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Autonómia és perszonalitás
Az egyház szociális tanítása alapján

Mindenki úgy határozza meg az ember társadalmi szerepét, ahogy magát az embert.
Vagyis az előzetes ember-képtől, egy antropológiai előfóltevést61függ, hogy egyáltalán mit
is akarhatunk az embertől, mint közösségi lénytől. - Ha ezt megfordítjuk; ha abból akar
juklevezetni az embert, amitkövetelünk tőle,akkor torz antropológiák születnek, amelyek
a diktatúra igazolását, s nem az embert szolgálják.

A kereszténység ember-fölfogása, illetőleg ember-értelmezése végső soron (vagy inkább
eredetileg) abból a szentírási tanitásból származik, amely a teremtett világban speciális he
lyet, az idő síkján, az üdvtörténetben pedig speciális szerepet biztosít az embemek. A Szent
írás még a bűnbeesés után is jelzi, hogy az ember két különböző szféra hatánnezsgyéjén él
- s ennek feszültségét hordozza. Anélkül, hogy a lelki és a világi szféra összetartozásának
és különbözől!égének teológiai vonatkozásait részletezni akarnánk, pusztán az adópénzt
mutató farizeusoknak adott választ idézzük: ,.Aqjátok Ireg a császárnak, ami a császáré, és
Istennek, ami az Istené". Eboen ugyanis kifejeződika világi és a lelki hatalom szétválasztása.

A két hatalmi szféra viszonya, aránya a történelem folyamán változik ugyan (gondol
junk akár az invesztitúra-harcra vagy a tokegyúri jog gyakorlására), de bárhogy is dönt
sünk - akár napjainkban - a kettő aránya között, egyvalami a keresztény tanitásban 
legalábbis a középkor óta - kétségtelenül megmaradt: az ugyanis, hogy az ember magatar
tását és meggyőzödését a világi hatalom nem képee teljesen letedni -, amibőlviszont egyér
telműen következik, hogy az állam mindenhatóságát a kereszténység éppen antropológiai
előföltevése alapján tagadta. Sőt, az ember eredendő szuverenitása még a lelki szférában is
érvényesül; mert miközben ajó és a rossz között választunk, nem teheljük másként, mint a
saját, mással föl nem cserélhetőlelkiismeretünk alapján. S éppen ezért nevezhetőaz ember
szabadnak; illetve az ember csak szabadságában válhat emberré. A kereszténység ebben
hozott egészen újat az antik, pogány filozófiákkal szemben.

A görög polis kísérlete

Az egyébként fejlett, számos eredeti önállósulási törekvést is mutató antik szabadság-esz
ményt-ideáitszubjektivizálva-azöregPlatónnak azértkellett föladnia, mert-idézem
- "Miután... az egész világ sok jóval, de az ellenkezővel is telve van, és a nemjó van több
ségben; örök harc folyik tehát itt, s ebben rendkívüli elővigyázatravan szükség; szövetsé
geseink az istenek és démonok, mi pedig az ő tulajdonaik vagyunk..." (Nomoi, II. k. 985.
o.). Találóan jegyzi meg Heller Ágnes~ aristotelési etika és az antik ethos" címü köny
vében (Akadémia, 1966.):~ ember nembüszke magáraés teremtményeire. Szolgáválett,
istenekésdémonok tulajdonává, bábujává, egy értelemtelenjáték értelemtelen résztvevő

jévé. Platón Nomoiában derül ki először, hogy a transzcendenciába vetett hit megfosztja
az embert emberi méltóságától, büszkeségétől, saját képességeibe vetett bizalmától. A polis
utolsó filozófusánál a polis által teremtett humanizmus megsemmisíti önmagát." (133. o.)

Hozzá kell tennünk azonban, hogy ez az antik transzcendencia fogalom éppen azért sem
misíti meg a humanizmust, mert valójában nem igazi túllépés, hanem puszta kivetítés, nem
önmagunk fölülmúlására késztet,hanem megkeitözi a valóságot- ahogy a platóniideák.

