
Keresztény értékek a magyar Alaptörvényben 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az Alkotmány, nálunk újabban meghonosodott elnevezésével az Alaptörvény a 

politikai nemzet alapvetı jogi dokumentuma. A politikai nemzeté, amin az 

állampolgárok közösségét értjük. Ebbıl adódóan nem arra szolgál, hogy egy 

vallási (hitbeli) értékrendszert a maga teljességében megjelenítsen. A keresztény 

ember számára a keresztény értékrendszer teljes körő foglalatát a Szentírás és 

ahhoz kapcsolódó vallási és hitbeli igazságok rendszere testesíti meg.  

Témánk szempontjából a vallási értékek világában mindenképpen külön kell 

kezelnünk a spirituális megközelítéseket és a különbözı hitigazságokat. Ezek 

nem képezik az Alkotmány tárgyát. Kettıs okból; egyfelıl, mert ezeket a 

megközelítéseket és igazságokat nem mindenki vallja, aki az Alaptörvényt 

magáénak tekinti vagy magáénak akarja tekinteni, illetve akikhez és akikrıl az 

Alkotmány szól. Másfelıl, mert az Alaptörvény szabályozási tárgya 

jellegzetesen evilági; középpontjában a nemzeti közösség életének, ezen belül az 

egyén státusának, az egyén és a közösség viszonyának és a közhatalom 

gyakorlásának a módja és intézményei állanak. Természetesen ezeknek a 

szabályoknak a szellemisége alapvetıen árulkodik arról, hogy miképpen 

viszonyul az alkotmányozó és az általa alkotott Alkotmány a világhoz, az 

emberhez, a közösséghez; és az ebbıl adódó összkép mindenképpen magában 

hordoz értékpreferenciákat. Ebben a megközelítésben és ebben az 

összefüggésben van értelme a különbözı értékek, így a keresztény értékek 

identifikációjának. Ugyanakkor a spirituális megközelítések és hitigazságok 

tekintetében is fontos hangsúlyozni, hogy minden, a jogállami 

követelményeknek megfelelni akaró Alkotmánynak biztosítania kell az ország 

polgárai számára ezen meggyızıdések szabad megvallását. Ezt Alaptörvényünk 

természetesen — korábbi rendszerváltó Alkotmányunkhoz hasonlóan — 

maradéktalanul megteszi. 

Általánosságban az értékek alkotmánybeli megjelenítését illetıen két szempont 

együttes érvényesülése szükséges. Egyfelıl fontos, hogy a politikai nemzet 

minden számottevı rétege találja meg a számára legfontosabb és más hasonló 
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értékekkel összeegyeztethetı értékeit. Másfelıl senki ne érezze úgy, hogy 

értékpreferenciái miatt az Alaptörvény ıt a nemzet közösségében csupán annak 

másodrendő tagjaként kívánja kezelni. Így valósulhat meg az egész politikai 

nemzet azonosulása az Alaptörvénnyel, ami az Alkotmány funkciójából 

adódóan meghatározó fontosságú követelmény. E szempontok keretei között 

van helye a vallási és hitbeli meggyızıdésen alapuló, illetve azokkal 

összekapcsolható értékeknek az Alkotmányban. A keresztény értékek 

megjelenítése is ezen szempontok szerint valósul meg az Alaptörvényben.  

