
AZ EVANGÉLIUMI BÖLCSESSÉG
EREJE
Politika, gazdaság és a civil társadalom
kapcsolatrendszere XVI. Benedek
pápa Caritas in veritate enciklikájában

Kiindulópontként hadd idézzem az enciklika té-
mámra vonatkozó fontosabb megállapításait
(zárójelben az enciklika paragrafus-számai):1

„…még valóságosabb szükség mutatkozik az
állam szerepének és lehetőségeinek újfajta érté-
kelésére (…), hogy az államok képesek legyenek
akár az újfajta megközelítésekkel is megfelelő
választ adni a mai világ kihívásaira. Előre lát-
ható, hogy az állami tekintély szerepének pon-
tosabb meghatározásával megerősödnek a nem-
zeti és nemzetközi politikának ezen új formái,
amelyek a civil társadalomban működő szerve-
zetek tevékenysége nyomán fejtik ki hatásukat;
ezen az úton járva remélhető, hogy a polgárok
figyelme és részvétele mélyebben gyökeret ver
majd a közügyekben (res publica).” (24)

„Elődöm, II. János Pál már jelezte ezt a problé-
mát, amikor a Centesimus annus enciklikában ki-
emelte egy hármas rendszer szükségességét,
amelynek szereplői: a piac, az állam és a civil tár-
sadalom. Ő az ingyenesség és a testvériesség gaz-
daságának legtermészetesebb közegeként a civil
társadalmat jelölte meg, nem állt azonban szán-
dékában tagadni a másik két közeg szerepét
sem.” (38)

„A piac–állam kizárólagos, bináris modellje fel-
emészti a közösségiséget, míg a szolidáris gaz-
dasági formációk, melyek leginkább a civil tár-
sadalomban találják meg helyüket, bár nem
redukálhatók arra, megteremtik ezt a közössé-
giséget. Az ingyenességnek nincsen piaca, és az
ingyenességen alapuló magatartásformákat nem
írhatja elő törvény. Mégis mind a piacnak, mind
a politikának szüksége van az ajándékozás felé
nyitott emberekre.” (39)

„A szubszidiaritás, miközben a kölcsönösség
révén az ember legbelsőbb állapotát tudatosítja,
a leghatékonyabb ellenszer a gyámkodó társa-
dalmi rendszerek minden formájával szemben.
Képes magyarázattal szolgálni a társadalmi ta-
gozódás sokrétűségére és ezáltal a szubjektu-
mok sokféleségére, de a közöttük lévő össz-
hangra is. Tehát egy, a globalizáció irányítására

különösen alkalmas elvről van szó, amely valódi
emberi fejlődés felé is vezet. Annak érdekében,
hogy ne valamiféle veszedelmes egyeduralmi
természetű egyetemes hatalom keljen életre, a
globalizáció irányításának szubszidiáris jellegű-
nek kell lennie, éspedig több lépcsősnek és kü-
lönféle szintekre tagoltnak, amelyek nyomon
követhető módon működnek együtt.” (57)

A téma értelmezéséhez az iménti idézetek
közvetlen szövegkörnyezetén kívül a tágabb
mondanivalót, a pápa két korábbi enciklikáját és
az általa elsősorban hivatkozott dokumentumo-
kat, főként VI. Pál és II. János Pál enciklikáit is
érdemes szem előtt tartani.

