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A szubszidiaritásról
Miként a könyveknek, úgy az elveknek is megvan a maguk sorsa. Az
elvektől a gyakorlatig ugyanis kacskaringós út vezet, különősen a rend
kívül összetett társadalmi problémák esetében. "A megoldás eszméje
még nem megoldás" - úja Bródy András a jeles közgazdász.

Ugyanakkor az egyház állásfoglalása, ahogy azt például a QUildra
gesimo anno kezdetű enciklikában olvashatjuk, egyértelmű: "Semmi
képpen sem utasíthalja vissza Istentől ráruházott kötelességét: nem
azt, hogy technikai kérdésekben ítélkezzék, amire sem alkalmas esz
közökkel nem rendelkezik, sem küldetése nincsen, hanem azt, hogy
latba vesse tekintélyét minden olyan dologban, amelyek az erkölcsi
törvénnyel állnak összefüggésben."

S ugyancsak az 1931-ben kibocsátott enciklika fogalmazta meg azt
a nagy erejű gondolatot, amelyik éppen napjainkban válik egyre szé
lesebb szakmai körökben elfogadottá: "Jóllehet a gazdaságnak is, az
etikának is megvannak a maguk területén a maguk sajátos törvény
szerűségei,mégis tévedés lenne a gazdasági meg az erkölcsi rendet
annyira kűlönálló és egymástól idegen dolgoknak tekinteni, mintha
ezek egymással semmiféle ésszerű módon nem függenének össze."

Ennek hazai megítélése napjainkban van változóban, amit a Budapes
ti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1993.november 19-én az Erkölcsi
értékek és a gazdasági realitás árnrnel megrendezett szűk körű interdisz
ciplináris szakértői ankét is tükrözött. Az ankét egyik témája éppen a
szubszidiaritás elvi és gyakorlati jelentőségének megvilágítása volt. A
szubszidiaritás elvét írásunkban csak a gyakorlati jelentőségének meg
értéséhez szükséges enciklopédikus tömörséggel foglaljuk össze. Elsődle

ges ce1unk annak illusztrálása, hogy az Arisztotelésznél, de elsősorban

Aquinói Szent Tarnásnál kifejtett gondolat miként válik napjainkban mű
ködő gyakorlattá, főként a Maastrichti Szerződésbe való beépítésével

A keresztény társadalmi tanítás három elvi pillére a személyiségelv,
vagyis az emberi személy, aki egyszerre egyén és társadalmi lény, a
szolidaritás-elv, mely szerint az ember a közösség segítségével tud
kibontakozni, vagyis rászorul másokra, és a szubszidiaritás-elv.

A szubszidiaritás (kisegítés) elvének tömör megfogalmazását a
Qudragesimo anná-ban olvashatjuk:

"Amit az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg
tudnak valósítani, azt hatáskörükbőlkivenni és a közösségre bízni
tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten
szerveződöttközösség képes végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és
magasabb szinten szerveződötttársulásra átháritani jogszerűtlenség
és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének fölforgatása,
mivel minden társadalmi tevékenység lényegénél és benne rejlő ere
jénél fogva segíteni - szubszidiálni - köteles a társadalmi egész egyes
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részeit, ellenben soha nem. szabad bomlasztania vagy bekebeleznie
azokat."

"Nagy általánosságban - írja Magagnotti - így lehetne az
elvet leírni: egy magasabb szintű szerveződés sohasem sajátíthat
ki olyan funkciókat, amelyeket kielégítően el tud látni egy alacso
nyabb szintű szerveződésis... Az állam kisegítő funkciójának gya-

, korlása az államon belüli egységekkel vagy szerveződésekkel

szemben - vagy általánosabb értelemben egy magasabb szintű

szerveződésnekaz alacsonyabb szintű szerveződésekkel szemben 
napjainkban újrafelfedezésre váró dimenziónak tűnik, útnak, amit
következetesen végig kell járni, törekvésnek, mely a katolikus társa
dalmi doktrína alapvető tanításának alkalmazását állítja előtérbe."

A meghatározások nyomán nem nehéz belátni, hogy a szubszi
diariiás mindennemü föderalizmus alapelve is, amennyiben a rend
szerek (szervezetek) szükségképpeni hierarchikus rendeződését

vagy rendezését tételezzük fel, megjegyezve, hogy ebben az eset
ben a hierarchikus rendezés a rendszerszemlélet "rész a részben"
szemléleti és rendezőelvének felel meg, vagyis nem kizárólagosan
hatalmi alá-és fölérendeltségi viszonyt jelöl.