Az elıbb említett szempontok érvényesülését megkönnyíti a keresztény értékek 

és az egyetemes erkölcs viszonya. Jóllehet, a társadalom életét befolyásoló 

erkölcsi szabályok — ellentétben a jogi szabályrendszerrel — nem képeznek 

összes elemükben homogén és koherens rendszert, mégis elfogadottak 

egyetemes erkölcsi szabályok, melyek éppen egyetemességük folytán szerepet 

töltenek be a társadalom, a közösség életében. Ha a keresztény értékeket, a 

keresztény szellemiséget közelebbrıl megvizsgáljuk — megjegyzem ez más 

vallásokra is igaz — fel kell ismernünk ezeknek a posztulátumoknak az 

egyetemes erkölcsi szabályokkal történı összekapcsolódását és az utóbbiakban 

való jelenlétét. A szekularizáció sajnálatos módon a nem hívık egy részében 

kialakított egyfajta elutasító attitődöt minden vallási eredetében azonosítható 

követelménnyel, üzenettel szemben. Éppen ezért nem lebecsülendı körülmény 

az, hogy a keresztény ember számára fontos értékek látványos vallási köntös 

nélkül is jelen vannak az egyetemes erkölcsi tanításokban. A címkénél végül is 

fontosabb a szellemiség maga, de azt is hozzátehetem ehhez, hogy egyébként 

sem a címke teszi a szellemiséget. Ezeknek az erkölcsi szabályoknak az 

Alaptörvényben történı megjelenése egyszersmind a keresztény értékek 

jelenlétét is jelenti. 

Ilyennek tekinthetı mindenekelıtt az az alkotmánybeli alaptétel, hogy minden 

embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Általánosan elfogadott 



3 

 

és tisztelt jogról van szó, melynek gyökereit és konzekvenciáit illetıen 

fogalmazhat meg a keresztény ember kiemelt hangsúlyokat. Az élet Istentıl való 

eredetének gondolata a keresztény ember számára önmagában is 

megkérdıjelezhetetlenné teszi azt a tételt, hogy az életet senkinek semmilyen 

jogcímen nincs joga elvenni. A keresztény ember jelentıs elırelépésnek 

tekintheti a magzati élet védelmének effektív megjelenését az Alaptörvényben, 

melyet korábbi Alkotmányunk nem tartalmazott. Ez a rendelkezés olyan 

összefüggésekhez kapcsolódik, melyeket a társadalom nem hívı része is 

fontosnak tart: a demográfiai problémákhoz, a társadalom elöregedésének 

kérdéséhez, vagy a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának problémájához. 

Alaptörvényünk a praeambulumban, a Nemzeti Hitvallásban közvetlenül is 

hangsúlyozza a gyermekvállalás támogatását. Ennek a prioritásnak nemcsak az 

említett, inkább közösséginek tekinthetı érdekek szempontjából van jelentısége, 

hanem ehhez az ügyhöz való viszonyunk következményeivel idıs korában ki-ki 

egyedileg is szembesülhet az öregkorban megélt családi gondoskodás, vagy az 

egyedüllét és elhagyatottság állapotában.  

Az emberi méltóság védelmének és érvényesülésének követelménye 

összekapcsolódik a törvény elıtti egyenlıség elvével és a negatív diszkrimináció 

tilalmával. Meghatározóan fontos keresztény értékrıl van szó; a teremtett ember 

egyenlı méltóságáról, annak az üzenetnek az alaptörvényi vetületérıl, hogy 

valamennyien Isten gyermekei vagyunk. A teremtett ember egyenlı 

méltóságából a keresztény ember számára önmagában is 

megkérdıjelezhetetlenül következik a hátrányos megkülönböztetés, a 

rasszizmus és az idegengyőlölet tilalma, vagyis olyan posztulátumok, 

amelyekhez mások más filozófiai alapokra támaszkodva jutnak el. Itt kell 

említést tennem arról az Alaptörvényben megjelenı új szabályról, amely egyben 

egyik jelenkori kihívásunkra is válasz, és melynek ugyancsak mély keresztény 
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tartalma van; jelesül az emberi fajnemesítés és az emberi egyedmásolás 

(klónozás) tilalmáról.  

A család intézménye az alkotmányokban általában hangsúlyos védelmet kap. A 

szociológiai felmérések azt mutatják, hogy a magyar társadalom túlnyomó 

többsége, hívık és nem hívık számára a család meghatározó, alapvetı támaszt 

képezı közösséget, együttélési keretet jelent. A keresztény ember a családra és a 

házasságra, mint Isten által rendelt közösségre és intézményre tekint.  

