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1928-ban született Buda
pesten. Jogász, egyetemi
tanár. 1989-1998 között
az Alkotmánybíróság tag
ja. Jelenleg a PPKE Jog
és Államtudományi Karán
a Római Jogi Tanszék
emeritus egyetemi tanára
- Elhangzott az MTA
Szent Erzsébet születése
800. évfordulója alkalmá
ból tartott konferenciáján,
2007. november 21-én.

Szent Erzsébet példája

.Szeni Erzsébetbó1
hős szeretet árad!"
A szociális magatartás példaképe

Régi egyházi énekünk így idézi fel 800 év távlatából királykis
asszonyunk emlékét. Sugárzik törékeny alakja a századokon át. A
Krisztus tanítását sugározza: Úgy szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek Titeket! Én, aki életét adja értetek, áldozatul.

Megfogyatkozott világunkban a hit. Vajon talál-e még egyálta
lán ilyet az Eljövendő? Megfogyatkozott a remény. Úgy tűnik, tu
dományos biztonsággal érzékelhető, előre jelezhető a globalizált
gazdagodás szappanbuborékának széjjelpattanása, érzékelhető,

előre jelezhető a pillanat, amikor a ránk, művelésünkrebízott világ
az önkényes rablógazdálkodás, fosztogatás hatására elfogy, kiürül,
puszta és üres lesz. És megfogyatkozott, kihűlt komfortos vilá
gunkban a szeretet is.

Természetes ez a folyamat? A fejlődés velejárója? A tudomány, a
rideg számító értelem, a pénz, a piac és a nyerészkedés mellett el
vethetjük az örök értékeket, hisz feleslegesek? Az Erzsébet-évfor
duló, a Szent István-évforduló, a Szent Imre-év alkalmából fellán
goló lelkesedés úgy mutatja, hogy nemzetünk, társadalmunk érzi
a szentjeink hirdette értékek hiányát, s legalábbis vágyódik az ér
tékek iránt, ha már a mellettük történő egyértelműkiállásra nincs
is meg az egyetértés. Túl mélyre hatolt az értékpluralizmus, a rela
tivizmus, "az erkölcs magánügy" szemlélet.

Itt, a tudomány megszentelt csarnokában idézzük fel ismét a
tételt: Az igazság szabaddá tesz Titeket! Itt, a tudomány képvi
selői közt keressük annak történelmi igazságát, hogyan, milyen
okokból volt lehetséges, hogy nyolcszáz évvel ezelőtt az a kicsi
- ha királyi vér is, de - magyar asszony átalakította az ismert
világ szociális szemléletét. Átalakította azáltal, hogy személyisé
gével áthatotta, oly mértékben, hogy a belőle áradó hős szeretet
máig meleget ad sokaknak a rászorulók közül.

Mit sugároz nyolcszáz év távlatából Erzsébet törékeny alakja?
A krisztusi tanítást, a szegények, a betegek, a sorscsapások súj
tottjai, az elhagyottak, az árvák, az elesettek, a gondozásra szoru
lók iránti helyes magatartást mutatja példája. "Amit egynek a leg
kisebbek közül cselekedtek, nekem cselekszitek" - szól a Hegyi
beszéd tanítása, a jézusi szociális program. És mellette a fenye
gető kilátás: amit egynek a ránk szorulók közül nem teszünk
meg, Vele szemben mulasztjuk!
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A rászorulókban
Jézus van jelen

A felelős

tisztségviselők hiánya

Az első

alkotmánybíróság
mulasztása

Milyen példát sugároz századok ködén is áttörő fénnyel, még
onnét is napsugárhoz hasonló meleget árasztva a szent herceg
nő? Miért rázta fel, egy rövid élet alatt, az egész Európát, oly
mértékben, hogy az általa kezdeményezett intézmények folyto
nosan léteznek, a gyakorolt értékek most is vonzanak, példát
mutatnak, követésre indítanak?

