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A tizenkét csillagos zászló
Huszonöt éve lobog — és hála Istennek, most már nálunk is otthonos — az

Európai Unió kék zászlója, körben tizenkét aranycsillaggal. Strasbourgban
május 9-én meg is ünnepelték az évfordulót. Az európai egység és együttmû-
ködés azonban oly hatalmas politikai, gazdasági, kulturális és vallási — igen,
vallási — fejlõdés eredménye és mindig új feladatokat elõíró gyümölcse, hogy
vele kapcsolatban majdnem mindennek több évfordulója van. A zászlónak és
a csillagos címernek is.

Tény, hogy az akkori Európai Közösség kormányfõi 1955-ben milánói
csúcstalálkozójukon többek között azt is elhatározták, hogy a tizenkét csilla-
gos zászló lesz a hivatalos jelvényük. És 1956. május 29-én Jaques Delors elnök
ki is tûzte azt a brüsszeli Berlaymont-palotára, hivatali épületére.

Elõször az Európa Tanács, aztán az Európai Parlament, végül az európai
közösség, mai nevén Európai Unió tette magáévá a zászlót. Voltak kísérletek
a „modernizálására”, de máig nem változott. Az ezredfordulón már írtunk
az eredetérõl, de azóta is azt tapasztaljuk, hogy elhallgatják a történetét. Pe-
dig igazi európai és huszadik századi történet. Európai, mert földrészünk
szellemi, sõt gazdasági gyökerei sem szakíthatók el a keresztény gyökerektõl
és éltetõ hittõl. És XX. századi, mert az embertelen diktatúrák egyikének túl-
élõje volt annak az eszköze, hogy az Európai Unió keresztény gyökereinek
jelképe lehessen a zászlója is. Mirõl is van szó?

A zsidó vallású belga Paul Levi a vészkorszak idején fogadalmat tett, hogy
ha túléli a háború borzalmait és a náci üldözést, áttér a katolikus hitre. Meg-
tartotta a fogadalmát. 1949-ben Londonban az Európa Tanács kulturális bi-
zottságának vezetõje lett. Hat évvel késõbb pályázatot írtak ki az Európa Ta-
nács zászlajára. Paul Levit, amint egy Szûz Mária-szobor elõtt elhaladt, meg-
ragadta a tizenkét csillagból álló korona Mária feje körül. A kék mennybolt
hátterében aranyosan csillogott a restaurált szobor csillagkoronája. Levi
megnyerte a pályázatot, de nem szólt ötletének eredetérõl.

Honnan ered a Szûz csillagos koronája? A Jelenések könyve tizenkettedik
fejezetébõl: „Az égen nagy jel tûnt föl, egy asszony, kinek öltözete a Nap volt,
lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.” A csillagok tizenkettes
száma nyilvánvaló utalás Izrael tizenkét törzsére, Isten népére. A tizenkettes
szám sokrétû bibliai jelképe ékesíti az EU lobogóját, jelezve a keresztény gyö-
kerû és jövõjû Európa szellemi-lelki távlatát.

Mit szólnak ehhez az új magyar alaptörvény bevezetõ hitvallásának libe-
rális, szocialista és zöld bírálói? 

Rosdy Pál

Ha csak egyet...
Indulatokat váltott ki a társadalom egyes rétegeibõl az a kampány, amely-

rõl lapunk is beszámolt május 15-i számában. A Minden gyermekre várnak va-
lahol címû írásunkban írtunk arról az összefogásról, amelyben állam és egy-
ház egy emberséges lehetõségként megoldást kínál azok számára, akik nem
várt babát hordanak a szívük alatt, ezért örökbefogadásra biztat. A plakáton
egy magzat képe és többek között ez a mondat áll: „Azt is megértem, ha nem
vagy még kész rám... De inkább adj örökbe, hadd éljek!” Az üzenet úgy erõs és ha-
tásos, hogy közben nem ítélkezik, nem akar erõszakkal meggyõzni senkit.
Két bajban lévõ réteghez szól. A poklokat megjárt meddõ házaspárokhoz és
a poklokat megjárni készülõ nõkhöz, akik nem tudnak, nem mernek gyerme-
ket vállalni. A plakát szép. A plakát jó. A plakát nemes célt szolgál. 