A házasság intézményének is nagyobb a valóságban a társadalmi presztizse, 

mint ahogyan azt a házasságkötések és válások száma mutatja. A szándékokra 

gondolok itt, melyek sajnos nagyon sokszor nem realizálódnak. A keresztény 

ember a házasságban a férfi és nı egymás iránti legmagasabb szintő 

elkötelezettségének megvalósulását látja. A jog és az Alaptörvény a kölcsönös 

elkötelezettség intézményes jogi formában való megerısítését fontosnak tartja, 

ezért támogatja — hitbeli nézetektıl függetlenül — a házasság intézményét. Ez 

preferenciát jelent ugyan az élettársi kapcsolatokhoz képest, de nem 

eredményezhet negatív diszkriminációt. A házasság védelme mellett az 

együttélési formák szabad megválasztása mindenkit megilletı, az emberi 

méltósághoz való jogból levezethetı alkotmányos jog, és az eltérı szabályozás 

éppen ezt a szabadságot védi akkor, amikor nem kényszeríti a házasság 

jogkövetkezményeit a házasságot nem választókra.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az eddigiekben igyekeztem figyelmet fordítani arra a gondolatra, hogy a 

keresztény értékek milyen nagymértékben jelentenek a társadalom nagy 

többsége számára — világnézettıl függetlenül is — értékeket.  

Elıadásom további részében már nem fogok kifejezetten kitérni a hívık és nem 

hívık dichotómiájára, de a további témákra vonatkoztatva is fontosnak tartom 

annak leszögezését, hogy az Alaptörvényben megjelenı keresztény értékek 

általában egyetemes erkölcsi posztulátumok, melyeket ez utóbbi formában a 

magyar társadalom nagy többsége magáénak vall.  

Ilyen nagyon fontos értékkört képeznek a közösségi értékek. Ezzel 

kapcsolatosan rámutatok arra, hogy ezek az értékek újszerő elemeket képeznek 

alkotmányunk világában. A rendszerváltozás alkotmányozása a diktatúra 

individuum-tipró jellegére adott válaszként az egyén jogaira helyezte a 

hangsúlyt, tegyük hozzá, hogy ezt helyesen is tette, de nem fordított kellı 

figyelmet a közösségi érdekek védelmére. Ezt pótolta az új Alaptörvény, amely 

több helyen is fontos célkitőzéseket és követelményeket fogalmazott meg 

ezekkel kapcsolatban. Így a Nemzeti Hitvallásban olvashatjuk, „hogy 

együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk 

alapvetı értékei a hőség, a hit és a szeretet.” Ez utóbbi kitétellel kapcsolatosan 

megjegyzem, hogy a szöveg szakrális áthallása mellett olyan megközelítésrıl 

van szó, mely a ma világában gyakran hiánycikknek tőnik, pedig bizonnyal 

szívesen tenné ezeket az érzéseket és hozzáállásokat mindenki életének részévé.  

A közösségi értékek sajátos, konkrét fajtáját a szolidaritás eszméje képezi. Ez a 

gondolat nemcsak keresztény alapokból fakad, hanem más gyökere is van, 

nevezetesen a felvilágosodás filozófiai gyökerébıl is táplálkozik és 

egyszersmind a testvériség eszméjében testesül meg. Tipikus példa arra, amikor 

a keresztény tanításnak nagyon is evilági aktualitása van. A Nemzeti Hitvallás 
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markáns formában tartalmazza ezt a gondolatot; idézem: „Valljuk az elesettek és 

a szegények megsegítésének a kötelességét.” Ugyanez megjelenik a szociális 

jogokkal összefüggésben, az Alaptörvény XIX. cikkében, különösen annak (4) 

bekezdésében. Idézem: „Magyarország az idıskori megélhetés biztosítását a 

társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával 

és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények mőködésének lehetıvé 

tételével segíti elı.” Az Alaptörvény XVI. cikke pedig a szülı és gyermek 

viszonylatában teszi kölcsönös kötelezettséggé az egymásról való gondoskodást. 