722



A világ megkettőzése, az érzékélhetőn kívüli tökéleteshez való viszonyítás aligha
szolgálja az ember és az őt követő világ önállóságát. Nyíri Tamás európai kultúrákat
vizsgáló tanulmányában hívja fól a figyelmet a kereszténység szekularizáló vagy leg
alábbis a szekularizációt lehetövé tevő szerepére. Ezt ÍIja: "A görögök... nem hordtak le
hegyeket, nem terelték új mederbe a folyókat, mert mindenütt, minden fában, minden
bokor mögött, minden ligetben és minden hegycsúcson istenek uralkodtak és démonok
tanyáztak, akiket folyvást ki kellett engesztelni.... A modern értelemben vett technoló
giát a tennészet mítoszta1anítása és profanizációja tette lehetövé a teremtő Istenbe vetett
hit logikus következményeként." (Európaiság és magyarság, in: Liget, 1989. 2. sz. 7. o.).

A világit megelőző,sőt megalapozó lelki hatalom alapján nyílik lehetőségarra, hogy a
kereszténység erkölcsi követelményeket támasszon a világi hatalommal szemben. Ezért
mondhatja a platonizáló Szent Ágost<n, hogy a föld javait az örök eszmék világánál kell
értékelnünk.

A kö7Jó és az üdvösség

Ugyancsak Ágoston dolgozta ki elsőként a De civitate Dei címü müvében a világi és a lelki
hatalom nemcsak filozófiai, hanem - modern fogalommal élve - társadalmi vetületét is.
Ugy szemlélte a történelmet, mint Isten Országának és a Sátán Országának küzdelmét.
De csak azArisztotelész nyománjáróSzent Thmásnál kap igazán hangsúlyt az alehetöség,
hogy a politikai lénynek mutatkozó ember nemcsak a lelki életbensőségességében,hanem
a gyakorlati élet területén is sikerrel valósíthalja meg azt az értékrendet, amelyet a kinyi
latkoztatás nyomán a kegyelmi rendben ismert föl, Hiszen a Szent Tamás-i bonum com
munénak, a Jwzj6nak Jwze van az üdvösséghez. Természetesen nem úgy, hogy a kettő

összekeveredne vagy fölcserélhetövé válna.
Osszefoglalva mondhatjuk, hogy az ember egyszerre tartozik az egyházhoz és az ál

lamhoz - a lelki és a világi hatalom intézményeihez -, miközben mindkettőautonóm.
Az ember viszont a konkrét szituációban a kettő szintézísén munkálkodik, ha nem akar
szocializációs skizofréniába kerülni. S éppen a szintézis-teremtésben szerzi meg a maga
autonómiáját.

Az autonómia fölismerése, a teremtmény autonómiájának gondolata tulajdonképpen
csak a II. Vatikáni Zsinaton fogalmazódott meg egyérteImüen, amely két igen fontos do
kumentumában - A világiak küldetéséről szóló és Az egyház a mai világban címü do
kumentumokban - többször is foglalkozott az ember, a család, a társadalmi csoportok,
a kultúra és a tudományautonómiájával (vö. Apostolicam Actuositatem 1, 7, 11.; Gaudi
um et spes 20, 36, 41, 55, 56, 59, 71, 75).

Az autonómia relatív fogalmából következik, hogy az ember ennek megszerzésében
nem támaszkodhat hiánytalanul sem az egyházra, sem a társadalomra A konkrét em
ber autonómiájának megszerzésepillanatában végső soron a saját lelkiismeretére ha
gyatkozhat, de nem egészen kötetlenül, hanem a s~át közösségével, s lehetőség szerint
a társadalom egészével való relációban - Ílja K Mörsdorf az autonómiáról szóló köny
vében (vö. Die Autonomie der Ortskirche; Archiv für Katholisches Kirchenreeht 138,
1969., 388-405, 391). Hogy a reláció és az autonómia nem zárja ki egymást, azt mi sem
mutatja világosabban, minthogy ugyanannak az egyháznak és ugyanannak a társada
lomnak a tagjai egymással homlokegyenest is ellentétes döntést hozhatnak - például
akár a közélet területén. Közben persze tudhatjuk. sőt tudnunk is kell, hogy a társada
lom és az egyház egy úton jár, mert a világot teremtő és megváltó Isten eszkatologikus
szintézise, az Isten Országa megelőzi és fölül is múlja a szintézissel a történelem végéig
birkózó embert.
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Az egyház szociális érdeklődésénekalapjai

