
nekünk. El tudták képzelni, hogy valakinek csak a lelke mutatkozzék (bár emberi
formában, ami az ő akkori nézetük szerint nem látszott lehetetlennek), hiszen a
vízen járó Jézust kísértetnek gondolták (Mt H,26), a börtönéből szabadult Péter
kopogtatására megjegyzik: talán az angyala (lelke) kopogtatott, hiszen testileg a
börtönben van ... (Apcs 12,15). Pál védelmére pedig a farizeusok kijelentik: talán
egy szellem szólt hozzá (23,9). Ezért ds hitetlenkedtek Jézus testi megjelenésén,
ezért akarták megfogni, sebeit érinteni, ezért nyugtatta meg őket a vele együtt való
testi táplálkozás. Majd ezért hangoztatják mindenféle formában, hogy Jézus nem
csak lélekben, hanem testben is feltámadt.

Ez az élmény, a fényben és hangban jelentkező Jézus dönti halomra Pálban
is előbbi nézetét, Jézusról alkotott elítélő véleményét. Aoz, "első" feltámadás győzte

meg őt, hogy Jézus mégsem az, akinek a főtanács ítélete beállította, hanem az,
akinek a názáretiek eretneksége vallja. Míg az apostolokban, tanítványokban az
"első" feltámadás a kétkedést törölte el, addig Saul-Pálban a teljesen ellenséges,
hitetlen magatartást.

A korintusi levélben arról beszél, hogy Jézus megjelenése őt vakságából és bú
nösségéből megszabadította. Jézus nem azt akarta igazolni Pál előtt, hogy él, ha
nem azt, hogy szent és igaz, hogy Messiás, hogy nem az alvilág rabja. Pálnak ez
elég is volt. Ö nem kutatta, hogy az mí is volt: megjelenés? látomás? képzelet já
téka? álom? Személyileg teljes bizonyossággal meggyőződött arról, hogy a názáreti
Jézus mégis a Krisztus, Isten küldötte, az, aminek mondta magát, hiszen fényben,
dicsőségben szólt hozzá, távol az alvilág börtönétől.

PFEIFER JANOS

OCTAGESIMA ADVENIENS
VI. Pál pápa a Rerum novarum szociális enciklika megjelenésének nyolcvan

éves évfordulóján egy nagy jelentőségű és horderejű apostoli levelet intézett Mau
rice Roy bíboros, quebecki érsekhez, a "Béke és Igazságosság" pápai bizottság és
a "Világiak Tanácsa" elnökéhez. A világ közvéleménye azt várta, hogya pápa na
gyobb szabású és terjedelmű körlevélben fog a jelenkor társadalmi helyzetével kap
csolatban megnyilatkozni, de úgy látszik, hogy még nem látta érettnek és elérke
zettnek az időt arra, hogy korunk társadalmi problémáihoz enciklikában széljon
hozzá.

A II. vatikáni zsinat külön konstitúcióban (Gaudium et spes - Az egyház a
mai világban) rögzítette az egyház szociális tanításának alapelveit, azóta pedig új
enciklika foglalkozott a fejlődésben lévő országok szociális helyzetével és a világ
méreteket öltött társadalmi problémákkal (Populorum progressio).

Elődjei is felhasználták már az alkalmat, hogy a munkásság nyomorúságos
helyzetéről szóló enciklika megjelenésének évfordulóján megnyilatkozzanak. XI.
Pius 1931-ben adott ki körlevelet a társadalmi rend talpraállításáról és az evan
gélium szellemében történő megújításáról (Quadragesimo anno). XII. Pius a má
sodik világháború borzalmai közepette rádióbeszédében (La solennita, 1941 kará
esonyán) nyilatkozott az igazi gazdasági közösség útkereséséről. XXIII. János a tár
sadalmi fejlődés dinamizmusáról adott ki körlevelet az évfordulóval kapcsolatban
(Mater et magistra, 1961). Békeenciklikájában pedig hangsúlyozza, hogy az emberi
ség békéjét igazságban, igazságosságban, szeretetben és szabadságban kell és lehet
helyreállítani (Pacem in terris).

Ez az apostoli levél nem egyenértékű ugyan egy enciklikával, de mégis az
egyház tanítóhivatalának autentikus megnyilatkozása, melyet minden hivő ernber-
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nek tiszteletben kell tartania. Elvi jellegű, mínt az állami életben a legfelsőbb bí
róság döntései, melyeket az alsóbb bíróságok ítélethozatalukban mérvadónak tekin
tenek. "Útmutató az aktuális szocíálís problémák szemléletében" (Informations catho
liques internationales, 385), a "Szabadság dokumentuma" (Stirnmen der Zeit, 9), az
"Uj szegények védelme" (Wiener Kirchenzeitung, 21) címen jelentek meg róla
ismértetések és hozzászólások a nyugati katolikus folyóiratoleban.

Az 1971. május 14-én kelt apostoli levél a bevezetésen és befejezésen kívül há
rom részből áll és 52 artikulusra tagozódik. (Cikkünkben a zárójelbe tett számok
utalnak ezekre.) A bevezetésben megállapítja, hogy az emberek nagyobb igazságos
ságot, békét, kölcsönös megbecsülést akarnak. Az első részben fölsorakoztatja a
legsürgősebben megoldandó szociálís problémákat, a másodikban állást foglal a
Iegújabb törekvésekkel és eszmei áramlatokkal szemben, a harmadik részben pedig
vázolja a keresztények föladatait társadalmi tevékenységükben. A befejezésben
rníndenkit cselekvésre szólít.