A szolidaritás gondolatára épül a kiszolgáltatottabb, védtelenebb helyzetben 

levık védelme. Az Alaptörvény XV. cikke (5) bekezdése akként rendelkezik, 

idézem: „Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nıket, az 

idıseket és a fogyatékkal élıket.” 

Az egyén és a közösség viszonyában nagyon fontos gondolatot fogalmaz meg a 

Nemzeti Hitvallás, amikor kinyilvánítja, hogy az egyéni szabadság csak 

másokkal együttmőködve bontakozhat ki. Ez a szabály világosan jelzi, hogy 

nem egyedüli lények vagyunk a világban, hogy szabadságunk nemcsak hogy 

nem sértheti mások jogait és szabadságát, hanem kiteljesedni csak a közösségi 

keretek között, egymást kölcsönösen támogatva és segítve tud.  

A közösségi érdekek messzemenı tiszteletben tartását és érvényesítését 

deklarálja az Alaptörvény P) cikke. Az itt megfogalmazott rendelkezés a 

környezetvédelem követelményeit összekapcsolja a jövı nemzedékek 

érdekeinek védelmével és szolgálatával. Az itt számba vett értékek, a természeti 

erıforrások, a termıföld, az erdık, a vízkészlet, a biológiai sokféleség olyan 

kincseink, melyeknek megırzése az önmagáért és másokért felelıs ember — és 

amint azt a rendelkezés szövege hozzáteszi: az állam — kötelessége.  

A felelısség gondolata önmagában is megjelenik az Alaptörvény O) cikkében. 

„Mindenki felelıs önmagáért,…” tartalmazza a szöveg. Ez is egyetemes erkölcsi 
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követelmény, egyszersmind fontos keresztény tanítás. Az ember saját sorsának 

kovácsa, akinek jól kell sáfárkodnia egyszeri és megismételhetetlen életével. 

Gondoljunk csak a Szentírásból a tálentumokkal kapcsolatos példabeszédre. 

Aktuális társadalmi jelentése azonban ennek a tételnek abban áll, hogy nem 

hagyatkozhatunk pusztán másokra, nem várhatjuk el, hogy feladatainkat, 

gondjainkat mások ellátják, illetve megoldják helyettünk, vagyis szakítanunk 

kell azzal a gondolkodással, hogy a közösség, az állam úgy gondoskodik rólunk, 

hogy mi saját magunkért semmit sem teszünk. És hozzátartozik ehhez a 

követelményhez az is, hogy felelısségünkbıl fakadó kötelezettségünk a 

közösségi feladatok ellátásában történı, képességeink és lehetıségeink szerinti 

részvételünk. 

Szólnom kell még a Nemzeti Hitvallás azon részeirıl, ahol a kereszténységre 

való utalás közvetlenül jelenik meg a szövegben. Két helyen is találkozunk 

ezzel, mind a két szövegrészt idézem. Az egyik úgy szól: „Elismerjük a 

kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” A másik pedig: „Büszkék vagyunk 

arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelıtt szilárd alapokra helyezte a 

magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.” 

Mindkét idézett mondat alapvetıen a történelmi múltra utal, bár a 

nemzetmegtartó szereprıl szóló deklaráció bizonyos mértékig a jelenre is 

érvényes. Azt gondolom, ezek a kitételek fontosak a keresztény értékeket valló 

emberek számára, de jellegüknél és jelentésüknél fogva nem lehetnek bántóak a 

nem hívı polgárok érzéseit illetıen sem.  

