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FRIuALDSZRY JÁNos

A xöz.lÓ FoGALMA
A KAToLtKUs EGYHÁZ rÁnseoAlMt

TANíTÁsÁeaN
A köqió vizsgálati (tlusadalmi) dimenziói a katolikus egyház társadalmi tanitásában a következ&k:
l.- az egyének (személyek);
2. - az intermediális csopoÍtok;
3. - az állam;
4' - a nemzetközi szervezetek szintje;
5. - valamint a nemzetek, népek nemzetközi viszon1'ai (Észak-Dél eltentéte illetve a fejló-

dő országok problematikája).
Ebben a tanulmányban nem annyira a közjó intézmén1'i dimenzióját, államhoz való viszo-

nyát vizsgáljuk az egyház szociális tanitásában (ezt a munkát Paczolay Péter elvégezte, különös
tekintettel az állami beavatkoás és a közjó viszonyán)(l), hanem inkább annak filozófiai
hátterét igyeksziink feltárni megkiilönböztetett figyelemmel a személy és a közjó összefiiggésére
a,'politikai közösségben'' (tehát az államnál tágabb kontextusban).

A közjó definíciója

A közjó a Gaudium et Spes megfogalmazásában,,azoknak a társadalmi életfeltételeknek az
Összessége, amelyek mind a csoportoknak, mind az egyes tagoknak lehetóvé teszik, hogy
teljesebben és könnyebben elérjék tökéletességü,ket''. (2.) Tehát a közjó el6ször is azon íel-
tételek biztosításátjelenti, amelyek a másikkal való együttélést teszik lelretóvé, ilyen a béke
és a rend. Ebben az államnak kitüntetett szeÍepe van, de korántsem az állam (vagy ajog) hozza
ezeket létre, ehhez inkább csak a kényszerító hatalmát adja, mutat rá Takács Péter (3)

A politikai közjó antropológiai alapjai és a közösségi tét ebból fakadó célja:
AzEgyház társadalmi tanítása a közjó megfogalmaásakor az ember természetéből indul

ki, és miután síkra száll annak társas jellege mellett' a közjót fogalmazzame1 a közösségi lét
céljaként. Jacques Maritain neotomistá politikai Íilozófiájában - melynek nagy hatása volt a
katolikus egyház társadalmi ta!ítására - az elvontan szemlélt' a konkrét történelmi körÍilmén1'elrtól
elvonatkoztatott államban, illewe tágabban, a cir'ilizációs rendszerben, mint evilági rendben a
közjó három jellegzetes vonását kiilönbözteti meg:

l' A közjó közösségi természetű: Az állam és a civilizáció valódi célja: ,,az egyéni javak
puszta összegétől különbözó közjó, amely felette áll az egyéni érdekeknek, riertaz egyén a
társadalmi Egész része. E közjó lényegében az összességében vett sokaság, az emberi szemé_
lyekböl átló Egész helyes földi élete: l'agyis e közjó egyszerre anyagi és morális'' (4) olyannyira
így van ez, hogy- a Pacem in Terris enciklika a közhatalom létjogosultságát is a közjó
megvalósításában látja' A világi közjó azonban nem végsó cél, hanem r'alami nagyobb jó
szolgálatára rendeltetett: a személy örökjar'ánalr' tökéletességének és spirituális szabadságának
elnyerésére.

2. A közjó a perszonalizmus elvón alapul: a r"ilágiközjónakazemberi személyek örök céljait

18



III. bzqs fÖlítolq:s uárfuzqn3]e

kell tiszteletben tartania és szolgáünia. Az abszolút viszonyítási pont tehát rajta kívül r'an. Ehhez
igazodilg az egyes politikai közösségek adr,a lehetőségekhez mérten, többé vag1' kevésbé eIókésziti'
magában hordozza annak kezdetét, ami által majd megbaladtatik. Ebból következik, hogy
elképzelhetetlen a közjó olyan definiálása' amety az absáraktan szenrlélt eryén (egyénijó)javál'al
kategorikusan szemben áll. Ebböl a szem]életböl fakad a személy elsőbbsége az iillammal szemben,
és a társadalom személyért való jellege (,,societas pro persona'') (5).