A:z ember és a világ autonómiájának kezdeti és sok vonatkozásban még bátortalan fölis
merése indította útjára vagy bontakoztatta ki az egyházban a szociális kérdések egyre be
hatóbb vizsgálatát. Erre a profán területre való bemerészkedésre ajogcímet az erkölcs biz
tosította, s az a veszély sürgette, amely az emberre, mint individuurnra - a modem tár
sadalmakbanis -az alapvetőemberijogokmegsértése miattleselkedett; másrészt, az em
bemek, mint közösségi lénynek, illetőlegaz ember közösségi létének fenyegetettségéböl,
a totális háború lehetöségéböl származott, s ezzel szemben kellett az egyháznak hangsú
lyoznia a béke szükségszerüségét. Vannak, akikennek alapján az egyházpolitikai szerepét
ajogfosztott rétegekröl való szociális gondoskodásra (MateretMagistra 1961)és a béke vé
delmére (pacem is terris 1963) korlátozzák.

Ahhoz, hogy ezt a tevékenységet az egyház a szekularizált társadalmakban is folytat
hassa, eleinte úgy látszott, hogy elegendő a két hatalmi szféra - a világi és a lelki szféra 
viszonyátjogi szempontból rendezni. XIII. Leó pápa Immortale Dei (1885) kezdetú encikli
kájában még úgy fogalmaz, hogy - idézem - "Mindannyiszor, amikor arról van szó, hogy
rendezni kell azokat a kérdéseket, amelyek különbözö címeken és indokokból (az egyházat
és az államot érintik), a közérdek kívánja és követeli, hogy közöttük megegyezh; jöjjön létre."
Itt tulajdonképpenjogi kérdésre szűkül a világi és a lelki hatalom viszonya.

A:z ugyancsak a XIIT. Leó pápa-nevéhez fűződő Rerum novarummal (1891) kezdődik

a társadalom rendjének megújításával foglalkozó, ún. szociális enciklikák sora. A szociá
lis enciklikák első periódusából kiemelkedik a Quadragesimo anno (1931) és a Mater et
Magistra (1961).

Azegyház társadalmi érdeklődését már nem hatalmi szempontok irányít;ják, s nem is a
lelki és a világi szféra valamiféle eröegyensúlya befolyásolja, hanem a földi értékek autonó
miáját az erkölcs alapján kívánja szolgálni - az emberiségjavára. S ez mindig akkor sike
rül, amikor visszanyúl a perszonalitás-elvre, amely az Isten képére és hasonlatosságára te
remtettségböl származik. Ebben a vonatkozásban az egyház szociális tanításának fejlödését
ott lehet igazán tetten érni, ahol az ember személyi méltóságát nem individuális módon, ha
nem mint a közösségben megvalósuló dinamizmust fogalmazza meg.

Talán nem fölösleges felhívni a figyelmet a perszonalitás elvének alapvetö szerepére,
hiszen ez teszi lehetövé a többi alapelv érvényesítését is. Könnyen belátható a perszoná
lis alapvetés a szolidaritás megfogalmazásában, hiszen az emberi személynél semmi
sem védtelenebb; de senkisem méltóbb rá, mint az elhagyatottságában is pótolhatatlan
ember. Ha pedig jogosítványunk és képességünk is van a szolidaritásra, akkor semmi
sem állhat útjában a szolidaritás gyakorlásának. Ezért is fejlődhetett az egyház szoeiá
lis tanításában a szolidaritás elve, mégpedig abban a vonatkozásban, amelyben nem
csak az egyének vagy kisebb-nagyobb társadalmi csoportok egymás iránti megsegítésé
re, hanem - ahogy a VI. Pál pápa által kiadott Populorum progressio (1967) kezdetü
enciklikában olvassuk - a gondokkal küszködővilágra is kiterjed,

