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"Veletek maradok..."

Elszegényedés és
meggazdagodás

A szociális kérdések
a körlevél tükrében
Nehéz dolog húsz perc keretébe beleszorítani annak a tanításnak
az összefoglalását, amit a körlevél első fejezetében a szociális kér
désekről nyújtott. Aktualitása a kérdésnek azóta csak növekedett.
Jogász szemével nézve meg kell látni azt az összecsengést, amit a
körlevél e fejezete a magyar alkotmány hatályos tételeivel mutat.
A katolikus polgár számára az egyház magas szintű tanítása hitbé
li és erkölcsi kötelességgé tesz bizonyos célokat. A magyar Alkot
mány minden magyar állampolgár számára kötelezővé tesz bizo
nyos értékrendet, amelyben a szociális kérdések ugyancsak hang
súllyal szerepelnek.

Krisztus egyszer azt mondta tanítványai körében: "Szegények
mindenkor lesznek veletek, én pedig nem mindenkor leszek veletek!"
(Jn 12,8). Ez a mondat jutott eszembe akkor, amikor megpróbál
tam gondolataimat összerendezni. Van az idézetnek egy ellen
tett je is: "Íme, én veletek maradok a világ végezetéig." Valamilyen
formában tehát velünk van, miközben valamilyen módon nincs
velünk. Velünk van akkor, ha a szabad akaratú ember elfogadja
6t, Vele és Benne akar maradni. Ám nincs velünk akkor, ha a
szabad akaratú emberek közössége, a társadalom nem kívánja,
visszautalja valamely homályos magánszféra világába, elutasítja
következetes jelenlétét. Nincs velünk, és talán még az ellen is til
takoznak, hogy emlékeztessünk arra, velünk kellene lennie. És
minél kevésbé van velünk, annál szegényebbek leszünk, s annál
inkább vannak velünk, közöttünk szegények.

Szomorú dolog tizenhat évi jogállami fejlődés után, hogy a
társadalom az Alkotmányban előírt szociális biztonságot nem
nyújtja, a létminimum biztosításának társadalmi kötelezettségét
- szándékosan mondok kötelezettséget, nem jogot - nem telje
síti. Ezek a kérdések megoldatlanok. Lehet azzal érvelni, hogy
kevés hozzá a pénzünk, de úgy tűnik, hogy más, nem Alkot
mány védte célokra elég sok pénzünk látszik lenni.

Az egyház körlevélbe foglalt tanítása tíz évvel ezelőtt rámuta
tott azokra a feszültségekre, amelyek sokak elszegényedése és
kevesek mértéktelen meggazdagodása révén a társadalomban
adódnak. Már a francia forradalom beszélt fraternítéről, testvéri
ségről, mint a polgári társadalom szükséges alapjáról. Oda állí
totta az égalité, az emberek egyenlőségét biztosító igazságosság
tétele, valamint a liberté, a személyes szabadság, az értelmes és
akarattal bíró ember egyéni függetlensége mellé. Ha most ezeket
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Hazánk lakosságának
fogyása

Azegészségügyi
rendszer alakulása

A közbiztonság

fokozott mértékben idézi figyelmünkbe a körlevél, akkor nyilván
azért, mert az az első figyelmeztetés visszájára fordult. Visszájá
ra fordult azért, mert a társadalomra bízta, hogya maga jog
rendje keretében úgy határozza meg ezeket az alapjogokat, alap
szabadságokat, ahogy az számára a legkedvezőbbnek tűnik.

Ennek nyomán rájöhetünk arra, hogya szabadság bizonyos
anyagi-szellemi alapadottságok nélkül mit sem ér. Az egyenlő

ség, figyelem nélkül arra, hogyegyenlőtlenek között valósul
meg elvben, hamis állítás, mert nem sorakozik mellé az igazsá
gosság másik formája, a méltányosság. A testvériség ezek hatá
sára visszájára fordulhat. A rómaiak még azt mondták: quis
melior amicus, quam frater fratri - ki lehet inkább barát, mint
testvér a testvérnek -, mi ma látjuk, hogy nincs ádázabb ellen
ség, mint amilyen testvér a testvérének tud lenni.