XVI. Benedek pápa az elődje által már fölvetett
hármas tagolást — piac, állam, civil társadalom —
igyekszik továbbgondolni. Ez a hármas fölosztás
természetesen önmagában nem új gondolat; mint
ahogy általában sem várható egy ilyen súlyú
pápai megnyilatkozástól, hogy abban váratlan öt-
letek és hipotézisek fogalmazódjanak meg, inkább
a mindenkori történelmi helyzet különböző néze-
teire való reflektálás, azok mérlegelése, összeve-
tése és hangsúlyok, prioritások megjelölése felel
meg az enciklika műfajának. Így az említett tri-
ászban való gondolkodást sem annyira egy szoci-
ológiai vagy politológiai elmélet elfogadásának,
hanem egy szemlélet, megközelítésmód illusztrá-
ciójának tekinthetjük. Ez a szemlélet — ahogy az
idézetek egyikében olvassuk — a ’bináris’ logika
káros voltából indul ki, de nem egyszerűen he-
lyettesíti egy ’trialisztikus’ logikával, hanem in-
kább arra hívja föl a figyelmet, hogy mindhárom
dimenzió át- és átjárja egymást. A piacnak és az
államnak szüksége van a civil szférára, amely
azonban éppúgy nem tudna működni a jog kere-
tein kívül, ahogy a piac sem; s amely a fejlődés
mai kereteit önmagában, a piaci koordináció ki-
kü szöbölésével képtelen volna fönntartani. A pá -
pa gondolkodásának kulcsmozzanata a kölcsönös
egymásra utaltság. Újra és újra kiemeli, hogy a fej-
lődés értelme nem adható meg helyes antropoló-
giai elvek nélkül, tehát anélkül, hogy valamilyen
képet alkotnánk az emberről. Az emberképre foly-
ton szükségünk is van, amikor valamilyen új vagy
újnak látszó fejleményt, jelenséget kell értékel-
nünk. Ha ezt kellő bölcsességgel és körültekintés-
sel tesszük, akkor könnyebben kiszűrhetjük a
hely telen és végső soron hamis leegyszerűsítése-
ket, akár ’piaci,’ akár ’állami,’ akár ’civil’ szem-
szögből történnek. A pápa nem győzi ismételni,
hogy a piac képtelen bizonyos alapvető morális
normák tényleges követése híján működni; de azt
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is hangsúlyozza, hogy az állam önmagában elég-
telen arra, hogy a normakövetés fogyatékosságait
a maga erőszakszervezetei révén orvosolja. A köl-
csönös egymásra utaltság kiindulópontjából tud-
juk a leghelyesebben értelmezni a pápa ’harma-
dik szektorral’ kapcsolatos fejtegetéseit is.

Több szöveghely is idézhető volna, ahol úgy
tekint a civil szférára, mint a piaci gazdálkodás va-
lamilyen alternatívájára, hivatkozva többek között
a nonprofit gazdálkodó szervezetekre is. De a
gon dos elemzésnek nem szabad szem elől tévesz -
tenie a kölcsönös egymásra utaltság mozzanatát.
Az ’alternatíva’ egyáltalán nem úgy érten dő, mint
ami fel tudná váltani a piaci tevékenységet. Azzal
kiegészítő és nevelő viszonyban áll. Kiegészítő
annyiban, amennyiben más normák vezérlik: a
piac a kommutatív, azaz az érdemek és járandó-
ságok szerint működő igazságosság jegyében tud
működni, a szóban forgó civil szféra pedig a nagy-
lelkűség, az adományozás, a kölcsönös ajándéko-
zás jegyében. Úgy vélem, tévedés volna ebből arra
következtetni, hogy az utóbbi morálisan maga-
sabb rendű. Vagy ha igen, az akkor sem azt jelenti,
hogy az előbbi — tehát a piacot működtető — nor-
 mák kvázi alacsonyabb rendűsége vagy kevés bé
tökéletes jellege azok fölváltandóságát, a tökéle-
tesebb normákkal vezérelt szférával való helyet -
te sítendőségét indokolná. Inkább a katolikus
mo rális és teológiai gondolkodás egyik ősi jelleg-
zetességét érhetjük itt tetten, ami a pápa teológiai
erudícióját ismerve persze a legkevésbé sem meg-
lepő: a természeti törvény előírásai — az igazsá-
gosság nyers, de nélkülözhetetlen normái — ön-
magukban nem tekinthetők az isteni törvények
csúcspontjának, de azokat megalapozzák, és így
nem állnak velük ellentétben. Az irgalom ugyan
győzelmet arat az ítéleten, de az ítéletnek előbb
meg kell történnie. S mivel az emberi tökéletlen-
ség és bűnbeesettség a megváltás eseménye után
is fennmarad, a legelemibb normákra ma is épp-
úgy szükségünk van, mint a leghősiesebb és leg-
istenibb erényekre. Aki nem dolgozik, ne is egyék
— olvassuk Szent Pálnál, aki alig győzött visz-
szaterelgetni az alapnormákhoz egyes tessza -
loniki testvéreket, akik a közeli második eljöve-
telben bízva a jelek szerint, mint szükségtelent,
már félretették a közönségesebb erkölcsi nor-
mákat. A helyes erkölcsi felfogásban azonban
ezek a normák és erények éppúgy szükségesek,
mint a hősi és az isteni erények, sőt, az utóbbiak
az előbbiekből nőnek ki.

Ám ez részben fordítva is igaz. A pápa amel-
lett is érvel, hogy az alapvető, a természetes ész
világosságánál is belátható fontosságú erények,
mindenekelőtt az igazságosság alapvető ér-
telme, tudniillik hogy ki-ki azt kapja, ami neki
jár, maguk is föltételezik az iménti értelemben

vett magasabb rendű erények és normák — az
adakozás, a nagylelkűség — hatékony jelenlétét.
Miért és hogyan?