Internetes oldalak hozzászólásai és különbözõ szervezetek reakciói mind
arról tanúskodnak, a felhívás olyan lett, mint egy lakmuszpapír. Különbözõ
társadalmi rétegek és szervezetek lelki, szellemi és fizikai állapota és érték-
rendje színezte tovább. Egyesek úgy értelmezték, hogy az „idejétmúlt és ne-
vetséges” katolikus egyház és a „diktatúrára törekvõ” Orbán-kormány ismét
meg akarja mondani, mikortól ember az ember, lelkiismeret-furdalást akar
okozni nõk ezreiben, és nem hagyja a családokat, egyéneket saját belátásuk
szerint dönteni életrõl-halálról. Ezek a hozzászólók azok, akik kritikájukkal
most nem a legjobb ajtón kopogtatnak. Mert egy választható lehetõségrõl
van szó. És még a Magyarországon évtizedek óta félreértelmezett és eltorzí-
tott liberalizmus-fogalomba is belefér egy életvédõ, szabadon választható,
humánus cselekedet. 

Hozzászólt a témához a PATENT is, amely a nõk és a szexuális kisebbsé-
gek társadalmi egyenlõségéért munkálkodik. Szerintük ezzel a felhívással a
nõk önrendelkezési joga ismét csorbul. Csak csendben jegyzem meg, az csöp-
pet sem bántja önérzetüket, ha a budapesti négyes-hatos villamos oldalán
reklám gyanánt egy hölgy összes öltözete egy eladásra kínált laptop.

Egy másik kritizáló réteg a fentieknél sokkal személyesebb sérelemként él-
te meg a plakát megjelenését. Õk, azok, akik vállalnának (még több) saját
gyermeket. Lélekben készek is rá, de nincs biztos megélhetésük, vagy mun-
kahelyük, vagy lakhatásuk. Számukra az „adj örökbe” egyet jelent egy arcul-
ütéssel. Személyes fájdalmaikat meg lehet érteni, szövegértési képességeik-
kel azonban akad némi gond. Hiszen egyértelmû, hogy ez a kampány azokat
a babákat akarja az életre segíteni, akiket saját családjuk nem akarja felnevel-
ni, egy másik viszont igen. Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy azokkal a
meg nem születendõ gyermekekkel is illene foglalkozni, akiket várna saját
család. Csak a családot nem várja biztos megélhetés.

Hogy milyen szélsõséges indulatokat váltott ki e kampány, arra van más
példa is, ugyanis akadnak olyanok, akik szerint túl finoman fogalmaz. Õk
azzal aggatnák tele a várost: Ne öld meg a gyereked, nincs jogod hozzá! Lássuk
be, ez a megfogalmazás még ha erkölcsileg helyes is, stílusát tekintve még-
sem vihetõ ki az utcára. De olyanok is vannak, akik azt tartják elfogadhatat-
lannak, hogy egy magzat szájába adnak kampányoló mondatokat. Ez utóbbi
csakugyan ízlés dolga. 

A lakmuszpapír színeibõl azonban olvasni kell. Államnak, egyházaknak,
nekem, neked, Önnek. Az abortusz-kérdés, akárhogy csûrjük-csavarjuk,
mindig felszínre hoz egy sor megoldásra váró problémát, jogos vagy kevés-
bé jogos, netán jogtalan indulatot. Megmutatja azt is, hogy a baj sokkal na-
gyobb annál, minthogy magvas konferenciák és okos plakátok orvosolni
tudnák. Mégis, ez a kampány, ha csak egy babát megment, ha csak egy gyer-
mekre váró családot teljessé tesz, ha csak egyetlen nõt megvéd az abortusz-
tól, megéri.