Szomorúan éljük ezt meg, társadalmi és politikai valóságban
egyaránt. Erre is utalt már az Üdvözítő, mikor jelezte: eljön az
idő, mikor testvér testvér ellen támad, rokon rokon ellen, a meg
győződés mezején. A testvériesebb világnak éppen ezt a maga
tartást kellene kiküszöbölnie.

A másik probléma, amire rávilágított a körlevél, hazánk lakos
ságának fogyása. Az a demográfiai katasztrófa, ami már évtize
dek óta bontakozik, s mára már nemcsak elöregedés formájában,
hanem a létszám tényleges fogyatkozásában mutatkozik egyre fe
nyegetöbb módon. Lehet, hogy egyesek, akik a szabadságot a ma
guk szélsőséges módján értelmezik, azt hangoztatják: mindegy,
hogy magyar gyerekek születnek-e vagy kínaiak töltik ki az üre
sedő helyeket. Sőt utóbbi még gazdaságosabb is, a kínai felnőtt

ként jön, nem kell neki se anyasági segély, se óvoda, se iskola. Né
pünk, nyelvünk, kultúránk, mondhatjuk, keresztény kultúránk
fennmaradását - ha mi nem biztosítjuk - ránk kényszeríteni nem
fogja a szabad egyesült Európa.

Párhuzamos ezzel a fogyással az egészségügyi rendszer egyre
több gondot jelentő alakulása. És talán visszás, de ugyanakkor
érdekes, ha belegondolunk: ez az egészségügyi rendszer nekünk
közösségnek, túl sokba kerül, nem tudjuk vállalni azok részére,
akik valaha abban bízva, hogy nyújtani fogják nekik, jövedel
mük jelentős részét befizették rá. Ezért érdemes lenne inkább
üzleti alapra helyezni, mert úgy tűnik, sokat lehetne nyerni rajta.
Vannak olyanok, akik ebben pénzt, nem is kis pénzt látnak. Szí
vesen megoldanák nekünk a gondot úgy, hogy és ha ők hasznot
húzhatnak abból.

És végül a közbiztonság kérdése a körlevélben. A szó hallatán
elsősorban erőszakos, vagyon elleni, és újfajta, gazdaság kiter
melte jogsértések jutnak eszünkbe, amelyek ellen a társadalom
tagjait egyre kevésbé védi meg. Amivel szemben a bíróság és a
rendőrség tíz évvel ezelőtt is, s bizony ma is eléggé tehetetlen.
Ám a közbiztonságban az a bizonyos szociális biztonság is ben-
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A létminimum kérdése

Egy konkrét példa

Hajléktalanok

ne foglaltatik. Az, hogy bízhassunk munkánk eredményének ér
tékállóságában, a megtakarítások ésszerűségében (mert érték
megőrző voltában), otthonunk szilárd kereteiben, a következő

nemzedék nevelésével kapcsolatos szabadságunkban, méltósá
gunk megtartásában elöregedésünk napjaira, egészen a halálun
kig. Ezekre hívta fel a körlevél annak idején a figyelmet, és ezek
ma is hiányoznak, bizonytalanság érzetét. tudatát keltik.

Hiányoznak annak ellenére, hogy, amint utaltam rá, a Magyar
Alkotmány előírja: létminimum mindenkinek jár. Ez nem igaz
ság kérdése, ahogy a liberálisok hangoztatják, hanem ez a társa
dalmi szolidaritás kérdése. Annak elismerése, hogy összetarto
zunk. Hogya gazdagok eredményeiben a szegények munkája is
mutatkozik. Hogy felelősek vagyunk egymásért. Máig nincs ki
építve annak a jogi útja, hogy ezt a létminimumot hogyan érhes
se el, kaphassa meg az, aki rászorul. Törvényhozásunk ebben,
ennek az alkotmányos tételnek érvényre juttatásában máig adós.

