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Elet és család védelme
az Alkotmányban
Könnyű is, nehéz is a címben szerep löhöz hasonló jelentőségű nagy
kérdéskörről behatárolt időben mondan i valamit. Könnyű azért,
mert rengeteg mondanivaló van. Alko tmányunk mind az alapjo
gok, mind az általános elvek között az éle t, az emberi méltóság, a
család, az ifjúság, a házasság védelmében jelentős jogokat és ezzel
együtt a hatalom részére kötelezettségeket rögzít. Ezeknek a gya
korlati közéletben való érvényesülése körül éppen az utolsó évek
ben heves viták folynak a politikaila g lehetséges, a gazdaságilag
megengedhető kívá nalmak körének mé rlegelése so rán. Az alkot
mán ym ód osítással kapcsolatb an jelentős véleménykülönbségek
merültek fel abban, hogy eze ket az alapjogokat nem volna-e helye
sebb államcélokká átfogalmazni, és így fontosságukat nem vitatva
boldoga bb és gazdagabb korok teend ői közé elnapolni.

Van azonban a kérdésnek másik oldala is. Sokszor kíséreltem meg
kü l önb öz ő körökben tájékozódni, hányan olvasták a magyar alkot
mányt. Az eredmény általában nem szokott szívderít ő lenni Mindnyá
jan örültünk 1989-ben, amikor az a bizonyos régi látszat-alkotmány lát
szólag valódi alkotmányra változott át. Ám öröklődött az elmúlt negy
ven évből az a szemlélet, hogy a közt érintő jogok és kötelezettségek a
kormányra, más állami szervekre tartoznak Aztán időnként meglepve
akadunk fenn azon, hogy ezt a kötelességét a kormány, a parlament, a
politikai rendszer körülbelül ugyanolyan "komolyan" veszi, mint maga
a közösség, amely a rendszert hordozza. "Olyan a király,amilyen a nép"
- mondták a rómaiak, olyan a kormány, amilyet megérdemel az or
szág, és olyan a parlament, amilyet választ magának a nemzet. Ennek
megfelelően olyan az alkotmányosság is, amilyet kikövetel a nem zet.

Sok mindent hallottam már erről az alkotmányról: hogy sztálinis
ta, jogi fércmű, nem lehet igazán alkalmazni. Biztos, hogy sok hiá
nyosság is található benne. De merem állitani - úgy is, min t hosszú
gyakorlattal rendelkező jogász és úgy is, mint immáron nyolc éve
hivatalból ezzel foglalkozó bíró -, hogy ez az alkotmány tartalmát
tekin tve nemzetközi mércét is megálló, jó alkotmány. Nem szüksé
ges a meglévőt másikkal helyettesítenünk, hanem meg kellene való
sítani . Azu tán, ha ez megtörtént, lehet gondolkodni azon , hogy csi
szoljuk finomabb jogászi szempontok szerint. Benne vannak az al
kotmányban mindazok az értékek, amelyeket egy jogállam kívánhat,
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Az alkotmány és a
társadalom

amelyeket egy erkölcsi elveken alapuló szabad polgári társadalom
demokratikus rendje megkövetel.

Az alkotmányban benne vannak. Benne vannak-e a társada
lomban? A ma hatályos alkotmány egész más, mint az a bizonyos
sztálini volt, amelynek a számát viseli, és amellyel egyesek össze szok
ták téveszteni - azok, akik a régit sem olvasták. meg a mait sem.
Gyakorlatilag az átfedés annyiból áll, hogy Budapest a főváros, de az
új alkotmányban még ez is a köztársaság fővárosa és nem a népköz
társaságé. Ám a törvény papíron hiába törvény. A törvény akkor tör
vény, ha az emberek önként elfogadják, élik, és egymáson is számon
kérik. Sokszor hallani nem jogászoktól (itt-ott fiatal jogászoktól is) azt
a szemléletet. hogy a törvényt a szankció, az állami kényszer teszi tör
vénnyé. Ez így kétszeresen is alapvető tévedés. Egyrészt a törvény
nem a hatalom eszköze a közösséggel szemben, hanem a hatalom
korlátja a közösség védelmére. Az abszolút hatalomnak nem kell tör
vény! Negyven éven keresztül láthattuk, hogy a hatalom a saját törvé
nyét sem tartotta, ha nem akarta, hanem nyugodtan túltette magát raj
ta. Még az a nagyon átformált és nagyon is pártszempontokkal átszőtt