Jobban megértjÍik' bogy a hagyományosan politikainak értelmezett közjó-fogalom, miként is
kap konkrétabb, szinte már jogi (egyérlel'nű kötelezettségct megfogalrnazó) erősségíi minőséget,
ha megnézzük, hogy a közjó a katolikus egyház társadalmi tanítása szerint min is alapszik. A
zsinati dokumentum egyértelműen mondja ki, lrogy ,,a dotgok rendjét kell.a személyek rendjéhez
szabni, nem pedig fordín'a'' (6) A szeméIy |eháÍaz a forrás, amely minden dolgok rendjét
meghatározza, igy az intézménYekét is. Az államnak és a politikai intézmén1'rendszernek is a
személyjavát kell elómozdítania, lriszen,,a szeméIy íi'lötte áül mindennek,jogai és kötelességei
pedig eg1'etemcsek és sérthetetlenek. Az ember számára tehát hozzáférhelővékell tenni mindazt"
ami a hozá illó életmódhoz sziikséges'' (7)

Mindennek - igy a politikai cselekr,ésnek is - a mércéje az emberi személy, akinek jogai
és kötelességei vannak. A közjót ez kell hogy orientálja. Ettől nem tekinthet el sem az áIlam,
mint koordinatív, elómozdító és korrigáló intézmény, sem az egyes csoportok, akik politikai
cselekvésti}kor tekintettel kell hogy leg1'enek minden személy jogára, jalára.

Á közjó katolikus értelme a (egles) liberáIis és kollektivista értelmezésekkel szemben

A közjó a katolikus felfogás szerint nem a részérdekek matematikai összege (mint ahogy
bizonyos liberális felfogások azt valljrik), és nem is az emberi méltóságot meghaladó, az
embertől függetlenül létez6' önmagát önmagából maqyar^zó morális entitás, ahog} azt
a kollektivista frlozófi ák hirdetik.

A közjó tebáÍ nem a részérdekek puszta matematikai összege, amelyet egy ,,láthatatlan
kéz'' rendez össze, hanem ,,azok mérlegelését és megfelelő elrendezését is magábán foglalja
a jar'ak kiegyensúlyozott érrékrendje alapján, s végelemzésben a személy méltóságáról és
jogairól alkotott helyes éíelmezésnek megfelelően'' (8)' |)gyanez Maritain megfogalmazá_
sában egy közös míi, amely a többiek, minden eryes ember teljes kiteljesedésének rendelődik
a]á: 

''(...) 
azáltal, hogy a r'ilági közjó emberi szernélyek közösjava, minden egyes ember, önmagát

alárendelve a közös műnek, tulajdonképpen a tÖbbiek' a többi személy személyes élete
beteljesedésének rendeli alá magát'' (9) Amíg a l8.század Angliájában úgy fográLk fel a közjót,
hogy az alulról jön létre, vag5'is .,az egyének autonóm cselekedetei sziikségképpen közjóvá
állnak össze, függetlenül anól, hogy önmagukban mi a céIjuk és erköIcsi minóségük''' addig
.'Rousseau-nál ,,fe|ülról'' jön létre az egyén és a társadalom érdekegysége, nem az eg1,éni
akaratok összeadilsával, hanem nrinöségi átalakulásával, ahogy a polgár föloldódik a közösségben.
Egyéni akarata azembernek" núnt polgárnak nem is maradhat (...)''- foglalja Össze lényeglátóan
a különbséget Sólyom László a közjó liberális felfogása és a rousseau-i általános akarat kózött
( l0)

