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Liberalizmus a politikai és társadalmi életben

Cw>k azt mondják "Iiberalizmus"/ én úgy értem: "szabadság". A líberalízmus lIa
S7abadság egyik értelmezési módja", mondja Burdeau (lA liberllHsme Paris 1979)

A New York-i Szabadság-szobor már több mint egy évszázada fogadja a
Közép-Buröpáböl és az egész világból érkezők hatalmas tömegeit.

Mint tudják, a szobor a francia Bartoldi alkotása, s 1883-ban Párizsban
mutatták be, E kettős utalás nyomán Párizs érseke felhatalmazva érzi magát
arra, hogy Onöknek a szabadságról beszéljen.

Akárcsak Ezópus nyelvére - sót talán még annál is jobban - a szabad
ságra is áll, hogya legjobb és a legrosszabb dolog a világon. A szabadság
elpusztítja a zsarnokokat, miképpen Dániel próféta szeme láttára a legna
gyobb hatalmak semmisültek meg.

A szabadság az Edenkert óta a tilalmak megszegése, anarchia és terror.
Szabad voltál, Káin - de lImit tettél a testvéreddel" (Ter 4/10).

a) Mindezek ellenére lIa szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk" (Gal
5/l). A 15. és 16. század reformátorai lelki szabadságot követeltek, s hol jog
gal/ hol jogtalanul hivatkoztak a Hiszekegyre és a Galatákhoz írt levélre. Egész
Európával együtt/ önök és mi - csehek és lengyelek, szlovákok és franciák 
megtanultuk: fizetnünk s lakolnunk kell a szabadság körüli viszá1yokért.

b) Szerzetesrendek nélkül nem lett volna sem reformáció, sem ellenreformá
ció/ és sokak szerint a szerzetesi hagyományok jelentősenhozzájárultak ahhoz/
hogy Európa megismerkedett a közösségí élettel, az igazságos autonómiával és
a szabadsággal. Esetükben azonban mégsem beszél senki liberalizmusról. Aki
mégis libera1izmust emleget, az csupán kezdeményezőkedvről és felelősségről

beszél, védettségről a kényszerekkel, az önkénnyel szemben.
A kifejezés olyan korszakot teremtő társadalmi-politikai rendszert is jelent,

amely elválaszhatatlanul összekapcsolódik az európai földrész földrajzával
és történelmével.

Lehetetlen újraírni a történelmet. Mai helyzetünk egyébként sem alkalmas
erre. Az viszont kétségtelen, hogya szabadság hódítását össze kellene kap
csolni a zsarnokok elleni harccal. Erre utalnak a birodalmak célkitűzései és
minden abszolutizmus egyeduralmi logikája. De volt-e ez valaha ís máskép
pen minden számkivetettségünk óta? Nem voltak-e mostanában Onök is ta
núi ezeknek- csehek és szlovákok, németek és lengyelek? A szabadság erő

feszítés és hódítás eredménye.
c) A bibliai Szövetség óta megígért és elfogadott szabadságot és hódítást,

a 17. és 18. században társadalmi és politikai tevékenységgé akarták átfor
málni Angliában és Franciaországban.

De vajon szükséges volt-e, hogya polgári társadalom politikai felszabadítása
a felvilágosodás szinonimája és következménye legyen? A szabadság győzelme

természetesen lehetetlen felvilágosult gondolkozás nélkül. De vajon szükséges
volt-e, hogy emiatt elfeledkezzünk a Kinyilatkoztatásról, megtagadjuk a hitet,
bálványozzuk az értelmet, s elszabadítsuk a forradalmat és a terrort?
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A szabadság maga szabad. Vajon szükség volt-e arra, hogya szabadságot
ne csak eszköznek tekintsük, hanem ezen túlmenően egyetlen igazi "jótl-nak
és egyben célnak is? S vajon szükség volt-e arra, hogy a szabadság megint
túllépjen önmagán?