A szubszidiaritás megalapozása

A szubszidiaritás-akisegítés -elve a szolidaritáséval-más dimenzióban ugyan -el
lentétes irányú mozgást eredményez: a felelősségvállalást az általánosból a konkrétra
bontja le, hogy a kisebb közösségeknek, végső soron az egyéneknek ne csak egy adott te
vékenység elvégzésére legyen jogosítványa, hanem a saját maga szintjén döntési joga is.
Ahol döntenek, ott kell vállalni a felelősséget is. S ez megint az autonómia elismeréséhez
vezet: ha az ember valóban autonóm, akkor az általa (belőle)alkotott közössége is csak au
tonóm lehet. Ez az elv annál inkábbérvényes, minél nagyobb és átfogóbb közösségről van szó.
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Azért is lesz egyre fontosabb a keresztény állameszmében a szubszidiaritás elve,
mert ez jelenti, hogy "a társadalom az egyénnek, a magasabb szintü közösségi alakulat
az alacsonyabb szintúnek csak akkor segít céljai megvalósításában, ha arra önmagában,
segítség nélkül nem képes. Ennek az elvnek a megvalósítása egés1Séges feJ1ödést biztosít,
ÖnálIÓ8ágra neveli az egyént és az alacsonyabb szintú szervezeteket, ugyanakkor megvédi
őket a magasabb szintú szervezet felesleges beavatkozásától, gyámkodásától.

A kisegítés elve az önkormányzatokban realizáüxlik. Az államigazgatás önkonnány
zata aztjelenti, hogy a községek és városok lakosságának joga van önkonnányzati szer
vezetük tagjai megválasztására, tisztségviselőikkijelölésére és rajtuk keresztül határoz
hatnak közösségük ügyeiről. Az önkonnányzat önállóságra nevel, lehetövé teszi, hogy
minden. probléma ott oldódjék meg, ahol a legeredményesebben és leghatékonyabban
megoldható. Ugyanakkor megszünteti a felsőbb szervek felesleges és indokolatlan be
avatkozásait, "instruálásait", utasításait. Az önkonnányzat magában foglalja az önkor
mányzati szerv megnövekedett gazdasági szerepét, önállóságát, vagyonkezelési jogkörét
is. A megyéknek az önálló kormányzatok szövetségévé kell átalakulniuk, koordináló,
összehangoló, infonnációt szolgáltató feladatokat kell betölteníök." Od. A Keresz
ténydemokrata Néppárt programja, A keresztény út c. füzet, 1990.)

A központi fogalom ebben is változatlanul a közjó marad és az azt támogatö társadal
mi igazságosság elve, mert ha ezek hiányoznak, akkor a "strukturális bűn" foglya lesz
az ember is, és a közösség is - ahogy azt II. János Pál pápa a Sollicitudo rei socialis
kezdem enciklikájában (1987) olvassuk.

Ez a megközelítés ismét visszavezethetö a perszonális elv fejlődésére, amely az em
bert csakis a közösségben kibontakoztatható személynek vallja. Márpedig ha a kibonta
kozás helye, a struktúra rossz, akkor maga a kibontakozás, az ember személlyé válásá
nak folyamata is sikertelen. Ezért olvashatjuk a Sollicitudo rei socialisban. hogy "a fejlő

dés problémájával való foglalkozás lelkipásztori kötelesség".
Ebben a minden embert terhelő kötelességteljesítésben azonban számos veszély rej

tőzik; vagy az, hogy az egyház szociális tanítása - a platóni ideákat visszacsempészve
- a természeti törvényre vezeti vissza önmagát, vagy ellenkezőleg,úgyannyira szorgal
mazza a konkrét társadalmi feladatok megoldását, hogy a politika autonómiáját sérti
meg. Az előbbi veszélytől nem minden vonatkozásban, de az utóbbitól a Gaudium et
spes kezdem zsinati dokumentum sikeresen mentesít.
~maga sajátos területén mind a politikai közösség, mind az egyház független a másik

tól és autonómiát élvez. VISzontkülönböző címeken mégis mindkettő ugyanazoknak az em
bereknek személyes és társadalmi hivatását szolgálja. Ezt a szolgálatot annál eredménye
sebben fejthetik ki mindenki javára, mennél jobban törekszenek az együttműködésre, figye
lembe véve a hely és az idöszak körülményeit, Az ember nem korlátozódik csupán az evilági
rendre; a történelemben élve örök hivatása is hiánytalanul megmarad. A Megváltó szere
tetére épülőegyház viszont éppen ahhoz nyújt segédkezet, hogy a nemzetek határain belül s
a nemzetek között elmélyüljön az igazságosság és a szerétet uralma. Az egyház egyrészt az
zal, hogy hirdeti az evangéliumi igazságot, másrészt azzal, hogy tanaival és a keresztény hí
vek tanúságtételével bevilágítja az emberi tevékenység egész területét, a polgárok szabad
ságát és felelösségét is tiszteletben tartja és serkenti." Od.76. pont)