Koncz Veronika

VILÁG-NÉZET
katolikus szemmel

Kevés olyan kérdése van korunk
gazdaságtudományának, amiben
az elmélet és a gyakorlat képviselõi
olyannyira egyetértenének, mint a
fenti címben. Mégis, amint konkré-
tabban próbáljuk megfogalmazni a
kérdéseket, élesen ellentétes néze-
tek hallhatók. És mintha Karl Marx
újjászületésének lennénk tanúi: sok
jó szándékú ember álmodozik ar-
ról, hogy épp a tõkeelv kiiktatásá-
val lehetne létrehozni a szabad és
emberhez méltó társadalmat. 

E jelenség mélyebb okainak
megértéséhez segít a Stephanus-
díj idei kitüntetettje, Reinhard Marx
müncheni bíboros érsek, az euró-
pai püspökkari konferencia szoci-
ális kérdésekért felelõs tagjának
munkája, A tõke, amit a Szent Ist-
ván Társulat Marx Gyula élvezetes
fordításában tett hozzáférhetõvé.
A névazonosságra tudatosan ráját-
szó mû már sokadik kötete a szoci-
ológiát és társadalometikát másfél
évtizede professzorként is oktató
szerzõnek. De téved az, aki e beve-
zetõ alapján egy száraz, sok mate-
matikával terhelt, jogi-társadalom-
tudományi bikkfanyelven írt érte-
kezésre gondol. Marx bíboros ér-
deklõdése a gyakorlatból fakad:
még trieri segédpüspökként bíz-
ták meg a szegénység és a kire-
kesztettség kérdéseivel a gyakor-
latban foglalkozó központ és kuta-
tóhely megszervezésével. A mun-
káscsaládból származó megbízott
gyakorlatiasan és emberközeli
módon látott feladatához, kijárt a
terepre, és részt vett egyes csalá-
dok gondjainak áthidalásában. És
épp ez látszik meg írásán: miköz-
ben a közgazdaságtan, a globali-
záció és a szociális állam bonyolult
és élesen vitatott elméleti kérdése-
it taglalja, sosem téveszti szem elõl
az élõ embert, a mindennapok kér-
déseit, úgy, ahogy azt magunk is
érzékelhetjük.

És pont ez a lényege annak a ke-
resztény gazdaság- és társadalom-

fölfogásnak, amit Reinhard Marx a
tisztán üzleti szellem, a tisztán a
technokratikus ésszerûség szem-
pontját fetisizáló mai közgazda-
ság-elméleti fõsodor és persze a
különféle naiv, utópisztikus elkép-
zelések, mint a környezeti fenn-
tarthatóság szempontjának félreér-
telmezésébõl adódó zéró növeke-
dés hívei ellenében kifejt.

Az alig kétszázhatvan oldalnyi
könyv mindjárt az elején — Marx
levele Marxhoz — választ ad arra,
hogy miért erõsödött fel a piacel-
lenesség a nyugati társadalmak-
ban is, de a szegény országok jó
részében is. Azért, mert a tõke —
különösen az elmúlt két évtized-
ben, a szovjet versenytárs kidõlté-
vel — egyre inkább hajlamos volt
levetkõzni ama társadalmi felelõs-
ségét, ami a piac mûködését civili-
zálttá, a verseny kimenetelét pe-
dig a vesztesek számára is elfo-
gadhatóvá teszi. Közismert példá-
ul, hogy az Egyesült Államokban
az elmúlt két évtizedben — növek-
võ termelékenység mellett — az
órabérek stagnáltak, míg a felsõ
egy-két százalék vagyona meg-
többszörözõdött. 

E kötet különös vonzereje az,
hogy a szegénység és kirekesztett-
ség kérdésérõl egyszerre szól az
európaiak és a szegény világ
szemszögébõl. Emlékeztet arra,
hogy bizony a legfejlettebb orszá-
gokban is vannak kirekesztettek,
nem is kevesen. A nemzedékek
óta segélybõl élõ bevándorlók —
Franciaországtól Hollandiáig —
nem éheznek ugyan, de teljesen a
társadalmon kívülre szorultak.
Semmi közük a többséghez. Ezért
nem meglepõ, ha némelykor erõ-
szakos, romboló mozgalmakban,
gyújtogatásban vezetik le dühü-
ket. Ismert ez a hazai társadalom
peremén tengõdõknél, különösen
a mélyszegénységben élõknél is.
És másfelõl: nem tehetünk úgy,
mint ha a pénzügyi világválság

nem tette volna ismét akut kérdés-
sé a szegénységet. Növekedni te-
hát szükséges, de talán még in-
kább szükséges a lemaradók be-
vonása a társadalomba és fõleg a
gazdaság vérkeringésébe. 