VIlágos ennélfogva, hogy a szubszidiaritás nagy hatású elve a
valóságos föderalizmus problémáinak megoldásában nem azért ke
rült előtérbe, mert katolikus társadalmi doktrína, hanem mert világ
nézeti indíttatástól függetlenül felismerték "szilárd és örök érvényű"

működőképes elvi jelentőségét. Így került a Maastrichti Szerződésbe
mint annak egyik legfontosabb eleme. Az említett cikkely kimondja,
hogy az elv működtetésében a /őszabály a tagországok döntési illeték
essége ésa kivétel a magasabb szintü szerveződésé, vagyis a közösségé.
Csakhogy a tagországok hatásköri felsorolásának hiányában, már
pedig a teljes felsorolás - a jövőt is figyelembe véve - gyakorlatilag
nem lehetséges, súlyos polítikai problémák merülhetnek fel, s ezért
a szubszidiaritás jogelvként való működtetésére jogász szakértők

dolgozták, illetve dolgozzák ki a működőképességet szavatoló szub
szidiaritás finomabb rendszerét. Ennek értelmében létezik:

kizárólagos hatáskör, amit kizárólag a közösség gyakorolhat (pél
dául a közös vámtarifák meghatározása);

közös hatáskör, melyet a tagországok gyakorolhatnak, amíg a kö
zösség ezeket nem gyakorolja;

párhuzamos vagy megosztott hatáskör, melyet mind a tagállamok,
mind pedig a közösség gyakorolhat;
kiegészítő hatáskör, amelyet a közösség gy~korol, de ehhez szük

ség van a tagállamok kiegészítő hatáskötének gyakorlására is
(például koordinációs politikák, a közösségi alapok elosztása stb.
példázzák a kiegészítő hatáskör területet).

A hatásköri meghatározásokat kiegészítik még a beavatkozás in
tenzitására vonatkozó értelmezések. Ebben az esetben a szubszi
diaritás elve a még hatásos legenyhébb beavatkozást írja elő. To
vábbá szükség van a beavatkozás ellenőrzésére is, amit viszont az
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Európa Tanács edinburghi értekezletén határoztak meg körülte
kintő részletességgel.

Mindezek tükrében rá kell mutatnunk a hazai helyzet visszá
ságaira is. Európához való felzárkózásunk és csatlakozásunk min
den politikai párt által elfogadott célként fogalmazódik meg.
Ugyanakkor nyomát sem lehet egyelőre látni a gyakorlati megva
lósulás előkészítésének.A vázoltak nyomán belátható, hogy ezek
nek a lépéseknek a megtételét a jövőbeni fejlemények mindenkép
pen kikényszerítik, csakhogy ez időveszteséggel s ezzel szükség
képpen társuló negatív következményekkel jár. Machiavelli lé
nyeglátó élességgel fogalmazta meg: .Könnyű a gyógyítás a baj
elején, noha nehéz a felismerés, míg idő múltával, ha nem ismerik
fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sok
kalta nehezebb az egészséget helyreállítani."

Katolikus felfogások
a munkáról
"Merre tart az emberi munka?" - tette fel korunk kérdésétG. Fried
mann a "történelmet megalapozó" egyik alapszavunk jövőjét kutat
va, mert vannak olyan társadalmi kategóriák, amelyeknek értelme
zése nélkülözhetetlen a társadalom működtetése szempontjából. így
lesz különlegesen érdekes a mai katolikus munkafelfogás.

Napjainkban - a modernitás racionalizmusának kritikája idején
- egyre gyakrabban fogalmazódik meg a munkának, a modemitás
alapszavának értelmezésekor az etika követelményeinek ér
vényesítése, mert "a mai kulturális helyzet (ellentétben a múlttal)
immár nem elsősorban a tudat ügye, hanem a korábbiakhoz képest
sokkal erősebb szerephez jut benne a lelkiismeret témája" - írja W.
Dupré katolikus teológus.

A vallások mindig tartalmaznak munkára vonatkozó nézeteket,
amelyek az egyházak szociális tanításának is alapjaitképezik. A val
lásos munkaethosz protestáns hagyománya - főleg Max Weber
munkássága nyomán - közismert, de kevésbé ismert a katolikus
felfogás. Sok elemzés megelégszik a katolikus és protestáns meg
közelítés nagyvonalú összevetésével, amelynek eredménye egy som
más, elmarasztaló ítélet a "pogány" ókori felfogással szemben pozi
tív, a protestantizmussal összevetve negatív értékelés. Többen vi
szont úgy vélekednek, hogy a kemény munka szellemiértéke nem
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