
Az osztrák püspökök körlevéléből

Az emberi viszonyokról

Az egyháznak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy vallási küldetéséböl ered azon
joga, hogy kiálljon a közéletben az emberi méltóság és jog mellett. Igy fog cse
lekedni akkor is, ha ezt mások helyeslik, és akkor is, ha helytelenítik. Mindebben
nem politikai hatalomvágy és nem kiváltságokra való törekvés vezeti, hanem a
párbeszéd és a szolgálat alapján a saját küldetéséhez való hűség. A jöv6ben
lokozottabban ken törekednünk a társadalompolitikai gondolkodásnak és kép
zésnek az Evangélium szellemében történő megváltoztatására. Az előttünk álló
nagy társadalmi problémákat, a munkanélküliséget, az öregek és betegek ellá
tását, a menekültek és bevándorlók elhelyezését, a harmadik világ fejlesztését,
a teremtett világgal és a természeti környezettel szembeni feladatokat csak akkor
tudjuk megoldani, ha a lakosság széles rétegei társadalmi felelősségükreébred
nek. senki sem általhatja magát azzal, hogy ezek a feladatok ne lennének na
gyon nehezek, és hogy ne kellene sok akadályt elhárítani. A felebaráti szeretet
az egyház vallási üzenetének alapja. Ezért mind az országon belüli, mint az
országhatárokon kívüli szolidaritásra való fölszólítás az egyház joga és köteles
sége. Döntő kérdés, hogy megjelenik-e és részévé válik-e mindez a teológia
tudományának, a konkrét lelkipásztorkodásnak, a prédikációknak, a hitoktatás
nak, a képzésnek, az egyházközségi munkának.

Gazdasági rendszer

Emberképéb61 kiindulva az egyház ismételten állást foglalt a gazdasági rend
szerekkel és a gazdasági gyakorlatokkal kapcsolatban. Elutasította az elmúlt
századok liberális kapitalizmusát, mert az volt a felelős a proletariátus "majd
nem rabszolgai igájáért". (Rerum nooarum 2.) Elítélte a kollektivista gazdasági
rendszert, mert az az embert tárggyá értéktelenítette (Sollicitudo 15.). Az egyház
nak azonban más gazdasági rendszerekkel kapcsolatban is fel kell emelnie kri
tikus szavát, ha meg van győződve arról, hogy veszélybe kerülnek egyes em
berek vagy társadalmi csoportok jogai. Az ilyen kritika abból a rneggyözödésböl
fakad, hogy hosszabb távon csak az emberarcú gazdaság felel meg a gazdaság
saját törvényeinek és szükségleteinek.

Mez6gazdaság, falu

A vidék számára különösen fontos az életképes mezögazdasag. A magántulaj
donhoz való kötődésnek lényeges társadalomalkotó feladata van; a személyes
felelősség és vállalkozás mindennapi tapasztalattá vált. A parasztesa1ádoknak
nemcsak gazdasági mutatóik, hanem társadalmi jelentóségük is igen fontos. A pa
raszti gazdaság minden átalakulása ellenére vidéken élnek még fontos kulturális
értékek: szomszédsági kapcsolatok, az egymással való szolidaritás, vallási és kulturá
lis közösségek működése. Ezek össztársadalmi hatását nem szabad alábecsülni.

Szükséges, hogy mez6gazdasági vidékeken új munkahelyeket teremtsenek,
hogya paraszti gazdaság és a falusi és kisvárosi népesség a fö-, mellék- és
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kiegészít6 jövedelemszerzés rendszerében létezhessen. A mez6gazdasági vidé
kek csak modern infrastrukhíra, valamint az oktatás és továbbképzés, az idősek

ésbetegek gondozása ésa szabadidőtöltés lehet6ségeinek bővüléseesetén tudja
a szolidaritáson alapuló vonzerejét megőrizni.

Környezet, környezetvédelem

A teremtett világ, a természet, a környezet megóvása az egyén és közvetlen
életkörnyezete legszemélyesebb kötelességei közé tartozik. A természetért és a
környezetért felelősekvagyunk életvitelünkkel, a technikai eszközök korlátozott
alkalmazásával, a nyersanyagok és az energia takarékos felhasználásával, a mérge
zö anyagok óvatos kezelésével, a hulladék és szemét által történ6 környezet
szennyezés megakadályozásával. Kritikus önvizsgálat és bels6 változás nélkül az
ökológiai kérdés nem oldható meg megfelelőmódon "A gondolkodásmódban és
a magatartásban is meg kell térni." al. János Pál 1990.évi békevilágnapi üzenete).

Egyre tisztábban látható, hogya teremtett világ, a természet, a környezet
fenyegetettsége már olyan méretú, hogy szükségessé vált az állam közvetlen
beavatkozása. A természet és környezet megőrzése és helyreállitása gazdasági
és anyagi áldozatot és lemondást fog követelni. Ezt a szolidaritás nevében kell
követelni és teljesíteni. Az államnak ez joga és a közjó érdekében kötelessége is.

Család

Meg kell állapítanunk, hogy a többgyermekes családok még mindig jelentős

gazdasági hátrányokban szenvednek. Látjuk sok család, különösképpen a nók
küszködését, hogy összhangba hozzák az otthoni és a kereső munkát. Halljuk
a panaszokat, hogy a kisgyermekek gondozásához és neveléséhez, az idős és a
beteg emberek ápolásához, s nem utolsósorban a haldoklók otthoni ellátásához
hiányzik a családot kiegészítő segítség. Figyelmeztetünk arra, hogy a törvény
szerinti nyugdíjellátás még mindig nem veszi eléggé figyelembe a gyermekgon
dozásban eltöltött időt. Gondban vagyunk a sokgyermekes családok, valamint
a házaséletük kezdetén álló fiatalok lakásproblémái miatt.