És itt jutunk el ahhoz a pont-
hoz, ami a kötetet oly üdítõen
megkülönbözteti a bajok felsoro-
lásánál és az efölötti sopánkodás-
nál megálló számos más mûtõl.
Marx bíboros — a keresztény szoci-
ális tanítás hagyományait föl-
élesztve — a személyiség, az egyes
ember felelõsségét és szabadságát
helyezi középpontba. Az egyház
nem lehet a szabadság ellenfele, a
szegényeket az állami osztogatás
tárgyainak tekintõ, függõségüket
fölerõsítõ törekvések támogatója.
E veszély — amit egyébként több
magyar szegénységkutató, egykor
Kemény István, újabban Szalai Júlia
is kiemelt — elhárítható. Az állami
osztogatás helyén az öntevékeny-
ségre építõ, a helyi adottságok-
hoz, mi több, az egyes családok,
személyek, diákok sajátosságai-
hoz illeszkedõ, vagyis az alulról
jövõ kezdeményezések jelentik a
megoldást. 

A szerzõ kiemeli a célirányos
képzés, a folyamatos tanulás és az
értékteremtõ munka központi sze-
repét. Emellett azonban óv a köz-
ügyektõl való elfordulástól. Ellen-
kezõleg: a szociális piacgazdaság
ideájának globális kiterjesztése le-
het a megoldás azokra a gondokra,
amikkel a világ vezetõi a G20 kere-
tében és más fórumokon hiába
küzdenek. Ez — a Caritas in veritate
pápai buzdításban is megjelenõ —
gondolat egyszerre felemelõ, és ér-
zékelteti azt a távolságot, ami a
tisztán világi gondolkodást e szép
normatívától elválasztja. Marx bí-
boros könyve lehet a keskeny pal-
ló, ami a két világot összeköti. 

A szerzõ a Közép-európai Egyetem
[CEU] professzora.

Régen (és nem is volt az olyan
régen) kincseink voltak, ma sze-
metünk. Dédelgetett, szeretgetett
kincseink korábban évtizedekre,
sõt egész életünkre szóltak, vagy
legalábbis mi úgy szerettük volna.
Hittünk benne. Hittünk nekik. El-
hittük, hogy velünk maradnak és
megtartanak. Általuk, miattuk is
tudtuk, kik vagyunk.

Mik vagy még inkább kik vol-
tak õk? Emberek: szülõk, testvé-
rek, társak, barátok, költõk, írók,
tévések, színészek, de utcák, bol-
tok, kertek, játszóterek, iskolák,
hitek, közösségek, filmek, köny-
vek, mûsorok, hagyományok és
szokások is.

Rájuk bízhattuk magunkat,
mert ránk bízták magukat: a szí-
vünkben otthon voltak. Bizalmas
ismerõseinkké váltak, közös titka-
ink voltak velük, és az évek múlá-
sa nem tette unalmassá õket, sõt
épp hogy egyre mélyülõnek és ér-
tékesnek éreztük a velük való
kapcsolatunkat, a hozzájuk fûzõ-
dõ viszonyunkat. Hogy lecserél-
hetõek, kidobhatóak lennének,
teljesen képtelen gondolat volt.
Ha elvesztettük õket, az a leggyöt-
rõbb veszteségnek számított, és
evidens volt, hogy megõrizzük,
továbbvisszük és továbbadjuk
mindazt, amit tõlük kaptunk. Hi-
szen élni segítettek, hiszen azért
volt értelme élnünk, amit õk jelen-
tettek, közvetítettek. Én istenbizo-
nyítéknak tartom-nevezem õket,
és szeretnék-próbálok hûséges
maradni hozzájuk. Bár lassanként
mindannyian szemétre kerülnek,
vagy már réges-régen ott vannak.