Vajon valóban meghozta-e az ígért szabadságot a liberális gondolatok fej
lödése, a tulajdon kultusza mint a polgári erények kritériuma vagy a fepődés

mozgatóereje, a szabadkereskedelem uralma?
d) Nyilvánvalóan nem felejtkezhetünk el a "habeas corpus"-ról, a politikai

szabadságról, a jogállamok alkotmányáról, a hatalmak szétválasztásáról. Az
európai viszályok, a totalitarizmus tragédiái minket bizonyára még ér
zékenyebbé tettek arra, hogyelismerjük az emberi jogokat. A liberális elmélet
és gyakorlat igyekezett érvényt szerezni mindazon alapvető jogoknak, ame
lyek szorosan hozzátartoznak az emberi személyiség lényegéhez - az élet
hez való jogtól kezdve a vallásszabadság jogáig.

A Nyugat leginkább arra törekedett, hogy olyan államokat hozzon létre,
ahol a jog szabályozza a politikai hatalom gyakorlatát, ahol az állampolgárok
jogi egyenlősége alkotmányosan biztosított, és ahol tilos megfosztani az ál
lampolgárokat jogaiktól. (Kivéve a Büntető Törvénykönyvben előírt s a kor
mányzó hatalomtól független bíróságok által annak nyilvánított eseteket.)
Ezek olyan állampolgári szerveződés biztosítékai, amelyet inkább az értelem
re, mintsem az erőszakra alapoztak, s amely a politikai ésszerűség hasznos
eszköze.

Ám jól ismerjük a társadalmi és politikai élet drámáit is, amelyek a libe
ralizmus árnyékában zajlottak le. Ezek közül hármat kell megemlíteni, ame
lyek az emberi élet szempontjából alapvetóen fontosak.

1. Az első a liberalizmusnak a vallással, ezen belül a kereszténységgel és
a zsidósággal való kapcsolatára vonatkozik.

a) Már céloztam arra, hogy az ember szabadsága bibliai gondolat. Egy
olyan jelentős liberális gondolkodó, mint Hegel, ezt írta: a keleti despotizmu
sokban egyvalaki volt szabad; az antik demokráciékban néhányan, a keresz
ténységgel viszont mindenki szabaddá vált. Am történelmünkben félelmetes
zűrzavart okoztak az európai vallásháborúk, az uralkodók abszolutizmusa
és a vallási hovatartozás eldöntése a politikai hatalom által. Cuius regio, illius
religio. Nem csoda, ha sokan a szabadság ellenségét látták a királyokban és
a papokban. Az emberi történelemben gyökerezik annak a különös torzulás
nak a titka, amelynek következtében a szabadság azt képzelte magáról, hogy
le kell győznie az egyház, a hit és az igazság zsarnokságát.

Isten ítéli majd meg ennek a helyzetnek számtalan, egymással szembenálló
felelősét, amelyben összezavarodott a szabadság hangoztatása és a tekintély
elvetése, az ésszerüségbe vetett hit és az igazság feladása, a haladás optimiz
musa és a bűn meg a Kereszt tagadása. Valóban, a liberális rendszer gyakran
harcias támadásba lendült a bibliai Kinyilatkoztatás ellen, amelynek el
fogadását kényszernek és viszályt keltőnek tüntette föl.

Mindenki emlékszik ennek a történelemnek kétértelmű és paradox voltára.
A zsidók felszabadulásukkor jogaikat mint emberek követelték, nem pedig
mint a zsidó vallás tagjai. A lelkiismereti szabadságot már nem az egyház
szabadságának nevében vagy a hitre való tekintettel követelték meg, mint
annak idején Európa nagy mártírjai és apostolai, hanem a társadalmiagnosz
ticizmus és a gyakran ellenséges tolerancia alapján. E szabadság többnyire
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arra törekedett, hogya vallást megfossza sajátos jelenlététől a társadalmi és
politikai életben. Egyúttal félreismerték, visszautasították és tagadták a
vallászabadsághoz való jogot ésa vallás közéleti szerepét. Vajon mindez Vol
taire hibája vagy Bossuet gallikanizmusáé? A felvilágosodásé vagy a Pápai
Államé? Esetleg VIII.Henrik skizmájának köszönhető vagy a katolikus zsol
dosok barbárságának? A vádaskodás nem vezet el minket az igazságra. De
az idő múltával, emlékezetünk segítségével egyre jobban felismerjük, hogya
szabadság a gyakorlatban hogyan fonódott össze eltéphetetlenül a jobb- vagy
baloldali antiklerikalizmussal, a harcos egyházellenességgel, sót a keresz
ténység és zsidóság tudatos elvetésével, s igen gyakran az ateizmussal is.