3. Nem a politikai közösség feladata, hogy az emberi személ}"t a spirituális tökéletesség-
hez és autonómiájána} teljes szabadságához eljuttassa (ezzel ellentétes Hegel felfogása' aki
az elöbb említett Rousseau_t,'általános akarat''_ának individuális akarathoz való kötése miatt
bírálta, men így - á|lítja - nem teljesedhet ki az általánosban (ál|am) a polgár teljes értelentben
vett szabadsága). Ehhez csak hathatós segítséget kell adnia. A közjó és a politikai rendszer
ilyetén r'aló megfogalmazása nenr jelenti azonban azt' hogy ezek feladata eg;-fajta redukált,
anyagi, fizikai valóságában tekintett ernber szolgálata lenne: ,'De ezen a helyen. úg1't'éIjtik'
fiainkat figyelmeztetni kell, lrogy a közjó az egész embcrhezlar1ozik, azaz mind testi mind
lelki sziikségleteihez (kiemelés tólem. F.J').'' (ll)

Tehát ,,tétezik egy a társadalmi egész, az ezá]lal nregr'alósítandó közös rnű, í5y- a szernélyek e
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múnek vannak alárendelve. Ám ugyanakkor az' aÍrl| azemberben a legmélyebb ('..) örök hivatása,
ftjlébe rendeltetik e műnek' amel1nek célját szintén ez a hir'atás hatrlrozza meg'" Ezazért van ígr,
mivel Szent Tamás szerint az ember olyan javakat és életet hordozmagában, amelyek a politikai
közösségnél többre rendeltettek (l2)

A közjó gyakorlati politikai megvalósÍthdtósága: az igazsóg és a politikai pragmalikus
valósóg feszt ltsége

A 
',Iényeg'' 

és a ,,létezés'' küIönbségéból és egymásrahatásából fakadóan azonban a kisebb
rossz elvét kell választani, mivel a politikusok gyakorlati problémiikkal és nem absztrakt
entitásokkal találkoznak (l3) A közjót tehát nem lebct deduktív módon megvalósítani,
hiszen nem absztrakt igazság egyszeríi applikáIásáról van szó. A közjó tehát utal egy sajátos,
kívánt rendre, de csak annak körvonalaira, mivel ez a közjó természetéból következik (l4)
Elóször is a teoretikus tualásbol' az,,i1azságisrneretéból'' (a politikára vonatkozóan ez - néhárry'
kifejezetten morális esetet leszámítva - szinte kizárt, hogy a priori megállapítható legyen)
még nem következik az annak megfelelő erkölcsös, helyes, gyakorlati cselekvés ismerete.
Ismerni kell az emberre és a társadalomra vonatkozó legfontosabb elveket' de rendelkezni
kell a helyes politikai cselekvéshez sziiikséges morális iujlssal is, a,,phronészisz''-szel, amely
a ,,techné''-t, a megoldási módot kell hogy orientálja, vezesse. A lényeg' az ,'igaz" világát igy
kell közeliteni a ,,létezés'', a politikai megvalósutás felé a közjó keresése révén. A 

'phronészisz''ugyanis - ahogy arÍa Karl-otto Apel felhívja a figyelmet igenis lehet diszkurzív' csak a
nyugati filozóÍiai hagyomány tette célracionálissá (teleológiaivá) Ar'isáotelész gyakorlati
ész-fogalmát.

A közjó tehát gyakorlati morális diskurzus ritján keresendó, ami által az,,igaz",,lényegbeli
világa'' testesüt meg a politikai , ,létezésvilágában''(l5) Nem véletlen az sem, hogy Karl-otto
Apel a demoknicia logikáját elemeue azigazságot racionálisan akarta megalapozli, azigazság
történeti értelmezéséből kívánt az igazságabszolút értelme felé tömi (16) Az igazság, a ktizjó,
a morális gyakorlati politikai tudás és az ezt megvalósító (politikai) technikai tudás nem
válasahatóak el egymástól, és még kevésbé fordíthatóak szembe egymással' Arra, hogy a
demókratikus eljárás mennyire nem az értékrelativizmustjelenti, és hogy a közjó keresése
és a demokratjkus úta mennyire kötődik az igazság kereséséhez, hadd álljon in Watter Lippmann
közjóról írt könyvének egyik összegző megállapítása: 

