
milyen tekintélyt tulajdonitanak az enciklikáknak : "Nem szabad úgy vélekedni, hogya körleve
leknek úgysem kell engedelmeskedni, mivel hogy a pápák nem azokon keresztül gyakorolják a
legfőbb tanító hivatalukat. Sőt ellenkezőleg, épp e Tanítóhivatal rendes megnyilatkozásai azok,
rá vonatkoznak Krisztus szavai: »Aki titeket hallgat, engem hallgat« (Lk 10,16)... Ha a pápák
kifejezetten valamelyik hosszabb idő óta vitatott kérdésben állást foglalnak, akkor mindenkinek
világos, hogy a pápák akarata és szándéka szerint ez már nem lehet többé szabad vitatkozás tár
gya a teológusok között" (Denz. 2313). Az enciklika tehát pozitív benső hozzáállást követel, mi
vel tanítása nem más, mint a Tanítóhivatal hiteles nyilatkozata.

Elméletileg az is elképzelhető, hogy a pápa minden további nélkül csakis az enciklikán keresz-
tül gyakorolja tévedhetetlen tanító tevékenységét. Ehhez négy előfeltétel kell:

I. hogy a pápa, mint az egyház legfőbb tanítója,
2. legfőbb apostoli teljhatalma erejével,
3. hit és erkölcs dolgában,
4. végérvényesen és kötelező erővel definiáljon.
Ez a négy követelmény rendszerint azonban nincs meg az enciklikában. Ha az enciklikák nem

is nyújtanak tévedhetetlen tanítást, autentikusnak. hitelesnek kell tekinteni őket, a hit és erkölcs
tekintetében biztos útmutatást adnak.

A pápa legfőbbhatalmát nemcsak az l. vatikáni zsinat, hanem a II. vatikáni zsinat is egyértel
műleg rögzíti, amikor így szól: .Krisztusnak ebben az egyházában - Isten rendelése szerint - a
lelkek gondozására a római pápát illeti a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes hatalom: ő Péter
utódja, akire Krisztus az ő juhainak és bárányainak legeltetését bízta. Így övé az összes egyházak
felett a rendesjoghatóságfőhatalma, mert ő kapta meg mint az összes hivők pásztora azt a külde
tést, hogy biztosítsa az egyetemes egyház közös javát és az egyes egyházak javát" (vö. A püspö
kök lelkipásztori hivatásáról; Christus Dominus 2. pont).

Felhasználtirodalom:J. Brinkmann: Gibt es un/ch/barc Xussenmgcfl dcs Magisterium Ordinaríuth des Papstes? 1953. Scholastik 202-221. old.
~ F. M. GaJlati: Wenn die Pdpste sprechen, Das ordcntlichc Lehramt (Wien, 1960) Előd István: Egyháztan (Kat. 'Teol. Főisk. jegyzetek. Bp.
1980.. 78. s. köv.)

SZAB6 FERENC SJ

A LABOREM EXERCENS ENCIKLIKA
VISSZHANGJA

Az emberi munkáról szóló körlevél a Rerum novarum megjelenésének 90. évfordulójáról kívánt
megemlékezni. Az egyház csaknem egy évszázados szociális tanításába illeszkedik be; a világ új
helyzetére alkalmazza az evangéliumi üzenetet. A pápa a szociális tanítás kulcsproblémájának a
munkát tartja, ezért az enciklikában erre összpontositja figyeImét; nem kíván a szociális kérdés
valamennyi szempontjával foglalkozni.