A levélben a pápa nem ad újat, nem törekszik az egyház szociális tanításának
rendszeres továbbfejlesztésére, csak fölsorakoztatja a jelen fontosabb szocíálís prob
lémáit, hogy a világ figyeimét ezekre irányítsa. Tartalmilag sem egységes, hiány
zik belőle a szisztematikus és tematikus egység. Eligazításokat, intelmeket, tanácso
kat ad, hogy meglássuk a problémákat, keressük azok megoldási lehetőségeit, tud
junk különbséget tenni eszmei áramlatok, azok konkrét megvalósítása és a törté
nelmi mozgalmak között. A levélből láthatjuk az egyház szociális tanításának alap
vonásait a jelen társadalmi és gazdasági helyzetének megítélésében.

A LEVÉL JELLEGZETESSÉGEI. A levél alaptónusa az ember személyi mél
téságának tiszteletben tartása az igazságosság és egyenlőség alapján. Nem úgy lép
föl mínt "anya és tanítómester". A hivő ember lelkiismeretére és döntésére bízza,
hogy mindenki saját maga ítélje meg, mí a jó és helyes, mít kell tennie, hogy
azután saját belátása szerint cselekedjék. A pápa tudja, hogy az egyház tanító
hivatalának az erkölcstörvény nevében tett konkrét megnyilatkozásait sokszor és
nem egészen alaptalanul félreértették. Az egyház nem ad és nem is adhat biztos
és tévedhetetlen eligazításokat a társadalmi kérdések megoldására, mert a prob
lémák megítélésében az értelemre és tapasztalatokra. tudományos ismeretekre van
szükség, Az egyház a mai világban él és bizonyos fokig a körűlmények determi
nálják. Szociális tanítása nem tévedhetetlen. Érthető, hogy a pápa óvatos és tartóz
kodó a problémák megítélésében. Híveitől józanságot kér, de együttműködést is
követel. Tudja, hogy a problémák több oldalról megközelíthetök és sokféle módon
megoldhatók (50). Az egyház nem rendelkezik sem szakemberekkel, sem szaktudo
mányokkal, hogy evilági téren megfellelő megoldásokat nyújthatna.

Sokszor nagyon nehéz az erkölcs és politika vagy gazdasági és technikai kérdé
sekben az éles határt megvonní, azért az egyház rníndig elvi síkon marad és nagy
lehetőségeket enged az emberi értelemnek, szaktudósoknak, az élet sokoldalú prob
lémáit ismerő, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező embereknek. "A konkrét
helyzetekben, tekintettel a bennünk élő és mindent átfogó szolidaritás-tudatra, el
kell ismernünk a döntések különféle jogos lehetőségeit. Egy és ugyanaz a keresztény
hit különböző elkötelezettségekre vezethet. Az egyház minden keresztényt felhív a
lelkesítés kettős feladatára és a struktúrák megújítására. hogy azokat a jelenkor
valódi szükségleteihez alkalmazza. Elvárja azoktól a keresztényektől. akik az első

pillantásra egymással ellentétes következtetésre jutnak - mert különbözö célki
tűzésekből indulnak ki -, hogy állásfoglalásaiknak és indítóokaiknak kölcsönös meg
értésére törekedjenek" (50). Ez egészen új hang és módszer szinte döntő fordulat
az egyház szociális tanításában, mert eddig eléggé háttérbe szorult az egyén véle
ményalkotásának szabadsága.

A föladatok megoldását az egyes emberektől és keresztény közösségektől várja,
hogy azok hazájuk, társadalmi rendszerük, gazdasági helyzetük és természeti
adottságaik mérlegelésével cselekedjenek. Rájuk tartozik, hogy az evangélium vál
tozatlan szavainak Iényénél, az egyház szociális tanításának szellemében, püspö-
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keíkkel, keresztény testvéreikkel és minden jóakaratú emberrel párbeszédben meg
fontolva maguk döntsenek a társadalmi, politikai és gazdasági átalakulások szük
ségességéről és sürgősségéről. Az evangélium nem túlhaladott álláspont, még ha
más társadalmi viszonyok között és kultúrában keletkezett is. Az évszázados ta
pasztalatokkal gazdagodva mindíg új marad. Az emberek megtérítésére és a közös
ségi élet fejlesztésére törekszik, de nem feledkezik meg egyetemes és örök érvé
nyű üzenetéről (4).

A társadalmi problémákat nemcsak ökonómiai szempontból ítéli meg, habár el
ismeri, hogy ezek is determinálják a társadalmi életet. A problémák nem oldhatók
meg kizárólagosan gazdasági eszközökkel, azok megoldásának lehetőségeit társadal
mi, szociológiai, kulturális és politikai téren látja megoldhatónak. "Az emberi kap
csolatok értéke és őszintesége, a felelősségben és döntésben való részvétel foka
nem kevésbé fontos és jelentős a társadalom jövő sorsának alakításában, mint a
termelt javarc és fogyasztási eszközök rnennyisége és változatossága" (41).

