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A béke érdekében
tartsuk tiszteletben
a kisebbségeket
II. János Pál nemzetközi békenapi üzenetének alapelvei

Az elmúlt évtizedek alatt az egyház is egyre nagyobb érdeklődést

tanúsít a személyi jogok kérdése iránt. A személyi jogok tisztelet
ben tartása, védelme, ügyének elősegítése révén a természetre és az
ember alapvető hivatására vonatkozó isteni tervet tiszteljük és vé
delmezzük. A katolikus tanítás szerint az egyén jogait a bibliai ant
ropológia keretei között kell értelmeznünk.

Az egyház különösen a II. Vatikáni zsinat óta nagyon sokat tesz
ezen a területen: megfogalmazza és értelmezi a személyi jogok elmé
letét, valamint nemzetközi emberi jogi szervezetekhez delegál képvi
selőket és megfigyelőket. Az elmúlt évtizedek során a személyi jogok
iránti jogi érzékenység hasonlóan fejlődött, mint a polgári társa
dalomban és a nemzetközi szervezetekben. A jogi gyakorlat azelőtt

hiányos volt olyan értelemben, hogy az emberi jogok ügyének védel
me és előmozdítása nem feltétlenül járt együtt az etnikai, nemzeti,
kulturális, nyelvi és vallási csoportok jogainak védelmével.

Az utóbbi időben több olyan okmány látott napvilágot, amely
nek célja az etnikai, nyelvi és kulturális kisebbségek közösségi jo
gainak védelme és bövítése. A kisebbségek nehéz és megoldatlan
problémája rendszerint olyan társadalmi és politikai feszültsége
ket kelt, amelyek a világbékét is fenyegetik. A katolikus álláspont
szerint a nemzeti kisebbségek jogainak védelme és támogatása el
választhatatlanul összefügg a világbéke kérdésével. Az egyház el
távolodott az "igazságos háború" elméletétől, s a hangsúlyt in
kább a békéért dolgozó személyek és szervezetek elköteleződésé

re helyezi; a béke egyébként nem válhat valósággá a személy, a
népek és az etnikai csoportok jogainak tiszteletben tartása nélkül.

Az etnikai kisebbségek kulturális, nyelvi, történelmi és vallási
különbségeikkel valódi kulturális gazdagságot jelentenek az anya
ország számára, hidat alkotnak különböző nemzetek között, s az
egység kötelékei a sokszínűségben.

A Szentatya utazásai során gyakran rávilágított a törzsi, etni
kai, nemzeti, vallási és nyelvi kisebbségek jogaira. Az 1989-es
nemzetközi békenapra írott üzenete kifejezetten tárgyalja a ki
sebbségek védelmét és jogait, valamint az anyaországgal szembe
ni kötelezettségeit. Ez az okmány a világban és a mai társa-
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dalomban élő etnikai kisebbségek tiszteletben tartásának egyfajta
"magna chartá"-ja.

Az etnikai kisebbségek az egyház okmányaiban
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Az ember méltósága, akár mint egyént, akár mint csoportot tekint
jük, egyértelműen megjelenik a Biblia gondolatvilágában: 1) min
den emberi lény Isten teremtménye; 2) minden emberi lény Isten
képmása; 3) minden emberi lény Isten beszélgetőtársa.1 Isten min
den népnek, minden nyelvnek, minden nemzetnek és minden faj
nak szánta megváltását? Bizonyos, hogy az egyház tanítása elmé
leti alapjait tekintve nyitott a Biblia egyetemességére' mégha a gya
korlat időnként el is tért ettől. Érdekes megjegyezni, hogy a személyi
jogok fogalma hosszú fejlődési folyamaton ment át az évszázadok
során az egyház tanításában és gyakorlatában. A negyedik Lateráni
(1215) és a Bále-i zsinat (1434) nem fogadta el a vallási kisebbségeket.'
s az 1790 március 29-i titkos konzisztóriumi ülésen VI. Piusz pápa
elítélte az 1789-ben Párizsban kikiáltott Emberi éspolgári jogok nyilatko
zatát, "szörnyű"-nek 5 nevezve azt. Meg kell várnunk a 20. század
pápáit, hogy a személyi jogokat igazi jelentőségük szerint értékeljék
és becsüljék meg.6 A Szentszék az utolsók között, 1963-ban írta alá az
ENSZ Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát? A kisebbségekkel szembeni
türelmetlenség, vagy az irányukban való elutasító magatartás néhány
fájdalmas esete ma is előfordul az egyházban.8