Az emberi munka az egyház szociális tanításában

A .munka'' tág értelemben minden emberi tevékenység, amellyel az Isten képére teremtett lény
átalakítja, uralma alá hajtja a természetet és ~ eltérően minden más élőlénytől- rányomja embe
riessége jegyét. Személyes tevékenység személyek közösségében. I A pápa az evangélium fényébe
állítja az emberi munkát, figyelembe véve az egyház százéves szociális tanítását, amelynek kulcs-
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kérdése a munka (6-11)*. Megkülönbözteti objektív és szubjektív értelmét (16-27), XIII. Leó és
XI. Pius nyomán elítéli azt a polgári liberális elméletet, amely a munkát pusztán árunak tekintet
te; viszont az ökonomista és materialista szemlelettel szemben a munka személyes jellegét hang
súlyozza és a dolgozó ember etikai-társadalmi vonatkozásait emeli ki (32-34). Igazolja a munká
sok összetartozásából, szolidaritás-vállalásából született tudatot és mozgalmakat, melyek a jo
gos önvédelmet célozzák (34-37), majd újra a munkás méltóságát világítja meg és feltárja a mun
ka három szféráját: a személy, a család és a nemzet viszonylatában (38--42).

Érdekes, hogy a pápa mindeddig nem említette a magántulajdont. Ez csak a III. részben for
dul elő először. A "tőke" világával- tág értelemben - szembeállítva a munka világát a pápa rá
mutat az érdekek különbözőségére, amelyet a marx izmus osztályharcként értelmezett, és amely a
liberalizmus és a marxizmus közötti ideológiai összeütközésben fejeződött ki. Ezzel kapcsolat
ban szól azok politikai tevékenységéről, akik minden társadalomban biztosítják maguknak a ha
talom monopóliumát, és a kollektivista rendszer bevezetésével, vagyis a termelőeszközök ma
gántulajdonának megszüntetésével akarják megvalósítani a szociális forradalmat (48--49).

A pápa ezután meghatározza a "tőkét". A "tőke" tág fogalmán nemcsak a természeti kincse
ket érti, amelyeket az ember felhasznál, "humanizál", hanem azokat az eszközöket is, amelyek
kel e kincseket kisajátítja, átalakítja; a tőke tehát "az eszközöknek az az együttese, amely az em
beri munka történeti örökségének gyümölcse" (54). "Ez az óriási és hatalmas eszköz, a termelő

eszközök összessége - e kifejezést bizonyos értelemben a »tőke« szinonimájaként használják - a
munkából született és magán viseli az emberi munka nyomait" (55). Így világos az ember elsőbb

sége a dolgokkal szemben. A tőke mindig csak a dolgok összessége, egyedül az emberi személy
(57) a teremtett dolgok "ura", amint ezt a teológia is megvilágítja (58). Az emberi munka ma a
javak megszerzésének legfontosabb forrása.

A pápa ezzel a gondolatmenettel azt akarja hangsúlyozni, hogy a tőke és a munka közötti
, konfliktus vagy antinómia nem a magántulajdonból, hanem a munka helytelen értékeléséből

ered, onnan, hogy a munkás személye háttérbe szorul és a munkát csupán gazdasági célszerűsé

ge, hasznossága szempontjából tekintik. Ez az ökonomizmus tévedése, amelyet materializmus
nak is nevezhetünk (59). E megfentolásból érthető az is, hogy a pápa miért nem a munka és a
magántulajdon konfliktusáról beszél, hanem a munka és a tőke ütközéséről.

A körlevél ezután a Rerum novarum és a Mater et magistra nyomán újra leszögezi az egyház
szociális tanításának egyik sarkpontját a magántulajdonról : ,,(a termelőeszközöket) nem lehet a
munkával szemben birtokolni, nem birtokolhatók magáért a tulajdonért, hiszen birtoklásuk
egyetlen törvényes indoka - akár magántulajdonról van szó, akár köz- vagy kollektív tulajdon
formáját öltötte - az, hogy a munkát szolgálja. Így tehát, miközben ezek a javak a munkát szol
gálják, lehetővé teszik e rend első elvének megvalósulását, ami nem más, mint a javak egyetemes
rendeltetése és a használatukhoz való közös jog" (64, utalás Szent Tamásra is). A pápai levél
hangsúlyozza, hogy ez a szemlélet egyaránt különbözik a liberális kapitalizmus és a marxi sta
kollektivizmus elméletétől, illetve a tőlük függő rendszerek magántulajdon-gyakorlatától
(65-68). A magán- vagy köztulajdon egyedüli jogcíme az, hogya termelési javaknak a munkát,
az embert kell szolgálniok. .

