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A politikai közösség
és a közhatalom

1.

"A valóban emberies politikai élet kialakítására semmi sem alkal
masabb, mint az igazságosságra, a jóindulatra és a közjó szolgála
tára való érzék fejlesztése. Továbbá szilárd alapvető meggyőződést

kell kialakítani a politikai közösség természetéről, valamint a köz
hatalom céljáról, helyes gyakorlatáról és korlátairól."] A II. Vatiká
ni zsinat Gaudium et spes: Az egyház a mai világban kezdetű konsti
túciójának ez a megállapítása inspirálója és programadója a körle
vél állammal és politikával foglalkozó fejezetének.

Mi vezet el a valóban humánus - az emberért való - politikai
élethez? Három alapérték biztos nélkülözhetetlen:

Az igazságosság, mely a modern korban relativizálódott a ter
mészetjog egységes törvényével szemben, ahogy arra XXIII. János
pápa Mater et Magistra apostoli körlevele rámutatott: egyre többen
tagadják, hogy létezne olyan transzcendens törvény, amely egyete
mes érvénnyel vonatkoznék mindenkire. "Noha azt a szót, hogy
,igazságosság', meg azt a kifejezést, hogy ,az igazságosság köve
telménye' - mindenki a szájára veszi, sokan mégsem ugyanabban
az értelemben, hanem nagyon §yakran homlokegyenest eltérő je
lentésekben használják ezeket."

A második alapérték a jóakarat, melyet oly gyakran hívnak föl a
pápai enciklikák és más dokumentumok; a katolikus egyház társa
dalmi tanításában először XXIII. János Pacem in Terris kezdem en
ciklikájának üdvözlő megszólításában jelent meg " ... az egész föl
dön élő keresztényeknek, valamint minden jóakaratú embernek"
fordulat. Vagyis a szabad cselekedetben megjelenő akaratnak az
objektív erkölcsi értékre, a jóra kell irányulnia.

A harmadik alapkő a közjó, melynek szolgálata egyre jobban kiko
pott a politikusi hitvallásokból. A közjó magában foglalja a társadal
mi élet azon feltételeinek összességét, amellyel az emberek saját maguk
tökéletesítését teljesebben és könnyebben elérhetik?

A Magyar Katolikus Püspöki Kar az 1996-ban megjelent Igazsá
gosabb és testvériesebb világot! című körlevelét a hívekhez és minden
jóakaratú emberhez címezte. Elsőként a körlevél történeti jelentőségét
fontos aláhúzni. A körlevél bő fél évtizeddel a rendszerváltás után,
a nagy illúziókon és már a nagy csalódásokon túl született. Fel
mérte és elemezte azt az új helyzetet, amelybe az ország került, és
ajánlásokat tett a továbblépésre. A felszabadult, öntudatos, de sok
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A körlevél közvetlen
hatása és aktualitása

Állam éspolitika

sebből vérző magyar katolikus egyház így érett és felelősségteljes

társadalmi tanítással lépett az ország, és elsősorban az értelmiségi
közvélemény elé.

A körlevél közvetlen hatása az egész országban követhető volt.
A körlevél előkészítésében érintettek nagyon sokfelé jártak, és
vettek részt beszélgetéseken. Ezek a fórumok bizonyították a hí
vek érdeklődését, érettségét és nyitottságát a körlevélben tár
gyalt kérdések iránt. Ez különösen fontos volt, hiszen a magyar
katolikus egyház - legalábbis hivatalosan - korábban e kérdé
sekben nem kötelezte el magát.

A körlevél aktualitása mellett aligha kell érvelni, az teljesen
nyilvánvaló mindenki számára, aki most lapozza föl. Pedig a
vállalkozásban nagy kockázat rejlett, hisz miképp lehetséges a
társadalmi folyamatok néhány év tapasztalatai alapján történő

elemzése, és már-már nem a hübrisz határát súrolja mindezek
alapján a jövőre vonatkozó ajánlások megfogalmazása? De ezút
tal is bebizonyosodott, hogy aktuális társadalmi kérdéseknek
örökkévaló értékek alapján történő megközelítése biztosabb alap
mulandó módszertanok alkalmazásánál.

Az Állam és politika című, harmadik fejezet néhány ma is fi
gyelemre méltó megállapítása:

1. Napjaink gyakran tapasztalható radikális pesszimizmusától
eltérően a körlevél rámutat a rendszerváltás, az alkotmányos
vagy jogállami forradalom számtalan pozitívumára. Ezekről ma
sem lenne szabad megfeledkeznünk, és ezekben lehetőséget, sőt

ajándékot kéne látni, nem csak a negatívumokat felnagyítani. A
körlevél fölveszi a küzdelmet a társadalomban terjedő pesszi
mizmussal (71. §).