XIII. Leó pápával kezdődően az egyház síkraszáll szociális té
ren, és a munkások jogainak védelmében lép fel az ipari kapita
lizmussal szemben. E főpap okmányai között találunk egy Cseh
és Morvaország püspökeihez címzett levelet, amely közvetve a
helybeli nyelvi kisebbségek kérdését tárgyalja. A pápa azonban
nem foglal állást e jogok tiszteletben tartása mellett; a különböző

nyelvi csoportok közötti békéről beszél, teológiai érveket idéz, és
arra buzditja a papságot, hogy ne avatkozzék a nyelvi kérdésbe."

xv. Benedek pápa az olasz fasizmussal szemben, amely minden
áron el akarta pusztítani a szlovén és horvát népességet, világosan
megvédi e két nemzeti kisebbséget és alapvető jogaikat egy 1921. au
gusztus ll-én a trieszti és capodistriai püspökhöz írott levelében.1O

XII. Piusz pápa határozottabban védelmezte a nemzeti kisebb
ségek jogait a második világháború kezdetén: "Az igazságos és jó
béke egyik alapkövetelménye minden nép élethez való jogát biz
tosítani. Egy nemzet élni akarása nem lehet egyenlő egy másik
halálos ítéletével.v. Különösen az országok, népek és etnikai ki
sebbségek valódi szükségleteire és igazságos követeléseire kell fi
gyelnünk."ll A hidegháború vagy "hideg béke" időszakában e
nagy főpap egy sokkal súlyosabb gondról, a nacionalizmusról be
szél, amely akadályozza a nemzet, illetve más csoportok életének
fejlődését. "Többek szerint a nagypolitika le fog szűkülni az ön-
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magába zárkózó nacionalista államra... Ennek az eltévelyedésnek
lényege, hogy összetéveszti a tiszta értelemben vett nemzeti életet a
nacionalista politikával: a nemzeti élet a nép joga és dicsősége, tá
mogatható és támogatandó; a nacionalista politika rengeteg rossz
csírája, sohasem lehet eléggé elítélni. A nemzeti élet magában véve
mindazoknak a civilizációs értékeknek az együttese, amelyek egy bi
zonyos csoportot jellemeznek. Egy ilyen nemzeti élet sajátos hozzá
járulással gazdagítja az egész emberiség kultúráját. Lényegében véve
a nemzeti élet nem politizált; ez annyira igaz, hogy a történelem és
a gyakorlat tanúbizonysága szerint más megnyilvánulások mellett is
képes fejlődésre egyazon állam kebelén belül.,,12

1941 Szentestéjén elhangzott beszédében XII. Piusz elítélte az
etnikai kisebbségek elnyomását, kultúrájuk, nyelvük, gazdasági
fejlődésük háttérbe szorítását: "Egy új, erkölcsi elvekre alapozott
rend mezején nincs hely a nemzeti kisebbségek kulturális és nyel
vi sajátosságainak nyílt vagy burkolt elnyomására, gazdasági tel
jesítőképességük megbéklyózására, korlátozására, vagy termé
szetes termékenységük megszüntetésére. Minél nagyobb körülte
kintéssel tartják tiszteletben az illetékes államhivatalok a kisebb
ségek jogait, annál bizonyosabban és hatékonyabban követelhetik
meg azok tagjaitól az összes többi állampolgárral közös polgári
kötelességeik hűséges teljesítését.,,13