b) Az egyházi személyek tévedései, kompromisszumai és hibái is rontották
tanításuk hitelét. Botlásaik manapság jóval nagyobbaknak látszanak, mint
voltak egy-két évszázaddal ezelőtt.

A szólásszabadság semmiképpen sem jelentheti az igazság iránti semle
gességet. A lelkiismereti szabadság pedig nem tehet egyenlőséget jó és rossz
közé, s a vallásszabadság nem homályosíthatja el az egyháznak az isteni
Kinyilatkoztatásba vetett hitét.

Igen, a liberális eszmék ígéretesek lehetnek, de csak akkor, ha nem választ
ják szét a jogot és az igazságot. Igen, a szabadság sikerfilozófiája valóban
erősíthette a társadalmat, de csak azzal a feltétellel, hogy nem tagadta meg
a közjót. s elfogadta a jogszerűséget. Igen, a vallási türelem politikai egyez
mények biztosítéka lehetett, de csak akkor, amikor nyilvánosan biztosították
a jogot a valIásszabadságra.

Am a jog és a szabadság azt állította önmagáról, hogy csak akkor lehet
hatékony, ha elszakad a lényegét megalapozó, lendületét megadó értékektől.

amelyek megvalósulását biztosítják. A politikai csatározás elválasztotta a té
teles jogot az erkölcsi értékektől; csupán az erőviszonyokra korlátozódott. A
politikai hatalom jogos autonómiája hozzákapcsolódott a viszonyítási rend
szerek elveszítéséhez Isten abszolútumának és az emberi személyiség transz
cendenciájának befogadásához. Abszurd vállalkozás azonban politikailag
biztosítani a szabadságjogokat, anélkül, hogy hozzákapcsolnánk a közjóért
vállalt tényleges felelősséghez. Ahogyan az is képtelenségnek bizonyult,
hogy ural juk a természetet, ha az nem kapcsolódik hozzá az örök javakhoz.

Bár a liberális rendszer a közömbösség és az ateizmus fő mozgatója s
reklámozója, mégsem hozható azokkal közös nevezőre. Az egyház többször
s joggal ítélte el e zavaros elméleteket.

A keresztényeknek s a liberális társadalmaknak is hosszabb időre volt
szükségük ahhoz, hogy felismerjék: a politikai autonómiát nem szúkíthetik
le a vallás elleni lázadásra. Ellenkezőleg,az emberi jogok elismerése magában
foglalja az Isten képmására teremtett ember tiszteletét. Az ésszerű kormány
zás feltételezi az okosság, az igazság, az erő és a mértékletesség nagy eré
nyeit. Az egyház és az állam szétválasztása biztosítja az egyház szabadságát,
és korlátozza a politikai hatalom hatáskörét.

Túlságosan hangsúlyoztam történelmünk drámai eseményeit? Vagy éppen
ellenkezőleg, netán elhallgattam kudarcaink, vívmányaink és gyengeségeink
súlyát? Sikerült-e bemutatnom a legutóbbi idők pápáinak és zsinatainak ta
nításában múködő termékeny, helyes ítélőképességét? Nem tudom. Ezt majd
hallgatóim döntsék el. Nekik kelllevonniuk a tanulságot ebből az igen zava-
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ros történelemből. Az is rájuk vár, hogy az új körülmények között újra átér
tékeljék a liberalizmus kudarcait és a szabadság győzelmeit.