Ennek alapján úgy is fogalmazhatunk, hogy az egyház és a társadalom, a lelki és a
világi szféra egyébként autonóm területe között a szubszidiaritás elve közvetít, mégpedig
oly módon, hogy bizonyos kérdésekben az egyház számít magasabb közösségi szerveződés

nek, más vonatkozásokban viszont a társadalom. Hogy adott esetben melyik szférához tar
tozó közösségi szint köteles gyakorolni a szubszidiaritás elvét, az különböző tényezőktől

függ; részint a történelmi szituációtól, részint a szocializálódás fejlettségétől vagy azoktól a
sajátosságoktól, amelyek a közjót és az igazságosság elvét a legcélszerűbben segíthetik.
Ennek részletes kidolgozásával azonban még adós az egyház és a szaktudomány.
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Hazai gondjaink

A Zsinat a keresztény ember társadalmi kötelezettségeirőlugyan egyértelmúen beszélt,
mégis, még napjainkban is számos elutasítás hangzik el hazánkban az egyház társadalmi
küldetését illetően.Ahíveket lépten-nyomon megkísérti a politikai széplelkűség, amelyről
leleplezőképet raizol PethőBertalan "Értékvilág és Társadalom" eímü tanulmánya (Szo
ciálpszichológiai vázlatok a társadalomontológiához, in: Magyar Filozófiai Szemle, 1988,
5-6. sz.).

"A személyes gyakorIattól való viszolygás és a társadalmi gyakorlat visszafojtottsága
egyaránt az átélés földuzzasztását, a csak belső használatra nevelt és színezgetett élmé
nyek gyarapítását eredményezheti. TIyenkor megnövekszik a széplelkűség kockázata;
szélső esetben pedig a titkos széplélek életformája alakul ki, amelyben még a széplelkü
ség maga is a közömbösség álarca mögé húzódik, nehogy akár kisugárzásával is hasson,
s nehogy megméretés tárgyává váljon. A maga értékeit a titkos széplélek olyan, túlontúl
nagy becsben tartja, hogy gyüjtésükön, fényesítgetésükön és óvásukon kívül minden más
tevékenységet méltatlannak, lealacsonyítónak és beszennyezönek tart." Od516. o.).

Az egyház nem politizál - a közelmúltban annyit hangoztatott - elve a politikát
tisztátalannak ítélte és a széplelkek viszolygásával utasította el. S amikor ez a belterjes
magatartás, az örök cél miatt a földieket tagadó szemlélet mégis "a megméretés tárgyá
vá vált", akkor nem az örök értékek manifesztációja történt, hanem szegényes érvekkel
támogatott, életidegen moralizálás csapdájába került. Nem volt komoly mondanivalónk
egy utat kereső társadalom számára. Ezért alig-alig mentesülhetünk a vád alól.

"A titkos széplélek és a spontán értékélvezö ember (és közösség) inkább fogyasztja,
mintsem gyarapítja, inkább föléli, mintsem teremti az értékeket; gyakorlatuk elsösor
ban lelki- és testgyakorlat, öngyakorlás, ami könnyen az értékek élősködőivéváltoztatja
öket, vagy a nembeli kiteljesedés karikatúráivá az emberi beteljesüléstőlbeláthatatla
nul messze -sokszor úgy tűnik, egyre messzebb - kerülö korban." (uo. 517. old.)

Csak akkor kerülhetjük el a manicheizmus széplelkűségetsugalló - a vallásos em
berre mindig is leselkedö - veszélyét, ha az autonómiát az emberek iránti nyitottság
ban és nyíltságban próbáljuk megszerezni, s ennek alapján a szubszidiaritást sem
társadalmi rétegek és rétegződő alakulatok izolálásában akatjuk teljesíteni, hanem
mindig a lehető legnagyobb közösségre való tekintettel; nem a hatalmi berendezkedés
elvei alapján, hanem elsösorban a kölcsönös szolgálat útját keresve. A szolgálat szelle
me, mely az áldozatvállalás fogalmát is jelzi, átvezet a világi szférából a lelki szférába. S
ezzel őrizhetjük és valósíthatjuk meg a lelki szféra érték orientáló erejét, ami a hívő em
bemek alapvető követelmény és megvalósítandó feladat marad, ha a mai szekularizált
társadalmakban nem akarja levetni "liturgikus viseletét".
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