A fentebb vázolt elméleti alapvetés után szól a pápa a munkások jogairól (IV. rész) és a munka
lelki értékéről (V. rész). Az utolsó, V. rész lényegében a Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitú
ció szemléletél tükrözi az emberi erőfeszítés isteni értékéről, krisztológiai és eszkatologikus
jelentéséről.

Az enciklika vIlágvisszhangja és értékelése

A nemzetközi sajtó meleg fogadtatásban részesítette a Laborem exercens körlevelet. Bármilyen
irányt képviseltek is, kedvezően nyilatkoztak a lapok. Természetesen a hangsúlyeltolódás más
volt aszerint, hogy tradicionalisták vagy haladók, jobb- vagy baloldali szerzők írtak róla. Más-

* Az enciklika magyar fordításban a Szent István Társulat gondozásában jelent meg 198I-ben. E kiadás
folyamatosan számozza a bekezdéseket, ezekre a számokra utalunk hivatkozásainknál.
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képp értékelték Európában, mint a harmadik világ országaiban, ismét másképp a szocialista or
szágokban, mint a kapitalista társadalmakban. A nyugati "nem konfesszionalista" vagy antikle
rikális sajtó persze bírálta is. De ha a laikus sajtó kevésbé lelkesedett is, a pozitív elemeket min
denesetre kiemelte. A szocialista beállítottságú francia napilap, a. Le Matin például igy ír: "A
lengyel Szentatya harmadik enciklikája nem elégszik meg azzal, hogy valami híg morálist párol
jon le. Nagyon konkrétan állást foglal a világ humanizálása mellett." Az antiklerikális Libération
a rá jellemző gúnyolódás mellett figyelmeztet arra, hogy nem szabad csak nyugati szemmel ol
vasni a római szöveget: "A pápai szöveg önmagában szinte hatástalan a nyugati világban a túl
ságosan banális áItalánosítások miatt, de másutt, ahol a katolicizmus az igazságosságért folyta
tott harcban kötelezte el magát (nyilván a harmadik világra, főleg Latin-Amerikára gondol),
megerősíti a küzdők lelkesedését ... "

Latin-Amerikában nagy lelkesedéssel fogadták az enciklikát. A nyitott szemléletű katolikusok
minden hátsó gondolat nélkül üdvözölték ; a hatalmon levő rendszerek viszont igyekeztek a ma
guk számára kisajátítani. így Chilében Pinochet tábornok kijelentette: "Miután elolvastam,
megállapítom, hogy ennek az enciklikának az üzenete: »Ön, Elnök Úr, jól csinálja«." Persze az
ilyen kisajátítás mellett a munkások jogaiért küzdőknekChilében helyesen kell olvasniuk a kör
levelet, mert megtalálják benne azt az üzenetet. amely zavarba hozza Pinochet tábornokot és tár
sait. Az olasz kommunista párt napilapja, az Unita megállapítja: " ... bizonyos pontokon az en
ciklika a mi reflexiónkhoz közeledik". A Le Monde című rangos francia napilapban R. Merle bí
rálta ugyan a körlevelet bizonyos hiányosságaiért (pl. nem szól a szabad idő és a szórakozás
problémájáról), mégis elismerte: "Ez az' enciklika ... a munka problémáinak figyelemreméltó
megértéséről és arról az új irányról tanúskodik, amelyet bátran és nagylelkűen magáévá tett szo
ciális kűldetése teljesítésében a »szegények egyházac'',