Eddig a gazdasági érdekek voltak előnyben. A jövő társadalmában a politikai
és közösség! érdekeknek kell előtérbe kerülniök, mert az individualizmus borzalmas
katasztrófakba döntötte az emberiséget és a szociális gondolkodás felel meg az
emberi természetnek. A kapitalizmus korszaka elmúlt, lejárta magát és mindenütt
átalakulóban van. A kapitalista talajon és szellemben kifejlődöttgazdasági rendszerek
még mindíg nagy veszélyt hordanak magukban. "Fönnáll a veszély, hogy elnyelik
az erőket és szabadságot" (46). Az ember elveszti szernélyí rnéltóságát, független
ségét, önállóságát, szatiadságát, Elidegenedik önmagától, deperszonálódtk. "Ez az
oka annak, hogy átmenetre van szükség a gazdaságból a politikába." Társadalmi és
gazdasági téren - nemzeti és nemzetközi viszonylatban - a végső döntés a poli
ti Imi hatalmat, vagyis az államot illeti meg (46). Az államhatalomnak, mint ter
mészetes és szükséges összetartó erőnek, az a föladata és célja, hogy a közjót meg
valósítsa, az egyén, családok és kisebb társadalmi közösségek jogainak és szabad
ságának tiszteletben tartása rnellett megteremtse azokat a szükséges és hatékony
feltételeket, amelyek az ember igazi és teljes jólétét, beleértve az ember szellemi és
lelki javait, biztosítja" (46). A gazdasági autokráciát a demokratikus társadalmi és
gazdasági rendnek kell felváltanda, amely az állam uralmának és a politikai jogok
érvényesülésének megvalósításában áll.

Ez a politikai dimenzióra való áttérés megfelel a mai ember ama törekvésé
nek, hogy mindjobban részt vegyen a felelősség és együttes döntés megosztásában.
Ez a jogos törekvés az emberi természet egyik alapvető követelése és annál inkább
jelentkezik, minél jobban emelkedik a kultúra és minél nagyobb lesz a szabadság
iránti vágyakozás. A bizonytalan jövő felé haladó világban egyre nagyobb lesz az
emberekben a felelősségtudat. "A felelősségben és az együttes döntésben való rész
vételt (participatio actuosa, consortium curationis) törvényhozással kell megerő

síteni és intézményesíteni, mert a felelősség megosztása a demokratikus fejlődés

útja, az alapvető emberi jogoknak a gyakorlása, a tevékeny szolidaritás előmoz

dítója" (47).

A katolikus egyház szociális tanítása nem egy megkövesedett elmélet vagy
forma a társadalmi rendről, hanem "világos, nyílt elveknek a rendszere". "Az egy
ház szociális tanításának dinamikus erejével segít és kíséri a keresztény embereket
a problémák megoldásának útján. Szociális tanítása a magábaszállás erejével fej
lődik és kapcsolatban áll a világ változó eseményeivel, teljesül az evangélium szel
lemében. Minden megújulás forrása az evangélium, ha azt teljes egészében és kö
vetelményeivel elfogadjuk. Az egyház szocíálís tanítását az önzetlen szolgálatkész
ség és a szegények szeretete határozza meg. Ez a tanítás évszázados tapasztalatokra
~pül és lehetővé teszi, hogy az új és merész, de termékeny újításokat, melyeket a
világ jelenlegi helyzete meg is kíván, átvegye és tovább fejlessze" (42). Az egyház
szociális tanítása nemcsak az általános és örökérvényű alapelveknek az isrnétlése,
hanem azoknak a mindenkori idők, helyek, társadalmak és gazdasági rendszerek
szükségleteihez és követelményeihez való alkalmazása.
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AZ EGYHAZ ÉS A SZOCIALIZMUS. A pápa ebben az apostoli levelében különb
séget tesz az ideológiák és társadalmi mozgalmak között. Először általánosságban
nyilatkozik az ídeológiákról : "A keresztény ember, aki hite szerint akar élni, poli
tikai tevékenységének gyakorlásával másoknak is hasznos szolgálatot tesz, de hogy
önmagával ellentétbe ne jusson, nem csatlakozhat olyan ideológiák követelményei
hez, amelyek meggyőződésből fakadó hitétől és az emberről vallott fölfogásától el
riasztják" (26). A keresztény fölfogással ellentétben álló ideológiákkal tehát nem
azonosíthatjuk magunkat.

A marxista ideológiáról azt mondja: "Nem csatlakozhat a keresztény a mar
xista ídeológíához, sem annak ateista materíalízmusához, sem erőszakot hirdető

dialektikájához, sem olyan eszméhez, mely a személyí szabadságot a közösségbe
fölszívj a, az embertől és a történelmi eseményektől minden transzcendens vonat
kozást megtagad, legyen az egyéni vagy közösségí természetű" (26). Ugyanezt állítja
a marxista ideológia ís a keresztény világnézetről. Ideológiai téren tehát nem be
szélhetünk nézetazonosságról vagy együttműködésről. Más a helyzet azoknál a tör
ténelmi és társadalmi mozgalmaknál, amelyek a marxista ideológia konkrét ered
ményei. Ezekkel a mozgalmakkal igenis lehetséges és szükségss is az együttműkö

dés. Az ideológiák mindíg hajlanak megmerevedésre, míg a konkrét történelmi és
társadalmi mozgalrnak a dinamikus fejlődés következtében változásokon mennek
keresztül. Ezek után érthető, hogy még eddig egyetlen pápai enciklika és megnyi
latkozás sem tartalmazott annyi pozítívumot a szocializm,usról, mint ez a pápai do
kumentum. Korunk szociális problémáinak és szellemi áramlatainak vizsgálatában
azt keresi, mí a jogos és igazságos.