2. Az is megrázta a megvalósult liberalizmus politikai-társadalmi rend
szerét, hogy a líberálís filozófia sem nem rendszeres, sem nem totalitárius.
Bár tagadásaiban időnként intoleráns, mégis nyitott marad a meggyőződések
sokszínűségére. A 19. és 20. század folyamán mindez a liberális államnak
nevezett képződményben valósult meg. A szabadság mint autonómia és a
szabadság mint a közösségben való részvétel politikai összekapcsolása olyan
rendszerek kidolgozását tette szükségessé, amelyek az ésszerűséget és a köz
akaratot hangsúlyozzák. Az állampolgárokat a politikai szabadságjogokat
tartották a legfontosabbaknak, s nem volt elegendő formális kinyilvánításuk
ahhoz, hogy értéküket ne veszítsék.

a) Illuzórikus volt a társadalmi életet egy feltételezett szerződésre alapíta
ni, nem pedig a test-lélek egységéből álló emberi személyre. De nem volt
hiábavaló az ésszerüségre és a megfontolásra bízni egy politikai útmutató
kidolgozását. Jó és helyes volt, hogy garantálták az emberi szabadság
jogokban a kezdeményező készséget, és lehetővé tették a sikert. Am bűn

tettnek minősül az, hogy kizsákmányolták mások szabadságát, és eszközül
használták azt a politikai igazságosság ellen. Ez a hiba - amelyet minden
szocialista rendszer oly hevesen támadott - időnként a liberális államok becs
telen magatartásához vezetett, oly módon, hogy a hatalmat és a jogot a vezető

osz!ályok saját javukra és megszerzett pozícióik kihasználására fordították.
Orvendetes viszont, hogy az ember feladata lett boldogságának meghatá

rozása és felkutatása. Helyes volt az, hogy nem az állam kapta meg ezt a
kiváltságot; a totális rendszerek ezen a ponton nem gyöngítették a liberaliz
mus eszméjét. Gyalázatos volt azonban csúfot űzni a közjóból. csökkenteni
az állampolgárok, sót egész nemzedékek érdekeinek érvényesülési lehetősé

gét, náluk "fontosabb" érdekek miatt, A korlátlan hatalmak politikai voluntariz
musa végérvényesen bebizonyította azok véres tehetetlenségét. Gyalázatos volt
az is, hogya hatalom gyakorlását alárendelték a hatalmi csoportok érdekeinek,
vagyis az erősebbek javára, s a gyengébbek kárára haszná1ták fel. Az igazat
megvallva, a liberális állam önmagát diszkva1ifikálta, amikor a gazdagok javára
s a szegények elszegényedésére építette rá a politikai jogok gyakorlását.

Minden szocializmus - még a marxizmus is - igazságosabb rendszert
követelt a szabadság és a munka e bűnös kihasználásával szemben, amely
egyesek mérhetetlen meggazdagodását eredményezte. A pápák és a zsinatok
szociális tanítása állandóan emlékeztetett a javak egyetemes rendeltetésének
bibliai elvére, hangsúlyozta a társadalmi és politikai hatóságok felelősségét

a közjó szolgálatában.
A liberalizmus feljogosítva érzi magát arra, hogyelutasítsa az ember örök

üdvösségét, és így a mennyei javakra való törekvést földi és időleges, azaz
anyagi javak megszerzésére korlátozza. Ezenkívül azzal, hogy mindenek fölé
helyezte a gazdasági életet, a liberalizmus igazolta az erősebb által alkalma
zott erőszakot, szentesítette a tulajdonosok uralmát, s ezzel akarata ellenére
elfogadta a rabszolgák lázadását.

b) Vajon szükség volt-e arra, hogya fejlődés elősegítéseérdekében ennyire
előtérbehelyezzük a gazdasági javak fogyasztását és előállítását, s ilyen mér
tékben háttérbe szorítsuk a lelki értékeket? Nem - a vállalkozási szabad
ságot nem lett volna szabad elválasztani a másokkal való szolidaritástól. A
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szabad vállalkozás valóban munka; de hiba és bűn az, hogy mások munkáját
az abból húzható haszon mértéke alapján ítéljük meg. Erre nem volt szükség.