A válasz röviden: azért, mert ezek a normák
teremtenek olyan emberi közösséget, amely nél-
kül minden interakció, ideértve a piaci tranzak-
ciókat is, nagy valószínűséggel költségesebb vol -
na, vagy létre sem jönne. Az ember szívesebben
köt üzletet azzal, akiről úgy véli, hogy megbíz-
ható partner, sőt, olyan partner, aki — szükség
esetén — képes túltenni magát a szigorú fogat
fo gért elven. Ám annak, hogy ilyen partnereink
lehessenek, a legfontosabb föltétele a valódi kö-
zösség. A civil szervezetek — hadd tegyem hoz zá:
amennyiben valóban azok, s nem járadékvadász
vagy politikai ernyőszervezetek — rend szerint jó
indikátorai egy tágabb közösség egészségének,
azaz a tagok közötti szolidaritás és kölcsönösen
önkéntes segítségnyújtás (’adakozás’) kultúrájá-
nak és mindenekelőtt — ahogy maga a pápa is
hangsúlyozza — a bizalom légkörének.

Talán nem túl nagy merészség, ha ezt a gon-
dolatot párhuzamba állítom XVI. Benedek első
enciklikájának, a Deus caritas estnek az erósz és
az agapé viszonyát boncolgató gondolataival is.
A párhuzam ugyanis önként adódik. Az erósz a
vágyakozó, birtokolni vágyó, az ember biológiai
meghatározottságából kiinduló, ámde az örökké-
valóság és a kizárólagosság felé sodró szeretet;
míg az agapé az ajándékozó, lehajló, önkiüresítő,
de az erószhoz hasonlóan ugyanúgy az örökké-
valóságba vezető szeretet. S ahogy az erósz fölfelé
szárnyalása szükségképpen drámai, az egó üres-
ségébe való zuhanásba torkoll, ha az agapé nem
lendíti tovább, úgy az erósz nélküli agapé csak
— Szent Pált idézve ismét — zengő érc és pengő
cimbalom, amelynek végpontja a hiúság és a gőg.
A két erő egybefogása teszi a szeretetet isteni
erénnyé. Hasonló gondolattal találkozunk egyéb-
ként a második, Spe salvi enciklikában is, amely-
ben a pápa a remény alapját kutatva hasonlítja
össze a ’hüparkhonta’ és a ’hüposztatisz’ fogal-
mait, azaz az evilági életben szükséges javakat a
„valóban szükségessel”, a hittel, amely új alapra
— szubsztanciára — helyezi a reményt, anélkül
azonban, hogy radikálisan, önmagáért-valóan
szem befordulna a földi élet struktúrájával.