A keresztények pozitív megnyilatkozásaínak fölsorolásával elismeri a marxiz
musból és szocializmusból fakadó történelmi és társadalmi mozgalmak érdemeit:
"A szocialista áramlatoknak és azok különböző fejlődési formáinak nagy vonzó
.ereje van a keresztényekre. A hivő ember azokban bizonyos vonásokat fedez föl,
amelyek azonosak hitünk tanításával. A keresztények úgy érzik, hogy ők is bele
tartoznak ebbe a történelmi áramlatba és igyekeznek abban aktívan részt venni.
Ez a történelmi áramlat kontinensek és kultúrák szerínt különbözík. Ugyanazon
név alatt más és más formákat ölt, bár sok esetben a múltban és jelenben egyaránt
a hittel összeegyeztethetetlen ideológiákból fakad. Okos megkülönböztetésre van szük
ség. Nagyon gyakran előfordul, hogyaszocializmushoz vonzódó keresztények túl
ságosan elismerő szavakkal nyilatkoznak: a szocializmus határozottan kiáll az igaz
ságosság, szolidaritás és az egyenlőség mellett. A szooializmus nagylelkűen törek
szik és keresi az igazságosabb társadalmi rend fölépítését. Mint megszarvezett és
politikai célokat követő mozgalom a teljes és autonóm ember szemléletére törek
szik. A tényeknek ez a világos meglátása megengedi a keresztényeknek, hogy egy
bizonyos fokban együttmúködjenek a szocializmussal. Ilyen megkülönböztetések
mégsem vezethetnek oda, hogya szocializmus különböző megnyilatkozási formáit
egymástól elválasztva és függetlenül ítéljük meg" (31). "A konkréten átélt marxiz
musban megkülönböztethető szempontok és kérdések a keresztényeknek magukba
szállásra és cselekvésre adnak okot" (34).

Ezek a megnyilatkozások följogosítanak bennünket, hogy a levél megjelenése
után az egyesektől várva várt, a másoktól pedig félt "balra tolódásról" beszélhe
tünk, hiszen társadalmi, gazdasági és politikai téren nemcsak együttműködhetünk

a szocializmussal, hanem kötelességünk is vele együtt építeni a szocialista társadal
mat, az emberiség boldogabb jövőjét. A magunkbaszállás lelkiismeretvizsgálatra,
mulasztásaink felismerésére, a cselekvés pedig keresztény küldetésünk fokozottabb
teljesítésére figyelmeztet bennünket.

Ez az apostoli levél arra is kötelez bennünket, hogy bátran és egyenesen nyúl
junk hozzá a magunk társadalmi problémáihoz, és hogy mi, a szocialízmusban élő

emberek és keresztények, világosan meglássuk társadalmi és gazdasági rendszerünk
pozitív értékeit. Kétségtelen, hogy anagy történelmi változásokban és fejlődésben

súrlódások, emberi hibák és gyarlóságok is felszínre kerültek, de ezek nem jogosí
tanak föl senkit sem arra, hogy csak a negatív vonásokat lássuk és magunknak
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hamis ítéletet alkossunk. A pápa levele példát mutat a tárgyilagos állásfoglalásra
és a jóindulatú együttműködésre.

A marxizmus történelmi fejlődésében bizonyos mozzanatokat lehet megkülön
böztetm: mint osztályharc az emberek között fennálló uralkodói és kizsákmányolási
viszonyok leküzdésére permanens harcot hirdet. A politikai és gazdasági hatalom
kollektív gyakorlását egyedül a pártra ruházza. Ideológiája a történelmi materíalíz
musra épül. Mint tudomány a forradalmi átalakulásokat dialektikaval magyaráz
za (33). A pápa ezekben is meglátja a közös vonásokat, és főleg azt az igényt, hogy
li társadalmi fejlődésben is belső hatóerők működnek. Sohasem jut arra a követ
keztetésre, hogy keresztények és marxisták között a gyakorlati életben az együtt
működés elképzelhetetlen vagy lehetetlen volna, de figyelmeztet arra, hogy a sze
mély szabadságát és függetlenségér minden körűlmények között tiszteletben kell
tartani, az embernek és közösségnek túlvilági elhivatottságát nem szabad leta
gadni (26).

A LIBERALISTA-KAPITALISTA IDEOLÚGIA. Aliberalista ideológiáról sok
.kal keményebben és elítélőbben nyilatkozik a pápa: "A keresztény ember nem
csatlakozhat a Liberális ideológiához sem, mert az a személyi szabadságot eltúlozza,
az embert minden erkölcsi megkötöttség alól feloldja és arra ösztönzi, hogy az
anyagi javakat csak saját hasznára és hatalmának növelésére szerezze meg. Az
emberek közötti társadalmi kapcsolatokat pedig úgy fogja föl, mintha azok többé
kevésbé csak egyesek kezdeményezésébőlerednének és nem úgy értékeli, hogy azok
az emberi értelem és egy rendezett társadalom céljának elsőrendű követelmé
nyei" (26). A liberalista-kapitaLista fölfogás szerint az emberi szabadság teljesen
korlátlan. Nem ismer erkölcsi törvényt és megkötöttséget. csak egyéni érdeket, ön
zést, uralmi törekvést, anyagíasságot és kapzsiságot. A társadalmi kapcsolatokban
is az egyéni érdek érvényesül, nincs igazságosság, szolgálatkészség, segíteni akarás,
csak önzés és törtetés. Szinte megcsúfolja az egész embert. A sok társadalmi baj

-nak, kegyetlenségnek, igazságtalanságnak, kizsákmányolásnak, nyerészkedésnek,
pénzéhségnek és hasonlóknak is ez a forrása.