Ugyanakkor idézi a körlevél a Centesimus annus enciklika
azon képes beszédét, hogy sok átalakuló országban "háború utá
ni időszak" fog bekövetkezni (65. §). Sajnos így lett.

2. Fájdalmasan beigazolódott az is - és ezt ma még a koráb
biaknál is jobban érezzük -, hogy "a politikai osztály tagjai
nem képesek meggyőzően és hitelesen képviselni a politika új
minőségét, amit az állampolgárok joggal elvárnak" (66. §).

3. A körlevél újra bevezette a közbeszédbe a közjó fogalmát.
A közjó fogalma és filozófiája kiszorult közéletünk nyelvezetéből

és gyakorlatából. Ezért az egyház társadalmi tanításának alapján
emlékeztetnünk kell arra, hogy "az egyes embereknek, a kűlön

féle közösségeknek és az államnak egyaránt a társadalom egé
szére és a mindenki javát magában foglaló közjóra kell töreked
niük" (74. §).

4. A keresztényekben gyakran megtapasztalható közéleti passzi
vitással szemben a körlevél kiemelte a pápai tanításnak azt a ré
szét, amelyet II. János Pál pápa fogalmazott meg, miszerint a de
mokratikus társadalmi modell létrehozásában és előmozdításá

ban való részvétel a hívők számára kötelesség.
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5. Nagyon lényeges kérdésre hívja föl a figyelmet a körlevél
azzal, hogy a demokrácia előfeltételeinek a megteremtése az ok
tatás és a nevelés által lehetséges - ez szintén II. János Pál
egyik gondolata -, és ezzel kapcsolatban jegyzi meg a Katoli
kus Püspöki Kar, hogy a politikával szembeni bizalmatlanság
egyik fő forrása a politika és a demokrácia működésére vonatko
zó ismeretek hiánya. Tehát így konkretizálja az enciklikának a
gondolatát, hogy a politika kultúra, politikai ismeretek terjedése
az egyik szükséges előfeltétele a politikával szembeni bizalmat
lanság feloldásának, ahogy ezt már a zsinati konstitúció is meg
fogalmazta.

6. Rendkívül aktuális az az üzenet is, amit az állam és a tár
sadalom kapcsolatáról, a civil társadalomról, és a közélet aktivi
zálódásáról fogalmazott meg a körlevél (67-70. §§).

II.

Örvendetes, hogy az elmúlt tíz évben az állampolgári tudatosság
és részvétel erősödött, és nemcsak az egyházban, hanem azon
kívül is elterjedt a szubszidiaritás eszméje. Ennél a pontnál érdemes
kicsit elidőzni, és kitekinteni néhány olyan kérdésre, amellyel a
körlevél nem foglalkozott, de az idők változása okán egy
eljövendő körlevélnek érintenie kell.

A szubszidiaritás elve a római katolikus egyház társadalmi ta
nításában vált ismertté. Ez az elmélet az emberi személyt és an
nak méltóságát helyezi a központba, és a társadalomban létező

különbözö közösségeket az emberi személy szolgálatába állítja.
XIII. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikájában jelent meg elő

ször 1891-ben, és ezt fejlesztette tovább XL Piusz pápa negyven
évvel később a Quadragesimo Anno kezdetű enciklikában, amely
a szubszidiaritás elvét örökérvényű elvként aposztrofálja: "Amit
az egyes egyének saját erejükből és képességeik révén meg tud
nak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni
tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten
szerveződött közösség képes végrehajtani és ellátni, egy na
gyobb és magasabb szinten szerveződött társulásra áthárítani
jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes
rendjének felforgatása, mivel minden társadalmi tevékenység lé
nyegénél és benne rejlő erejénél fogva segíteni - szubszidiálni
- köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem
szabad bomlasztania vagy bekebeleznie azokat.?"

Ilyen előzmények után akár meglepő is lehetne, hogy néhány
éve a szubszidiaritás megjelent az európai integráció alapelvei kö
zött. Talán némi magyarázatot jelenthet, ha arra gondolunk, hogy
az európai integrációra, főleg a kezdetekben, erős katolikus befo
lyás érvényesült, akárcsak ha az alapítók személyére (Schuman,
Monet, Adenauer, De Gasperi) gondolunk. Schuman Európa fel-
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A szubszidiaritás elve
az Európai

Közösségben

Az európai uniós
csatlakozás kihívása

építésének tervében a szó keresztény értelmében vett demokrá
cia megvalósítását látta.' Tartalmilag ez a francia föderalista tra
díció győzelmét jelentette a hierarchikus és központosító
jakobinus tradíció fölött. A katolicizmus ilyen hatása eredhet a
római egyház katolikus, vagyis egyetemes természetéből, és a
keresztény középkor Európájának nemzetek feletti, egyetemes
állameszményéből.