szocialista jog is akadálya volt annak, hogy párthatározatot, központi
akaratot gyorsan és eredményesen végre lehessen hajtani - ilyenkor
félretolták. A hatalomnak nincs szüksége törvényre, a hatalomnak ren
dőr kell és fegyver. Azokkal végrehajna a saját akaratát. A törvényre
az állampolgárnak van szüksége, hogy megvédje őt, és a hatalmat
korlátok közé szorítsa. Másrészt azonban akármennyire is törekszik
egy hatalom (és ezt is megélhettük) szankcióval, rendőrséggel, politi
kai rendörséggel. börtönnel vagy tankkal megvalósítani a maga elgon
dolásait, ez legfeljebb negatíve sikerülhet. csak az a törvény lesz haté
kony a társadalom életében, amelyet önként követnek és magukénak
vallanak a társadalom tagjai A jogállarn mi polgárok vagyunk, nem
az alkotmányunk. Az alkotmány is mi vagyunk akkor, ha elfogadjuk
és éljük.

Érdemes lenne a politikai számonkérés során az alkotmányon
alapuló ígéretek és ezek tényleges végrehajtása között mérleget
készíteni. Mennyire alkotmányos ma ez a magyar jogállam?
Mennyire tartja tiszteletben azt az értékrendet. amelyet a magyar
alkotmány tartalmaz, hordoz? Van ugyanis az alkotmánynak bel
ső értékrendje. alapértékei. mint a jogállamiság és a demokrácia.
Tartalmaz alapjogokat. amelyeket minden államrendnek tisztelet
ben kell tartania, hozzájuk igazítva politikáját, cselekvését, terveit.
Amikor akár az élet és a család alapértékét. akár más kérdéseket,
mint a szociális biztonság vagy az oktatás szabadsága, vagy a
művelődéshez való jog, számon kérjük, és az a válasz, hogy nincs
rá pénzünk, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mi min
denre van pénzünk, ami nincs előírva az alkotmányban. Értékren
di zavar uralkodik ebben az értékpluralizmust hirdető országban!

Nem a keresztény értékrend vonatkozásában mondom rnind
ezt, azt önként kell és lehet elfogadni, hanem az alkotmány érték-
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rendjére, mert az érvényes és mindenkire nézve kötelező ebben
az országban. Minden magyar kormánynak, törvényhozó testület
nek, végrehajtó testületnek és szervnek, tisztségviselőnek is, helyi
nek és országosnak, addig, amíg érvényes ez az alkotmány, füg
getlenül attól, hogy mit gondol róla, az Alkotmány értékrendjé
hez kell közszereplését igazítania. Ettől alkotmányos egy ország.

Piaci értékek Az Alkotmánybíróság az Alkotmány alapján kimondta, hogy a
piac szabadsága lehet cél gazdaságilag, de nem érték; ezzel szem
ben az élet, a környezet védelme, a szociális biztonság, a családok
preferenciája érték az alkotmány szerint. Kérdés, hogy alkotmá
nyos-e az a gyakorlat, amely sokkal hamarabb szán egy bankkon
szolidációra milliárdokat, mint amilyen hamar akár milliókat adjon
iskoláknak vagy kórházaknak. Ki-ki végiggondolhatná. De ehhez
elsősorban nagyon biztosnak kellene abban lenni, hogy mikor van
szó a jogunkban alkotmányos értékről és mikor nincsen. Mikor van
szó egyszeruen politikai gondolatokról, amelyek ilyen vagy olyan
érdek, könnyebb út, külpolitikai tetszetősségmiatt törvényeink bel
ső értékrendjét félretolják és nem tartják magukra nézve kötelező