Az egyházi hatóság kisebbségekkel és azok jogaival foglalkozó
egyik legfontosabb okmánya XXIII. János 1963. április ll-én kelet
kezett Pacem in terris kezdetű enciklikája. A népek közötti béke le
hetséges, ha az igazságra, törvényességre, szeretetre és szabad
ságra alapozzuk. Miután a népirtás, mint az egyik legsúlyosabb
elképzelhető bűn, elítélendő, ezért minden olyan rendszer, amely
- kulturális és nyelvi sajátosságaival együtt megvédendő - ki
sebbségeit el akarja pusztítani, durván sérti az igazságot. Az en
ciklika négy pontban fejti ki az egyház álláspontját a kisebbségek
kérdésével kapcsolatban. Ezeket a pontokat jelentőségük miatt
teljes szövegükben kell idéznünk: "A 20. század egyik, a történel
mi fejlődésben igen elterjedt alapirányzata a politikai és a nemze
ti közösségek azonosítása. De több okból kifolyólag nem mindig
lehetséges a földrajzi és etnikai határok összeegyeztetése. E tény
ből származik a kisebbségek jelensége, és a velük kapcsolatos
összetett problémák. Világosan ki kell jelentenünk, hogy minden
olyan tett, amely közvetlenül a kisebbségek életműködésének el
nyomására vagy elfojtására irányul, súlyosan sérti az igazságot.
Még súlyosabb ez a sérelem, ha a kisebbségek megsemmisítését
célozza. El kell azonban ismernünk, hogy a kisebbségek tagjai, til
takozva jelenlegi helyzetük ellen, vagy történelmükbőlkifolyólag,
gyakran hajlamosak etnikai sajátosságaikat az emberi értékek ro
vására túlhangsúlyozni, mintha az emberiség jellemzői etnikai tu
lajdonságaiktól függenének. A bölcsesség megkívánja, hogy a ki
sebbségi csoportok képesek legyenek értékelni helyzetük pozitív vo-
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násait, amely saját értékeiknek egy másfajta hagyományhoz vagy
civilizációhoz való fokozatos és folyamatos asszimilációja révén
állandó gazdagodást tesz számukra lehetövé, Ez csak akkor kö
vetkezik be, ha hídszerepet tudnak játszani, és megkönnyítik az
élet áramlását annak különféle megnyilatkozásaiban a különböző

hagyományok vagy civilizációk között, s nem ütközési övezet
ként működnek, amely rengeteg kárt, pangást és visszafejlődést

Okoz".14
A II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes című konstitúciójában fel

leljük mindazokat a jogokat, amelyek az Emberi jogok egyetemes
nyilatkozata és más ENSZ-okmányok tárgyát képezik. A Gaudium
et spes középpontjában az ember áll a maga teljességében, egyete
mes és sérthetetlen jogaival.l'' A zsinati okmány kezdeti vázlatai
nem érintették a kisebbségek és jogaik kérdését. A zsinaton jelen
lévő szlovéniai püspökök mélyen átérezték az olaszországi, auszt
riai és magyarországi szlovén kisebbség védelmének problémá
ját,16 és azt javasolták, hogya Gaudium et spes vázlatába illessze
nek be egy utalást az alapvető jogaiktól gyakran megfosztott, lé
tükben fenyegetett, vagy a nemzeti többségbe való beolvadásra
kényszerített etnikai kisebbségekről. A szlovén püspökök javasla
tát írásban is benyújtotta a ljubljanai érsek, [osef Pogacnik: "Alul
írott püspökök alázatosan kérik, hogy a jelenkori egyházról szóló
vázlat II. rész, IV. fejezet 86. pontjához a 68. oldalon a 25-26. sor
után illesszék be a következő, vagy ehhez hasonló szakaszt a
nemzeti kisebbségekről: »Annál is inkább sajnálatosnak tartjuk a
politikai elnyomás bárminemű formáját ... amely a nemzeti ki
sebbségek polgári és vallási szabadságát, vagy a nyelvhasználat
ra, művelődésre, hagyományőrzésre, gazdasági tevékenységre és
vállalkozásra irányuló természetes jogait korlátozza« (vö. a Pacem
in terris enciklika szövegével, AAS [1963] 283). Indoklás: a nemze
ti kisebbségek jogait, fájdalmunkra, gyakran valóban súlyosan
sértik a többségi nemzetek, s a zsinat ezt nem hallgathatja el, an
nál kevésbé, mert a nemzeti kisebbségeknek gyakran nincs mód
juk jogaikat megvédeni. XXIII. János Szentatya elsőként erősítette

és védelmezte meg dicséretes módon e jogokat a Pacem in terris
enciklikában az elnyomott nemzeti kisebbségek nagy vigasztalá
sára... Kérjük, hogy a Zsinat kövesse példáját."l?