A kapitalista ideológia a gazdasági eredményekre hivatkozik. Amikor az em
ber szernélyí szabadságát akarja védeni a társadalmi szervezetek, intézmények és
a totalitásra törekvő államhatalom ellen, igaza van. De a másik oldalon az egyéni
szabadság eltúlozásával az embert szembeállítja a törvényekkel és magával a kö
zösséggel. Nem veszi tudomásul, hogy az ember közösségi lény, csak az indivi
dualitás tulajdonságait látja benne, figyelmen kívül hagyja, hogy az ember szel
lemi és fizikai képességeit csak a szolidárisan élő emberek közösségeben tudja
igazán kifejteni és gyümölcsöztetní, az egész emberiség javára fordítani. Az egyéni
kezdeményezés ürügye alatt nem lehet az ember öncél, nemcsak az önzés és kap
zsiság érvényesülhet benne, mert ezáltal csorbát szenved a társadalom egysége,
rendje és békéje, eltűnnek a közösségí erények és ordasokká válhatnak az emberek.

"A liberális ideológia fölébredésének vagyunk tanúi. Ez az áramlat egyrészt
úgy jelentkezik, mint a gazdasági eredmények zászlóvívője, másrészt pedig az
egyén jogainak és függetlenségének védője az organízácíók és a totalitásra törekvő

politikai hatalmak túlkapásaival szemben. Igaz, hogy támogatni kell az egyéni kez
1eményezéseket, da vajon azok a keresztények, akik ez irányban elkötelezik ma
gukat, nem idealizálják-e a liberalizmust, hiszen a fílozófdaí liberalizmus gyökeré
ben téves tanokat hirdet az egyes ember autonómiájáról, cselekvési módjáról, sza
badságáról és ezek indítóokairól?" (35). Az egyház ennyire egyértelműen még so
hasem ítélte el a kapitalizrnust, mint VI. Pál ebben a levelében.

AZ UTÚPIÁKÉS A HUMÁN TUDOMÁNYOK. Utópiák újjászületésének vagyunk
szemtanúf, amelyek azt állítják, hogy a modern társadalom politikai problémáit
jobban megoldják. mint az ideológiák. Veszélyes volna föl nem ismerni, hogy az
utóplákra való hivatkozás gyakran kényelmes ürügy azok számára, akik a konkrét
Iöladatok megoldása elől egy álomvilágba menekülnek. Aki egy föltételezett jövő-

'ben él, ez könnyű alibi lehet számára, hogy a közvetlen felelősséget elhárítsa ma-
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~ától. De azt is ismernünk kell, hogy a fönnálló társadalom kritikájának ez a mód
la megköveteli tőlünk, hogy már a jelenben is meglássuk a rejtőző lehetőségeket

és azokat a jövő felé irányítsuk. A jövőbe vetett bizalom erősíti a társadalmi élet
cJ.inamikáját. Ha ez elől nem zárkózunk el, akkor észrevesszük keresztény elhiva
tottságunkat. Az Úr' Lelke, aki a Krisztusban megújult embert élteti, állandóan
tágítja azokat a horizontokat, amelyeken belül az emberi értelem igyekszik meg
'alální a biztonságot és megszabni tevékenységének határait. Olyan erő lakozik
benne, amely képessé teszi arra, hogy minden rendszert és ideológiát maghaladjon.
A. világban a legnagyobb titok maga az ember, aki történelmi és lélektani fejlő

dése állandó folyamatában, szabadságban és kényszerben. a bűn súlya alatt és a
szellem vívódása közben is magára talál mint Isten gyermeke C7).

A keresztény hit legyőz minden egoízmust és önző számítást. Krisztus vezet és
-rősít bennünket, hogy békés, igazságos és testvéries társadalmat építsünk. És va
lóban "az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie a mostani föld szebbé
tételének szorgoskodását, hanem inkább fokoznia kell, hiszen itt egy új ember
család teste van növekedőben, amely némiképpen már sejteti az eljövendő új vi
lág körvonalait" (GS. 39).

A tudományos és technikai változások uralma alatt álló világban egy újabb
kétellyel állunk szemben. Miután az emberi értelem meghódította a természetet,
maga is értelmességének határai közé szorul, a tudományok tárgya lesz. A humán
tudományok (antropológia, pszichológia, szociológia) alapos vizsgálódás tárgyává
teszik az emberről szóló ismereteinket. Olyan társadalomról beszélnek, ahol az em
ber összes vágyai és kívánságai teljesülnek, igényei és szükségleteí kielégítést
nyernek. Az egyház kész ezekkel is dialógust kezdeni, mert látja azok pozitív érté
két, és tudja, hogy az ember mélyebb megismeréséhez segítenek bennünket. Segít
ségükkel jobban kialakulhat a tökéletes ember. De fennáll az a veszély is, hogy
a humán tudományok metodológiai kényszerűséggel és előre kialakított ídeológíá
jukkal a különféle helyzetekben csak az egyes emberi szempontokat veszik figye
lembe és annak általános érvényességet tulajdonítanak. így csorbítják az embert
(38-40).

AZ IDEOLÖGIAr{ ÉS A HALADAs. A társadalmi ideológiák kétértelműek. A
keresztény hit az ideológiák fölött áll, de amennyiben elismeri a teremtő Istent
és az ember túlvilági elhívatottságát, ellentétben is áll velük. Isten a teremtés min
den szintjén szól a felelősségtudattal rendelkező szabad emberhez. Veszélyes lenne
olyan ideológiákhoz csatlakozni, amelyek nem szerves tanra épülnek és nem kifor
rottak. Ha elfogadnánk ilyen ideológiáknak totalí tásra és elnyomásra törő [ellegét,
talán igazolást találnánk erőszakos cselekedeteinkre, de magunk is rabszolgasorsba
jutnánk. Ha manapság az ideológiák hanyatlásáról beszélünk, ez azt is jelentheti,
hogy elérkezett a kereszténység konkrét transzcendenciájára való nyitás ideje, de
jelentheti a pozitivizmus felé tolódást is (27-29).