nek. Nagyon szomorú az a mérleg, amelyet megvonhatunk a leg
utóbbi nyolc évről, ami az alkotmány érvényessége óta (október
23-án lesz kilenc éves) e tekintetben megvonható. főleg az első sza
bad választás óta eltelt időről. Nem nézem a változás óta eltelt
éveket borúlátón. Máig is örülök annak, hogy megérhettem a for
dulatot; nem számítottam rá. Híhetetlen, nem remélt lehetőségeket

kapott ez az ország 1988-89-ben és 9D-ben, amelyekkel lehetne élni.
Egészen természetes, hogy nem zökkenőmentesenkönnyű az átme
net negyven év után a jogá1lamiságra. De legalább azokat a kereteket,
amelyeket magunknak meghatároztunk, és nemzetközi mércével mér
ve is magas szinten fogalmaztunk meg - a jogá1lamiságnak a pilléreit
-, azokat komolyan kellene venni. És azokon kellene építkezni, mert
nem igaz, hogy akadályai a társadalmi fejlődésnek, legfeljebb valami
vel más társadalmi fejlődés felé mutatnának és nem feltétlenül rossz
irányba (s most nagyon óvatosan fejeztem ki magam).

Élet éscsalád Az Alkotmány 54. §-a az ember életét és méltóságát mint vé-
dendő értéket rögzíti, amelyet úgymond önkényesen senkitől sem
lehet elvonni. Utána az 1990. évi alkotmánymódosítás hozzáteszi
a 8. §-ban, hogy alkotmányos alapjog lényeges tartalmától semmi
lyen módon nem lehet senkit sem megfosztani. E két törvénynek
az összhangján alapulva hozta meg az Alkotmánybíróság azt a
sokat vitatott és sokat kárhoztatott döntését, hogy a halálbüntetés
állami eszközzel vonja el véglegesen az életet, tehát megszüntet
egy alapjogot, és ezért alkotmányellenes, akkor is, ha bíróság
mondja ki. (Maga az 54. § csak az önkényes elvonást tiltotta vol
na.) Az élet érték, amelyet a hatalomnak, az államnak, a törvény
nek minden körülmények között védenie kell. De az élet nem a
csak biológiai értelemben vett élet. Nem vegetálást kell érteni raj
ta, nem arról van szó, hogy a biológiai ritmikát fenn kell tartatni
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Az emberi méltóság

Az élet joga

akár kísérleti eszközökkel is. Az emberi életet védi az Alkotmány,
amely emberi méltóságot hordozó élet. Nagyon elvontan hangzik
ez, és mégis rendkívül gyakorlatias szabály. Nekünk, keresz
tényeknek, ha elgondolkozunk rajta, mire kell visszavezetnünk az
emberi élet méltóságát? Nemde arra a személyes emberségre,
amellyel az embert az abszolút személy, az Isten a maga képére
teremtette? Ebből ered a méltósága minden embemek. Ez szaba
don alakítható pálya az ember számára, de a szabadsága saját
méltósága megélésére, saját életcélja kiteljesítésére a köz által, az
államhatalom által nem korlátozható. Meg kell adni neki a lehe
tőséget arra, hogy a számára adott tervet beteljesítse, a számára
adott hivatást elfogadja vagy szabadon elutasítsa. A társada
lomnak olyan környezetet kell teremtenie, hogy az a potenciális
ember, aki a születés előtt és születés után is már ember, kibonta
koztathassa az egyéniségét és méltóságát, értelemmel, akarattal és
érzelemmel foglalja el helyét a társadalomban, amely neki szánva
van, nem csak selejtes szemlélettel, ami neki jutott.