Úgy gondolom, az első és leglényegesebb, amit meg kell ta
nulnunk tőle, hogy szociális feladatainknak megfelelhessünk,
mulasztásaink bűnei terhétől szabaduljunk: a rászorulókkal
szembeni szemlélete. Erzsébet a betegben, a piszkos koldusban
Jézust látta! És az ő szemével nézve mások is meglátták a férje
ágyába fektetett fekélyes betegben Jézus arcát!

Erzsébet számára Valaki volt a beteg, a szegény, a természeti
csapás - árvíz vagy aszály - sújtotta éhező. Személy, egyenlő

méltóságú ember. Sőt, több annál. Lehetőség a Jézussal való köz
vetlen találkozásra. Ez volt a hatalmas gondolat, ami felrázta a
hívő középkor Európáját Szent Ferenc vagy Erzsébet tanításá
ban, szemléletében, emberképében: Krisztus köztünk jár. Talál
kozhatunk vele bármikor, bárhol, ahol szükség van, ahol szük
ség van ránk. Ránk, személy szerint. Ez a személyek közt létező

vonzás, ez a személyre, és nem társadalomra szóló feladat tette,
teszi ma is a szociális kérdés lényegét, ez adja ma is megoldásá
nak lehetőségét. Hogy legszemélyesebb ügyünk a másik szűksé

gének felvállalása, s e nélkül nincs számunkra sem bőség, gaz
dasági fellendülés, gyarapodás, biztonság!

Mi is emlegetjük, hogyne, hogy kijár az emberi méltóság a be
tegnek, a magatehetetlen aggastyánnak, a neveletlen süvölvény
nek is. .Habemus senatusconsultum vehemens et grave, non deest auc
toritas legum" (Hatalmas, súlyos törvényünk van minderre, nem
hiányzik a jog tekintélye a követelés mögül) mondhatjuk el e
tárgyban az oráció mesterének fordulatát alkalmazva. Ám aztán
be kell ismernünk folytatólag: "nos, nos, dico aperte, consules desu
mus!" Hiányoznak a tétel végrehajtásában a felelős tisztségviselők,

akik megadják nekik, az elesett, mégis méltósággal rendelkező

embereknek, az egyenlőnek kijáró tiszteletet. Nem ügyként, akta
ként, PR lehetőségként bánunk velük társadalmi, még inkább ha
talmi szinten? Ki-ki maga nézzen tükörbe a hatalmasok, fontos
emberek, VlP személyek közül: nincs mit tanulnia e téren?

Bevallom, úgy látom, ezen a téren az első, oly sokszor elis
mert alkotmánybírói testület is mulasztott, visszahőkölt akkor,
mikor a szociális biztonság és az alkotmány szerint mindenkinek
járó létminimum, vagy a gyermekesek támogatását előíró tétel
fényében kellett jogszabályok alkotmányosságát értékelnie.

A másik, amit saját kora megtanulhatott Erzsébettől - ha
már Szent Páltól nem tanulta meg -, hogy jobb adni, mint kap
ni. Hogy gazdagodik, aki javait elosztja, és egyre szegényebb,
nyomorultabb, elsatnyultabb lesz lelkében és értékeiben, aki csak
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Az alkotmányos
értékrend felette áll

a piaci értékrendnek

A szegényeket
elzáró korlátok

harácsol egyre többet. A 13. században bőven akadt példája a
luxusra, hatalomra törekvésnek. A rablólovagok kora lejárt, de a
pompa, élvezet, akár kulturális formában is, egyre jobban előtér

be került. Gótikus katedrálisok törtek a magasba, gótikus palo
ták, azokban selyemmel és bársonnyal bélelt hatalmi központok
nőttek ki a földből, s tövükben megsokasodott a nyomor, a pa
nasz, az éhség. Erzsébet megmutatta korának, hogy tud vidám,
szerelmes, gyermekeinek örvendő fejedelemasszony lenni, szép,
kívánatos és vonzó - de fontosabb ennél, hogy lélekben tud az
anyagiaktól független lenni, hogy amije van, oda tudja adni a rá
szorulóknak, és ezzel követni a Krisztus példáját. Jó szívvel épí
tett a palota helyett kórházat, szegény menhelyet, asylumot.