A szemétben vannak a legna-
gyobb kincseink. És noha megret-
tenve állapítom meg ezt, nyilván-

való, hogy én magam is felelõs va-
gyok érte. A világot és a változó
társadalmi viszonyokat okolom az
ügyben, de cinkos voltam magam
is. Vagyok. Az észrevétlen átalaku-
lás fokról fokra bennem is változá-
sokat okozott: csak akkor marad-
tam hû a kincseimhez, ha jólesett,
ha nem került erõfeszítésbe, és
csak olyankor, amikor nem keltette
fel az érdeklõdésemet valami új-
donság. Az új szenzációjának nem-
egyszer én is bedõltem, sõt valami
bennem ma is mindig újra és még
újabbra vár. Ez talán nem is bûn:
minden reggel új, soha nem volt,
bizonyos értelemben hihetetlen és
lelkesítõ. Minden reggel az öröklét
kezdete (ahogyan a Minden reggel
címû francia filmdráma kezdõ
mondata szólt). Az új az, aminek
mindig lelkesen nekivágunk, ami-
ben igazán és újra hinni tudunk, s
ez óhatatlanul azzal jár, hogy
mindaz, amink biztosan van, mi-
nimum zárójelbe kerül.

De egyre erõsebb a készteté-
sünk, hogy a szemétbe dobjuk,
végleg megszabaduljunk tõle,
tiszta lapot teremtsünk. Egyre ter-
mészetesebb, hogy megtehetjük
ezt, sõt hogy bölcs, amit teszünk,
hiszen nem lenne értelme kolon-
cokként magunkkal hordoznunk
a múltat, amely már holt, aktuali-
tását, értelmét, mondanivalóját
vesztette.

A világ szeméttúltermelésének
egyik oka az, hogy nagyon köny-
nyen minõsítünk szemétté min-
dent, hogy nem kezeljük értékü-
kön a javainkat. És hogy végsõ so-
ron nem kezeljük értékünkön egy-
mást. Önmagunkat.

Az ENSZ Mezõgazdasági és
Élelmezési Világszervezete, a FAO

által végzett felmérések kimutat-
ták: a világ emberi fogyasztásra
elõállított élelmiszereinek harma-
da — amely körülbelül 1,3 milli-
árd tonna — évrõl évre szemétbe
kerül.

A szemetünk rólunk szól, jel-
lemez bennünket. Szinte felfog-
hatatlan, hogy egy ilyen értel-
metlen és bûnös gépezetet mû-
ködtetünk napról napra, hogy
rengeteg élelmiszer már gyártása
pillanatában szemétnek számít, s
hogy a gyártójának jobban meg-
érheti, ha szemétre kerül, mint
ha megvennék-megennék. Meg-
döbbentõ az is, hogy amit az
egyik ember kidob, abból a má-
sik túlél vagy túlélhetne. 

Jó lenne ezt a gondot messzire
tolni, nem venni róla tudomást. Ez
(hogy ennyi ételt kidobnak) vala-
hol Afrikában vagy Ázsiában tör-
ténik, az abszurditások és extre-
mitások, a képtelen ellentétek vi-
dékein, ahol értelmetlen luxus és
kiáltó nyomor él egymás mellett,
egymás közvetlen közelében —
nyugtatgatnánk magunkat. Ám a
jelenség már nálunk, a közvetlen
környezetünkben is mindenna-
pos. Az elõkelõ éttermek kukái-
ban éhezõ emberek keresgélnek,
és már ezt is meg akarják tiltani
nekik. A rossz lelkiismeretû gaz-
dagok haragszanak a szegények-
re, mert látszanak. Pedig ehelyett
arra lenne szükség, hogy ne vásá-
roljanak pazarlóan, a kukák szá-
mára, s hogy ne tekintsék szemét-
nek szerencsétlen sorsú embertár-
saikat. Inkább adják a megvásá-
rolt élelmiszerek harmadát köz-
vetlenül a környékükön élõ rászo-
rulóknak.

Kiss Péter

Csaba László közgazdász

Tõke nélkül nem megy

Kincsünk: a szemét
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