Sok minden rejlik emögött: emberi szabadság, emberi köteles
ség, az emberek egyenlősége. Hogy nincs eleve értékesebb és ér
téktelenebb ember, értékesebb és értéktelenebb élet közötti mérle
gelésre lehetőség. Hogy nem lehet az embert gazdasági ellen
értékkel mérni, mert személyes méltósága és élete magasabbren
dű minden gazdasági értéknél. Szabó Magda megrázó drámája, a
Kiálts, város, a debreceni bírót kétszer állítja a történelem fordula
tai során az élet értéke mérlegelésének feladata elé. Amikor elvi
szik a császári csapatok a két fiatal debreceni túszt, elrendelvén,
hogy a bíró küldje utánuk a város anyagi eszközeit a zsoldos
hadsereg megtámogatására és ezzel váltsa ki őket, akkor a debre
ceni bíró és tanácsa körbe jár, és megpróbálja összekoldulni a vá
ros akár minden anyagi értékének latbavetésével is azt a sarcot,
amivel a két fiatal életét megválthatja, mert helyesen gondolja
úgy, hogy pénzt lehet másikat szerezni, anyagi javakat lehet újból
szerezni, de a város a maga polgárát minden anyagi áldozat árán
tartozik megvédeni. S azután jön a második szembesülés a Bocs
kai sereggel, amelyik viszont abban érdekelt, hogy a császári csa
patok ne kapják meg az utánpótlást és könnyebben tönkretehetők

legyenek. És a hajdú vezér azt mondja, hogya debreceni bíró
nyilván tud számolni: két ember élete kevesebb, mint kétezer em
beré. Most már nem a város vagyona van mérlegre téve, hanem
a város egész népessége. És az életet élettel szemben, a sok életet
az egy élettel szemben a debreceni bíró akkor is mérlegelni köte
les, ha az az egy élet közel áll a szívéhez. Két jelentős tanulságot
mond el számunkra a költészet nyelvén az írónő, amit az alkot
mányunkból is me gtanulhatnánk, és amit a gyakorlati életbe át
kellene vinni: Az első, hogy nincs olyan gazdasági érdek, amiért
életet föláldozni indokolt lenne. Nem szabad úgy vélekedni, hogy
sokba kerül nekünk a születendő, a nyomorba jutott, az esetlege-
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A család vállalásának
szabadságjoga

sen deviáns ember jó útra térítése, egyszerűbb hát elvenni, kiirta
ni, felakasztani - mert az élettel szemben gazdasági értéknek
nincs súlya. A társadalomnak úgy kell a maga gazdasági erőit

csoportosítania, hogy ne életeket áldozzon a Mammonnak. Voltak
pogány rítusok és vallások, amelyek embert áldoztak a bálvány
nak, és vannak modem rendszerek és államok, ahol naponta ál
doznak embereket a bálványnak. Alkotmányunk tiltja ezt. Annak
az értékrendje egész világos. Az életet illeti az összes emberi jog
közül az első hely, mégpedig a méltósággal rendelkező életet. A
másik tanítás, hogy az élet nem csak egyéni élet. Van a társada
lomnak is, a nemzetnek is élete. Az élet folyamatosság is. Az em
ber egyszerre közösségi lény és egyén. Először egyén, mert az
egyénnek természetfölötti hivatása is van. De ezt a termé
szetfölötti hivatást természetes hivatásán, a társadalom szerepén
keresztül élheti meg. És ezért, amikor az ember társadalmi
alapfeladatait megvalósítja, az alkotmány biztosítja ehhez a sze
repvállaláshoz az alapvető jogait. S ezen alapjogak közül az
egyik, hogy az ember társat választ magának, és gyermekei lehet
nek, akik folytatják az ő életét, ahogy ő is folytatta az előtte élők

életét.
Szabadon választja az ember ezt a hivatást, és nincs semmiféle

olyan társadalmi avagy törvényes hatalom, amely belekényszeríthet
né ebbe. Alanyi, méltóságához tartozó joga megválasztani a maga
életkörülményeit ezen a családi vonalon. De vajon nem kell-e a tár
sadalomnak biztosítania számára a teljes szabadságot ezen a téren?
Szabad-e az az egyed a társadalomban, akár a társa megválasztásá
ban, akár a gyermekei elfogadásában, akinek hivatásbeli akadályt,
otthonteremtési lehetetlenséget, esetleg nyomort jelent, ha a termé
szetes és alapvető emberi méltósága szerint határozza meg a saját
társadalmi életformáját? A társadalom biztosítja a steril és biztos
megakadályozását az utódvállalási lehetőségeknek, egyenértékűnek

fogadja el a házasságon kívüli együttéléseket a családi viszonyokkal.
Sőt, elfogadja az egynemű párkapcsolatokat is. Aki mindezen lehe
tőségek ellenére eléggé elmaradott ahhoz, hogy mégis a másik mód
szert válassza, lelke rajta, ha van pénze hozzá!