Tudomásul kell vennünk az ő példája nyomán nekünk is,
hogy az alkotmányos értékrend felette áll a piaci értékrendnek,
és azt is, hogy a magasabb érték tesz gazdagabbá, nem pedig
fordítva. Hiszem, hogy rég megtérült volna az elpazarolt vagy
összeharácsolt értékek alkotmányos célokra fordítása az ország
békés, egyetértő, vezetői felé bizalommal forduló és közös érté
kekre áldozni hajlandó lelkűlete révén, ha mertünk volna forrá
sokat szociális célokra fordítani. S közben azok, akik vállalják a
szociális szolidaritásból rájuk háruló áldozatokat, gazdagabbá is,
biztonságosabban élővé is válhattak volna, míg a mulasztások
gyümölcse gyanakvás, félelemérzet és rosszindulat.

Erzsébet nem ügyként, nem szeszélyként vette szociális elkö
telezettségét, hanem személyes szeretetkapcsolatban állott a ter
mészeti csapások áldozataival, a betegekkel, az elnyomorodottak
kal. Tolongtak hozzá, amint egykor Jézushoz is. Nem elsősorban

csodáért, hanem jó szóért, örömhírért tolongtak hozzá. Ezt talál
ták Erzsébetnél is.

Erzsébet pedig örült azoknak, akik hozzá folyamodtak, hozzá
menekültek. Azokban látta vagyonát, kincseit, ékszereit. Nem volt
vára körött kordon, nem álltak az útban pajzsos őrök, hogy csak
néhány mintaszegényt eresszenek be, hangulatkeltésül, látszatra.

Vajon mi, akik kereszténynek valljuk magunkat, vagy szocia
listának, vagy az egyenlő elbánás élharcosainak: ha elmegyünk,
vagy autón elsuhanunk a gazdag város kövezetén hevező, ron
gyokba burkolt hajléktalanok mellett, akiknek alkotmánybírói
döntés sem tudta kiharcolni legalább télre a fedelet, mi hogyan
nézünk ebbe a szociális érzületet mutató tükörbe? Erre sincs
pénz? Ott fekszenek a Lázárok a küszöbjeink előtt. Egyelőre tő

lünk társadalmi korlátokkal, lakóparkok kerítésével biztonságo
san elválasztva. Nem lenne jó gondolni rá, hogy megfordulhat
ez a helyzet egy más létrenden?

Szent Erzsébet átlépte ezt a korlátot. Átment a szegények ol
dalára. Szent Erzsébetből hős szeretet áradt. Felforrósította maga
körül a világot. Köröttünk ma is hideg van. Gyanakvó, rideg,
bezárkózott, novemberi hideg. Nem lehetne megkísérelni ebbe
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A társadalom
kötelezettségei a

rászorulókkal szemben

Az 1989 utáni
törvénykezés

az őszi hidegbe meleget sugározni? Akik, egyelőre túl kevesen,
megteszik, tanúsítják: a módszer ma is hasznos - láng gyúl a
láng gerjelminél, s ha majd eggyé fonódik minden ága, fog tud
ni újra, ma is hő szeretetet árasztani.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem évfordulós ünnepségén
módom volt felidézni, hogy Szent István királytól a 20. századig
a magyar jogalkotás és a társadalom hogyan iparkodott eleget
tenni a szegényekkel és más gondozásra szorultakkal szembeni
kötelességének. Elevenen élt e közös kötelezettség tudata száza
dokon, nehéz és sors-sújtotta századokon át is országunkban.
Természetesnek mondhatjuk hát, hogy amikor 1989 októberében
új Alkotmányunk kihirdetésre került, abban a szociális program
egészen magas szinten jelent meg. Mikor ezt tudatosítottuk,
szinte magunk is megriadtunk tőle: elég fogékony lesz-e a kö
zösség iránt érzett felelősségtől elszokott társadalmunk mind
azon kötelességekre, amelyeket az új alaptörvény megfogalmaz,
természetesen elvár.