Annak idején az Alkotmánybíróságon tárgyaltuk a Győri Me
gyei Bíróság egy beadványát. Arra kérdeztek rá, hogy Szlovákiá
ból, ottani munkahelyük megszűnte után hazatérő magyar mun
kások itthon, ha nem találnak munkát, nem lévén biztosításuk,
munkanélküli segélyre sincs igényük, a létminimum biztosítása
érdekében mit tehetnek. Az Alkotmánybíróság a panaszra azt
válaszolta, hogy nem alkotmányellenes, ha a törvény a magyar
országi munkaviszony fennálltát teszi a munkanélküli segély jut
tatásának előfeltételévé. Ez így is van. A baj abban rejlik, hogy
ha valakinek nem jár a munkanélküli segély, és ezért létminimu
ma nincs biztosítva, hiába jár az neki az Alkotmány szerint, a
törvény nem igazítja el abban, hogy azt kitől kérheti. Nincs fó
rum, ahová fordulhasson. Elvben perelhetné az államkincstárat
vagy a pénzügyminisztert, de nem hiszem, hogy ma Magyaror
szágon egy ilyen kereset eredménnyel járna bíróság előtt. A bíró
ság ugyanis nem az Alkotmány, hanem a törvény szerint ítél.
Mulasztási alkotmánysértés áll fenn, véleményem szerint, amit
akkor is kifejtettem, s ami azóta sem nyert orvoslást. Éppen
azok a szegények, akik létminimum alatt élnek, akiknek semmi
lyen ellátás nem jár, akikre annak idején a körlevél a figyelmet
felhívta, sehová sem fordulhatnak biztonsággal - esetleges se
gélyekre, könyöradományokra utaltak, aszerint, hogy mennyire
van az önkormányzatoknak feleslegük.

Azóta született az Alkotmánybíróságon egy újabb határozat.
Megállapította, hogya mi éghajlatunkon télen a hajlék, a fedél a
létminimum része, emberi jogon jár az alkotmány szerint. - So
kat támadták annak idején a Horthy-rendszert, amely az első vi
lágháború után tömegesen a csonka országba menekült vagonlakó
kat valamilyen szükségszállásokon, Auguszta telepen, egyebütt
elhelyezte. Embertelennek, antiszociálisnak mondták a rendszert,
amely a szegényeknek ilyet juttat, míg a gazdagok az Andrássy úti
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Az ember személyes
méltósága

Az egészséghez
való jog

A munka becsülete

és rózsadombi villákban laknak. Ma ezek a telepek, jóval kedve
zóbb anyagi helyzetben, egyáltalán nem épültek fel. Nincs mit bí
rálnunk minóségükön, mert egyáltalán nem léteznek. Maradnak e
helyett az egyelőre központi fűtéssel el nem látott aluljárók.

Az Alkotmány előírja, hogy gondozás és ellátás jár az arra rá
szoruló embernek. Felhív erre a körlevél is, öregek, betegek, rok
kantak, különbözö gondozásra és ellátásra szorulók vonatkozá
sában. Született is az elmúlt tíz évben egy törvény, e szociális
gondozás rendezésére. Elkésve született, hézagosan. de meghoz
ták. Kihagyta azonban szempontjaiból az emberi méltóságot. Ki
maradt a törvényből a rászorulónak az a joga, hogy ha többféle
formában is mód van az ellátásra, azt választhassa. amely neki
legjobban megfelel. Eldőnthesse, kit enged be a lakásába, kire
bízza rá magát, az Alkotmány szerint neki járó gondozást kire
bízza. Ha otthon is, egyházi vagy más magánintézményben is,
önkormányzat által is megoldható lenne az ellátás, úgy a rászo
rultság önkormányzati megállapítása után azt finanszírozzák a
rászorulónak, amelyiket szeretné. E helyett az önkormányzat
dönt arról, hogy mire ad támogatást. Az otthoni ápolásra egyál
talán nem ad, más, nem önkormányzati intézménynek csak ak
kor, ha jónak látja. Tárgyként kezeljük a rászorulót, megoldandó
esetként a problémát, nem személyként fordulunk hozzá, dön
tést, választást engedve személyes ügyében. Alkotmány és körle
vél összecseng az ember személyes méltóságának elismerésében.
s íme, a gyakorlatban ismét sérelmet szenved az.