Úgy vélem, a pápának a szeretetről és a re-
mény alapjáról kifejtett gondolatai szerkezetü-
ket és szemléletüket tekintve egyaránt erőtelje-
sen befolyásolták a mostani enciklika felfogását
és megközelítésmódját is, dacára a téma jóval
gyakorlatiasabb voltának: az ember társadalmi
létezésmódjában, melyet ez az enciklika igyek-
szik körüljárni, ugyanezt az egymást átjáró, egy-
másnak értelmet adó és egymásból értelmet nye -
rő kölcsönösséget érhetjük tetten. 
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A kölcsönös egymásrautaltság gondolatából
tudjuk jól megérteni a harmadik szektornak, az
államnak a szerepét is, hiszen eddig csak a piac
és a civil szektor kapcsolatát vizsgáltuk. A pia-
con érvényesülő — persze mindig töredékesen
érvényesülő — normákat a szolidaritás és az ön-
kéntes, nagylelkű adakozás normái egyszerre ki-
egészítik és éltetik; míg a bőkezűség normáit
csak az igazságosság piaci normáihoz képest
lehet megérteni. Vajon milyen normáknak kell
érvényesülniük az állam tevékenysége során?
Hadd kezdjem egy tiszteletteljes kritikai meg-
jegyzéssel: XVI. Benedek talán túlságosan is kö-
tődik a német politikai gondolkodás hagyomá-
nyaihoz, amely a politika helyett szívesebben
beszél az államról, elhomályosítva azt a tényt,
hogy az állam éppúgy személyek és személyes
döntések által létezik és működik, ahogy a piac
vagy általában a gazdaság. Ezért bár teljes joggal
emeli ki azt a tényt, hogy az állami újraelosztás
a törvény kényszerítő erejénél fogva működik,
azaz a személytelenség markánsabban jelentke-
zik benne, mint a piaci tranzakciókban, ahol a
felek személyessége szembetűnőbb, mégis, az
államot a politikával helyettesítő megközelítés-
ben talán szerencsésebb és koherensebb módon
tárulna föl az olvasó előtt a csere és az önkéntes
adakozás mellett harmadikként a kötelességből —
pél dául az adórendszer különböző elemein ke-
resztül — megvalósuló transzferek természete.
Azt kell ugyanis meglátnunk, hogy az államot
működtető politikai szereplők a maguk sajátos
világnézete szerint szabadon döntenek abban a
kérdésben, hogy milyen módon kívánnak élni
az állam kényszerítő eszközeivel. Úgy gondol-
ják-e, hogy az igazságosság fentebb kifejtett ter-
mészetes vagy közvetlen értelmét tartják-e szem
előtt? Vagy azt a szolidaritás és az önkéntes ada-
kozás további erényeivel próbálják meg kiegészí -
teni? Esetleg más, még nem említett alapot talál-
nak az újraelosztás indoklásához? A katolikus
fölfogás — összhangban számos politikaelméleti
irányzattal — az igazságosságot kiemelkedően
fontosnak tartja a politika által megalkotott jog-
rendszer megalapozásában. A jogrendszernek, a
törvényeknek mindenekelőtt igazságosaknak
kell lenniük, ám ez az igazságosság — éppen
azért, hogy mindenki számára érthető és elfo-
gadható legyen — elsősorban az alapvető ér-
telme szerinti, természetes igazságosságot (ki-ki
azt kapja, amit megérdemel) jelenti. Természe-
tesen ez az elv bár szükséges, de elégtelen, töb-
bek között azért, mert — ahogy láttuk — egyet-
len közösséget sem képes tartósan elégedetté
tenni. A politika további elvek bekapcsolását is
megköveteli, s a politikai világnézetek közötti
különbségek részben éppen abból adódnak, hogy

milyen további elveket kapcsolunk be. A pápa
inkább csak utalásszerűen tér ki erre. Úgy tűnik,
felfogása szerint a politikában tevékeny és köz-
hatalmat gyakorló embernek az adott politikai
közösség kohézióját, összetartozás-tudatát és
erejét kell elsősorban szem előtt tartania akkor,
amikor további elvekkel kívánja korrigálni a
nyers, természetes igazságosságra épülő törvé-
nyek rendszerét.

Bármilyen politikai világnézetet választunk is,
mindegyik előtt ott van egy súlyos korlát, s ez
éppen az önkéntesség, az adakozás, a civil össze-
fogás és szolidaritás elveinek megfontolásából
adódik. Mind a szóban forgó enciklikában, mind
a Deus caritas estben leszögezi a pápa, hogy a po-
litika az állam kényszerítő eszközeivel sem képes
elérni vagy helyettesíteni az önkéntes adakozás
kultúráját, mivel az eszköz egyszerűen ellentétes
a céllal. Így bár a politikai világnézetek között ér-
demi, legitim és nagyon fontos viták folyhatnak
arról, hogy milyen elvek veendők figyelembe a jö-
vedelmek újraelosztásánál a nyers, természetes
igazságosságon túl, a társadalmi szolidaritás ki-
kényszerítése, azaz a civil társadalom szükségte-
lenné és fölöslegessé nyilvánítása föltétlenül
hibás, sőt, bűnös elképzelés és szándék. Úgy is fo-
galmazhatunk, hogy a szubszidiaritás sokat em-
legetett elve nem a politika által kidolgozott újra-
elosztási rendszerek egyik fontos szempontja,
hanem az ilyen rendszerek megalkotásának a kor-
látja. Amikor egy politikus a szubszidiaritás elve
szerint kíván cselekedni, akkor alapjában véve a
nem-cselekvést kell választania. Ez persze nem
mindig könnyű, hiszen a politikus ösztönösen
tenni, cselekedni akar.