"~C A pozitívízmuson túl _ amely az embert egy dimenzióra vezeti vissza és ezáltal
méltóságát kisebbíti - a keresztény ember tevékenysége során összeütközésbe ke
rül az ideológiákból születő konkrét történelmi mozgalmakkal. János pápa béke
enciklikájában rámutatott arra, hogy különbséget kell tennünk filozófiai tanok és
történelmi mozgalmak között: "Nem lehet a természetről, a világegyetem, az em
ber -származásáról és rendeltetéséről kialakitott hamis filozófiai doktrinákat gaz
dasági, társadalmi, kulturális és politikai célkitűzésektől vezérelt történelmi moz
galmakkal azonosítani még akkor sem, ha a mozgalmak ezekből a doktrinákból
származnak és még mindíg ezekből nyerik inspirációikat. Amíg az egyszer már
kídolgozott, meghatározott doktrinák változatlanok maradnak, addig a fent em
lített mozgalmak szünet nélkül fejlődő történelmi helyzetekben alakulnak és nem
mentesek ezek hatásától. Ily módon mélyreható változásokon mennek keresztül.
Ezenkívül ki tagadhatná, hogy e' rnozgalmakban - amilyen mértékben megegyez
nek a tiszta igazság tanításával és az ember helyes törekvéseit tolmácsolják _.
vannak pozitív és elfogadható elemek" (PT. 59.)
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Az ember jobb megismerése is azt eredményezi, hogy tisztábban Iáthatjuk a
fejlődés lényegót. A múlt század óta az ember minden reménységét a haladásba
vetette. A fejlődésbe vetett hit általános ideológia lett, de rájöttünk arra is, hogy
a fejlődés egyedül nem tudja az embert boldoggá tenní. Az ember mindig többet
akar, mint amit elér. Nem a kvantitatív gazdaság-növekedés, hanem a kvalitatív
célok elérése a fontos. Az emberi kapcsolatok értélee és őszintesége, az együtt
működés és felelősség foka sokkal fontosabb a társadalomban, mint a termelt ja
vak tömkelege és sokfélesége. Nem gazdasági eredményekkel. nem üzleti szellem
mel és hatalmi törekvésekkel kell mérni a fejlődést, hanem lelkülettel, a tudo
mány és kultúra terjesztésével, a kölcsönös segélynyújtással és együttműködéssal

kell és lehet segíteni a társadalmi bajokon és visszássúgokon. Az igazi haladás az
erkölcsi tudat és felelősség ébresztgetésében rejlik. Ez nyit utat Isten és ember
társaink felé. A fejlődésnek eszkatologikus jelentősége is van és figyelmeztet ben
nünket a halál mísztéríumára (41).

ÚJ TARSADALMI PROBLÉMAK. Az egyház a történelemben közös úton me
'netel az emberiséggel és osztozik sorsában. Eldgazítást akar adni a keresztény em
bereknek, hogy a világ változásaiban megtalálják helyüket. Szeretetével segíti őket,

hogy a rájuk zúduló problémák és nehézségek súlya alatt is meglássák a történel
mi fejlődésnek és változásoknak célját és értelmét. Ezt az evangélium világosságá
val teszi, de mégsem tud minden téren érvényes megoldást adni. Támasz akar
lenni sorsuk és jövőjük irányításában. Az egyházat isteni küldetése kötelezi arra.
hogy az emberiség szolgálatába álljon. A pápa azokra a kérdésekre hívja föl fi
gyelmünket, amelyek sürgősségük, nagyságuk és bonyolultságuk miatt a kereszté
nyek gondjainak a középpontjába kerültek, vagy a jövőben nehézségeket okoznak.
"A szociális kérdés világrnéreteket öltött" (PP).

Nagy különbségek vannak a fejlődésben a népek közott gazdasági, kultu
rális és politikai téren. De különbségek vannak országok és társadalmi rendszerek
közott is. Egyesek jólétben, mások nyomorúságban és tudatlanságban élnek. Mín
denfelől árad a vágyakozás a nagyobb ígazságosságra, föltámad a jobban biztosított
béke vágya, az egyes emberek és népek kölcsönös megbecsülése. Egyesek radikális
és erőszakos megoldásokat keresnek, mások forradalmi ideológiákba merülnek (1-7).