P. Heckel SJ, az Action Populaire volt munkatársa, majd a Justitia et Pax pápai bizottság tit
kára, jelenleg Strasbourg koadjutor pűspöke az Osservatore Romanóban értékelte a körlevelet.'
A tartalom és a módszer szempontjából ~ folytonosság és az újdonság szempontjait emelte ki. II.
János Pál elődei szociális tanítását a munka szemszögébőlgondolja újra, alkalmazva a korábbi
elveket az új helyzetre, éspedig határozottan világviszonylatban tekintve a szociális kérdést,
amint ezt már a Mater et magistra és a Populorum progressio óta megszoktuk. A pápa hangsú
lyozza az etikai dimenziót, de a "társadalmi etika", a "munka erkölcsi dimenziója" mellett egy
részt az evangelizálás távlatába állítja a kérdést (Krisztus, az Üdvözítő az alapja, középpontja és
a csúcsa ennek az evangelizálásnak), másrészt figyelve a munka világának újabb helyzetére, né
hány új kezdeményezést tesz: az emberi munka primátusának, a munkás személyének hangsú
Iyozásán túl (miután emlékeztetett a teremtett javak egyetemes rendeltetéséreja termelőeszkö

zök magántulajdonának új módozatait sugallja (társtulajdonosság, nyereségrészesedés, "közbül
ső testületek" stb.). Újszerű tehát a tőke és a munka egységére, a tőke tulajdonára vonatkozó ref
lexiója. Az osztályharc jelenségét és marxista értelmezését túlhaladva egyszerre bírálja a külön
böző társadalmi rendszereket materializmusuk miatt, tehát azért, ha a munkást csak az ökonó
mia, a termelés, a nyereség, a hasznosság szempontjából értékelik.

Mons. Pavan, a Lateráni Egyetem volt rektora, aki több pápai dokumentum rnegszövegezésé
ben közreműködött, a Vatikáni Rádiónak tett nyilatkozatában szintén a Laborem exercens per
szonalista beállítottságára hivatkozott. Az enciklika - mondotta - az értelem és a hit fényében
elemzi a munka világát, rámutatva arra a követelményre, hogy mindazok, akik dolgoznak (és a
világon szinte mindenki valamiképpen dolgozó), felelősséggel vállalva feladatukat, ne csak azt
növeljék, amit birtokolnak, hanem létükben is növekedjenek. Röviden: a tőke a munkáért van, a'
munka pedig a személyért. Ebből az alapelvből folynak a munkások jogai, azok az emberi jogok,
amelyek az igazságosság követelményei és a béke feltételei. Lényeges, hogy a munkás tudatosan,
felelősséggelés teremtő szabadsággal végezze feladatát, ehhez pedig az szükséges, hogy tudatá
ban legyen: valamiképpen érdekelt a termelésben, felelős érte.

Az Informations Catholiques Internationales főszerkesztője, J .-P. Manigne domonkos- a kö
vetkező pozitív és negatív szempontokra hívja fel a figyelmet. A Laborem exercens méltatja a
munka világának fejlődését, a munka szubjektív aspektusait elemezve szól a munkás jogairól és
a munka etikájáról, egyszerre ítélve el a liberalizmus és a kollektivizmus hibáit. II. János Pál el
ismeri, hogy a munkások küzdelme az ember lefokozása és kizsákmányolása ellen jogos volt.
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A Rerum novarum még csak a nyugati ipari társadalmakat tartotta szem előtt, II. János Pál ~ mi
ként már XXIII. János és VI. Pál is - világviszonylatban vizsgálja a kérdést, a munka és gyümöl
csei elosztásának problémáit. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk megkülönböztetését a
"közvetlen munkaadó" és a "közvetett munkaadó" fogalmaiközött. A Rerum novarum még fel
hívást intézhetett a közvetlen munkaadókhoz, és morális buzdítása többé-kevésbé meghatáro
zott "munkaadókhoz" szólhatott; ma már a világtőke névtelen és planetáris méreteket ölt. Ma
nigne némi kritikával hozzáfűzi: "A közvetett munkaadó fogalma azonban csak utalás marad.
Kívánatos lett volna, hogy jobban kifejtse a multinacionális érdekeltségek szerepét a társadalmi
gazdasági folyamatokban, illetve hatásukat a harmadik világ elszegényedésére." Manigne ki
emeli még a tőke és a munka viszonyának sajátos szemléletét, a liberális kapitalizmus és a kollek
tivizmus bírálatát, amelynek jogosultsága a munkának a tőkével szembeni elsőbbségéből folyik.
Az osztályharc marxista értelmezését elveti ugyan az enciklika, de nem tagadja az osztályérdekek
közötti tényleges antagonizmusokat ; hangsúlyozza, hogya harcban a társadalmi igazságosságot
kell keresni (ez igazolja pl. a szakszervezetek jogos küzdelmét), de a cél nem az ellenfél'
megsemmisítése.