',Nyugat 
világának szabad politikai

intézményeit azok az emberek gondolták ki, akik hitték hory az emberiség közös tapasáalatának
tisztességes elemzése mindig arra fogja késztetni az embereket" hogy ugyanarra a követkeáetésre
jussanak. Ugyanannak afilozófiánakazaranyszabriLly:in belÍil, amellyel végsö céljaikat tlsztáztitk,
biztos reménnyel foglalkozhattak az igazságfokozatos feltárásával. Minden kérdést eldönt-
hető tudományos vizsgálódással és szabad vitával ha - de csak ha - minden tudós és minden
vitázó ragaszkodik a közjó filozóftájához,. azazha a követkeáetések ugyanazon kritériumait
és szabályait alkalmazzák azigazság eléréséhez, ajó és a rossz megktilönböztetéséhez.'' (l7)

A moráIis igazságnak politíkában vató létjogosultsága miatt beszéI az egyház tanító hivata-
la a ,.bűn struktúráiÍór', amelyek a közjó megvalósulását is veszélyeaetik . Az igazság morális
tagadása tehát - többek között - a politikai közjót ássa alá.

A technikai-intézményi feltétetek elégtelen votta is meghiúsíthatja a közjó realizálódását.
A politikai technikai tudás és ezek anyagi-intézményi feltételei elengedhetettenek a közjó
megr'aIósulásához (l8)

A közjó skolasztikusan megfogalmazott cél-jellege

A közjót köztes \'agy.,alsóbb rangú cél''-nak tekinti J. Maritain' A lelki célok etsőbbrendűsé-
gének elismerése meltett vallja, lrogy a földi közjó nemcsak pusztán eszköz (a középkorban
g)'akran ez tönént) az örÖk élet szolgátatában' hanem - mint mondottuk - ,,köztes céI". Ez

20



IIÍ, es?$os folitolq':s uáreryyn1]es

e$,felöljelenti a lelkire r'onatkozó 
',Iogosz''_nak való tén1'leges alárendeltséget - ellenlétben

az anglikán és a libcrális felfogásokkal - rnásrészről r,iszont a fóldi közjónak meg\/an a rnaga
konzisztenciája, méltósága is, hiszcn a rnaga rendjében ,,főágens''. Tehát cél, főágens, de nenr
a'r,égső cél és nem a legmagasabb rcndű főágens (19). A politikai közjó il)'en, neotomista
fogalmakkal való elemzését a lén1'egilcg kereszlény laikus állam (politikailag plurális, de a
,,logosz''-ra nézve nem közömbijs álIam), l,ag;'is az,,rij keresaény társadalom konkÍét tönénelmi
ideálját'' elemezve r'égzi el Maritain. Ez a .,konkrét történelmi ideál'' gyakorlatilag rrtegfelel a
M Pá és II Jrinos PáI pápa riltal a ,,szerctet ci\'iliációjána}<'' és az újraevarlgeiiációs társada]orrurak
nevezett titsadalomnak.

.4 kÖzjó eszkaz_jellege és a ntoralitással való kaPcsolata

A politikána} mindenekelőtt a rársadalorn közjal'át kell szolgálnia. í$'tehát a közjó a nrércéje.
A közjó viszont elsősorban erkölcsi jó' igy - a machiavellizmussal ellentétben -
összeegyeztethetetlen bármiféle önmagában rossz eszközzel '. ,,ezért 'lan az. lrog-v a hitszegés,
az ártatlanok megg5'iIkolása r'agy bármil1'en eg-véb igazságtalanság, amely látszólag hasznára
válik az államnak. valójában a közjó ellen irán1'rrl, természetszerűleg ennek rornlására vezet,
nrert a közjó nem pusáán az állam sámára hasznosatjelenti, lranem az emberi sokaság életének
hasznosság feletti. önmagában és önrnagáért jó lrelyességét" (20)

A közjó azonban ol1'an célok elérését teszi lehetőr'é. amelyek eg1'énileg nent elérhetőek'
Fontos azonban, ho91' ezen céIok kör,etésekor mindenkor figyelemrnel legyenek a társadalmi
aktorok arra, hogy ne csak ne okozzon kárt tevékenységük (pl. környezetszennyezés) és annak
eredménye másoknak, hanem pozitív kihatással is legyen rájuk (2l).