Az Európai Közösségben a szubszidiaritás-koncepció valójá
ban a közösségi hatalom túlzott megerősödésével szembeni re
akcióként jelent meg. A kormányközi gyakorlat erejének megőr

zését szolgálta volna, vagyis, hogy az integráció fejlődésének

szabályozása szigorúan a tagállami kormányok kezében marad
jon. A szubszidiaritás kifejezést Ralf Dahrendorf használta elő

ször az EK vonatkozásában, annak túlzott hatalmával szemben
még 1971-ben, amikor a Bizottság német tagja volt. Azután szá
mos dokumentumban jelent meg a szubszidiaritás elve, azzal a
tartalommal, hogya Közösség csak a tagállamok által ráruházott
hatáskörrel rendelkezik, és megtiltja, hogya Közösség olyan jog
alkotó vagy igazgatási tevékenységet folytasson, amely nem fel
tétlenül szükséges, vagy nem biztosítja a célok jobb elérését,
vagy nem indokolja azt a probléma nemzetközi jellege.

Az elv végül I992-ben a Maastrichti Szerződéssel került a Ró
mai Szerződés szövegébe. Az elv jellegét tekintve elsősorban poli
tikai volt, bevezetésének "eredeti szándéka" integrációellenes.
Mintegy a közösségi hatáskörök kiterjesztése, a többségi döntés
hozatal bevezetése, az Európai Parlament hatásköre növelésének
kompenzálására szolgált. A szubszidiaritás politikai és demokra
tikus elvként történt bevezetését igazolja az Európai Unióról
szóló Szerződés 1. cikke, amely szerint a jelen szerződéssel új
szakasz kezdődik abban a folyamatban, amellyel a döntéshozatal
"az állampolgárokhoz a lehető legközelebbi szinten történik". A
döntéseknek a polgárokhoz való közelítése mellett azonban a
szubszidiaritás elvének értelmezése magában hordozza a haté
konysági megfontolások figyelembevételét is, vagyis, hogy me
lyik szinten valósítható meg leghatékonyabban a kívánt politikai
intézkedés.

E ponton érdemes emlékeztetni arra, hogya körlevél nem
foglalkozott azzal a kihívással, és azokkal a remélt és valós elő

nyökkel, de mindenképp új helyzettel, amit az európai uniós csat
lakozással jár. Ez a magyar csatlakozási folyamat viszonylag ko
rai szakaszában érthető volt. Az új évezredben azonban ezzel is
számot kell vetni. A körlevél által hangsúlyozott közéleti aktivi
tás és a politikai nevelés egyik lényeges pontja az európaisághoz
és az európai intézményekhez való viszonyunk tisztázása. Az
uniós csatlakozás után meg kell találnunk és meg kell határoz
nunk európai identitásunkat, önazonosságunkat. Mit jelent ne
künk Európa, vagy akár miért nem jelent sokat, akár szinte sem-
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mit? A választ két szinten kell keresni: Európa mint kulturális
közösség szintjén, és az Európai Unió, az európai intézmények
vonatkozásában. A kettő nyilvánvalóan nem ugyanaz." Mindkét
vonatkozásban azonban a keresztényi szemléletű megközelítés
fő kérdése az értékek keresése és megtalálása. Az európai integ
rációnak a gazdasági és jogi közösségből politikai közösség irá
nyába történő fejlődése különösen élesen veti fel az európai érté
kek mibenlétének problémáját. Ismertek az ezzel kapcsolatos
nehézségek és ellentétek. Ha az Unió határozott lépéseket tesz a
politikai közösséggé válás irányába - és az Alkotmányos Szer
ződés szövegének megszületése ebbe az irányba mutat - akkor
meg kell találni ennek a közösségnek a közös alapértékeit. E nél
kül sosem lesz a szó valódi értelmében vett európai alkotmány.