A liberalizmus az államot a társadalomnak rendelte alá. Ezt meg lehetett
indokolni. A politikai hatalom gyakorlását pedig az evilági meggazdagodás
nak rendelte alá - ez súlyos eltévelyedés volt. Néhány ember meggazda
godásának vetette alá ugyanis a többiek munkáját és szabadságjogait. Ez
pedig bún és súlyos hiba volt. Az állampolgár szabadsága és a vállalkozás
szabadsága, a szerződéskötés és a munka szabadsága egyáltalán nem igazolja
a fent említett gyalázatos visszaéléseket.

Ma kétségtelenül könnyebb ezeket felismernünk, mint annak idején, ami
kor a lehető legaljasabb módon zsákmányolták ki a nőket és a gyermekeket.
Az afrikai éhínségek idején elengedhetetlen, hogy ilyenekre ne emlékeztes
sünk. Hozzátehetjük: a keresztények megalkuvásai is beárnyékolták az egy
ház tanításának hítélességét. Az egyház szociális tanítása egyesíti a magán
tulajdont és a javak egyetemes rendeltetését, a szabad vállalkozást és a szo
lidarítást, a felelősséget és a szubszidiaritást, a fejlődést és az osztó igaz
ságosságot, amely mindenkinek megadja az őt megillető részt. "A munka van
a munkásért, és nem a munkás a munkáért." Senki sem mosolyog II. János
Pál pápán, amikor fölteszi a kérdést: Vajon figyelembe vették-e mindezt a
liberális rendszerek? A szocializmus támadásai kellettek ahhoz, hogy erről

sokakat meggyőzzenek?Nem az emberi szabadság és mélt6ság lényegéhez
tartozik-e hozzá mindez?

A liberalizmus többnyire a profit egyeduralma és a gazdaság elsőbbsége

révén nyilvánult meg. Ez a materialista szemlelet és egoizmus erkölcsi szem
pontból természetesen elítélendő.

Az egyház el is utasította, még akkor is, amikor ez az ideológia volt az
uralkodó.

E torzulások mégsem voltak elegendőek arra, hogy leértékeljék a szabad
ság eszményét. Szélsőséges irányzatai létrehozták a totális rendszereket, mint
saját szükségszerű ellentéteiket. A kérlelhetetlen dialektika viszont hozzájá
rolt ahhoz, hogy rehabilitálják a formális szabadságot, és elutasítsák a poli
tikai hatalom szakrális igazolását.

A társadalmi-politikai liberalizmus olyan bűntetteketvitt véghez, amelye
kért igen gyakran az emberi szabadságot teszik felelőssé. A szabadság azon
ban mégis megőrizte elévülhetetlen méltóságátés elidegeníthetetlen értékét.
Gazdasági kezdeményezés és felelősség nélkül a szabadságnak nincs tétje. A
szabadság oszthatatlan; nem korlátozódik csupán evilági javak birtoklására
és élvezetére; de nem is fosztható meg ezektől.

Vajon ut6pikusnak hat-e, ha most emlékeztetünk az emberi szabadság
megbízhatóságára és autonómiájára? Jelentheti-e ez, hogy letagadjuk ezzel
gyönge pontjait, és elfelejtkezünk az elengedhetetlenül szükséges hely
reigazításokról? Semmiképpen sem becsüljük le a szolidaritás követel
ményeit/ s nem hunyunk szemet a társadalmi igazságtalanságok előtt.
Nem rejtegethetjük az elkövetett bűnöket, s nem hanyagolhatjuk el a
szegények iránti szeretetet.