Ez a szemlélet a társadalomban alkotmányellenes. Az alkotmány
nem ezt mondja, hanem igenis megfontolja komolyan és helyesen (és
ma már nemzetközi egyezményekben számos helyen rögzítetten),
hogy a családnak, a közösség fenntartásának, a gyermekeknek minden
ember és a teljes társadalom számára értékük van. Azon túl, hogy az
ember méltóságához tartozik ebben a vonatkozásban a szabad döntés,
az ember felelősségéhez is tartozik, hogy éppúgy vállalja emberi, mint
a hivatásbeli szerepét vagy a társadalom tagjaival szemben fennálló kö
telezettségét Ehhez a társadalomnak a maga lehetőségei között meg
kell teremtenie a lehetőségeket, de ehhez az egyes embemek is meg
kell teremtenie a saját maga belső értékrendjét. Az a hajdan féltréfásan
feltett kérdés, hogy kicsi vagy kocsi kell-e az embemek, az komolyan
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A kilátástalanság

A halálbüntetésről

Panaszok az
Alkotmánybírásághoz

nem feltehető kérdés a maga embersége tudatában lévő, a maga
erkölcsi rendjét helyesen értelmező ember számára.

A római jog nyelvén hármas rétegzettsége lehet az értékeknek,
necessaria, utilia és superflua. Vannak a társadalom és az egyén
szempontiából is szükségesen vállalandó feladatok, vannak hasz
nosak, köz- és egyéni hasznúak és fölösleges luxusok. S az ember
választhalja az utóbbit is, ha a másik kettőnek már eleget tett, bár
keresztényként talán még akkor is csak az esetben keresheti, ha az ő

fényűző igénye nem másvalakitőlvon el annak hasznos vagy kivált
szükséges eszközöket. Elmondhaljuk azt, hogy mennyi fölöslegesre
költűnk, mennyi fölösleges igényt támaszt bennünk a piacorientált
társadalom abban az országban, ahol egyeseknek a szükséges sincs
meg, másokat a gyermekvállalás vagy az együttélésnyomorba ta
szíthat, s van, akit kétségbeesésbe hajt a kilátástalanság. Úgy is lehet
az élet ellen tenni, hogy elvonjuk a kilátást a szükségesek megszer
zésére és a maga méltóságára adó ember számára a méltó életet
egyáltalán nem teszi lehetövé a társadalom. S akkor választja esetleg
a méltónak látott vagy legalább kiutat kínáló halált.

Nem véletlen, hogy országunkban az öngyilkosok száma sajná
latosan emelkedő irányzatot mutat. Az alkotmány nem beszél az
öngyílkosságról, de szól az élet méltóságáról, és feladatává teszi a
hatalmat hordozóknak és a politikai szervezeteknek, hogy a mél
tó élet lehetőségét megteremtsék. Valahol egyszer - én hiszem,
hogy valahol míndenképpen - felelni fognak azért, hogy tettek-e
és eleget tettek-e a rájuk bízott feladatnak, az általuk megterem
tendő lehetőségeket hogy teremtették meg. De mindannyian fe
lelünk ezért valamennyire. A hatalmat mi választjuk, mi számol
tatjuk be, mi vonjuk felelősségre a tisztséget viselőket. mi figyel
meztetjük őket arra, hogy mit várunk tőlük. Azt teszik-e, amit a
törvény elvár. Eleget teszünk-e választópolgári jogállásunkból
adódó közfeladatunknak? Ebben is létezik felelősség az alkot
mány rendjén. Nem az az elsődleges, hogy a piacon mit lehet el
érni, nem az a fontos, mennyire stabilak vagy jól keresők a bank
jaink. Nem az egyéni érvényesülésünk az elsődleges, hogy azok
az értékek, amelyekért felelősek vagyunk, s amelyeket Alkotmá
nyunk meghatároz, mennyire érvényesülnek.