Tünetszerű a keresztény örökségre történő utalás elmaradása
az Alkotmányos Szerződés preambulumából. Márpedig ez az
utalás összeegyeztethető lenne korunk szekularizált és pluralista
valóságával. Robert Schuman már évtizedekkel ezelőtt felhívta a
figyelmet arra, hogy: "Senki nem gondolja úgy, hogy az állam és
az egyház hivatalos szétválasztása szemben állna egy fontos val
lási hagyomány megőrzésével.:"

Az Alkotmányos Szerződés azonban nem ezért bukott meg,
hanem fő baja az, hogy egy alkotmányt ötvözött a politikáknak
a nagyon részletes leírásával. A kettőt külön kellett volna vá
lasztani, és csak az alapértékeket, az alapvető jogokat és az alap
intézményeket, illetve hatásköreiket kellett volna az alkotmány
tervezetbe foglalni. A politikai közösség értékei sok vita és
dialógus után, fokozatosan, hosszú idő alatt kristályosodnak ki
- az Európai Unió ettől még igen távol van.

Az európai dimenzió elemzése és ezzel kapcsolatos iránymu
tatás II. János Pál pápa Az Egyház Európában kezdetű apostoli
buzdításában található. A Szentatya utal a súlyos európai érték
válságra, és az identitás megtalálása nélkül ebből nincs is kiút.
"Térj magadhoz. Légy önmagad. Fedezd föl eredetedet. Éleszd
föl gyökereidet" - idézi fel korábbi beszédét." Az Evangélium
ból fakadó elvekre kell alapozni, ez adhat csak új lendületet Eu
rópa számára. Sürgeti, hogy a leendő alkotmányban legyen hi
vatkozás Európa vallásos, főként keresztény örökségére. "A
modern Európa, mely megajándékozta a világot a demokratikus
eszmével és az emberi jogokkal, sajátos értékeit keresztény örök
ségéből meríti" - emlékeztet.9 Tiszteletben tartva az intézmé
nyek evilági jellegét, három alapvető elem elismerését szorgal
mazza. Ezek: az egyházak joga a szabad szerveződéshez; a
felekezetek sajátosságainak tiszteletben tartása, dialógus az Euró
pai Unió és az Európában létező vallások között; az egyházak és
vallási intézmények azon jogállásának biztosítása, amit azok a
tagállamokban elnyertek.i" "A keresztény gondolkodás át tudja
alakítani a politikai, kulturális és gazdasági halmazokat olyan
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együttéléssé, amelyben minden európai ember otthon érezheti
magát, s a nemzetek egy családját alkotják, melyre a világ egyéb
tájai is tanulva tekinthetnek" - hanfzik a "lélek Európájához"
vezető utat kereső apostoli buzdítás.'

Az egyház társadalmi tanítása ugyanakkor utal arra is, hogy
"a nemzeti különbözőségeket meg kell őrizni, és gondozni kell,
mint az európai szolidaritás alapját", meg kell becsülni a törté
nelmi és kulturális sajátosságokat és a nemzeti identitást.V

Ezzel összefüggésben szót kell ejteni a nemzet fogalmáról is.
Az egyház társadalmi tanítása hozzájárul az egyén, a nemzet és
az európai közösség harmóniájához. Magyarország sajátos törté
neti helyzete, főleg az, hogya magyar nemzet tagjai több állam
ban élnek, szükségessé teszi, hogy számot vessünk egy jövendő

körlevélben a nemzethez tartozás különböző minőségeinek való
ságával. Tudatosítanunk kell, hogy milyen viszony fűz minket
határon túl élő nemzettársainkhoz, és milyen kötelezettségeket
ró ez ránk. Mi a szerepe az egyháznak a határon túliak támoga
tásában? A körlevél megjelenése óta ezeknek a kérdéseknek a
súlya megnőtt. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló
2001. évi törvény sorsa, a 2004. december 5-ei népszavazás kese
rű tapasztalatai olyan fejlemények, amelyek mellett nem lehet
szó nélkül elmenni.

Már a Pacem in Terris enciklika is foglalkozott a nemzeti ki
sebbségekkel való bánásmóddal: az igazságosság parancsának
felel meg a kisebbségnek nyújtott segítség, mely nyelvük és kul
túrájuk megtartásához, gazdasági helyzetük javításához szüksé
ges." A kisebbségi jogok védelme a nemzetközi politikában, de a
jogtudományon belül is sokat vitatott, élesen ellentétes felfogá
sokban tárgyalt kérdés. Ennek tudatában, de a magyar nemzet
sajátos helyzete miatt elengedhetetlennek tűnik, hogy a magyar
katolikus egyház foglalkozzon ezzel a kérdéssel.

Ezek a példák azt igazolják, hogy felelősségünk túlterjed saját
politikai közösségünk határain, a tíz évvel ezelőttinél sokkal in
kább a külvilág felé nyitottabban kell meghatároznunk önma
gunk feladatait.
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