Az utóbbi időben (főleg a Zsinat után) egyre erősebb lett az a vélemény, hogy ~ tekintve a mai
világ bonyolult gazdasági-politikai-társadalmi helyzetét - nemigen beszélhetünk katolikus szo
ciális tanrendszerrő/, vagyis az egyház manapság nem javasolhat kész társadalmi modelleket,
nem adhat recepteket a társadalmi életben elkötelezett hivőknek. A franciák - főleg P. Chenu
nyomán! - megkülönböztetik a doctrine-t (zárt tanrendszer) az enseignement-tól (a szociális taní
tás mint evangéliumi "program"). Ez a szemlélet világosan kifejezésre jut, VI. Pál Octogesima ad
veniens kezdetű levelében, amelyet Roy bíboroshoz írt a Rerum novarum 80. és a Pacem in terris
10. évfordulója alkalmából. Bizonyos nyugati keresztény körök, helyi egyházak és mozgalmak
ebben a szellemben keresik az egyház .jelenlétét" a pluralista társadalomban és a szociális
elkötelezettségben.4

De éppen az az érdekes ~ sokan felhívták rá a figyelmet -, hogy a Laborem exercens minden
fontos dokumentumra hivatkozik, kivéve erre. Ebből egyesek azt a következtetést vonták le,
hogy II. János Pál körlevele a munkáról hátralépést jelent az Octogesima adveniens szemléletéhez
viszonyítva. Tény, hogy a pápa felváltva használja a "tan" (doktrína) és a "tanítás" kifejezéseket.
A Civiltá Cattolica vezércikke kitér erre a kritikára>, és azt válaszolja, hogya pápa alapvető

szándéka a teológiai és antropológiai megközelítés volt. Nem kívánt közvetlen irányelveket adni
a cselekvéshez, meghagyta az értelmezés szabadságát. Érdekes, hogya budapesti Világosság
cikkírója is (1981. november, 727. Iap), miután néhány kritikai megjegyzéssel aránylag tárgyila
gosan bemutatta az enciklikát, a Vatikán keleti politikájának szakértőjét, Hansjakob Stehlét
idézve, az enciklika "rokonszenves elmosódottsága", .javaslatainak elmosódott voltában" látja
a keresztények és nem keresztények együttműködésénekalapját, a munka teremtő értéke alapján
történő közös küzdelem lehetőségét a társadalom megújításához.

De a teológiai kritikát még folytatni lehet. Az Études cikkirója, P. Vallin azt rnondja, hogy az
enciklika utolsó része nem vette kellőképp figyelembe a Gaudium et spes óta kibontakozott mun
kateológia eredményeit, másrészt nem érvényesül kellőképpen a Lumen gentium és az Octogesi
ma adveniens egyháztana, amely lényegesen új a korábbi pápai körlevelek egyháztanához ké
pest." XIII. Leó, XI. és XII. Pius szociális tanítása még lényegében a jogi és a hatalmi egyház ké
pét tükrözte. Az új egyházképet így jellemezhetjük:

- Az univerzalista (hatalmi, jogi) egyházkép helyett az egyház mint kommunió (szeretetközös
ség) jelenik meg, tehát megnő a helyi egyházak fontossága;

- a külsőleg ("extrinszecista" módon) jelen levő egyház helyett kialakul annak az egyháznak a
képe, amely "jelenlétéf' a világban az egyházi közösség mindennapi tapasztalata alapján hatá
rozza meg;

- a "hódító" és visszahódító egyházat felváltja az az egyház, amely kész a szolgálatra és a pár
beszédre, elismerve, hogy az ideológiák és mozgalmak összefonódása ugyan nagyon összetett,
mégis különbséget lehet tenni közöttük.