A kereszténység nemzetmegtartó szerepe történelmi tény. Történelmünknek két 

olyan korszaka is volt, amikor ez a szerep kifejezetten elıtérbe került. Az egyik 

a keresztény Európához történı csatlakozás, melyrıl Szent István mővét 

méltatva a Nemzeti Hitvallás az általam idézettek szerint külön is 

megemlékezik. Vitathatatlan történelmi tény, hogy a magyarság fennmaradása 

szempontjából sorskérdés volt az a fordulat, melynek keretében népünk a 
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keresztény Európa részévé vált. Ezt a történelemtudomány osztatlanul vallja, 

más, a magyarság elıtti nomád népek — mint például a hunok és az avarok — 

felmorzsolódásának sorsát látva. A másik korszak a török terjeszkedéssel 

szemben folytatott küzdelem, mely során felértékelıdött a kereszténység 

identitás meghatározó és megırzı szerepe. Elég csak Balassi Bálint, Zrínyi 

Miklós irodalmi munkásságát vizsgálnunk, vagy kitekintenünk arra a krónikás 

dalköltészetre, melyek a XVI.-XVII. század idıszakában uralkodóvá vált 

hazánkban. Többé-kevésbé ehhez a korhoz kapcsolódik a nemzeti nyelv 

megteremtıdésének a folyamata, mind a protestantizmus, mind pedig — a 

liturgiai nyelv kivételével — a katolicizmus világában. A nemzetmegtartó 

szerepvállalás a magyar történelem során különösen hangsúlyossá vált a 

protestáns egyházak mőködésében a késıbbiek során is, de újra és újra elıtérbe 

került a katolikus életben is, különösen kritikus történelmi szituációkban. Nem 

szabad elfeledkeznünk a különbözı keresztény egyházaknak a határainkon kívül 

élı honfitársaink magyarként megtartásában történı ma is betöltött szerepérıl, 

akár a Kárpát medencében, akár az azon kívüli magyar emigrációban. 

Mindezeket mérlegre téve ismételhetem meg azt a korábbi kijelentésemet, hogy 

ennek a nemzetmegtartó szerepnek az elismerése nem másokat bántó keresztény 

hegemóniáról szól, hanem a nemzet szolgálatáról. Hogy hegemóniáról szó sem 

lehet, az a Nemzeti Hitvallás idézett részéhez kapcsolt további kitételébıl is 

egyértelmő. Idézem: „Becsüljük országunk különbözı vallási hagyományait.” 

Megjegyzem, hogy az Alaptörvény a nemzetmegtartó szerepet nem teszi a 

kereszténység kizárólagos sajátjává. Abban az ugyancsak Nemzeti Hitvallásban 

megfogalmazott deklarációban, miszerint „Büszkék vagyunk az országunk 

megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdı ıseinkre.” egy 

másfajta nemzetmegtartó szereprıl is szó van.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Alaptörvényünkben megtalálható keresztény értékeink elemzése során 

igyekeztem hangsúlyozni, hogy ezek az értékek nem kirekesztıleges módon 

szerepelnek Alkotmányunkban, illetve, hogy ezek az értékek általánosságban 

átfedésben vannak az egyetemes erkölcsi kánonokkal. Azt gondolom, hogy 

Alaptörvényünk értékkészletét minden magyar állampolgár vállalhatja. 

Természetesen más, egyes alkotmányos részkérdésekben a közjogi szabályozás 

karakterébıl és nem utolsó sorban politikai vonatkozásaiból következıen érhetı 

a viták kibontakozása, de véleményem szerint az itt említett értékkérdések nem 

szolgálnak rá alaptörvényi funkciójuk megkérdıjelezésére. Az Alaptörvényt 

kísérı viták erıteljesen átpolitizáltak, és ez általában nem használ az 

Alaptörvény elfogadottságának. Alkotmányunk politikai, morális legitimációját 

a jövı fogja eldönteni, amikor már nem ez a túlpolitizáltság fogja dominálni a 

kérdést. Hiszem, hogy a keresztény értékek Alaptörvényünkben történı 

megjelenése ezt a legitimációt nem gyengíteni, hanem erısíteni fogja. 

Köszönöm megtisztelı figyelmüket! 

Budapest, 2013. október 18. 