A közjó és a munka r'iszonya társadalmi-politikai vetületben. A Mater et Magistra
dokumentum nemcsak azt a kör,etelrnén1.t támasztja, hogv a dolgozók egyeztessék összejogaikat
és érdekeíket más gazdasági-szaknrai rétegekér,el, hanem azt is. hogy mindannyian a közjó
alá rendeljék érdekeiket. (22) Mindez vonatlozik a politikábanjelenlévő rninden intermediális
csoponra is.

A közjó szükségessége és a nemzctkiizi faktuális szolidaritás (egymásrautaltságból
fakadó eg1'üttműkódés)

A Gaudium et spes zsinati konstitúció a 
',faktikus 

szolidaritás'' (Tommaso Sorgi különbsé-
get tesz a faktikus és morális szolidaritás között, ahol az első az ets}-másrautaltságból fakadó
egYüttmúködést jelenti, a násodik l'iszont rnorális elkötelez€ttséget is magában foglaló
'r,iszon)'rrlástjeIent (23)) tényéból indul ki: társádalmunkban a világméretű egymásrautaltság,
kölcsönös függés a közjó értelnrét és kiterjedését jelentősen áÚormálta. Már nemcsak a

nenrzetek szintjén merül fel a szükségessége, lranem planetáris'r'iszon1'latban is. Ez nem valami
..morális plusz'', hanem egyre inliábbjogokat és kiitelességeket rneglratározó normatí\,a, mely
tehát a politikából ajogivá váIás felé tart.

A kÖzjó és a partikuláris politikai érdekek

(Á közjó és a politikai érdekek megfogalmazása és érvényesitése)
A közjó fogalmilag csat úg1,érhetó el. ha tninden csoport éÍdekeinek megfogalntazásakor

érdekén,ényesítésekor fig;'elembe veszi a tiibbi csoport érdekét, sőt az egész emberiségét
is. A zsinati dokumenrum ezzel akitélellelr'ilágossá teszi. hogy ily módon ncm előbb léteznek
az eg)'cs csoportok abszolút érr,én5'ű érdckci, és csak utána a tiibbieké illetr'c az cgész
emberiség jar'a, hanern rninden politikai társadalrni aktusnak. rnindenkor figyelemnrel kell
lennic a közjó szÍikebb és tágabb en'énr'esülésére eg;'aránt.

A közjó és a pozitív diszkrinrináció

A közjónak minden résztver'ő politikai csoportosulás kulturális és eg,éb panikuláris különb-
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ségére (pl. etníkai) Íi$,elemmel kell lennie, hogy ne essék sem az absztrakt univcrzatízmus'
sem a parciális érdekck képviseletének veszéIyébe (24) Il1'en értelemben tilos bárrniféle
diszkrimináció, amely fogalmiIag zárná ki a közjó megr'alósulását: ''Semmi módon nem szabad '
megengedni, hogy az állami hatóság egyeseknek vagl keveseknek az érdekét szolgálja, mert
mindenki közjava szolgálatára alapitották.'' (25)

A gyengébb érdekén'ényesítő képességú szociális alanyok, csoportok, formációk eseté-
ben' akik természetszerűleg mindig alulmaÍadnának a puszta eró által uralt versen1'ben' r'i_
szont a pozitív diszkrimináció nemcsak mcgengedhetó, hanem elengcdlretetlen. Ez a szemlé-
letmód a demokrácia procedurális felfogásának radikális kritikájátjelenti. A.) E8}'részt
a politikai döntéshozatali eljárásban meg sem tudnakjelenni bizon5'os politikailag erótlen,
de objektíve (társadalmilag, erkölcsiIeg) jelenlős támogatásra szoruló érdekek, másrészt ha
meg is jelennek, nem tudnak én'ényesülni, hiszen a politikailag felülreprezentáIt (erősebb)
érdekek az elj^rásÍ a maglk javára fordítják, ha máshogy nem az cljárás maniputálásár'al.
Csak a proceduralitás tartalmi értékekre való irányításával lehet a közjó érvén)'esülését
biztosítani. Ezt szolgálja az igazságosság és a méltányosság, mint szubsztanciális értékek
érvényrejuttatása a pozitív diszkrimináció révén: .,De az igazságosság és méltányosság néha
követelhetik' hogy akik az állam iigyeit intézik, több gondot fordítsanak az elesettebb polgárokra.
mert'ezek saját jogaikat érvényesíteni és törvénves igényeiket kieIégíteni kel'ésbé képesek''
(26)