Hozzátehetnénk még a Stimmen der Zeitban olvasottak »- W. Kerber SJ mélyreható elemzése
- alapján," hogy az igazságosság kérdése a modern világban rendkívül összetett, a "társadalmi
igazságosság"jelentése sokrétű, így a katolikus szociális etikában és általában a szociális tanítás-
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ban ezekre az árnyalatokra fokozottabban kellene ügyelni. Túlhaladva a katolikus hagyomány
természetjog-értelmezésén (amely részben Arisztotelész etikájára vezethető vissza), jobban figye
lembe kellene venni a mai társadalom tényleges felépítését, az emberi személyektől függő, törté
nelmi meghatározottságát, és mielőtt a természetjogról, "természetes rendről", az igazságosság
"erkölcsi erényéről" beszélnénk, azt kell tisztázni, hogy ma mit is jelenthet a "suum cuique" , 'il
Ietve az "egyenlőség" (egyenlő esélyek, jogok szavatolása, létminimum biztositása pl. az elma
radt országoknak stb.). A Laborem exercens még nem elég árnyalt ahhoz, hogy a mai "társadal
mi igazságosság" valamennyi szempontját figyelembe vegye,

Az egyház küldetéséhez tartozik, hogy az evangéliumi tanítással áthassa a mai világban elkö
telezett keresztényeket, akik a gazdasági-társadalmi-politikai struktúrákat emberibbé, igazságo
sabbá akarják tenni. Az egyház százados hagyománya alapján kikristályosodott szociális tanitás
támpontokat nyújt ahhoz, hogya hivők a Szentlélek vezetésével- figyelve az idők jeleire - a helyi
közösségekben és a konkrét helyzetekben maguk döntsenek. Erre int VI. Pál is: "Az annyira vál
tozatos helyzetekkel szemben nehéz lenne olyan egyetlen megoldást javasolnunk, amelyegyete
mes érvénnyel rendelkezne. Ez nem' áll szándékunkban, nem is küldetésünk. Az egyes keresztény
közösségek feladata az, hogy tárgyilagosan elemezzék saját országuk helyzetét, azt megvilágitsák
az evangélium örök igéinek fényével, hogyareflexióhoz, az itélethez és a cselekvéshez alapelve
ket, illetve irányelveket merítsenek az egyház szociális tanitásából, amely a történelem során ki
alakult. ( ... ) A keresztény közösségeknek kell megkülönböztetniök - a Szentlélek segitségével, a
felelős püspökökkel közösségben maradva, párbeszédet folytatva más keresztényekkel és min
den jóakaratú emberrel -- azokat a választásokat és elkötelezettségeket, amelyek alkalmasak a
gyakran sürgető társadalmi, politikai és gazdasági átalakulások előmozdítására" (Octogesima
adveniens. 4).

Az enciklika magyar visszhangja

AVilagosság 1982. januári számában (\ -10. old.) Gergely Jenő marxista szerző is foglalkozott a
Laborem cxercens körlevéllel, elhelyezve azt az egyház szociális tanításának egészében. Cikkének
címe: "Termelés, munka, társadalom. A Rerujn novarumtól a Laborem exereensig". Előbb fel
vázolja a katolikus egyház szociális tanítását, majd az új enciklikát elemzi. Marxista szemszög
ből, objektíven vizsgálja a dokumentumot, tehát e tanítás természetfeletti távlatára éppen csak
utal, ami pedig lényeges dimenziója a katolikus szemléletnek,