Egészséghez való jog. Az Alkotmány szerint a magyar állam
polgárnak joga van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészségre. Utóbbit külön hangsúlyozom, mert mintha kimarad
na a vitákból a lelki egészség. A társadalom vissza is jelez: a lel
ki betegségek tömegesen terjednek. Ám maradva a testi egész
ségnél: annyit erről is megállapítottunk, hogya legmagasabb
nem a tudományos felső határ, hanem a társadalmilag nyújtható
felső határ. Azt viszont ingyenesen kell nyújtani. Minden ma
gyar állampolgár, fél százada, folyamatosan befizeti ehhez a
maga járulékát, míg dolgozik, azt, amit rá kiróttak. Ezzel szem
ben joggal várja el, hogy amikor rászorul, megkapja a szolgálta
tást. Még pedig nem a betegpénztártól, annak teljesítőképessége

szerint - amelyből évtizedekig kivettek a kormányok más célra,
ahelyett, hogy tőkésítették volna a bekerülő forrásokat. Nem, az
ellátás az állam bevételei terhére, alkotmányos előjogon jár. Nem
úgy, hogy ami marad az autópályaépítés után, abból, hanem
úgy, hogy ami marad az egészségügy finanszírozása után, abból
lehet autópályát is építeni, politikai döntés alapján.

Mindez tulajdonképpen még a létminimum kérdése, az Alkot
mány szociális biztonságot ígér. Ezt javasolja a körlevél is. Benne
van ebben az, hogy nem könyöradományból, hanem saját, bizto
sított becsületes munkája eredményéből éljen méltósággal az em-
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A takarékosság erénye

Az otthon
sérthetetlensége

ber. A munka hitünk és felfogásunk szerint az ember lényéhez
tartozik, lényeges igénye. Alkotó munka a természetben, a Te
remtő társaként, emberi kibontakozásunk, önmegvalósításunk el
engedhetetlen feltétele. Nincs megoldva az ember problémája az
zal, ha kényelmes székbe ültetik és ott etetik. Nem kérnek és nem
várnak tőle a közösségben semmit. Szabadságában áll, erkölcsi
kötelessége, és az állam által biztosítandó joga mindenkinek, hogy
tehetsége szerint dolgozhasson. Hasznos és értelmes munkát. Al
kotmányos kötelezettsége a társadalomnak, alkotmányos feladata
a kormányoknak annak biztosítása, hogya társadalmi termelés
ben bérért és fizetésért dolgozók a maguk járandóságát a társa
dalmi össztermékből biztonsággal megkapják. Nincs módjukban a
termelés kockázati oldalába beleszólni, nem részesülnek közvetlen
az elérhető nyereségbó1, ezért nem is viselhetik a kockázatát an
nak, ha a nyereség veszteségbe fordul. Ma ez nem így van. Ma,
ha egy vállalkozás veszteségbe fordul, a vezetők gyorsan felve
szik prémiummal hizlalt jutalékukat, csődöt jelentenek, és a mun
kások, akisbeszállítók várhatnak pénzük morzsáira. Ez ellen pe
dig törvényünk is van, itt a hatalmi szervezet mond csődöt! A
társadalmi tartozás, a kisemberek ki nem fizetett járandósága vé
szesen növekszik azóta, hogy az egyház körlevelét kiadta.

Az államnak kötelessége lenne (saját érdekében is) a takaré
koskodás erényét pártolni, értelmessé tenni. Világszerte ennek
ellene hat a pénz értékének állandó, rendszeres rontása. Elfoga
dott állami bevételi forrásnak tekintik ma az infláció bizonyos
fokát. Annak ellenére van ez így, hogy soha sem kapott erre
egyetlen rendszer sem felhatalmazást. Demokratikus világunk
ban ugyan hol szavazta meg a nép kormányának azt a javasla
tát, hogya zsebében lévő pénz értékéből rendszeresen elvehes
sen újraelosztásra. A negyven év alatt, amit szocialista rendnek
neveztünk, noha nem volt az, a pénzt értékállónak hirdették, de
nem volt az. Ha valakinek 1946-ból eltett forint ja volt a zsebé
ben, 1986-ban közelítőn sem érte azt, amit negyven évvel előbb.