Á társadalmi rendnek is az igazságban, r'agyis az igazságosságban és a szeretelben kell
folyamatosan fejlódnie, ahol a szabadság az ember harmonikus kiteljesedését szolgálja *
hangsúlyozza a katolikus tanító hivatal.

A közjóra törekvés azonban új mentalitist igényel. Túl kell lépni az,,cgyénre szabott
erkölcsön', az individualizmuson és a politikai társadalmi kérdések közösségi illetve globá-
lis összefiiggéseire is Íigyelni kell: ,,Az igazságosság és a szeretet követelrnényeinek eg;'re
inkább csak akkor lehet eleget tenni, ha minden egyes ember azon túl, hogy a maga képességei
és a mások szilkségletei szeinthozzájálul a közjóhoz, egyszersmind támogatja és segíti azokat
a magán- és közintézményeket is, amelyek a jobb életkörülményeket szolgáljiik'' (27). Konkrét
segitségn5ujtrisról beszel a Gaudium et spes' a civiltársadalom' valamint az illaÍn] és nemzetközi
intézmén-vek igén1'bevételével, támogatásár'al is. A spontán módon létrejör'ő
magánkezdeményezések és a közjogi intézmények eg)'aÍánt a közjót előmozdító szolidáris,
felelósségleljes politikai cselekvés fórumai. J. Maritain is egyértelmű\'é Íeszi' ho$1a politikai
testvéri barátság nélkül nem létezhetik sern politikai igazságosság, sem közjó mint közös
mü: 

''(..') csak olyan államban lehet gyakorlati és valóságos énéke, ahol felismerik a közös
mű valódi természetét és eg]'lJttal - mint Arisaotelész - a teswéri baníság politikai jeIentóségét
és értékéf' (28)'

Az emberekben és közösségeikben ki kell hogy fejlódjenek ''az erkölcsi és szociális eré_
nyek'', ezek pedig a közjóra r'onatkoztatva világosan összegzódnek a II. \'atikáni zsinat
megfogalmazásában: ,,Szent tÖrvén)'e leg1'en tehát mindenkinek, hogy a közösséggel való
kapcsolatát úg]' tekintse, mint a mai ernber legfóbb elkötelezettségét, és azt tiszteletben is
tartsa" (29).

Ez nem politikaidegen mor:ilis kívárralom, hanem - ahogy Maritain is hangsúl1'ozza: ,,nincs
politikátlanabb szellemi beátlítottság, mint a testvérí barátság eszméjével szernbeni bizal_
matlanság'' (30) Ha r'isszameryiink egészen a potítikai barátság gondolatának megszületési
helyéig, Arisztotelészig, akkor láthatjulq hogy a kozjó és a poliükai barátság eg}'mást fehéteIező
módon kerÍiltek tematizálásra (3l) Világos, lrog-v a politikai barátság Arisztotelésznél ltasznon
alapuló barátság, azonban legalább enn5,ire'r'ilágos, hogy a ',közhaszon''-ra 

gondolt. Telrát a
polgárok személyes hasznukal kö'r'et'r'e az objektiv közhasznot mozdítják eló. Ez utóbbihoz
természetesen az erény g1'akorlására van szükség (32) A politikai barátság tehát nern lép túl
az igazságosságon' hanem éppen azt kívánja realizá|ni azzal, lrog, azt tekintijogosrralr. anri
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lrasznos a köznek (33) Láthattuk' bogy ez utóbbi eléréséhez az erény gyakorlása, az emberek
morális elkötelezettsége, és ezzel Összefiiggésben, szocializációja szükséges' Ezt az egyház
szociális tanítása számos helyen aláhűzza (34).