A panaszok az Alkotmánybírósághoz özönlenek, a sajtóban han
got kapnak, így például a halálbüntetés visszaállítására, ahelyett,
hogy olyan társadalmi környezetet teremtenénk, amely a bűnözést

visszafogja és a bűnösnek utat nyit a javu1ásra, a szenvedélybeteget
és a beteges bűnözőt megfelelő gyógykezelésben részesíti. (Persze
ehhez nem a kórházi ágyak megszüntetésén keresztül visz az út.)

A panaszok voltaképpen pótcselekvések. A társadalom akkor,
amikor egy-egy bűnösnek a fejét követeli, a maga lelkiismeretét
akarja megnyugtatni: lám, példát statuáltunk! De nem az elretten
tés segít az értékek megmentésében, hanem az értékek vállalása
és helyes rendbe állítása. Ott feküsznek az Alkotmánybíróság asz-
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A gyermekes családok
kisebbségben

talán azok a követelések, amelyek a házasságnak járó kiemelt vé
delmet követelik más (heteroszexuális és homoszexuális) párkap
csolatoknak, és ha olyan álláspontot foglal el, amilyet elfoglalt, a
saját alkotmánya értékrendjét elismerve kimondja, hogy igenis
van a családnak többletértéke a nem családos élettel szemben,
van a hivatalosan is vállalt házasságnak példaértéke más társa
dalmi kapcsolatokkal szemben, mikor nem elítélni akarva bárkit
is, az alkotmányban védett társadalmi utat értékesnek és véden
dőnek vallja, akkor rásütik, hogy maradi, ósdi, klerikális módon
gondolkodó, meg más hasonlókat. Pedig nincs másról szó, mint a
természetes erkölcs és a társadalom tennészetes alapjai szerint va
ló gondolkodásról, amely tudomásul veszi, hogy az embemek
egyedileg joga van elkárhozni, rosszat tenni, az érték helyett az
értéktelent magának kiválasztania, de a társadalmi hatalomnak,
ha valaki egyszer ehhez jutott, a jogrend hordozta értékek szerint
kell cselekednie. Azokat kell olyan helyzetbe hozni, hogy leg
alábbis ne igényeljen külön hősiességet vagy vértanúságot a válasz
tásuk, hanem normális döntés lehessen. Azután lehetünk nagyvona
lúak a szabálytól eltérő mássággal és a pluralizmussal szemben is,
de először talán a csendes, jogkövető réteg (nem merem azt monda
ni, hogy többség) törvényben rögzített igényeinek kellene helyt adni.
Az alkotmánya házasság mellett, amelyet külön kiemélt értékként
véd, védi a családot, tehát azt a házasságot, amelyből gyennek szár
mazik, vagy gyermekek származnak. Furcsa dolog ez a demokrácia.
Magyarországon a gyermekes családok kisebbségben vannak. A ma
gyar családok harmada gyermektelen, egy másik harmada egygyer
mekes, és harmadik harmadban vannak nagy többségükben két
gyermekkel, de itt-ott többel is azok, akik azután a következő nem
zedéket létrehozták. Nyilvánvaló, hogy a következő nemzedék, a ki
sebbség által biztosítva lesz kénytelen hordozni a többség terhét is
majd akkor, amikor az már nem hordozza a magáét. De ez ma sen
kit, vagy legalábbis a választök többséget nem érdekli - és hát de
mokrácia van! Így vész el a mi családpolitikánk.. Egyszeruen a de
mokratikus szemlélettel: a többség dönt, a többség a maga javára
dönt, a kisebbség a maga .Juxusa" árát fizesse meg, és ne a többség
"terhére" tartson gyereket. Ezt sokan kimondják, leírják, komoly jo
gászprofesszorok is: "hogy jövök én ahhoz, hogy a más passzióját.
hogy neki gyereke van, én fizessem." Ezt egy akadémikus írta le
nemrég, a Magyar Tudományos Akadémia jogász tagja. Szomorú,
hogy valószínűleg komoly an is gondolta.