Gergely Jenő helyes meglátása szerint II. János Pál a Gaudium et spes kezdet ű zsinati konstitú
ció ide vonatkozó tanítását bontja ki, részletezi és alkalmazza a munka világának jelenlegi viszo
nyaira. A Zsinat munkáiban - mint ismeretes -- Wojtyla biboros is részt vett, éspedig éppen az
egyház és a mai világ viszonyát tárgyaló konstitúció kidolgozásában. Ez a dokumentum - ezt
Gergely nem hangsúlyozza - a teremtés és a megtestesülés-megváltás, az ember transzcendens hi
vatása távlatában szemléli az ember evilági tevékenységét, igy az emberi munkát. Ez a távlat
szabja meg a pápa jól ismert perszonalizmusából fakadó eszmefuttatásait. az emberi rnunka eti
kai értékelését. Eltekintve e fontos természetfeletti szemlélettől, Gergely tárgyilagosan mutatja
be a körlevél tanítását, mindig jelezve azt, mivel ért egyet és miben tér el a marxizmus felfogása a
pápa tanításától.

Itt most nem vesszük sorra elemzéseit ; csupán egy kérdéshez szeretnénk megjegyzéseket fűzni,

ahhoz, hogy II. János Pál szociális tanítasa valóban visszalépést jelent-e VI. Pal tanításahoz (8.
old.), különösen az Octogesima adveniens szemléletéhez viszonyítva.

Említettük már, hogy nyugati katolikus szakembereknek is feltűnt az, hogy II. János Pál nem
hivatkozik az Octogesima adveniens-re, jóllehet a bevezetőben állítja, hogyaLaborem exercens
az egyház százados szociális tanításába illeszkedik, régit és újat egyaránt előhoz ebből a gazdag
örökségből. Ennek ellenére nem beszélhetünk visszalépésről, legalábbis nem azon a ponton,
amelyet Gergely megjelöl. Az Octogesima adveniens éppen csak érinti a munkáskérdést (14.
pont): a Gaudium et spes-re való utalás után egészen röviden szól a szakszervezet és a sztrájk kér
déséről. E ponton II. János Pál -- bár nem idézi a levelet -lényegében ugyanazt tanítja, mint VI.
Pál.
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Gergely Jenő megállapítása szerint: "Kétségtelen (tehát), hogyaLaborem exercens visszalé
pést jelent VI. Pál álláspontjához képest, mert nemcsak tagadja az osztályharc szükségszerűsé

gét, elutasítja a kollektív tulajdon megvalósult formáit, hanem keresztényi szempontból erkölcsi
leg helytelennek minősíti a szocializmus megvalósult formáját is" (8. old.). Ez a következtetés a
korábbi elemzésre utal vissza a .tehát't-tal. Korábban (5. old.) a szerző idézte az Octogesima ad
veniens 31. pontját, kissé pontatlanul. "A pápa elismerte, hogy »a szocialista áramlatoknak és
azok különböző fejlődési formáinak nagy vonzereje van a keresztényekre. A hivő ember azok
ban bizonyos vonásokat fedez föl, amelyek azonosak hitünk tanításával ... A szocializmus
nagylelkűen törekszik és keresi az igazságosabb társadalmi rend felépítését. Mint szervezett ,és
politikai célokat követő mozgalom a teljes és autonóm ember szemléletére törekszik. A tények
nek ez a világos meglátása megengedi a keresztényeknek, hogy egy bizonyos fokig együttműköd

jenek a szocializmussal« (Octogesima adveniens. 31)."
A pápa árnyaltan megkülönbözteti a szocialista áramlatok különböző formáit (ahogy az idé

zet elején Gergely is helyesen fordítja), de nem beszél egyszerűen ,.szocializmus"-ról (egyes szám
ban). Mert az Octogesima adveniens 31. pontjának, miként az előzőknek és következőknek is, ép
pen az a célja. hogy megkülönböztesse a szocializmusok . liberalizmusok. marxizmusok különbö
ző formáit.