A közjó megvalósításához aÍÍa van szükség, hogy ne csak az egyének igyekezzenek a köz
javát előmozdítani, hanem támogassák azokat a magán- és közintézményeket' amelyek a közjót
szolgálják (35). A politikai barátság és a ',közjava'' tehát olyan politikai erény gya}orlását
teszik sziikségessé, amely az indilridrrali52|i|qu5 gd(ölcsöt megha]adv4 globális szinten érvényesíti
a szolidaritást. Az emberijogok, mint a ''köz'' legfóbbjavának énényrejuttatásához, a,,köz''
érdekének és a köz tudatának elterjedése szíikséges, amety a szolidaritás intézményesített'
szervezett és kitededtebb megvalósulását is sztikségessé teszi.

A közjó tematikájához szorosan kapcsolódik a közjavát intézményesen,,blokkoló'', azzal
per definitionem sze'mbefutó jelenség, a ,,bún strukturált'', szen ezett, társadalmi megieIené-
se, amelyről W. Pál beszéI az octogesima Adveniens kezdetű enciklikájában (36) II. János
Pál a bűn strukturáit elemezve két tényezót emel ki eredói közül: ,,az eglik a profit utáni
kiárólagos vágr, a nuá,sik pedig az a hatalomvágy, amely saját akaratát is rá akarja kényszeríteni
a másikra: (.'.) Ennek a kettós gyökerű bűnös magatartásnak nyilvánvalóan nemcsak egyes
személyek esnek áldozatul, hanem nemzetek és szembenálló tömbök is.(...) bizonyos döntések
mögött, amelyek látszólag csak gazdaságivagy politikaijellegúek, valójában a bálványimádás
valódi formái Íejlenek: a pénzé, az osztályideológiáké, a technolílgiáé." (37) Jogszociológiai
terminusokkal élve az ,,általinos reciprocitás'' olyan jelenségével állunk szemben, amely a

,,kiegyensúlyozott reciprocitást'', vagyis ajog és igy aközjó érvényesülését akadályozza' Az
ember és annak jogainak, valamint az igazságosság helyére tehát az erkölcsi rossz, a ,,bűn
struktu:::íi'' kerÍilnek. Kiútként arra van sziikség, hory a népek és az emberek a közjót állhatatosan,
cselekvóleg mozditsák elö, vagy az enciklika szavaival - ahogy márfentebb is idéztÍik - olyan

''eltökélt akarat és állandó gondoskodás a közjóért, azaz mindenkiért külön-külön és
összességében'' sziikségeltetik, amely egyedül képes az igazságosabb és emberibb világot
létrehozni (38). Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás egyaránt úgy vélték' hogy a közjóra
való irányultság erényen alapuló, tudatos törekvés. Az egyénnek kötelessége, bogy törekedjen
a közjóra, amely cselekedetekben nyilvánul meg.

A kÖzjó és az állam, az emberi jogok

Mi a határa a közösséggel szembeni kötelességnek? -tehetjiik fel a kérdést' Először is le
kell szögezni, hogy a közjó nem azonos az állammal. Arisáotelész és Aquinói Szent Tamás -
mint látbattuk - a rész és az egész kategóriáival irták le az egyén és a közösség viszonyát,
aholis az egyénnek alá kell rendelnie - akár áldozaÍ árál is - érdekét a köz javának. Ennek
feltétele Szent Tamásnál az, hogl a tönények igazságosak legyenelq hiszen az isteni és természeti
jognat ellentmondó törvény éppúgy nem törvény, mint a hamis pénz sem pénz. Azonban annak
a lratalomnak' amelynek állami formája jogszeríi és amelynek törvényei a közjóra irányulnak,
anaak engedelmeskedni kell. Míg a középkorban áfogó világrend uÍalkodott' amely az erkölcsö!
a hatalmj berendezkedést is alapjaiban elrendeáe, addig az újkorbaÍezazm]verzálisan szervező