Javarészt közös történelmünkből adódik a következtetés: az egoizmusból
fakadó bajok és a gőg mámora nem ment föl a szabadság alól. A szabadságra
azért van szükségünk, hogy szerethessünk és szolgálhassunk.
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3. A liberalizmus kudarcai az emberi szabadság gyöngeségei. A vallással
és az igazsággal szembeforduló liberális magartás meggyőzhetettminket er
ról. Elgondolásunkat egy harmadik szempont teszi majd világossá: a szemé
lyiség és az egyén összetévesztése.

a) Az egyén: oszthatatlan, megkülönböztetett, különálló. A magányos tö
megben 6 az egység. A tulajdonos és a fogyasztó magánszférája. A liberális
rendszerben az egyén azonos annak az erős embernek a képével, akinek
sikerei belevésik nyomukat a természetbe és a történelembe. Az egyén ön
magában való értéknek mondja magát. Alkotói szabadságára hivatkozva
mindig csak saját teremtő erejében bízott. Az egyén azt is követelheti, hogy
úgy bánjanak vele, mint céllal, végső jóval. Még ha el is fogadja a polgár
méltóságát, a liberális egyén önálló joggal rendelkezik. Az egyén portréját
sok minden átszínezi. Karikatúrának is tűnhet, mivel elhagyva az apróbb
részleteket és a körülrnényeket, csupán nagy vonalakkal vázoltuk fel. Ennek
alapján a szabad egyén a nagypolgári vállalkozóra vagy az élharcosra korláto
zódik. Bár nem bűnözőkről van szö, az egyénnek ez az alakja mégis hatalmas
árnyékot vet a liberális társadalomra. Emberi egyén ugyanis a szegény, a gyön
ge, a fogyatékos, az anyjánál megbújó gyermek s a haldokló is. De számukra
alig akad hely a szerződések társadalmában, a szabad vállalkozás birodalmában.

b) Vajon szükséges-e, hogy az egyént a cselekvő alanyra redukáljuk, nem
látva benne mást, mint a termelőt; s a termelőben csak a munkáltatót, a
munkáltatóban pedig a tulajdonost? Ahhoz, hogy az egyén szabadságát elis
merjük, kell-e mindezt ennyire hangsúlyozni? A Konfliktus bizonyára min
denütt jelen van. De soha sincs más kapcsolat az emberek között, mint az
erőviszonyok által meghatározott? Méltósága és szabadsága által nem tarto
zik-e az egyén az igazság fegyvertelen hatalmának? Nem igaz-e az az elsőd

leges és alapvető igazság, hogy az ember ajándékból születő lény, lehetőség
arra, hogy mások szeressék? Minden ember - valaki, igazi személyiség.

Miért szúkítsük le a szabadságot a döntés vagy nem döntés, a választás
vagy nem választás, az elfogadás vagy az elutasítás lehetőségeire?Az emberi
személyiség olyan egyént jelent, akinek szabadsága ott ér véget, ahol a má
soké elkezdődik. Az emberi személyiség az egyetlen olyan lény, aki elfoga
dásra és adásra képes. Az ember közösségí életre teremtetett. Minden ember
számára a többiek jelentik annak a barátságnak a biztosítékát, amelyet már
Arisztotelész a legfőbb közjónak nevezett.

Ahhoz, hogya szabadságot felmagasztalják, nem kell elszakadnia a
szolidaritástól. Az emberi személyiség nem válik el a családtól; az ember
lényét tagadják meg, amikor fölmentik természetes kötelezettségei alól. Az
erkölcstan eloszlatja az igazság és kötelesség nélküli jogok illúzióját; megtanít
a helyes összefüggésre az egyes ember szabadsága és a közérdek között. Az
egyház mindig hirdette a személyes üdvözülést és a szentekkel való közös
séget, minden egyes ember méltóságát és életünk közösségi jellegét.