Az összes polgárok egyenlő méltósággal és szabadsággal való
kezelése mellett ez a törvény előírja a hibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévők közös forrásokból való támogatását. Előírja a
társadalom fennmaradásának értékes feladatát vállalók, az anyák
támogatását gyermekük születése előtt és után, előírja az otthon
hoz, a tisztes megélhetést biztosító munkához, a biztonságos ne
veltetéshez való jogot. Megígéri a munkás élet végére a társadal
mi biztonságot: az elesettek számára a gondozást, a betegek
számára a színvonalas gyógyítást és ápolást, a nyomorba és lét
bizonytalanságba jutottak számára a tisztes létezéshez szükséges
anyagi támogatást.

Mind erre, mint alkotmányos kötelezettségre, felesketi a társa
dalom azokat, akiknek szuverenitása teljességében a hatalom
gyakorlására, a közösség képviseletére megbízást, meghatalma
zást ad. Igazgatás, jogalkotás, jogalkalmazás ezen alkotmányos
alapon köteles a maga tevékenységét folytatni, kibontani.

Visszatekintve úgy látom, mi magunk is, az első alkotmánybí
rói testület tagjai, visszarettentünk attól, hogy szó szerint vegyük
mindazt, aminek megkövetelésére az Alaptörvény felhatalmazott
bennünket. Persze érvényesült a közéletben mindjárt kezdettől

olyan kívánság is, hogy e felsorolt szociális értékeket, alkotmá
nyos kötelezettségeket ne szó szerint, hanem csak mint progra
mot, mint államcélt értelmezzük, aminek majd egy jobb korban
eljön a beteljesedése. "Egyelőre másra kell a pénz nekünk" 
vélte a politikusok nem kis része. Mi pedig iparkodtunk úgy ér
telmezni a tételeket, hogy minél szabadabb mozgást engedjünk a
felelős törvényhozóknak, kormányzati tényezőknek, jogalkotók
nak. Akkor is hangot adtam e tárgyban eltérő véleménynek, ma
már határozottan vallom, kár volt nem megköveteini az Alkot
mány ezen értékeinek teljes keresztülvitelét a jogalkotástól.
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Alkotmányos
mulasztásban élünk

Alkotmányos mulasztásban élünk azóta is egy sor terü leten,
ne áltassuk magunkat. Még pedig nem szükségszerűen. Ha fel
mérjük, milyen nagy hasznot sepertek be az elmúlt évtizedekben
támogatott és előnyökben részesített nagyvállalkozások a társa
da lmunk által ter melt értékekből, ha számba vesszük, milyen
hatalm as vagyonok keletkeztek a piacgazd aságra való átállás so
rán , el kell ism ernünk, hogy helyes gazdá lkodás mellet t lett vol
na forrása a felad atok ellátásá nak. Eközben az ország szegé
nyebb rétegei maradtak a létbizonytalanságban . A szociá lis
biztonságra igény t tartók ez t a biztonságot jórészt elvesztették. A
létm inimum nyo morára szo rul tak ellátási igényé nek érvényesíté
sére még csak a formális eljárás lehetőségét sem teremtettük
meg. A tár sadalom fenntartásá t áldozatosa n vá llaló anyák és
családok jó ha alamizsná t kapnak lesajnáló mód on a nekik járó
megbecsülés helyett.

Jó lenne, ha a jubileumi évben Szent Erzsébe t péld ája felrázná
az országot, és ráébresztene bennünket ar ra, hogy vegyük ko
molyan saját alkotmán yos kötelezettségeinket, vegyük komolyan
az országunkban ránk váró szociális felad atokat. Akkor lehetne
a mi socíetasunk, a mi köztársaságunk is szeretetközösség, a béke
és biztonság országa. Ez pedig meghozná, természetes módon, a
jóléte t is.
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