A rendszerváltás után beismertük, hogy rontottuk - és rontjuk
tovább. Csökkenő mértékben, de folyamatosan. Ha pedig a pénz
értéke romlik, nem érdemes megtakarítani. Ha bankba tesszük,
megkapjuk ugyan nagyjából kamatként azt, ami az értékromlás,
de kitesszük a pénzvilág buktatójának: a bank immár csődbe is
mehet, nem áll mögötte - csak egész kis mértékben - állami
garancia. Szociális biztonság? Hol van?

Otthont, pihenést, elfogadható környezetet ígér az Alkotmány,
és ez is benne van a létbiztonságban, a szociális biztonságban.
Ugyancsak körvonalazza ezek értékét a körlevél is. Közben az
otthon sérthetetlensége megkérdőjeleződött.Szennyezésével, kül
lemének rontásával ferdült fiatalok kreativitásigényét biztosítják.
Intimitását piacra dobták, látványossággá teszik. A környezet vé
delme addig áll, míg nem feszül ellene megfelelő üzleti érdek.
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Ajogok kiharcolása

Bár e téren értünk el az utóbbi tíz évben részeredményeket, s
nem akarom azokat lekicsinyelni, de messze vagyunk attól,
hogy ezeket az elsődleges alkotmányos értékeket a piaci árral
szemben magasabb rendben védjük. elismerjük. Horvát szom
szédaink a jog eszköztárával fellépnek tengerpartjuk védelmében
a jogellenes beépítőkkel szemben, mi pedig még a diplomácia
eszköztárát is bevetjük a jogsértők védelmében. Magyarországon
mindenki bízhat abban, hogy jogellenesen létrehozott fellegvárát
biztonságban élvezheti, legfeljebb az árvíz fenyegette vályogház
lakója nem kapja meg ezt a biztonságot.

Pedig a szociális biztonsághoz mindez hozzátartoznék. Hoz
zátartozik a kultúrált életvitel lehetősége, amelyet éppen a tisz
tességes társadalmi szerepvállalásnak kellene lehetövé tennie.

Nem fog sem a körlevél hatására, sem az Alkotmány révén
mindez ölünkbe pottyanni. Harcolni kell szabadságainkért, har
colni kell a jogért, s csak aki hajlandó érte kiállni és harcolni, az
bízhat abban, hogy végül megkapja - ha talál elegendő harcos
társat, akikkel összefoghat a győzelem érdekében. Ám a harcot
először saját magunk ellen, saját magunkban kell kezdeni. Azt
szoktam mondani a jogászi etikáról tartott előadáson hallgatóim
nak, hogy aki elfogad lakása festésekor áfa nélküli számlát, ne
kérje számon az államtól, mivel tartoznék neki. A saját meggyő

ződésünk szerint kell a másik méltóságát valóban elismerni, a ha
talom szolgálat-jellegét elismerni, a rendelkezésünkre álló politikai
jogokkal bátran és lelkiismeretesen élni, és nem visszaélni. Ez az
igazságosabb és testvériesebb világ várat magára, de ez az igazsá
gosabb és testvériesebb világért való küzdelem keresztény ember
ként és jogállam polgáraként egyaránt kötelező számunkra.

1989-1990-ben az a reménység töltött el sokunkat. hogyaz évtizedeken át
tartó idegen függőség és a diktatórikus egypártrendszer megszűnésével, a
demokratikus jogálIam megteremtésével jólétköszönt országunkra. Hama
rosan azonban meg kellett tapasztalnunk, hogy az igéret Földje még
messze van. Sokakat eltöltöttaz az illúzió, hogya politikai szabadság au
tomatikusan meghozza a boldogulást is. Évekbe telt, mireföl lehetett mér
ni, hogyaz elmúlt évtizedek milyen pusztftást okoztak nemcsak a politikai,
a társadalmi ésa gazdasági életben, hanem az állampolgárok erkölcsi életé
ben, értékrendjében is. Nem feledkezhetünk meg természetesen azokról az
értékekró1, amelyeket sokan közülünk hordoznak és hordoztak az elmúltévti
zedekben is. Ennek ellenére azonban hosszú idő kell annak tisztázásához is,
milyen útonkell továbbhaladnia az országnak, s milyen lépéseket kell megten
nie ahhoz, hogy megteremthesse a szabad és boldog emberi élet feltételeit a
társadalom minden polgára és rétege számára. (Igazságosabb és testvérie
sebb világot!)
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