"Minden... Isten képére teremtett ember azonos természetű és eredetű;

mindannyiukat megváltotta Krisztus, s ugyanazt a hivatást és isteni sorsot
kapták: mind jobban meg kell tehát ismernie az embernek igazi méltóságát
(Gaudium et spes 29,1).

A!I. Vatikáni zsinat e szavai a személyiség alapvető jogaira vonatkoznak,
s a fajgyűlölet, a nácizmus és a kommunizmus eIítéléseként értékelhetők. Ám
bizonyára sok ideológus ráncolja a homlokát, ha továbbolvassa a konstitúci-
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ót. "Az emberek közötti törvényes különbségek ellenére a személyiség azo
nos méltósága megköveteli, hogy igazságosabb ésemberibb életfeltételekhez
jusson mindenki; hogy a magán- és közintézmények törekedjenek arra, hogy
az emberi sorsot és tisztességet szolgálják" (GS 29,3.4) Az társadalmi tekin
télyről,.a közjórol ésa minden embert, a legnyomorultabbat is megillető mél
tóságról szóló elvet elvetették a liberalizmus politikai-társadalmi rend
szerében. A totalitárius rendszerek pedig egyszerúen tudomást sem vet!ek
róla. Ez az igazság azonban nem összeegyeztethetetlen a szabadsággal. Ep
pen ellenkezőleg, azt szilárdítja meg.

Kinyilatkoztatott vallás, társadalmi igazságosság és emberi személyiség 
megannyi hangsúlyos fogalom az európai tapasztalatban. Isten, felebarát és
az egyes ember: megannyi neuralgikus pont az egész gondolkodás s az élet
számára. Ezek !dőnkéntkegyetlenülleleplezik a társadalmi-politikai liberaliz
mus korlátait. Altalánosabban véve: kijelölik szabadságunk feladatait.

A II. Vatikáni zsinat tanítása a vallásszabadságról, a társadalmi igazságos
ságról és az emberi méltóságról bevilágítja előttünk a szabadság útját. Har
cainkban és megprébáltatásaínkban megerősödve itt megtaláljuk a minket
megszabadító Igazság bizonyítékait. A szabadságért lettetek szabadok. (Gal5,l)

Ambrus Gabriella fordítása

ERDÓPÉTER

Méltányosság a mai egyházjogban

Mindnyájan ismerünk olyan helyzeteket, amikor egy összefüggésból kiragadott
egyházi törvény betű szerinti alkalmazása ellenkezne természetes jóérzésünkkel
vagy épp a keresztény erkölcsi felfogással. Valóban ilyen merev volna az egy
házi jog? Vagy magának az egyházjognak a rendszerén belül is vannak megol
dások ezekre a dilemmákra?

Az újabb keresztény filozófiai és erkölcsteológiai kutatások meglehetősen

nagy érdeklődésselvizsgálják, hogy mit jelentett a méltányosság (epikeia) fo
galma a filozófia és a teológia történetének különböző korszakaiban. Ennek
az igyekezetnek az egyik fő ösztönzéje az a kérdés, hogy hogyan bánjunk
felelősségteljesenaz emberi cselekvést szabályozó normékkal.' A norrnákkal
általában. Az a nagyszámú egyházjogi írás is, mely az utóbbi években erről

a témáról megjelent, főként a történ~lmi, filozófiai és teológiai határkérdése
ket állította figyelme középpontjába .

A hatályos egyházjog számára azonban ez a kérdés elsősorbanúgy merül
fel, mint az Egyházi Törvénykönyv bizonyos kánonjai magyarázatának prob
lémája. Főként azoknak a kánonoknak az értelmét kell tisztázni, amelyekben
az aequitas (méltányosság), az aequus (méltányos) vagy az aeque (méltányosan,
egyenlően) kifejezés előfordul. Az alábbiakban azt vizsgáljuk, mi a jelentése
és a szerepe a méltányosság jogintézmények a mai katolikus egyházjogban, minde
nekelőtt a latin egyház törvénykönyvében, a Codex Iuris Canoniciben.
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