A 30. pontban visszautal XXIII. János Pacem in terris kezdetű körlevele ismert megkülön
böztetésére: neJTI szabad azonosítani az emberről és a világról alkotott hamis teóriákat a törté
nelmi mozgalmakkal. Ez utóbbiak ugyanis az élet konkrét körü1ményeive1 együtt változhatnak,
mig az ideológiák merevek maradnak. Ezután VI. Pál 'felveti a kérdést: a történelmi mozgalmak
ban, tehát a konkrét szocialista áramlatokban (amelyek eltérően fejlődnek), találhatunk-e olyan
elemeket, amelyeket a keresztény is elfogad hat. Manapság ezek az áramlatok vonzzák a keresz
tényeket. akik keresik azt, hogy bizonyos vonások megfelelnek-e azoknak a törekvéseknek, ame
lyeket hitük nevében magukban hordoznak. VI. Pál így folytatja: "A (keresztények) úgy érzik,
hogy benne sodródnak ebben a történelmi áramlatban és ott tevékenykedni akarnak. Márpedig
világrészek és kultúrák szerint e történelmi áramlat ugyanazon név (»szocializmus«) alatt külön
böző formákat ölt, még ha gyakran a hittel ellentétes ideológiák inspirálták is őket, vagy ma is
azok befolyása alatt állnak. Figyelmes megkülönböztetésre van szükség itt."

Különbséget kell tehát tenni a szocializmus egyes szintjei között, ez a megkülönböztetés kell
hogy vezesse a konkrét keresztény cselekvést. VI. Pál szerint azonban nem szabad szétválasztani
a két szintet (az igazságosságra való törekvést és az ideológiát), mintha nem függnének össze. Vi
lágosan kell látni a kapcsolatot közöttük: csakis ez az éleslátás teszi lehetövé a.keresztényeknek.
hogy lemérjék a lehetséges elkötelezettség fokát ezen az úton, "feltéve, hogy megőrzik a szabad
ság, a felelősség, a lelkiek felé való nyitottság értékeit, amelyek biztositják az ember teljes fejlő

dését" (azaz az ember természetfeletti hivatásának megfelelő teljes kibontakozást is).
Miután pedig megkülönböztetéseket tett a liberalizmusokkal kapcsolatban, többek közt leszö

gezi: "A keresztény, túlhaladva minden rendszeren, anélkül azonban, hogy elhanyagolná a
konkrét elkötelezettséget testvérei szolgálatára, választásai közepett is állítja a keresztény hit sa
játosságáta társadalom pozitív átalakítására."

Irodalom: IL' Osservutorv Romano 1981 szept. 18. es 19. Z!I!!'ormatioll.l' Catholiques Internationules 19NI. október 3p. Cbenu gondolatait
kifejtette egy kis könyvben. majd a Concilium egyik cikkében. amelyet Szell Margit magyarra fordított: Teológia 1981/3 .. 169-173. old. Lásd
még G. Ruggjeri : ..Ecclesiolegin e dettrina sociale della chiesa", 1/ Regna 1981/12. -. '[Lásd pl. azt az egyházi összejövetelt. amelyet 1981.
okt. 28-31. k őzőtt rendeztek Rómában erről.a témáról: "A Rerum novarum-tól máig: a keresztények jelenléte az egyház szociális tanításának
fényében". 40 püspök. az olasz egyházmegyék 500 képviselője és a különbőző társulatok. csoportok 200 vezető személyisége vett részt ezen.
Külőnősen figyelemreméltó volt B. Sorge SJ és Mons. Bartisti előadása. A résztvevőkhöz intézett beszédében a pápa hangsúlyozta az egyház
szecialis tanításához való hűséget és óvott aitól. hogya helytelenül értelmezett pluralizmus megbontsa az alapvető egységet. Vö. Il Regna
1981. nov. 15. (beszámoló al összejövetelröf). - 5La Civiltá Cartolicu vezércikke 1981. okt. 3. llLásd pl. P. Vallin SJ kritikáját (a számos
pozitív szempont kiemelése mcllett): ..Laborem exercens". É"rudf.\', 1981. november, 546-·550. old.: továbbá a következő megfontolásokhoz:
Ruggieri tanulmányát (' jegyzetben fentebb). 7W. Kerber SJ; ..Gcrechtigkeit in der modemen Welt", Stimmen der Zeit 1981,'12.•
~25-840. old.
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