Mármost ahogyan a piaci normák stabil és a
közjót szolgáló érvényesüléséhez a pápa szerint
az adakozás, a nagylelkűség kultúrájára is szük-
ség van (s ez fordítva is igaz), úgy a közjó érdekét
szem előtt tartó politika szintén rá van szorulva a
civil társadalom létére, különben parttalanná,
majd korlátlanná, végül pedig zsarnokivá válik,
ahogy idéztem is XVI. Benedektől. A legstabilabb
és az enciklika által újra és újra sugalltan legked-
vezőbb megoldás persze az, ha maga a politikus
és vele az állam is mintegy interiorizálja, belső
normájává teszi azt a fölismerést, hogy a törvé-
nyek lényegüknél fogva korlátozott kompetenci-
ával rendelkeznek a valódi, teherbíró társadalmi
kohézió megteremtésében. S ennek fordítottjáról
sem szabad megfeledkezni. Ahogy a piaci tranz-
akciók nem csak a bizalom és az adakozás kultú-
rájának közegében tudnak igazán közjót növelő
módon működni, hanem maguknak is szüksé-
gük van a jog támogatására, úgy a civil társadal-
mat vezérlő normák sem csak korlátai és katali-
zátorai a politikai cselekvésnek, hanem maguk is

66

15. EGYHÁZ A VILÁGBAN -- Az evangéliumi bölcsesség ereje:Layout 1  2009.12.14.  16:02  Page 66    (Black/Black 



rászorulnak azokra a jogi eszközökre, amelyek
révén a politika számtalan fontos elvet tud meg-
jeleníteni. Egy egyszerű példával élve: ma már
egyre gyakoribbak a magánkezdeményezésekre
épülő bölcsődék vagy akár óvodák is, amelyek a
kölcsönös adakozás és nagylelkűség intézményei
is (bár természetesen a piaci kölcsönös csere logi-
kája is mozgatja őket), s ezeket a politikának tá-
mogatnia illik, miközben nem mondhat le sem
arról, hogy ezeket a kezdeményezéseket több
szempontból (biztonsági, egészségügyi és más
szempontokból) ellenőrizze, sem arról, hogy a vé-
letlenül vagy más okból kimaradók számára is
igyekezzen megoldást találni. Ezernyi további
példát is kereshetnénk, mint ahogy a pápa is
többször figyelmeztet a mikroszint, a gyakorla-
tias megközelítés, a konkrétumok vizsgálatának
és értékelésének a fontosságára. Ezzel összhang-
ban az ilyen példák valószínűleg többet segítenek

abban, hogy a XVI. Benedek által kifejtett gondo-
latok gyakorlati életképességét is teszteljük, s
ennek révén igazságukat és helytálló voltukat be-
lássuk, mint az elvont fejtegetések. Ugyanakkor
az elvont, magasröptű filozófiai és teológiai gon-
dolatok is nélkülözhetetlenek: egyrészt a sokféle
példa összehasonlításában és a közöttük való el-
igazodásban, másrészt pedig abban, hogy egy
olyan tapasztalati és szellemi hagyományhoz
tudjunk kapcsolódni, amelyet itt hadd ne nevez-
zek társadalmi tanításnak, hanem a hitletéte-
mény, a depositum fidei mintájára egy erőteljesebb
kifejezéssel depositum sapientiae evangelisnek, az
evangéliumi bölcsesség letéteményének.

BALÁZS ZOLTÁN

1A fordítást a Vatikán honlapjáról vettem, a fordítók
Dér Katalin és Horváth Pál, a lektor Beran Ferenc.
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Lukács László: Az Ige asztalánál 2.900,–
Walter Kasper – Daniel Deckers: A hit szívverése 3.200,–
Kertész Imre: A megfogalmazás kalandja 1.400,–
Thomas Merton: Párbeszédek a Csönddel. Imák és rajzok 2.900,–
Teréz Anya: Jöjj, légy a világosságom! 3.200,–
Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek! 1.900,–
Varga Mátyás: Nyitott rítusok 1.700,–
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai 1.700,–
Máthé Andrea: Útvesztőben 1.100,–
Rupert Berger: Lelkipásztori liturgikus lexikon 4.300,–
Halmai Tamás: Versnyelvtanok. Elemző esszék kortárs versekről  1.900,–
J. B. Metz: Memoria passionis 2.700,–
Rónay Tamás: Forgószél a Vatikánban. XXIII. János életútja 2.700,–
Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából 1.200,–
John Powell: Egészen ember, egészen élő 1.800,–
Joseph Ratzinger: Bevezetés a keresztény hit világába 2.700,–
Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről 2.900,–
Wolfgang Beinert: A katolikus dogmatika lexikona 3.600,–
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 1. 2.600,–
Th. Schneider: A dogmatika kézikönyve 2. 2.600,–
Avery Dulles: A kinyilatkoztatás modelljei 2.500,–
Lukács László: Csináld magad 1.150,–
Terri Apter: A magabiztos gyermek 1.600,–
E. Kübler-Ross – D. Kessler: Élet-leckék 2.200,–
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