Világjelenség az iparilag fejlett és fejlődésben levő országokban a városba
település. Az elmaradt és hanyatlóban lévő mezőgazdaság következtében az embe
rek életszínvonala az átlagon alul van és nem méltó az emberhez. A nyomorúságos
helyzet következtében -a falu lakossága a városokba menekül. Az ipar növekedése
és a városok vonzóereje demográfiai hullámzast idéz elő, tízmilliós megapoliszok
keletkeznek. Fokozódik a szabadverseny, kizsákmányolás és állandóan fenyeget a
munkanélküliség. Felvetődik a kérdés: nem lesz-e az ember saját vívmányainak
a rabszolgája? A városiasodás megváltoztatja az életformákat és az emberi létezés
struktúráit. Az ember elmagányosodík és elidegenedik önmagától. A külvárosokban
f'elgyulernlett tömegek nyomortanyákat alkotnak és csendes tiltakozásban támadásra
indulnak a városok égbekiáltó tényűzése, tébolya és pazarlása ellen. Megkülönböz
tetés, közönyösség, spekuláció és nyerészkedés üti föl a fejét. A nyomor következ
tében terjed a bűnözés, paráznaság, kábítószerek fogyasztása, amelyeken az em
beri méltóság hajótörést szenved (8-12). Szétzüllenek a családok, törés keletkezik
a szűlők és gyermekek között, elhomályosul a tekintély és csődbe jut a nevelés.
Ellentétek mutatkoznak a fiatalság és a felnőtt nemzedék között. Konfliktusok van
nak a családon belül is. Szükség van a nők hátrányos helyzetének a felülvizsgá
lására. A jogegyenlőség keretein belül tiszteletben kell tartani a női méltóságot, a
nők természet adta tulajdonságait. Törvényhozással kell biztosítani a női hivatás
magasztosságát, szernélyí függetlenségét, édesanyai elhívatottságát kulturálís, társa
dalmi, politikai és gazdasági téren (13-14).

A pápa - mint elődei - ismét állást foglal a szakszervezetek mallett. A szak
szervezetek föladata a munkások érdekeinek védelme a közjó érdekében. Elismeri
a sztrájkjogot, mint a jogos védekezés eszközét. Minden embernek joga van a mun-
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kához. Arra a lehetőségre, hogy szellemi és fizikai képességeit kífejleszthesse ön
maga és a társadalom javára. Joga van a méltányos munkabérre, hogy család
jával együtt emberhez méltó életet élhessen anyagi, társadalmi, kulturális és szel
lemi téren, segítségre a betegség vagy az öregkor által indokolt szükség esefén (14).
Igaz, hogy sok minden történt a munkásság védelmében, de a dolgozók még mándig
elmaradnak jogos követeléseikben. Nagyobb igazságosságra és a felelősség fokozot
tabb megosztására van szükség az emberi kapcsolatokban (15).

Az egyház figyelme különösen az "új szegények" - a csökkent murikaképes
ségűek, gyámoltalanok, öregek és a különböző okokból kirekesztettek - felé fordul.
Az igazságtalanság áldozatai közé kell számítanunk a diszkrimináltakat is, akik
bőrük, hajuk, származásuk, kultúrájuk, nemük vagy vallásuk míatt szenvednek
hátrányt (15-16).

Az államhatalomnak kell gondoskodnia a munkanélküliség szörnyű veszedel
mének megelőzéséről. Munkaalkalmakat kell teremtenie, beruházásokat kell eszkö
zölnie, a termelést és fogyasztást Irányítania, a kereskedelmet megszerveznie, a ja
vak igazságos elosztásáról gondoskodnia, a munkabérek fölött őrködnie. A népesedés
kérdését nem fogamzásgátlással és magzatelhajtással kell megoldani, hanem család
védelmi törvényekkel és rendelkezésekkel. Nagy gondot kell fordítani és anyagi
áldozatot hozni a szociális gondoskodás fejlesztésére és ápolására. Kötelessége az
államnak a közjó érdekében a hírszerzési módszerek és eszközök ellenőrzése. Ert
hető, hogy ezek a követelések a szocializmusban könnyebben rnegvalósíthatók, mint
a liberalista-kapitalista államokban (17-20).

Az apostoli levélnek ez a része azzal a gondolattal zárul, hogy az ember a ter
mészet meghódításával és kizsákmányolásával önmagát is veszélynek teszi ki, sőt

el is pusztíthatja. Ha az ember beszennyezi anyagi környezetét. saját jövőjét teszi
tönkre, mert nem tud a természet erőinek feltétlen ura lenni (21).

FELHÍVAs A CSELEKVÉSRE. Társadalmi téren az egyház mindig kettős fel
adatot tartott szeme előtt: megmutatni az igazságot és helyes utat a különféle vé
lemények között, a konkrét cselekvést és szolgálatkészséget az evangélium erejé
vel. "A világiaknak sajátos föladata, hogy vállalják a földi rend megújrtását. A
hierarchia föladata, hogy autentíkusan tanítsa és ínterpretálja ezen a téren az
erkölcsi alapelveket. A világiaknak az a kötelessége, hogy szabad elhatározásukból,
minden utasítás és intézkedés nélkül, átitassák keresztény szellemmel a közfelfo
gást és közerkölcsöket, közösségi életük törvényeit és rendjét" (PP. 81). Mindenki
vizsgálja meg önmagát, hogy mít tett eddig és mi a tennivalója ezután. Nem elég
az elveket csak hirdetni, jószándékunkat bizonygatni. a kiáltó igazságtalanságole
míatt panaszkodni és prófétai jóslatakat hangoztatni: ezeknek a szavaknak csak
akkor van súlya, ha azokat eleven felelősségtudat és hatékony tevékenység kíséri.
Túl könnyű az igazságtalanságokért a felelősséget másokra hárítani, ha nem lát
juk meg, mi a teendőnk és mennyire szükséges a belső megértés. Ez a mélységes
alázat megóv az elbizakodottságtól és erőt ad a nagynak látszó föladatok meg
oldásában (48).