Vajon ki védi itt a társadalom távlati érdekét. ki képviseli a ter
mészetes fejlődés útját? Ezen lehet vitatkozni, és azon is, egyálta
lán van-e érték a társadalom fennmaradásában. Ha az egyes lehet
öngyilkos, talán lehet a társadalom is. Úgy néz ki, mintha lenne
rá hajlama. De nem kellene legalább figyelmeztetni rá? Tudatában
van-e annak ez a demokratikus alapon választó és önmagát kor
mányzó jogállami társadalom, hogy hova vezet az, ha az alkot-
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mányos értékek helyett az értékpluralizmust, az erkölcsi értékek he
lyett a piaci értékeket választja? Tudatában van a magyar választó
közönség nagy része annak, hogy ez az út valóban hová vezet?
Amikor elvonjuk a pénzt a közoktatástól, amikor végrehajtottuk a
nagy árcsökkentőprogramot, a Bokros-csomag megírta, hogy a szo
ciális költségek megvonásával talán még 4-15 milliárdot is tud az ál
lam spórolni. Azután kiderült, hogy egy-egy bankprivatizáció ennek
a többszörösébe került, a privatizációnak a gyümölcseiből mindezek
a kérdések kacagva rendezhetők lettek volna, és végül az ígért meg
takarítások is eltűntek kézen-közön. Nem arról van szó, hogy az al
kotmányos értékrend nem mozdítható, hogy a közigazgatást nem
lehet hatékonyabbá és olcsóbbá tenni, hogy az emberséges élet csak
pénzkérdés. Nem, korántsem, ez tudati kérdés. De arról igenis szó
van, hogy felelősek azok a gazdasági vezetők, akik először is nem
tartják magukra kötelezőnekmég az alaptörvényt sem, és akik ha
mis számok bűvöletében vonják el az alkotmányos értékek anyagi
alapját, hogy helyette más hamis értékeket részesítsenek előnyben

önkényesen. Nemrégen jelent meg a sajtóban az a tájékoztatás, hogy
a nagy garral beharangozott, szükségesnek állított és óriási anyagi
eszközök felszabadításának lehetővé tételét ígérő kórházi ágycsök
kentési akció voltaképpen nem hozott megtakarítást. (Nem vagyok
benne biztos, hogy nem többe került-e, mint amennyit hozott. Ezt
már nem írják.) De azt, hogy maga a miniszter, aki egy évvel előtte

a parlamentben kivont karddal harcolt azért, mint egyetlen lehetősé

gért, utána beismerte, hogy tévesek voltak a számítások, azt azért
hozta a sajtó. Ugyanez van az iskolarendszerrel, a családi pótlékkal
is: valahol többe kerül, hogy ezeket az értékeket nem soroljuk előre,

mint amibe az kerülne, ha tisztességesen betartanók őket, és leg
alább azt a mértéket alkalmaznók, amit az Alkotmánybíróság ezzel
kapcsolatban elsősorban a kömyezetvédelemre, de minden alkotmá
nyos értékre megszabott, hogy ha nincs pénzünk a javításra, akkor
legalább ne rontsuk, tartsuk fenn az állapotát.

Az értékek megőnése Nem tartjuk fenn értékeink szintjét, de miért? Mert ez az egysze-
rűbb út, és senki sem kéri számon. Valójában a magyar választópol
gárok nagy többsége közömbös az értékek kérdése iránt. Nincs
annyi információ a birtokában, hogy lássa a veszélyeit, azon infor
mációknak sincs birtokában - mert nincs sajtója -, ahol esetleg a
mégiscsak magasrangú Alkotmánybíróság testülete megnyilatkozik
értékek mellett. Véletlenül se nagyon látni a sajtóban helyes formá
ban elemzett alkotmánybírósági határozatot, még a szaksajtóban
sem sokat, de a napi sajtóban sehol sem. Mással van elfoglalva, har
madrendű szenzációkkal, belső vitákkal vagy mondvacsinált problé
mákkal, amelyek ezek elé az értékek elé tolódtak.