',logosz'' eltűnt' igy a hatalom kicsúszott, kicsúszhatott az e|lenőÍzés, és bármiféle kontroll
alól. Amig tehát a közjó Szent Tamásnál az ésszerü renddel rill összefiiggésben, addig az újkori
gondolkodók markánsabb korlátait keresték a közre hivatkozó, egyéni szabadságot korlátozó
hataloÍnnak. A hangsuly az akaratra (közákara! és az érdekre, a közérdekre kertilt. Eg}Te inkább
az állammal szemben kellett az egyénjogait megvédeni és egyre égetőbben merült fel a kérdés:
meddig is teded a,,köz érdeke''? (39) Es ezzel összefiiggésben: hogyanjön létre a közérdek,
kiknek az akaratából, milyen eljárás révén? Lehet-e kényszeriteni azokat, akik nem,,ismerik
fel" azköza]<aratot, nzqz _ v 

'rr6olat 
szi.iüőaqjrirrak megfogalmaásáyal_ az,,iútalinos akaratof'.

Lehet kényszeríteni az embert arra, hogy,,szabad legyen''?
Míg tehát a régieknél fel sem merül! hogy a közjóval vissza lehet élni' vagyis hogy közjónak

nevezik a partilnrláris érdeket" csak azt fogadták el, hogy esetleg valaki tér'ed, r'agy önző érdekeit
szolgálja, addig most az újkorban, vagy a legújabb korban a probléma abban ál' hogy a hatalom
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birtokosa szabadon alakítja saját érdekének megfeleIóeq a közjóra hivatkozaa az álami Íendet
és a törvényeket.Ezahelyzeta tartalmi morális kötöttségek középkor utáni eloldásából fakadt
(Jacques Maritain).

Jogosan hlvja fel a figyelmet Paczolay Péter arra, hogy a zsinati konstitúció (Gaudium et
Spes) a korábbi dokumentumoknál ritkábban használja az ,,állam'' fogalmat és helyene inkább
a ,,politikai közösség'' szétesebb fogalmát vezeti be (a0). A közjó és ehhez kapcsolódóan az
emberi jogok biztosítása ily módon már nemcsak az állam-állampolgár viszonylatban
fogalmazódik meg, hanem - a poliükai közösség fogalmának megfelelóen _ tfusadalom-polgár
és nemzelközi politikai közösség-állampolgárok relációkban is.

A katolikus egyház ily módon a sztmély méltóságát átlítja a hatatmi manipulációkkal szembe.
Ezen túl _ mint arra már kitértünk - a közjó szubsztanciális morális elvekhez való kötésével
igyekszik meggátolni az azzal való visszaélést.

A közjó és az embéii jogok (valamint a kötelességek!) tehát szen'esen és szétválaszthatat-
lanul összefonódnak az egyház szociális tanításában, ahol ez utóbbiak hatékony és a történel-
mi-társadalmi köriilmények között esTe teuesebb gararrtáIása adja a politikai közjó legfontosabb
mozzanatát(47)

Közjó és politikai részvétel

Az állampolgári részvétel a közügyek gya}orlásában a Pacem in Terris szerint elósegíti a
döntéshozók számára az állampolgárokkal való kÖzvetlenebb kapcsolat révén a közjó konk-
rét, 

',in 
és most'' megismerését (42). A politikai közösségekben továbbá - akkor is haa gazÁasági

és katonai fejlenségüket illetően reális kiilönbség van közötttik - nagyon elevenen él ajogi
egyenlóség tudata és kívánalma. Emiatt, jogosan, eryerrló elbánástkövetelnek, és nem szívesen
engedelmeskednek az eróvel rájuk kényszerített hatatomnatg vagt olyan hatalomnak, amelynek
létrehoásában nem venek Ésá' vagy amelyjoghatóságáíak nem önként vetették a!á magukat.
Politikai részvétel és a közjó tehát szervesen összefiiggnek, aholis a politikai szabadság és
felelósség egymást feltételezó kategóriák: ,,Semmilyen alkotmányos elöírás, legfelsóbb biróság'
hatóságvagy szerzódés nem segít, ha az átlagember nem érzi, bogy a res publica, az emberi
lét közös ügyei szabadon és komolyan rá vannak bízva''. _ írja Romano Guardini (43)
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