöen olyan jogai és kötelességei van
nak, amelyek közvetlenül természetéből folynak: ezért egyetemesek, sérthetetlenek
és ki nem sajátíthatók.'

Ezek után a pápa kijelenti - nem azért, hogy viszályt keltsen, hanem azért, hogy
egy teljesebb szemléletet mutasson be: "Ha az emberi személy méltóságát az Istentől

kapott igazságok fényében szemléljük, lehetetlen, hogy még nagyobbra ne becsüljük.
Minden ember Krisztus Jézus vérén lett megváltva, a természetfeletti kegyelem ré
vén Isten fiává és barátjává lett, és az örök dicsöség javainak örökösévé."

Valamivel később a II. Vatikáni zsinat így fogalmaz: "Hívők és hitetlenek általában
egyetértenek abban a kérdésben, hogya Földön mindennek az ember a középpontja
és a csúcsa." Ezután ugyan leszögezi a zsinat, hogy igen eltérőek a vélemények arról,
hogy "mi az ember", és ezért hangot ad kétségeinek és aggodalmának. Mégis reméli,
hogy az ember igazságának kérdésében sokan egyetértenek. "Nem önáltatás, ha az
ember az anyagi világnál magasabbrendűnekismeri el, és többre tartja magát, mint
a természet egy részeeskéje vagy a társadalom valamilyen névtelen alkatrésze.
Benső valójával ugyanis az anyagi mindenség fölé emelkedik, ebbe a mély benső

világba vonul vissza, amikor szíve rejtekét keresi fel: itt Isten vár rá, a szívek vizsgá
lója, és ő is itt dönt saját sorsa felöl Isten színe előtt.' Aki nem hisz, az "megoldatlan
kérdés marad önmaga számára, és ezt homályosan látja is."

A zsinat ezután az emberi jogok alapjává az egyenlőség elvét teszi, és nem egyedül
a szabadságot - amint az előzőkben összekapcsoltam az egyenlőséget és a szabadsá
got -, mert nem létezik szabadság másokkal való kapcsolat nélkül. "Minden em
ber alapvetöen egyenlő, mert mindnek szellemi lelke van és Isten képmására van te
remtve, mindegyiknek ugyanaz a lényegi természete és az eredete, s mivel Krisztus
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mindnyájukat megváltotta, mindnek ugyanaz a hivatása és az Isten szándéka ugyanaz
velük."

Az egyenlöség fontos elvéről nem beszélt a liberalizmusnak az az ága, amely a tár
sadalmi darwinizmushoz állt közel. A zsinat most igen szabatosan megfogalmazta az
egyenlőség következményeit a jogok különféle típusaira. Elöször is az "alapvető jo
gokra": "A diszkrimináció minden formáját - akár társadalmi vagy kulturális szem
pontból, akár a nemek, a fajták, a bőrszín, a társadalmi helyzet, a nyelv, a vallás
szempontjából történjék: el kell utasítani mint olyant, mely ellenkezik Isten akaratá
val." Ez teljesen egyértelműmegállapítás.

Az emberi jogok többi tartományával kapcsolatban a zsinat a következőket mond
ja: "Noha az emberek között léteznek jogos különbségek, a személyek egyenlő méltó
sága mégis megköveteli, hogy mindenki számára emberibb és méltányosan egyenlö
életfeltételeket teremtsenek. A kirívóan nagy gazdasági és társadalmi különbségek,
amelyek az emberiség egyetlen nagy családjának tagjai és népei között mutatkoznak,
botrányosak, és ellenkeznek a társadalmi igazságossággal, a méltányossággal, a sze
mély méltóságával, és veszélyeztetik a társadalmi és a nemzetközi békét." A túlságo
san nagy különbségek tehát összeegyeztethetetlenek a ténnyel, hogy az emberek va
lamennyien egy nagy "családhoz" tartoznak, állapítja meg a zsinat. Ebben az értelem
ben magyarázzák általában a társadalmi jogokat, ahogyan ma mondják: a "második"
és a "harmadik generáció" jogait.

A jogok kiterjesztése és megalapozása

Az emberi jogok szempontjából a legfontosabb a biztos és jól értelmezett megalapo
zás. A gazdasági és kulturális változások magukkal hozzák e jogok tartalmának újabb
kifejtését, új szempontból való vizsgálatát vagy éppen a megfogalmazás módosítását 
de az alapvető emberi jogok helyes értelmezése biztosított marad, ha világosan fölis
merhetö e jogok alapja. Ennek az alapnak a lehető legáltalánosabb szempontokon
kell nyugodnia. Szorosan kell kapcsolódnia a filozófiai szemponthoz akkor is, ha lé
nyegében teológiai; de nyitottnak kell lennie a teológia felé akkor is, ha elsősorban

filozófiai.
Összegezésül érdemes idézni Il. János Pál 1980·ban az UNESCO-ban mondott be

szédéből. Ez a beszéd ugyanis remek példája a filozófiai és a teológiai szempontok
összekapcsolásának. "Az Evangélium - mondotta a pápa - alapvetöen kapcsolódik az
ember emberi természetéhez is. .. A teremtés azt jelenti, hogy a teremtményt, az
embert úgy kell tekinteni, mint sajátos és önálló értéket, amely hordozója a személy
transzcendenciájának. Meg kell erősíteni az embernek önmagába vetett hitét. Sőt,

szeretni is kell az embert azért, mert ember." Röviden és paradox módon, de igen
mélyértelmüen: a Kinyilatkoztatás, Isten maga megerösíti, hogy "az ember önmagá
ban érték". Az embernek önmagáért való tisztelete egylényegű aKinyilatkoztatással.
Vagy megfordítva: a Kinyilatkoztatás tárja fel a másik "tiszteletét" annak minden kö
vetkezményével együtt.
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