Különféle szellemi áramlatokban élünk, amelyek mögött jogos törekvések mel
lett kétes célkitűzések is meghúzódnak. A keresztényeknek okosan és éberen kell
elüljárníok, nem szabad olyan ügyekbe belebonyolódniok, amelyek az igazi humá
num elveivel ellentétben állnak, mégha azok a szelídaritás leple alatt jelentkez
nek is. Ha mi keresztények néha külön utakon is járunk, míndíg tudatosan és hi
tünk szerint kell cselekednünk - ezt a nem-hivők is elvárják tőlünk. Eljárásunkat
és a kitűzött célokat a dolgok nagy összefüggésében kell meglátnunk. nem szabad
egyéni érdekek miatt az önzés és erőszak gyanújába, veszélyébe jutnunk (49).

Kétségtelen, hogy sokan a modern struktúrák és körűlmények hatása alatt, ta
lán anyagi érdekből, kialakították gondolkodásmódjukat és rögzítették cselekvésük
irányát. Mások viszont átérzik az osztályok és kultúrák szolidaritását és minden
fenntartás nélkül részt vesznek a környező világ döntéseiben és törekvéseiben. Bár
hogy is legyen, míndenkínek kötelessége, hogy önvizsgálatot tartson és ezt a sza-
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badságot Krisztus mértéke szerint valósítsa meg önmagában (50) Isten Lelke kí
séri a keresztényeket embertestvéreikért végzett tevékenységükben, ahol az em
beriség léte és jóléte eldől (51).

A pápa levelében a modern társadalmi és gazdasági élet diagnózisát adja. A
megoldást nemcsak a keresztényektől. hanem az összes jóakaratú emberektől várja.
Nem a múltba, hanem a jelenbe és a jövőbe néz. Nem fél a szemrehányásoktól sem,
mert tudja, hogy míndíg jobb cselekedni, mint hallgatni. Az emberi haladás lénye
gét a lelkek belső átalakításában látja. Nem ajánl előre elkészített modelleket, nem
szentesít rendszereket és struktúrákat, nem ismétel általános elveket, csak tanácsol,
eligazít, segít, hogy egy új társadalmat tudjunk felépíteni igazságosságban és szere
tetben. Az építés módját és eszközeit a szakemberek és tudományok vannak hivatva
megválogatni. A fejlődés útja az egyenlőség, igazságosság, a felelősségmegosztás és
együttes döntés irányába vezet. A problémák megoldása nemcsak ökonómiai síkon,
gazdasági eszközökkel és törvényekkel valósul meg, hanem társadalmi és politikai
téren. Az államra vár a legfőbb feladat az emberi méltóság megőrzésében.

;,A szocializmusnak, mint szellemtörténelmi mozgalomnak, különösen aktuális
föladata, hogy az igazságosságnak, egyenlőségnek, szolídarításnak és szabadságnak
az eszméit az emberek tudatában ébresztgesse és hatékonyari ébrentartsa. A ka
tolikus szociális tanításnak pedig az a föladata, hogy az ezzel kapcsolatos szociális
ideológiákat és utópiákat felismerje és oda hasson, hogy az igazi problémákat fi
gyelmen kívül ne hagyjuk és az együttműködést el ne mulasszuk" (Weiler).

Igaz, hogy a problémák fölvetésével kapcsolatban az egyházban is találkozunk
antagonizmussal. Az egyház belső életében is vannak megoldatlan kérdések. Az
egyház, mint isteni intézmény, emberi arculatot visel, zarándokútját járó tagjaiban
hordja a gyarlóságokat. A történelem folyamán vonásokat és struktúrákat szedett
magára, melyek a múltban talán hasznosak voltak, de ma már tehertételek az
egyház életében. Ezeket le kell és igyekszik is levetní : az autoritatív centralizmus,
az alapvető emberi jogok és méltóság negligálása az engedelmesség nevében, a
történelmi determinációból eredő diszkrimináció a nőkkel szemben, a barokk kül
sóségek eltorzulása, a franoia munkáspapok elítélése, a legalizmus túltengése, a
klerikalizmus kialakulása, a világiak szerepének az elsorvadása, általában a de
mokratizmus hiánya és egyéb emberi gyarlóságok. Az egyház is sokszor konformá
lúdott a világhoz, elvesztette a magasságok és mélységek horizontjait, de mínd
annyiszor megvezekelt érte. Mindezek ellenére sem vagyunk hívei a kríziseket és
anarchizmust előidéző radikalizmusnak és elítéljük azokat az irányzatokat, amelyek
nem tudják az egyház emberi arculatát a történelmiség tárgyilagos mérlegére tenni
és csak a negatívumok keresésével próbálják szernlélní Krisztus egyházát.

A pápa e levelet az egyház belső önvizsgálatára szánta, de nem a belső föl
forgató erők táplálására, hanem az igazi megújhodás elősegítésére, hogy az egy
ház hívei "előmozdítsák az apostoli küldetést nemzetközi síkon" és "hogy az Isten
népét fölébressze a jelen pillanat föladatának teljes megértésére."
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Igy is jó, fekete fehér a nyir és az éj. A nyáj hazaballag. Bánat és viola vi
rágzik s valahol egy fényes kéz integet. A fecskék kék vonalakat húznak az
alkonyatba, mely az almafák puha gallyai közé akadt s nem tud s nem is
akar kiszabadulni.
Egyszerre száll a táj fÖlé szivem és a vacsoracsillag.
Ég úszott a vizben s a szememben, s kettőt lépett a lépegető virág. A hold
valószinűtlenül vékony, aláhúzásnak is kevés, sejtelem csupán.
A távoli erdőben, a berek szélén vágták a fát, s mintha a horizont alját fű

részelte volna görbe türészük, kidőlt. Ime, este.
PUSZTA SANDDR"
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