Mit tehetünk, ha úgy véljük, hogy az alkotmányos értékek szá
munkra fontosak (és úgy vélem, hogy a saját keresztény értékren
dünkben még fontosabbak, mint az alkotmányos rendben)? Elő

ször is egy propagandafeladatunk van: hangot kell adnunk az ér-
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Az ember mint
gazdasági tényező

tékeknek. Fel kell hívni a figyelmet azokra a csúsztatásokra. ame
lyek a velük szemben megnyilvánuló, önös, rövidtávú haszonke
reső tervekben, állásfoglalásokban vannak. Majd rá kell mutatni
arra, hogy ezek nem hoznak hasznot szinte senkinek, de semmi
esetre sem a többségnek, a társadalomnak, s nem az ilyen maga
tartás visz bennünket szárnyakon a kultúmépek közé... Az ember
számára egyedileg is, és a közösség számára együtt is az értékek
helyes rendje a kifizetődő. Többe kerül nekünk az anyagiak haj
szolása, a szellemiek emögé sorolása és az erkölcsi értékek luxus
sá tétele, mint kerülne egy helyes, alkotmányos, törvényes vagy
polgári értékrendben való gondolkodás, távlati jövőre való előké

szület. Nem is halnánk éhen mellette. Egy társadalom sem halt
még éhen azért, mert gyerekei voltak. Általában azért hal éhen,
mert fölfalja a holnapját már ma. Vagy mert egyesek a többiek
kenyerét eleszik vagy akár feletetik a kutyákkal. Köztudott, hogy
az Egyesült Államok madáreleségre több pénzt költ, mint
amennyibe kerül, amit az éhező India importálni tud a maga 500
millió lakosának.

De gondolkodhatunk azon is, miért nem jut kenyér minden
gyereknek a mi országunkban - miért nem születhetnek meg
gyerekek a félelem miatt, hogy nem fog nekik kenyér jutni? Való
ban csak a tőkekoncentráció az érték a piacgazdaságban, vagy
igaz az a régi közgazdasági tétel, hogyatermelőerők között is
fontos szerepe van nemcsak az eszközöknek, de a földnek és az
emberi munkaerőnek, alkotókedvnek, teremtő akaratnak is?! S ha
így van, és ha ennek az utóbbi, de mindeneket megelőző és sem
mi mással nem helyettesíthető tényezőnek sem fenntartásáról,
sem növelésérőlnem gondolkodunk, csak idő kérdése, mikor bil
len ki sarkaiból végleg, mikor lehetetlenül el teljesen ez a mi em
bertelen világunk - ember híján. Lassan a közgazdászok is rá
jönnek, hogy a tőke lehetne emberbarát, szociális érzékű, és ez
hosszú távon még kifizetődő is lenne. Ám az ember nemcsak el
engedhetetlen előfeltétele a gazdálkodásnak, hanem ura, célja, ér
telme is. A jó gazdaság a valódi értékek szolgálatában gazdálko
dik a korlátolt értékekkel. Felhasználja azokból a szükséges és
hasznos mennyiséget, de gondoskodik róla, hogy maradjon az
utánunk jövőknek. Fenntartja, nem felfalja a világot! Kell többlet
"termelés" ennek a szegény emberiségnek, de az igazi értékek
többletét kell keresni. Kell a szeretet, a türelem, a deru, a szellemi
értékek többlete. Kell a szépség, a tisztaság, az illem és a termé
szet, kell az otthon (ha nem is a palota), kell a barátság, a csend
és a szó - s mindezek nem pénz, hanem helyes értékrend, em
berség, érzék kérdései. Ebből a tőkeből mindannyian gyűjthetünk,

s annál több lesz azokból, minél inkább osztjuk.
Van szavunk abban, hogy milyen világot akarunk, milyen ren

det építünk. Rajtunk múlik, milyen a jelenünk, milyen lesz a jö
vőnk, lesz-e jövőnk.
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