A Gaudium et spes című határozat három pontban érinti ki
mondottan a nemzeti kisebbségek kérdését. Az okmány megálla
pítja, hogy "sokak tudatában egyre világosabb a törekvés az egy
nemzeten belül élő kisebbségek jogainak védelmére, anélkül,
hogy elfeledkeznének a politikai közösség iránti kötelezettségeik
ről". A valóban emberi politikai élet megvalósításához "fejleszteni
kell az igazság és jóság iránti belső érzéket, a közjó iránti elköte
lezettséget"." A kultúra különféle oldalairól szólva a határozat
mindenkinek emlékezetébe idézi, hogy Ifa kultúra a személy
egészséges fejlődése, a közösség és az egész emberi nem java alá
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rendelendő". A kultúrának "folyamatosan szüksége van az igaz sza
badságra a kibontakozáshoz". Ezért fIa hatóságoknak nem feladata
meghatározni a civilizáció sajátos jellegét, de kötelessége olyan felté
teleket teremteni és olyan eszközöket alkalmazni, amelyek a kultu
rális életet mindenki javára elősegítik, anélkül, hogy megfeledkezné
nek a nemzeten belüli kisebbségi elemekről. Ezért kell mindenáron
elkerülni, hogy a saját céljától elfordított kultúra a politikai és gaz
dasági hatalmak befolyása alá kerüljön".19 Végül a Zsinat, a háború
elkerülését szükségesnek ítélve, emlékeztet fIa népek jogának s e jo
gok egyetemes elveinek állandó értékére". "Az olyan cselekedetek
tehát, amelyek ezekkel határozottan ellentétesek, bűnök éppúgy,
mint az ilyen tetteket elrendelő parancsok, s a vak engedelmesség
sem mentség a végrehajtók számára." "Az ilyen cselekmények kö
zött rnindenekelőttazokat kell említenünk, amelyek által egy népet,
nemzetet, vagy etnikai kisebbséget kiirtanak, bármilyen okból vagy
eszközzel történjék is ez: ezeket a cselekményeket iszonyú bűnként

kell elítélnünk, a legnagyobb eréllyel.,,2o
E szövegek szerkesztésekor a zsinat gyakran hivatkozik XXIII. Já

nos Pacem in terris kezdetű enciklikájára. Véleményünk szerint sú
lyos hiba lett volna, ha a zsinat nem nyilatkozik a kisebbségek vé
delme és alapvető jogai mellett, kűlönösen most, amikor egyrészt
oly sok etnikai, nyelvi és vallási kisebbség forog veszélyben, más
részt nő a kisebbségvédő nemzetközi szervezetek száma, amelyek
nyilvánossá teszik azok egzisztenciális, nyelvi és kulturális gondjait.

A jelenlegi egyházi törvénykezés néhány normája - legalábbis
közvetve - alkalmazható az etnikai-nyelvi kisebbségek lelkipásztori
gondozásában. A kódex bevezet egy új jogi fogalmat, nevezetesen a
"püspöki helynök'<ét." A 476. kánon szerint "valahányszor az egy
házmegye jó kormányzása megköveteli, a megyéspüspök egy vagy
több püspöki helynököt nevezhet ki: ebben az esetben nekik ugyan
az a szokásos hatáskörük van az egyházmegye egy bizonyos része,
vagy valamely ügycsoport, vagy pedig egy bizonyos rítusú, esetleg
egy adott csoporthoz tartozó hívek fölött.,,22 Ez a szabály a Zsinat
Christus dominus kezdetű rendeletéből származik, amely püspöki
helynököt szán a más nyelvű híveknek is.23

Az 518. kánon egy másik szabályt fogalmaz meg, amely az et
nikai kisebbségek saját lelkipásztori gondozáshoz való jogát érinti. E
rendelkezés értelmében rendkívüli esetekben, és ahol hasznos lehet,
személyes egyházközségeket kell létrehozni, alkalmazkodva ezáltal a
hívek rítusához, nyelvéhez, nemzetiségéhez, vagy pedig bármely más
okbór,.24 A papság egyébként tartozik .rnindig és a lehető legerőtelje

sebben támogatni a béke és az igazságra alapozott egyetértés ügyét"
(287. kánon 1. §). Vegyes lakosságú területeken gyakran támadnak fe
szültségek az etnikai-nyelvi kisebbség és a nemzeti többség között: "a
békét és az egyetértést fönntartani" a papság "munus"-ainak egyike;
ez a "munus" pedig egyszerre buzdító és kötelező jellegű.25
Vassányi Miklós fordítása

491