Még nagyobb gondot okoz az, hogya család mint az egészséges társadalom
alapsejtje Ausztriában visszaszorul. Mindez annak ellenére történik, hogya tár
.sadalomban rendkívül nagy az igény a rendezett családi életre. Ugyanakkor
azonban egyre többen szenvednek amiatt, hogy vágyukat, személyes vagy tár
sadalmi okból egyre nehezebben tudják megvalósítani. Ezt az olyan kulturális
tendenciák erősítik, amelyek inkább az egyéni önmegvalósítás és a személyes
jólét vezéreszméjéhez, semmint a családnak, a társadalom alapsejtjének az erő

sítéséhez igazodnak. Elképzelhető,hogy ezzel rövid távon széles társadalmi ré
tegek értenek egyet, és politikai sikert hoz, hosszú távon azonban magának a
társadalomnak kell a súlyos, káros következményeket viselnie. Az egyház nem
fogadhatja el, hogy más életformák előnyben részesitése miatt a házasság és a
család veszélybe kerüljön. Végül is mind a felnőtteknek, mind a felnövő gyer
mekeknek árt, ha az életnek egyre kevesebb olyan területe van, amelyeket a
hűségből és a szeretetből következő stabilitás határoz meg.

A családért való felelősségból mi is részt vállalunk. A jövőben fokozott figyelem
mel fordulunk a házasság és a család gazdasági, társadalmi, kulturális és vallási
szükségleteinek kérdései felé. Az egyháznak saját területén is javítania kell a felté
teleket,hogy tagjai meggyőző módon valósíthassák meg a házasságot és a családot.
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Nők

Elvi érvényű tétel, hogya társadalomnak egy gyermekes anyát nem szabad arra
kényszerítenie, hogy a gazdasági szükségszerűségbőlkeres6 munkát vállaljon.
Az emberi munkával foglalkozó társadalmi körlevél a család javát és a társadal
mi közjót szem előtt tartva, "a józan ésszel ellentétesnek" nevezi. tLaborem exer
cens 19.) Az egyház persze tudatában van annak, hogya nők korántsem csupán
anyagi meggondolásból vállalnak otthonon kívüli munkát. Erre gyakorta csak
olyan esetben van módjuk, ha a férfiak az eddiginél nagyobb mértékben részt
vesznek a családi feladatokban. Ez a férfiaknak nem sikerül, amíg a munkaszer
vezet és a gazdaság nem változik a megfelelő módon. A mai gazdasági és tár
sadalmi viták célja, hogy a nők a férfiak által uralt intézményekben és struktú
rákban egyenjogúvá váljanak. A gazdasági és a társadalmi berendezkedést oly
módon kell befolyásolni és megváltoztatni, hogy lehetövé váljék a családban, a
munkában és a szabadidőben a férfi és a nő rugalmasabb feladatmegosztása.
Az olyan törekvések, mint a rugalmas és a részmunkaidő, a férfi és a nő által
egyaránt igénybe vehető gyennekgondozási idő, a nőknek a munkába való
visszatérését és új előléptetési lehetőségeit biztosító vállalattervezés egyaránt azt
mutatja, hogy ezen követelések a legkevésbé sem utópikusak.

Fiatalok

senki sem vállalhatja magára a fiatalok felelősségétsaját jövőjükkelkapcsolatban
és senki sem kényszeríthet rájuk semmit, ami nem benső meggyőz6désükból

fakad. Társadalmunk azonban megteremtheti, s meg kell, hogy teremtse a fel
tételeket a fiatalok bevonására és cselekvésre késztetésére. Ifjúságunknak tapasz
talnia kell, hogy éppen ott, ahol az őt érintő ügyekről döntenek, szükség van rá
és a felelősségben való részvételre hívják; tapasztalnia kell, hogy a gazdasági és
a társadalmi életben fe1ismerhet olyan értékeket és célokat, amelyeknek valós
alapjuk van; tapasztalnia kell, hogy érdemes erőfeszítésekettennie a közéletben,
mert nemcsak propaganda célból ígérnek reformokat, hanem azok meg is való
sulnak; a fiataloknak tapasztalniuk kell, hogy társadalmunknak nem egyedüli
célja az anyagi jólét fokozása, hanem hogy vannak a szűk önzésen túlmutatható
igazságok, értékek és célok is, mint az emberi méltóság, az igazságosság, a sze
gényekkel való szolidaritás, a teremtett világért való felelősség.

Azt követeljük a gazdaságtól és a társadalomtól, hogy új módon vállaljon
szolidaritást az ifjúsággal. Az egyháznak is hasonlóképpen kell cselekednie.
Nem akarjuk magára hagyni az ifjúságot az értelmes élet keresésében. Oszto
zunk a társadalmunk ellentmondásai miatt érzett csalódásaikban. Erősítjük őket
abban a szándékúkban, hogy kötelezzék el magukat az emberhez méltóbb jövő

mellett. Mellettük akarunk állni önmagukkal folytatott elkerülhetetlen vitáikban.
Meg vagyunk győződve arról, hogy sokuk számára a Krisztus személyével és
szavával való találkozás új életre szóló döntést fog jelenteni. Ebből a találkozás
ból nemcsak saját életük alakításához és a társadalom emberibbé tételéhez nyer
nek értékeket, erkölcsi irányítást és biztonságot. Uj felelősségre fognak ébred.ni
abban az egyházban, amely a történelem változásaiban ma is és holnap is Jézus
Krisztus egyháza. Felajánljuk a fiataloknak szolgálatunkat ahhoz, hogy találkoz
zanak azzal, aki az ő számukra "az út, az igazság és az élet" akar lenni (Jn 14,6).
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